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Fatma Aksu: 1989 Osmaniye doğumlu. Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu.2012 yılından beri Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapmakta. Şiirleri 
Söğüt, Yedi İklim, Edebiyat Ortamı, Fayrap ve çeşitli dergi-
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“Bir kez kendini bulmuş olan kişinin, 
bu yeryüzünde yitirecek bir şeyi yoktur artık.”

                                                                             Stefan Zweig
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Kimsesizin Elleri

bozuk para, bez bebek, yorgun babaanne elleri
gece olduğunda avuçlarıma doluverir ansızın
solunda çırpınır yaralı kalbi
babasından korkan ürkek bir kızın

hangi yaşta en çok 
neye dokunsam 
yaşım o olur
on yedimde kalemdim
on sekizimde bir Aytmatov romanı
yirmi birimde aşk
en sevdiğim filmdim yirmi beşimde
yirmi yedimde bir kız bebek mezarı
yirmi sekizimde hasret

çünkü
insan biraz da dokunduklarıdır
dokunduğu ne varsa, kendini o sanır
ben kendi ellerimin de olduğunu
ellerini yitirdiğimde anladım
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Telaş

bana özlemek nedir deseler
irinli, ihtiyar bir yaradır derim
kokusu bile hasta eder adamı
çünkü sıra dayağıdır vedalar
herkesi eşit acıtmaz sopası

mermer bir heykelin saçlarını okşarken 
putlarından geçemeyen bir kavimdir ellerim
reklamı çok dönen cipsi çıtırdatırken ağzımda
hayatın şu sıralar ne kadar pahalı olduğunu düşünürken
imanlı uyanıp septik uyuduğum günlerde 
çok kızıyor mudur bu hâllerime Tanrı
elbet biliyor O da topuklu ayakkabılarla ne kadar zorsa 
yürümek
ne kadar irinliyse özlemek
ne kadar zorsa Homeros’un coşkusu yokken kalplerimizde
öylesi zor nefes alışım



DUVARINDAN MEMNUN OLMAYAN TAŞ ∙ FATMA AKSU 13

de ki dünyanın tüm zalimleri kapıma dayanmış
de ki kapımı yaralı bir güvercin tutmakta
işte böyledir yaşamak telaşım

öcülerine inanılmayan çocuk
durmadan banyo fayanslarını fırçalayan annesinin
gür sakallı ve gür sesli bir adamı babasına tercih ettiği 
gecelerde
seslenemez babasına
yine de sever annesini
annesi kadar sever yaşamayı
üstelik kaygıdan kaygıya sallanan bir beşiktir dünya

bana yaşamak nedir deseler
babasına seslenemeyen çocuğa sorun derim
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Oysa Sen Hep

kökün toprağa değdiği yerde ince bir maraz
toprak sağır toprak kör toprak ahraz
sen, dedi çiçek 
Tanrım sen beni hiç…

duyduğu son şey keskin bir bıçak
kan boğucu kan umarsız kan sıcak
sen, dedi Van Gogh’un kulağı
Tanrım sen beni hiç…

elleri bir çöl gecesi kadar esmer
günler aç günler susuz günler ter
sen, dedi çocuk
Tanrım sen beni hiç…

annesiz ilk günüyüm bir bebeğin
ahmakıslatan bir teselli artık yaşamak
hadsizlik mi olur sana bunu sormak:
Tanrım, sen beni hiç…


