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 Bu şiirler 1985 yılından beri bir bir bana ekleniyor. 
Kendime sakladığım ve sonra bir gün İngilizcelerini yazma 
hevesine kapılmamla birlikte kendime ait bir internet 
sayfasından dostlarla paylaştığım şiirler (www.goldenlight.
deviantart.com)... Ardından bir düşe dönüşen kitap tasarısı; 
her iki dilde duygularımı aktaran şiirleri aynı kitapta toplama 
şansı. Bu, 2015 yılında gerçekleşti. Geçen beş yılda çok şey 
değişti. Yeni kitaplar eklendi yazın serüvenime. Son günlerde 
kişisel internet sitemde e-kitaplar paylaşmanın ve daha 
fazlasının keyfini yaşamaya başladım (www.kaleminizi.
com). Gelinciğin Yalnızlığı ile Loneliness of a Poppy’yi 
ayrı e-kitaplar olarak oraya yerleştirme zamanı geldi. Bütün 
eserlerim biraraya toplansın, birbirine güç versin istiyorum.    

 Şimdiye dek gerçekleşen düşlerim, diğerleri için de 
umudumu besliyor. 

 Tazelenmek gibi bir şey, yeniden başlama gücünü 
toplamak gibi de…

© Göksel Altınışık, Temmuz 2020
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Deniz

Ben deniz diyeceğim
Dalgaları duyacaksın.
Dalga dediğimde 
Köpüklere boğulacaksın.
Köpük demeyeceğim ama
Kucaklaştığı kıyı olacaksın.
Artık ben susacağım
Sense denizi sayıklayacaksın.
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Yaralı güvercin

Yaralı güvercinim, 
Sen bana bakma. 
Ben, boyalı güvercinim... 
 
Tek damla akıtamam 
Akıp da arınamam 
Ağlayamam 
Ağlamıycam. 
 
Boyalıyım ya 
-Aslında yaralıyım da- 
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Sen

Yüzümde bin ışık,
Dilimde bin türküyle
Seni söyledim.

Sevda, dediler,
Seni söyledim.
Yaşam, dediler,
Seni gösterdim.

Onlar gittiler.

Avcumda bin duayla
Beni sevmeni bekledim.
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Çocukluk

Seni gördüm kaldırımın kıyısında
Eski bir kutuda çizgi romanların
Ve çömelmiş okuyorsun birini.
Umurunda değil gelip geçenler
Umurlarında değilsin.
Yaşın oldukça ileri
Üstün başın perişan
Seni izliyorum köşe başından.
Dalmışsın
Kimbilir hangi kahramana,
İlk tanıştığınız yaşlardasın.
Bekliyorsun çocukları
Hayal dünyası satmak için.
Daha çok beklersin...
Evlerdeler
Bilgisayar başında.
Yine de bırakma tezgahını
Bakarsın bir baba anımsar
Çocukluğun anlamını. 
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Denizyıldızı

Gözyaşlarıyla yıkanabilir mi deniz? 
Ve dalgalar çare midir hıçkırıklara? 
Deniz atlarının terkisinde  
Yalnızlığın burukluğu 
Geçer mi 
Kayan denizyıldızıyla? 
 
Bir balık 
Ebemkuşağı renklerinde, 
Denizyıldızı 
Kan kırmızısı. 
Boyalı gözkapaklarında 
çaresizlik 
Ve belki çare  
Deniz atının uysallığına karışmış 
renk cümbüşünde...
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Beyaz

Denizin köpüğünden
Martının kanadından
Bulutun lekesizinden
Kırların papatyasından
Aldım beyazı,
Sevginin resmini yaptım.

Baktım çabuk kirlenecek
Yüreğe sakladım.

Şimdi çıkarıp arasıra
Bakıyorum dostlarla. 
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Seher vakti

Yeni aydınlanıyorken yaşam,
Güneş aramıza katılmayı
Düşünmedeyken henüz,
Ağaçlardan birinde
Bir kuş şakıması
Hiç susmayacak gibi.
Katılan yok şarkısına
Umurunda değil sanki.
Yanına gitsem, diyorum,
Dışarısı çok soğuk.
Hiçbir zaman öğrenemiyorum
Çağrı mıydı o çığlık..
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Yaşam kargaşası

Bitemez bu karmaşa,

Umutları tüketiş
Bitirdikçe yeniden yeniden üretiş,

Her sevgiye yöneliş,
Yitirdikçe daha çok, daha da çok isteyiş,

Tepelerce yükseliş,
Yükseldikçe yeni tepe diye inleyiş.

Bitemez bu kargaşa
Adına yaşam dediğimiz.
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Daha iyisi

Bir gün susuversem 
Cıvıltılarımdan soyunup sessizleşsem 
Cansıkıntımı da yanıma alıversem 
Ay gülmese o gece 
Güneşi görünce uçuvermesem 
Sonra yola çıkınca 
Coşkulu bir varış düşlemesem 
 
Ben o günün kaçağıyken 
-öyle bir kaçış ki sevdiklerimden 
kendimden- 
 
Bir an durup
Çıkışsam kendime 
Kaçmaktan vazgeçsem 
Cıvıldasam yine 
Ay gülse 
Güneş yetse sevmeme 
Ve yola devam etsem 
Kaçmadan
-ne kendimden ne kimseden-
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Çıplaklık

Çıplaklık ne tuhaf,
Utanırım.
Gözlere perdeler çekerim.
Bir tarafta onlar,
Arkada çıplak tenim...

Çıplaklık ne tuhaf, 
Olmak isterim.
Çekerim perdeleri gözlerden.
Neyse görünsün,
Ama bir tek yüreğim...

10



14

Hüsn-ü ölüm

Öldürmekten söz edersem,
Korkma sakın,
Seni içime alıp
Ben kılmaktır.

Öldüremem dersem,
Rahatlama,
Korktuğumu 
Hemen anla.

O an sıkıca sarıl,
Tut ellerimi
Ver gözlerini
Silahım olsun.
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Anlamlı

Gözlerimi kapattığımda
Hayalin dikiliyor karşıma.
Uyku değil bundan sonrası
Uykuya benzer bir şey hiç değil.
Sen anlarsın bu ne demek...

Ellerin ellerimi buluyor o an
Ne geçiyor ne duruyor zaman.
Rüya değil gördüğüm
Rüyadan başka bir şey hiç değil.
Bilmiyorum bu ne demek...

Dokunuşunu duyuyorum tenimde
Aşkın her solukta doluyor içime.
Şaşırtan bir düş değil bu,
Korktuğum bir gerçek hiç değil.
Bekliyordum bunu demek...

Sorgusuz güvendim sana
Yüreğine yer açtım dünyamda
Teslim alış değil bu,
Karşılıksız bir veriş hiç değil.
Seni seviyorum işte bu demek...
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Ardıç ağacı

Ardıç ağacına rastlayacağım.
Tanıyacak beni düşlerinden, 
Gölgesinde gördüğün.

Sensin, diyecek,
Sendin düşlerinin tek gerçeği.
Tanıştığınızı anlayacağım.
Bir dikenini uzatacak sonra,
Göğsüme doğru.
Gazap kuşlarınca güzelleş, diyecek, 
Bir kez olsun.

Düşünmeden sarılacağım ardıca,
Ucunda sen varsın.

Kanım karışacak düşlerine,
Hiç olmadığınca güzelleşecek 
Gülüşüm.

Bir de bakmışım ki
Ölmüşüm... 
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Kırkta bir 

Kırk oda olsa,
Birinde sen.
Gözlerim hemen bulur
Kapını.

Yüreğim korkar açmaya,
Ya yoksa...

Beklerim açıp  çıkmanı
İçimde
Kırılgan bir umutla.
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Dansçı

Başlangıçtayken henüz,
Seyirci isterim dansıma,
Beğeni yüklü bakışlar 
yüzlerce...

Başlangıç yüreğime vardığında,
Yüzler silinir.
O an yalnızca yüzlerce figür
Ayaklarımda...

Özgür adımlarıma 
Tek tanık sahne,
Bense dansıma tutkun
Bu yüzden özgürken köle...
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Güneş

Neydi o gördüğüm
Önce çok uzakta
Birden yakınımda?
O muydu hep beklediğim
Önce düşümde
Şimdi düşüncemde
Ama hep içimde?
Güneş olmalı o, istediğim
Önce içten içe
En yaşanmaz soğuklarda
Sonra yaşamımda
En kaçılmaz sarışlarla.

Gördüğüm oydu yüreğimle,
Umut dolu beklediğim de o.
Önce istediğim
Şimdi sevdiğim
Ve sonrasız seveceğim
Hep o...

Güneşe merhaba dedim
Hiç bakınma etrafına
Sensin güneşim...
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Oyun

Her gece
Tek bir kişi
Salonu 
Hazırlar
Ve her sabah
Aynı kişi
Koşar
Perdeyi açar
Sahneye fırlar.
Akşamları bazen
Alkış toplar
Bazen de
Suskun
Perdeyi kapar. 
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Yağmur

Yağmur gizemini vermiş sana,
Özleminle ıslanıyor insan,
Seninleyken sırılsıklam

Gözlerinin nemi ve buğusu
Yağmurdan mı miras kaldı? 
Onlardan okuyacağım mutluluğu
İnan bana ramak kaldı.
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Uç(ama)mak

Bu kanatlar eklendi ekleneli
içimde bir sızı, bir sızı...

Görüp uçanları 
kanatsız olmak
ya da
bilip uçmayı
kök salmak zorunda kalmak

Yine yürekte sancı, 
yine sancı...

Gidip gidip döndüğüm yer
Pencerenin kıyısı...
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Çelişki

Zordur gitmek,
Gidebilmek..
Tutkulara karşın
Bağlarına inat
Gidebilene aşkolsun.

Kalmak da zor,
Kalabilmek..
Çağrılara inat
Düşlerine karşın
Kalabilene aşkolsun. 
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İstasyonlar
Uğur Gürgan’la ortaklaşa

Hep bir başka istasyondur
Çağıran,
Bazen bekleyen.
Aklıma düşüveren
Düşlerimi çalayazan
Yollarına düştüğüm.

Hep aynı istasyondur
Döndüğüm,
Her an beni bekleyen.
Aklımı esir eden
Hayallerimi silen
Yollarında öldüğüm.

Bir son istasyondur
Beklediğim.
Gitmelersiz kalınan
Kalındıkça doyulan.
Vakti gelmediğinden
Yollarından döndüğüm.
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Hep bir başka istasyondur
Seçtiğim 
Rayları demir parmaklık 
Makasçılar zindancı
Tarifesiz seferlerle  
Yollarına gittiğim. 

Hep aynı istasyondur
Sürdüğüm.
Her şeyimle kabullenmiş
Beklemeye ömür vermiş
İstesem de gidilmemiş 
Yolları kördüğüm.

Bir son istasyondur 
Gittiğim; döndüğüm.
Öldüğüm.
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Sevgi süngeri

Ben bir süngerim,
Sevgi emerim.
Gözeneklerim doldukça
Ağırlaşırım aynı hacimde.
Yavaşça sıkarsanız,
Yumuşakça,
Biraz canım yanar,
Biraz korkarım,
Gözeneklerimi boşaltırım. 
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Anılar

Bittiğinde yaşananlar
Yittiğinde yanımda bulunanlar
Gözüm ardlarında kaldığında
Ya da gözleri ardımda
Bir başlangıç daha var
Anılarla…
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Geç kalmak

Aynı şehirde koşuşturuyoruz...

Ayrıldığım parka geliyorsun
Benden az sonra,
Bir sonraki seansta seyrediyorsun
Aynı filmi habersiz,
Kaçırdığın otobüse biniyorum
Telaşlı,
Meşgul çalan telefonunda
Meşgul çalıyor telefonum.

Aynı şehirde ikimiz
Tek kılmaya çalışıyoruz ayrı yaşamları,
Yoruluyoruz.

Nedense hep
Birbirimize geç kalıyoruz. 
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Sır

Çok az kaldı.

El sallar mıyım bilmem
dönüp de
kalanlara,
birer birer küçülenlere
aşağılarda?

Yüzüm güler sanırım,
hep güldüğümden daha sıcak,
güneşe yaklaştıkça.

Mutlaka gelecek o gün;
ilk uçuş...
Uçacağım uzaklara
hiç uzaklaşmadığımca.

Ama bu bir sır... 
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Kayan yıldız

Geceydi.
Dolunaydı...
Fenerden yıldızlar,
Bir bir kayıyorlardı.
Onlardan biriydim.
Sen de bir diğeriydin.
Işığını izledim.

Kaymak usulca,
Bazen coşkuyla,
Varmak tutkuya
Seninle güzeldi.

Düşlerini düşündüm,
Gözlerindeydiler.
Gözlerini özledim.
Düşümdeydiler...
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Flört

Ellerim saçlarındayken, 
Gezinirken çapkın bir ıslıkla, 
ben sende gezinmekteyim, 
Varettiğim en taşkın çığlıkla. 
 
Parmaklarım dolaşırken, 
Kaybolurken saçlarında, 
Kendimi buluveriyorum, 
Varlığının gizli bir kıvrımında. 
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Çakmaktaşı 

Bir yığın taş arasındayım,
aranıyorum.

Elimde bir büyüteç, 
küçükleri büyütmeyen.

Yüz kere parlayıp sönmüş
bir yürekle
yangın avındayım,
avlanacağım.

Taşların yaptığı bir yığındayım,
yığılmaktayım.

Kıvılcım bulsa harlatacak
bir yürek taşıyorum.

Nerde çakmaktaşım?
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Çağrı

Çağrıların en içteni
Senden gelmeli.
Nazımı çekmelisin,
Sıkıca sarılmalısın,
Aklın gitmeli gidersem diye
Ama ben hiç gitmemeliyim.

Çağrıların en duyulmamışını
Sana yapmalıyım.
Bin nazla gelmelisin,
Zorla tutmalıyım yanımda,
İçim gitmeli ya gidersen diye
Ama sen hiç gitmemelisin.
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Öğüt

Aşkı mı öldürmeli
Aşığı mı
Vakti geldiğinde..

Sen iyisi mi
Hemen başla
Sevgini kısmaya.

Geri dönmeyi isteyen eller
Sana uzanıyorlarsa istekle,
Yüreğinde bulduğun tüm sevgiyi,
Ver onlara,
Ver kırıntı bırakmaksızın.

Yok senden uzakta eller
Soğuyorlarsa boyun eğmiş ölüme
Geri al sevgini onlardan,
Al kırıntı bırakmaksızın.
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Dua et yalnızca,
Et ki birlikte ölsünler,
Öleceklerse.

Tek başına
Aşk da
Aşık da
Acı verir sana..
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İşteş

Kim kimi buldu ilk, 
bilmiyorum; 
buluşmak güzeldi. 
 
Kim kime baktı ilk, 
unuttum; 
bakışmak güzeldi. 
 
Kavuşmak doğal, 
gülüşmek coşkun, 
görüşmek umut, 
alışmak kaçınılmaz artık. 
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Yoğunluk

Yoğun yaşam  
Benim düşümdü, 
Büyüdükçe 
Gerçeğim oldu, 
Engellendikçe 
En yoğun özlemim. 
 
Yıktıkça engelleri 
Daha bir yoğundur 
Sevincim... 
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Yitirince

Bir kız tanıdım, diyeceksin,
Yağmuruma gökkuşağını getirdi.
Martı kanatları vardı,
O uçtukça izlediğim.
Özlemiyle taşıp bendimden
Gülüşüyle durulduğum o kızdı.
Yaz gecelerine inen yağmuru,
Dolunaya bürünen düşleri,
Renklerdense beyazı severdi en çok
-martı, köpük, bulut beyazı-
Bir de gözlerimin mavisini,
Öyle derdi.

Büyüterek gözbebeklerimi
İçime alırım sandım,
Sığmadı,
Sığdıramadım.

Bir kız tanıdım, diyeceksin,
Ben gittikten sonra ardımdan.
Yüreğin aydınlanacak andıkça,
İyi ki tanıdım, diyeceksin.... 
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Gerekçe

Ipso facto

Yeldeğirmenlerinden gizlemeli, 
Oysa martılar dost, 
Herşeyi anlatabiliriz onlara. 
 
Yeldeğirmenleri, 
Esintiye kulak kabartmışlar, 
Sazlığı dinliyorlar 
Bir fısıltı yakalamak için. 
Bir tek ay duydu, 
Sana sevgimi söylediğimi. 
Yeldeğirmenleri duymamalı. 
 
Bana kalsa haykırırdım 
Bilsinler isterdim sevdiğimi. 
Ama yeldeğirmenleri bilmemeli. 
 
Bunları ben uydurmadım. 

Ipso dixit 
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Yolum

Sonsuzluklar denizinde 
hem yüzerim 
hem de dalgalar çıkarırım 
gövdeme çarpacak. 
Yolum uzun 
gidebildiğim yere kadar. 
Sakin bir denizde olsam, 
ileri her kulacımla 
nasıl övünç duyayım? 
 
Sonsuzluklar denizinde 
hem dalgalar çıkarır 
hem de yenerim dalgaları 
gövdeme çarptırarak. 
Yolum uzun 
gitmeyi istediğim kadar.
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Beklemek

Bekliyorsan  
bir son vardır düşlediğin 
Neyi beklediğini  
bilmesen de olur 
Umudu koru  
yeter ki içinde; 
beklemelere koşut, 
vazgeçmelere inat. 
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Kristal

Bir kez ben de görmüştüm, 
ağaç dallarında 
kristal büyüsünü 
dünya kaybolmuştu etrafımdan 
yanında olduklarım 
yanımda bulunanlar 
bir ben kalmıştım 
bir de doğanın eşsiz büyüsü 
yol boyu uzanmıştık 
iki yanımda kristal düğünü 
kar desem değil 
buz olmadığı belli 
bir yağlı boya tablo sanki 
dallara yürüyen özsuyuydu 
belki soğuğu görünce donan 
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Çok kez ben de hissetmiştim 
cansuyumun donduğunu 
parmaklarıma dek 
kılcallarım boyunca 
dondurucu soğuklarda 
ama mecazi anlamda 
işte o zaman 
kırılgan oluyor insan 
kristal kadar bile direngen değil 
sırça köşkün kendinsin 
emek emek yürütmüşsün 
özsuyunu ta en uca 
yaşamı sarmışsın  
boylu boyuna 
bir soğuk ve donmuşsun 
erimek bir sonraki 
bahara... 
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Huzur

Gözlerin yumulmasında mı 
Dudak kenarlarındaki 
kendini bırakışta mı huzur 
 
Çatılmayan kaşlarda 
Kıvrılmayan alt dudakta mı 
 
Gülen gözbebeklerini 
görmeden 
Sesteki yumuşaklığı 
duymadan 
Anlaşılabilir mi 
içteki huzur
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Gözyaşı miti

Bir genç kız yaşıyordu çölde. 
Dev gibi bir yüreği vardı, 
Kendisi de yüreği kadardı. 
Korkuyordu ağlamaktan, 
Ağlamayı mutsuzluk sayardı. 
 
Birgün fark ediverdi 
Sevinçli değildi 
Hüzünlü hiç değil. 
Yanaklarından süzülen, 
Sevmekle akan yaşlardı. 
Savurdu her bir damlayı  
Kumlar arasına. 
Sevginin yeşermesi deyimi 
İşte o zamanlardan kaldı. 
 
Düşündü kendi kendine 
Bilseydi çok önceden 
Ağlardı...  
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Ayrılık

Yaşam bir yolsa 
Dost ayaklarla yaşanan, 
Aynı çoğu zaman 
 
Uyuşurken adımlar 
Birlikte yürümek, 
Coşkuyu sürdürmek 
 
Biri ayak sürümeye 
Yan çizmeye görsün, 
Nasıl birlikte yürürsün 
 
Adımlarca taşınanlara 
Bundan sonra atılan, 
Ortak tekme çoğu zaman
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Saten Aşk

Kırmızı atlas çarşaflar böler uykuyu 
ve ceylanın hıçkırıkları. 
Havada hayal kırıklıkları... 
 
Keklik sekişli maşuk kanar 
hıçkırıklar arasında yatakta. 
Yatakta hüzün kırıntıları... 
 
Aldanış dediğin 
aldatışın ayna hayali. 
Hayalle karışık aynada aşık sureti. 

Sonrası cam kırıkları...  
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Soğuk

Böyle soğuk 
bir dağbaşlarında 
bir ayrılıklarda 
yaşanır. 
 
Üşünür... 
 
Ürperti kaplar ruhu inceden 
hem dorukların yalnızlığında, 
hem yalnız kalışın ilk dakikasında.. 
 
Zaman ikisinde de durur; 
düşünür... 
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Yalnız

Yalnızlığımın sancılı gecelerinden biri daha

Ayışığı gecikti
Yıldız da yok bu gece
Hüzün keman tellerinde bir adagio
Çoşku unutulup gitmiş bir halk türküsü

Yalnız sen ruhumu şefkatle rahatlatabilirdin
Gerçekten yanımda olabilseydin 
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Her şeyim

Yolum ol, 
Yolculuğum da. 
 
Aşkım ol, 
Aşığım da. 
 
Limanım ol, 
Başkaldırım da. 
 
Hasretimsin, 
Vuslatım da.
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Görebilmek

İnsanlar ekmek kavgasındaymış 
Açlıkmış güçlerinin kaynağı 
İsteyip de elde etmek 
Düşten öte, büyük lüksmüş 
 
Ter dökmekle 
Demir dövmekle 
Kadere sövmekle 
Geçiyormuş günleri 
 
Peki sen bunca zaman 
Nasıl uyumuşsun? 
Ah, küçük burjuva 
Yanlış yöne koşmuşsun.
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İyi ki

İnanasım var 
Güvenesim var 
Bunca yıkıntı içinde 
Biliyorum umut var 
 
Sarılasım var 
Dayanasım var 
Bizi korumak için de 
Kuşkusuz ki dostluk var 
 
Anlatasım var 
Dinleyesim var 
Bunca paylaşımın özünde 
Olmazsa olmaz sevgi var  
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Yaşamın anlamı

Çölde yaşayan iyi bilir; 
Her vaha gerçek değildir. 
Yine de koşulmazsa seraplara 
O yaşanan yaşam değildir.  
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Aşkın sonu

Kadeh aşka kalktığında 
Kırmızıya doyduğumda 
Henüz daha başlangıçtı. 
 
O kadehi kırdığında 
Dudakların donduğunda 
Başlamadan bitiverdi. 
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Zaman

Dün yaşanan 
Dünde kalır 
Yarın her zaman
Başlangıçtır

49



56

Beş duyumda sen

Seni gördüm,
Henüz unutmamışken 
gözlerim görmeyi.

Duymayı istediğim
Coşkulu fısıltılara eklendi
Sevgi dolu sesin.

Güzel günlerin muştusu
Soluduğum havadaki kokundu.

İçim eridi
Bana dokunduğunda.

Dilim döndüğünce anlatacak: 
Tatlısın, çok tatlı...
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Anlat(ama)mak

Biliyorum dinlerdiniz
Anlatacaklarımı,
İsteğim 
Beni konuşmaktı.

Biliyorum tanırdınız beni
Anlatacaklarımla.
İsteğim
Beni dinletmekti. 

Ama sadece siz
Yetmezdiniz başlamaya.
Gözleriniz aradım
Yoktu.
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Sil baştan

Bir daha seninle dans edemeyeceğiz
Aklımıza estiğinde.
  -Yalan, de.

Biliyorum, bir kez daha bakmayacaksın
Gözlerime gülerek.
  -Yanıldığımı söyle.

Eğer sen istersen ilk güne döner
Dönüşü yok sanılanlar.
  -Ne olur iste.

Bak, müzik sürüyor
Bak, gözlerim sana doğru
Bak, bir başlangıç düşlüyorum
  -Haydi, başla...
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Güzel çocuk

Gülerken sen, güzel çocuk,
Dünyadan habersizsin.
Belki ağlanacak şeyler güldüğün,
Farkında değilsin.

Sana kırpılan gözleri sevebilirsin,
Her şeyden korkmayı öğrenmemişsin.
Kötü olanı düşünmüyorsun,
Dinlemiyorsun bile.

Tek senin davranışlarında yok,
Yapmacıklığın soğuk izi.  
Bir senin gözlerinde görüyorum,
Yalansız hissetmeyi.

Böylesi yoksunlukla arıyorsam gözlerini,
Büyümüş olmalıyım.

İstemiyordum...
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Fırtına 

Hepsi hepsi
Bir kaç kanat çırpışı
Sürdü bu kez fırtınan.
Doyamadan 
Daha coşkusuna
Ortalık sütliman.

Demir atmışken sen
Bu sütlimana
Unut haykırışları.

Söyle başlasın
Coşkun esişler,
Gökleri sarsın
Çılgın çığlıklar
Seni taşısın
Özgür nefesin
Soluk soluğa
Ve haykır bir anda
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İşte fırtına kopar 
Bu haykırışlarla...

Eğer koptuysa
Yürekte fırtına
Artık dönüş yoktur
Sakin kıyılara
Bir aşk başlar 
O anda
Bir aşk ki 
Yalnızca
Coşkuya,
Fırtınaya...
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Özlem

Özlemin korkutmuyor artık
Yokluğunda büyüttüm sevgini
Kaybetmekten de korkmuyorum artık
Özlersem yitirmem ki seni 
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Çağ yangını

Çağlar kapattın 
Bir çağ başlattın 
Bu çağ çağlar 
Çağlarca...
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Karşıtlıklar

Kül fidanı anımsatır bana
Kuraklık yağmuru
Toprak gökyüzünü çağrıştırır
Kökler özgürlüğü
Ölüm yaşamı anlatır bana
Tezatlarıyla yaşamı sevmeyi
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Özgür ruh

Umut vadisi olmayan dağlar
Tıpkı kötü ün salmış narin bir kadın gibi
İstemese de korunacak

Yalnız düşlere adanmış ruhlar
En kötümser kaygıların kucağından
İsteyerek kaçırılacak 
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Dağların miti

Bir zamanlar dağların da,
En yücesinin bile
Kanatları vardı: 
Beyaz ve yüze.
Ne zaman isteseler 
Uçarlardı gökyüzüne.

Uçmak sonsuz coşkuydu,
Yaşam sevinciydi
Ulu doruklara.

O zamanlar insanlar da,
En özgürü bile
Dağlara özenirdi;
Özenti ve 
Üzüntü bağlı olmaktan doğan.
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Dağlara çıtlattı bir gün insan,
Her ayrılışta toprağın çektiğini,
Her kopuşun sızısını.
Dağlar inanmak istemedi,
Toprak asırlık suskunluğunu korudu.
Sonraki ilk uçuşta,
Dağlardan biri gördü
Ayrıldığı yerdeki kanlı gözyaşını.
Uçamadı bir daha;
Acı vermektense kar bağladı doruklar
Ve her bahar, uçma zamanı
Pınar oldu, çağladı toprağa.
Dağların kovduğu kanatlar
Şimdilerde
Yön çizmiştir doruklara.
Gider gider de beyaz bulutlar,
Döner dönerler de çevresinde 
Dağlar kabul etmez uçmayı.

Artık insanlar özenmezler dağlara.
Dillerinde dağların yalnızlığı,
Doğrusu 
Dağlar kendilerine yakıştırır yalnızlığı.
Kim anlasın özveriyi?
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Susmak

Ağa takılmış uğur böceği 
Uç uç; uçuramıyorum 
Dudaklarım arası perdeli 
Sesimi çıkaramıyorum 
 
Neden bilmem; susuyorum 
 
Çığlık çığlık atacağım  
Biriktirdiğim ne varsa 
Çığlığıma saracağım 
Sessiz uyuyanı koynumda  
 
Neden sanki; duruyorum. 
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Ayrılık

Yokluğun zor gelir diye 
Varlığına alışmadım 
Ayrılık zor gelir diye 
Ayrılığa aşkı kattım.
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Buluşma

En sonunda 
dönmeyeceksem
kendime 
bu dönüp durma 
niye?
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Kötümser 

Tutunduğum gider ayak
Bir dal olsa kırılacak

O da beni tutsa ancak
Düşüş azcık uzayacak
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Alış veriş

Dinle beni,
Bulursun bir bilmediğini.
Konuş benimle
Bulurum bir bilmediğimi.  
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Çekim yasası

Gelgitlerim olcak elbet
Ay orada duruyor ya
Bir çekip bir bırakacak
Doğa böyle istiyor ya

Bir kabarıp bir çekilecek
Sular boyu aşıyor ya
Çalkantılar olcak elbet
Başka türlü durulmaz ya
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Sonunda

Anlıyorum
Anlaşılmaz sandığım
Girdapların gizinde

Susuyorum
Bir kocaman çığlık
Büyüterek içimde

Kaçıyorum
Silik titrek izler
Bırakarak peşimde

Ölüyorum
Yitirdiğim umutların
Ayakları dibinde
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Gülüşüne Bahar

Bir güvercin gülüşün kaldı 
Korkarım o da uçup gidecek 
O, kırlangıçlarca göçmen 
Kelebeklerce uçarı sevgin gibi 
Ve ben 
Gözüm göç yollarında  
Gözüm baharda 
Uçup gelmeni bekleyeceğim. 
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Unutmak ya da unutmamak

Unut, demeyin bana 
Unutulur elbette 
Yaşat, deyin ne olur 
Sevginin tadı emekte 
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Ruhum

Dün ruhumu sezdim ilk kez 
kelebeklerle örülmüş 
 
özgürlüğün  
çocukluğumun  
arzunun  
kelebeklerinden 
 
Dün ruhumu gördüm ilk kez 
çelikten dövülmüş 
 
başkaldırının  
kararlılığın 
dayanışmanın 
çelikliğinden 
 
Dün ruhumu buldum ilk kez 
bedenime bürünmüş 
 
kelebeklerin narinliği 
çeliğin bükülmezliği 
buluşmaların coşkunluğu 
eşliğinde büyümüş.
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Şair martı

Kanat altı güvenlikte yüzüm 
Saklanması gibi gülüşlerin 
 
Kanat açmak zor iki gözüm 
Yasaklanması gibi öpüşlerin 
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Karşılama

Karşılamalarda 
Varım senin için 
Uğurlamalar 
Yarım bıraktığı için. 

71



80

Savaşa çığlık
 
Savaş çek ellerini üzerimden
Yoksa bağıracağım...
 
Sen bir yerlerde kirletirken 
Çocuk oyunlarını,
Sevdalı bulutları,
Yok ederken
Çelikle çomaklarını,
Acıyla umutlarını
Ben artık uyuyamıyorum..
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Gözümden gitmeyen fotoğrafta
Babasını siper almış çocuk
Biliyor mudur başına gelecekleri?
Babasından yansıyan sarsıntılarla
O tir tir titriyorken
Sonra da cansız bedeni soğurken
Ben artık ısınamıyorum...
 
Çek git yeryüzünden savaş
Yoksa çıldıracağım...
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Kayan Yıldız

Bir dilek tutmalı

Adalet
Eşitlik
Özgürlük

“Cümlesine,
İçinde bana da”
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Yalnız gelincik

Sokak lambasından 
Yıldızlar yaptım

Parıltısına
Düşlerimi sardım

Düşledikçe
Uykuyu kandırdım

Artık ne yorgun
Ne de yalnızım..
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Anka Kuşu

Bir Anka kuşu gördüm, 
Çırpınma yeter, dedim, 
Kıvılcım var kanadında. 
 
Döndü bana, 
Konuşma sus, dedi, 
Daha fazla rezil olma.

Kül olmanın bedeli 
Yangınlar başlatmaktır, 
Başlattığın yangınla 
Sonsuza dek yanmaktır. 
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Bir Anka kuşu gördüm, 
Doğurma sakın, dedim, 
Sonun olur yumurta. 
 
Kulağına küpe olsun, dedi, 
Kül ol ama yok olma. 
 
Kül olmanın ödülü 
Bir eser bırakmaktır, 
Bıraktığın eserle 
Sonsuza dek varolmaktır. 
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O an

Her gün yeniden doğsak
Ama ölmeden

Her kıvılcımla yansak
Asla sönmeden

Her an yaşama doysak
Ötelemeden
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İnsanca

Su kristali bir yanım, 
Bir yanım demir.
Bazen tüy kadar hafifim,
Bazen, o bile değil.

Gülerken gözlerimin içi
Kıvrılıverir dudaklarım.
Başkarken son bulabilir
Hem umudum hem kaygım.

Anlaşılmaz gelmesin,
Ne de olsa insanım… eternal presence
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Şiirlerimden bazılarını Dr. Çağatay Aydın 
besteleri olarak, onun sesinden dinlemek 

için kare kodu okutunuz.
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Sizden biri

Siz, umutsuzluğa düşebilirsiniz, benim dışımdaki 
insanlar. Yine siz, an gelir yaşam sevincinizi yitirebilirsiniz. 
Eksilebilir yüreğinizdeki coşku. Dinsin şu fırtına, özledim 
sakin kıyıları, diyebilirsiniz. Haykırışlar yerine fısıltıyı, 
hatta suskunluğu yeğleyebilirsiniz. Yetsin çıktığım, doruk 
da neymiş deyip durabilirsiniz bir düzlükte. Ey, benim 
dışımdaki insanlar, sizlerden biri yakıştırdı bana, umudu 
gözlerimde ışıtmayı, yaşam sevinci taşımayı kucak kucak, 
yürekte duyguyu coşturmayı, fırtınalar başlatmayı dalga 
dalga, haykırışlarla geleceğe koşmayı, hep yükseğe bakmayı 
çakmak çakmak...

Bir an bile duramam artık, onu utandıramam. 
Siz keyfinize bakın... 


