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ELLİ BEŞ BASAMAK

B U  S AY I DA

 

 Bin dokuz yüz altmış iki yılında, topraktan dünyaya sürgüne çıktım, nerde körpe 
yaydım kenger kanattım, meşe diplerinde mantar topladım, hangi dağda kulağımı kapa-
tıp, bir uzun havada sesimi açtım, soğukkuyularda yazın ve kışın, çorapsız nasırlı aşık-
larımla, hangi pınarlardan yere diz kırıp, kana kana içip geçtim yazları, kışyarılarında 
diz boyu karda, ördekli çayında buzun üstünde, çok topaç çevirdim hasılı kelam.

 Güllük gülistanlık sandım dünyayı, yıllar nasıl aktı ben nasıl baktım, kanıma 
kıvılcım ilk nerde düştü, bir ceylan gözümde nasıl su içti, elim ayağıma kaç kez dolaştı, 
can kuşum kafeste boynunu büktü, bühtan kuşlarından ürküp kaçarken, başıma olma-
dık belalar açtım, gamdan gama seke seke yürüdüm, hasretlik nasıldı ayrılık nasıl, ben 
bülbül ölüsü zarfın içinde, söyle nasıl oldun sen gül kurusu.

 Hayatı tanıdım kırkından sonra, bir o kadar daha hayal kurmadım, dallarımı önce 
kuşlar terketti, yavaş yavaş yapraklarım uçuyor, her hüzün sarının değişik tonu, demek 
ki insana güz böyle gelir, çekip koparırmış sevdiklerinden, anladım yol uzun hayatsa 
kısa, geride ne kaldı ötede ne var, şehir şehir gezdim gurbet bitmedi, sombahar kapıma 
geldi dayandı, artık efkâr soluyorum durmadan.

  Elli beş basamak çıktım hayatı, hatıralar siyah beyaz albümde, sinamanın beyaz 
perdesi gibi,  alt yazılarında elde var hüzün, bakarım görünmez yağmur kuşları, susa-
rım yürürüm ben yane yane, beklerim boyasın aşk beni kane, hangi basamakta ayağım 
kayar, hangi yerde gök üstüme devrilir, dikişsiz beyaz bir damatlık ile, dört kişinin 
omuzunda bir tahtla, iki yana düşmüş kanatlarımla, geldiğim toprağa tekrar dönerim.
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