
KESTİM KARA SAÇLARIMI

Gülten Akın (Yozgat, 23 Ocak 1933 – Ankara, 4 Kasım 2015). 1955’te Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1956’da Yaşar Cankoçak’la evlendi. Avukatlık ve 
öğretmenlik yaptı. 1980 sonrası İnsan Hakları Derneği, Halkevleri, Dil Derneği gibi 
demokratik kitle örgütlerinde kurucu ve yönetici olarak çalıştı.

Şiirleri İngilizce, Almanca, Flamanca, Danca, İtalyanca, Bulgarca, Arapça, Lehçe, İspan-
yolca ve İbraniceye çevrildi, çeşitli akademik çalışmalara konu oldu. Kırkı aşkın şiiri 
bestelendi. Kimi kısa oyunları yurtiçinde ve yurtdışında sahneye kondu. Şiir kitaplarıyla 
pek çok edebiyat ödülü aldı. 2004 TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı seçildi. 
2006 Yunus Emre Şiir Ödülü’nü, 2008 Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2008 Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü ve 2014 Metin Altıok Şiir Ödülü’nü aldı.

Yapıtları

Şiir: Rüzgâr Saati (1956), Kestim Kara Saçlarımı (1960), Sığda (1964, TDK Şiir Ödülü), 
Kırmızı Karanfil (1971), Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı (1972, TRT Ödülü), Ağıtlar ve 
Türküler (1976, Yeditepe Şiir Armağanı), Seyran Destanı (1979), Seyran (1982, Toplu 
Şiirler, 1992 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü), İlahiler (1983), İzlediğimiz Sular 
(1991), Sevda Kalıcıdır (1991, Halil Kocagöz Ödülü), Toplu Şiirler 1956-1991 (1995), 
Sonra İşte Yaşlandım (1995), Sessiz Arka Bahçeler (1998, 1999 Antalya Altın Portakal 
Şiir Ödülü), Uzak Bir Kıyıda (2003, Dünya Kitap Ödülü), Sevdiğim Yaz Geldi Yine 
(2003, Seçme Şiirler), Kuş Uçsa Gölge Kalır (2007), Celâliler Destanı (2007), Deli Kızın 
Türküsü (2012, Seçme Şiirler), Beni Sorarsan (2013).

Düzyazı: 42 Gün (1986), Şiiri Düzde Kuşatmak (1983), Şiir Üzerine Notlar (1996), 
Toplu Oyunlar (1997).



Gülten Akın’ın
YKY’deki kitapları:

Sonra İşte Yaşlandım (1995)
Toplu Şiirler 1956-1991 (1996)
Şiiri Düzde Kuşatmak (1996)

Şiir Üzerine Notlar (1996)
Sessiz Arka Bahçeler (1998)

Uzak Bir Kıyıda (2003)
Kırmızı Karanfil - Toplu Şiirler I • 1956-1971 (2004)

Ağıtlar ve Türküler - Toplu Şiirler II • 1972-1983 (2004)
Uzak Bir Kıyıda - Toplu Şiirler III • 1984-2003 (2004)

Kuş Uçsa Gölge Kalır (2007)
Celâliler Destanı (2007)

Beni Sorarsan (2013)
Kestim Kara Saçlarımı (2016)

Doğan Kardeş
Deli Kızın Türküsü - Seçme Şiirler (2012)



GÜLTEN AKIN
CANKOÇAK

Kestim Kara Saçlarımı

Şiir



Yap› Kredi Yay›nlar› - 4619
Şiir - 343

Kestim Kara Saçlarımı / Gülten Akın

Kitap editörü: Burcu Uğuz

Kapak tasarımı: Nahide Dikel
Sayfa tasarımı: Mehmet Ulusel
Grafik uygulama: İlknur Efe

Baskı: Bilnet Matbaacılık ve Ambalaj San. A.Ş.
Dudullu Organize San. Bölgesi 1.Cad. No:16 Ümraniye-İstanbul
Tel: 444 44 03 • Fax: (0216) 365 99 07-08 • www.bilnet.net.tr

Sertifika No: 31345

1. Bas›m: Yeditepe Yayınları, İstanbul, Aralık 1960
YKY’de 1. baskı: İstanbul, Nisan 2016

ISBN 978-975-08-3644-2

© Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2016
Sertifika No: 12334

Bütün yayın hakları saklıdır.
Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında

yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Kemeraltı Caddesi Karaköy Palas No: 4 Kat: 2-3  34425 Karaköy / İstanbul

Telefon: (0 212) 252 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 293 07 23
http://www.ykykultur.com.tr

e-posta: ykykultur@ykykultur.com.tr
İnternet satış adresi: http://alisveris.yapikredi.com.tr

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
PEN International Publishers Circle üyesidir.



İçindekiler

10 • Al›r Mavi Atlar Düşlere 
 Götürür
12 • Kestim Kara Saçlar›m›
13 • Koçaklama
14 • O Elindekini
15 • Eski Karanfil
16 • Y›ld›z ile Boşluktaki 

Adam
17 • Başka Yaşama
18 • Eksik Yap›
19 • Ayr›lar Gemisi
19 • Gülünç
20 • Yaln›zl›k Camlar›
21 • Kesik
22 • Da€ Havas›
24 • Kaplan
25 • Güz Yeli
26 • O
28 • Oyun
30 • Yaln›z K›z
31 • Pazar
32 • Aşk
33 • Ac› ‹çin Karş›lama
34 • Kurt
35 • Dönme Kap›s›
36 • Pansiyon
36 • K›rm›z› Şemsiyeli Kad›n
37 • Güvercinli Kad›n
38 • Sorumlu Kad›n
39 • Dönmesiz
40 • Eskiyen Kar›s› Adam›n
41 • Hele
42 • Murat

42 • Selim’in Aya€›
43 • Ayr›lar Çocu€u
44 • Biri Kötü Mü
45 • A€ustos Ayd›n›



Yayın Notu: Bu kitap, Gülten Akın’ın Kırmızı Karanfil – Toplu Şiirler I 
kitabının içinde yer almaktadır. 



Kestim Kara Saçlarımı



–Yaşar için–



Kaçıp sevgilerin korkunç tuzaklarından
Kaçıp ana olmaklardan eş olmaklardan
Kentlerdeki yadırgı pabuçlu yalnızlığa
Dağlardaki kırmızı ışığa varıldı.
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ALIR MA Vİ AT LAR DÜŞ LE RE GÖ TÜ RÜR

O cam lar dı ma vi at la rı nı gök yü zü nün
Ür kü tüp ka çı ran dal uç la rı na
O at lar dı en gü zel yer le rin de
–Sağ rı la rın da, ye le le rin de– sa ba hı ge ti ren

On lar dı ok şa yan at la rı nı gök yü zü nün
Uy ku lu ve be yaz, uy ku lu ve be yaz
Düz gün ve iyi gö rü len her şey di
Uyan ma nın ilk se rin li ğin den

Ve çay la baş la nır dı –Asıl güç lük bun da–
Kır mı zı ve gü zel son ra sı ca ğı ge ti ren
Yü rü me yi ve bin me yi ge ti ren as fal tı, ta şı tı
Ye lin ma vi at la rı nı ür kü ten.

Üs tü mü ze çö ken o ku sur suz ağır lık tı
Bu yur ma ya buy ruk tut ma ya ge re ken ağır lık
Ba şı mız da bir gü rül tü kos ko ca man
İs tek siz uyu yan ço cuk lar gi bi
Sak lan ma ya gö tü rü len söz cük ler den

O küt a dam lar dı kız gın ve yan ya na
Kış at la rı san ki ken di ka ran lık la rın da
Ya şa ma nın olum suz ka pı sı nı bek le yen

O söy le yeme di ği miz söz cük ler di
Yü rü tüp ge mi le ri ni bi lin çalt la rı nın
Az gın su la rın dan düş le re iten

Tat lı sa at ler di, kur tu luş tu on lar
Ye mek ler yen miş ço cuk lar uyu muş
Ga ze te ler ar dın da din le ni len
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Isır ma yan kurt lar dı yı lan lar dı
Şuy du buy du ama ger çek baş ka
Ben dim kor ku dan ter le yen ter le yen

De niz le rin ge lir, son ra dağ la rın da
Ol ma dık bir güç le yü rü rüm ge çe rim
–Ne mi is te din al– Be yaz atın la
Sen düş, sen.
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KES TİM KA RA SAÇ LA RI MI

Uzak tı dön ya kın dı dön çev rey di dön
Ya sak tı ya say dı tö rey di dön
İçin de dı şın da ya nın da de ği lim
İçim ayıp dı şım geçim sol ya nım sev gi
Bu na sıl ya şa may dı dön

On lar sız ol maz dı, ta şı mam ge rek ti, kul lan mam ge rek ti
Tut sak ve ki bir li –ne gü lünç–
Göz le ri git tik çe iri git tik çe çe kil mez
İçim de git tik çe bu nal tı git tik çe bu nal tı
Git tim gel dim ka ra saç la rı mı öy le ce bul dum

Kes tim ka ra saç la rı mı n’ola cak şim di
Bir şey cik ol ma dı –De ne yin lüt fen–
Ay dın lı ğım de li yim rüzgârlıyım
Gü nay dın kay sı yı sal la yan ye le
Kur tu lan di ri len ki şi ye gü nay dın

Şim di şa şı yo rum bir top lu iğ ne yi
Bir ya şan tı ile kar şı la yan la ra
Git tim gel dim ka ra saç la rım dan kur tul dum
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KO ÇAK LA MA

Bir çağ ki öy le en ol ma ya ca ğı
Ku şa tır ya sak lar üs tü nü ör ter
Su suz bir tav şan sın do la nır sın
Su ya de ğer ken ayak la rın

Ma sal sın kor kunç sun, es ki sin ma sal sın
Ör tük oda la rın içe içe oda la rın
Üşür sen den uzak ta se nin ya nın da kor kar
Tay ba cak lı, sı pa göz lü bir ka dın

Pis ya vur mak, in cit mek kö tü ya
–Gü lünç ya öy le bul ma dı ğı ba zı la rı nın–
Kay gı sız ya şa ma nın or man la rın da
Sen av cı ol san av la na maz sın
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O ELİN DE Kİ Nİ

El le rim tut ma nın el le ri göz le rim bak ma nın
Be nim de ğil ayak la rım yü rü me nin
So lu ma ya bir yer le rim sev me ye baş ka sı
Ben ya şa ma nın ol ma lı yım öy ley se, de ği lim

Be nim ya şa mam mı ne, bel ki de şu:
Ke sin bir şi ir de ken di gi bi ol mak
Bir ka pı hep na sıl açı lır ha ni o
Yok bir de ğiş me si es ne me nin ha ni
Ay na ay na, yan kı yan kı, akar su su
Ya şa ma, ha ni apa çık ya iş te o
O elin de ki ni bi tir gi de lim

Bi ter bir ye ni si ge lir o elin de ki mi?
Be nim ya şa mam mı? Ne ge zer ca nım
Hep böy le ke sin mi dü şü nür is te rim
Bir şey ak ta rır gi bi bir el den bir ele
Hay di hep bir den ne is te di ği ni bil me me ye
O elin de ki ni bi tir gi de lim 
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ES Kİ KA RAN FİL

Kö tü bir gün dü ze kar şı lık
Tan rı nın her ak şa müs tü
Tut sak pa za rın dan es ki çir kin
Ba şı mı alır ge li rim

Ne ya par ço cuk ya dır ga dı ğın da
Ör gü ler den kü çük ev iş le rin den
Bir kaç ma ka le si bu lu rum

Gün ışı ğı na su su ya yav ru ba lık
Ki şi ye sev gi umut dost luk
Kü çük tür kü söy le mem tür kü süz ölü rüm

Ne de ço ğal dı der gi ler yol lar da
Ro man lar ti yat ro lar ka pak kız la rı
Ar dın da yap ma bo ğun tu nu zu gö rü rüm

Ufak ya pı lı mı çir kin mi kı sa ca
Es ki mi bu gö ğüs usan dık mı
Bir ka ran fil mi, ben alır si ze ve ri rim
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YIL DIZ İLE BOŞ LUK TA Kİ ADAM

Hep on dan ço ğa lır kâğıtlarda
Hep o Mer yem si du ru şun dan
Dö ker el ka dar Av ru pa lı yü zü nü
Paylaşır milyonla aç adam

Ma sal is ter mil yon la aç adam
Soy lu is ter kral is ter de ğil dir ken di
Ve gel sin bir kral, kral pa za rın dan
Ve gel sin üç prens kral pa za rın dan
İl ginç olur ma sal la rı soy lu ki şi le rin

Bir er gen oda nın ko lay kö şe sin de
Acık maz usan maz umut suz lan maz
Yon ca sı nın dört yap ra ğı var dır
Bin ler ce gö züy le boş luk ta ki adam
Uza nır düş sel bir in ce lik ten
Onu ken di ge ce si ne alır




