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Eşik

Siyahın tereddüde teslim kıyılarında iç okşayan bir ses arar insan… Za-
man kollamayan çat kapı gelecek kadar arsız bir yoldaş arar insan. 
Usul usul yaklaşsın, kırılmaya yüz tutmuş köşelerinden tutup kaldır-

sın, karanlıktan ürken benliğini bir çocuk gibi okşasın. Bir ses ver yeter… 
Fısıltı dahi olsa ses ver duymaya hevesliyim.  Güneş yine sırtını döndü, yal-
nızlaştı insan. Korkular su yüzünde, örtecek kimdir? Hani vardı, gün arasına 
sıkışmış kahkahalarımız, yoklar şimdi. Kayıp maskelerimiz, arınık bedeni-
mizle yakınız düşünmek arzusuna. Müsaidiz kendimizle hesaplaşmak adına 
sorular sormaya... Ah! Dinmiyor fikirlerin sancısı. Sen, İnsan! Sobe… Ya-
kalandın, ardına yabancı olduğun kapıların eşiğinde…

Hatıra
Sanma rüyadır. Yanılma ki uyanılır. Beklersin; düşen yapraklar sığınak 

olsun, kafesine sığmayan gönlüne diye. Amansız bekleyişinin sonu bir ha-
tıraya değer avunursun. Biçare canın teselli bulur. Korku terk etti benliğimi,  
özgürüm dersin işte o an başlar yarım kalan esaretin. Bir hikâyeden yol alır-
sın koyulaşan renklere. Ellerin, unuttum dediğin küflenmiş gizli sandığına 
değer. Bu eller benim mi? Bu tanıdıklık benim ellerimin değdiği, gözlerimin 
uzandığı mesafe mi? Başlar art arda sorular…  Bu bilindik içli ses, hatırla-
maya an kala sürüklüyor ardından… Öteki tarafına sarılmaya hazır insanın 
üstünü örten o el… Nasıl da yakın eskimiş anlarına. Düşlerine giden o pa-
tika yoldan ayak izlerin bugün nasıl bulmuş seni? Günlerin adından ziyade 
manaları inceden sızıyor gize bürüdüğün noktalarından.
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Kapı

Yorulma! Ona ulaşamazsın. Sen kaçtığın varlığına muhtaçsın. Benliği-
nin amansız sert kayalarından darbe olma ruhunun ince kıyılarına. Eksiksin 
insan, marifetin kabulde başlar. Tamam, olmak içindir varlığının haykırışı. 
İnkâr yalnızlığına derman mı sanırsın? Yalnızsın insan yapayalnız… Yas-
lanma zifiriye sarıp sarmalamaz seni. Kimsesizliğine yar arama ıssız saat-
lerde… Hücren ve sen… Hislerine rahatlık yalnız bir rüya şimdi… Arama 
insan yanlış kapılarda vefa. Bir dost gözden ırak şu saate… Kapının tokma-
ğını arsızca vurma, yok yarımlığına şifa fanide.


