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‘’En kötü günümüz böyle olsun.’’
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Bir Düş’ün Peşindeyim

Gülümsemiştik

Gülümsemiştim
Diyebilirsin ki kaygıdan, aşktan ya da o anda tüm 
 yaşantıların gözümün önünden geçiyor   
 olmasından
Sakince gülümsemiştim
Sonra bir el sıkışmasıydı dokunuşun, gerisini   
 düşünmemiştim
Sadece gülümsemiştim
Yakınımdaydın
Bildik bir kokun vardı, alev aldı alacak sandım arzular
Fersah fersah mesafeden bakmıştım sonra sana
Yakınlığın kaygıya fazla sırt dayamıştı, uzaklaşmıştım
Az’dın o gece
Sanki rüyaların sonunda uyanılan bir uyku gibi   
 tamamlanmamıştın
Gözlerin çoktu ama
Görmüştün bendeki seni, duymuştun belki kalp sesimi
Düşünmüştüm bir an; a’dan z’ye kadar varır mıydık,  
 tamamlanır mıydık
Aramızda kimse kalmadı sonra
Çok uzak yollar vardı ama, yıllar vardı belki sana kadar  
 gelen
Bu sefer derin bir nefes almıştım çünkü ikinci   
 karşılaşmadaydık
Planlıydı, coşkuluydu, merak doluydu
Keşfedilmemiş bir duyguydun bende, ateş böceği gibi 
 ışığından kaçmadan, yakın uzak bir mesafede  
 duruyordum öylece
Gülümsemiştin sen de, hiç söylenmemiş sözler gibiydi  
 gülüşün
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Vaat doluydu ya da yarın yoktu, an vardı sadece sen  
 gülümsediğinde
Sonrası aydınlık bir sabahtı
Senin ve benim gibiydi duygular, nasıl davranacaklar,  
 biraz şaşkındılar
Gülümsemiştik sadece ve sakince
Bir sıfat lazımdı bana
Kimseye diyemediğim gibi, adına en çok ne yakışır  
 bilemediğim gibi
Sana sevgili mi demeliydi
Bir adım ötedeydi kelimeler ama sustum
Önce sen söyle istedim, çünkü ben zaten arkandan  
 gelirim
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Aşktı Adın

Aşk’a bir özür borcum var
Tüm büyük konuşmalarım adına
Bundan sonra uzak ol
Adını anmam, kalbime almam demiştim
Yanılmışım
Seni tanıdığım yerde anladım
Ani, birdenbire, hiç konuşmadan hem de
Aşktı adın
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Sen Bana Yazdırmazsın

Sen bana yazdırmazsın
Kâğıt kalem korkar sana dokunmaktan

Sen bana yazdırmazsın
Aşk utanır adına yakışmamaktan

Sen bana yazdırmazsın
Cümleler korkar noktasızlıktan

Sen bana yazdırmazsın
Duygularım çekinir ifşa olmaktan

Sen bana yazdırmazsın
Şiir kaygılanır bahanen olmaktan

Sen bana yazdırmazsın
Seni yaşamak, yazmaktan daha güzel olduğundan
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Aşk

Şimdi yollara vursam kendimi
Denizaşırı diyarlara, uzak ülkelere ulaşsam
Okyanus kokusunu içime çeksem dalgalar vururken  
 sahile
Ya da bir denizyıldızı olsam kızgın kumlarda kalan
Mimozalar açtığı zaman Akdeniz iklimlerinde sarı sıcak  
 duygular yaşasam
Sonra medeniyetten uzak toprak yollarda çam kokularını  
 çeksem içime
Yalın ayak koşsam yağmurlarda ıslak ıslak
Yeni bir yerde yeni bir bahar bulsam kendime
İçinde aşk olsa senden yansıyan
Aşk; antik bir kent, batık bir enkaz ya da paslı bir   
 madalyon her yeni güneşle değer kazanan
Aşk; inci tanesi misali sıkı sıkı bir midyede saklanan
Farklı yollarda yeni baharlarda da olsa, uzak yolların  
 son yolcususun sen aşk dediğimde
Unutsam sonra seni, yeni bir yüzyıla uyansam uzun  
 uykulardan
Yine yollara çıksam ve aşkı arasam, biliyorum sensin  
 karşıma çıkan
Hadi uyan sen de bir deniz kasabasında yeni mevsime
Sahile vuran yosunlu bir şişede bir iki cümleyle
Geride tükenmez hisler, yarım kalmış sevgiler bırakmıştık  
 yollardan önce
Şimdi elinde, imzasız şekilde ama bildiğin iki kelime
Aşk, seni seviyorum diyor yıldızlı gecelerde yüreğimde



6

Gözde Hatiboğlu

Bunu Sana Yazdım

Bu bir veda. Belki de ondan; kelimelerin, aklımın en ücra 
köşelerine saklanıp kaleme gelmek istememesi.

Bu bir son. Belki de ondan; gözümün, her ayrıntını 
belleğime kazımak istercesine uzun uzun sana bakışı.

Bu bir karar veriş. Belki de ondan; dayanaksız hisler, 
geçici dürtüler alıkoymadı aklımı, ne seviyorum derken ne 
şimdi vazgeçerken.

Bu bir sarılış. Galiba son. Belki de ondan; gözyaşlarıyla 
karışık, hem bırakmak istemiyor hem de sağlam tutamıyor 
kollarım.

Bu bir söz. Her gün tekrarladığım bir yemin. Belki de 
ondan; senin eksik olduğun bir hayata direniyor düşlerim, 
düşüncelerim.

Bu bir şükran. Nefes aldığım her an için üstelik. Belki de 
ondan; dilim döndüğünce teşekkür etmeye çalışıyorum 
sana. Hiç aklımı başımdan almadığın, her güne 
sevgimden emin olarak uyandığım ve var olduğun için.

Bu bir ölüm. Bu bir ayrılık. Belki de ondan; hayatımın en 
esaslı bitişi olacak. Seni sevmeye verdiğim bilinçli karar 
gibi, aklımda olduğun bir bitiş yakışmalı bize.

Ve bu bir başlangıç. Tıpkı dediği gibi şairin; her ayrılık bir 
ölüm, her ölüm bir başlangıç. Belki de ondan; hayatıma 
hoş geldim. Ne güzel bir karşılama üstelik var oluşun; hoş 
buldum.
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Bir Düş’ün Peşindeyim

Bir düş’ün peşindeyim iç dünyamın dar sokaklarında
Evler görüyorum büyüklü küçüklü
Kimisi sağlam taş duvar, heybetli, gösterişli
Kimisi tahtadan, sanki dokunsan yerle bir olacak gibi
Hangisine yaklaşsam açılıyor kapısı, karanlık odalar  
 karşılıyor beni
Biraz ürkek, biraz kaygılı, kaçış yok giriyorum içeri
El yordamıyla yürüyorum peşi sıra bildik bir sesin
Bazen anılar yol gösteriyor bazen de sessizliği dinlemek  
 gerekiyor
Arada sanki cılız bir mum ışığı yanıyor sonra sönüyor
Anladım ki tümden keşfetmeden karanlık yerleri,   
 aydınlanmıyor

Bir düş ki hep yeniden ama başka sembollerle   
 gördüğüm
Bir düş ki bazen kan ter içinde sabahsız, çaresiz
Bazen dingin, huzurlu bir esintiyle uyandıran
Arkaik zamanların regresif öznesine gönderme yapan
Bir düş ki sanki durmadan kanayan en eski en taze  
 yaram
Neden bu kadar acı, niye zor dayanması derken   
 anlaşılan
Büyüten, olgunlaştıran, konuşturan, her gün daha çok  
 teslim alan
Bugünü yaşama arzusu içimdeki karanlığı aydınlatan
Bir düş’ün peşindeyim elimdeki gerçeklerle, kendimi  
 anlamak çabam
Düşsem de kalkarım biraz hüzün biraz gülümsemeyle
Büyüdüm, cesaretim bundan
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Sana Selam Durmuş 
Kelimelerim

Hani bahar ortasında yağmur yağar ya aniden
Değişir mevsim, serin ama keyifli bir ürperti sarar tenini
Hani sakin geceye yıldız kayar ya birden
Heyecan olur düşlerin kalp çarpıntısıyla birleşirken
Hani mucizeler vardır sen yoluna devam ederken ortaya  
 çıkan
Beklenmedik bir anda gülümseten, şaşırtan
İşte böyle bir şey hayatıma girişin
Gök gürültüsü gibi belki biraz, kaygılı ama aydınlatarak  
 karanlığı
Güneş gibi belki biraz, yakıcı ama ışığından güç alarak

Hani hikâyeler vardır, başını sonunu bildiğini sandığın
Kahramanlar vardır hep aynı deyip sıradanlaştırdığın
Oysa yanıldığını anlarsın okudukça, bu seferki başka
Bildiğimi en çok sandığım anda kocaman bir belirsizlik  
 yarattın hayatımda
Aşka şapka çıkarttırdım ben hep yazdıkça, yaşadıkça
Bu seferki hiç yazılmamış, hiç tadılmamış bir duygu  
 galiba
Sana selam durmuş kelimelerim, şaşkınlar, anlamaya  
 çalışıyorlar hayranlıkla
Sana yer açmaya çalışıyor duygular, kalbim hazırlıkta
Hoş geldin, iyi ki geldin hayatıma
Kal isterim, yakın dur bana
Bakalım aşktan ne düşer payımıza
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Ab-ı Hayat

Ab-ı hayat dediler aşka
İnandım
Gözü kör
Dili tutuk
Kulağı hepten yitik demediler de kandım
Şimdi serzenişlerimi içime attım
Aldandım
Üzülürüm sandılar, yanılttım
Aşkı üç kuruşa isteyene sattım
Ab-ı hayatı sen yaptım
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Affet Beni Sevgili

Affet beni sevgili, seni çok sevdim
Sana yazdım uyku aralarında senaryolarımı
Seni sakındım gözümden, yaban elden
Düşündüm sonra seni günlerde
Acıdıysa canın, senden daha çok yandım
Affet beni senin için ağladım
Özlediğim oldu göremediğimde
Yollara çıktığında ardından sular boşalttım
Sevinçle karşıladım dönüşlerini, bayram yaptım
Affet beni, sana hediyeler aldım kendimden önce
En çok istediklerini aradım, gözündeki ışıltı uğruna
Sana dokunmaktı içimi ısıtan
Başımı omzuna yasladığımda huzur buldum
Affet beni sana kızdım bazı an
Öfkemi yine kendimden çıkardım
Hayallerime kattım seni sonra
Uykulara hep senle yattım
Sensizliği bilemedim varlığında
Ve her yeni güne şükranla başladım
Çoğu kez teşekkür borcumdu yüreğine
Affet beni seni hayatıma kattım
Elimde değildi gözlerinin ötesini kapatmak
O çocuk yüreğine inandım
Savundum seni sonra
Affet beni sana dualar ettim
Seninle bir ömür diledim Tanrı’dan
Kadere daha çok inandım
Sesini duymayı istedim, aradım
Sana en tatlı geceleri bıraktım
Kırıldım, sonra onarımı yalnız yaptım
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Her şeye rağmen unuttum, aşka bıraktım
Gitmeyi istedim, tükenmesin sevgim diye
Affet beni seni en iyi arkadaşım yaptım
Saklayamadım yüreğimi karşılaşmalarda
Yalan söz edemedim sana dürüst davrandım
Yeni bir dünya kurmaya çalıştım
Her şeye rağmendi yaşantılar, üzüntüyü yok saydım
Affet beni sevgili, sana koşulsuz bir sevda yarattım

Affetme yeter artık, gördüm ki haddimi aştım
Sana kendim kadar değer kattım da yanıldım
Kal şimdi üç kuruş etmez yaşantılarda
Kaybettiklerini yanına kâr say
Ötesini ilahi adalete bıraktım




