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Ne zaman şiir yazmak istediysem, 
Seni yazdım senden öteye gidemedim. 
 
Ümit Yaşar Oğuzcan 
 

Seni Düşünmek 
Seni düşünmek güzel şey, 

ümitli şey, 
dünyanın en güzel sesinden 

en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey... 
Fakat artık ümit yetmiyor bana, 
ben artık şarkı dinlemek değil, 

şarkı söylemek istiyorum… 
Nazım Hikmet 

 
 

 

“Şiir; dilin anlam, ses ve ritim ögelerini belli düzen içinde kullanıp bir olayı ya da bir duygusal 
ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı” 
olarak tanımlanır.  
 
Biz de İzmir Özel Türk Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde 
en çok sevdiğimiz şiirleri sizlerle paylaşmak ve Montigne’nin “İyi şiir, insan idrakini tatmin etmez; 
allak bullak eder.” sözünde olduğu gibi sizleri biraz allak bullak etmek istedik. 
 
21 Mart Dünya Şiir Günümüz kutlu olsun. 

 

 

 

                                                                                           Reyhan Özmen 

                                                                                             İzmir Özel Türk Koleji  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 

 

 

 

 

 

https://siir.sitesi.web.tr/nazim-hikmet/
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DESEM Kİ 
Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır, 
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor, 
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, 
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim, 
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını, 
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm, 
Sende tattım yemişlerin cümlesini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desem ki sen benim için, 
Hava kadar lazım,  
Ekmek kadar mübarek, 
Su gibi aziz bir şeysin;  
Nimettensin, nimettensin! 
Desem  ki... 
İnan bana sevgilim inan, 
Evimde şenliksin, bahçemde bahar; 
Ve soframda en eski şarap. 
Ben sende yaşıyorum, 
Sen bende hüküm sürmektesin. 
Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,  
Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. 
Günlerden sonra bir gün, 
Şayet sesimi fark edemezsen, 
Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden, 
Bil ki ölmüşüm. 
Fakat yine üzülme, müsterih ol; 
Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini, 
Ve neden sonra 
Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede, 
Hatırla ki mahşer günüdür 
Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum. 
Cahit Sıtkı Tarancı 

https://www.siir.gen.tr/siir/c/cahit_sitki_taranci/index.html
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AŞK İKİ KİŞİLİKTİR 

Değişir yönü rüzgârın 
Solar ansızın yapraklar; 
Şaşırır yolunu denizde gemi 
Boşuna bir liman arar; 
Gülüşü bir yabancının 
Çalmıştır senden sevdiğini; 
İçinde biriken zehir 
Sadece kendini öldürecektir; 
Ölümdür yaşanan tek başına, 
Aşk iki kişiliktir. 
 
Bir anı bile kalmamıştır 
Geceler boyu sevişmelerden; 
Binlerce yıl uzaklardadır 
Binlerce kez dokunduğun ten; 
Yazabileceğin şiirler 
Çoktan yazılıp bitmiştir; 
Ölümdür yaşanan tek başına, 
Aşk iki kişiliktir. 
 
Avutamaz olur artık 
Seni, bildiğin şarkılar,  
Boşanır keder zincirlerinden 
Sular tersin tersin akar; 
Bir hançer gibi çeksen de sevgini 
Onu ancak öldürmeye yarar: 
Uçarı kuşu sevdanın 
Alıp başını gitmiştir; 
Ölümdür yaşanan tek başına, 
Aşk, iki kişiliktir. 
 
Yitik bir ezgisin sadece, 
Tüketilmiş ve düşmüş gözden; 
Düşlerinde bir çocuk hıçkırır 
Gece camlara sürtünürken; 
Çünkü hiçbir kelebek 
Tek başına yaşamaz sevdasını, 
Severken hiçbir böcek 
Hiçbir kuş yalnız değildir; 
Ölümdür yaşanan tek başına, 
Aşk iki kişiliktir. 
Ataol Behramoğlu 
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Bir Adın Kalmalı 
bir adın kalmalı geriye 
bütün kırılmış şeylerin nihayetinde 
aynaların ardında sır 
yalnızlığın peşinde kuvvet 
evet nihayet 
bir adın kalmalı geriye 
bir de o kahreden gurbet 
 
sen say ki 
ben hiç ağlamadım 
hiç ateşe tutmadım yüreğimi 
geceleri, koynuma almadım ihaneti 
ve say ki 
bütün şiirler gözlerini 
bütün şarkılar saçlarını söylemedi 
hele nihavent 
hele buselik hiç geçmedi fikrimden 
ve hiç gitmedi 
bir topak kan gibi adın 
içimin nehirlerinden 
evet yangın 
evet salaş yalvarmanın korkusunda talan 
evet kaybetmenin o zehirli buğusu 
evet nisyan 
evet kahrolmuş sayfaların arasında adın 
sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı 
bu sevda biraz nadan 
biraz da hıçkırık tadı 
pencere önü menekşelerinde her akşam 
 
dağlar sonra oynadı yerinden 
ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca 
sen say ki 
yerin dibine geçti 
geçmeyesi sevdam 
ve ben seni sevdiğim zaman 
bu şehre yağmurlar yağdı 
yani ben seni sevdiğim zaman 
ayrılık kurşun kadar ağır 
gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın 
yine de bir adın kalmalı geriye 
bütün kırılmış şeylerin nihayetinde 
aynaların ardında sır 
yalnızlığın peşinde kuvvet 
evet nihayet 
bir adın kalmalı geriye 
bir de o kahreden gurbet 
beni affet 
Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç 
Ahmet Hamdi Tanpınar 

https://siir.sitesi.web.tr/ahmet-hamdi-tanpinar/bir-adin-kalmali.html
https://siir.sitesi.web.tr/ahmet-hamdi-tanpinar/
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Yaşamaya Dair (1-2-3) 
 
1 
Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
bir sincap gibi mesela, 
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 
yani bütün işin gücün yaşamak olacak. 
 
Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
yani o derecede, öylesine ki, 
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 
yahut kocaman gözlüklerin, 
beyaz gömleğinle bir laboratuarda 
insanlar için ölebileceksin, 
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 
hem de en güzel en gerçek şeyin 
yaşamak olduğunu bildiğin halde. 
 
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 
hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, 
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, 
yaşamak yanı ağır bastığından. 
1947 
 
 
2 
 
Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız, 
yani, beyaz masadan, 
bir daha kalkmamak ihtimali de var. 
Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini 
biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına, 
hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden, 
yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz 
en son ajans haberlerini. 
 
Diyelim ki, dövüşülmeye değer bir şeyler için, 
diyelim ki, cephedeyiz. 
Daha orda ilk hücumda, daha o gün 
yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün. 
Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, 
fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz 
belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. 
 
Diyelim ki hapisteyiz, 
yaşımız da elliye yakın, 
daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. 
Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız, 

https://siir.sitesi.web.tr/nazim-hikmet/yasamaya-dair-1-2-3.html
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insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgârıyla 
yani, duvarın ardındaki dışarıyla. 
 
Yani, nasıl ve nerede olursak olalım 
hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak... 
1948 
 
 
3 
 
Bu dünya soğuyacak, 
yıldızların arasında bir yıldız, 
hem de en ufacıklarından, 
mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, 
yani bu koskocaman dünyamız. 
 
Bu dünya soğuyacak günün birinde, 
hatta bir buz yığını 
yahut ölü bir bulut gibi de değil, 
boş bir ceviz gibi yuvarlanacak 
zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. 
 
 
Şimdiden çekilecek acısı bunun, 
duyulacak mahzunluğu şimdiden. 
Böylesine sevilecek bu dünya 
'Yaşadım' diyebilmen için... 
1948 
Nazım Hikmet 

 

https://siir.sitesi.web.tr/nazim-hikmet/
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Annabel Lee 

Senelerce senelerce evveldi 
Bir deniz ülkesinde 
Yaşayan bir kız vardı bileceksiniz 
İsmi; Annabel Lee 
Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten 
Sevmekten başka beni 
O çocuk ben çocuk, memleketimiz 
O deniz ülkesiydi 
Sevdalı değil karasevdalıydık 
Ben ve Annabel Lee 
Göklerde uçan melekler 
Kıskanırlardı bizi 
Bir gün işte bu yüzden göze geldi 
O deniz ülkesinde 
Üşüdü bir rüzgârından bulutun 
Güzelim Annabel Lee 
Götürdüler el üstünde 
Koyup gittiler beni 
Mezarı oradadır şimdi 
O deniz ülkesinde 
Biz daha bahtiyardık meleklerden 
Onlar kıskanırdı bizi 
Evet! Bu yüzden 'Şahidimdir herkes ve deniz ülkesi' 
Bir gece rüzgârından bulutun 
Üşüdü gitti Annabel Lee 
Sevdadan yana kim olursa olsun 
Yaşca başca ileri 
Geçemezlerdi bizi  
Ne yedi kat göklerdeki melekler 
Ne deniz dibi cinleri  
Hiç biri ayıramaz beni senden 
Güzelim Annabel Lee 
Ay gelir ışır, hayalin erişir 
Güzelim Annabel Lee 
Orda gecelerim uzanır beklerim 
Sevgilim sevgilim hayatım gelinim 
O azgın sahildeki 
Yattığın yerde seni... 
 
Çev: Melih Cevdet Anday 
Edgar Allan Poe 

 
 

https://www.antoloji.com/edgar-allan-poe/
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Ayrılık Sevdaya Dahil 
açılmış sarmaşık gülleri 
kokularıyla baygın 
en görkemli saatinde yıldız alacasının 
gizli bir yılan gibi yuvalanmış 
içimde keder 
uzak bir telefonda ağlayan 
yağmurlu genç kadın 
 
rüzgâr 
uzak karanlıklara sürmüş yıldızları 
mor kıvılcımlar geçiyor 
dağınık yalnızlığımdan 
onu çok arıyorum onu çok arıyorum  
heryerinde vücudumun 
ağır yanık sızıları 
bir yerlere yıldırım düşüyorum 
ayrılığımızı hissettiğim an 
demirler eriyor hırsımdan 
 
ay ışığına batmış 
karabiber ağaçları 
gümüş tozu 
gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar 
yaseminler unutulmuş 
tedirgin gülümser 
çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var 
çünkü ayrılık da sevdâya dahil 
çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili 
hiç bir anı tek başına yaşayamazlar 
her an ötekisiyle birlikte 
herşey onunla ilgili 
 
telâşlı karanlıkta yumuşak yarasalar 
gittikçe genişleyen 
yakılmış ot kokusu 
yıldızlar inanılmayacak bir irilikte 
yansımalar tutmuş bütün sâhili 
çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var 
öyle vahşi bir tad ki dayanılır gibi değil 
çünkü ayrılık da sevdâya dahil 
çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili 
 
 



 

 

12 

 

yalnızlık 
hızla alçalan bulutlar 
karanlık bir ağırlık 
hava ağır toprak ağır yaprak ağır 
su tozları yağıyor üstümüze 
özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır 
eflatuna çalar puslu lacivert 
bir sis kuşattı ormanı 
karanlık çöktü denize 
yalnızlık 
çakmak taşı gibi sert 
elmas gibi keskin 
ne yanına dönsen bir yerin kesilir 
fenâ kan kaybedersin 
kapını bir çalan olmadı mı hele 
elini bir tutan 
bilekleri bembeyaz kuğu boynu 
parmakları uzun ve ince 
sımsıcak bakışları suç ortağı 
kaçamak gülüşleri gizlice 
yalnızların en büyük sorunu  
tek başına özgürlük ne işe yarayacak 
bir türlü çözemedikleri bu 
ölü bir gezegenin 
soğuk tenhalığına 
benzemesin diye 
özgürlük mutlaka paylaşılacak 
suç ortağı bir sevgiliyle 
 
sanmıştık ki ikimiz 
yeryüzünde ancak 
birbirimiz için varız 
ikimiz sanmıştık ki 
tek kişilik bir yalnızlığa bile 
rahatça sığarız 
hiç yanılmamışız 
her an düşüp düşüp 
kristal bir bardak gibi 
tuz parça kırılsak da  
hâlâ içimizde o yanardağ ağzı 
hâlâ kıpkızıl gülümseyen  
-sanki ateşten bir tebessüm- 
zehir zemberek aşkımız 

 
Attilâ İlhan 
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Sevdiğin Kadar Sevilirsin 
 
Her şey sende gizli 
Yerin seni çektiği kadar ağırsın 
Kanatların çırpındığı kadar hafif 
kalbinin attığı kadar canlısın 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç 
Sevdiklerin kadar iyisin 
Nefret ettiklerin kadar kötü 
Ne renk olursa olsun kaşın gözün 
Karşındakini gördüğüdür rengin 
Yaşadıklarını kar sayma 
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna 
Ne kadar yaşarsan yaşa 
Sevdiğin kadardır ömrün 
Gülebildiğin kadar mutlusun 
Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin 
Sakın bitti sanma her şeyi; 
Sevdiğin kadar sevileceksin 
Ay ışındadır sevgiliye duyulan hasret 
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın 
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın 
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak 
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın 
Ve güçlü his ettiğin kadar güçlü 
Kendini güzel hissettiğin kadar güzel 
İşte budur hayat, işte budur yaşamak 
Bunu hatırladığın kadar yaşarsın 
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün; 
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun 
Çiçek sulandığı kadar güzeldir 
kuşlar ötebildiği kadar sevimli 
Bebek ağladığı kadar bebektir 
Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin 
Bunu da öğren; 
SEVDİĞİN KADAR SEVİLİRSİN 

Can Yücel 
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Lavinia 
Sana gitme demeyeceğim. 
Üşüyorsun ceketimi al. 
Günün en güzel saatleri bunlar. 
Yanımda kal. 

Sana gitme demeyeceğim. 
Gene de sen bilirsin. 
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, 
İncinirsin. 

Sana gitme demeyeceğim, 
Ama gitme, Lavinia. 
Adını gizleyeceğim 
Sen de bilme, Lavinia. 

Özdemir Asaf 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.antoloji.com/ozdemir-asaf/
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YALNIZ BİR OPERA 
ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda 
yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim 
oysa bilmediğin bir şey vardı sevgilim 
Ben sende bütün aşklarımı temize çektim 
 
imrendiğin, öfkelendiğin 
kızdığın ya da kıskandığın diyelim 
yani yaşamışlık sandığın 
Geçmişim 
dile dökülmeyenin tenhalığında 
kaçırılan bakışlarda 
gündeliğin başıboş ayrıntılarında 
zaman zaman geri tepip duruyordu. Ve elbet üzerinde durulmuyordu. 
Sense kendini hala hayatımdaki herhangi biri sanıyordun, biraz daha 
fazla sevdiğim, biraz daha önem verdiğim. 
 
Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki 
gibi başlayıp, gün günden hayatıma yayılan, büyüyüp kök salan , 
benliğimi kavrayıp, varlığımı ele geçiren bir aşka bedellendin. 
Ve hala bilmiyordun sevgilim 
Ben sende bütün aşklarımı temize çektim 
Anladığındaysa yapacak tek şey kalmıştı sana 
Bütün kazananlar gibi 
Terk ettin 
 
      Yaz başıydı gittiğinde. Ardından, senin için üç lirik parça 
yazmaya karar vermiştim. Kimsesiz bir yazdı. Yoktun. Kimsesizdim. 
Çıkılmış bir yolun ilk durağında bir mevsim bekledim durdum. 
      Çünkü ben aşkın bütün çağlarından geliyordum. 
 
      Sanırım lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu 
      yüzündeki kuşkun kedere, gür kirpiklerinin altından 
      kısık lambalar gibi ışıyan gözlerine 
      çerçevesine sığmayan 
      munis, sokulgan, hüzünlü resimlerine 
      lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu 
 
      Yaz başıydı gittiğinde. Sersemletici bir rüzgar gibi geçmişti 
Mayıs. Seni bir şiire düşündükçe kanat gibi, tüy gibi, dokunmak gibi 
uçucu ve yumuşak şeyler geliyordu aklıma. Önceki şiirlerimde hiç kullanmadığım bu sözcük 
usulca düşüyordu bir kağıt aklığına, belki de 
ilk kez giriyordu yazdıklarıma, hayatıma. 
      Yaz başıydı gittiğinde. Bir aşkın ilk günleriydi daha. Aşk mıydı, 
değil miydi? Bunu o günler kim bilebilirdi? "Eylül'de aynı yerde ve 
aynı insan olmamı isteyen" notunu buldum kapımda. Altına saat: 16.00 
diye yazmıştın, ve saat 16.04'tü onu bulduğumda. 
     
Daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını 
      Takvim tutmazlığını 
      Aramızda bir düşman gibi duran 
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      Zaman'ı 
      Daha o gün anlamalıydım 
      Benim sana erken 
      Senin bana geç kaldığını 
 
      Gittin. Koca bir yaz girdi aramıza. Yaz ve getirdikleri. 
Döndüğünde eksik, noksan bir şeyler başlamıştı. Sanki yaz, birbirimizi görmediğimiz o üç ay, 
alıp götürmüştü bir şeyleri hayatımızdan, olmamıştı, eksik 
kalmıştı. 
      Kırılmış bir şeyi onarır gibi başladık yarım kalmış 
arkadaşlığımıza. Adımlarımız tutuk, yüreğimiz çekingen, körler gibi tutunuyor, dilsizler gibi 
bakışıyorduk. 
      Sanki ufacık bir şey olsa birbirimizden kaçacaktık. 
 
Fotoromansız, trüksüz, hilesiz, klişesiz bir beraberlikti bizimki. 
Zamanla gözlerimiz açıldı, dilimiz çözüldü güvenle ilerledik birbirimize. 
 
Gittin. şimdi bir mevsim değil, koca bir hayat girdi aramıza. Biliyorum ne sen dönebilirsin artık, 
ne de ben kapıyı açabilirim sana. 
 
      Şimdi biz neyiz biliyor musun? 
      Akıp giden zamana göz kırpan yorgun yıldızlar gibiyiz. 
      Birbirine uzanamayan 
      Boşlukta iki yalnız yıldız gibi 
      Acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz 
      Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yalnızca 
      Kendi denizlerimizde sessiz sedasız boğulacağız 
      Ne kalacak bizden? 
      bir mektup, bir kart, birkaç satır ve benim su kırık dökük şiirim 
      Sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında 
      Ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden 
      Bizden diyorum, ikimizden 
      Ne kalacak? 
 
      Şimdi biz neyiz biliyor musun? 
      Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları 
gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir 
şey bulduğunda neyi, ne yapacağını bilemeyen çocuklar gibi. 
      Artık hiçbir duygusunu anlamayan çocuklar gibi 
      Ve elbet biz de bu aşkla büyüyecek 
      Her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz 
 
      kış başlıyor sevgilim 
      hoşnutsuzluğumun kışı başlıyor 
      bir yaz daha geçti hiçbir şey anlamadan 
      oysa yapacak ne çok şey vardı 
      ve ne kadar az zaman   
      kış başlıyor sevgilim 
      iyi bak kendine 
      gözlerindeki usul şefkati 
      teslim etme kimseye, hiçbir şeye 
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      upuzun bir kış başlıyor sevgilim 
      ayrılığımızın kışı başlıyor 
      Giriyoruz kara ve soğuk bir mevsime. 
       
      Kitaplara sarılmak, dostlarla konuşmak, yazıya oturup sonu 
gelmeyen cümleler kurmak, camdan dışarı bakıp puslu şarkılar mırıldanmak... 
 
      Böyle zamanlarda her şey birbirinin yerini alır 
      çünkü her şey bir o kadar anlamsızdır 
      içinizdeki ıssızlığı doldurmaz hiçbir oyun 
      para etmez kendinizi avutmak için bulduğunuz numaralar 
      Bir aşkı yaşatan ayrıntıları nereye saklayacağınızı bilemezsiniz 
çıplak bir yara gibi sızlar paylaştığınız anlar, eşyalar 
      gözünüzün önünde durur birlikte yarattığınız alışkanlıklar 
      korkarsınız sözcüklerden, sessizlikten de; bakamazsınız aynalara, 
çağrışımlarla ödeşemezsiniz 
      dışarıda hayat düşmandır size 
      içeride odalara sığamazken siz, kendiniz 
      Bir ayrılığın ilk günleridir daha 
      Her şey asılı kalmıştır bitkisel bir yalnızlıkla 
 
      Gün boyu hiçbir şey yapmadan oturup 
      kulak verdiğiniz saatin tiktakları 
      kaplar tekin olmayan göğünüzü 
      geçici bir dinginlik, düzmece bir erinç 
suyu boşalmış bir havuz, fişten çekilmiş bir alet kadar tehlikesiz 
      bakınıp dururken duvarlara 
      boş bir çuval gibi, çalmayan bir org gibi, plastik bir çiçek, unutulmuş bir oyuncak, eski bir 
çerçeve gibi, hani, unutsam eşyanın gürültüsünü, nesnelerin dünyasında kendime bir yer 
bulsam, dediğimiz zamanlar gibi 
      kendimizin içinden yeni bir kendimiz çıkarmaya zorlandığımız anlar 
gibi 
      yeni bir iklime, yeni bir kente, bir tutukluluk haline, bir trafik 
kazasına, başımıza gelmiş bir felakete, işkenceye çekilmeye, ameliyata 
alınmaya 
      kendimizi hazırlar gibi 
      yani dayanmak ve katlanmak için silkelerken bütün benliğimizi 
      ama öyle sessiz baktığımız duvarlar gibi olmaya çalışırken, 
      ve kazanmış görünürken derinliğimizi 
      Ne zaman ki, yeniden canlanır bağışlamasız belleğimizde 
      bir anın, yalnızca bir anın bütün bir hayatı kapladığı anlar 
o tiktaklar kadar önemsiz kalır şimdi 
      hayatımıza verdiğimiz bütün anlamlar 
 
      denemeseniz de, bilirsiniz 
      hiç yakın olmamışsınızdır intihara bu kadar 
   
      Bana Zamandan söz ediyorlar 
      Gelip size Zamandan söz ederler 
Yaraları nasıl sardığından, ya da her şeye nasıl iyi geldiğinden. Zamanla ilgili bütün atasözleri 
gündeme gelir yeniden. Hepsini bilirsiniz zaten, bir ise yaramadığını bildiğiniz gibi. Dahası 
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onlar da bilirler. Ama yine de güç verir bazı sözler, sözcükler, 
      öyle düşünürler. 
      Bittiğine kendini inandırmak, ayrılığın gerçeğine katlanmak, sırtınızdaki hançeri çıkartmak, 
yüreğinizin unuttuğunuz yerleriyle yeniden 
karşılaşmak kolay değildir elbet. Kolay değildir bunlarla baş etmek, 
uğruna içinizi öldürmek. Zaman alır. 
      Zaman 
      Alır sizden bunların yükünü 
      O boşluk dolar elbet, yaralar kabuk bağlar, sızılar diner, acılar 
dibe çöker. Hayatta sevinilecek şeyler yeniden fark edilir. Bir 
yerlerden 
bulunup yeni mutluluklar edinilir. 
      O boşluk doldu sanırsınız 
      Oysa o boşluğu dolduran eksilmenizdir 
 
      gün gelir bir gün 
      başka bir mevsim, başka bir takvim, başka bir ilişkide 
      o eski ağrı 
      ansızın geri teper. 
      Dilerim geri teper. Yoksa gerçekten 
      Bitmişsinizdir. 
 
      Zamanla  yerleşir yaşadıkların, yeniden konumlanır, çoğalır, anlamları 
      önemi kavranır. Bir zamanlar anlamadan yaşadığın şey, çok sonra değerini   
      kazanır. Yokluğu derin  ve sürekli bir sızı halini alır. 
 
      Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır artık 
      Mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan 
      Her şeye iyi gelen Zaman sizi kanatır 
 
      ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla 
      günlerin dökümünü yap 
      benim senden, senin benden habersiz alıp verdiklerini 
      kim bilebilir ikimizden başka? 
      sözcüklerin ve sessizliklerin yeri iyi ayarlanmış 
bir ilişkiyi, duyguların birliğini, bir aşkı beraberlik haline getiren 
      kendiliğindenliği 
      yani günlerimiz aydınlıkken kaçırdığımız her şeyi 
      bir düşün 
      emek ve aşkla güzelleştirilmiş bir dünya 
      şimdi ağır ağır batıyor ve yokluğa karışıyor orada 
ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla 
      Bunlar da bir ise yaramadıysa 
      Demek yangında kurtarılacak hiçbir şey kalmamış aramızda 
 
      Bu şiire başladığımda nerde, 
      şimdi nerdeyim? 
      solgun yollardan geçtim. Bakışımlı mevsimlerden 
      ikindi yağmurlarını bekleyen 
      yaz sonu hüzünlerinden 
      gün günden puslu pencerelere benzeyen gözlerim 
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      geçti her çağın bitki örtüsünden 
      oysa şimdi içimin yıkanmış taşlığından 
      bakarken dünyaya 
      yangınlarda bayındır kentler gibiyim: 
      çiçek adlarını ezberlemekten geldim 
eski şarkıları, sarhoşların ve suçluların 
      unuttuklarını hatırlamaktan 
      uzak uzak yolları tarif etmekten 
      haydutluktan ve melankoliden 
      giderken ya da dönerken atlanan eşiklerden 
      Duyarlığın gece mekteplerinden geldim 
      Bütünlemeli çocuklarla geçti 
      gençliğimin rüzgâra verdiğim yılları 
      dokunmaların ve iç dökmelerin vaktinden geldim. 
 
      Bu şiire başladığımda nerde, 
      şimdi nerdeyim? 
      yaram vardı. bir de sözcükler 
      sonra vaat edilmiş topraklar gibi 
      sayfalar ve günler 
      ışık istiyordu yalnızlığım 
      Kötülükler imparatorluğunda bir tek şiir yazmayı biliyordum 
      İlerledikçe... Kaybolup gittin bu şiirin derinliklerinde 
                     Aşk ve Acı usul usul eriyen bir kandil gibi söndü 
                     daha şiir bitmeden. Karardı dizeler. 
      Aşk... Bitti. Soldu şiir. 
      Büyük bir şaşkınlık kaldı o fırtınalı günlerden 
 
 
      Daha önce de başka şiirlerde konaklamıştım 
      Ağır sınavlar vermiştim değişen ruh iklimlerinde 
      Aşk yalnız bir operadır, biliyordum: Operada bir gece 
      uyudum, hiç uyanmadım. 
      barbarların seyrettiği trapezlerden geçtim 
      her adımda boynumdan bir fular düşüyordu 
      el kadar gökyüzü mendil kadar ufuk 
      birlikte çıkılan yolların yazgısıdır: 
      eksiliyorduk 
      mataramda tuzlu suyla, oteller kentinden geldim 
      her otelde biraz eksilip, biraz artarak 
      yani çoğalarak 
      tahvil ve senetlerini intiharla değiştirenlerin 
      birahaneler ve bankalar üzerine kurulu hayatlarında 
      ağır ve acı tanıklıklardan 
      geçerek geldim. Terli ve kirliydim. 
Sonra tımarhanelerde tımar edilen ruhum 
      maskeler ve çiçekler biriktiriyordu 
      linç edilerek öldürülenlerin hayat hikayelerini de... 
      korsan yazıları, kara şiirleri, gizli kitapları 
      ve açık hayatları seviyordu. 
      Buraya gelirken 
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      uzun uzak yollar için her menzilde at değiştirdim 
      atlarla birlikte terledim yolları ve geceleri 
      ödünç almadım hiç kimseden hiçbir şeyi 
      çıplak ve sahici yaşayıp çıplak ve sahici ölmek için 
      panayır yerleri... panayır yerleri... 
      ölü kelebekler... ölü kelebekler... 
      sonra dünyanın bütün sinemalarında bütün filmleri seyrettim. 
      Adım onların adının yanına yazılmasın diye 
      acı çekecek yerlerimi yok etmeden 
      acıyla baş etmeyi öğrendim. 
      Yoksa bu kadar konuşabilir miydim? 
       
      ipek yollarında kuzey yıldızı 
      aşkın kuzey yıldızı 
      sanırsın durduğun yerde 
      ya da yol üstündedir 
      oysa çocukluktan kalma gökyüzünde hileli zar 
      ölü yanardağlar, ölü yıldızlar 
      ve toy yaşın bilmediği hesap: ışık hızı 
 
      AŞKIN BİR YOLU VARDIR 
      HER YAŞTA BAŞKA TÜRLÜ GEÇİLEN 
      AŞKIN BİR YOLU VARDIR 
      HER YAŞTA BİRAZ GECİKİLEN 
      gökyüzünde yalnız bir yıldız arar gözler 
      gözlerim 
      aşkın kuzey yıldızıdır bu 
      yazları daha iyi görülen 
      Ben, öteki, bir diğeri ona doğru ilerler 
      ilerlerim 
      zamanla anlarsın bu bir yanılsama 
      ölü şairlerin imgelerinden kalma 
      Sen de değilsin. O da değil 
      Kuzey yıldızı daha uzakta 
      yeniden yollara düşerler 
      düşerim 
      bir şiir yaşatır her şeyi yaşamın anlamı solduğunda 
      ben yoluma devam ederim. Bitmemiş bir şiirin ortasında 
      Darmadağınık imgeler, sözcükler ve kafiyeler 
      yaşamsa yerli yerinde 
      yerli yerinde her şey 
 
      şimdi her şey doludizgin ve çoğul 
      şimdi her şey kesintisiz ve sürekli bir devrim gibi 
      şimdi her şey yeniden 
      yüreğim, o eski aşk kalesi 
      yepyeni bir mazi yarattı sözcüklerin gücünden 
 
      Dönüp ardıma bakıyorum 
      Yoksun sen 
      Ey sanat! Her şeyi hayata dönüştüren 
 Murathan Mungan 

https://www.siir.gen.tr/siir/m/murathan_mungan/index.html
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Ayrılık Ayracı 
 
Bütün ayraçları kaldırdın ama unuttuğun 
Bir şey vardı yine de, çiçekleri sulamadın 
Gökyüzü sarardı o zaman bulutlar kirlendi 
Ve ne kadar az konuşur olduk günboyu 
Birden ayrımsadık ki ayrılık orda başlıyor 
Tam da susuşların birbirine eklendiği yerde 
 
Ezberlenecek hiçbir şey yok bu dünyada 
Kirletilmemiş bir bulut bile yok artık 
Böyle diyorsun her yolculuğa çıkışımda 
Yaşadığın kent de sana benziyor gitgide 
Ne zaman dönmeyi düşünsem yangın çıkıyor 
Ya da erteletiyorum biletimi son anda 
 
Uzun bir sessizlik oluyorsun dağlara baksam  
Karşılıksız mektuplar kadar burkuluyor kalbin 
Yazdığım şiirler de canımı sıkıyor artık 
Fotoğraflarımı yırtıp atıyorum tek tek 
Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi 
Eylül diyorsun, tam da orda başlıyor ayrılık 
 
Üşüyünce ağlıyorsun yalnızım dememek için 
Uçaklar gemiler trenler çiziyorsun duvarlara 
Kendine bir deniz bul artık bir de rüzgâr 
Parçalanacağın bir uçurum bul bu dünyada 
Tek tutkun o kenti bırakıp gelmek olmalı 
Ve gelirken havaya uçurmak bindiğin otobüsü 
 
Birden ayrımsadık ki ayrılık orda başlıyor 
Tam da çiçeklerin sulanmadığı yerde 
Konuşacak bir şeyler bulamıyorsak günboyu 
Derim ki ayrılık gündemdedir ne yapılsa 
Ve sen bütün ayraçları kaldırdığını sanmıştın 
Ama unutmuşsun yine de ayrılık ayracını 
 
Ahmet Telli 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://siir.sitesi.web.tr/ahmet-telli/ayrilik-ayraci.html
https://siir.sitesi.web.tr/ahmet-telli/
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Her Şey Sende Gizli 
Yerin seni çektiği kadar ağırsın 
Kanatların çırpındığı kadar hafif... 
Kalbinin attığı kadar canlısın 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç… 
Sevdiklerin kadar iyisin 
Nefret ettiklerin kadar kötü.. 
Ne renk olursa olsun kaşın gözün 
Karşındakinin gördüğüdür rengin.. 
Yaşadıklarını kar sayma: 
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; 

Ne kadar yaşarsan yaşa, 
Sevdiğin kadardır ömrün.. 
Gülebildiğin kadar mutlusun 
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin 
Sakın bitti sanma her şeyi, 

Sevdiğin kadar sevileceksin. 
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer 
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın 
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer 
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. 
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret 
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın 
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın 
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. 
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın 
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. 
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin.. 

İşte budur hayat! 
İşte budur yaşamak bunu 
hatırladığın kadar yaşarsın 
Bunu unuttuğunda aldığın her 
nefes kadar üşürsün 
Ve karşındakini unuttuğun 
kadar çabuk unutulursun 
Çiçek sulandığı kadar güzeldir 
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli 
Bebek ağladığı kadar bebektir 
Ve her şeyi öğrendiğin kadar 
bilirsin bunu da öğren, 
Sevdiğin kadar sevilirsin… 
 
***Bu şiir Can Yücel’e ait değildir. Şiir 
aslında anonimdir ancak zamanla Can 
Yücel’in şiirleri arasında kendisini 
bulmuştur. Bilgi aşağıdaki siteden 
alınmıştır. 
https://www.canyucel.org/hersey-sende-
gizli.html 
 

https://www.canyucel.org/hersey-sende-gizli.html
https://www.canyucel.org/hersey-sende-gizli.html
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Eğer 
Eğer, bütün etrafındakiler panik içine düştüğü 
ve bunun sebebini senden bildikleri zaman  
sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen; 
Eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir 
ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen; 
Eğer beklemesini bilir ve beklemekten de yorulmazsan 
veya hakkında yalan söylenir de sen yalanla iş görmezsen, 
ya da senden nefret edilir de kendini nefrete kaptırmazsan, 
bütün bunlarla beraber ne çok iyi ne de çok akıllı görünmezsen; 
Eğer hayal edebilir de hayallerine esir olmazsan, 
Eğer düşünebilip de düşüncelerini amaç edinebilirsen, 
Eğer zafer ve yenilgi ile karşılaşır 
ve bu iki hokkabaza aynı şekilde davranabilirsen; 
Eğer ağzından çıkan bir gerçeğin bazı alçaklar tarafından 
ahmaklara tuzak kurmak için eğilip bükülmesine katlanabilirsen, 
ya da ömrünü verdiğin şeylerin bir gün başına yıkıldığını görür  
ve eğilip yıpranmış aletlerle onları yeniden yapabilirsen; 
Eğer bütün kazancını bir yığın yapabilir 
ve yazı-tura oyununda hepsini tehlikeye atabilirsen; 
ve kaybedip yeniden başlayabilir 
ve kaybın hakkında bir kerecik olsun bir şey söylemezsen; 
Eğer kalp, sinir ve kasların eskidikten çok sonra bile 
işine yaramaya zorlayabilirsen 
ve kendinde 'dayan' diyen bir iradeden 
başka bir güç kalmadığı zaman dayanabilirsen; 
Eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen, 
ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen; 
Eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitmezse; 
Eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen; 
Eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı, 
altmış saniyede koşarak doldurabilirsen;  
Yeryüzü ve üstündekiler senindir 
Ve dahası 
sen bir İNSAN olursun oğlum... 
Rudyard Kipling 
 
 

https://www.antoloji.com/rudyard-kipling/
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MIRILDANDIKLARIM 

 
Kırdın mı incittin mi birilerini  
Kimleri kazandım, yitirdiklerim kimler?  
Kendimi yeniledim mi yazdıklarımda?  
Yeniden düşünmeliyim  
Dostluklarımı, ilişkilerimi  
Gözlerim çocukluk fotoğraflarında mı kaldı  
Yitirdim mi yoksa masumiyetimi?  
Borçlarımı ödedim mi?  
Doğru seçtim mi soruların fiillerini?  
Tırnaklarım kesilmiş, dişlerim fırçalanmış, 
saçlarım taranmış,  
Giysilerim ütülü, odam düzenli mi?  
Geri verdim mi aldıklarımı:  
Aşkları, dostlukları, sevgileri, güvenleri, 
bağları,  
Kitaplara, sayfalara, satırlara borcumu 
ödedim mi?  
Yokladım mı duygularımı  
Hâlâ sevebiliyor muyum insanları?  
Ovmalı gümüşleri, bakırlarımı; cila geçmeli ahşaplarıma  
Ovmalı umutları  
Saklı tutmalı gelecek inancını, yarınları eksik etmemeli ağzımızdan  
Ey uzak akrabalarım, üvey aşklarım  
Mevsim sonu dostlarım, işporta malı ayrılıklar  
Arkadaş ölümleri, dost hançerleri, talan ettiğimiz zulalar 
Gece telefonları, ıssız konuşmalar  
Mağrur incelikler, vurgun yemiş ilişkiler  
Uçurum duygusuyla yaşadığımız hayat ey  
O kadar çok anlattım ki  
Kendime kaldım anlatmaktan...  
Bunaldım kendisiyle boğuşmasını  
Başkalarında çözmeye çalışan insanlardan  
Usandım sözcük oynamalarından, tılsımlı sıfatlardan,  
Ofset duyarlılıklardan  
Kaç zamandır duru, yalın, çalışkan, iyi insanlar özlüyorum  
'İçtenliğin' ya da 'dünya görüşünün' kirletmediği  
Kendime bir yeni yıl kartı yazarak bunları diliyorum  
Aranıp duruyorum adresini yitirdiğim insanları  
Vitrin camlarına yansıyan yüzlerde  
Bilmiyorum kalmış mıdır adresini yüzlerinde taşıyan insanlar  
Hâlâ bir umut var mıdır 
Çıkmaz bir sokağa benzeyen bu avare avunması vitrinlerde  
Ne çıkmaz sokaktayım ne de mutsuz  
Sadece rüzgârlardan daha güçlü olmak istiyorum o kadar  
Açık denizlerde nice yolculuklara yelken açarken  
Kış güneşinin mutlu ettiği bir kedi gibi mutlu, emin, tasasız  
Sere serpe ve keyifli olmak tek isteğim ve dileğim  
Senin ve benim, yani bizim için... 
Murathan Mungan 

https://www.siir.gen.tr/siir/m/murathan_mungan/index.html
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Çok Güzel Şey 
Yaşamak güzel şey doğrusu 
Üstelik hava da güzelse 
Hele gücün kuvvetin yerindeyse 
Elin ekmek tutmuşsa bir de 
Hele tertemizse gönlün 
Hele kar gibiyse alnın 
Yani kendinden korkmuyorsan 
Kimseden korkmuyorsan dünyada 
Dostuna güveniyorsan 
İyi günler bekliyorsan hele 
İyi günlere inanıyorsan 
Üstelik hava da güzelse 
Yaşamak güzel şey 
Çok güzel şey doğrusu. 
 

Melih Cevdet Anday 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://siir.me/melih-cevdet-anday
http://siir.me/melih-cevdet-anday
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ANLAR   
 
Eğer, yeniden başlayabilseydim yaşamaya,   
İkincisinde, daha çok hata yapardım.   
Kusursuz olmaya çalışmaz, sırtüstü yatardım.   
Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar,   
Çok az şeyi   
Ciddiyetle yapardım.   
Temizlik sorun bile olmazdı asla.   
Daha çok riske girerdim.   
Seyahat ederdim daha fazla.   
Daha çok güneş doğuşu izler,   
Daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim.   
Görmediğim birçok yere giderdim.   
Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye.   
Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine.   
Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben.   
Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu.   
Farkında mısınız bilmem. Yaşam budur zaten.   
Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın.   
Hiçbir yere yanında termometre, su, şemsiye ve paraşüt almadan,   
Gitmeyen insanlardandım ben.   
Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım.   
Eğer yeniden başlayabilseydim,   
İlkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım.   
Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla.   
Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır,   
Çocuklarla oynardım, bir şansım olsaydı eğer.   
Ama işte 85'indeyim ve biliyorum...   
ÖLÜYORUM...   
        
Jorge Luis Borges   

 

http://www.siir.gen.tr/siir/j/jorge_luis_borges/index.html
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Ben Sana Mecburum 
ben sana mecburum bilemezsin  
adını mıh gibi aklımda tutuyorum  
büyüdükçe büyüyor gözlerin  
ben sana mecburum bilemezsin  
içimi seninle ısıtıyorum  
 
ağaçlar sonbahara hazırlanıyor  
bu şehir o eski İstanbul mudur?  
karanlıkta bulutlar parçalanıyor  
sokak lambaları birden yanıyor  
kaldırımlarda yağmur kokusu  
ben sana mecburum sen yoksun  
 
sevmek kimi zaman rezilce korkudur  
insan bir akşamüstü ansızın yorulur  
tutsak ustura ağzında yaşamaktan  
kimi zaman ellerini kırar tutkusu  
birkaç hayat çıkarır yaşamasından  
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman  
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu  
 
fatihte yoksul bir gramafon çalıyor  
eski zamanlardan bir Cuma çalıyor  
durup köşe başında deliksiz dinlesem  
sana kullanılmamış bir gök getirsem  
haftalar ellerimde ufalanıyor  
ne yapsam ne tutsam nereye gitsem  
ben sana mecburum sen yoksun  
 
belki Haziranda mavi benekli çocuksun  
ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor  
bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden  
belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun  
bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor  
belki körsün kırılmışsın telâş içindesin  
kötü rüzgâr saçlarını götürüyor  
 
ne vakit bir yaşamak düşünsem  
bu kurtlar sofrasında belki zor  
ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden  
ne vakit bir yaşamak düşünsem  
sus deyip adınla başlıyorum  
içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin  
hayır başka türlü olmayacak  
ben sana mecburum bilemezsin… 
 Attilâ İlhan 
 

 
 
 

http://siir.me/attila-ilhan
http://siir.me/attila-ilhan
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Ömür Hanımla Güz Konuşmaları 

 

…Ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini 

karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur ha yağdı ha yağacak. İncecik bir 

çisenti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin. 

Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin 

üstünde binlerce bıçak ağzı… ve yüzüm ömrümün atlası; düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, 

uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür hanım? 

 

Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, 

iliklerine dek kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? 

Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür 

Hanım, ilkyazı olmamış, yazı yaşanmamış, böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın 

bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz 

bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında 

gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman, yaşamak nasıl yenilik olur 

tükenmek değil de? 
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Yağmur yağıyor Ömür Hanım…gökten değil, yüreğimin boşluğundan ömrümün ıssız 

toprağına…Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. 

Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? 

Dönelim…Dönmek yenilmektir biraz da, yarım kalmasıdır çıkışlarımızın, korkaklıktır, alışkanlıkların 

güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır…Olsun dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz 

sorumluluklarımız var. Evlere dönelim, sırtımızın kamburu evlere, cılızlığımızın görkemli 

korunaklarına, yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. 

Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe 

yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde. 

Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamağım kalmadı 

Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir gözbebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? 

Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına, yüreğimin silik izler bırakıp, ağır yükler aldığı 

zamanın derin denizlerine. Bakıyorum umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk almasından 

başka ne ki? Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı, her şeyi içine alan kocaman bir 

yanılsama… Değil mi yoksa? 

 

Öyle büyük umutlarım olmadı benim, büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. 

Koşullarım beni oluşturdu ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi 

görebilseydim çarşılar yeterdi avutmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise; bir yemek 

lokantalarda; televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi 

göstermeye, var olmaya, ‘dar çevre yitikleri’nde önem kazanmaya… 

 

Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine, yüreği avuçlarımda atan bir can 

yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek ki, sonucu yepyeni bir “ben”e 

ulaştırırdı beni, kederli dalgınlığımdan her döndüğümde… Bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını 

görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarına insanların. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür 

Hanım? 

 

Susmak yalnızlığın ana dilidir, Ömür hanım, şiiridir, beni konuşmaya zorlama ne olur. Sözün sularını 

tükettim ben, kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı  yüreğimde, kalabalıklar, 

kalabalıklar kadar büyük… Yalnızım Ömür hanım, geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi karanlıklar 

içre, öyle yitik, öyle üzgün, yalnızım… Sularım toprağa sızıyor bak. Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce 

taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir, hem hangi gözle? 

 

Kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde, öyle çok konuşuyorlar ki… Bir söz insanın 

neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi, yüreğinden mi, aklından mı? Düşlerinden mi yoksa 
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gerçeğinden mi? Ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda? Yerini bulur mu 

gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömür hanım yasaklamalı… Kimsenin kimseyi anlamadığı bir 

dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olanağı olsa da insanların yürekleri 

konuşabilseydi dilleri yerine, her şey daha yalansız, daha içten olurdu. Aklı silmeli diyorum 

insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya… 

 Yeni bir şeyler söyle bana ne olur, yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma hep aynı sözleri, 

aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir, de örneğin, kesinlik çirkin. Sessizlik sesten hele 

de güncel ve kof her zaman iyidir; düş gücü, iç zenginliği verir insana. Dünyanın usul usul 

ağaran o puslu sabahları ve günün turuncu tülleriyle örtünen dingin akşamları bu yüzden 

etkiler bizi, duygulandırır, de. Anlık izlenimler sürekli görünümlerden her zaman daha 

güçlü, kalıcı ömürlüdür… Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi, bizi değişmek çirkinleştirir de. 

Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile; bu yüzden sıkıntı verir 

zaman, kısa kalır, sonsuz olur, insanın küçücük ömrünün karşısında. İstemenin kuralı yoktur, 

de, açıklaması sınırı suçu yoktur; istemek yaşamın kendiliğinden sonucudur, ne haklı ne 

haksız, ne yerinde ne yersiz… 

Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız, her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En 

büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır, acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak… 

Kıyılarımız duygularımızın boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir; ufuklarımızsa sisler içinde… 

O kıyısız gökyüzü nasıl sığar küçücük gözlerimize, bir bardak suya, demirli bir pencereye… Nasıl 

gizleriz ağız dil vermez bir geceye? Ve nedir ki gizi, daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu 

verir içimize. Çözemeyiz, de, bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezbere yaşamla. Dünya bir testidir, 

de, Ömür hanım, ömür bir su… Sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanın, bir içim serinlik bir yudum 

mutluluk için. Ve bir gün ölümün balkonundan… dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç 

damla nem, bir avuç ıslaklık… Ölümü bilerek nasıl yaşar insan, geride dünyanın kalacağını bilerek 

nasıl ölür; bilmek bütün acıların anasıdır, de… 

Sars aklımın cılız ayaklarını, kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur, yeni bir şeyler söyle. 

Yıldım ömrümün kalıplarından. Beni duy ve anla. Yağmur dindi Ömür Hanım. Gökyüzü 

masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyununu oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor 

usulca, iyimserliğin ışığını süzüyor mavi atlasından. Ne aldanış! Bulutların rengi mavi-beyaz 

mıdır, kurşuni-külrengi mi yoksa? 

Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım, gözlerimle değil dudaklarımla. Yoruldum bulutları 

kirpiklerimde taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir… Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu, 

ya da ne bileyim bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? Kim 

ne diyebilir ki? 
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Kimseler görmedi Ömür Hanım, bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun kırk kilitli sandıkları, 

elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim  içinde senin ve benim ağırlığım benim olmayan bir garip 

gülümsemeyle yüzümde, incelik adına, ben geçtim… Yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı 

ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde, ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam 

kırıklarıyla anımsasın insanlar, savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığı ile… Yükümü yanlış 

bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın 

çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir atkestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın 

sokaklarında, örtüyor ömrümün ilkyazını. İçimde bir çocuk, yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru, 

binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık, derin bir iç çekiş, yanılmış bir çocukluk 

olmasın Ömür hanım? 

Şükrü Erbaş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

32 

 

 

Tek Hece Aşk 
Var mı beni içinizde tanıyan 
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim 
Kalmasa da şöhretimi duymayan 
Kimliğimi tarif etmek zor benim 

Bülbül benim lisanımla ötüştü 
Bir gül için can evinden tutuştu 
Yüreğine Toroslar’ dan çığ düştü 
Yangınımı söndürmedi kar benim 

Niceler sultandı, kraldı, şahtı 
Benimle değişti talihi, bahtı 
Yerle bir eyledim taç ile tahtı 
Akıl almaz hünerlerim var benim 

Kamil iken cahil ettim alimi 
Vahşi iken yahşi ettim zalimi 
Yavuz iken zebun ettim Selimi 
Her oyunu bozan gizli zor benim 

Yeryüzünde ben ürettim veremi 
Lokman Hekim bulamadı çaremi 
Aslı için kül eyledim Keremi 
İbrahim’in atıldığı kor benim 

Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di 
Hatırım için yüce dağlar delindi 
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi 
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim 

İlahimle Mevlana’yı döndürdüm 
Yunusumla öfkeleri dindirdim 
Günahımla çok ocaklar söndürdüm 
Mevladanım hayır benim, şer benim 

 

 

Benim için yaratıldı Muhammed 
Benim için yağdırıldı o rahmet  
Evliyanın sözündeki muhabbet 
Enbiyanın yüzündeki nur benim 

Kimsesizim hısmım da yok hasmım da 
Görünmezim cismimde yok resmim de 
Dil üzmezim tek hece var ismimde 
Barınağım gönül denen yer benim 
Benim adım aşk! 
Cemal Safi 
 

https://www.antoloji.com/cemal-safi/
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Siz Aşktan N'anlarsınız Bayım 
Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca 
Alt katında uyumayı bir ranzanın 
Üst katında çocukluğum... 
Kağıttan gemiler yaptım kalbimden 
Ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. 
Aşk diyorsunuz, 
limanı olanın aşkı olmaz ki bayım! 
 
Allah’la samimi oldum geçen üç yıl boyunca 
Havı dökülmüş yerlerine yüzümün 
Büyük bir aşk yamadım 
Hayır 
Yüzüme nur inmedi, yüzüm nura indi bayım 
Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı 
Tesbih tanelerim bitse göz yaşlarım... 
Saydım, insanın doksan dokuz tane yalnızlığı vardı. 
Aşk diyorsunuz ya 
Ben istemenin allahını bilirim bayım 
 
Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca 
Balkona yorgun çamaşırlar asmayı 
Ki uçlarından çile damlardı. 
Güneşte nane kurutmayı 
Ben acılarımın başını 
evcimen telaşlarla okşadım bayım. 
Bir pardösüm bile oldu içinde kaybolduğum.  
İnsan kaybolmayı ister mi? 
Ben işte istedim bayım. 
Uzaklara gittim 
Uzaklar sana gelmez, sen uzaklara gidersin 
Uzaklar seni ister, bak uzaklar da aşktan anlar bayım 
 
Süt içtim acım hafiflesin diye 
Çikolata yedim bir köşeye çekilip 
Zehrimi alsın diye 
Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz 
İlahiler öğrendim. 
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Siz zehir nedir bilmezsiniz 
Zehir aşkı bilir oysa bayım! 
 
Ben işte miraç gecelerinde 
Bir peygamberin kanatlarında teselli aradım, 
Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım, 
Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin 
Bir şiir aradım. 
Geçen üç yıl boyunca 
Yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. 
Ülkem olmayan ülkemi 
Kayboluşumu aradım. 
Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. 
Bir ters bir yüz kazaklar ördüm 
Haroşa bir hayat bırakmak için. 
Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. 
 
Kimi gün öylesine yalnızdım 
Derdimi annemin fotoğrafına anlattım. 
Annem 
Ki beyaz bir kadındır 
Ölüsünü şiirle yıkadım. 
Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım 
Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. 
Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca 
Acının ortasında acısız olmayı, 
Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. 
Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. 
Aşk diyorsunuz ya, 
İşte orda durun bayım 
Islak unutulmuş bir taş bezi gibi kalakaldım 
Kendimin ucunda  
Öyle ıslak, 
Öyle kötü kokan, 
Yırtık ve perişan. 

Siz aşkı ne bilirsiniz bayım 
Aşkı aşk bilir yalnız! 
Didem Madak 

https://www.antoloji.com/didem-madak/
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Göğe Bakma Durağı 
İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım 
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından 
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından 
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar 
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut 
Bu evleri atla bu evleri de bunları da 
Göğe bakalım 

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım 
İnecek var deriz otobüs durur ineriz 
Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya 
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum 
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun 
Herkes uyusun bir seni uyutmam birde ben uyumam 
Herkes yokken biz oluruz biz uyumıyalım 
Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda 
Beni bırak göğe bakalım 

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım 
Tuttukca güçleniyorum kalabalık oluyorum 
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi 
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor 
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim 
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım 
Bana dönesin diye bir bir kapattım 
Şimdi otobüs gelir biner gideriz 
Dönmiyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç 
Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin 
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat 
Durma kendini hatırlat 
Durma göğe bakalım 

Turgut Uyar 
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Münacaat 

Bu yaşa erdirdin beni, gençtim almadın canımı 
ölmedim genç olarak, ölmedim beni leylak 
büklümlerinin içten ve dışardan 
sarmaladığı günlerde 
bir zamandı  
heves ettim gölgemi enginde yatan 
o berrak sayfada gezindirsem diye 
ölmedim, bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. 
Vakti vardıysa aşkın, onu beklemeliydi 
genç olmak yetmiyordu fayrap sevişmek için 
halbuki aşk, başka ne olsundu hayatın mazereti 
demedim dilimin ucuna gelen her ne ise 
vay ki gençtim 
ölümle paslanmış buldum sesimi. 
 
Hata yapmak 
fırsatını Adem’e veren sendin 
bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana 
gençtim ben ve neden hata payı yok diyordum 
hayatımda 
gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi 
haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne 
bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak 
bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini 
tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş 
ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi. 
 
Çeşme var, kurnası murdar 
yazgım 
kendi avcumda seyretmek kırgın aksimi. 
 
Gençtim ya, ne fark eder deyip geçerdim 
nehrin uğultusu da olur, dalların hışırtısı da 
gözyaşı, çiğ tanesi, gizli dert veya verem 
ne fark eder demişim 
bilmeden farkı istemişim. 
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Vay beni leylak kokusundan çoban çevgenine 
arastadan ırmaklara çark ettiren dargınlık! 
Yola madem 
çöllerdeki satrabı yalvartmak için çıkmıştım 
hava bozar, yüzüm eğik giderdim yine 
yaza doğru en kuduzuyla sürüngenlerin sabahlar 
yola devam ederdim. 
 
Gençtim işte şehrin o yatık raksından incinen yine bendim 
gelip bana çatardı o ruh tutuşturucu yalgın 
onunla ben 
hep sevişecek gibi baktık birbirimize. 
bir kez öpüşebilseydik dünyayı solduracaktık. 
 
Oysa bu sürgün yeri, bu pıtraklı diyar 
ne kadar korkulu yankı bulagelmiş gizlerimizde 
hani yok burda yanlışı yoklayacak hiç aralık 
bütün vadilere indik bir kez öpüşmek için 
kalmadı hiç bir tepe çıkılmadık 
eriyeydik nesteren köklerine sindiğimizce 
alıcı kuş pençesiyle uçarak arınaydık 
ah, bir olaydı diyorduk vakar da yoksanaydı 
doğruydu böyle kan telef olmasın diye çabalamamız 
ama kendi çeperlerimizi böyle kana buladık 
gönendi dünya bundan istifade 
dünya bayındırladı: 
Bir yakış, bir yanış tasarımı beride 
öte yakada bir benî adem 
her gün küsülü kaldık. 
 
Bunca yıl bu gücenik macera beni tutuklu kılan 
artık bu yaşa erdirdin beni, anladım 
gençken almadın canımı, bilmedim 
demek gökten ağsa bile tohum yürekten düşecekmiş 
çünkü hataya bağışık büyük hatadan beri nezaret yer 
çiğ tanesi sanmak ne cüret, gözyaşıymış 
insanın insana raptolduğu cevher. 
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Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana yarabbi 
taşınacak suyu göster, kırılacak odunu 
kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde 
bileyim hangi suyun sakasıyım ya rabbelalemin 
tütmesi gereken ocak nerde? 
İsmet Özel 
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Sisler Bulvarı 
elinin arkasında güneş duruyordu 
aylardan kasımdı üşüyorduk 
ağacın biri bulvarda ölüyordu 
şehrin camları kaygısız gülüyordu 
her köşe başında öpüşüyorduk 
 
sisler bulvarı’na akşam çökmüştü 
omuzlarımıza çoktan çökmüştü 
kesik birer kol gibi yalnızdık 
dağlarda ateşler yanmıyordu 
deniz fenerleri sönmüştü 
birbirimizin gözlerini arıyorduk 
 
sisler bulvarı’nda seni kaybettim  
sokak lambaları öksürüyordu 
yukarıda bulutlar yürüyordu 
terkedilmiş bir çocuk gibiydim 
dokunsanız ağlayacaktım 
yenikapı’da bir tren vardı 
 
sisler bulvarı’nda öleceğim 
sol kasığımdan vuracaklar 
bulvar durağında düşeceğim 
gözlüklerim kırılacaklar 
sen rüyasını göreceksin 
çığlık çığlığa uyanacaksın 
sabah kapını çalacaklar 
elinden tutup getirecekler 
beni görünce taş kesileceksin 
ağlamayacaksın! ağlamayacaksın! 
 
sisler bulvarı’ndan geçtim sırılsıklamdı 
ıslak kaldırımlar parlıyordu 
durup dururken gözlerim dalıyordu 
bir bardak şarabda kayboluyordum 
gece bekçilerine saati soruyordum 
evime gitmekten korkuyordum 
sisler boğazıma sarılmışlardı  
 
bir gemi beni afrika’ya götürecek 
ismi bilmiyorum ne olacak 
kazablanka’da bir gün kalacağım 
sisler bulvarını hatırlayacağım 
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kırmızı melek şarkısından bir satır 
lodos’tan bir satır yağmur’dan iki 
senin kirpiklerinden bir satır 
simsiyah bir satır hatırlayacağım 
seni hatırlatanın çenesini kıracağım 
limanda vapur uğuldayacak 
 
sisler bulvarı bir gece haykırmıştı 
ağaçları yatıyordu yoksuldu 
bütün yaprakları sararmıştı 
bütün bir sonbahar ağlamıştı 
ağlayan sanki istanbul’du 
öl desen belki ölecektim 
içimde biber gibi bir kahır 
bütün şiirlerimi yakacaktım 
yalnızlık bana dokunuyordu 
 
eğer sisler bulvarı olmasa 
eğer bu şehirde bu bulvar olmasa 
sabah ezanında yağmur yağmasa 
şüphesiz bir delilik yapardım 
hiç kimse beni anlayamazdı 
on beş sene hüküm giyerdim 
dördüncü yılında kaçardım 
belki kaçarken vururlardı 
 
sisler bulvarı’ndan geçmediğim gün 
sisler bulvarı öksüz ben öksüzüm 
yağmurun altında yalnızım 
ağzım elim yüzüm ıslanıyor 
tren düdükleri iç içe giriyorlar 
aklımı fikrimi çeliyorlar 
aksaray’da ışıklar yanıyor 
sisler bulvarı ayaklanıyor  
artık kalbimi susturamıyorum 
Attilâ İlhan 
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Arka Bahçe 
Birbirine dolanan hayaller yumağıdır hayatımız 
kim karar verebilir birbirine dokunan taş ve su 
hakkında, kimin kimi ayakta tuttuğuna, ve günün 
aslında kumdan, tuzdan ve ışıktan oluşmadığına? 
boşlukları doldurduğumuzda belirecek hayatın 
anlamı, taşı ve suyu doğru yorumladığımızda, bir 
yarı öbür yarıyı anlayacak: olgunluk bize yaban 
meyvesi gibidir; gevşek ağızlarımıza dokunan zehir! 
kim sana verdiklerimi, senden aldıklarımı çözebilir? 
birbirine dolanan hayaller yumağıdır hayatımız, 
hayalleri dik tutmak gerekir. 

ben yumuşak tuşlarına basacağım hayatın 
sen çatıyı kur. 
sırları soracağım ben, 
sen hayatın anlamını ara. 
yazın yönünü değiştireceğim ben 
sen yolculuğa çık. 
ben arka bahçeyi özleyeceğim 
sen inat et… 

Birhan Keskin 
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Sevgilerde 
Sevgileri yarınlara bıraktınız 
Çekingen, tutuk, saygılı. 
Bütün yakınlarınız 
Sizi yanlış tanıdı. 
Bitmeyen işler yüzünden 
(Siz böyle olsun istemezdiniz) 
Bir bakış bile yeterken anlatmaya herşeyi 
Kalbinizi dolduran duygular 
Kalbinizde kaldı 
Siz geniş zamanlar umuyordunuz 
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. 
Yılların telaşlarda bu kadar çabuk 
Geçeceği aklınıza gelmezdi. 
Gizli bahçenizde 
Açan çiçekler vardı,  
Gecelerde ve yalnız. 
Vermeye az buldunuz 
Yahut vakit olmadı 
Behçet Necatigil 
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Ah’lar Ağacı

 
1 
Bir ilaç içsem bari diye düşündüm,  
Biraz kolonya sürünsem, 
Ferahlasam, pencereyi açsam. 
Şöyle bir şey yazdım sonra: 
Yağmur, çamurlu bir elbise dikiyor şehre 
Sıkılıyoruz hepimiz bu çamurlu giysinin içinde. 
Berbattı, 
Bir şiire böyle başlanmazdı. 
İç ses diye söylendim, 
Ardından Yıldırım Gürses... 
Aptal aptal güldüm bir de buna. 
Ayşecik vazoyu kırıyor 
Ve ‘tamir et bakalım’ diyordu babasına. 
Yapıştırsam da parçalarını hayatımın 
Su sızdırıyordu çatlaklarından. 
Karnabahar kızartmıyordu asla 
Başrolde kadınlar. 
Güçlü bir el silkeledi beni sonra 
Sanırım Tanrı’nın eliydi. 
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Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. 
Binlerce yeşil gözü olan bir zeytin ağacı gibi, 
Çok şey görmüşüm gibi, 
Ve çok şey geçmiş gibi başımdan, 
Ah...dedim sonra 
Ah! 
İç ses, diye söylendim 
Çocukken şöyle dua ederdim Tanrı’ya: 
Tanrım bana hiç erimeyen, 
Kırmızı bir bonbon şekeri yolla. 
Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik 
Kardeşimle kendimize durmadan, 
Olmayan çayları, 
Olmayan fincanlardan içerdik. 
Olmayan kapıları açardık, 
Olmayan ziller çaldığında. 
Siyah papyonlu olurdu mutlaka 
Resim defterimizdeki damat. 
Yedi günde yarattığımız dünya 
Mutlu olurduk pastel koksa. 
Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı’ya: 
Olanlar oldu tanrım 
Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla! 
Kaybolmak istemiştim bir zamanlar 
Kapının arkasında yokum demiştim 
Ve divanın altında da. 
Bulamazsınız ki artık beni, 
Hayatın ortasında. 
Kaybolmak istemiştim bir zamanlar 
Beni kimse bulamazdı 
Tanrı’nın arkasına saklansam. 
O Kocamandı, en kocamandı o. 
Bir kız çocuğunun hayalleri kadar. 
Bir zamanlar kendimi 
Bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. 
Kaç metredir benim yokluğum? 
Benden daha çok var sanmıştım. 
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Benim yokluğumdan dünyaya 
Bir elbise çıkar sanmıştım. 
Dünyanın çıplaklığına bakmaya utanmadan 
Sonunda ben de alıştım. 
Ah...dedim sonra, 
Ah! 
Güzin Ablası kitaplar olan bir kızdım, 
İçim sıkılmasa o kadar 
Tek bir satır bile okumazdım. 
Taş bebeğim ters çevrilince ağlardı 
Bir derdi var derdim. 
Derdimi demeyi ben taşbebeğimden öğrendim. 
Ninni derdim, ninni bebeğim! 
Cam gözlerini kapardı, naylon kirpiklerini. 
Plastik gözkapaklarının ardında, 
Bilirdim rüyaları yoktu bebeğimin, 
Gözyaşları da. 
Ağladıkça tükürüğümden sürerdim gözaltlarına. 
Bu kadar kolay harcamazdım rüyalarımı, 
Kırmızı çantamda bayram harçlıklarım olmasa. 
İnsan çıtır ekmeği ısırdığında, 
Kırıklar dolar kucağına, 
İşte orası umudun tarlasıdır. 
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Ve orada başaklar ağırlaştığında, 
Sayısız ah dökülür toprağa. 
İç ses, diye söylendim 
Ve ah dedim sonra, 
Böyle ah demeyi beli bükük bir ahlat ağacından öğrendim. 
Dallarına salıncak kurardı çocuklar, 
Hızlı yaşanan bir hayatın şarkılarıydı salıncaklar. 
Meyveleri tatsızdı 
Eski bir lanetten dolayı 
Herkes dişlerdi acı meyvelerini, 
Ve herkes söverdi ona. 
İsmini yazardı herkes onun bağrına, 
Ah derdi o. Ah! 
Bıçağın ucundaydı insanların hafızası 
‘İnsan unutandır 
ve insan unutulmaya mahkum olandır.’ 
Tanrı şöyle derdi o zaman: 
Ah! 
Ne çok dikeni vardı ahlat ağacının tanrım, 
Ulaşılamazdı, 
Sen sarılmak istesen ona, 
O sana sarılmazdı. 
Ne çok dikenin vardı Tanrım! 
Ne çok isterdim, 
Sana sarılamazdım. 
Ve şöyle derdim o zaman: 
Ah! 
Ahlat ahların ağacıydı, 
Yaşlanmaya başlayanların, 
İtiraf edilememiş aşkların, 
Evde kalmış kızların. 
Ahlat ahların ağacıydı, 
Cezayir nasıl cezaların ülkesiyse, 
Öyleydi işte. 
Ve etimoloji Eti’lerden kalma 
Bir zaman birimiydi yanılmıyorsam. 
Ve yanılmıyorsam yalnız insanların, 
Kahvaltı edip ağladıkları pazar sabahları yokmuş o zaman. 
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Mesela o zamanlar 
Mutsuz olduğunda insanlar, 
Yok olurmuş bazı dakikalar. 
Gülümsedim o sıra, 
Bazen sevinirim, 
Sevinmek nedense hep yedi yaşında 
Ve ah... dedim sonra, 
Ah! 
Bazen ah diyorum durmadan, 
Şimdi ben ahlatın başında, 
Otuz iki yaşımda. 
Ahlar ağacı gibi. 
Rengarenk çaputlar bağladım yıllarca dallarıma, 
Mavi, mor, kırmızı ve yeşil, 
İstedim, hep istedim, 
Sen iste derdim, iste yeter ki 
Vereyim. 
Her istediğimi verdim. Arttım, fazlalaştım, 
Eksikli yaşamaktan. 
Ahlar ağacıyım, gibisi fazla. 
Başka bir şey istemem 
Artık beyazlaşan üç-beş tel saçıma, 
Hesabımı vermekten başka. 
Vasiyetimdir: 
Dalgınlığınıza gelmek istiyorum 
Ve kaybolmak o dalgınlıkta. 
At arabasıyla kâğıt toplardı 
Her sabah çingene kadınlar. 
Üst üste yığılırdı buruşuk kirli kâğıtlar 
Şaşırırdım 
Kadınların mı yoksa kâğıtların mı memeleri kocaman? 
Bir zamanlar öfkem beni zora koşardı. 
Kızıl yelelerim yapışırdı terli alnıma 
Ne eğere gelirsin ne de semere derledi bana, 
Yeniden doğmuş olurdum oysa, 
Öldüğümü sandıklarında, 
Yalnızca kağıtlarda iyi koşan bir at olarak. 
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Vasiyetimdir: 
En güçlülerinden seçilsin 
Beni taşıyacak olanlar. 
Ahtım olsun, 
Yükleri ağırlaşsın diye iyice, 
Tabutumun içinde tepineceğim. 
2- 
Bir göl vardı evimizin karşısında, 
Mavi gözleri olan, 
Kara yağız bir şehirde yaşamışım meğer yıllarca. 
Ya siz, 
Nasıl bilirdiniz çocukluğunuzu ey cemaat? 
Nasıldı 
Öldürdüğünüz birinin cenaze namazını kılmak? 
İlk üç vişneyi verdiğinde bahçedeki ağaç 
Annem sevindiydi hatırlarım. 
Ah demişti. 
Ah! 
Üç küçük kırmızı dünya verilmişti sanki ona. 
Annem çok sevinmelerin kadınıydı. 
Bazen sevinince annem gibi, 
Rengarenk reçeller dizerim kalbimin raflarına. 
Annem çok sevinmelerin kadınıydı, 
Sıcak yemeklerin. 
Başına diktikleri o taş, 
Ne zaman dokunsam soğuktur oysa. 
Ben okşadığımda ama, ısınır sanki biraz. 
İç ses! 
Bu bahsi kapa! 
Mutfağa gidip domates çorbası pişirdim. 
Çoktandır öksüz olan mutfakta 
Buğulandı ve ağladı camlar, 
Gözyaşlarını kuruladım perdelerin ucuyla. 
Çoktandır öksüz olan dünyaya baktım, 
Allah babasıyla baş başa kalmış insanlara, 
Poşetin tamamını beş bardak suya boşaltınca, 
Sanki biraz rahatladım. 
Kazanlar dolusu çorba kaynatsam sanki, 
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Artık kimse mutsuz olmayacaktı. 
Ah...dedim sonra, 
Ah! 
İç sıkıntımla çektirdiğimiz bu fotoğrafta, 
Aynı vampir gibi çıkacağız. 
Kırmızı çorbama ekmek doğrayınca, 
Sanki biraz ferahladım. 
Karıştırdım ve iç ses diye fısıldadım: 
Hala aç mısın? 
Bir tren geçti yine tam o sıra 
Ustura gibi kara, 
Düdük çala çala, 
Geçti şiirimin ortasından. 
Kes şunu dedim, kes artık! 
Oldu olacak, 
Kan kardeşi olsun ruhumla yollar. 
Merak ederdim, 
Kesik başları ve sarı ışıklarıyla 
Nereye gider bu insanlar? 
Raylar uzanırdı içimde kilometrelerce 
Bir kara yılan gibi, 
Bilemezdim menzil neresi? 
Ah...dedim sonra 
Ve acilen makas değiştirdim. 
İç ses, diye söylendim, 
Raydan çıkma bundan sonra. 
Kuyruk sallardı, 
annemden kalma maaşım 
her üç ayın sonunda. 
Sevinirdi, 
Kocaman bir kara kediyi okşamış gibi ellerim. 
Sarımsak kokulu fötr şapkalı amcalarla, 
Muhabbet ederdik kuyrukta. 
Bizler sarımsak kokan uzun bir dizenin, 
Fötr şapkalı kelimeleriydik, 
Çürük dişlerimizle bizler, 
Dökülmüş harfler gibi kelimelerden, 
Saf ve pembe gülümserdik. 
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Bizler her üç ayın sonunda yeniden doğan bebeklerdik. 
Neden ilerlemiyor bu kuyruk derdik, 
Neden hep aynı yerdeyiz, 
Hayattan söz edilirdi, 
Zor denirdi, 
Ve ardından susulurdu mutlaka. 
Fötr şapkalı amcalardan biri 
Ah derdi sonra, 
Ah! 
Kuyruk öfkeyle kıpırdanırdı o zaman. 
3- 
“Bir Arap şairi şöyle demiş, 
Savaşta yenilen halkına, 
Ağlamayın, ağlamayın, acınız azalır” 
Uzun bir dize dayardı hayat her sabah karnıma 
Şiir için düelloya gelmiş bir sevgili gibi, 
Sorardı: 
Daha yazacak mısın? 
Hayır derdim, 
Artık yazmayacağım. 
Ama şöyle denir: 
Kılıç çeken kılıçla ölür. 
Ama şöyle denir: 
Kaderden kaçılmaz. 
Ama yazgısını yaldızlı çokomel kâğıtları gibi, 
Tırnaklarıyla düzeltemiyor insan. 
Yıllarca biriktirdim 
rengarenk çokomel kağıtlarını kitap aralarında. 
Aşık olduğumda, 
Çikolata kokardı kırmızı yazgım. 
hayatıma hayat diyemem artık. 
sarı yazgım her sonbahar onu 
biraz daha fazla, ömür yaptı. 
Maviye de, yeşile de dili dönmez ömrümün artık. 
Kara yazgımı şimdi kim bilir 
Hangi kitabın arasında saklıyorsun tanrım? 
Ah... dedim sonra 
Ah! 
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İç ses, diye söylendim, 
Başımda rüzgâr vardı 
Başımda uğultular... 
Kalbim usulca kıpırdardı 
Ve ses çıkarırdı dokununca 
Çan çiçeğiyle karıştırırdı onu belki 
Bir başkası olsa. 
Başımda rüzgâr vardı, 
Yine esiyordum 
Hızla dönmeye başladı kalbim 
Rüzgârgülüyle karıştırırdı onu belki 
Bir başkası olsa. 
Başımda uğultular... 
Fırtına çıktı sonra, 
Yaşadığını anladı kalbim, 
Böyle yaşanamaz derdi 
Bir başkası olsa. 
Bir zamanlar meydan okumak isterdim. 
Kaç meydanını okudum da bu hayatın. 
Yalnızca iki harfini öğrendim: 
A 
H! 
Ah benim nergis kokulu cehaletim... 
Ruj lekeleri bıraktın bardaklarda 
Anlatmak isterdin kendini durmadan 
Bir bardağa bile olsa. 
Ne diyecektin, ne söyleyecektin 
Şairlerin şahı olsan, 
Bir AH’dan başka. 
Ah benim nergis kokulu cehaletim 
Bana yıllarca, bunca sözü boşa söylettin. 
AH! 
Güçlü bir el silkeledi beni sonra 
Sanırım tanrının eliydi, 
Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan, 
Çok şey geçmiş gibi başımdan 
Ah dedim sonra, 
Ah! 
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İç ses, diye söylendim. 
Gel! 
Ahlar ağacından sen de biraz meyve topla. 
Vasiyetimdir: 
Bin ahımın hakkı toprağa kalsın... 
Didem Madak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.antoloji.com/didem-madak/
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Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var 
 
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi 
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten 
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği 
 
İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne 
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa 
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır 
Kopmaz kökler salmaktır oraya 
 
Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını 
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin 
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara 
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin 
 
İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine 
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına 
 
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın 
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına 
 
Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar 
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın 
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu 
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın 
 
Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle 
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı 
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına 
Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı 
 
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına 
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır 
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana 

 
 

http://siir.me/ataol-behramoglu
http://siir.me/ataol-behramoglu
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Öyle Günler Gördüm Ki 
  
Öyle günler gördüm ki, aydın gökler kararıp 
Bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu, 
Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp, 
Hayaller alev alev beynimi yakar oldu. 
Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp 
Yüzüm sırıtsa bile, içim yaş döker oldu. 
 
Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı, 
Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. 
 
Öyle günler gördüm ki, duvarlar gelir dile, 
Gözümde canlanırdı eşkiya masalları. 
Varlığımı sarardı, hain bir isteyişle 
Görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri 
Kafada çelik gibi fikirler dursa bile 
Kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri: 
 
Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum, 
Kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. 
 
Öyle günler gördüm ki, dost dediğim insanlar 
Ben yanına varınca dudağını kıvırdı. 
Bir zamanlar yanımda ağız açmayanlar 
Sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. 
Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar 
En alçak tekmelerle beni yere devirdi. 
 
Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. 
Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı. 
 
Öyle günler gördüm ki, tabanca sakağımda 
Tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı 
Gönlüm acıklı buldu, en ateşli çağımda 
Sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı 
Tabancanın namlusu ısındı yanağımda, 
Parmağım istemedi tetiğini çekmeyi 
 
Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı 
Bir şeyler fakat beni yaşamağa bağlardı. 
 
Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam 
Sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur, 
Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam 
Etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur 
Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam: 
Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur 
 

https://siir.sitesi.web.tr/sabahattin-ali/oyle-gunler-gordum-ki.html
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Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider, 
Gözyaşları içinde seneler yürür gider. 
 
Yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman, 
Bana: Yaşa der gibi gülen senin yüzündü. 
Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman 
Bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. 
Yaşaran gözlerimde, güneş battığı zaman 
Sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. 
 
Sen aklıma gelince her şey gülümserdi. 
Ağaçlar şarkı söyler, rüzgâr tatlı eserdi. 
 
Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi: 
Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. 
Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı: 
İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. 
Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı: 
Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. 
 
Sen benim sevgilimsin, sevsen de, sevmesen de, 
Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende. 

 

 

Sabahattin Ali 
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