
HAYATI ÖZLÜYORUZ SAYIN BAŞBAKAN 

Sıtkı Caney 

 

artık ne yalnızca bir şiiriz hiçbir kayda sığmayan 

ne de gözyaşından bir nehir giderek buharlaşan 

kayıt dışı birer can 

karanlığa parçalanan uçsuz bucaksız birer mavi 

son soluk son heyecan 

ve birazdan buz tutacak kan 

birazdan unutacak bu şiir de bizi 

hayatı özlüyoruz sayın başbakan 

 

görünmez kararmış bir yarayız sonsuza doğru kanayan 

beynimizde boynumuzda karanlığın elleri 

dizeler başına buyruk çığlıklar kaldı bize gayri safi milli hasıladan 

başına buyruk çığlıklar çünkü yoktur şiirin generalleri 

ne aşkın ve hakikatin sınırsızlığı ne de sonsuzluktaki insan 

yok ve büyülü bir talanda yutuldu alınlarımızın terleri 

hayatı özlüyoruz sayın başbakan 

 

çağıran neydi Çanakkale’de düşenleri 

neydi büyük ve sonsuz gönülleri çıldırtan 

ya şimdi ömrümüzü kurtlar sofrasında bölüşenleri 

nedir böyle azdırtan 

pusuda zaman ve ölümün bütün bileşenleri 

hayatı özlüyoruz sayın başbakan 

 

bilmiyoruz gecenin kaçı ve ne kadar var sabaha 

bir yüzyıl ki her yanda o metal o dijital ejderha 

ve çağdaş tanrıçalara kurban edilirken sevdalılar 

kim neye muhalif kim aslında iktidar 

 

bilmiyoruz ayağa kalkar mıyız bir daha 

yüreğimizi çıkarıp ortaya koyacak kadar 

yeniden kanımız deli deli akar mı 

öper mi şiirleri şarkılar 

bir yanımız çığlık çığlık yakarırken Allah’a 

bir yanımız çığlık çığlık intihar 

 

bilmiyoruz mevsim gerçekten bahar mı 

alır mı atıldığımız boşluklardan bizi yeni bir rüzgar 

bu şiir yüzünden borsa tavan yapar mı 



sarsılır mı dengeler dibe vurur mu dolar 

 

artık ne yalnızca bir kelebeğiz yağmurlarda ıslandıkça çırpınan 

ne de çaresizce özgürlüğe el çırpan 

yağmalanmış birer can 

birer keder yığını 

son fısıltı son isyan 

ve birazdan buz tutacak kan 

birazdan yutacak bu zindan bizi 

hayatı özlüyoruz sayın başbakan 

 

bilmiyoruz bir daha ki bakanlar kurulu toplantısında 

hayatla buluşturabilir mi bizi yepyeni bir gündem 

tutuşturabilir mi yeniden içimizde küllenen ateşleri 

tutuşturabilir mi ruhumuzu yeniden gözlerimizdeki nem 

uyanabilir miyiz uykulardan 

doğrulup yıkıntılar arasından döner mi yeniden evine ülkem 

 

o zaman belki yaşamak fışkırır tırnakla kazdığımız kuyulardan 

karışır sımsıcak kanıyla hayat belki yeni bir güne 

karışır birbirine ruhlarımız tek yürek tek can 

yepyeni bir şiir okunur bütün yasaların üstüne 

artık aşktır özgürlüktür inançtır ayaklanan 

artık ne kanımızda buz 

ne karanlıkta yolumuz 

hayat oluruz sayın başbakan 
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