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tehlikeye bak
o sesle v dedi
ve ay
tadı iyi gitmez sana iyi gelir
kıyaf medleri çıkarınca tam
onlar hem bilmez
hem bakmaz bilmiyorum yüzüne
yağmur kendini yok edene dek
çünkü gülüm sereceğim
ve siyaha teşekkürler
o'nun varlığı paresinde ne yakmadığımı anladım
peki nesin sen
ben, sen bilmiyorum ağacı
kendimi bir yağmurun boynunda görmüştüm
baltaları kırmak için onları benim boynuma bağla
yalayabilirsiniz bilmemseniz
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aşk bu bisiklet hiç ped alsız
ama şiiri merak ediyoruz dostum
şiir de sizi merak
ed er a vera gel e vera kedisi
dolunayda irtifa kaybetmeyim de
küfürü ağustos böceklerinden dinle birde bir de
birsensesenseiiiah

satürnde su cuk oturur ekmek arası
yarını paylaşırken
çıplak güneşdirilmiş yarı sıla
ellerine bakmadan gelir
inanırsın çok güzel bir üç olduğuna

ve
otostop parmağına ent o uğur böceği
sonunda pirü pak olacaktır sonsuzluğa kadraj
sonra sansar salvo ateş sorar
+abi sen misin yaa
sigara isteyecek senden daha tanıdık biri yoktu
kalbimi dinlesene biraz dedim dinledi iyi
bir b bir uçan baloncu anlıyor
amazonla çölün ortasında yolduğumuzu
ses bile yankılanmıyorken çocuğumuz olduk
şşşş
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don juanla kuantum batak oynuyorken
ney zenden de büyük efkarın mı
var ayaklarımız vardan daha güzel
güzeli sarsaydık yar böyle olmayacaķtı var

lütfen gezgine seslenmeyine katıl
ve ellerine bakmadan yukarı kaldır
ışık arkan
ışık ar kanda
ışık ark andandır arkadaşım
zaman hızsızdır
ve yokluğu kaybediliyor
seninle kaf anda her külleşelim mi denize karışıp
deva deva devam edelim birbirimizi
şahin şah in şah.
o sesle lütfen dedi
uçtuk elham Ra dülillah
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bir oyunda su tanrısıymış
ümit isimli şöförler oldukça
ben sonsuzluk olabilirim dedi
suya birazdanmış
pardon
aynı duygulardan ölmeyebilinir mi?
hepimiz aynı sesi çıkarıyoruz ayisa güzel
jack gelip gidip dizlerime yatırlanıyor
ya şimdi, şimdi yağmurun sesi de ok
yani güzeli tanımlamak istetiyor arada
aralardaki yunuslara dik kalp
o kadar mutluyum ki
tütünlüğüm kum oldu
dik kat! her an çöl sarılabilir
sen, evet sen sen
siyahın her şeyi yuttuğunu söylüyorsun
göremediklerin yerine koyumak olma aman
sonra yanan huğur böcekleri
konacak bir yel bulayamıyor
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volkan bir volkan bir hiç
tayfa sahibi olamaz çün
özelliği asaları yaralıyor yaralamak yar
yar yar sıfır gölge altında çiceklere kar ışıyoor
biraz daha biraz daha çok geçsen ya
dedim geçti
gel diyen gele benzemeyebiliyor bazen
ama ben medineye üç kere gelicem der
ve bu bizdir
hiç durmadan durmaya bilenemiyordu
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hadi gel
ben oyun da oynarım baya
yağmurun da sırtı vardır derim misall
ve yanar
unutamam bunu bu unutmamın
kırmızı bisikleti vardı kadar yokluğudur
-eyvah
+ne oldu
-sadece gözlerine bakmıştım
ve siyahın gözlerinde
sadece siyah yoktu
ve gördüm ona verdiğim taşı
saçlarına bağlama çalmaya çalış tığını
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do-re-mi-A
do-A
doğ A
DOĞ A VE AL
harika değil mi noktaların sallanışı?
harika
değil mi noktaların değ ilimi dallanışı
VE SATÜRN BİLEKLİĞİ YAPIYORLARDI
ve jack hâla
yedi düveldiğim ismine kurban sabrî
sana sensiz gelmek istemiyorum
çünkü sarı çiceğe
ismini sormuyor
sarı çicekle konuşuyordu
bizi öldürdüğün için
teşekkürler serçe parmağın uçurumu
-hey gök, yüzümüzü gördün mü?
+valla gördüm be gökyüzü gibiydi oh

13

fenomenal-kalitatif ağlıyorum
ağaçlar yanarken düşünmez
insanlar düşünürken yanmaktan bahsediyor
ciğerim filan yanıyor diyorum ben de
ama hep dı
geçen de suyla alınan canlara bakmıştık
bomba bir su tabancası değildir
ve türkte yalnız korku fiyatları açcıyor
fenomenal-kalitatif ne amınakoyim
demezdim
insanlar ağızlarından deve kuşu
çıkar masa felçli
ağlıyorum değil yalanlarımı tükrükle
bir çok duayı bilmiyorum bu dua yazmaktır
ulan
deniz kirletmeyebilemiyoruz daha
hangi mesaneyle renk ska la na lalım
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kürdün ıslak ayak izlerinden bir ip çekirge
ve paraya dönüştürülmeyen vahiyler artık
tohumlu bile vermiyorlar ümidimize
hep book hep book hep book
fenomenal-kalitatif bir şaşkınlık
meleklerin 3 boyutlu dilimden kesildiği an
benden geriye bir 31 kalacak sanrısı doğdu
yoksa allah
1 lira için boynumu öpen suriyeli çocuk mu
yok yok
yani şimdi evden yunus patenlerimi alıcam o olucak
bir zengin çocuğu demiş
annem ölene kadar yanaklarım kırılmasın da...

15

bebek patiği ağzıyla beslenilemiyormuş
ama kemiklerimizin ayrıldığı yerin adı
üst geçit de ölmekten çok
sana geçememekten korkuyoruz
bebek patiği ağzıyla korku
inanılamıyor çünkü yaratılmıştır
bu muşlara arkası çıplak seren adlar
dağların korkaklığından
intikam olarak bile yaratılmıştır
sanki vurulması yokmuş gibi
acaba aptal olmaya
bebek patiği ağzıyla
doğuştan yavru kuş tüyleri
BİRİKTİRİLDİ
biriktirilen yavru kuş tüyleri
dağların büyüksüz reddi karşısında
tanrıyı muhattap almadıkları tersiyle
BİÇİMLENDİRİLDİ
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saklanılmaz bir delil olarak dağlar
bebek patiği ağzıyla
ağzımıza sıçmıştır
ama sana geçememek
bir insanın kendisi olmayan bir sana geçememesi
cehennemden daha büyük bir yalan
gerçekçe yalanabilsin için
korkumuzu sadece sana geçememeye sakladık
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melek kanatlı bir çark hayal et
ilk dönüşünde kanatlarının kırıldığını
kırılırken diğer çarklara dokunduğunu
dokunduğu her çarkın kanatlarının çıktığını
ilk dönüşlerinde kanatlarının kırıldığını
ihtiyacın sonunu ve birlikteliğin başlangıcını
ama kanatları.. demeden hayal etmeyi sürdür
ve acele hüzün ürkütme hemen
bir şeylere melek söylenecekse
kanatlarının kırılmasına takılıp
düşmeyenler için söylenebilir yalnız
ve yalnız
söylediğini hayal edebilenlerin sesiyle evrenmeli

18

çağırmadan geldin..
bu sık olmaz
bu sirk
çağırmadın zarretmeden olmaz
ommmaz
bu kadar güze diş biçimde olmayalı
ama sen ne kada da geldin
kaç yüz yığ taş
aralık mı dinlemeden bittin çiçek
çiçek çiçek çi-ceee-ek
bitişin senin kaç yüz
susuz ıyy sonra ayıksardı
merhaba
merhaba sana ben
-gerçek eylül diyorum
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sana belini bilini dinini
bir yılan sokratmışa doktor who
doktor hu hu huydun gibi cız cız baktım
merhaba
merhaba karşında
adsız koma tercih emerim
-nedendir biliyorsun
yanıma gediğin an,
güzellikle ölsedim, şaşırmacaktın
-nedendin biliyorsun
düştümse
sana bakaken amalağ nereye
düşmap nereyedi
ben nereye ggg elemiyordum
-iki anlamı kalmıyormuş
şimdi toparlanıp gitsen
gidiş ehline kurban
-bir sarhoş topaçlaşa

20

biliyorsun
tüm inkanlık durduğu gün
amaya ama diyecek
ve o'nu görmüştüm
dümtektekleyecek
-tirimdirimdırımmırımdırr.
o görşomeni o
o o kada sende biliyorsun ki
sarılmamağ ispatlanamaz
hat çaklı bir çocuk doruk bu
başk bi so haya etmese diyoru
gerçek rahat
uyur muyum dersin ne değsin
*hadi sana -hep hasretimdir sanamerhaba. hadi.
-bu arada
sokularak
yormuyorum sivri sinekleri de inşallah ya?

21

ay can really nakratıl bir şarkı
1.8.1.6.2.0.0.0 da konacak
niye mavi değil böceği sağ beni
bilgime bilgi bilekliktir
"uyandır mm" objektifle uça kolur mu
sen, taş isteyeme zaten
taş sana sual dalıştırı, tırtığını tırtıklığa
burada bir şemsiye çok çann. Beğenilmiştir
şah ipiyle tanış birine sor onu
pelerin yapmasına üzül edi'lmiş mi büdü'r?
ay can really sevgili gimmi
her şey güzel olacak
alinin beyaz gölgesi visal
abi wall-e biz
zahirde de spirütüel milk dick

22

valla öyle ay can really ki aş bu tartıyı
bizzat newton dilinden düşürülmüş
olduğu zannetsine faça faça amore a more dür
çekirge yiyen kediye cırmalanmadan olmaz
dondurma ye üstüne koş
niçin acabayı koş için unutturul durdum
terinle parmaklarını takip edebiliyor musun?
ne kadar buradasın bir gün kaç yıl
yürüyünce de geçmiyor
ama başka pil sev oluyo
o, o, o sessizlik öyle güven ki
paralar kendi aralarında yakar top oynarken
insanlar kadro dışı pes 2017 halkıyor
sonra gariban çocukları Röldürülür
ve sen güçlü takım taşak arzumazın
amann iki tek atar
kaybetmeye güzellemigrofi
yaz yeni dövmen kururken
allah canını almasın e mi ah
yeni t-shirtüm
yapılmamış barışlarınızla iskelet oldu
ama sihir bitmez
bu kanıya orospuluk yapalım lütfen SİHİR BOMB!

23

senden ne anladım sevgi sakattır
vermek için, bir istek istenebilir
el değiştirmeye ikna eti dilebilirse
eksikler silindikçe neden parlamış
umut kanunundan bunu beklemeyi
eksikler silinmez
beklemezdim sevgi sakattır yarabbi şükür
trafoya kapılmamışla sevişme
sevgi sakattır atlamak yapar
kalbin ismi, üzerine yapabileceğim
bir fatura tutarı değilmiş, abdala kitle
sevgi sakattır senden, anlatılır anlamadım
ama şarkılar
şarkılardan önce ama gelmez
aptal mıyım sorusu ibadetimmiş yarabbi şükür

24

görmediği bir içi vardı içimde
görünmeyen bir, içe elmaya göstermek
sevgi sakattır dinlemedim dinlenilmez
üstüme alınmasam da elllerimdi patenti,
içimden içime doğru
bir ayrılık olarak çıkarılmasaydı son kalbimden
sevgi sakattır
ve küsme ilmine küsmeyerek
koparılır v
tekrarlayamadım artık yüzünü
yarabbi şükürle yalnız kalınca
senden hiçbir şey anlamadım
demek isterdim demek istedim sırf
sevgi sakattır diye
üzgün değilim
üzgün değilim
üzgün değilim çünkü

25

senkretik yanaşılmıyorum
beni kesme
biz: kelimeye uzakta sanal
alabora marpuçu olursun
alo, sizi görünce
pardon, gözlükleriniz miydi konuşmak
pardon dil donum, kuşlar.. başılaşmıştı da
sizi sırf fena tebrikler
ilk selamı kadınız vermemek için
monolog adına anal haz gölgemi kiraladınız
adının anlamını da al sıktır git
beni kesme
yüzünüzden serap yer gibi kitap alkışladım
ama bikinimin altıymış, gerçeğimin üstüymüş
illaki kanserden daha rahman-ı rahim sen
bir kaç hikmet göster de
fenalaşalım tatlı kız

26

beni kesme
dışarı gelince gelmekten soğurum bu
ismi yalnızlık olan birinin göğsünü soldurmuştu
sakın can
vereyim olaylarına filan girme
aynaya borcum var gibi susmak beni
biri bile sıfırla çarpıştırıyor
beni kesme bunu kes aslında hepsi:
öldürmeyeceğini biliyorum ama
biraz birlikte yürüseydik ya..

27

III.
Bismillahirrahmanirrahim
n'olurun birazı kahrolmasın
.
e.abi yüzüme bakıyor
-yüzünün dokusu yoktu gözlerime yakarken
e.abi'ye tütün sarıyorum
-yüzüyle ilgilenmiyordum gözlerine bakarken
e.abi kartpostal sata gündüz
radyo? radyo gündüzden önce
ismi boynunda yazıyo altında meslek tiyatro okudum
tamam ama 19 yaşından beri yüzü yokmuş
-öf bee ne denek?

28

e.abi şimdi çok şükür diyor
-ondan beterleri varmış
e.abi öyle deme dedim
çünkü sen öyle dersen
üç kere üç dokuzu yoksan zannediyor
kara kökü de yoktur
ve masaya göz yaşından bir aslan oturmuş
bismillahirrahmanirrahim
kimsenin. birazı kahrolmasın
yoksa varlıktan Pinonopi o-o-o-oluyor

29

kim duyarsa
duysun ispat edilemez
bir intiharın gürültüsü
-e çıkmasın abi
gerçek..
üçgen gürültüsü müydü?
yoksa göz kapağı yanmış
göz kapağı gözünü yakmamak için göze
göze yapışmış hattat sonra
alınmış gördükleri belli olunca
bismillahirrahmanirrahim
kimsenin birazı
güneş merceğiyle yazan bir gözden gelen
-azın çok olsunla kahrolsun
azın çok olsun birazı kahrolmasınve bismillahirrahmanirrahim deyip
bu konuda bir şiir yazdım sonra
darbeyi tam olarak hangi yanak
-sana iki şeker bir ölümlük de
PEKİ SEN O HALDE NE KADar dağa?

30

II.
sen ki
sensiz şahmalara tuvalet kömrü koşmadın
bismillahirrahmanirrahim
bak iki göz
bak iki göz bak
suluksuz bir gönülle döndürülüyor
bak lava bak
defterler ne kadar
kırmızı. birazdan azdı
yerine konuşturulmamak için
yerini susturucu gözleriyle çıkarmış defterler
bunlara şiirin ciğerlerinse bile yazma yaz
-aşkosferini parçalalayarak yakarlar aşık hüdaiii
ve delialiminden taklatan kahkahır idamajları
seni yokladılar mı kalemin
için ne dolu böyle akkkk
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balkondan silkelenir sigara
alt katlar kül yutmağa barış çubuklanırı
kaflarca göt diyebilmek için
götün içindeki ötün
başını kesmemeye delik anlı mısın?
kimsenin birazı kahrolmasın
bismallahirrahmanirrahim arkadaşlar
arkadaşlar. arkadaşlar hazır mısınız?
çünkü put your hands up kıyamed
lan kıyamed gel bir bakıyım buraya
senin sesine güzellll. diyorlar
sahi sence
ilk defa neredeydi
kuvvetsizdim insandan da melek kaldın
sen dahil kimsenin birazı kahrolmasın
sen hiç kimsenin birazı
kahrolmasın

32

ve bismillahirrahmanirrahim bana
bana metroyla raylar arasından
ayaksız kalem satıcısı görünümlü çıkmış
sessiz tükenmez kalem satarken yakalandı
ondan beteri anayasayla kaldırılmıştır
ondan, beteri anayasayla kaldırılmıştır
sen orada hangi çağ
dan dan dan bana yokluk kaldırıçak
sanki bir milyon yıl öncesini göstermemiş arif ışık
gibi değilmişin, gibi komada
yoksun yoksun yoksun boşu.
boşuna arama whatsappını da gömmecisi kul'lanıyormuş
böyle adaletin taa ayına.

33

-evin içinde kürek var
-girişteki ay ay ayağı görmedin mi
-üstüne b asarak geldiğin
ve gönül
ayaklarımı giyen çoraplara baktı
sen hiç ağlama mısın
güzel ağla, gül'e düşücek düşüdür
teklik aysız getirir
kainat benim adım
bir sesten meydana gel
tek sesle meydandan olma bu
niye mi sihir
bize sessiz kehan çün
olacaklar olmuştu
mağarayı sıkan masa sıkılmasa virvirbir

34

ismi bir kedi iki logos
ve etten hiç inmemiştir etti döndü üç
tavuklar tevafuktan uçaksa
büyü küllük içinde karşı arama kalbim
karşısından bakar
yoksalar varsalar salar salgı sararsın
hal bu ki halhal yazındır yak
kalemin diyalojik de aksa
suda ilk emitle tepile
telefe erik an
allemeni ay inine dalan vay
vay def tef arbani
bendire dair daire idrarı cinselisin vay

35

ve ağladın
balına filler
satürn iplikleri
yan-ışılışla sekiz kaşıldı
kelime kulolmadan tarf eydiğin
kırıklarından kır yapmaya geldiler
balta kırıldı kırklara karıştı harami
sümbül müsün yok sümbülsündür
sen
rüzgârı duyanı tutuyorsun sen
artıkı ağzına gelme

36

sür ehli sevilme
-zelliğine eklenemiyor
ölümü gözükenle uğradığı için kelebek de
eksilmeye başlıca hüznü çoktu
bir ses tonu olmayarak sel_lektör
yalnız dışına çıkıl mayacaktı
anladı adını
sür ehli selamla
şirke koşamıyor –zelliği
kelebek de ölü mü, gözükenle uğradığı için
görünmeleği kapatan bir hüzme yoktu
bir kan eksikliği olmayarak sel_lektör
çakılmaya çıka mayacaktı
anladı yarısını adının

37

sür ehli üzülümle
-zelliğini incitemiyor
ölümü kelebekte gözükenle uğradığıçin
sürülmeye uyutca bir uz/uv/ağı yoktu
bir iftihar biçimi olmayarak sel_lektör
gölgesizliğe çıkarıl mayacaktı
anladı yara kapça'sını adının
ve sür eğilinde özerk
kelebek görünce bayılırım hakkındaki ışıkla
bir cümle oluşturabilmişti ancak
-haberiniz olsun haberiniz olsun

38

sana all ahım bitti üzgünüm
bunu ama ilhamlayan sihir kaydı
üzüntümden daha güzeldi
bel ki
kendinden daha çirkin olma eğilemi
mimiksizin gizil tiril metresidir
bel ki
aklında 5 yıl sonra intiharla
umutlarımı nereden baksan elime verişin
menimi kovalayıp menimi kolalar bakayım
kovalayıp mı, kolalayıpmış.

39

sana all ahım bitti, üzgünüm
yüzüme püçüldemek şeklinde bir fil
sergileme ümitli ayrılık arattın
derdim tutsa da paranın yarısını sana
beni anlayarak beni ağla engel olduğun için sana
bunu denemiştik
sana bir şey yatırmak tutmuyor lütfen yok dur
görüşürsek
yine sana bir şey tutmuyorum tutacak
lütfen yok dur
SANA, AL AHIM, NASIL BİTER
sırf kızmıştığını
sahne kaçırmadan hatırlamak için
gittim, sakalsızlığımı bile
10 TLye varmışsın gibi kesen berbere kirlettim
üzgünüm

40

SANA AL AHIM NASIL BİTER
sırtının tam ortasında kallaşmış
öpücüğüm benimle
SEN KANASIN AKLIM AKLIM AKLIM
üç giderken
üşüyorum dedim
kabrime üşüyorum
dememe orucum bozuldu
anladım birin en mutsuz hali
ikinin en mutsuz halinden soluk solukmuş
üzgünüm
üzgünüm sana al ahım bitmedi
etimde kaldı diye işte
ellerim buralarda bir yerde
aranıara- lanacaktır
bakma ismimin pasını hissime çıkartıyorum
BENİ ÖLÜMSÜZLESELER
AYRILIĞI İNTİHARA DEĞİŞMEZDİM ÜZGÜNÜM

41

çekiyorum hal kım ız
ama götülünüz hep aynı güneşte şakıyor
biraz aşka doğru domalsanız
diyorum bir uçurum at banyosu mu
yok canım
size verecek canım hiç yok
ama çekişte problem
yaşamıyorum niye olmasın
atardamarımda-da atar
damarım kadar ana kronik pi gereksizlik
hal ķım ız bonzai kokuyor ben çekiyorum
toprakları teslim edip cenine ulaş dudak
larıma doğru koşan bir göz
var diyorum kastırasolmayan
bir savaş kelimesi
tahtaya öğretmenim dememiş hiç
sırtı son anda ağaç kalan belki de son
ağaçlar tarafından yarı yutaksız bırak
bari öldürülmeyi hak edeyim kopuruyor
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hal kım ızz
anlamadım uhudan geçip
delir geçer kulaka huu huu huu
bravo neceydi çekiyorum
bravo sonsuzluğunu
götülünüze geri sokacak bir.
sen kimi kan.dırıyorsun bahçe.elbette boğacak köpeği çiçeği
çok afedersiniz bunlar
birbirleriyle umut mumut ediyolarmış allakım
sence bizi tam olarak nereye terk etmedin?
hal kım ızın canı baş komutan çekerse
31 kanar 99 kanar henüz donmamış çocuklar kanar
zaten metis de uzun zamandır göç basmıyor muydu
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bulduğun kuş tüyünü döken kuş
kuş tüyünü bulduğun yerde yok
ve kadın anlamıyorsun diye diye götürüldü
ve adam köpeği gece bırakıp denize girdi
yan tarafında bir kar tanesi
şarkı söylemek istemeyen söylüyor
eli azında
eli ağzında onun
eli azı
peki sen, bağlama niye çalamıyorsun
zaman ne zaman kabuk değiş olsa
buralarda kalamazsınız girer
buralarda gelemiş yok der bize
biz, ısırıldıklarımızı yakarak ısınıyoruz
bizden bir ayı alamazsın
bir de a'yı alamazsın

44

ne olacağıydı mı yoksa sıfır mı diyorsun
yarına çok yakın var ellerimi bırakma
benim, dışardan dolanmıyormuş gibi gözüküyorum
ve harcıma köpek kurtaran yunus
arabeske bağlamasın için gölgemi zorro tut
yanağımı hızıra kondurdun
ne neredeni seni beni canız
siz'in buralarda her şey ancapa çıkıyorsa
biz vingardium seviyora
asa aysa demekmiş
ah bir aysa ay çicekleri aydan geldiğini
ben sana bu su dedim içtin su oldum
bu rast bizim değil mi bizimdir birde
biliyor musun beni balık ısırdı
sırf sen kendini ısırma diye
nasıl bir mikrobum diye düşünmeni
düşünmeni okuyunca kendi mikrobun da özümsüyor
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şimdi de kardelen şimdi de
kızılderili tüyümü kaybettim
tam şurda bir şahinin ayağına takılmış
o hal'de görüşsek hiçbir yerim
kesilmez kii yeşil seven bir taşla avucumda
zeusun kalbinden elediğim sevgilerimsin
matımda yaşasana
ben de duvarları mavile yıkarım
göğsümde halüsü çıkan kainat bilir
gülüşürüz yıldızlardan
ki bizim için her şey sağanaktır
senin bir damlanda birlerce gün yaşadım b aşkam
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birbirimize sabah sarılıyorduk
şimdi cips yiyoruz
bu bir kitap ismi, olabilir mi
-çünkü espri yapamıyorum
filozof pembesi pembesi filozof
bu taşınabilir
oramıza hayli bilsiz kara delikler hayli
hadi şuna bi şler fırlatalım
acaba, yaşıyor mu koşulsuzluğu?daki şuydum
-çünkü espri
yapamıyorum kafası öyle güzel ki
yüzünde su kalmamış
doğmak istiyorum derken yakılan lan
lan bir çocuk marihuana
bir marihuana çocuk lan
nasıl da yanlış yalnız bırakılı şafta kayk
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gidere iteceğine gidere girip boğ bazen
çünkü espri yapamıyorum
ama tırmanmış dursun
tırmandır dursun diye değiş er
değiş yer yer ki
cosmoseksüel bir devrim pogo olsun
el uzarken gözücek
birden başlı selam mümkündür
çünkü espri yapamıyorum
\
dedim
/
bir bir kanadınsın
bir bir kanadınsın
iyi uçuşlarrrrrrr
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50 faktörün geceliği üretilmiyo
ve kutup ayısı hayvanat bahçesinde delirerek
ölür ama ben yanmıyorum
onun karsız kalmışlığı da yanmıyor
sonuç:
empati kurulan bir şey ama kurulamıyor
çare: taklidi bitince acının gerçeği de bitiyormuş
biraz düş kat ettim de
ilkten beri biricikliğimim
ve canımın sıkılması bir oldu
ve olduğun yerde olmayanla olmayınca hemen geçiyor
azıcık kül olabilsem iyi mi olurdum?
azıcık piç utanmayabilsem oluyor bazen birileri yalnız değilim
halbuki böyle piçlik mi
olur güneşten dünyaya karşı görünmemekle
bakar kör de değilim görme engelli de işte bu acıdı
yanmak paralel güçlerce uydurulmuş bir ayindir demek arkadaşımm
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şiirden münezzeh ve gayet tıbbi sanılan ama ruhani bir gün gösteririm
derimin içinde sabaha çıkamamış niyetlerin ortaklaşa girdiği bir tanısızlık

destursuz patlıyorum acımıyor acıyı kim uydurdu
vesselam kaşlarımın arasında göz bulsam ne gömü bulsam ne
bu kitabın ilk baskısındaki bu şiirin ilk halinde
kuşurum şeklinde bir kelime vardı
kuşlar da düşer diye bir adresleri olsun istemiştim
sanki günah icat ettik yaratıcılığa da yanaşmıyorsunuz hiç aman
dilerim bir gün
tantra milli içeceğimiz haline gelir ve beyne komple geçeriz
-bam bam bam bam dam.
bir gün hepinizin sırtından düşüp dirilip gülüp yine ölücem
ama korkmayın özür dilerim olaylar böyle gelişti
kendimi beklenmeyen sevgiler göstermek istemeyi sever hâlde buldum
babamın tabiri caizse
“bırak bu götünü yiim ayaklarını”
üç kere sarılıp panteizme koşalım sünnetullahtır
tembel hayvan kadrajıyla mucize gösterenler için dünya sonu
hu arası bitti
görüşürüz yarın beni öldürmemek
kısmetinizde varsa bir ara kahve filan içeriz iyidir
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gök an can
su perisi'm değil mi
-bence sen çalarsan sevinirim
yıldız sanıyordu belki denizi
evrime bakabilir misin?
geçen sene sesi diye
biten cümle kolaylığıydı
şimdi sesleri şimdi sesleri
sihire dönüş tüttürüyorum
bu asayı yapan anka sadece iki tüy verdi
gelemedi ama yani gerçekten
gerçek ten gelecek miydi ki
havai fişeklerininin ardında koşan
bir buçukluk olmak isterdim
ona sana şiir yazmak istemezdim ama
sen çağırdın beni dedi
o gün bugündür kurtulamıyoruz
çok zor yaa
bucümleyikurduğumainanama
ne zor suyken
suyun dışında ol a bilinir zannetkesi zor fakat çok şeçmen şapka
gördüm seni
o zaman beni sihirle uyandır denizde
beni denizde hiç
üç oyun keşfetmemiştim
kumda oynamamakla eş değer bir bazennn
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çok mutluyum şu an niye anlaşamadık
keşke gandalfın yaptığı
bir gemi olsaydın
kozmos kere kulaklı sessiz seni
bize ne çok kar gönderdin sanki her şey
iki kar ada bir derede sarılıyordu
nereden biliyorlardı diyemiyorum
adını nil koyarken
derin ölüm iksiri yapar
içemez çünkü sarırım
sa-rı-rım bir tek siyah çerçeveler kalıcak
bütün mavileri içicez
içindeki onu unutmayalım
küçük kara balığın arkısından giden
küçük kırmızı yoktur dudakları balık o
elimi sırtına koyduğumda
güneş duruyordu
ışık bizden daha az sekiyor
nasıl kışınlayalım
ama bu geyiği kesin
izlemelisiniz sadece mumlar oynuyor
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o yaprak şapkandan uçtuğu an
ben gitmiş
ben sana şapkama yaprak koyu
sen hep dememiş olmayayım
sen yine git yeni olur haşlanıyorum
öyle şarkı ki seveceğin yeri bile gösteriyor
valla bütün güneşlerini sevdim gezegenlerinin
çünkü devasa ne demek devasa ne demek
-deva sağğğ
ve bir bebek geldi
giderken parmağıyla yukarı bakıyım bakayım valla bütün küllerim
döküldü
şavkı beni yaktı geçti
geçmez di mi şavkı geçmez di mi
bir bebek dağa geçmez mi yaa
olmayan şeyi çimliyorum
ra'nın sadece kahkülleri ıslaktı
ve ben hiç bir v ile birlikte
bu kadar huzurlu iki olmamıştım
ya da
yıldız görmek için ayın gitmesini istiyordur
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ayağım vaya yandı ama o anı bölemezdim
kırmızı bir gözdür üzerine ateş yapmışlar
sorma boş suya bizim mi soruyorum
ateşlere düştük medimle
gitt giit gitt gitme dur yarabbi şükürr
turnam gideceksin biliyorum
yar selam beklemez ki zaten
rüzgara karşı sönen
abi onu söndür
onun içilecek bir yan'ı kalmadı
kimse bilmez biliyoruz biz de hani bilmiyorum derken fazla ş olmazın
deryayı biliyor musunuz siz derya yok ama
nerdeydik nerede olalım eva çok uzaktayız
bu şezlong kırık olduğu için ben havadayım
ama sen benden bebek kokusu yapıyorsun
dara düş olduk iyi mi
iyi ki dövme var da
yanlışlıkla filan bakarsak
burada bir şey vardı diyoruz
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şimdi seni alıp dövmemin içine
yok yok beni idam et
sonra da sen saçlarımı koklarsın piyano
piyano piyano işte bacaksız bir merdiven
-altında şiir yazıyordu
ve imge koltuğa saklanmış bir kadın ismi olarak
-efendim- der
fethiyenin sonu 99 tavaflardı
sıfırdan başlak için
ilmeği candan içeri döldürüyorum
çok oldum ama sonra amasız da mutlu
olurum ben, neyi elledim ki
her şey bissürü geliyor bilmiyorum
yalnız, beni sormadılar bile
kalıyor mu kalmıyor mu
bence güzel güzel biraz oldu
bu güzel bu güzel bu güzeldi biraz oldu
o zaman ben bir kuştur koşu
matıma göz yaşlanamayışlarımı sileyim
kuş tüyüne bu ne
deyip çöpe atanlar da gördük
ama nefesimiz öyle sıcak ki klima bile soğutamıyor
bunu aldım bana gelmiş
olsa ben de gelirdim mesela
ama arkamda hızır var
hızır abi en ucuz sigara ne kadar
seviyormuş çatır çatır gülen insanları
derken çok seviyorum şapkam ellerden
şapkam, ellerden ellere doğru eğilmesin mi
beni hep ölü canlar alsın çünkü
leylayı ölme asslındayımmm
her şeyden çok göze üç el var
seninle birer ererji içer miyiz birdirilmeden önce?

55

yeşil vadiyi çanta edip
her türlüğümüzün şerefine bir
aşk de de
valla az önce buradaydı
aşk da kendisini arıyordu
artık art
artık art
artık
art ıkınsız
bulsun lütfen tanrının arabalarını
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*seni kocaman ağzın için tutuyorum:
hep belki okuduğumuz
kitabın üstünden bir.
kelebek gölgesi gülümser
de bayılmaya ramak kalara selam veriz belki
dokunulmaz kadınlar gibi
muhteşem partilere kaçarak
big porn ya da cennette bin gün de sen
yine gül için selam veriz hey
ses hızı öl-çeğinde bakana değ
çapı sonsuz olan hey-kel-leş-tirilmezdi.
hey çocuk denize taş at
ve atarken şaşkın taş de
e hikmet korkunç bir gülmemektir
deyip ama ben hala niye gül yiyorum
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seni kocaman seni
ağzın için
tut tut tut tutttmasaydım
üşüyodu üşüyodum
hey
şapkamı çıkartıp ellerini koymadın
şimdi ne olup bitmiştir?
entropinin allahı çiceyi
mustafa inanın mezarına işemiyor mudur?
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kitabın üstünden sırtım nasıl geçinemiyoruz ellerin ağzınla dolu
üstüme kus sağlık olur
olur ne olursan olur ulan da pardon:
bu ne hurşit külter bitişiksiz evvv
vela bahçesiz dans iden gençler boğul boğulu
tam olarak
bu ahlaka superman soyunurken mi aşk oldun?
anlatsana biraz
cebinde kaç para koştu o sır
bana bir arılar kondu anakonda ağzın için seni
bıraksam da öldürceksin beni bu sırla
öpüşemedik suçum
sence hangimiz daha çok yoktu kokmuştur?

cevap ötesi iki bir de ölü hakkında
-doğru gül dikini amaçlardı
önemli mi durmasında nokta
zaten güneşe anlattım bunları
bana inanmamış dersem inanmayın
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çocuğum, adı robin
ya sen
o
y
u
n
u
n
mu amacın ne
yaa sen
kahvenin rebindirantı mısın yıksı
diyebilir atam uşaklık mı demişti yapmazlar
robini unutturacak bir yeni robin yazmadınız yok
muhteşemmm bir isim dedim
bana o-da yok be abi
deme abi abide deme yok
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yârın sabahına varmayabilir
rengi çekti karikatür
karıncadan koordine defnet için
sanatlardır çok çekmiş
yeşili yenmiş sigaraya içirilmiş vahvak
ben bundan kolye bir şey yapamam
annem bana dedi ki güneşle ay bazen
bu kül çok güzel ormanal
yengeç kurbanın bir ayna eski aurası
kadından verilmiş yapan göz atları
dinle nereye batarken ney de:
kafamı bilemiyorummm
ka-fa-mı bilemiyorumm
kaf'a mı bilemiyorummm
kafa mı? bilemiyorum.
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*nerede olursa olsun ışığın tadını yaşarken
ışık olmanın tadını alan karanlık gibi*
buz devrinin sonu der
kapıdan geçilir sanma
arkanla üstüne fizikli abanır
adımına yapısırsın bir yeni adım olarak
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çöküşüm:
şüphesiz merhabası
at gözlüğü çaldırmanın
çünkü yaban gülüne uğratılan
zenzensiz yumuşama
ikiden sonra saymayanı matematikle öldürmüştü
ama üçten fazlası yok ol
olsa olsa simurgüçten fazlası yok ol
ve gelin gel olunca
seninle dream on çalışalım
tannn bu boşluktan tan tana
holteri boz
halteri hiç kaldırsın
hal teriyle bozgun a çarpkın b
c sevin c sevin c sevindirrr
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sılar adada kaynamayan soru da ses mi
hay hay hay her şey sana geliyorlar olsa
hoş görü:
bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorumdur
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sana bir kelime düşünüyorum
sana, bunu düşüneceğimi düşünemezdim
çünkü bana da doğmadan önce
-düşündürülmüştü
kelimene iyi bak
kelimen diye iyi bak
kelimen diye bakma
kelime diye akAR-su.
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o yoruldu ben yarıldım
her şeyi toplasana meyimiz var
yarın önden gider
iki bulup üç kaybedince birin hatıralaşması
şimdi bir köpek ismi
ve dikenlerini ayıklatıyor
ama yalancı çıkmadın yaprak düşmüş
ve ben şimdiye aşkım diyerek aşkım şimdi
ve bu kapıları bir tek yaptıranı kapamaz
peki kapatanlar açacaklar mıdır
o şimdi bütün kedileri kovalar
beyaz ejdarha sevgilim
fil dişlerinin ana peygam veri
gözeneklerimin gerçek
nil olduğunu unutturmadı tırnaklarına
ben kam arlarıma döndüm
ve yatırıldığım şiir
değil şiliydi elimdeki rüzgâr
a a a ray bağlıcak kanatlarına

66

biz, bulutları aralayan bir ay müddeti
yağan denizin içindeki yağmurda evetlendik
dahası yok mu sanırsınız?
düş elime
elime düş
düşelim'e
serap bile serap görmekten korkarken
senin düşten hiç inmemiş sırtında gülen monos
her yerimden su içiyordur
buyurmaz mısınızzz
düşen yapraklara düşerek
darlardan uç uç uçurulmaya böceğim
şükür:
devrimle dans ederken düşmeyeydi
kalkabilecek miyiz?
değil kaldırır da bilmez
dev a'ya hür/remliğidir bilmesin hiç hey
hey yarın!!!
yarın yine gel
yine ey yine eller ala seni
kim çekerse çeksin
biz yinegen fısıldayız çıktık çıkalı
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3. dilin gözü için
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