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Salavan Dağında Bir Beyaz Kartal

 

Bin dokuz yüz otuz martın beşinde, salavan dağında bir beyaz kartal, besmeleyle 
savatlandı güzelce, yumurtadan çıkar çıkmaz gözünü, daha sağa sola bile bakma-
dan, ufukların ötesinde gezinir, yuvası dar gelir kendine sığmaz, çırpmaya baş-
larken kanatlarını, yayla yayla uçar yorulmak bilmez, bühtan kuşlarına tenezzül 
etmez, şardağından kalkar konar düldüle, gece dolunaya gündüz güneşe, uçma ta-
limleri yapar durmadan.

Cela’dan ayrılır önce düziçi, sonra ankara da hasanoğlan’da hasta sağaltacak mek-
tepte okur, sevda yüreğinde orda dokunur, tık tık vurur şiir gönül camına, artık içi 
sığmaz olur içine, ilham perileri peşine düşer, şiirle geceler şiirle kalkar, duyguları 
yeter dallarda sarkar, düşer yüreğine aşkın çıngısı, içinden dışına bir ateş yürür, 
sonra bir pervane olur ateşe, hem canı ütülür hem kanatları, pişerek yanmanın 
tadına varır.

Nerde dalgalanan bir bayrak varsa, ne sarı sıcağa ne kara kışa, aldırış etmeden yola 
koyuldu, arkasına bir kez dönüp bakmadı, tok sözüne bir ham sözü katmadı, şiirin 
göğünde seyran eyledi, sevgi turnaları girdi düşüne, bir çift beyaz kartal avlağa çıktı, 
kar sesinde içi yandı dayandı, uzaklara türkü yakıp dururken, saba esintisi araya 
girdi, postada kayboldu aşk mektupları, beyaz dilekçesi elinde kaldı, zaman beyaz 
bir türküyü yakarken.

İki bin on sekiz on yedi ekim, kış erken bastırdı kapandı yollar, ahir dağlarına 
yaslandı hüzün, bulutlar beriti koynuna aldı, engizek dağları kar ile boran, kınalı 
keklikler tipide kaldı, ıhlamurlar çiçek düşü görürken, acı haber asumana yayıldı, 
maraşı üşüten bir gece vakti, başka bir dünyayı keşfetmek için, soyunarak teleğin-
den tüyünden, namı diğer beyaz kartal karakoç, yer altında kanat vurmaya uçtu. 
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