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1- gök 

 

her şeyin gökten geldiğine inanıyordu 

tanrıların göz yaşlarıydı yağmur 

güneş göğün  meşalesiydi… 

asırlarca aydınlandıktan sonra 

inançlı olanlar bulurdu çareyi 

ayaklar altında kalan yeryüzünde… 

 

“gök, denize sevdalanmış; yağmur olup dökmüş içini”  

 

 

 

2- yağmur 

 

halinden anlamayanları cezalandırıyordu 

kimi zaman damla damla kıtlık ile 

kimi zaman sel olup sevdasıyla taşınca… 

onun için dualar da edildi 

boynu bükük başaklar yolunu gözledi 

damlasında gizliyordu ummanların sırrını 

fısıldıyordu çaresizlere… 

 

“yağmurda ıslanmak, bir yerde kavuşmak demektir; büyülü damlaların şarkısı ile 

uyanırsın çorak uykundan” 

 



 

3- çorak 

 

çatlamış hisleriyle güneşi avutuyordu 

bir yudum sevgi diyerek… 

yalvarıyordu tapınaklarda 

oysa ki çoraktı insanların ruhu 

dua etselerde işe yaramayacaktı 

anlamayacaklardı sevginin bereketini… 

 

“çoraklaşmış bir ruh, sevgi damlaları ile bereketli hale gelir” 

 

 

4- sevgi 

 

yolu gözlenen bir askerdi sevgi 

silahını bırakmış 

kucağında bahar çiçekleriyle dönen 

bir gülümsemesi ile 

ülkelerin sınırlarını kaldıran… 

aşkın bayrağını açmış 

nefretin topraklarında isyancıydı 

dilinde güzel günlerin muştusu… 

 

“nerede bölüşmek varsa; sevgi dergâhı oradadır. bundan büyük muştu yok” 

 



5- muştu 

çok büyük şeyleri beklemek değil belki 

ama küçülmemek de gerek 

kendini dev sananların karşısında… 

tüm evleri saran marşlarla 

güzel düşlerin sıcak sofrasında 

bölmek alınterinin ekmeğini 

bundan daha anlamlı muştu olur mu… 

açmış kollarını koşar 

iyi günlerin habercisi 

baba topraklarına kavuşan çocuk gibi… 

 

“muştunun uğradığı yerler artık eskisi gibi değildir; neşenin devrimi yapılmıştır” 

 

6- devrim 

 

devrik cümleleri ayağa kaldırdı önce 

şiirin büyülü yolunu seçti 

savrularak yürüdü onca yıl 

sıradanlıkları yıkarken tek tek 

kalktı kendi yıkıntısından 

kibirli kentlerin betonlarını süzerek 

taşlaşmış yüreklerin surlarını döverek 

girdi kapısından içeri devrimin… 

 

“bakışlarda devrim olduğunda, işte o zaman değişir tüm manzara” 



 

7- manzara 

 

şan, şöhret olma peşinde 

davasını yitirmiş bu yolda 

deryayı kandıran gemide 

dalgalarla vuruşan dışarda… 

kimi düşmüş ekmek derdine 

budur karşımdaki manzara… 

 

“kendi elinde manzarayı değiştirmek; önce aşk ile özüne dokunman gerek” 

 

 

 

 

8- aşk 

 

tutkuyla bağlıydı dizeler 

aşkı sarıp sarmalayan şiire 

bir kadın ve bir erkeğin olması gerekmezdi 

aşk, koca evrenin küçücük yüreğe düşmesiydi 

bir başkasının derdine ortak olmaktı 

parmaklarının ucunda kaldırmaktı dünyayı… 

 

“divaneye aşkı tarif et demişler; lav kütlesinin suya özlemi demiş” 

 

 



 

9- özlem 

 

bir mıh çakılır kalbinin orta yerine 

lavanta tarlasını özleyen dağın 

mor örtü olur kaplar ovayı 

mest olur kavuşma isteğiyle 

türküler yakar, âşıklar rengine 

o özlemle bekler lavantayı… 

 

“uzaklaştıkça hissedersin; özlem, içindeki bilgeye ulaşma isteğidir” 

 

 

 

10- bilge 

 

raftan sarkan kitaplar anlatıyordu 

bilgeyi dışarda arayan 

zavallının biçare halini… 

kendini sorguya çekmeden 

tılsımlı soruların cevabını arıyordu 

kendini sarsmadan başlamayacaktı 

cem olmuş cümlelerin isyanı… 

 

“bilge, zor zamanlarda kendi kapısını çalandır” 

 

 



 

 

11- kapı 

 

kilit vurulmuş paslı düşünceler 

anahtarın ellerinde olduğunu anlamadan 

açamayacaklardı kendini kutsayan kapıları… 

koçbaşları ile köhnemiş şiirleri dövmenin 

aynıları anlatan sözler nehrinde yüzmenin 

çaresizliğini anlatıyordu kapının serdengeçtileri… 

 

“tutsak olduğun yerden özgürlüğe açılır kapı, anahtarı cesaretle kullanmasını 

bilene” 

 

12- cesaret 

 

serseri bir rüzgârdı  

tek başına girdi yılgın ormana 

önünden gidiyordu ıslığı 

sanki pes etmişlerin mezarlığından geçer gibi… 

sonunda dalları dans etmeye başladı ağaçların 

dillerinden dökülüyordu cesaret şarkıları 

biliyorlardı adları gibi 

tüm ülkeyi sarmalıydı bu orman… 

 

“cesaret, aynıları terk edip; farklı olanla yarına kaçmaktır”  

 



 

 

13- yarın 

 

bugünü de gömüyor 

ağıtlarla ayaklarının altına 

güneşle pazarlık yapan 

ufuktan doğan umut… 

yeniden doğmalı yarın 

çocuk kahkahaları sarmalı ülkeyi 

dünyanın en varsılları taşırdı 

elinde avucunda sevgi kırıntılarını… 

 

“geleceğe en yakın olduğumuz zaman dilimidir yarın; umutsuz olduğumuzda da 

en uzak” 

 

14- uzak 

 

insanlar birbirine çok yakın gibi 

sokaklar birbiriyle sarmaş dolaş 

cüzdanlar ellerde paralı silahşör 

uçaklarla uzaklaşırız kendimizden 

ne yaparsa yapsın insanoğlu 

 çok uzağız samimiyetten… 

 

 “ el uzatmadığın her şeye uzaksın; anlam olmayınca harf bile sözcüğüne   uzak” 

 



 

15- anlam 

 

vatanını yitirmiş kuşların dilinde 

bulacaksın var  olmanın anlamını 

onca yoldan sonra anlamadım dersen 

dönüp yine kendine soracaksın 

bir seher vakti sana sarılacak 

kendinde aradığın gerçek anlam… 

 

“sana söylenenlerde arama anlamı; özündeki kitabı okuduğunda anlayacaksın bu 

sırrı” 

 

 

 

16- kitap 

 

yırtık sayfaya sığınmış harfsin 

özünü yitirmiş dizelere yama olamazsın 

biliyorsun özetinden 

seni kurtaramayacak 

kitaptaki terzinin çığlığı… 

 

“insanın kendisi bir kitaptı; isyan içinde defalarca okunmalıydı” 

 

 

 



 

 

17- isyan 

 

hırpalanmış kayığının içindeydi 

hikâyesine yabancı denizci 

karaya bakarak iç çekti 

isyanını attı dalgalara 

kara takılmıştı ağlarına… 

 

“bağrı yanmayan ağaç, alevler içindeki ormanın isyanından bahsetmesin” 

 

 

 

 

18- orman 

 

karanlıkta yapraklarını yitirmiş dalların 

üstünü örten yorgandan ışığıydı 

anlattı orman olmanın ilahi yanını… 

uzaktan kayıtsız bakınca 

birer birer çürüyerek devriliyordu  

kokuşmuşluğa boyun eğen ağaçlar… 

 

“bir ormandaysak eğer; deva niyetine dallarımız değmeliydi birbine” 

 



 

19- deva 

 

keşfedilmemiş aforizmalar adasında 

kendine deva bulmaya çalışıyordu 

unutulmuş sözlerin yorgun ustası… 

boşluğa seslenmek değildi bu 

gelmeyen misafireydi bunca sitem 

çaya düşmüş sohbeti kim kurutacaktı… 

 

“bazı yaraların devası olmuyor; saksını kıramayan çiçeğin çaresizliği gibi” 

 

 

 

 

20- saksı 

 

özgürce kök saldı çiçek 

toprak sahibinin izniyle 

onu sınırlayan saksıyı fark ettiğinde 

yıkıldı tüm hayalleri… 

esaretin zincirlerini kıramazdı 

artık biliyordu tekti… 

 

“saksını fark ettiğinde gerçek özgürlük düşüncesi filizlenmeye başlar çiçeğin” 

 



 

21- özgürlük 

 

havuzda yüzen balıklar gibi 

özgür olduğumuza şükrediyoruz… 

oysa gelen günün ışığı söylüyor 

okyanuslar var görmediğimiz… 

özgürlük şarkısının sözlerini bilmeden 

bestesini yapmaya çalışıyoruz… 

 

“bir kafesteyiz ama özgürüz diyoruz; bunu anladığımızda gerçekten uçacak 

içimizdeki kanadı kırık kuş” 

 

 

 

 

22- kuş 

 

kanatları kınalı kuştu 

nice savaş meydanlarında uçtu 

sonunda geldi dalıma kondu 

konuştuk aşk dağının yalnızlığından… 

 

“dilbaz bir kuşsan; sevgiyi tanımayanların diyarında bile olsan derdini söylersin” 

 

 

 



 

 

23- dilbaz  

 

sadece kendini umursayanların yüzyılında 

güzel bir sözü güne musahip yapmadan 

taşlaşmış kalplerin nehrinde akıyor zaman… 

oysa umut hep var 

ceketin sol iç cebinde unutulan…  

dilbaz şiirinlerin dizelerini ikram ediyor 

bencilleşen toplumla savaşan şair… 

 

“dilbaz doğa söylüyor en güzel öğütlerini; sofrasına çöken yoldaş biliyor 

kıymetini” 

 

 

 

24- yoldaş 

 

sarp dağlar uzansa da önünde 

daha çok erken desen de yola düşmek için 

umudun sana yoldaş olmalı 

adını cesaret koymalısın bunca bekleyişin 

dağ artık dönüşmeli ufak taşa… 

 

“yol için bedenini ortaya koyan yoldaş; çile çekmenin değerini bilir” 

 



 

 

25- çile 

 

düzlüğe çıkmak istiyorsan 

manayı merak ediyorsan 

yavanlıktan artık sıkıldıysan 

çilene sıkıca sarılacaksın… 

 

“âşıklar çileden şikâyet etmez; onlar için olsa olsa gıdadır” 

 

 

 

26- gıda 

 

doyduk dedi karnı aç olan 

sohbet deryasında yüzerken 

samimi dost kıyılarına vuran 

önemli öğünden gıdasını almıştı… 

gelen güne daha anlamlı bakabilirdi 

zihnindeki perdeyi aralayan… 

 

“gıda dünyanın en önemli sorunuydu; samimiyete aç olan bölmeliydi sohbetin 

sıcak ekmeğini” 

 

 

 



 

 

27- samimiyet 

 

uzayın sonsuzluğuna gök taşı atıp 

yankılanacak sesini bekler 

içi dışı bir 

baştan aşağı samimi olanlar… 

karşılığının olmadığını bile bile 

elde avuçta neleri varsa saçarlar 

kurarlar sofrasını samimiyetin… 

 

“samimiyeti sormuşlar bir dervişe; dostun sohbetinden tok kalkmaktır demiş” 

 

28- dost 

 

şair gönüldaş demiş dosta 

ne de güzel söylemiş… 

gönüle dokunmayandan 

yaranın yerini bilmeyenden 

cümlelerinin kapısının önünden geçmeyenden 

solan umutlarına bir yudum su vermeyenden 

sen ne dersen de olmaz dost… 

 

“dost dediğin kızıl toprakta otururken seni gökkuşağında ağırlayandır” 

 



29- kızıl 

 

ozanlar diyarından geldik 

kendimize kızıl dedik 

şafağın asaletine hayrandık 

o battıkça biz güneşi doğurduk 

yarına dairdi manifestomuz 

hazır kıta bekliyordu sevda ordumuz… 

 

“kızıl bir renk olduğu kadar; düşlerinin peşinde koşan adanmışlıktır” 

 

30- düş 

 

rüzgâr fısıldadı kulağıma 

beklediğin yakınında dedi 

kutsal mesajı almış gibiydim 

düşüm gerçek oluyordu 

yaşıyordum onu… 

düşümü hatırlıyordum hep 

düştükçe daha sağlam kalkıyordum 

zincirleme ayağıma takılan sözcüklerle… 

 

“düşünün peşinden koş ki; gerçeklerin sonsuzlukta sana rastlasın” 

 

[ ticari amaç taşımamaktadır. sevdikleriniz ile paylaşmanız yeterli.] 

 


