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SÖZ DEMİRE DÖNDÜ SUKUT BAKIRA 
 

  

Gönül kapısını tunçtan yaptıran çelikten taktırır 

penceresini içerde boğulur avazı çıkmaz dışardan 

sesleri kulağı duymaz başkasının derdi umuru olmaz 

debelenir durur kendi derdiyle nefsinin boynuna 

madalya takar kahraman zanneder kendi kendini. 

 

Nefsi tazı kendi avcı olanlar insan ormanında 

ceylan avlarlar tazıları sussa kendi havlarlar attığını 

vurduğunu sanırlar elinde yüzünde barut kokusu ‘vardı 

ha geldi ha’ diye bağırır kınalı keklikler ürker sesinden 

sinirinden dişlerini kemirir oynaş tutar tilkilerle tazısı.    

 

Makama mevkiye tamah edenler mevkiden 

makamdan uzaklaşınca kedi gibi kuyruğunu kısarak 

kaçacak yer arar insan içinden gözleri kızarmış o 

kuyruğu dik kükreyen aslandan bir eser kalmaz nerden 

geldiğini unutuverir kimi görse dayı demeye başlar. 

 

Paranın üstüne gurk tavuk gibi yatanlar da geçer 

yalan dünyadan sarılıp giderler beş arşın beze onların 

da kefeninde cep olmaz ama peşlerinde şakşakçı olur 

peşi sıra yarım-yamalak dua kara gözlüklerle bütün 

sosyete salya sümük akar teşvikiyede. 

 

Sol yanında çırpınandan habersiz çalıp çırpan 

kendisini kandırır burnu bulutları çizerken gökte 

kiracısı olur kendi aklının kendi ateşini kendi yandırır 

ağzı mangal olur dili yelpaze sözlerini şişe takar 

pişirin farkına varamaz kor yediğinin. 

 

Her insan sözüyle tartıya çıkar dara safi 

birbirine karıştı söz demire döndü sukut bakıra selam 

alıp vermek büyük mesele herkes eniğini yiyen kurt 

oldu bir selam vermeyen yâre yarene selam bekler 

durur yarenden yardan atın izi it iziyle bir oldu.  
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