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boş yere

vazgeç dostum bekleme
vapuru boş yere

denizin gelmesi gerek
vapurdan önce

denizin olmadığı bu yere



2

ilaç

bakıyordu pencereden
yaşlı kadın çocuklara
gidiyorlar koşa koşa
çantaları sırtlarında
yaşlı kadın
günde üç öğün
yemeklerden sonra
tok karnına
örüyordu bağlarını yaşamla
sabah kuşları öğlen kuşları
dağılıyorlar akşamları
iyi geliyordu ağrılarına 
çocukların cıvıldamaları
günde üç öğün
yemeklerden sonra
düşünüyordu bir yandan da
ne olacak ağrılarım diye
ilaca ara verildiğinde
okullar tatile girdiğinde



3

aşk mektubu

en heyecanlı yerinde
sayfayı çevirdiğimde

iri bir yaprak çıktı karşıma
kurumuştu iki sayfa arasında

devamı gibiydi hikayenin
ölmüş ve içine düşmüştü cennetin

seyredip güzel kuru yaprağı
okumadan atladım sayfayı

fark etti mi acaba duygularımı
ve bana hatırlattığını 

ilkokuldayken yazdığım 
vermeye utanıp 

defterimin içinde sakladığım
ilk aşk mektubumu



4

fırsatçı

neden bu iki yüzlülük
bütün sevgime karşın
bir kez olsun
sarılmadın boynuma
ne zaman fırsat bulsan
dalıyorsun rüyama
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acaba

karşısındaydı atatürk lisesi 
izmir kız enstitüsünün

 enstitünün yanında nikah dairesi
lisenin yanında ise

vardı bir çocuk hastanesi

bitirip liseyi birer kız almaktı
niyetimiz karşı komşudan

geçip evlenmek nikah dairesinde 
ve bir çocuk sahibi olmak

hayalimizdi doğumhanede

bitirince liseyi hep birlikte
kızları bırakıp izmirde 

soluğu aldık istanbulda
merak ediyorum hala

ne oldu enstitülü kızlara 
evde mi kaldı hepsi acaba


