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“Me#er ben!m yüre#!m!n 
penceres!n! den!ze açan,

Senin ellerinmi!...
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Gece ve Gündüz Masalı

Aramızda %eh!rler, kalabalık %eh!rler, tenha %eh!rler, gel!%-
m!% !lçeler, az gel!%m!% !lçeler, beldeler, yazlık beldeler, kı%lık 
beldeler, köyler, terk ed!lmem!% köyler, tarımı unutmu% köyler, 
mahalleler, s!te kılı#ına g!rm!% lüks mahalleler, balkonundan 
yorganlar sarkan b!naların çev!rd!#! mahalleler, caddeler, !%lek 
caddeler, traf!#e kapalı caddeler, !ç!nden tramvay geçen cad-
deler, sokaklar, ölü !nsan !s!mler!ne sah!p sokaklar, yalnızca 
ya%lıların ya%adı#ı sokaklar, bahçeler, b!r ortanca öbe#!yle du-
vardan kaldırıma ta%an bahçeler, beton dökülüp otoparka çev-
r!lm!% bahçeler, tarlayken bahçe, bahçeyken arsa olmu% bah-
çeler, evler evler evler, yen! evler esk! evler, t!nerc!ler! saklayan 
metruk ah%ap evler, Fransız balkonlu havuzlu güvenl!kl! ma-
damlara matmazellere layık rez!dans evler pencereler, dantel 
perdel! pencereler, panjurun korumasında gölgel! pencereler, 
pencerelerdek! ı%ıklar,yanan ı%ıklar sönen ı%ıklar,sabaha kadar 
açık kalan ı%ıklar.

Aramızda bu kadar çok %ey varken, aynı evde do#mamı%, yan-
yana büyümem!%ken Allah b!ze n!ç!n uzaklardan, çok uzaklar-
dan b!r ömür yazmı%. Bu b!r rastlantı veya olasılık görüleb!l!r 
b!r ço#u !ç!n, b!r çok teor! ve benzer! formüller sunab!l!r ya da 
b!l!m. "nançlıysan yaradana,onun bu evrendek! muc!zes!ne ve 
k!taplarına gerçek gün ı%ı#ı g!b! kalb!ne yansır. Bu yalnızca yaz-
gıdır, kaderd!r. Sen ben!m b!l!nmed!k kel!meler!ms!n. Sana ula%-
maya çalı%mak, sen!n akan ırma#ın, varolu%unun benzers!zl!#!, 

“Yorgunluk de#!l bu
h!ssed!p ya%adı#ımız. 
Tamamen bulanıklık. 
Artık k!me güven!p 
güvenemeyece#!m!z! 

b!lemeyecek kadar kararsızız. 
Kalb!m!z korkuyor. 

Ördü#ümüz !ç duvarların 
arasında. Sevg!, %efkat, güven 

arıyoruz.
Yeni ça"ın hastalı"ı bu.
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k!mses!z ama herkes!n hayran olaca#ı b!r ola#anlı#ın var. Ben 
buna sah!b!m. Ben adlandırılamayanın adıyım. Ten!y!m.

Ne e%s!z b!r ansın ve sürekl! ya%anılan. Ben, sana tamım. 
Sen!nle varım. Engebeler, körlükler, ya%am dü%ü, hırslar, sıfırı 
çok oldu#u !ç!n de#er b!ç!len ka#ıtlar, kolaylıklar, ez!p geçt!k-
ler!m, haksızlıklar, yarı yolda bırakanlar, yolumda zor duran-
lar ve n!ce zor olacak %eyler asla el!n!n ter!n!n el!me geçmes!n! 
durduramayacak. Asla terc!h sebeb! olamayacaklar. Sana sah!p-
l!#!m! ve a!tl!#!m! y!t!remeyecekler. Z!f!r! s!yahlı#ı gündüze çe-
v!rene, ı%ı#ıyla !ç!m!zde yer edene, ç!çe#e tohumdan can verene 
ve sıvı tanes!n! et edene hamd olsun k! gözler!m sana ülked!r. 
Varlı#ım neh!rler boyu sana uzanır. Dudaklarım sen!n saçla-
rından n!yetlen!r. Ben! tanı, ek et keder!ne ve kader!ne. Ben! 
f!dan g!b! sabır ve a%kla büyüt sularında. Canına kat ten!m!.

I%ık mı aradı#ın ey yar!m; b!z!z. Ka#ıt mı açtı#ın fallarda bu-
lasın d!ye, koynuma k!tap g!b! bastı#ım; sek!z m!lyarda tek!z. 
Bu b!l!rsek de#er!n! sırdır, ele örnekt!r, Leyla’ya n!spet Mec-
nu’na denkt!r. Göktür bu; duda#ını anne gö#sü g!b! emd!#!m 
muhtaçlı#ım! Sürekl! dönen ve yıldızlarında kaydı#ı! "nancını 
yok sayma. Günlük ve hayatlık hırs, !stek ve bunların bezelen-
d!kler!yle kör etme. K!m k! kazanmı%sa bu hayatta her ney! hep 
k! a%ka borçludur! "%!yle, kar!yerle, !stat!st!kle veya rekorla!Sen 
de bana öyle tutul. Ayın ve güne%!n yıllarca sonra b!r kez bulu%-
tu#u ay geceler!, gündüz sefaları g!b!. Yolundak! b!r a#aca, bah-
çendek! b!r ku%a, ev!ndek! b!r e%yaya dah! b!ç adımı yadırga-
mam, co%ar benl!#!m. $u dünyada tek korkum yüzün t!treme-
s!n, kırılmasın ses!n!n bu#usu yalnızla%masın d!yed!r bana. Ben! 
d!led!#!n yerde kes ve oradan g!r kanıma. Caddeler!me renkler 
koy. Güzel %arkılar beze sen! tutu%uma. Tekl!#!m!ze mumlar 
yak, sönmeyen da#lar g!b! yüce alevl! volkanlardan. Öper!m ç!-
çekler!n b!le susaca#ı kokundan; onlar !k! görür, b!z tek. Onlar 
aynı b!l!r, b!z yalnız. Sen!nle sevd!#!m, b!r ülkeye !ht!yacım var.

Kalp Mektubu

Sevd!#!m, kalb!m!n ev!. Can suyum. Yüzünde n!cel!kler, 
el!nde dostluk, gülü%ünde ülkeler buldu#um ben!m. Nasıl tıl-
sımlısın k!, sen!n !ç!n hep yen! h!sler sarılı b!r bahçem var. Her 
gün a%ık uyuyup, a%ık uyandı#ım ben!m. Geld!n ya yen!den 
ö#rend!m kel!meler!, den!z!n mav!s!n!, çayın %!!r!n!, bölü%me-
y! keder! ve gülümsemey! duru sular g!b!. $ükürüm yüzünün 
güzell!#!ne, huyunun !natçılı#ına hatta. Sen ben!m h!kayem!n 
sevme kab!l!yet!, sen toprakta ba#lı oldu#um güç, yüre#!m!n 
ısısı oldun. Sana !nanmakla ba#landı canım. Umudumu dü-
#üm yapasın ses!ne. En güzel %arkıların sözler!nden daha can 
güzell!#! sırlı nefes!ne. Sana anılarım var, üstüne s!nm!% hayal-
ler!m, korunmu%, sakınılmı%, tertem!z g!y!nm!% sana yar olacak 
günler!m.

B!z! aklına ek, kalb!nde aç. Sen, ben!m öyküler!m!n en güzel!s!n.

Gözler! dudaklarından önce konu%an can yolda%ım; b!r !nsan 
tüm hayatı boyunca sen! arasa ama bulamasa y!ne de hayatı bo%a 
geçm!% sayılmaz.
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Canımın Evi

Sen gel!yorsun !ç!m!n da#ınıklı#ı toplanıyor. Ba% kö%ede 
be% yüz yıldır var g!b!s!n. Eller!m sen! b!l!yor. Yüzüm sana ta-
pınak. Sen varsın ev!m ömrüm sen kokuyor. Bütün kötüler 
%ehr! terked!yor ve h!çb!r kötülük barınmıyor yurdumda. Sen 
gel!yorsun mahallemde çocuklar ko%turuyor. En güzel %arkıları 
d!nl!yorum sen!nle konu%urken. Be% yüzyıldır sev!yormu% sen! 
kalb!m. "ç!mdek! e%yalar yer de#!%t!r!yor. Sen gel!yorsun her 
%ey! unutuyor aklım. Aklım güzell!#!n! almıyor. Sen!n adın 
a#ızımdan çıkarken, dünyanın en güzel k!rp!kler! yan yana 
d!z!l!yor. Sank! den!ze bakar g!b! gülümsey!%!n takılıyor eller!-
me. Sen gel!yorsun, ben kalamıyorum kend!mde.

Yüzümü avuçlarına aldı#ında, eller!n annem oluyor. Bu nasıl 
b!r kusursuzluk b!l!yorsun de#!l m! sevd!#!m?

Balonlu Bir Rüya

Ses!m!n g!tmek !sted!#! yer. Ses!n! duydu#um da en mutlu 
oldu#um an. Tem!z olan her duygunun mav!s!.

Kalb!n!n balkonundan ç!çekler sarkan ev!m. Günaydı#ında 
ı%ıyan yanım. Bütün harfler karı%ık, bütün !nsanlar sı#, bütün 
yollar dar ve sen!n b!r gülü%ün var! K!mseye söyleme. Sana 
güzel ded!kler!nde duyma.

Güzel ded!kler!, sana senden küçük. Sana sı#maz, yetmez 
sana. Güzel ded!kler! yalnızca çaba.

Güzel d!ye sıfatlandırılan her %eyden, güzel sanılan tümlerden 
daha güzels!n sen.

Sana b!r ev kurdu kalb!m. Gel otur.
Hem pencereler! mav!ye bakar.
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A!k

B!r!n!n tüm güzell!#!n! aklına ezberletmek. Kokusunu 
d!#er herkesten ayırmak. Tüm huylarını, alı%kanlıklarını, ha-
yaller!n! ve acılarını ö#renmek. K!rp!#!n!n sayısından, saçının 
reng!ne, boyunun uzunlu#undan, gözler!n!n ne söyled!#!-
ne kadar onu ya%amak. En sevd!#! %arkıların sözler!n!n sen! 
anlatması. Gelecektek! tüm planların !ç!ne adının yazılması. 
Uyandı#ında !lk duydu#un, uyurken son konu%tu#un ses. Bü-
tün kel!meler!n onun a#zından çıktı#ını hayal etmek. Tüm 
konu%ulan her güzel %ey! ke%ke o anlatsa der g!b! d!nlemek. 
Dünyanın en huzurlu omuzlarına, sen! en !y! anlayan olması-
na %ükretmek. Hayatı beraber planlamak, her zorlu#u beraber 
a%mak. Bölü%mek. Bölü%tükçe büyümek. Gün !ç!nde “ne ya-
pıyor” %!md! d!ye yalnızca onu dü%ünmek. Geceler! kend!nle, 
yüre#!nle onu dü%lemek. Onsuz her kalabalıkta yalnız, yed!#!n 
her %ey tatsız, g!tt!#!n her yer ıssız. Gülümsed!#! an her %ey!n 
pırıl pırıl göründü#ü b!r ya%am. Eller! dünyanın en tem!z sı-
caklı#ı. Adının adıyla yazıldı#ı. Sen! gördükler!nde onu sor-
maları, onunla olanların sen! konu%maları. B!r k!%!l!k dünyada 
!k! k!%!l!k ya%amak. Tek kel!me, tüm hayat; A$K.
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