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ercan aTa; 1973 yılında Edirne’de doğdu. Marmara Üniversi-
tesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün-
den 1995 yılında mezun oldu. Şiir ve öyküleri Yedi İklim, Türkü, 
Dergâh, Kilim, Açaray dergilerinde yayınlandı. 1993’te Cahit Za-
rifoğlu Şiir Birinciliği, 1995’te Altın Koza Dadaloğlu (Altın Koza 
Film Festivalinde şiir dalında) Özel Ödüllerini aldı. Atlılar der-
gisi tarafından en iyi şairler arasında gösterildi. Çeşitli mecra-
larda (Çorum Haber, Çorum Hakimiyet, İskilip Memleket) köşe 
yazıları yazdı. Bir grup arkadaşıyla birlikte kültür ve sanat sayfa-
sı (Çorum Haber) hazırladı. Türkçe ders kitabı yayınladı. Kalem 
dergisini çıkardı. MEB’de öğretmendir. 
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“Aşk imiş her ne var âlemde”

Eylülde Ben

Aşkın yalazında yandım 
ay ışığına düşmüş gül
lerle sonsuzluğun kıyısında, kandım.

Ruhun arzusu bengisu
gece, içsem gümüş piyalelerden 
nerde, öper adamı kakülünden 

şehzadenin gölgesi mermer
düşlerinde sevgili nilüfer
sevdakâr gönül alev alev
destinin ağzındaki buseden

lal denizlerinden çıkar ve gidersin
yatağında gül,
aynalara düşmüş inci gerdanından
ardında seni imleyecek bir koku
dilindeki incilerden çıkar ve gidersin.
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ey kız kulesi, ey kan lekesi 
duvarlarında duvaksız aşkların gölgesi 
ebedi muştu eteklerin
ey kız kulesi,  ey yitik oğlan sesi 

geçmiş günlerin güncesi ağustos
ta kanar ne densiz öpüşlerle

göz bebeklerinde ışık huzmesi
düşer gölgesine yılların
ve sen gidersin K.
tam saatinde bir  ıKarusla
ayrılığın kalbine.

ölürken bile seni söyler dilim
hiçbir şey senden katı değildi bana 
hiçbir şey senden sevgili değildi bana.
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boynunda kırık bir kolye git(d) erken
şehrin kapısı daima açık 
bırak aksın kendine, eylül. 

sen kalbin mülkünde ebedi... 
ben sana eş olacağım  
güneşte kuruyan çehrene  
düşen bir damla yaş olacağım 
ne zaman üşüsen yalnızlığından
solgun yüzünde güzelliğinin
sana sımsıcak ateş olacağım.

sen yaşarken güzelleşeceksin
göğsüne düşünce solgun bir yüz
kalbinde dile gelecek, aşk.

   
                 1996-1997


