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KUZEYİN YIKILIŞ DESTANI

Farz-ı muhal, yahut varsayın ki yıkılmamış, ayaktadır devlet
Varsayımlar cıvıklığa denk ise evet, hala devletti Sovyet
Helaline yaslanmış ekmek kuyruğundaydı emekli çiftçiler
Mazide asil, ucuz ikram kaynağı, eli ekmekli çiftçiler

Birbirinden habersiz kimi yoldaşları sıyrılarak aradan
Bir diğerine çok fersah mesafede aynı reflekslerle bir an
Göklere baktılar: nazarı derin, gözü tutsak iğretilikte
Kuzeyli rüzgar yağmur topluyordu, ürperdiler birlikte...

Söylemesi tuhaf, yüzlerce çift göz bu destanı okudu, uzak
Hüzünlü, birbirine yamanmış bulutlara dikkatle bakarak
Çünkü kuzey semasına değişim duası yazmaktaydı tarih
Malum, mukadder yıkılışa destan mezarı kazmaktaydı tarih

Sibirya gölgesinde buz kesmiş devletçik yıkılmaktaydı zahir 
Her destanın gizlemeye kalktığı gulyabani gerçekler bir-bir
Maddeler halinde sıralanmış okunmayı bekliyordu gökte,
Şu uyarı insanlığı kapsıyor: ikaz kuyruktaki ekmekte!

Destan dediğin, iyi kötü  ruh sahibidir özgünce,kendince
Ekmek kuyruğunda çiftçiler, her türlü destandan muaftı bence
Adiyi ucuz, ucuzu adileştirmeye yatkındı iri lâf,
Taam kuyruğuna girildi; şirke dönüşüp yıkıldı kızıl gaf!

Esasen komün kaderi bağlıyor tahmin planında bireyi
Bizler seçmediysek de yakın-uzak çevremizi yazgılar iyi
İyi okunur yazgımız, iyi okunur kötü yorumlansa da
"İstikbal parlak mı" suali kamuflajlı hezeyan bu masada...

AÇ AĞAÇ

Ben bir ceviz ağacıyım…yok, ben bu dağın ağacıyam; 
Ne tatlıyam ne acıyam, sadece ağacım ağaç,
Aşırı beslendiğim için ağaçlar gözünde ben neyim babam…
Aç ağaçlar içinde en şampiyon aç!
Nakarat
Nimetin bize ulaşması ehemmiyetsiz bir iş, “öğretmen” yardım etmezse:
Aşırı beslenmek bir yana, karınlar doymaz; mucit traşlı, tabiat köse…
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BOŞ SAYFA

Ivan Sergeyevich Turgenyev'in kaleminden yansıyanlar, dopdolu satırlar
                                                                    ise, benim sayfamın yarısı bomboş;
Yine de 250.000 dünya okuyucusuna seslenmek, 3-5 mahalli okuyucuya
                                                                                                   rağmen çok hoş;
Yüksek matematiğe kafası "basmayan" edebiyatçılarla dolu bir ülkenin 
                                                                                   kankasıdır gerçi bulantı...
Hoş, bomboş sayfaların üstünde kalem oynatmaya çalıştığımız "melmeket 
                                         vatandaşlığı" tevellütle alakalı: tamamen rastlantı!

İNSAN AKLINA TEMSİLCİ

İvan geldi dünyaya: eski çarlar döneminde mi…son dünya harbinin 
                                                                                       süper zafer gecesi belki,
Neyse; burada kayda değer yegâne mesele, onun hızlı büyümesiydi...
Çabucak ergin yaşa basmayı bildi, temel amaç içine doğmuştu,
Her insan, soruyu soruyla cevaplar gibi, acısız bir ölüme ulaşmak için mi 
                                                                                                        ne, doğmuştu?

KIŞ AYINDA SESLER

Hava bulutsuz ama dumanlı, tepenin ardında ağlayan garibin acısı bilinmez
                                                                                                                      olmuş;
O kederdeki sebebi sormayın hiç: savaş, yoksulluk; geçin hepsini geçin,
Kuruyan yaprak, ayrılığa ney üfler, ya dereler... hepsinin gözleri dolmuş;
Toprak soğuk derde düşünce onu örtmüş şehitler; için, gözyaşınızı, için!

TARAFSIZ DAĞ TURİSTİ

Şair yoldaşların her biri dünyanın bir köşesinde: belki bir orman
                                             fidanlığındalar, belki yoldaki taşlara oturmuşlar,
Tırmandığım tepede, partili bir hacının taciz ettiği küçük bir çocuğu teselli 
                                   etmede eflatunu hüzünlü dağ çiçekleri, gariban kuşlar;
"Bir kereden bir şey olmaz canım", dikilmiş ahaliden yüz binde bir Tolstoy
                                 çıkar; vatan kuran komutansa, ancak yüz milyonda bir;
Terk edilmiş köye bakıyorum: köylüler hor görülünce varoşu mesken
                          tutmuş; eski evleri, kireç badanalı, haşaratlı, cesetsiz kabir!
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ÇOCUKLUKTAN BU GÜNLERE!

Nerelisin... sus konuşma, bakışın teninden esmer, tebessüm ondan kara; suç
                                                                                                                sende mi?
Yurttaşı olduğun ülke, pisliğin metropolüdür; sende kusur arayana inanma
                                                                                                                       e mi...
Rabbimiz yardım etmese sana yardım yetmezdi, iyi kötü bu felaketli
                                                                                 günlere hasarsız ulaşmışsın;
Aman, probleme çözüm aramayasın, ha insan kılıklı yerli derman, ha kirli 
                                                                                                          taharet tasın!
OLMAYAN ŞEY: KENDİ

Herkesin macerası bu batağa saplanıyor; batmadan elbet, varlık güçlü,
Oturmuşuz okey masasına, kimse oyun bilmiyor, adeta ellerdeki sadece
                                                                                                              ikili, üçlü;
Herkes, en olmayacak şey: yani kendi; canlıları, kendi olmak yalanı 
                                                                                                              bitirecek,
Ömür gailesine akortlanmak çok zor, karşındaki tel, fil olmaya fil de
                                                                            aslında belki sümüklü böcek!

EKMEK

Keçi sakallı Lenin dinsizdi, hatta sahtekâr bir ticaret dininin piyonuydu,
Sanat düşmanı, iğrenç eleştiriler yazmaya kalktı, piyanosu adeta
                                                                                                    "piyanu"ydu;
Ekmek ve barış vadetti mavi gözleri ilahi denizlerden temiz Ruslara,
Barışını kanlı baskılara oturtmuştu… ne fırıncı kaldı ne fırın: ekmek
                                                                        kuyruğunda rejimi düştü dara!
Nakarat
"Darısı başımıza" duasının tekrarına yetmiyor bin nefes, yüz bin soluk,
Sovyetik yapı şüphecidir, hordur, hırsızdır; işi ekmek kuyruğuna vardırır
                                                               "o" su "u" yazılmış "buk uğlu buk!"

DOĞUM BAĞIŞLANAMAZ

Hiçbir doğum manalı sayılmaz, anlam derisi sentetiktir tüm doğumların
Eksiktir dünyaya geliş, tamamlanamaz tamamlanırken; bahanesi yarın
“Eyvah dünyaya geldik” faslında ağlamak umut vermez ve taklit gözyaşı
Acınası mükedder: kederini sömüren doğuş, gözler sahi ama çakma başı!
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ÖNEMSİZ ŞEY NE DEMEK?

Merhaba, ben yeni palazlanan zenginlerden biriyim; ad, soyad, memleket,
                                                                         şahsi bilgilerin koruması altında,
Yazlığımın terasına ısı korumalı kalebodur döşetmekteyim, şaka
                                                                                               zannedilmesin emi,
Geçen akşam baba ocağı eleştirileriyle yorgun düştüm, tesellim
                                                                               biriktirdiğim birkaç altında;
Teyzem kızıp duruyordu, "kalebodur" bir marka; önemsiz şeyler,
                                                                      malzemenin genel adı olabilir mi?

TEKİL VE ÇOĞUL

Örgütü var eden, tekillik korkusu ve tekil sanılan bir başa bağlanmak,
Herkesin içindeki korku aynı imdatta okunur: yetişin, kurtaran yok mu?
Kurtarıcı çoğul çekime gelmez, o tektir, tekildir; gücü hayal gibi muğlak,
Dokunmayın sığınana, mürşit uçursun; imdada yetişene bir uçuş çok mu? 

Nakarat
Harmandan mahrum sürüyü kurtarmaz tarımsal tayyare: ihtiyaç o tekile,
Yoksa celallenir uygarlığın efesi, şaplak atar, çıkışır: ayakaltından çekil be!

BAĞIMLI OKURA

Senden...bana... ön faslını geçelim hikâyenin, istismar var: sanat aşığında
                                                                                                       derin yaralar...
Mesela okuyucuya kazınmış iz derinleştikçe, ölümsüzlük plaketi tunçtan
                                                                                       sevgiye daha bir kaynar,
Sen okursun: araçsın, harcanırsın fakat temel karaktersin sen, 
                                                                                                       vazgeçilmezsin,
Esasen yaralısın, sonsuz bir hayatı yazara, kuşe kâğıt not defteri yaptığını
                                                                                                                bilmezsin!

NEREDE KALMIŞTIK?

Sel, heyelan, rögar patlaması, kıyamet provası; her neyse...
Yanmayız, o kıyamet masalı, keloğlan kadar paylaşmaya değse;
Sürüklenme hız kesince gündeme ne gelecek: kaldığımız yere dönmek,
Piknik mahalli, köfte mangalda, çay demleme anı; kısaca heba edilmeyen
                                                                                                                    emek!
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EGEMENLİK, DÜŞÜNCEDE…

İşimiz icabı tefekkürle halvet olmak gerekti: beynimizle baş başa kalmak,
Düşünmeden düşünmeye gelince, karanlık mesele; düşünürken öğrendik…
Çünkü kimi zaman hastalanırız, şifaya kafaların içinden ulaşılır ancak;
Düşünceye asla düşmeden, yapışmak lazım fikirlere; fikre ait, egemenlik! 

BÜYÜK KAHRAMANLA MUHASEBE

Senelerin ısırığı kemikte kabuk bağlıyor; farkında mısın, İskender?
Yaşlanmak büyütmüyor ademi, saygı görse de yaşlılar, hürmet yaş iş;
Gerçi senin meselen farklı, geçmiş kahramanlık iyi yaşlanmaya yeter,
Körpe kitaben, çizilenlere şunu anlattı: cesaretin buruşmaya değmiş!  

SEYLAN RUBAİSİ

Ülen ineğe tapıyorsun, senin dinin en doğru din sana göre... çünkü inancın
                                                                                                                          tam 

Vaazların, duaların tasdikle dolu, sorulara yer kalmadığı için dinin tamam 
Mutlak manada itikat, sana karşı çıkamazdı hakka inansaydın... 
Yüreklerdeki müşterek din, hakka iman etmiştir; sahtekâr, kuru inancınla
                                                                                                    hepimizi baydın!

EN BÜYÜK, BECKETT

O bir Yahudi idi demek ki Yahudi olamaz; çok nazikti, belli ki mafyadan
                                                                                                           daha kanlı...
Sustalı ile adam yaraladı, makineli tüfeği olsa onu kullanırdı bıçak
                                                                         mağdurun kulağını sıyırdı geçti,
Can atıyordu kodese girmek için... Fransız hâkim anladı bunu; ceza
                             vermedi: yaşa, dışarıda sürün, kimse seni sayamasın canlı;
Kevser şarabı dünyada bulunmaz diye fazladan delirdi Beckett, teselli 
                                               ihtiyacı mantar misali serpilirken anti-alkol içti! 

YARATAN-ONARAN
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Hadi yapıcı de onunla bir ahdimiz var: arızaya, bozulmaya razıyız…
Ahit metnine yazılmamış; kalp peltesinin gizli camekanına firketeli,
Hem de taraflarca imzalanmadan tamirci sevgisindeki kudreti haiz
Ağlanmasın onulmaz yaralara, yaratılış onarımlıdır: çalsın çiftetelli!

HEPSİ İÇİN İŞ!

Hatıralar: göz pınarlarımızda hasret damlası, soluk baskıda renk yarışı…
Ve hayaller; istikbal, mazi buzuluna zımbalı, soğuk yorganlara sarınırken,
Hemen kaçmak gerek şimdiki zamandan, bu basınç odasından, kırıp kirişi
Sınav, puan, diploma, mesainin ucunda; işe başlamalı, henüz vakit varken!

NEDEN VAR OLMALI?

Nefesten daha canlı tek bir şey için: benzerini sorgulamak, benzersiz günah,
Yaşamak yaşanabildiği kadar, yaşlanmak ve yapabilen yaşlıda abideleşmek
Bu, yürüyen; üleşen, şarkı söyleyebilen tunçtan bir heykele dönüşmedir
                                                                                                                      billah,
Sevgiden arınmış aşk, ruh dağları silsilesinde boyun kıran bir zirve ki
                                                                                         mümkünsüz güreşmek!

KOVBOY AŞKINDAN ÖTESİ...

Nedir ötesi: fok çukuru; kokuşma dostu zamandır fokun, giderek pisleşir
                                                                                                          ağır rayihası,
Haşa kovboy yârinin vurup geçen esansından, aşkın tulum peyniriyle uzun
                                                                                                         süre yatılmaz,
Midelerin kaldırmakta acze düştüğü “bir yastıkta kocamak”, özür 
                                                                            dileyebilir ama limitlidir şansı:
O şans ya çocuktur yahut aileye aşkla sarılmak; kucaklanan kurtuluş,
                                                                                                    yabana atılmaz!
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KABUĞA KAZILAN YAZILAR

Asırlık çınar, salkım söğüt falan...ceviz kabuğunu doldurmadan laf 
                                                                          karalansa da cıvıklığa yok geçit;
Arap-Avrupa mantık hattı olmasa ha dervişsin, ha sosyete ilkokulunda
                                                                                        uyuz, köprü altında bit!
Kaşınsın ama ağzını bozmasın serseri, atsın ağaç kabuğuna bir imza, 
                                                                                               öyküsünü kazırken;
Dünyada iz kalsın istenirken cahil kalem ve çakılar düşük yapmasın, boş 
                                                                                             doğum yahut erken... 

YOLDAŞ ŞAİRLERLE…

Romantik okul temsilcisi olmam, dinlendirtmiyor; beni suale zorluyor:
Birlikte yürünen ozan ne… içe soru sorma geleneğimiz uykuda; horluyor,
İsmi müstear Rusça, okul romantik, on ülkeden arkadaşlar haklı: yoldaşım,
Kusur derecesinde sağlıklıyım, korku ihtimallerini kovmakta nazar taşım!

Terennüm
Avrupa kentlerinden arkadaşlar ince fikir sevdalısı, şüpheci sevecenler,
Onlara bakarsan rüyalarımı süsleyen buket, Pazar duası ve askeri törenler!

KUTSAL TORPİL: TEVEKKÜL

Bebek onunla dopdolu, bu yüzden teni pembeye çalıyor, çocuklara gelince 
                                              parmak şıkırdatmadan kolay tevekkül kılmaları,
Bilim adamında sanatçıda bu torpil öylesine kendiliğinden öyle samimi ki 
                                                                                 kıskanmada balın ustası arı;
Zaten işini garantiye alan güdük, ilme sanata dalsa da çivileme dalacak, zift
                                                                                                          sıçratacaktır, 
Tevekkülden yana torpilsiz zavallının portresi, yaşam siperlerinden
                                                            bakıldığında sadece komik bir kaçaktır!

Terennüm
İnanmak tarif edilseydi tek kelime yeterdi o tarife: tevekkül;
Yaşıyor gözükmenin ödenmez yüktedir faturası, indirimli tek tarife:
                                                                                                              tevekkül!
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LİYAKAT

Sahne, bulunduğum toprak, liyakatli; her bir unsuru birbirine fazlasıyla 
layık,
Ekonomide üretim laf olamaz mı... liyakatli sarhoş kürsüde lafazan; 
dümende ayık,
Ne ayığı süper uyanık... ahalisi çalışkan: her evde, bereket kesen kötü cinler 
aranıyor,
Adalet hükmediyor hayat tarzına: kışın kombi başında donmuş canlar, 
yazın global yanıyor!

İhtar Nakaratı

Liyakatli yönetimi değiştirmeye kalkan vatandaş, layık olmadığı kadar 
yıkılmasın,
Oturulmalı oturulan yere ve takılmadan cehennemlik bedene; hiç değil, 
şükrünü bilen ruhlar yakılmasın! 
BİZ, SİZ, ONLAR

Bunlar olmaması gerekenlerdi, yersiz şeylerdi ama engellenemezdi,
Zamansızlığa rağmen husule gelmenin arsızlığından, engeller, bezdi
Yaşanan güne anlam vermek, yaşanmışla mümkün; mazi dikiş tutarsa
Varlık binası, restimizde karşılık ister, masaya sürülen ne: imarsız arsa!

BABA, ATA, VS.

Biyolojik baba, rejimin atası, ceddin-deden: hatırası badem gözlü, 
                                                                                              kavaktan uzun
Sakın şekerleme yapma, rüyana girse, dudağın uçuklar gündüzün
Leninci’ likten mülhem, tayyare meydanına ad koyunca atalı matalı,
Vicdan dertliydi; safsata kürkçüler, "at"a havaalanı yapıp, küheylanı 
                                                                                                 yeşilden atalı! 

SİYASİ ŞİİR

Mısralar, siyasetten uzak günler yaşıyor şu mutluluk döneminde dünyanın,
Müttefik ülkeler-Türkiye dahil- tam demokrasiye geçmiş durumda,
Avrupa'nın göbeğindeki harpte, savaştan yana ve savaş karşıtı Yahudiler 
sayıca eşit inanın;
Bir kadın İstanbul'da devlet başkanına sövdü; birinci cumhuriyet 
yaşasaydı asılırdı, şimdi kahkahası plajda kumda!
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Nakarat
AK iktidara seçimde oy vermemeyi düşünen; sadat madat kuruntulu,
                                                                                                                anti-hacı,
Rahat sana batıyor mu, raflar yiyecekle doluyken, baldıran peşinde koşan
                                                                                                               maceracı?

DAR VAKİT FETİHLERİ

Karanlık korkusunun ilacı anne, delikanlı oğluna seslendi, endişeli...
"Dar vakitte zevzekliğin alemi yok; gönder arkadaşlarını, içeri gel"
Bu kez sert kayaya çarptı kadın, anaçlık yaptığı gençler slogansız deli,
Akıllı delikanlı yani; gaye tiyatrosunu nakavt üstüne kurmuşlar: bin fethe
                                                                                                                     bedel!

BAYAT HANÇER

Bir hançer gibi, kırk hançer gibi; çünkü, paslanmış ufalanıyor;
Üç-beş yanı denizlerle çevrili, çölden pahalı meyvesi taze deve tabanı
Biz Mekke'de ağlayıp gülüyoruz, güdük muhtar oralarda kendini halife
                                                                                                                   sanıyor,
Şeytan diyor ki vur kafasına al traktörünü, ver kriminal eline karasabanı... 

DİNDE HAKLIYI HAKSIZA SOR!

Konya güneyinde Akdeniz kıyısındayım, dindar bir Alman kadın çırılçıplak
                                                                                                                  sahilde...
Önümüz sıra çarşaflı şenlik tipi bir hanım seke-seke yürüyor, kültür dili
                                                                                                  bozuk, "firaset"li,
Çıplak leydi, temizlikçiye acıyor dininden dolayı "ne yazık, bu seksek
                                                                                                    cehennemlik be"
Şenliği batasıca öz-dil cahili de yobaz elbet ve mukabil karşıt görüşte ama
                                                                                         üzgün değil; butlu etli! 

AYNAYA BAKMAK

Baktı…Ne gördü? Kendine benzeyen biri fakat camdaki buğudan kopuk
Hohlama gücü asıl ve hayalde ayniyle mevcut, yoğunluk yalnız bir tarafta,
Gülümsenir hayale veya kızılır; inadına öylece bakılır: mukabele hep soğuk
Bu fakir kitapevine dalmadıkça, Sam amca bomboş bakacak; mana rafta…
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BAŞKALARI

Sen olmayanlar aleminde herkes için zamandan çal, onlar başka
Kolaylıktan yana haksız lokmayı kendine ayıramazsın, onlara sun
Kim üstünden uydurulur eklemden münezzeh ağrı; acılar muhtaç aşka,
Kimlik dişsiz tırnaksız senaryoda; bırak, benlik tarifini onlarda bulsun!

YARATILAMAYAN NE?

Sıfır yaratılmaz; akıl mantık kanunları ıslak kartondur ona kıyasla;
Bıkkın bir çatalla delik deşik edilir ilim irfan mesaisi, hiç olmak hayali zora
                                                                                                                    girince;
O çabaların teri kurumadan sorun bari taze soruyu, "ulaşmak mümkün
                                                                        mü?"; küflü cevap hazır: "asla!" 
Sonsuz yaşında varlıklar, imrenmededir yaşsız sıfıra, bitmeyen süredeki 
                                                                                                          aczi görünce!

KURTARICI: SAVIOUR

Yapmak üst bir seviye, yıldız kaymasından ibret mayalayan ruhbana
Vaaz dinlemek bağırtıyor ilikte yaşlanmayı, tecrübemize bir baksak ya
Mertebe üstünde mertebe mevcut; en üste kurulan, o kurtarıcı sevgi…
Tezek sobasına şükrederken garipler, ev yıkar depremin tezek şiddeti,
Herkes, her şey çökerken uzanıvermiştir tanıdık bir el, kardelene misal
Kurtarıcının leylaksı kudreti erişince yardıma, iyi bitmiştir her masal!

ZAFER NOKTALARI

Çocuk ninesine yakın sobanın dibine çömeldi nokta bir, dahası var;
İki, üç, beş, dokuz daha nice onlu noktalar...
Onlardaki sayı fethe yetmez, resmi tümlemenin çaresi biriktirmekti;
Şimdi bütünlüğü, sapına kadar bütünlük; parçasız vakit, hükmetme vakti!

Nakarat
Bölük pörçük yollardan gelen yoldaş, arkadaş
Bitir artık bitmiş fotoğraflar bitirmeyi, yanaş zafere yanaş!
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BİR GARİP İŞ: PAYLAŞMAK!

Bilemedin, "zamanın ruhu"dur paylaşılan, laf gardrobunu ödünç aldığım 
                                                                                        Franz amcamın bakışı,
Ucuz atlatılan geçmiş, güvenli gelecek, çok az bugün fakat ziyadesiyle
                                                                                                                  torpilli,
Varlığını üşenmemize borçlu o büyük yanlış, şimdiki zaman: kara
                                                           ormanlara gizlenmiş şeyin zehirli akışı,
Neticede enerjimizdir paylaşılan; kof adrenalin, kaçak elektrik...
                                                                                       kozmopolit ya da milli!

BATAKHANEDE

Bir düzlem düşünün ki görüşünüz aynalardan yansımaz, tuğlaya batar;
Akıl sütununuz sarsaktır, terazide duygunuza doğru yatar,
Mekânı bilmek ne mümkün his çaçaron, akıl iğdişse kurban;
Şuurda erir batakhaneler, kurtuluşa yeter tek mantık fiskesi vurman!

ÖLÜM VARSA, NE ÇALIŞMASI?

Evet efendim, farz edin uyudunuz öldünüz, öldünüz uyudunuz;
Hiçbir şey uyaramaz sizi: vicdan azabı, sorumluluk; hatta uyuzun kaşıntıda 
gönüllü kanı...
Tam uykunun bir yasası vardır: her merhum uyar ona…sükûnet, havasız 
susuz,
Kulluğun üst düzey sirenleri hükümsüzse neden çalışmak; niçin yormalı, 
insanı?
Terennüm
Bir din seç, din tercihin bulunmasın istersen, kayada biten yaban menevişi
Veya rüzgârın süpürdüğü ince bulut aynı erguvandan seslenir: unutma işi!

SEHERDE UÇURTMALAR

Gün ağarımına yakın şiddetli deprem oldu, herkes sokaktaydı; ahali 
                                                                                              yatağından söküldü,
Molla olduğunu söyleyen bir kazma, cep telefonundan melekleri arayıp
                                                           artçı sarsıntı olmayacak müjdesini verdi;
Sarsıntılar durmadı, sokağa çıktı çocuklar, evsiz ama bir kadın kör 
                                kaldırımda uyurken allı yeşilli uçurtmalar göğe döküldü;
Melekler, cehalet alimi mollaya yardım edeceklerine sual eylediler "jeolojik 
                                                          gerçek, senin ilahi duygularını mı gerdi?"
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NAPOLYON VE İLK MEKTEPLİ RUS ÇOCUĞU

Büyük sefere başlamadan önce, büyük adam, iri dua etti
Duası Tanrısından büyüktü, temelden sıska, duvarı obez [D1]

Küçük öğrencinin duasında eksik fazla yok, zafere yetti
Moskova senfonik bahara hazır, oya işlemeli yarada bez!

OLAY

Olay bitmez çünkü yok, kâinat çöplüğü herhangi bir olayın başlamasına
                                                                                                        izin vermiyor,
Bizi geçmişe, geleceğe taşıyabilecek evrensel solucan delikleri quark misali
                                                                                    hemen açılıp kapanmada,
Atom-molekül devri bitti; şimdi ip teorisi tedavülde, yıldızların tutunduğu
                                                                                    ipin sahibi, onu geriyor...
Anlaşılan o ki af buyurun "Hadise", yani olay denilen şey, varolamadığı
                                                              için şimdilik kendisini sicim sanmada! 

MADAM HAVF, MÖSYÖ RECA

Kızlar, zararsızdan korkarlar selamlaşırken; korkulması gerekene teslim
                                                                                                                olana dek,
Fakat masum olan da kendine karşı zalimdir suratını ağaçtan seçer:
Bakışları sanki-afedersiniz insanlık suçu-Ermenice, " müsaade edin, sizi bir
                                                                                                                     dikek"
Havf korku, reca ümit, ondaki hiç; muhafazakâr hanzo iyidir ama kız 
                                                                                                         ondan kaçar! 

TÜRKMENİSLAM FELAKET FALI

Bir sağdan bir soldan derken kart kurt, karda yürüme sesleri sonunda
                                                                                                      örtülü mağdur;
Fal değil enformasyon, sıra ona gelmiştir: uyarılamayacak kadar mağrur;
Yapamayan derin şey, ayakta kalmak için daha da yıkar yıkılmakta olanı...
Toprak diyerek basma tanı altında yatanı ki o sizden biriydi, derin ve yassı 
                                                                            adanın mağdurumsu kurbanı!

file:///C:\Users\mmes7\Desktop\Erdo?an S?rat\Silinmeden Kalanlar Nisan 2013\Yeni Her?\HECEYLE D?R?LTEN RUBA?LER.doc#_msocom_1


13

GEÇ İKİNDİ ANILARI

Hepimiz oradayız, mesai çıkışında; müdür bey yanındaki zevatla birlikte
                                                                                                              şen şakrak,
Atina’dan miras kalmış antik “Yahudiliği” ile, resmi devlet hahamlarını
                                                                                                          aşağılayarak,
Kucağı sıcak buzu kaygan caddeden aşağı iniyor, dilenciye doğru: batmaya
                                                                                  teşne tütün renkli güneşe...
Nerede oturuyor acep, yabancı çehrelerle selamlaşmak hariç tüm hürmet 
                                                                     arzlarına bozulan bu cismani neşe?

AŞKI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Moskova savaşta yanarken, yanarken balkonu mesken “tutmuşmuş” serçe
Kuşlara çay tabağında günlük su koyan evin çocukları bir-bir yanarken
Hiçbiri acıdan delirmedi: ne delirdi ekin biçenin resmi ne erguvan kanaviçe
Asker, kırılan buzdan boz sulara gömüldü; sevmek, sıcak imiş donarken!

ÇİFTLİĞİN İKİ YOLU

Her ikisi kanatlı kapılara açılmada, birisi gelen, diğeri giden traktörlere
                                                                                                                 mahsus 
Hatmi çiçeği yumuşacık bir kâinat pusulası, şifresi üstünde: sus! 
Bu sükunette nasıl susmalı? Hem yaya için yön farkı da yok... yoldaşlar
                                                                                 sağdan soldan yürüyorlar, 
Bir böcekle göz göze gelsek bile aldanıp kanmıyoruz, sırtlarında yüz
                                                                                                      resimleri var!

YEŞİLBAŞLIKLI KIZ

Bir örtülü kız bir örtülü kıza "hey kız, gel beraber sürtüşelim, sen bana bir 
                                                                                                                        kız!"
Demiş: " Öyle bir kız ki yeşilim kızarsın, 'Kırmızı Başlıklı Kız' olayım,
Ötekisi durur mu? Yeşil başlıyı sopadan geçirmiş acımasız;
Yalan haber ürettiğim sanılmasın; yeşil yalan söylemez, bendeniz de yeşil 
                                                                                                      hafızım, bayım!
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1946 RUHU

Babamın ifadesidir aynen arz edelim: kaşar peynirinin alıcısı çoksa kalite
                                                                                                                    yoktur,
Elbette fiyatlar, markadan markaya değişir fakat ucuzu da pahalısı da 
                                                                                                        fokoğlu foktur
Devletin kesesi havada kuş yerde karınca kadar kalabalık serseri takımına
                                                                               bol kepçe kıyak çekebiliyorsa
Boşaltın o keseyi, fındık faresinden çevik açlığıyla militanlığa yatanlar
                                                                                            toplayamasın parsa...
Nakarat

Dilek çeşmesi yerine konulmasın babamın, gönül muradımıza dokunan
                                                                                                                       dersi
İşte seçilmiş lider, sezgisi yüksek, yüreği beratlı önder; porsiyonu ve yılları
                küçülttü, bin dokuz yüz kırk altı ruhuna döndük: lafı güzaf gerisi!

ŞÖHRETLİ BİR YAHUDİ

Ünlü ve rahmetli ve de Cezayirli ağabeyim, "YABANCI"nın yazarı;
                                                                                                    kendine yabancı,
Benliğine tapmak ona çok uzak işti, başkasında görmek dahi beynine sancı;
Güreşçi, kovboy, kabadayı Yahudi filmlerde boy gösterse, ona da razıydı
                                                                                                              ağabeyim;
İddialı madalya tehlikesinden kaçıp ünlendi ise elden ne gelir; a benim
                                                                                          ağam, a benim beyim?

BU KENTİN MARTLARI

Hangi şehir, hangi mart ayı; ay dediğin evsiz olmaz, sense yine nahiye
                                                                                                            otelindesin 
Kırsaldan küçük sel suları kaldırıma yaslanmış akmada, pencerelere inat 
Buz kesmiş karanlıkta ne ilmi...ne kitap okuması; boş verelim ödevi, loş
                                                                                          aynam ne derse desin, 
Bir damla yağ küçük sellerde alaimisema: mor ötesinden kırmızıya, yeşilli 
                                                                                   mavili; ana şefkatli sanat!
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ÇIKMAZ SOKAK

Örnek olaydan gidelim; evlilik, sonsuza kadar sürmeyen bir nikah sonu 
                                                                                        kucaklaşması: tıkanır... 
Büyük sevgide çizme aramayın; takunyelerse, erken kışta kaymaya teşne 
Veba, hayat sevincimize ikiz kardeşini eklemişti: bilmeyen ölüm sanır 
Yani, işimizin manası bazen akıllı ağızlarda, kimi zaman serseride, çıkmaz
                                                                                                    sokaktaki keşte!

DEĞİŞTİR GENÇLİĞİNİ

Başkalarının mazisinde olumsuz keşifler yapılsa, onların günü kararır, 
                                                                                                      seninse yarının, 

Sağlık kumarhanesinde bir tarif demleniyor: geçmiş ve gelecek düz
                                                                                                                tabandır; 
Felaket sandığınız umumi adalet püresi etinize yapışırsa payınızı alın, 
Hatıralar ve gelecek planı sıkıştırdıkça esvabı paralanmış çıplak bahtsız,
                                                                                          tam da yaşanan andır!
Tekerleme: 
Başkasının yeni keşfedilmiş mazi felaketi, bizim istikbalimizi bozar!

SUS DEMEK

Ne, ne zor şey Allah'ım: susana mı yanayım, hiç sesi çıkmazken ağzı
                                                                                                       kapatılana mı? 

Mahmuzları iç derimizi oyan bir çizmeli var; iki çizmeli...  bunlar, düellocu 
Barbar mermileri oksijen anası bir atmosferi kuru gürültüye boğdu;
                                                                                bunlar sükunetten yana mı? 
Belli ki nine hatunlar şövalyenin hasıdır, susturan gürültü kaynağı, 
                                                                        delikanlı da olsa kaypak bir öcü!
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CEPHEDEN DÖNMEYENLER

Başarı ipi cambaza mahsus, bin kişi çıksak bin düşüş beklerdi bizi 
Bin köklü tümenden iyi ki tek ben kalmışım, yoksa kopacakmış dizi 
Koca birliğin ülküsünde yegâne ihtimaldi: yalın düşmeli, en az zarar 
Düşmekten korkmaya gerek bulunmaz; başı bozuk para, en umutlu zar!

ZENGİN ŞERİFLE AÇ HAYDUTLAR 

Kutsal çölde her kavgaya maydanoz olmak günah sayılmaz fakat
                                                                                             amansızca ayıp, 
Para dilenilen Veliaht Prense göre çulsuz gevezelerin cüzdanı boş, aklı
                                                                                                             kayıp;
Dünya şuuru inceldikçe kavga hakikatinden kopmuş, beyin lifleri…
Bıraksan, dövene dövülene, virgülden sonraki üç sıfıra kadar yumruk
                                                                       küsuratı sayacak baş serseri!

İKTİR EDİLEN SİNEK!

Nevbahar, namı diğer cemre günlerinde yelkenler dolmuş akarken filomuz
Barbutçu kılığındaki cumhuriyetlerin birinden, kaçak, başıboş bir domuz
Dörtlükleriyle ünlü kümemize sızmaya kalktı, belki kafa çalışıyor kazmada
Fakat Mona Lisa’yı çerçevesinden az hissettiği belli, “…ittir” yiyip azmada! 

EDEBİYAT İNKİLÂBINA UYUM…

Çok acılar çektirmişse sanayi devrimi duygulara, hissin derisine
Bir şarkı mırıldan, devrim ayıbını körpe ağaçların üstüne yıkarak
Hele de solmuşsa fidan, ölmüşse klorofil, tik şarkılar tuttur yine,
Devam et gitsin, günlük mahcubiyet faturasını ezber pistine yıkarak!
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FETİH, FATİH ÖLDÜRÜR! 

İşi eski, ruhu gençtir fatihin; sadece en büyük başarı, o gençliği pörsütür 
Pörsümek dediğin türlü çeşit; gıdığına musallat olanı ayrı, gıdıklanmayı 
                                                                                     dumura uğratan başka 
Sadece aşıklar ölmez; konar göçerdir fatihler, fücceten ölüme bile açıktır
                                                                                            elbet onlardaki tür
Yani hedef son savaşı kazanmaksa ve sonsuzluğa hastaysa fetih sevgimiz:
                                                                                   her fatih taşınmalı aşka!

ÇİÇEKTEN KAR, TİPİDEN NAĞME

Sebo’nun babasını, zayıf ahbaplık zemininde takdirkâr hatırlardı babam
Müşterek anıları yoktu; alaca karanlık, modern kızaklamasında ömrün…
Fakat tipi, yoğunlaşıp da sahte korkutucuların başını çekince iş tamam:
Koca bir hafta, köy yollarında mahsur kalan zankaları anlatırdı üzgün!

YALANCI BOYA

Şaşırmayın, kızmayın; sulu boyaya fit olmuşuz, yalancı boyanın neyi eksik? 
Dünya Harbi sonunda bir yumurta, imam nikahlı bir hanım fiyatınaydı, 
ama bulunuyordu; 
Ne zaman ki raflardan silindi: et yok, kâğıt yok, ekmek yok hayat koca bir 
delik... 
Nazilerin, "Dolce Vita"-tatlı hayat masalı, seçmenlerini öldüresiye yordu!

HAŞEMA MAYO MERKEZİ

Pırtık çarık az gelir tarifine, iç astardan daha eski: pis, kokuşmuş, gizli 
yırtıklı,
Merkez binanın yenilenmesi gerek; "Yıkımcıya oy vermeyen gavurdur" 
buyurdu bir nefesi ıslıklı  
Bir yapı düşünün, inşası onu yıkmaktan milyon kere daha hor 
Soluk, nefes, hırıltı ve sümüğe vertigo ekleyin; hasta binanın durumu zor!



18

PLUTONYUM BOMBASI

Atom, hidrojen vesaire... Plütonyumu öğrenmeden yuvarlak laflar bunlar, 
bombaların tanımında  
O başlık mayalamıştı öldürücü silahı; tefeci faizli kaderse namevcut 
Japon'un hanımında 
Dikmişti bahçesine radyasyonu derdest eylemeye mezun reyhan ya da 
erikleri 
Yaralı kurtulmuşlardı bombardmandan; ebediydi, savaş sonu itibariyle 
güleç mimikleri.

HEPİMİZİN MUAYYENİ

Görülebilir, anlaşılmaya müsait, sabit özelliklere sahiptir muayyen:
Kösele, fasulye, vapur, klavye, altın köstekli saat; nerdeyse her şey…
Varlık hariç çünkü o, dimdikken bükülendir; kalınlık sahibi, eksi en
Şahsiyet, varken doğar, ölüp yakılır; külünden siftah, olağan bir şey.
Nakarat
Cam kırıkları, cam kırığı, kırık cam… parmaklarınla say topla hepsi senin,
Romanını yaz toplumun, bireyin, akilin, serserinin; kendinin, hiç kimsenin!

ÇOK BÜYÜK SANATÇININ GAYESİ

Yaşlandı koştu, gençliği yakaladı pistte ama pandül dünyasında yoruldu
Vakıa gençti hala; koşarken kendini okuyor, kendini dinliyordu sermest
Kimdi eser sahibi, taptığını tanımamak imkânsız ayıp; en ayıp yolu buldu
Bununla yetinmeyip ev yapımı mucizesinden hırsızlığa koyuldu, putperest!

GANJ, KÜL VE ECDAT

Nehir boyunca yürürken, kuzeye yahut güneye boş ver ayrıntıyı, baktım 
Ana, baba ve komşu teyzeden, amcalardan birtakım zerreler 
Derin sohbet içerisindeler; onlar söyleştikçe, delikanlı kalacağımı çaktım 
Geçiver yaşamayı, hayat süprüntü dağı; kan deli, rüzgârlı düşünceler!
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KENTSEL GÖNÜŞÜM CADDELERİ

Aşağıdan iki işçi geliyor, şantiye istikametinden; belki hava alanı
Büyük ihtimalle pist yenilenecek, yeni kesinler eski ihtimale inecek
Yolculuk kaygan, akışkan bir tavsiyedir: yerdeki normalini tanı
Eğitimsize zor iş, an çok küçük; andan küçüğü yok, rakamsız böcek…
Gerçi esmer doğmamış işçiler de esmer, zenciden esmer hatta siyah
Emeğiyle yaşayanlar birbirini andırıyor, Mario’nun babası önyargımız, 
Geçmişe ait mutluluklar yalansız sayılmaz ama geçenler, tek solukta ah…
İşin püf noktası sinekkaydı tıraş, emekçi bıyığından yana kaygılar yağız!  
Nakarat:
Amele uzun boylu ve uzun boyun zararlarından habersiz yaşamakta,
İnşaat kaskı bakım istemez, ücretli izin hariç, gözü yok fildişi tarakta…

RUHBAN SINIFINDAN SİGORTA 

Güvencenin en üst düzey efendisi, onlara böyle söylemiş: biz kasabalılar, 
sadece iletme;  
Yani anlamın, anlamak tezgahında manaya yatırdığımız halini, hece-hece 
iletme,  
Vazifesiyle yükümlenmiş, o küfenin taşınmasına iki omuz yetmez diye dört 
kez özetlemiştik... 
Güvencenin şehinşahı sadece geçmişi sigortalıyor; senet tarihi geçmişte, 
tedavülse bugün ve gelecekte adeta beşibirlik!

KENDİNE RASTLAMAK

Ne şaşkınlık ne de olağan duygular; örümcek salgısına misal zamkı, tülden 
sade ve çok karışık  
Zaten derinden bildiğine derin bir bakış; kurmayca sistemli, basit, hem de 
karmaşık 
Bir kez daha takdir etmek seksen kilo çeken hiçliği… de ki mucizeler ışıyan 
basitliğini, 
Esasen bırakın bir şey demeyi; hatta düşünmek lüzumsuz, bakışlarda sıfır 
beğeni!
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KAYIP MESAFELER

Menzil, sigara kağıdından ince: temsilcisi, müzelik vapurla faytonlar; 
Bitişik sandığımız yer uzak mesafedeydi, metre tezgahında kırpılmış 
Ölçü, birim, arşın hepsi uçar kaçar; eski taşıtları şahit tutmada onlar 
Sabit sandık, kara tahtaya tutunan rakamı; mesafe hesabımız donakalmış!

ANNEYE BİR LEYLAK DEMETİ…
                                       
Kliniğimden aramıştı komşusu, anam misafirlik çayında kanepeye yığılmış
Tatlı anneciğim grip ateşinden bayılayazmış; arabam parktaydı, koştum,
Doğru ana dostu teyze-hanımın evine; ilk yaz, leylak soyu hakimiyet kılmış
Teyzenin evi birinci katta, pencere hapishane misali demirli ama düştüm!

Kıssadan Hisse Nakaratı
Her nasılsa kendimi leylakların altında buldum; annemin en sevdiği çiçek,
Demetimi yaparken aspirin vermişler açılmış, beni çiçeğimle öptü gülerek;
Büyük edebiyatçıların özelliği, okuyanın zihnine fotoğraflar kazımasında
Milli diyelim haydi, sizinkilerde yok: resim ne arar milsizin kazmasında!

FOTOĞRAFLARDA KIŞ KARIŞTIRMAK

Hava ayaza çekti; puslu ay-dede, mahallemizin dünden kalma kimsesizi;
Uzakta, ta evrenin dibinde niceleri var böyle, ölmüş; cenaze temaşası yolda,
Mesafe uzadıkça, matem hızının hırsı morarıyor; varmak istemiyor belki,
Issız sokaklaşmaktan donmuş asfalt da tekin değil; menzili hep sağsız solda!

O NE YAPIYOR ŞU AN?

Mürekkep yalamışların en acıtıcı sorusudur bu, diplomalı sevdiği aydınsa,
Aydınlanmaya hazır de, fitili benzine yatmış dinamitin infilakına emsal;
Bilinir ne yaptığı şeklen, Aralık süveterinin ardında ne var, zarif devasa?
İşte o bilinmez dokunmadan; fanilaya el sürmekse yasak, çıkmaz bir hal…
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BİLMECE:
Germanischer
Germanchy

AK fikrimiz, vicdanımız, "Gırmançi" konuşmayı özgür kıldı, bölünmedik 
Esasen bütün bölünebilir ancak, bizdeki bütünden büyük ve bilinmedik 
Büyük Doğu kurulurken müteahhit, ustabaşı, amele; hepsi bizdendi,  
Liderin ilmi teferruat kardeş; kefen niyetine giydiği gömlek, AK bezdendi! 

İNSANİ CENNET ÇAĞI

Roma: siviller şehirde; ordunun yeri banliyö, gelinliği sancak,
Üniforma çapulcu kaosundan arınmış, çamaşır ardında ancak
Âdem üreten alet…ya imarlı hacet alanları ya savaş edebi, aslanın…
Yağma yoktu, onlar anti sırtlandı, hukuk tiryakisiydi emri komutanın!

Terennüm:

Sokak kabadayılığına özenmek, arenaya terfi ettirir delikanlı yurttaşı:
Estetik dövüş, karkas yere serilmeden iktisatlı tıkınış; pahalı mezar taşı!

  GEVREK ORTADOĞU, BÜYÜK HAYALLER

Kimseyi aç, açıkta bırakmamıştır bugüne kadar 
Şöhreti kötü, hüznü merhametle yıkanmış yoksulluk;
İnsanoğlu illa ki bir iş tutar, az kazanır az harcar,
1946 lokanta tablosu: sayısalda ters orantı, lezzette bolluk!

Nakarat
Yok öyle her gelene kebap kırk dokuz üstü kırk dokuz
Vitrin doluluğu bulantı yaptı; yemeden, haksız yere tokuz!
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SOFRAYA DAVET

Saçı, hanım sultan; bıyıkları haza hakan, müzik türü piyanoda hırbo, 
Sofrasında neler yok ki... zencefil zerdeçal, zıkkım 
Zıkkımın kökü; yetmedi, modifiye edilmiş turbo, 
Bir sofra ki kakofoni üstünden imparatorluk kültürü, resmen hadım!

HEP İLE HİÇ

Amatör düşünür çalışkandır; limitsiz çalışır, hepe ulaşınca, dalıverir içeri 
O artık sonsuz içinde bir noktadır; buna sıfır da diyebilirsiniz 
Sonsuzun sonunda gidebileceği yer kalmamıştır, ne ileri ne geri... 
Ve hiçliğin ışığı sönünce hepte; karanlıktaki siyah noktaya döner, 
                                                                                                   elektriksiz priz!

Nakarat

Problemler çözülmek içindir, çözümse sorun yaratmak için 
Amatör düşünürsen bela hazır: neticeye vardığında biter işin!

SAYGIN AYLAK

Sevgilisi olmamıştı, kimseyle çıkmamıştı, arkadaşı bile yok 
Ya ağabey, evet arkadaşının merhum abisi gazeteciydi 
Hem var hem yok aylak, çalışıyor, işleri de hayli çok 
Masasında park resmi, sulh mavisine boyalı bankta oturan davetkar biri!

Terennüm
Aylak bir ömrün tarifi, mecburen haysiyetli 
Verimli tembel, sevinci ara sıra kasvetli!

HAYIRSEVER ARABIN GÖZYAŞLARI

Benden borç isteyen-hadi dindaş diyelim-yoksul kardeşim
Seni iflas ettirmeye, harcadığın asırların kudreti yetmezdi,
Hakla tanıştın ya, şuurun yoldaşları kelime ve tarif esaslı ilim
Öğretemedik sana: düstur, metot, tefrika kategori fark etmezdi…
Tuvalete taşıdın metodu, cine pislememek için destur çektin
Düstur, tarif olmadan hatipliğe, mürşitliğe yeltenip ıkındın,
İçinden alimler yestehledin dışarı, gitmeden Mars’ı bilmede, tektin;
Aklını geliştirecek düsturdan, metottan, hatta mantıktan yakındın!
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Kavmi necibin evladı Al Cabir seninle teşerrüf ermeden önce şayet,
Cebir başlığı altında eşitliklerin çözümünü bulmasaydı maazallah…
Şimdi uzay madenciliği yapamazdı: hafızalı maddesiz kalıp beşeriyet,
Kendini onaran otonun, traktörün rüyasından mahrum olurduk billah!

“Önce iktisat öğren” teklifini duyunca zübdetü-t adaleyi, proteini kestin,
Gerçi yahut filvaki küçülmedi beynin, beyinciğin fakat su nispeti arttı;
Ömer bin Hattab’ın tavsiyesine uyulmadı fikir yürütmene çıktı izin
Bilmediğin saadet metnini, gözyaşı dökerek sildin; yağdı kar, ay Mart’tı!
 
MEMLEKET GERÇEĞİ

Müzdelife tepesinden selam söyle, müjdesi çok masala; 
Gözüken daha çok Sovyettir, benzese de İslamsala, 
Anlamı, önce ekmek kuyruğu sonra yıkılıştır; kataraktlı kâşif, 
Kuyruk sokumundan "ke" düşünce, kelime budanır kalır "şif..."

Nakarat
Şif, şif, şif; çuf, çuf, çuf 
Millet soğuktan donuyor müjdecibaşı: yuh dehrine; yuf, yuuuf! 

DÜŞÜNCE KALESİ K….

Dünya liderlerini düşünce ve hisleriyle etkileyen Yahudiler*: aralarında
                                                her doğanın kendilerinden sayılmadığı, hani şu, 
Çocukları, gençleri kabadayılığı sapmayanlar; bir kısmı ana dilinde
                                                              konuşamayan sürgünlerin sembol kuşu 
İlkokulda, kavgacı çocukların, kasığa pergel sokan, kulağa kezzap sıkan
                                                             minik Cermenler olduğunu biliyorlardı, 
Mektep bahçesinde yuvasından oyulmuş bir göz bulunca, bunun kalemle
                                            becerildiğini anlayıp, paydos saatini soruyorlardı!

ASTRONOTUN MASA SAATİ

Yine geldi bir güneş kırıntısı şafak niyetine, hayali rengi kızıl; ufukta
                                                                                             batmak üzere doğdu,
Zaten saatler lazım değil dönüşü tamamlamaya, on dakikalar yeter;
Sevindim, dua ettim; hüzünlendim, coştum, sessizliğin oda müziği 
                                                                                                   orkestrayı boğdu,
Üç-beş saatle ölçülebilen günler ne kadar kederliymiş, ne denli cıvık;
                                                                                                    haybeden beter...
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FIRTINADA ÇAĞDAŞLIK…

Deniz karanlıktır karanlık olmaya fakat siyahın, önemli her bir derecesi
Tayfalıkta saat yerine geçer, ışıktan mahrum dalganın hiddetli mertebesi;
Dakikasına dek gösterir zamanı, yeter ki çalışmayı sevenler sulara baksın,
Çalkantılı denizde terkedilemez çağ; karaya oturanlar, rüzgâra baksın…  

YAZMAK

Beşer beyni, iş hanı: dil yöneten kelimeler bu dükkânda, kalem idare
                                                                                                  merkezleri şunlar,
İstanbul'da Vakit, Londra'da BBC laf-yazı dükkanları adres basiretinde
                                                                                                            pusulamdır 
Kalemin edepsiz canavarı canlı gömülür, dil sürçmesini bağışlayanlar, daha
                                                                                                                  olgunlar 
Söz her zaman sürüngen, ömürsüz; usta yazının sağlık raporu, kalıcı,
                                                                                                           tastamamdır

İRAN, CUMA, AYAKKABI, BEDDUA...

Tahran'a düşmüştü yolum, baktım muhafızlarca korunan bir iblisin, 
Camiye girerken pahalı, pis ayakkabılarını, görevli bir müdür taşıyor;
Ellerim açıldı bedduaya: ayağı kötürüm kalsın, pabucunu taşıtan densizin, 
Çünkü görevlinin eline muhakkak, benzinli idrar esansı bulaşıyor!

İŞİMİZ NEDİR BİZİM?

Haza beyefendi elli can, yedi saygıdeğer canan: hanımefendiler,
Ekeriz çavdarı, arpa niyetine emanetimiz bereketin kaynağına… 
O ekberdir belki buğday verir, hasat beklentisi beslemek ah ne beter: 
Süreyya, sarkmakta isteksizse, çekeriz kâinattan ışığı, düşer aşkın ağına.

KIRLANGIÇ SAVUNMASI

Bir alttan bir üstten geçmekteydi kırlangıç, derken aklına bir laf düştü
Suyun üstünde kalmak…neyin üstünde bayım, dalgaya anafora rağmen? 
Utangaçlık pahasına sualini arz etti kuş; aslına bakarsanız sual rüküştü,
Cevap niyetine mırıltıda sürdü iç muhabbet…üsttesin takvimi yener isen! 



25

NEREDEYİZ?

Doğu Avrupa’da: gerçi mevsim kış ama santral bahçesi çiçekle dolu,
                                                                                                      görsel dalında; 
Efendiden her bir grup üyemiz, bunlar vakarını korur, şerefine 
                                                                                                    sövdürtmez 
Osmanoğlu’nun kabadayı paşası Mustafa Kemal'e misal, asi “hal”ında, 
Halimiz asildir yani, bu hal: iti, insanı, börtü böceği ezip saygısızlığa itmez!

GARANTİ

Varşova'da bunu bilmeyen yoktur: evrende tek garanti, garantinin olmayışı 
Uzun yaşayacağım kesindir ama genç gazetecilerin muhtemel vefat
                                                                               sürecine de iki damla gözyaşı 

Garantili bende; belgesi, gündem hazinesine tahsisli duygu sandığımda 
İnandığı din sevgi teleskopu taşıyan herkes, uzaktan okuyabilir: aha!

Nakarat
Yeme, içme, aşı olma, hastalıktan korkma: sev, sev, sev 
Şebekten, şarlatandan, pirana soylu balıktan korkma: sev, sev, sev!

TABİP GÖZÜYLE İSTİKBALİNİZ…

Her apartmana lazım: ortaya sade, akılcı, bilimsel bir yarın tahmini lütfen:
İlacını almazsa yönetici, düşer felç olur; yönetir sizi tekerlekli sandalyeden
Kapıcı nezaketle yürütür, belki kapıcı sizsiniz; itin arkadan, telaşa ne gerek
Çok, pek çok, nice on yıllar var önünüzde, idare olunmaya kırılgan-gevşek!

EVLİLİK

Bir zamanlar dünya evine girmek, gözümüzde büyür, tartışılır mıydı 
                                                                                                             evlerde? 
Sanmam, çünkü annem, babam teyzem, halam bugünkü yaşımdan
                                                                                                       küçüktüler, 
Herkes toydu; dinlenirdi dünyanın sesi, tersinden tutulan hunilerle; 
Şimdi anlıyoruz ki olgunlaşma perileri, zamana saklanarak, üstümüze 
                                                                                              titizlik döktüler!
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HASTA DURUM DÖRTLÜĞÜ

Durum, murum, konum; hatta ağızlar bozulunca- tabiri bağışlayın lütfen-
                                                                                                                   korum; 
Mutlu beynini hiç yormamış, bakir fikirli cahilde bir kurum, amanın bir
                                                                                                                   kurum; 
Hastanın kurtulma şansı var mı doktor, tepesini tepiver nabzına bak, 
Nedir ima ettiğin, şunu mu söylüyorsun: durum çok kötü ama güzelce sabit
                                                                                                              kalacak...?
MEVSİM KILIĞINDA BİR KIŞ

Yörünge yoktur, ay sayısı iki; rötar yapar Nisan, uzun sürer sonbahar;
Kimin umurunda zemheri; güneşe şantaj yapar, yaz gününü gizler gibi,
Üşür kütüphanedeki cazibe, soru meraksızca sorulur: buzullar niye var?
Kış, sanki okur-yazarlığa düşman; coşar, fetvayla baldız kotu izler gibi!

BAY AR …

Yakından tanıyanlar ona Bayar dermiş: makamı saygın, reis-i cumhur
Ben uzaktan tanıdım Kaf dağına teğet çeken mesafeden, arşiv sağ olsun;
Uyduruk mahkemede üstüne yargı örtüsü atmışsa da arsız, alçak, çukur
Öz zirvesini aşmış alkışlarla, onda yükselen ar; yaşı, ölümü eskiten orun!

ÇOK GEÇMİŞLİ CANLI

Düşündü kanatları tüylü güveler: kelebeği andırır kanadımız tekilliğimiz
Şebnemle, özlemlerimizden daha çok benzeşiriz: tek geçmiş, tek gelecek;
Ya ömrü uzayan çağdaş insan, biz koyu renkli varlıklarız: oysa silik bir iz,
Sürekli doğmakta uzun hayatı ve ölüm değiştirmekte: sündürülmüş kelek!

Nakarat
Geçmişten akılda kalan, camdaki akşam güneşidir, bilemedin bir çağlayan
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Yahut köşede unutulmuş, nergistir; gâh acı gülüşlü, gâh sevinçten ağlayan!

İKTİSAT İLMİ: BABANIN İŞİ!

Ülkede babanın işiyle kendini tanıtır: orta ölçek mutlu aileyi öldüren kriz
Kimi babaların işi bozuk gitmeye başlar; terim budur, cüsse soldurur kriz
Şıkça giyimli, gölgesi sıkça babayiğit, gri izler bırakan komşu pencerelerde
Baba, giderek kirli beyazdır profilde, borca batar, ülke dayanışması yerde!

Terennüm
Bıktırmasın kara tablo, inen çıkan dalgalar çok nesle sunmasa da artı payı,
Sonsuz devirli vitesin keşfi yakındır; sevinin sürat koruyacak ana-babayı! 

MESİH MEVZUU

Dünya harbinin şarapnelleriyle bir duvar, asker kanıyla ala boyandı
Bir duvar, iki duvar; çöktü tüm duvarlar, hepsi yıkıla-yıkıla boyandı
Duvar kapısız olmaz kapı bekçisiz; işsiz bekçiler caymadı beklemekten
Hepsinde aynı iman: ısıtan, açları doyuran inanç; Mesih gelecek yekten!  

TAHİR SURATLI MEDENİYET

Tanım şu: katı atıkların çıktığı tüpün harici kapısını yıkamaktır taharet
Uygarlık savaşında bir cepheyi temsil eder, temeli ıslaksa paktır taharet,
Bırak test yapmayı, yüzüne de baksan musluğu görürsün, ayaklar lavaboda
Oda kâğıt odası: el yıkanmıyorsa, duş almamış domuzun; ibrikli öbür oda!

İSİMLER

İlk aklıma gelenler Aliya, Dücane, Sifil, hatta Mezarcı… kim bunlar? 
Yaşadığım bölgeyle iltisaklı devlet adamı, düşünür, ilimsel hatip, derya;
Daha eskiye dönelim: İsmet Paşa, Hasan Ali; Pir Sultan, erenler, canlar
İsim böyle civelek bir sabit, durup dururken aklınıza düşer; yalan dünya!
Nakarat
İtalyan ustamız Pareto’yu, e-toplantılarımıza bir yasasıyla konuk eyledik
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Seçkinlerin Dolaşımı kanunu diyor ki, ortalığı karıştıramayan adlar, silik!

BALTIK İLAHİ KOROSU 

Neredeyse, kuzey kutbunun saatlerde guguk donduran sıfır enlemine yakın
                                                                          ve de çok, pek çok uzak şeytana
Keçenin ipeğe; ağıtın marşa mesafesini nice fersah katlayıp elmaslaşan
                                                                                                          sesteki mana 
Vazgeç işin manasından, iblisten, şeytandan filan; hatta kulak hatırına
                                                                                                        duyma sesleri 
Bir tılsım var yaşamsal ezginin ömürle arasına mesafe koyuşunda:
                                                                    kederlerden beri; kahkahadan ileri!

AVRUPALI ÇOCUKTA TEVEKKÜL 

Ozan Grubum Varşova’da oturur tuzu kuru; ben ve Texas’tan bir arkadaş
Zengin bir iş-kadını, yabanız ama katılırız seminerlere: yani klavyeden ulaş
Katı gerçeğine dünyamızın, teröre rağmen insana yardım hayaliyle okula…
En uzak yoldan gitmeyi adet haline getirmiş talebedir konumuz: işe başla;
Zira kızlı-oğlanlı bunlardan çokça var, tek başına soyut kümeleri: kâfi olay
Hayal sıvanmış kâinat, arşına açık; solucan deliğinden ışığı geçmekse kolay,
Yol boyunca üstlerine sinmiş özgüven mayalanır, sonsuz tevekküle döner,
Hayallerin yoğun tütsüsü havamıza şunu yazar: terör, öldürücülükte söner
Bizler yaşarız, şarkılar ezelden yarına çağrışımlar davet eder, zarfı kristal;
Gerçek başarı katı ama gevrektir, icabına bakarız; tatlımız, dirençli hayal!

BİR OKUYUCU YARATMAK

Bir dediğin elli milyon: şizofreniden muaf ünlü zırtapoz, adam yaratır,
Yetiş cellat “kara filanca”, yapıver adalet takdimini, kırk satır, kırk katır
Adam yaratan kalem: meslekçe gâvur, niyet itibariyle ot, totem çırağı;
Okuyucusuz şairin cemiyetinde bu zat, kesin, toplumdan daha aşağı…
Yaşadığımız yerde aya dört şeritli yol yapılıyor, patika zaten mevcut
Osman oğlu Osman’ı hiç unutmayın Aya ilk giden o, slogan avun, avut
Belki göründüğünden eğitimli, zeki, hatta hissedebilir; selamlar söyle
Şair ki KNF’dir, divan üstünden kanepe, çöküvererelim üstüne şöyle!



29

KARAORMAN SAVAŞINDAN HATIRALAR
Roma ordusunun ses temeli, istemsiz sürtünen, mızrak-kalkan nüfusuna 
kayıtlı şamata eseriydi; 
Halam, sessiz fakat çok hiddetli bir Alman kabilesini göstererek, 
"aralarında bizimkiler var" diyordu; 
Ona göre bizimkiler: Avrupa ırkına mensup, Musa Şeriatine tabi 
müminlerdi; sıfat, Aşkenazi 
Gökte dolunay, ağaçlar arası atmosferde ılıman bir hava varken, savaş bize 
neden zor geliyordu? 
Rastgele oklar kimimizin annesini, teyzesini vurmaktaydı; 
Ölüm süzmemişse yanaklarını, hepsi gaziydiler, gazi... 
Bilirsiniz, girmek yasaktır meyvesi yarım bahçeye; kapı duvar, duvar kapı, 
Seferberlikte çeşni değiştirdi kelimeler; penceresi mühürlü gurbettir artık
                                                                                                                      mazi!

ONUR DEDİĞİN, DÜN KADAR…

“Kötürüm müjdeli yapılmış”, asfalta sır olsa yetmez: ayna imalatı hayal,
Kapkara yüzeyler, saygıya davet kışkırtamaz ki ince illetli algılarda?
Yarınki hentbol maçının muhtemel sonucuna alkış, ayıp nedenle az helal
Eski karşılaşmalar özetsiz verilsin hemen; şerefe muhtaç dünler, darda!

SONSUZ OLMAYAN NE?

Sarı çiçek bugün burada, bozkıra yakın; yarın, denize bakan tepelerde 
Git onun adını sor: dar günde yanında olanın; istersen adına "velim" de, 
İsimlerle gösteri yapmanın alemi yok, zaten kekikler arasından süzülen
                                                                                                   meltem iken... 
Fırtınaya dönüşmüş ejderlerin soluğuna kim nefes katmışsa, sonsuzluğa
                                                                                                açmıştır yelken!

BOMBOŞ SOLMAYA ÖVGÜ!

Solmak mıdır, sararmak mı; platin bir renge bürünmek mi yoksa... 
Görecek gerçek rengini yolcumuz; vagon penceresinden zahmet edip, bir
                                                                                                                  baksa 
Edebiyatça hırpalanmış, sevenleri ayırmış, saygı değer veba salgını,
Beş duyusuz hafızaya ne kazır; miras bırakmadan mı ölür, gönül yangını?
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İKTİDAR OL, KOLAY ÖL! 

Ey ideoloji, sapkın mezhep, çapkın mezhep, cemaatçi kripto, putperest fok,
Anladık usandın şu hayattan öl de kurtul; esasen nesin sen ey nokta…nokta
Nesin sen? Yapacağın hayırlı iş, hiçbir şey yapmamak; şansın yok,
Ölmeden yatıversen de yeter, dünyaya ait olmadığını kafana sok da!

İMAN ZARARLARI

Marksizm başlıksız bir dindi, imanı betondan; sahtekâr öndere tapınma
                                                                                                  renginde, kıpkızıl 
Moskova'da önce eski dindaşlarının başını yedi yeni imanın rekortmenleri,
                                                               tamamı çakal rektumunda gönüllü kıl 
Market rafları boşalıncaya kadar herkes bir yolunu bulup eve ekmek 
                                                                              götürmüştü, haber doğruydu 
Fakat fetvasına ne demeli komünist vaizin: "Yeter kesin okumayı 
             yazmayı"...O, devrik kafire göre doğruyu söylemek beynin uruydu!

VİRÜS OLALIM

Bilerek, az bilerek, çok az bilerek ama ille de şöyle, böyle; bile, bile
Estetiği çiğneyen sırtlanlarla dolu çevremiz, soldan sağa, sağdan "sabile"
Çok ilkel bir baş vezirden kalmıştır o "sabile"; mesela yıllar ayırsa bile: çüş
Ejder kesilsen yenemezsin evcilleşmeyen hayvanı; gözükme virüse dönüş!

IŞIKLAR İÇİNDE YATMADI!

Cenaze, düşüncenin dostuydu parlak huzme acıtırdı beynini, görevini
Tabut zedeleyen ışık duasına çok bozuldu; dirilmeden doğdu inanın 
Kararttı gözünü, güneşten bir muska yaptı gece siyahı; şafaklardan yeni,
Kuş cıvıltısından hoş mesailer edindi; penceresini öldürdü zamanın! 

ACEP...

Kuşetli vagonda bulunamazsın, her ikinizin çağı tam da geçmek üzere; 
İstasyonlar yine, kaosa göre muayyen saatlerde kapalıyken nerdesin 
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Nerdesin acep? Ben hala Sibirya'da sürgün evi satıyorum ölü renklere 
Ve, veya yahut aşkım hala hayal yudumluyor; acepsiz acayip bir perdesin! 

YAĞMURSUZ PARKLAR, TANK BEKLİYOR

Anlamı tartışmaya kapalıdır aylaklığın, fakat becerikli hiçlik ister
Yeşillinin kuşatma okeyine yattığı toprak, barış; çok sayıda bank lazım
Çimi kuru iniltiyle sinyal veriyorsa parkın; anla ki, damlasızlık yeter...
Yaz aylağıyız, rahmet israfına gelmeyiz, bereketi sızdırmayan tank lazım!

DÖNÜŞMEK 

Mağdurken hep insandı; meğer asil hayatın iğretisi, insan olduğu için
                                                                                                  mağdur değilmiş; 

Mağrur hal ve insanlıktan kopuş... hayvanlığa dönüştüren fırçaya, bir rıza
                                                                                                     dilekçesi sundu 
Maddenin zerresine eyvallah ederdi; dönüşüm iradesi arz eyledi, genetikten
                                                                                                             çürük ibiş
Geçmiş zamanın silgi çektiği kazurat makamında, amonyak rütbesi 
takınarak avundu!

Nakarat
Devenin küçük tuvaleti amonyak kokar, kimse alınmasın 
Bırakın, o kör kuyulara yuvarlanan, derinlikten tınmasın!

EŞEK: ÇOK EŞ, AZ EK!

Eş-Ek'ler, eşek namevcutken hangi eşekler; yenge yarış atı, 
İnsancıl hayvan mı desek, hayvancıl insan mı... komite bilmez  
Esasen o kurum değiştirdi malum ismi, at babası yaptı 
Özetle, kendi dinini en doğru din zannedenler eşeğe döndü mü, düzelmez! 

O, DÖNDÜ!

Samanyolu iskelesinden telefon geldi: dört bir yönümüzü keşfeden yatıyla
Burç arşınlayan turnesinden dönmüş o, valiz-bavul yorgun, elde şemsiye
Ardında keşfettiği çocuk, şık urbalı, adı-soyadı ezelden ebede hep anayurt:
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                                                                                                                          sıla
Yolcu salonuna vardık, ruhlarda menekşe renkli utangaçlık geç kaldık diye.

Terennüm
Her kim ki umuttan korkularımızı ebediyen siler, o beklenendir elbet,
Kavuşulan amiralse, gece rengi tayfunda tayfalar, yüreklenendir elbet!

GEÇENKİ KISSA’DAN TAZE HİSSE

Meslek yaşamında biraz başarı çizgisine ulaşan bayanlar, baylar,
Her sabah okunacak andınız şudur sizin: "küçük" ölçeklidir tüm paylar!
Upuzun planlar yapmamalı roman, şiir, musiki; çay yudumlamak...
Yahut logaritma öğrenme, spora dönüş için: dakika yıldan parlak!

E-GURBETÇİ'NİN YERİ

Hep buruk yaban elin seherinde, platin ip ister erguvan uçurtmalar
Burada ne uçurtma ne de çocuk vurulur; kavurmayan yazlar peşindeyiz
İstekleri düzgün karmaşık, renkli; ışık pudralı bahçeye yakışmıştı kar
Ağustos gecesinin mücevher bahçelerinde tipi yazıtları elifsiz...
Doğu Avrupa'da göçmenlikten arınmış, e-gurbetçi, emekçi çobanım 
Sürümde semboller, tabletimin mor, yalnız dağlardaki yankısını bilirler
Taharetten daha kaba, daha nahoş lafları hatırata gömmüş bir canım,
Sembolleri otlatan, suya götüren, kurttan koruyanım, benimdir bu yer!

DÜNKÜ KASİDEDE NE ANLATTIK?

Biz konuştuk diye her lafı anlamamız zor: kolay sanılmasın!
Hisleri, fikirleri baldır arının fakat formülünü bilmez;
Ey söz; hoş gelsen de kulağa, manayla birlikte anılmayasın,
Zira sahibi yüzünden, her ağzın "cevizesi" şakaya gelmez...

Nakarat
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Başarı kasidemiz nakaratla zorlanmalı: manayı böyle itiraf eder:
"Terk etme karamsarı; son ümidi, bağ bozumunu çöpe atar!"

KASİDE: 
GEÇMİŞTEN BUGÜNE, BAŞARIYA ÖVGÜ!

Takdim:
Dersini, kursunu falan çalışmak, az onursuz çok zorlamalı, uzun bir gayret
Başarı yani ustalık-haşa-kısacık devranlara dünya sığdıran, olgun ziyafet.
Güzelleme:
Rezerve masalarından taba sandalyeli okuma odasının; gri, ince...
Dal gölgesi döşeli camları aynıydı, hatta camın keşfinden önce
Orada, aynı yerde, bunun idrakiyle; çok milenyum harcayıp neyi fark 
ettik?
Muvaffakiyet kesirleşir zirveye varınca, "kül" unutma vakti, höst majestik.

Her şey büyükle başlar, çaba kocaman: sınav tüketici, kusma kurumu ödev
Saygı değmez süreçtir başlangıç, aşağılanmaya müstahak; onu, söverek sev
Öncelikle bütünlük ve süreklilik ciddiyette: tüm doğumlar kadar salyamsı, 
Sancılıdır eğitim-öğrenim; demode tahsil, talebenin, keçidir mahlası...

Yani başarıya dek kendinle yarış, korkma hayasızlık nüanslarca zengindir
Edep, namus, saygınlık gün sayan volkansa intifa, harman bekleyen ekindir
Başarı eliyle kül, külliyen haşat kılınır, satırlar okunduğunda sayfa...
Sahifenin yarısına ulaşmakla, eserin mevcut ciltleri okunur...hurra!

VAHŞİ, KUTSALI VE SİLAHI!

Üçünün artısından eksi sentez çıkar: dakikada sıkılan kurşun sayısı
Vahşiler hep putperesttiler, kısır savaşları zengin ama o sayı çok düşük
Kalaşnikof, öldürmeye adanmadı; ateş vitesini büyüttü Rus ayısı,,,
Kutsallık sabitlenmiş, vahşiler değişmiyor; katliamlardaki gösterge büyük!
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İDARE VE FİZİĞİMİZ

Allame idaremiz, fiziği toptan yasakladı: haklı yere, ah, haklı yere...
Top güllesi kaç saniyede nereyi vururmuş, böylesi bilimsel iş batsın yere,
Sahi, topçu kardeşler ateşi kesin, kendi siperlerimiz vuruldu...
Allah’ın işine karışmasın kimse, gülle kadere mahkûm; fizik, terk et yurdu!

MİLLİ DİN EDEBİYATÇILIĞI

İlkeleri dürüst bir mektep, mensupları yeniliğe kapalı
Kapalı gelişmeye, en az Afganlı kadının burkası kadar;
Şanlıdır ve dürüsttür fiziği küçümserken, dürüst yahut şanlı
Mars'a giden kalemler hiç öğretmezken, bunlarda nasihat kader!
Üniversite, okuması yazma bilmeyeni yapar pülüfüsür 
Foktan-füsürden şahıs sayılamaz, güneşi etrafta döndürür
Yanlış duymadınız ziyadesiyle dürüst halleri, tekerleme:
Dünyamız düz: tüm yıldızlar planetler meftun onun tekerine!
Çok kızarsan anti-bilim hallerine hiddetlenir mütefekkir
Kimyayı ezer geçer, emrini verir: "Tuzda sodyum varsa getir" 

MEMLEKETTEN BİRİNİN ROMANI

Oturdum tarlanın tümseğine, dört yanım, altın kaplamalı ekin
Uzakta firuze ırmak çağlıyor, tufan öğretmeni; şimdilik sakin
Kaleme sarılmak gereksiz imiş, hasatsız roman süfli, cıvık
Yoksunluk nerede, neler eksik, neyin güvende değil babalık?
Ne güveni kardeş, son nefesinden önce hiç tahkir edilmemiş
Tanıdık bulamazsın, dön bak geçmişine, yaz: üslup sınırın "miş..."
Ahbaba icra gelmiş, komşu işsiz kalmış; arkadaş kim bu komşu?
Değişmeyen biri, hep aynı kişi, hakkından yaralanmış bir "şu"...
"Şu" işmarı ne tehlikeli, şuna dikkatle bakın, bakın şu haine
Yahut başka bir yönden mazlum kılınarak mimlenip gitmiş yine
Eylemi, fikri, zikri filan es geçelim; haklardan ne haber, haktan?
Talep eden haklı olsa bile işin gidişi foktan, çok foktan;
Gördünüz: anlatacak bir şey yok, romanımız başlayarak bitsin,
Kahramana memorandum, adın değmez, mazlum kalmakta sabitsin!
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NEFRET AKLA DAHA YATKIN...

İspatı kavramlarda: sevmek, nedensiz sonuç; temeli karışık 
Sevgi, çapraşık laflarla anlatılır; nefret, netlikle barışık  
Nefrette pis yöntem aldatan akıldır; ötekinde aldan ve koş... 
Biri hayali sarhoş, öteki uyanık; yeterince başıboş!

İYİ Kİ VARSINIZ

İyi ki varsınız doğal afetler, sonu kendinden desenli başıboş felaketle biten
                                                                                              yapmacık saadetler 
Varlığınızdan mahrum kalsaydık sizleri icat etmek zorundaydık; düşünün,
                                                                       bir keşif ki karşılaşmak kâbustur 
Herkes biliyor: ermişler, haytalık sırasında tabiatla tanışmış, gelişime
                                                                              muhalif, kart, ergin veletler;
Keşif, kandil ışığından sefil, ince hastalıklı aydınlanma sayılsa da henüz
                                                              icat edilmemiş felaket, gözlere pustur!
DÜKKÂNLAR ÖLMESİN!

Esnafı bilirsiniz: batmaya eğilimli, yıkım temayülündedir zevkleri
İflas tarihi kurum, Sezar'ca doğan kundağını eskitir; ilerisi... geri!
Korunun, kapanma gelmesin; dadınız kovid aşısını yaptırıp usulünce
Saçı enjektöre dönüşerek dünya değiştirse de tanışın aşıyla bence!

BİR YAPRAĞA MUTLU BAKIŞIN ANATOMİSİ

Çok kısa bir süre: birkaç saniye;
Özlemlerim, hedefim, anlık hisler 
Ve örselenmiş olmasa hikâye
Dayanılmaz süre, kahırdan beter!

EMEKTAR ACABA...
Tam evlenme çağındayım, sokaklar bana genişçe dar geliyor; sevgi adressiz
Henüz bulaşık makinesinin yaygınlaşmadığı seneler, eldivensiz annem...
Leğen köpük köpüğe ve kaynar su tehditkâr, işlem biteviye, yok gibi sessiz,
Keşke ruh mutfağımızdan çocuksu odama, aşık döngülü sitemlere dönsem.

Terennüm
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Varsın mektep dönüşünü iple çektiğimden davet gelmesin; acaba gidilse,
Sıfır mesafe adımlar, çoğaltır mı ona dokunmayı; hayal, el verebilse...? 
ESKİ "YAŞ" KURUDU

Öğrenimi liseden sonra iki yıl; omuz kalabalık, üniforma bembeyaz 
Başbakan'dan ve de utanmadan, rakı istiyor kaşar beynamaz...
Ülkesi yalnız onun ırkıyla doluydu, haşırtlandı; şimdi yetmiş iki millet  
Bevledilesi çamaşırı yaştı, mazlumların ahı kuruttu; onulmaz illet!

NUR YÜZLÜ DEDE VE SANCAK

Kaptı silahını düşmana hamle yaptı; çocukken okuldan kaçardı, gençken 
                                                                                                  zır cahildi fakat... 
Yaşlandı; donmuş yaş renginde kristaller, kar tanesi kesilip düştü sakala 
Buralarda saygı vesilesidir ak saç, aksakal; eskimekte mündemiç saygı
                                                                                                         üreten sıfat  
Cepheye pala çaldı; resmini çeken Coni güya öldü... geride bıraktığı nesil 
şanlıdır, aç ve bimecal!

SAVAŞ YASAKLARIMIZ

Neron bozuntusunun yoktur kadrosu, fikriyatı, hepsinden öte şahsiyeti  
Böylesi lümpene silah çekmeyiz, cüsseli zavallıdır, ondan diktatör çıkmaz, 
Zaten güçlü sandığından korkar, eğitimi kısadır, atla karıştırır iti, 
Çürüntüsü mezarda her şey kokar, inanç gülü hariç... solucan, kabrini 
                                                                                                              takmaz!
PLATONİK İLÇE DURAĞI 

Ön Beyit

Yirmili yaşta kitap okumaya yer beğenmeğiz, gönül yöresel lezzet arar,
Askerlik yoklamasında yol mu zorlanır, telafi mi edilir sayfada zarar?

İlçeye kalkan minibüs yanaşır, bekler, gider; güneş tepeden bir hayli uzak
Böylesi nimetler kaçmaz, oturmuşlukla gençlik arasındasın, özgüven iri;
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Var yücelt önemsiz menzili, dürüm döner alacaksın öğünde, okumana bak
Durak dediğin özlenenden caziptir; aşıklık bahane, yut yıpranmamış yeri!

EV KLASİKLERİ

Yaşlılarımız sağken de yapardık bunu; iplik, iğne deliğine girmiyorsa 
Uçtaki telcikleri birbiri üstüne bükerdik, tam adezyon, dersteki lisan  
Radyodan ajans haberleri dinlenirdi, nerede "ekran dansözü, cambaz
                                                                                                            borsa?" 
Yoksullar yine vardı: kaypak, zehirli mantar yahnisi, ödenirken 
 

SANAT ÇATISI

Frengistanda, sen de hukukistanda, korkutucu kurum sanat  
Yan bakan kötü yanıyor; "Kötülüğüm iyidir", bu durum sanat 
Uygarlığın kadim atası Körfez Arapları, anlıyor işi; 
Kim ki dişimizi tek zanneder, cehaleti ucuzdur; çek fişi!

AKAT** EN ESKİ DEVLETTİR... 

Yanlış inanç yoktu, çok eskiden en yeniye, herkesin inancı  doğru;
Yeni eskisinden türemedi mi, asla zırvalamadılar, duy, sapıt...
Sapıt sonuna dek, it gerçeğe yakın duran ne varsa, soysuz yoz, kuru;
"İnsan ölçüsü nedir?": Sorma; ne halt önerse, doğru sayılsın baş yapıt!

Deve sidiğine ilaç muamelesi: Tartıştılar, ispat konuştu;
Konuşurken başın düşmesi ille de uyku yahut nöbet sayılmadı
Bayıltan "fikir"e saygı, din-bilimde dahi, kakadan ziyade hoştu,
Muhalefet, iktidar: Konuşanın tefekkürü, cenabet sayılmadı!

TEPEDEKİ KONSOLOS

Poyraz süpürmüş gökteki buzu, görmeyenlerin bile parlasın, görüşü
Sürüyor kısa eğitimli genç kazmaların sokakta paylaşıla-gelen düşü
İşte tepedeki konsolosluk, muhteşem: camdaki yerli kaymaklar çok net
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Hava atmadalar frenklerle çalıştıkları için, gizledikleri, yetersiz kifayet!

Güncel... ne günceli? Anlatılan, geçmişten seçmeler demeti: eski cephe
Muhalif hanzo tıntın, karakış mehtabında; haklı gözüken, pasif kisve
Hanzo-kazmaya nispetle hafiften parlak tahsilli, yüksek beyaz evdeki
Yerli sosyetik sekreter, şişman aşçı filan, saklanan ücrettir, yesari.... 

MASKELİ MENEKŞE

Engin denizden geldin biliyorum; örtünün ardında kıpırdayan, çiçek değil, 
Sıcak iklim zamanı, uçurum duvarlarında ...şey... kenarında gizlenmedesin;
Saklanma dev dalga, sende art niyetler var önü kapalı; özür dile ve eğil, 
Çünkü sahiden devsin, bilinmezlikte anlamlı; sen eğil ki, cetvel, makul bir
                                                                                                         rakam desin!
NAHİYE MÜDÜRÜ

Dünya devrimcilerine kıyasla hakkım olan en üst makama  
Atamam yapıldı; müdürlüğüne tayin edildiğim nahiye 
Yarım "Tuna Boyu" mesafede, sümbülleri çiğnemeden ulaştım arabama...
Alçakgönüllü mescit, ezik ayın on dördü, sükût mühürleyen bir kaval sesi:
                                                                                                                  hediye!

İNSAN AKŞAMLARI 

Tarif gerek: Akdeniz akşamı... kafa... çakırkeyf 
Gözümüz bilinçte bizim, mesutluk tam-takır keyf 
Bu hale sınır zor: ya sabırsız erken yahut geç 
İnsan-akşam geleneği, erken yatsı, üşengeç!

Fotoğrafta pencere, davet yansıtan perdeli  
Kapı üstü lambaları; akıllı, sakin, deli 
İnsan akşamlarındaki kalabalık ölümsüz 
Koşturması, raksa benzer, gizli mana: coşkun, düz!

VAZİFE AŞKI
(Rubai Eki)

İnsan ne yapsa yalnızca şu iki kategori, "Aşk ve İş" kapsar onu
Başarısızlığa mahkûm bir tür ne yapmalı akıbetten kaçmak için
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Gel Anti-İş, mademki sonunda başarısız bitecek işlerin sonu
Güçlen, geri dön, yönet; kapa filmin perdesini yeniden açmak için!
ÖDEV AŞKI

Hariçte başarılar içimizde durgun bir su 
Nişan-düğün 'filim'leri, çoklu denklem çözmeler 
Meslek ve ayin kuruluna sor; " Nedir doğrusu: 
İnsan başarısızlığa mahkum, aşk ne geveler?".

YALANCI KOYUN

Gerçeği satmıştı koyuncuk, otlama seansında yüreklenip
Yalanına ihanet etti, böylesi kusurlar öldürücüydü;
Çağın en büyük hatasını yaptı kınalı, hedef tahtasına binip...
Gerçek malımızsa aslımız yalan; ona sırt çevirten sürüydü!

MÜTEKAİT ÖNDERİN EMEKLİ MAAŞI!

Frenkçe lider, milletine yol açmış, nesline hedef göstermiş;
Son birkaç yılı yaşamadan önce, bakmış emeklilik tadına
Peygamber maaşı: vasat miktarda fakat sürekli yetermiş
Hiçlikten muaf dost bahçesi: gir, yorulsan da dua, inadına...

ÇOCUKLUK VATANI

Vatmanım, seni okula yetişirken üstüne tırmandığım "zaman"dan
Ve o "zamanı" büktüğün günlerden tanırım, sürüşün tam metafizik
Bugün tarih yazılısı var, hicran üniformadır, çarpışanlar insan;
Temmuzu serinleten vatana götür beni, şifa bulsun yanık, çizik...

İNGİLİZ MEDINE'SİNE ULAŞMAK

"A" harfiyle başlayan kadın isimleri: Adela, Anne, Anna 
Roma'nın ayak bastığı yerde pırlanta bir ad var Medina... 
Anna, seninle dedikodusuz, bedduasız bir dünya için 
Evlenmeye çıktığımızda niçin nikah memuru ve ekmek yoktu, niçin?

Nakarat
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Medina, yazmama yardım edeceksin; şartım açık-seçikti!   
Yazmak ki badel mevt...; ikinci ölüm: doğum tek iş, ölüm iki!
HACININ AKŞAM DÜŞÜNCELERİ

Beş gün vardı diyelim varmaya, enerjilerinin son gecesine girdiler;
Yarında hedefleri olacak, yürüme şansı solacaktı;
Ulaşılmak istenene kızdılar: "Sıfır umut, güç diler...
Sense dileksizsin, cazibe atığındı, bak nasıl yere aktı..." 

KALANLAR

Biz geride kalan arkadaşlar kimi zaman, kalabalık olduğumuzu gördük 
Kuşatıp böldüğümüz, kurtçuğu evvela akıl yükünden kurtardık; sonra
                                                                                                                gerdik,
Kim mutlu oldu bilinmez, sonuç nektarından avokado suyu içilmez ki...
Bu konuda belgeler sahte; söylemesi ayıp, tapınak metinlerine misal, alayı
                                                                                                                        eski!
TEMERKÜZ KAMPINDAN HATIRALAR MI?

Matematik, bir rakamın yanına ünlem işareti koymuşsa, 
Birden o sayıya kadar yan yana yazıp çarpın, kalkulus kısa;
Hakikatte sıfır yanına bir ünlem dahi sıfırla bitmiyor,
Toplama kampındaysa, yaşanan hatırlanırken, gerçek yetmiyor!.

TEKİL KAYIPLAR, ÇOĞUL TELEFAT...

Alp'in annesi hizmetçiliğe başlamıştı, esnaf krizde tükenince bir-bir
Zalim tanımdır iflas: felaket çınarını orman gölgesine tarif ettirir;
O kadın, çocukların eli nasıl ekmek tutarmış; bunu göremeden gitmişti,
Göz bebeğinde ince bulut gölgeleri vardı rüzgârın süpürdüğü: bitmişti!

Terennüm
Birlikte tanık olduk: salgınlarda, afetlerde, savaşta toplu kayıp olağan;
Ancak dar çevrenin dar zaman çileleri unutulmuyor; dram, kalıcı duman.  

YAZILASI BİR KONU:
KUMAŞIN SESİ...

Yazmak arzu eder gönül her sesi, böyle işler sonsuz sayıda: 
Dik durmaz bez parçası, kumaş atılsa havaya, atılamaz ya...
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Dileyen dener, ses vermez tahtaya, taşa misal, attığın zaman...
Fakat çıkar o cumburlop ses, terzi bir top kumaş savurduğu an!   
BİN TOPAL

Olgunlaşmıştı bahar, bir Mayıs sabahı bin topal şükretmek için toplandılar
İbadet evinin kapısından bakınca mihrap gözükmekteydi, antik halılar: 
Bacağı yarım figürlerle süslenmiş, el dokuması...topallar sıraya girdi;
Şükür sırasıydı girilen sıra, çünkü o topallar, "bacaklarım tamam" derdi! 
 

EVRENLE KAVGA

Arapçada kâinat, fanus içinden bakan demir-perde diliyle sen kozmossun
Ah gizlenmeci, ah zehirli boşluk sanki gerçekten boşsun ölgün ışıklarınla
Boşluk maskeli milyon ciltlik muhteva: içimizdeki saklı dağsın be, Torossun 
Yücelerin, yokçasına şeffaf dumanla kaplı; çiçeği, keşfe müstahak yayla...

Nakarat
Dile getirmemiz gereken sözler, şekiller, kum taneciklerinden kalabalık
Açılın deryaya, evrensel gerçek takılsın ağa, anlatılmayı bekler balık!

ODAM

Ben ari soydan ressam, alim, yazar, kemancı, düşünür filanca;
Odam vardır benim, siz çabalar bir oda edinirsiniz anca,
Oda dediğin Prag'da, insanoğlu misali, kişilik kazanmaya yatkın;
Odanıza alışırsınız ari değilseniz, odam bana alışmaya hazır: iyi bakın!

Nakarat
Osmanlı Devleti hastalansa da Avrupalıymış, anlıyoruz sapına kadar,
Bir paşa konağı satın aldık; kendime ayırdığım: odalar şahı, Zülfikar!
  

CUMA TEBRİKİ DÜZELTMEK 

Bir mümin yakarmıştı: "Rabbim! Beni, çok şükreden, senden çok korkan, 
sana itaat eden kıl..."
Kıl gibi inceydi, kıl gibi dik; dua ederken lafı deşelememişti didik-didik,
İlk cümlesi şu olmalıydı yakarırken: "seni en çok seven ben olayım; 
istemem, sevgisiz tek çakıl"
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Dörtlük burada bitse de kafiye fukarası değiliz: kazasını eda eyle duanın, 
daha sevecen ve nazik!

SALGINDAN ÖNCE, SALGINDAN SONRA

Sonra ne.. komplo: kendi toplumuna karşı yalan dolan soslu, kahpe yıkım 
harbi;
Yurdumuzun idolü, "Aykulunç Altınçal" imiş; hımbıl rütbeye rağmen 
rahmetli...
Yerli komplocunun yüzü ahşaptan imal edilmiştir, onunkini çimento ile böl 
ve çarp,
Yaşayan meslektaşlarının.t ebessümüne dikkat: salgından sonra tamamı 
harap!

AĞZI PİS, HELAL MÜDÜR

Sabahı akşamı belirsizdir tundranın, çünkü kıtanın kuzeyinde kutupsal
Enstitü müdürümüz izin almış, Malezyalı bir göçmene vekalet vermişti,
Rus asıllı asıl müdür kolasız gömlekle gezerdi ya, ruh asil, vicdan asal
Ağzından hiç küfür duymamışızdır; terbiyesiz göçmeninse komutu takım
                                                                                                         elbiseli çişti!

İNANÇ MEDENİYETİ

Sadece "Türk-İslam", tek başlık, eşi benzeri yok er meydanında,
Ev, cami, iş yeri ve laboratuar: raflarda kral, şu bizim resmi sarımsak,
Doğru yazım sar-mı-sak, hindiba, sinameki, ısırgan: anında,
Avrupa Birliği ileri giderse, devenin küçük tuvaleti atılacak!

KUTSAL HABERE GEL!

Baldırbacak gazetesindeki manşet ötüyor: "İnsanlık Ölmüş" 
Sanki yoksulluğa, açlığa isyanlarda kronik porno kömüş 
Hani cinselliğin yüz yıllık pazarına ket vuracak hicaptık? 
Yazın palto giydirilen sirk çocuğuna acımış, kaşar: ancık!

KALABALIK, FANİ AİLE 
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Amerikalı yüzbaşı anlattı çıkartma faslını, imbikleyip zamanı habire...
Gözyaşındaki altyazı saydam, ömrü, şempanze tebessümüydü hesaba 
göre;
"Kalk borusuyla sayardım koğuştakileri, cep albümüme bakardım 
usulca,
Azalırdı canların sayısı solardı, fotoğrafları; acıyı inkarla yıkardım
                                                                                                                 usulca!"

HARAKİRİ FİNALİ

Salgın bahane, parşömen fatih, kelleyi top namlusuna sokmuş 
"Beni vurman" feryadıyla ağlıyor, topçu lafı Berlin anlıyor, 
Gerisi tatsız hikâye; irin salya, mebzul; sedye, serum yokmuş, 
O salağın işi bitip mottosu kalmış: "Düşünme, hayatı yor!"

GEMİLER, GELEREK GELMEZ...

Koca bir gün rıhtımdayız, onlar erişene dek, süre reçeli kaynar sinsice;
İskeleye gelmemiş olurlar; çıkın güverteye,  bitsin bekleyiş, kalmasın 
yolcu 
Bekleyenleri yoksa gelmeyecek demektir beklenen neyse; tazelenir 
gece,
Gemi yanaşıp silinir; denize açılmayagörün, "mutlu son", yutar 
sonucu...

SANCAK HARCAYAN DÜNYA HARBİ

Avrupalı gıcık aldı bayrak israfından, silahlı gösteri ve uluyan 
sürüden;
Tüm sarı saçlı mavi gözlü dev çocuklar, uygarlığı bitlenmiş eski 
kıtalarında
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Kenetlenerek saldırdı gösterişçi kudrete karşı; bacalarından ırkçılık 
tüten
Nazi yani savaş nedeni: beyinsizce gözünü karartmış, uçurum 
kenarında!

EĞER SANATSA...

Hüzünsüz gitmez, varan bir; sanat kusar her tür şamatayı, çiftetelli 
neşeyi,
Sanatsa...coşku dolmalı, varan iki; ağlatan: dişi sermaye,
Hırka lokma ağzı ile konuşmaz, döndürmez moronlara köşeyi,
Bize eşit uzaklık gerek ve yeter şart; sanat mesafe koyar, albaya, beye!

UYUKLAMA 
 
Su aydınlanma, gıda, biletbenzin arası ulaşım gideri, kart borçları 
Uyuklayan seyircilerin göz kapakları düşüyor, kaygıyı örten saçları 
Beyin kıvrımlarını kavurmuş olmalı lazerden hançer: markası, 
muhasebe 
Serum niyetine babanın aklına takılır; baş göğse çakılır, kalkar: sobe! 
  

ŞARKI

Saygın tur rehberim, beni kavşakta bırakır mısınız?
Dönüşte buluşuruz, vuslata aşık  orman köyünde...
Adınızı biliyorum zaten: katı, şeffaf Hans'sınız,
Özledim meslek okulumu, hasretim kayıptır dünde.

Bakın dakikalar çoğaldı, kaynaştık kayıtsız anla
Yardımlaşmak bahçelere benzer, yersiz ürperiverir,
Titreşen yaprak hesaba sığmıyor, artıyor zamanla,
Rötara ihtiyaç kesin, turlarda gitmekle gelmek bir!
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Birimiz mola verirken, unutmak gerek rakamları 
Kaça kaç var, nasıl basmalı gaza, hız sınırınız ne?
Köyümde süre, uzaklık sohbetini sevmiyor arı
Sıla poleninden, baldan tadayım, buluşalım yine...

HARAM MESÇİT

Eğitimli bir hacı, Mescid-i Haram'a gözle varabilmeli: yardım ya aynam! 
Bilmeliyiz duanın krokisini; gören beyin, dizlerin feridir, tastamam
Çünkü haram, içimizde teste gömülü, anahtar cevaplar, kıvrık yayla yolu
Evler hikâye-şehir masal; bir sınav var bir de biz: bükün bilinmeyen kolu!

O MUYDUN SEN...

Sene mi, dönem mi: kanı delirten çağ mıydı gençliğe kıyan o haller?
Esrarlı, yok, gizemli nazar, hayır: bir hal ki adeta neşeli keder...
Ne de hiç bakmıştık sana, bilmezken yüzünü, sen nasıl da güzeldin,
"Miş"li geçmiş zamanda şiddetle tanıdık sima, son analizde eldin!

OKULA GİTTİLER

Evet...gittiler, hiç bilmedikleri Rusçayı unutmak için;
Mahalli lisanları mesela Türkçe, Afganca, dil-i maçin!
"Fikr" yürütürken yetersiz kalmıştı; yetse bile yarenlere,
Kovulup tefekkürden konuştular, dere-tepe, tepe-dere.

GECE GÜNDEMİ: İNSANİ ACILAR

İnsani yardım gibi yoğun fakat ondan daha etkili bir mutluluk ilacı
Şiddetlenirken azalır, sevinç lezzetinde keder siler, derin insani acı
Tatmadan düşünürsen korkunç kimi mevzuat: sınav, verem, sıtma
Bırakmalı kırığı yende ki zonklamasın;gel eski travmaları ısıtma!

LİMANDA SAKLAMBAÇ
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Denizde bir hareket, kaçak göçmenler kıyı boyunca karınca, sesler buğulu 
Bir gemi yanaştı, parıltılı huzmeler; kendi camlarını taşıyor aynamız;
Sertlikten daha parlak bir elması dilimleyip, oymuştuk; içi-dışı dopdolu,
Ötelerde gizlenerek, saklanıverdik boş ekranda, şaşkın tabiat anamız!

AKŞAM İNERKEN OLGA

Düşündü mü...? Yaşı henüz dörttü. yani düşünemedi;
Dertlendi Olga, "fikir yoksa akşam nasıl iner..." dedi;
Dikkat etti: inen, çıkan yok; gelen adeta gelmiyor,
Zil çaldı, işten dönmüştü baba, Olga sanki bilmiyor...

KORONA HAYVANDIR, HAYVANLARI SEV!

Memeli, memesiz, kafadan bacaklı, kanatsız, tek hücreli
Organ, zincir molekül sahibi, Uygur, Fransız, İsviçreli;
Genetiğine sarkıntılık ettirme hiç birinin, bakir kalsın
Korona onuruyla yaşasın, elletme; genetik, namus tasın!

YOLDAN ÇIKIŞ

Yüksek rakımlı tünellerin biri bitip ötekine girerken,
Tren usturupluydu, ben yoldan çıktım, çocuklar mutsuz olmasın diye,
Kahraman kesiliverdim, rayın ötesinde tepeler akarken.
Sapıttı, naralaştı düşüncem: çocukları korumak hedefiyle!

Terennüm

Özüm dahil kurtarıcılara bendenizin bir nasihati var,
Çekelim elimizi sabi sübyandan: korur hepsini üst raylar!

SALGINDAN TİPLEMELER
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İkinci aşısı" ertelenmişti"; daraldı bedeni, ilişti kararsızca iğreti köşeye
Oturmak amacı yoktu, çökeldi kalıverdi; ruh patronluğu uykuya geçti
Gaflet amansız basmıştı, dermansız derin hesaplar içinde dönüştü pelteye
Saçmadan yararsız, erken moruklaşmış planları kımız yapıp içmeyi seçti!

Nakarat
Kaçak bakımevi, eskimiş problemi çözmek için sulanan kurak topraktır
Çözerken dalıp gideriz, soruyu soran öğretmen mezarda: şekerleme haktır! 

TELEFONDA DOLANDIRILAN DEHA

Gezerken aheste beste; ılıman ormanda, kırlarda, bayırda;
Sırtlan üstüne saldırdı, baston kırıldı aha parçası burda,
O sırada telefon dolandırıcısı aradı:" paranı at,
Dolarını paket et, çöpe koy: terörü yok edeceğiz zerzevat!"

Nakarat
Korku ikliminde dehalar da dolandırılır,
Hayat pahalıyken, bir de gidene yandırılır!

DİNSEL, KİNSEL ÖTME HÜRRİYETİ

En az üç sene yüzünüz, maskede yarım; dükkanlarınız tam kapalı...
Gömülmekten muaf, çeyrek canlılarsınız yanlışlarınıza tapalı;
"Madema" ki gömülmemişsiniz şakıyarak ötün: ötüşmeye devam,
Kalite düşüklüğüne denk; ayakta girdiğiniz koma, hepten  avam!

GURBETTEN SILAYA

Köye varıldığında gün ışığı hep zevale ermiş gibidir; sebep ne yoldur, ne

                                                                                                                      araba
Atlar uzun yolda utangaç kesirlerdir, yorulmamak mahcup kılıyor
                                                                                                      yelelerini naçar
Vatan rüzgârında  anılar zengin, tüller içindedir atmosfer; bulutlar beyaz,
                                                                                                                  gün taba
Ulaşmak dediğin yalancı hasret; rüyada dönsek de gurbetten,, tükenir
                                                                                                    özlem azar-azar! 
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SON DAKİKA BEYİTLERİ VARŞOVA'DAN

Kırk Haramiler aramızda, dünyamızın üç kağıtçı seçkinleriyle:tam siper
Ali Baba'da gizlenecek kimlik bulunmaz; şahsiyetsiz çetesi, düşkün süper...

Kime baksan sorular tamam, kağıt yüz çeker siması hakim muğlak profile
Dünya devleri cücedir, fukara sırtından geçinirken hümanistlik nafile!

Krize girer banker, köylüye acıyası tutar; gözü hâlâ saf kızlarında, n'aber?
Güçlü ülke-şımarık sömürgen, casus rahip, artist devrimci: güncel muteber 

TUTUNUN BOŞLUĞA...

"O da yok" demeyin, uzun yolda tereddüt sakıncalıdır bize,
Yararsız hali, açık yenilgiyi küçümsemesin fiil kipi;
İşte tutunacak dal: keş şarkıyı doyuracak alkolsüz meze
Emir yüksek bir yerden, imza: polenden fırtına, karsız bir tipi...

Terennüm
Kamufle mevzular iki kutsal fiil ekini irdeliyor: yaratmak ve sevmek,
Birincide irilik var, diğerinde malzeme ağır boşluk, çok kudretli emek!

NEDİR O?

Nedir gerçek, nedir yaşam; nedir iplik yumağı, beynimizde dolaşan:
Biraz ısınsa hayatlar kayıyor, soğuk yaşlandırırken derimizi;
Mademki zaman, güya  gerçek; kalp itibariyle bir an,
Dua sahipleri onartsın mazideki çocuğu,  müşterek ikizi!

AYA GİDEMEME METODU

Metot çürük, materyal: büyük tuvalet yapılan alan, ağız ve kulaktan dolma
                                                                                                        kütüphanecik;
Suratlar, erkek dişi tam kereste; kılık, örtülü zamane, harca-harca bitmez...
Yoksul sayılsa da ülke, sağda solda kıpırtılı, karnı tok bir sürü kenecik,
Böyle kimliğe kâinattan olumlu puan: ilerlemeden ayakta kalabiliyor
                                                                                                            kerkenez...
İLKBAHARDA KARADENİZ 

Görüntülü telefon üstünden çapraz manzaraya, adsız dereler düşer;
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Vazife gereği tutarım notumu, bakarım ısıtıyor kentin soğuk rüzgârı 
Şişer ekran, zamansız güneşlerden; coşmuştur ışığın teki, griler şişer
Kabarır her renk; hepsi tuzaklı bunların: siyah, gülerek boğacak efkârı.
Terennüm
Keşke istintak nöbetlerimde payıma hep Anadolu düşse; hele de Karadeniz
Sahil omuzlayan yollara döşenmiş büyü, çözüyor hüznün şifresini, tertemiz! 

BERBAT GÜNE TESELLİ...

Alev saçlıydı babalar, fırtınalı günlerde: sahur kozamız saf ipektendi
Aileyi yıkmak için tam yüzyıl hazırlanmıştır, artist kılıklı doğal afet
Dinince dalgası kötü gün rozeti takılı belanın, sarsılınca müddeti
Sunardı yaşayan nesil ipekte yoğunlaşmış meyveler; lezzetler ve bereket...

Nakarat
Dikkat: Maske, mesafe gibi yapmacık, gayrı tabii önlemler
Öncelikle-soncalıkla ailenin önünü kesiyor artıyor kirli keder!

HAŞNA-FİŞNE!

Hafifçe mundar karşılığı sekstir ifadenin, dikkat: büyükler kızar öhö,..
Bakış, değiştiriverir kişiyi; fişnemsi bakmasa göz, aynı şahıslarız;
Ayrışma, malum yol ayrımında ortaya çıkmakta: edep ve dikiz. öhö...
"Nazar etme senin de olur", bir kamyon yazısıdır, milletçe okur yazarız!
 ÇİĞ DÜŞMESİ

Lafın gelişi düşme; o, hayatın yoğunlaşması...
Yaşam başlarken artar, yokluğun süresiz yası;
Karşıda ağaranı tanyerimiz saymak mümkün,
Hayvandan hayvana değişir, hesaptaki yekün!

NEDİR BU DÖRTLÜKLER

Muhtar m'oldu Hatça teyze, Hayyam mı oldun kardeş, neden bol rubai?
Çünkü mebzul tedbirler sizi öldürdü; kızmak kusmak serbest; ölü bilmez,
Bilmezken öldüğünü ölüler; herkes mısrada labirenti fark etti,   
Yorulamamaktan mevta okur, cenaze kimliği gözyaşını silmez!

TEMİZ HAVA: YEDİ

Rakamla altı artı bir, milyonlarca aile reisinin başını yedi, siftah etmeyince
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Erkeğin başı omuzlarının üstünden alınıp, şeref klasmanından atıldı ki aile:
Solucan dilimine paralel yaşasın, rağmen yaşamak argosu gereğince...
İşyeri kapatmalar yedi kat atmosferi temizledi, "Evropa"da yazılışı, 7 ile!

Terennüm:
Arzın küresi basıktır, işleri böyle basit ama eğik ekseninden ötürü yanıltıcı
Hepimiz tosunuz; koyun yanılgıdan komplo teorisi tüttürmüş çorbaya acı!

NATO CENNETİ DOĞU AVRUPA'DAN

Yeni başkent Varşova'mızdan yanıtlanmalı soru; harpten daha saydam,
"Salgından yana mısınız?" Evet! Hümanistlik nerde kaldı? Kaf Dağında
"Yeniliğe ihtiyaç varken, niçin deli tüketimi kışkırttın be adam..."
 Zengin cadde orta direğe dönmeliydi, kitleler sefalete: haydaa...

Nakarat
Karnı tok, kulağı mobil kablodan okşamalı hamal çocukları için salgıncıyız,
Sofrasında ipin ucunu kaçırmış, linksiz-uzantısız dehalar doğmalıydı ansız!

YENİ NORMAL GEYİKLERİ

Lafazan: Kadınlar düşünürken burundan ibarettir, iyi ki maske taktılar
Burun ifritleştirirken, çirkinliğe kaynak tefekkür sayılır; güzellik gözde,
Eski "problem çocuk": Salgınlar deterjan misali ayıplı anılara ayar...
Tek ihtimal kesinlik kokuyor; "Yarın" adlı bebeğin mazereti hazır bezde!
 UYANMAYA DAVET

Mağarayı görünmez kılan, örgüler ustası o şafakçıl örümcek uykuda
Yastıkla selamı-sabahı kesmecesine tebliğe aşık misafiri dalmış
Toprağa emanet etmiş bedeni çünkü hicret sert, yol uzun, kayalar pusuda
Dinlenmeliler doyunca elbet, yastıktan kopmak gerekse, uyanış bize kalmış!

BAHAR, HAYAT, VEFAT VB.

Ölünür; zeki canlının, hayatta ne çok öldüğüne şaşması için
Çünkü bir kez ölünüp tastamam yaşanır anılarda, amma velakin,
Sadece hayat, bireyin yaşarken  çok sayıda öldüğüne tanıktır
Doğum-vefat ikileminde aldatılır insan: yaşayan müstahaktır!

KOLTUK, AYAĞA KALK!

Türkçesi, tüm koltuklar ayağa kalksın, duruşma başlıyor: 
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Benden habersiz beni temsil edenler davadan azade,  
Ruhunu gizleyip cansız sanılanı ruhumuz taşlıyor;  
Sahipler gariban iken neden tüm koltuklar asilzade?

FOYASI GİZLİ BULUT

Tufandan sonra sen çıkagelir, yamarsın yırtık göğü, evsiz aileyi;
Saklama kendini beyaz bulut, simsiyah alemde beyaza yok kamuflaj
Beyazlık hep yüksekten uçar, romantik yaraları, seferde  beylerbeyi
Aydınlığında kavrarız ki, yollar düz sanılsa da, baki kalan bir viraj!

UĞRAŞIN BİR ANINDA

Cephede ışık çakmaları var, gözler meşgul;
Boş nasihat kalabalığında, cüzler meşgul;
Öğütlerle uğraşırken şu husus önemli:
Uyutulmaktan geçtik, çayımız sahte demli!  

MUKADDES MANASIZ

Aynası iş imiş kişinin parlak yüzeyde aksini anlamlı bulan yandı; 
Güneşlerin hammaddesi kokusu malum gaz, mana sahibine koklatılır, 
Değil mi ki manasızın zamanı, saatlerden arınmış, çok kutsal bir andı: 
Mukaddesten geçilmeyen  "Kozmos Bulvarı"nda, manasıza engel atlatılır!

AYDINA, MÜNEVVERCE KONU!

Hür dünyada münevver, konuşmak için  ne alim ne sanatçı olmayı bekler 
Konuştuğu zor şeydir, yani ağır: deha, yetenek, taşıyamaz konusunu;
İmansızdan daha sakin, iddiasızdır yüzü, söylenmemişe artı ekler
Bu aydın, tekrarlamaz bilineni; başlık gerekmez anlatıma, gökte sonu!

İHANET...?
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Erken bahar, yeşil uvertürden karakışa dönüş; sorar rüzgar: "ihanet...?" 
Korkmalı mana gazabından, sınırlar iyi tanımlanmalı, iyi ve net;  
İnsanlık ailesi bin numara büyük gelir böylesi minik kavrama  
Mahallede, vatanda mümkün ihanet: dünya sanılandan büyük, arama...

TAM YÜZ YIL BEKLEDİK

Geldim, geldiniz, geldiler: sürekli kirlendik, dünya kirletiliyor sandık
Ekseni yirmi küsur derece çarpık, kaşalot küre iğfal mi edilir...?
1010' da korona ilk kayıtlı cana kıydı, taziye yasak, yalnız yandık
Yüz yıl beklemedir kırtasiyesi, cenaze çetelesi ödenir, acısız aşı gelir!

İŞE YARAMAK...

İnsan, fosile çıkmış bir dilek üstünden  tanımlanır: işe yarama isteği
Son nefese hükmeder o, değişmez: "yıkılmamışsam yarayayım..."
Biten ömrün şablon gündemini beyinler vurmada dışa: nedir varlık gereği? 
Üstünde kaldım suyun, vakit kaybetmeden yapılması gerekeni kavrayayım. 

MAFYA HERKESİ YER Mİ?

Hayır, çünkü mafya az onursuz, çok az kirli, bir parça kötüdür, 
Herkes dediğin kalabalık, tepeden tırnağa gübreli çakıl;
Kitlelerden masumdur mafya vari takım, mabatta birkaç pütür 
Biz, doğru yolu gösterenleriz ama pusulamız mücrim akıl!

TORTU ADAM YA DA TECRİT!

Zirve yaptı pandemi, lezzet kaynağımız ahbaplık dibe vurdu; çöktü adem
Yakınlar, uzak tanıdıklar hep ölürlerdi, bu kez eve kapatılan dedem
Sosyal mekanların aç kurdu, orta yaş kuşağımız, tortusundan nem sızdırdı; 
Kilit mahalle kahvesine mi yalnız...diller mühürlendi, pelteklik rekor kırdı! 
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FERDİN HAYATI

Biyografi sahipleri kim olursa olsun, bio-yaşam-, biyogaz asıllı 
İsterse köse olsun, sunulanı ömrüne katanlar, kıllı 
O kıllar ki tek tanesi bir kazan çorbayı çöpe döktürür Ferdi hatıraları 
kurcalamaya gelmez, son sayfa daima en çürüktür!

RUSYA'DAN KANADA'YA AVRUPA DEMOKRATLIĞIMIZ...

İnsan, hayvan, bitki; hatta barsak parazitlerini andıran tüm mahlukatın 
Düşünme, konuşma ve ibadet etme hürriyetine saygılıdır Baş Kadın; 
Başkan, bay başbakan her neyse: sözde demokrasileri hüpletmez tepe-tepe. 
Bu tepe kumlu tepe, nerde yerli Jandark, aylakça yatılmaz ki sere-serpe... 

Avrupa Demokrasilerinde, halk, gerçekten zenginleşir; Sanki de Türkiye: 
Yani kurucu meclis günleri; Bin dokuz yüz yirmi: vurgun yok soygun nafile
Venezüella’daki diktatör hırboya benzeyenler henüz makamdan uzak... 
Gelişmiş ülkelerin sözde demokratları dürüst, bunlara sanki yolsuzluk hak!

ARKADAŞIM BABAM...

İsmi Adam, Adam Smith'e misal, evimiz, Ren kıyısında; 
Avrupa Şubat’ında uyku sevmez, aklı kutup ayısında,
Yaşadığım tatlı hayat babamın tek damla teriyle tamam,
 Ona yalan söyleyemem: ısınan kutuplarda, uyku haram! 

BÜYÜK GÖKYÜZÜ

Avrupa gereksiz işe zaman ayırmaz beyim 
Aynı Avrupa'da gereksiz adam, saygın deyim; 
Büyük Ortadoğu' dan sonra en önemli işleri
 İnanmazsınız: "Büyük Gök Yüzü" imiş, Maşeri,,, 
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Semtimiz modernleşmiş, göğümüz tarih olmuştu,
Baş "vezir” hayattaydı; şaşkındı, sakin konuştu, 
"Gündemimde şark meselesi, hava kirliliği
Var" lafı çıktı ağzından; " gökyüzü" demediği

MİNİK TEL REHBERLERİ

Bir tarihte emekli bir İskoç albay ağlamıştı resmi çalışma odasında
Tekrarladığı küçük cümleleri tanıklar anımsattı bir sohbet sırasında:
"Masamdaki ayrıntıdan kopsam korkunç sarsılacağımı düşünür,
                                                                                                        üzülürdüm...
Emeklilik geldi çattı; şahsi ayrıntıyı, mesela küçük telefon rehberimi de
                                                                                                         götürdüm."

1940' LARA...

..lara geri dönüş çağı! Tanınmış hekim, avukat isen mutlu başladı,
Ha, bir de turfanda yapsatçı; azıcık kabzımal... haydi marş-marş: iş başına 
Büyyyük bir komutan, sınıra fazla yaklaşmadan gavur kumandan haşladı 
Asbaşkan, piyanoyu icat edeni açıkladı: "Süleyman Tekbaşına".... 

AKRABALAR

Amca, dayı, teyze, ana, baba ve kardeşler
İstisna sayılıp "çocuklar, sevilen eş"ler
Hısım akraba; kayın, kayınpeder kaynana
Figüran idi... demirbaş numarasız ayna!

AR YANGININA RUBAİ

Çaresizlik otağına hepimiz gönüllü vardık;
Ebu Cehl'in ilahı ne murat ettiyse  yapardık;
Sonuç acı çekmek mi, utanç mı:karar vermesi zor,
Böylesi hayatlar yaşamak, ölmekten zor geliyor!

Nakarat
Haykırdı imam: Korona virüs laboratuarda yaratıldı
Tabiat neyimi yaratmışa bana sormadan: klozete atıldı!

BİR SAĞDAN, BİR SOLDAN...
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Kimimiz tabiat dedik, uzay diğerlerimiz: istisnasız sahneye
Her yaşta hastalık, yorgunluk, kayıp beklenir; ölüm yaşımız sıfır, hiç
Sandalyedeki alim, o vücutsuz beyin aramızdan ayrıldı niye?
Çünkü beynin kemik tasındadır, arzu kristalini dağıtan çekiç!  

DUMAN

Göç dumandır, nedeninde ateş yoksa şaşırma,
Karlı tepelerin yasıdır duman, cinsi kırma;
Şubat'ına dikkat et, mısır şekerine döner,
Kış sarkmış baharda köyün aydınlığı, tez söner.

YILLAR

Meğer kısaymış yıllar, mazi sonsuza meheldi 
Şakrak geçerken yazlar, mevsime hüzün geldi
Kararsız kâinat aklı, dal uzun mu kısa mı?
Ölçerken bodurdu filiz; bak, şimdi uzun geldi!
Lacivert sandığımız akşamlar yavruağzıdır,
Şu pembeye çalan dar vakit, yılbaşı sazıdır,
Eğlence salatası yuttu çalışma masamı...
Duvarda takvim tükendi; kalan, yaprağın nazıdır!
 

ŞARKICILAR

Ne büyük festivaldi o… ne çok sayıda şarkıcı davetliydi,
Davete evet demenin ücreti yüksek, seyirciler öder...
Makyaj odasına girmek imkânsız; millet hasrete boyun eğdi,
Millet yahut ulus şunun farkında: ahenkli ses sonsuza gider!

YURDUMDA GERİCİ YOK

Gerici: hayır; durucu: evet her yerde... bunlar bıraktığınız yerde otlarlar;
Çayırın sağı solu ortası fark etmez; daim durur, ifadesiz suratlar...
Mefluç hocalar, hoca efendiler, öğretim elemanları ve elbet talebe
Yenilik konusunda yeminli: dik durur yine, sırtını döner, yeni talebe!
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ÇAĞIN DÜNYA İNSANI

Albert Camus seçildi, adını istediğin gibi oku
Birlik ölçümlerinde, en çok iktibas edilen ben ve bu
Bu dediğim insan fikrini inşa etmiş en büyük yazar
İkinci gelen benim, Solzhenitsof; okumasan ne yazar!

TÜRKÜCÜ EFE

Şarkı türkü söyleyenler, kemençeci, kaşık çalan, yalnız başına gösteri
Hepsinin ülküsü gazinoda yüksek yevmiye; fakat patron fedaileri...
Kabadayılar demlenirken, minyatür destan narası atmak efeyi üzüyor;
Eskiden haraç aldığı tiplere dekor kahramanlığı izletmek, ayıp; zor! 

SOMUT İLE İLAHİ BİLMECESİ

Ne denli çok kurcalarsan o kadar çok örseler ilmi
Nedir o? Saf niyetli, alıngan, bakir sözlü ilahi
Somut bilim gizlidir: mum ister, zekâ parlatılmalı,
"Ticari-ilahi sohbet"ten mal götüren, orta malı!
Vaizlik taşlanmasın, kalın derili suratlar da eskiyor;
Yalanla torbalanmış göz altına suçüstü, sahtelik çok hor!

MÜNEVVER, MANEVİ PALAVRA!

"Ölümü öldürmek", Asya-vizyon yarışmasında daima birinciydi,
Salgında, ölüler ölmeye başladı, öz vecizesi yedi yiğidi;
Hayat eve hızlı sığdı, her saat bir yıl yaşlandı korunan masumlar
Kısıtlama ölüleri, tekrar ölüyorlar;  vecize, buraya kadar....

KORONAYI KULLANDILAR MI?

Dünya Harbi'nde tifüsü, Irakta cehennem topu efsanesini, ya bizde?
İHA, SİHA, ha-ha-ha; PANDEMİ bre ahretlik; işçi-işveren, ahrete atta...
Kısacası onlar dönülmez akşamın ufkundalar, geriye dönüş yok be;
Enver Paşa hasta, çorbası tasta; bizler çorbada, düşman bahanede usta!

Terennüm
Alim, "aşıdan elektrikli maslahat çıkacak, namus tehlikede" dedi
Hani bilimde geriydik, nasıl da keşfettik o şeyi: kaldı mı cima derdi? 
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DÜNYA EVİNE GİRİŞ

Kendine acıma yaşına henüz basmamıştı, hüzünsüz idi;
Evlenmek için hasret pınarı sonbahar, gerçekten uygun mevsim; 
Dünürün kucağı dopdolu: sardunya, lokum ve tekir bir kedi... 
Kısmeti, "Türkistan" demiş, onu sınırda  karşıladı, üst kesim!

DEFTER

Sokrat deftere hangi notları tuttuysa defter onlarla dolu;
Hangi defterse defter, yılbaşında bir kaleci ortası gibi
Uzak seneden sünerek markalaşır, sana da ulaşır kolu
Çoğumuza ebetten fallar açtıran, ezel haritası gibi...

Nakarat
Eşantiyon sayfalı takvimler, boş pusula, defterler alalım
Yazacağımız her neyse, onlarda mevcut, okumada kalalım!

SİNEMA: YENİ GÖSTERİMDE BİR FİLM

Kış geceleri uzundur, sohbete bir film eklenir, anlatılır
Beyaz perde sınır tanımaz, komünistlerle savaşan Taliban,
Şanlı Kiril kentinden gelen şikayet dilekçesinde her satır
Ve ana temayı, üstünde keskin durmaya değer bulur filan...

Zaten alakalı terim, laf; ne dersen de, kaçıverdi kalemden
Keskin...en keskini gelsin yahu, sevginin yanında hiç, kör bıçak...
Takılma şakaya: Taliban, mafyamsı sokak çeteli alemden
Çete reisiyle bir kaç sırtlanı yargılanmaya çağırdı bak!

Bak şu işe, söz meclisten dışarı, ima kibar: "hıçkırtan gaz"
Altına yapmasın mı koskoca raconcu ...Yuh bu senaryoya,
Filim kopmuşsa çık dışarı, kafana göre takıl, yaz tekrar yaz;
Kıssadan hisse: O Taliban evrenseldi, şimdiki pilli boya!
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TEFERRUATSIZ BAHÇELER

Yalta Konferansı bitmişti, zaten savaşa girmemiş kentlerde
İstanbul'da, New York'ta, Tahran, Erzurum ve Konya'da; pıtrak gibi
Hedefsiz insanlara inat, bahçe kimliği semirdi her yerde
Yeşilden, ağaçtan yoksun; yüksek duvarlı olan, seçiliverdi...

Dalarak unuttuk harp şamatasını; dikkatler duvarda yoğun
Serçe teğet çizer, kedimiz uyuklar; taştan misafirperverlik,
Sen, boşluğu zengin; yapraksız bahçemiz: hatıralarından soyun
Çekinecek ne var, açıl; yutuver müşahhası, yut kara-delik!

SIRAT YOLUNDA BEYGİRLER

Yalnızca beygir mi vatandaş...çakallar, sırtlan, it, mamut
Hepsiyle dalaştın; iyiliğin dörde bölündü, unut!
O, her zaman sığındığın; gücü sonsuzluğu küçülten
Yanında durdu; ne şeref: sendin İstanbul’u fetheden!

TİK, KOVİD VB.

Başlığa kurban ettik başlığı: ilgisi ne tikle kovidin?
Tik, muhatabımızı ikna eyleme aşkının çocuğudur...
Karşımızdakini bırakıp yüzümüzü zorlamıştık demin;
Onaya zorlayıştır bu, kendini tekrarlaması doğrudur!

KURTULUŞ SAVAŞI ŞİİRLERİ

Dolapta bir not, yazısız;karakış başındayız, ivmesi kararlı hayatın
Bir baktım, bahçeme komşu bayraklı tepeye sıra dağların gölgesi düşmüş
Duama emanet küheylanın sesi çıkmaz, sükuneti kudretlidir bu atın...
Doru at, güldürür yüzleri: bakarsın susuşu sıcakken, yollara kar  üşüşmüş!

Kırağı tünellerine aşinayım ben, azar direnç, hep yazmayı yazarım
Siper kazdığımız toprak desen, donuk, negatif, rengi uçmuş, kirli bir leylak 
Boş sayfa bekletmeye gelmez, sarfiyatsız kandil ışığında haftayı yazarım
Acıya karnı toktur zafer günlerinin, üniformam fotoğraflarda parlak!
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HAYALETE İNANIN

Dönüverdik geçmişten; aynı insan ve çarşılarla yaşamaya
Bunca on yıllardan sonra biz nasıl geri döndük, cümbür cemaat?
Dört yanımız hayalet: inan hayalete, onlar hacimli rüya
Yoğunlukları var; bizimse peltelenmiş tenimiz, tam fecaat...

BENT İNŞA EDENLER

Porsuk, kunduz, yapsatçı kalfa, dönüşümcü, Çinli, Moğol
Yaratılışta ima vardı: duvarla bağlantılı ol
Bu işlere malasız, çimentosuz, plansız daldım ben
Üçgenleri saysam ne yazar; raporum iç içe dörtgen!

AH, ŞU YALNIZLIK

Anası babası varmış yokmuş fark etmez: kainatın ebeveyn uzantısı yanı
                                                                                                 başında çocuğun,
Fakat o şimdi bir ergen, ölmüş ablasını, manaya meydan okuyan ev
                                                                                 gezmelerinde görmek ister,
Vakit darmış, maslahat bekler imiş; boş ver, zaman öldürmeye teşne genç
                                                                                                        yüreği olgun;
Bugün, yalnızlığı içine çekip anlamak günüdür; sararmış demetten bir gül
                                                                                               aşır, mateme yeter!

İLHAMDAN MAHRUM RESSAM

Memleket neresi? Nijerya! Sıcaktan hoşlanır mısın hemşerim?
Cevaplamaya değmez, bozuk şiveli birisin; süjen de ilkel,
Kızmayın efendim, bendeniz de tahsil terbiye görmüş biriyim
Hangi macunu tercih edersen et, dişini fırçala öyle gel!

Nakarat
Fildişi Sahili vatandaşıyım, hanımla ben bazen çocukları konsere götürürüz
Tablo bu işte, zengin siyahi soydaşlardan fuayede  fırça yerim güpegündüz! 
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CENNET TUTKUSU

Ona da ihtiyatlı yaklaş, tutku'nun özünde alarm zilleri çalar
Cennet tanımında gerek ve yeter şart: sükûnet değil midir müminler? 
Serap mı görüyorsun, cennette misin? Kopya çek, suallerde cevap var, 
Cennet erkeği telaşsız, kadını kokusuzdur; düzgün deftere yeter!

MEVSİMDEKİ YABANCI

Turuncu yapraklara, yalnız gözünün ardındaki bir hücreden baktı
Henüz kenti terk etmeden kayıverdi siluet, adam bulvardan aktı
Tek hücre, beynin gömleğine marka olup yapışmış, ziyaret nedeni
Göz dibi yolculuğa bahane, turla gelmiş olmalı, tarzı çok yeni...

Terennüm

Yabandan gelen konuklar, doğduğumuz sessiz yerle konuşup giderler,
Turunç renkli sonbahar onlara aşina, sanki tanıdıkları bir yer...

KONU

Konu: Sen de sanat mevzuu; de ki edebiyatta,
Çaycı muamelesi gören Genel Müdürümüz o;
Tükenmez kaynak ucuzlatmış, beleş kılmıştır hatta;
Moldavia suyunda bin mevzu ağlar, çağlar bin koro!

CUMHURİYET

İlk mektep, ortaokul, lise üniversite çağları vesaire ki yaşanırken çok
                                                                                                                  uzundur
Hatıra defterinde anılamayacak kadar kısa, genellikle tatsız tuzsuz
Varsayalım tüm bu dönemler cumhuriyet salatasında ekmeğindir,
                                                                                         soğanındır ve tuzundur
Her dönem çeşnisi değişir: iyotlusu, iyotsuzu filan... fakat ağır sanayide hep
                                                                                                                    tuz buz

RUH 

Ölçmeye tartmaya kalkma çünkü o, sanal kainata nispetle yoktur
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Enerji yok, ağırlık namevcut, her ölçümde sıfırsız 
Mutlak hiçlik bu değil mi?... sağdan soldan kapatılmış tur
Sen ölçmeye kalktıkça ruh, sıfırlıkta mutlak sınırsız!

ZALİM GÖREV UÇUŞLARIMIZ

Kokoroz bayan spiker lafı: Sorti...dünya aydınları güler kırık şiveye;
Dün Rus hava gücü, bir uçuşta yetmiş sekiz terörist vurdu, hepsi de sarıklı
Garnizonda, alaca karanlık kahvaltısına inildi, uyku bölündü haybeye
Sarıklı terör mümkün mü? Sanırım cevap, sorti züppesi, kırık gerdanda
                                                                                                                     saklı!

SAVAŞ FOTOĞRAFÇISI

Toplama kamplarına yaklaşırken, topçumuz destek atışıyla hareketlendi
Gülleler adeta, ikinci dünyanın bilmem kaçıncı cephesine kilitlendi
Bir kampa girdik ki hayret, suyunu çekmiş, dibi tutmuş pilav kokusu
                                                                                                               veriyor
Motosikletten, yanmış çocuk cesetleri görüntülemek, fotomuzu geriyor! 

YEŞİL ÇAM AŞKLARI

Hiç kimse hiç kimseyi sevmiştir, kadın yüzü, kadınmış gibiyken
Tozutup, sahibinin kaslarını çizen keskin bıçak yanlıştır
Hoyrat cinayetlerde şiddet sebebi, kadın gölgeleri iken,
Hiç kimse hiç kimseyi öldürür; çekip beyaz perdeye yakıştır!

RUBAİ: EN YENİ

En yeniyi ne yedi, o yeni ki yenisi gelmeden gitmez...?
Eskiden herkes şunu bilir, şunu söylerdi: Yenilik bitmez;
Pandemi maske vesaire öyle mi, makul mesafe nanay,
Top mudur zaman salgın stadında ki pörsüyor her yeni ay?

FEDERAL TAYYARE

Havaalanı, andan uzak, maziden yakındır; sebep içimizdeki kumsal;
Yolcuların yarısı köylü kadınlar tabii, mecburen koyu kumral saçları,
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Bir kısmı Kürtçe konuşuyor, dilbilime göre eski yüksek Almanca: masal,
Kuzeyli gazetecilerle  arkadaş olduk; kutup çizgisini uçarak geçmek
                                                                                                           amaçları...

PUB 1916

Parlak çizme, jilet pantolon, üniforması tertemiz ütülü;
Kıvamında kahve içilebilen hoşsohbet mekana daldı,
"Savaşın sebebi varsa tarih yalan", laf konusuydu, örtülü...
Gecekondu federasyon Osmanlı'dan birileri varlık çaldı!

YANLIŞ TELEFON

Alo! Buyur Mıstık abi, seni dinliyorum; emret
N'olur sonra konuşalım, şu an bir misafirim var
Sen aradın beni, ağır ağabeyim benim: Evet...
Dedim ya müsait değilim, fazla laf işe zarar!

Nakarat

Yanlış telefon, doğru numara çevirmekten daha manalıdır
Yanlışlık, dop-dolu; doğru arama, her dem dır-dır!

SONU BELLİ KERVAN

Hedef sınırlı, ben üstünde gözlemciyim, gayeli,
Devesiz, kılavuz eşeksiz; nakliyat, kamyon temelli
Sonlu kervan amaç belli: yol bittiğinde ulaşmak
Bunu başaran olmadı, kafileler sonsuz, yavşak...
Hızın makul, seninle yürüyen canlılar akıllı
Kervan mensuplarının, kimi köse kimisi kıllı
Görünüşe bakılırsa bunların cümlesi normal
Gürültüde sessiz cehalet sayılır sendeki hal
Sonsuzluk, ışığa gark olmuş gaye, boş laf sarmalı
Hele vuslat, hele de vuslat: lafı-güzaf sarmalı...
İstasyon belli, yıllar saniye... ebediyet biter;
Kervancılar! Bir çift ayak ediniverin, yeter!

NAZİK AMA...

Rafine bir üçkağıtçıdan farkı bulunmaz kompozisyonda  
"Zarafet" anlatmada hoyratça, koltuğuna aşina kaba-saba cümlelerle 
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Sırf anlattığı için dinlenmeye maruz...hatta harbiden dinlenir fanfinfonda
Sanki söylevci; çok yazık: Ne kuyruk sokumu ne dili tanışır kelimelerle!

ŞAPKA

Melon mu? Yok canım izci şapkası, dağ başını duman alır, giyeriz;
Belki soğuk savaş dönemidir, canımız zırh çeker; bırak ayrıntıyı...
Kahvaltı masasında duran sırmalı kasketi o an alır, giyeriz
Akarken gümüş dere, alıç ağacını rap-rap sollarız; dayı-dayı...

Nakarat
Her kanun yazılırken unutulmuştur; şirin yalancı, tarih ilminde
Yolumuza çıkan kimi kadınlar da şapka giymiştir gençlik filminde!

SONBAHAR, RÜZGÂR, VESAİRE

Mevsimin yorgun yüzünde bir seğirme başlar, duyulur uğultudan tik
Pembe hücreli trompetiyle ne zarif: çığlık yarıştıran sadelik!
Sayıklar geveze bir kalp: "Sesler ne güzelsiniz, ölümsüz soluk gibi..." 
Durmaz demette çiçek, solan yenilenir; güzle başlar rüzgârın ritmi! 
İLAÇ PARASI

Kolay alfabe, cemiyet tarifinde insanla, beşerî dalgada sörf yaptı... 
Birlikten güç doğmamış zahir, mefkure toplantısında topluca uyuyoruz;
Yaşatmak vazifesi nezaketle yemek masasından kovuldu; iştah, saptı...
İlaç parası bulamayana inat, yoz lügatlerde sosyete hastalığı sayıldı uyuz! 

İVAN'IN DUASI

At sırtında tunçtan heykel şövalye oydu, Kafkasya'dan  meteor misali
                                                                                                              kaydı
Kayarak geçti İvan...Geçti de ne oldu? İhtirassız duası yerinde saydı...
Vatan haini kızılların adını işiteyazdı kahraman fatih: o gerçekten bir
                                                                                                             fatihti,
Hedefindeki kaleye kanla girdi, kansız çıktı İvan; duası istek cılızı: beyni
                                                                                             uyurken coştu eti!  

BAŞARI

Vapurlara yetiştim ki limandan bir gün önce kalkmışlar
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Sevinç, ziftli vuslatı eritse gerek; boştu güverteler
Yaza çıkmayı başardım, sindi patenime yenik kışlar
Gel gör ki başarım ipsiz benim, acelem final erteler... 

ZELZELE UYKULARI

Üstüme alınmam hastalıkları, ama duyarım;
Mecnun, piyano eşliksiz anlatır benzer bir hali,
Varsayın yaz depremi: uykular sakat, rüya yarım,
Zelzele bozmaz düz adamı; aşık, besbelli deli!

LİSAN HEYETİ, DİL KURUMU VESAİRE...

Başkanları sektir olup gittiğinde
Koltuğu atın, pis kokması garanti
Sarımsaklı sarmısak saklı beyninde
Dolaşımın yamuk akması garanti! 

Nakarat
Osmanlıca metinlerde sarmısak sarmısaktır
Diliyle oynanan halklara düşünmek yasaktır!
KONUMUZ KÜÇÜLÜR, YOK OLMAZ!

Ne yazar, çenemizi yoran şey, İvan'a tekrar mağlup olacağını bilebilse 
Savaşı, kafasına-mafasına koydurttularsa, savaşır, hemen o salise 
Bütçesine, uzay-muzay ötesi, foktan uydu giderleri filan sokabilir
Doğu-Batı Avrupalı yoldaşlar aman, roket düşebilir, ayı çıkabilir!

YENİ NORMAL

Mazideki günler ne kadar geride kaldı? Ben size söyleyeyim hadi:
Yüz elli sene veya yüz elli saniye; yani hesap teknolojiye göre değişir... 
Hatıra derinliğimiz dehşet, hatıralar kalıyor...Eski insanlar yenilendi; 
Yeni normalin manası pek sığ; ihtiyaç molası gibi normal molasında şehir!

DERSHANE PENCERESİNDE BAHAR

Camın öte yüzü, neşeli ışıklarını okşuyor uzamaktaki günün
Öğrenciliğimizde saklı, özgür bahçelere duyduğumuz sevdalar 
Uzaktan sevmek doyurmayan açık büfeye benziyor: yumulması ölgün
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Ders duvarına çarpmadan okul penceremize yasak bir aşk gibi dalar!

UMUM ÇOCUKLUK İLLETİ

Feryatla başlayan illet yumağı! Daim selamlansın varlığımız...
Çünkü genel manada çocukluk budur, doğan her günle yeni bir cız;
Bitemez sefil süreç: unut, ezberle, çalış, bazen sevinçten ağla;
Bulduysan dengini evlen, "geç" levhası as, özensin tümsekler dağa!
Reçete Nakaratı
Sonunda çocuklara koruyucu felaket yetişir, sükunet lütfen
İki yıldır virüs salgınıyla temizleniyor çocuğa tapulu evren!

KAPAT SOL ŞERİDİ: YAMYAM GELİYOR!

İlahına zalim, çirkin, beceriksiz gözüyle bakar, vahşidir,
Tapınmaya çelişki engel mi? Yamyam, açmazdan çıkar; vahşidir
Bir vaiz gönderildi davet tebliğ etmeye; sözü basmakalıp
Kazana atıldı pişmeye, gafil suya daldı sabunu alıp... 

KEŞMİR ÇEŞMESİ

Pınar kategorize ederim...yani aboneyim densiz mahcubiyetlere ben,
"Seçtiğim şu başlığın yerkürede karşılığı var mı?" bilemem; coğrafya, zor
                                                                                                                    mevzu 
Bir zamanlar biz tahta sandalyeli pişpirik arkadaşları Keşmir'e giderken...
Ne yazık, gidilmeyen yerlerin bizi benden ibaret! Gerisi harita tozu...

VİRÜS, EZAN VE GAVUR

Merkezi kayıt terbiyesiyle durmaksızın tekrarlanan ezan
Salgın evhamlarına bulaşık hanesinde kıstırdı gavuru
Virüs dikkatini yedi, kırk derece gündüz mantığını; aman
Şansa endeksli çıkmazlarda saniyeler rötarlı diller kuru!

HELAL ŞEHRİN ARKADAŞI!

Şehir, meşhur aynı kökten, şöhretlidir arkadaş; vardır payım...
Adını verebilirim: Abdurrahman, bir sakıncası yoksa bayım;
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Kavşağa günde dört kez uğrayan servise beraber bindik bir dem
Libya-Haber ajansına haber ayıkladık, habercilik ince verem!
Adımız meşhura çıkabilir fakat şöhret, ırmaksız, sığ delta
Akmalı sevenler yan yana ki karizma yetemiyor bir halta
Baltalara sap olmaktı hedef, halaskarlık kendi çapımızda,
Arkadaşla anlamıştık, güdük stres vardı: delikanlıda kızda...

Baltalar çoktur sapsız; dağılma böyle, baltasız saplar paralelde
Her gayretkeş hep sormuştur, çalıştık çabaladık ne kaldı elde?
Helal şehirde arkadaşlık, kardeşliğe anlamlı farklar atar;
Dayanışma ayran aşı: kâr payı lezzet,  "istikbal bank"a yatar!

YENİ NORMALE

Zehirsiz bir su müdüründen daha kibar, zararsız; sanki de su
Halife Bağdadi, Mars'a giden mektebin kitaplarını okumazdı doğrusu 
Mübarek şahıs göz atmadığı satırların yazarına müsvedde derse, susun 
Genetiği çürük saksağana misal dinlemek esas burda, konuşan "ne olsun"...

DİNİ İKTİSAT

Yoksul en zengin müptela, içtiği kainattan pahalı
Onu çekmeye görsün, eceli doğum sanır oynayaraktan gidiverir
Ulaşım can çekişiyor, tarım mevta; ver zehirli balı
Sanayi mi? Çevre kirleten bir terim, İnşallah geberir!

MUHTEŞEM ÖNDER

Çocukken hırpalanmış, rencide edilmenin rüzgarıyla çalışıp yücelmiş 
Özgeçmişini öğrendik; randevu alındı, saygıyla ziyaretine gittik 
"Keşke minnacık döneminde onurum zedelenmeseydi, olmasaydım ibiş" 
Vecizesi ile uğurladı bizleri; o alçak gönüllü büyüklüğe hayran olduk,
                                                                                                                bittik!

DELİ, TEPELİ...

Daha demin gençtik, bir çocuk sevilirken
Öğrendik, kimi zaman muhtemeldir viraj;
"Vites küçültmeden yola devam" der iken,
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Yaşlandı çocuklar, kuma kapandı plaj!

PANDEMİSİZ MASKE, SALGINSIZ MESAFE 

Ödünç tedbirlere tapınan uzun boylu, cüce pigmeler,
İnanç devletlerini kurdular uzun kavgalar sonucu;
Cücelik bedenden uzak bir hal, akıl zekayı deler
Delikte taht kavgası başlar, somurtur, camdaki sunucu!

GERÇEK HATIRALAR

Yani yalanlar... çünkü en ünlü tren garları kayıp...
Gerçeğe gelince, geçmiş zamandan öte gerçeklik yok;
Yeni zamanlara taşınmak için tüm geçmişi satıp,
Bir yere geldik ki istasyonu bulunmaz, tüneli çok!

DÜZGÜN BİR AKŞAMIN TASVİRİ...

Karanlık çöker, siviller dahil, mesaisi biten polis çıkar;
Yağmurla cilalanmış güleç, sarı ışıklar odalardan sarkar,
Yoldan geniş kendinden dar cadde, adeta bir talebe önlüğü
Filvaki, evine dönen herkes ya kiriş yahut teğet bir öykü!
ANLAŞILAN...

Beşer dili, insan mantığı yahut sözel-sayısal her ne ise
Bir şeyler harcayıp, anlamak için zaman sarf edeceğimize
Zekaveti faize koyup arttırırsak nasıl olur arkadaşlar?
Nerden baksan günah limitinin altında faiz, haram tarumar!

İNSANA NE YARAŞIR? 

Merak bazen, tutuşmuş pazen sabahlıktan daha çabuk kudurur
Alevlenip titreşir, titrek soru cümlenizi tersten kurdurur
İçeriğinde insan ve yaraşmak lafları sürünen öneriniz
"İnsana, insansa hiçbir şey yaraşmaz" dedirtir, affedersiniz!

ISRA: GECE YOLCULUĞU

Uzak semtler, varoşlar yahut iş ocakları; irili ufaklı
Kompartıman penceresini ışıldatır, panjur oyuna girer,
İstasyon yakın: nokta, ışık yarışırken, karanlıklar saklı
Sırası gelen lamba,gözüküp kaybolur, final tanıdık bir yer!
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 LATİN: HAGIA SOPHIA
ARAP: HACI SAFİYE

İstanbul'ca Aya Sofya, Fatihin annesiyle renktaş, bembeyaz,
Tende duru; muhtemel mavi gözü,  kelebeği görür falezden; 
Aya Sofya'ya Hacı Safiye de, Latin yerine Arapça yaz!
Ezanla tekrar buluşmak hüzünlü de: sistem müezzin, merkezden!

HİÇBİR ŞEY...

Eskisi gibi olmayacakmış...Adın ne? Hamaney;
Beynimize çip takacaklarmış...Bu uyarı kimden?
Üsluptan bilmeliydik, yine aynı pimpirik bey;
Ortak rica şöyle: "Uyarma, uzak dur çipimden!"

Nakarat
Hamaney efendi, mikrop torbası maske tek tip insan simgesi,
Güç, ağzını sokmadı beze; paçavrada ölen insanın sesi! 

SÖZ YANLIŞ

İster doğru ister yanlış, söz hep yanlış, devam et
İnfilaksız volkan doğru; tavsiye, susarken sus
Susmak etkili ilaç, konuşmaksa sesli illet
İşitilmeyen söz  doğru mu? Hayır! Sükutu kıs!

FABRİKA ZİYARETİ

Bahçede, "eski normal" denilen merhum vatan adına taziye kabul ederler
Şehir kulübüne hasret  iri adamlardır, ayakta kalan tek fabrikada;
Salgında solmuş çelik çivisi muhtemelen sağdır, bandın bandajına giderler;
Umutsuz hazin girişim bunlar, eski normal gömüldü, yenisi mefluç arkada!
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PANDEMİ VE İNTİHAR

Atıvermek kendini, dünyasından dışarı,
Hatta saklanmak ömrün gizli bir kilerine;
İntihar dedikleri, can vermekten çok ayrı
Canlı nöbet tutuyor intiharcı yerine!

KÜÇÜK BİR MEMURUN "ŞEHİTLER GÜNÜ" NUTKUNDAN...
 (Şehitleri anma kurumu panjurlarından okunmuştur)

Vatandaşlar, kardeşler günün anlamı belli, başlık ise basmakalıp
Utancımdan konuyu unutmaya çalışıyor, ağlıyor; sizi ağlatıyorum
İşsizlik kemirmekte cennet vatanı, cennetten bahis sanki de ayıp,
Toprağa düşerken gençler, bu törene layık mıyız, ne anlatıyorum? 
TAŞINMA

Ailem bu konularda deneyimlidir, sıladan ayrılmayı kast ediyorum
Londra'dan uzak, görkemli bir şehre göçtük, sebep muğlak, yok yorum
Babam titiz ve duyarlıydı, bizler de rahatsız edilmekten asla hoşlanmazdık
Belediyeye gidip, "yeni hemşerileriz, huzur isteriz" dilekçesi yazdık!
Terennüm
Dilekçe boşuna, aslına dönüş tarifesi sunan sahneyi atlıyorsak;
Anlayın ki yeni hayatlara taşınmak gerek; hiç değil kendimize varsak!

 ŞAMPİYONDAN İMZA İSTEMEK

Hassas mesele: durun şöyle bir soluklanın efendiler
Hanımefendiler, beyefendiler; yazık, ürktü şampiyon
Çeteden korkan halterciler, tenhada inler, yardım diler
İstenecek en zor şeydir yardım, bakın saklandı: ne hazin son!
Nakarat
Ona da unutmayı öğretmişler, hafıza mazide horluyor
Bugünü dalgın gerçek, yarını puslu; çocukluk albümde dekor!

ALBERT CAMUS'A SERZENİŞLER
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Eğer devamını bilip de söylemediysen Allah'tan kork dayı
"Ruhumuz gibi bedenin de hafızası var..." cümlen yarım kaldı;
Her neyse iş başa düştü, tamamlayalım: akıllıdır etimiz
İş yoksa, göçmeye ikna eder beynini: ahret buradan temiz!

AHMET'SİZ DİL

Bir "noktasında" tutturmuş, o noktada bir fok yok;

Düşünce balonlaştırır, öyle foktan bir lisan;

Ahmet karanlıkta yarmış içini, "VEE... BAROK!"

Estetik, düşük dilde ne arar?  Şaşıyor, insan...

Terennüm

Muharrirlik cevherin siyah ruhlarla çevriliyken

Kavramsız dildeki kamerayı nasıl gördün sen?

DENİZCİLER NE DER?

Sığınacak yerimiz mevcut, arkamız kuvvetli,

Not düşelim: Liman ve rüzgâr mıdır kastedilen?

Su bizden, nafaka denizden: O da su ve deli,

Mülahaza: Gemiyi emniyetli saysak, güler işi bilen!

Güverte Nakaratı:

İnsanoğlu, babasız eksiktir; kapı gibi baba ister sırtını yaslayacak,

O destekle yüzüp menzile erdiğini bilse, kendi aysbergine toslayacak! 

PANDEMİ-DOĞUMEVİ

Kütüğe girilip yapılan değişiklik garip

Galip oğlu Garip doğmamış gibi, silik kaydı

Onu bilenler çizilir, silindin kendin gelip

Nüfus numaran okunmuyor, bırak yılı, ayı!
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Nakarat

Bir maskeyle simadan kopuş, bitemez diyorlar

"Yeni Normal" iptal edilmiş normal yani  buhar!

DÜDÜK ÜFLENMEDEN 

Biliyordu: Her dünyanın kıyameti, sur üflenir öyle kopar

İyisi kötüsüyle geçmiş hatırlanmalı mı? Tefekkür, naçar

Hiçbir şey düşünmese ne kaybederdi canlılar, bitiş anında?

Emir kesin: Son fikre ulaşmayanlar, silinirler zamanda!

AŞI YOLDA TÜRKÜLERİ (1)

Haziran! İlk sineklerin nazik vızıltısı ve maskeli insan 

Hareketleri ağır karantinada doğmuş bir bebektir cadde 

Mesafeli duruş, yasal örgütlere açık,  kapandı ağlayan  

Yahut kudretsiz bir hasarı kemirir yeni vakalar, şu saatte!

 AŞI YOLDA TÜRKÜLERİ (2)

Salgın başlarında umutsuz sükutla biten sesler duyulmazdı

Havada, girişe açık kapıya bakan, raylı bir kilit:  büyük... 

Her ses uzaklığa göre bastırılmıştı, ahşap zeminler azdı 

Virüs çatlağına düştü sene, uzak ama yakın, hatta hödük! 

DİNBAZA TEŞEKKÜR RUBAİLERİ

Sayenizde mucitlerimize kavuştuk alfabeleri aşmış
Onlar hiç okumadan her şeyi biliyorlar ben okur cahilim
Pisagor teoremine takılıp kalmışım oysa  hain FETOŞ
Soru çalıp yüz çekmiş, aşırılmayan puanla yapamam ilim!

ÇÖZEMEDİK ŞU DOLARIN ŞİFRESİN...

Numaradan anlamam, büyükler sualimi bağışlasın lütfen:
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Hani bir dolar bir liraydı, n'oldu TELE'me, TELE'mize ne oldu?
Cahilsek de böylesi taaccüpler mukadderdir arşive atfen;
Cüzdan boşalırken ses geliyor tepeden, MÜJDEEE... keseniz doldu!   

CEHALETİME SAYGI... 

Gönlüm zır cahil mürşit, baz istasyonunu nükleer santral sanır
Bre gafil, virüs aşısı titreşimle üretildi, istersen çipinle anır;
Çok bilmiş ipsiz gönlüm, "aşı ol", sağlığımızdan yapma tasarruf
Yurttaş! Kaçma iğneden, bebeklerin eklemini düşün: öf be uf!

MASADA KAYBEDİLEN NE?

Bulgar Ordusu Çatalca'ya dayanmış, Edirne düştükten sonra,
Bu önemli sayılmaz Balkanları masada kaybetmişiz yani, 
Sovyet’in hainleri kendi askerini vurunca sırtından, hurra...
Moskof öğrendi masada kaybetmeyi, Enver’ime kıydı cani! 

G-BEŞ TEKNOLOJİSİ VE... 

Evet radyo dalgaları X ışınıdır fakat dünya ışın bilmiyor
Sobadan kurtardı doğalgaz bizi, şu gavurlar 'işin' bilmiyor
Işın radyasyondan farklıdır dense, trol zırlar; gaz çok pahalı
Her yerde ucuz, bizde değil; fiyat itibardır, alalım malı!

AMCAM SATÜRN DÜN ÖLDÜ

Berlin bombalanırken bahçedeki kafesinden kaçmıştı amcam 
Timsahtı, adı Satürn; adını bir masada müttefikler koymuş
Dün Moskova'da 84 yaşında öldüğünü duyuran makam,
Rapordan sadece duygu yansıtmış: kalp, solunum, yetmezlik ve tuş!

YURTTAŞ, BEYNİNİ YEDİ

Herkes iyi-kötü zekiydi, esnaf, müezzin, diğer tanıdıklar
İletişim ya cepten yahut sabit hattan: suda oynar balıklar...
Çarşı pazar akla zarar, sus maskesi takıp müşterek mantığa,
Korona' dan kaçar iken hoş sohbet gömüldü nahoş bataklığa! 
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ÇIKMAZ SOKAĞA FİRAR

Uzun; "Sonuna ulaşmaya yetmez ömrümüz
Tüyelim, alem çıkmaz sokakta firar görsün..."
Diye düşündü; kul hakkı yemiş beyni öksüz
Günahkardı, koştu... Bitmedi ne yol ne de gün!

Nakarat:
Sümüklü vaiz gerek fal batırmaya; mevzu dirençli hırsız
Koşmakla biter mi çıkmaz yol; uzun, tuzak dolu, çirkin, arsız!

DÜN, TARİH, FALAN
 
İrlanda, Portekiz, İsveç soruyor:
İnsanlık tarihi yok hükmünde midir?
Bunu nerden çıkarttınız; anlamak zor,
Gelişim şaşırtınca, dünsüzdür fikir!

KULAĞIMIZDAKİ SABAH 

Evin tavanı, kızı, oğlu babayı güçlü görmek ister, yaman
O, bir kükreyiştir, sinmez... daha taze sabah altıdan
Gergin cilt, sinek kaydı tıraş kabadayılardan nazik, tepede...
İniş jetten kontrollü; tahta kokar basamaklar, emre amade!

SİPERDE ESKİMEK

Mangası toptan şehitti, yumruğunu sıktı babalık
Doksanına basmak vız gelirdi, fakat o da nesi
Pazusuda deri buruşmuş, güçlü kaslarıysa sarkık
Aldırmadı, eskimeye meydan okurken balyoz sesi!

BİR ANI ANLATICI

Hangi bir,..Çok sayıda hatırat nakleden vardı koğuşta
Gündelik işte geçmiş ne yazar?  Anlatamadılar!
Takvime bakan gözün dili tutuldu, dünkü iş yokuşta
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Öz geçmiş yere serdi çoğunu, sustular katar-katar!
Terennüm:
Burun kıvırdığımız güncel meseleler gerçektir ve saygın,
Mazide kalan çaba, şimdiyi yaşamasak, komada, baygın!

 
ESTETİK VE KORKU

Eser bitmişti, takdim edilecek toplum, antrenin bir milim ötesi
Anlayış ve takdir beklediği yüce ortam insanlık:  canlı, zengin
Daha doğrusu hafta sonuna kadar böyle idi; geldi Pazartesi...
Ya o korkunç, kör olası olasılık, ya içi öldüyse cemiyetin?

PABUCUMUN DAHİSİ

Einstein'ı hiç sevmedim. Anlatılması en basit gerçeği 
En zor yoldan anlatamadı; zorladı ve zırladı durdu
Gerçek an, gülünç yalandır; guguklu saat onun ölçeği
Büyük babamla yaşıt olsam, benden kırk yaş büyük olurdu!

ADAMINA GÖRE KORKU FİLMİ

Gişedeki sesli gözlük çok sert baktı, baştan aşağı pimpirik:
-"Filminizi ben seçeceğim, siz önce soruları yanıtlayın"
Nasıl siz seçeceksiniz, afişteki filmi pek övdüler, geldik
-"Artık kurallar böyle, işte yönetmelik, okuyup rahatlayın!"

Nakarat
-"Evli misiniz, kaç çocuk var, ne iş yaparlar,gelir düzeyiniz?"
Filme gerek kaldı mı ki? Kişiye özel korkulara battık biz!

AŞKIN HİDDETİ

Uzak yıldızlara tuzak kurmuş sise rest,
Postamı duymayan yabancıya, size rest!
Kuyunun yuttuğu mehtap, güneş dilesin
Kılıç yorulmada, biri hançer bilesin...

Temel Beyit
Kapayın, yollar geçit vermesin titreşimsize,
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Sonsuzluk durağında rehber, titreşimdir bize!

CUMARTESİ SUALLERİ

Yaşamak, zulümden beter bir oyun mu dersin,
Sanatçı, dikkatle basit iğrençten kaçan mı?
Sorulardan yer kaldıysa biri cevap versin,
Sual yegâne okka mı, tartarken adamı?

CAN'LA BABASI

Can'ın soyadı Yücel, babasının adı, baştanbaşa hasretti
Oğul hatıratında, "Hiç kimseyi babam kadar özlemedim" der;
Hasreti bu çocuğun, henüz boy atmadan devleşmesine yetti,
Düşünün ki, sadece yol gözledi; yalnız babasını özledi!

ORTA YAŞ NOTLARI

On birinci kattan mahalleye bakış; anılar diri kalsın
Öğrenciyken, geçmiş şimdiki zamandı; yarınlar kuru taslak
Günlerden Salı, bir Mart sabahı; bırakın ders zili çalsın,
Nasıl olsa kara tahta hayalet ve alfabeler ıslak!

İVAN, İVAZ VE TİFÜS

İvan generaldi, İvaz da Paşa; tifüs salgın bir sayrılık, 
Rus general anasının gözü, İvaz temiz kalpli pehlivan
Paşanın ordusuna acımasızca kıydı o salgın sıyrık
Haritamız büyüktü küçüldü, bize ne içirdiniz ulan!

"GERÇEKTEN"İN  GERÇEĞİ

Herkes aynı düşü görüyor, ivmenin nedeni bu
Hareket uyduran rüya, zaman yalanına yeter,
İhtiyaçlar asılsız, susamamızın nedeni su
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Dokunamazsın buluta, en sert buhardır ve en beter!

Nakarat
Yollar haybeden labirent, yolu gözlenen yalan
Sıla, gurbet uydurmaca; özlenen hepten yalan...

JAPON ONBAŞI

Kollarını aradı, yoktular, bacakları gibi
Sahi nesiyle yokluyordu vücudun neresini?
Bir torbaya konmuştu başı, göğsü, sırtı, karnı
Herhalde gövdesinden geri kalan: az et, çok candı!

Teğmenliğe başvuru yarışına katıldı resmen
Hızı fena sayılmazdı torbasını yuvarlarken,
Bedeni külçeydi, ancak bir çuvalda taşınabilir
Beyni küçümsemez karnını, o da düşünebilir!

RACON

Alo, baksana kardeş! Düzgün tut şu kuyruğunu; fiyakana takılır düşersin
Güven veren hayalin lafı mı olur sahtelikte, uçar; renkli rüyanı yersin...
Ummadığın zavallı hal, dönüşür ihtişama; peynir misali küflenir faça; 
Ya akışkan düzen... akla ziyandır bazen: berrak bakış bulanıverir kolayca! 

BUZLAR KIRILDI

Dünya harbinde kaybettiğimiz göçmen ninelerin, dedelerin
Kırılan buzda yaşadığı çıktı ortaya, çok üzüldük: “Yazık!"
Onların hayatı antika albümde saklanırken, kalın, derin...
Mümkündü, sempatik sohbetler sürdürmek hepsiyle, karma karışık!

Terennüm
Önceki nesil mesut bir hayat sürmüş, toplamı saniye etmez,
İstikbal ise ebedi, şu an ulaşmaya ışık hızı yetmez!

AKŞAM RUBAİSİ
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Dün güneş zevale ererken gölgesini gördüm üçünün, 
Duman kaplamış çevreyi, gölgeler semize yakın hantal
 İçimizi yakan ne Yemen ne cıvık ağıtlar: dün, dün, dün
Fantastik her acı, hayale mahkum; sentetik, sanki battal!

PENCEREDE AYLA YILDIZ

Asılı bayrağın alı, gecenin siyahıyla harmanlı
Not düşmüşler cama askerin yaslı ailesi hicranlı,
" Şehit ana babasıyız, uykumuz öldü, harfimiz soluk;
 Enflasyona rağmen sönmeyecek lambası, ölgün, üç mumluk!"

PAYLAŞMA

"Kimse çembaloyu böyle çalamaz" hükmüne vardı üçüncü kişi
Hepsi dört kişiydiler zaten; ezgi tekrarları yetmiyor hülyaya,
Yaşlılıktan firar etmiş soliste gittiler: lezzet üleşmek işi...
Randevu şansı sıfır olsa da, içeri daldılar, paylaşmaya! 

Nakarat:
Pansiyon avlusundan yönelip sanat algısı kudretli ekspere;
Anlattılar hisli duygularını, sanki onun ağzından, yekpare!
KAMPTAN SAĞ ÇIKIŞ

Birinci savaşta esir düşmüş yüz elli binden biri
Bu yüzden adı: "Birisi"! Yani bir bölü yüz elli bin
Dikenli tel, barakalar, şiltesiz ranza, donuk deri
Yıllar sonra serbestti; eve gitti dingin, diri, sakin
Terennüm

Ölmesi için kurulan kampta hayatı tanımıştı,
Ömür, her an bilinçli, ölesiye sevinçli bir işti!

MÜHİM NE KADAR MÜHİMDİ?

Çok! Kim o çok diyen? Tövbeler olsun, çıt yok,
Ülen Çarın metresi, öten sen değil miydin konuşsanaaa...
Vallahi ben hiç ağzımı açmadım: ne çok dedim ne yok,
Affedersiniz şu dik duran şey ötmemiş miydi, haaaa?

Nakarat
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Şehitler geldikçe, çıldırır, dellenirim ben
Sönmem, gizlenir kor alevim, küllenirim ben!

DENİZ ATIM
(Eski Dostla Buluşma)

Nuh Nebi'den kalmış bir otel, bodrumu denizde, akvaryum camlı
Nadir görüşürüz; kalın cama rağmen anlıyorum, heyecanlı 
Her karşılaşmamızda aynı şeyi anlatır; çocukluk özeti
Doğumunda aile terk etmiş onu, öyleymiş türün adeti!

Terennüm

Hikâyesi sabittir arkadaşın, velakin anlatım değişken
Hiç tanışmadığı akrabalarını hatırlar, "yalnızım" derken!

YELTSİN PARASI
YARENLİĞİN HASI

Sovyet'in yeşiline kızılana bakılmaz; parası, çöptür
Donmuş yurtta değerli, yurtdışında çöp, böyle sikkeye tükür
Güven telkin etmeyen para geçersizdir; alış-veriş durur
Ekmek yetmiyor, sobalar  üşüyorsa: tahtları tarih vurur! 

EĞİTİM ANILARI

"Cehalet Okulu’nda, işlevsiz Şubat sabahlarının saat onunda
Güneş henüz uyku sersemi, ürkek-kaçamak, camdan içeri bakardı
Kuşluk vakti nöbet devredip haber dinleyecek, öğle hazır, yanında
Yemekhane aşçıları, bir dizi ocağı gah söndürür gah yakardı!

GENÇ OSMAN'DAN ÖTESİ...

Ben yaşadım yaşamaya fakat açtığım kapı benden çok daha gerçekti
Unutmayın: "Gerçeğin kapısın ben açtım", gerçek fanidir, hayalse kesin
Anlamazlıktan gelen kimdi? Kimse o dışarı  çıkan, kapıyı o çekti...
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Genç Osman'ım! Açtığım her şey gerçektir, dokunmayın, hayal gerçeği 
                                                                                                                  yesin!

YAVAN VARŞOVA

Kuzey Atlantik Paktımız, düşmanı yirmide bire indirir nüfusça
Askeri gücün nabzı çoktandır, Varşova'daki üniformalı faça,
Son zelzeleyi duymamış edip yoldaşlar; toplantıda konuşulmadı
PC’mi kapattım, ekran karardı, gölgeli yürek bir hemdert aradı
Terennüm
Ben nasıl editörüm? İlk mektep bayramlarımı güneşsiz sanıyorlar?
Kurak geçmede amansız kış, hüzün bahane, beklenen inceden bir kar!

MANŞET POSTA'DA

Ve baldır bacak ve altı yenge üstü Tolga, ve tıbbi pornocu dümen
Fermuar, birlik beraberlik üstünden taciz ediliyor; yarım gusül...
Davet: "Afet yıkıntısında toplanın!" Ve hırsıza destek tümümüzden
İşte "Hepimiz buradayız" derken cebe sızmaya devam usul-usul!

ALLAHUEKBER DAĞINDA ÖLÜM

Konumuz: önce, donarak dünyası değişenlerin yaş ortalaması
Yirmisinde genç kuşak, elli-altmış civarında çok olgun delikanlı
Hesap, ortalama nüfus kayıtlarındaki tevellütün tam ortası
Ölenler kendinden önce gidene acıyamaz diri-sağ hepsi canlı!

ANTİK FELAKET USTASI

Durmayan dram istedi, bitmeyen acılar kovaladı
İhtiyar bir semt aradı, çilede eskidi güleç adı,
Kanser, kredi borcu, işsiz evlat, diploma dolu kasvet
İyimserdi; yerinde saymak için koştu tabana kuvvet!

YAŞLI DÜNYA

Artık tarihin en eski varlığı uydumuz oldu dostum



80

Akla ziyan yaşlandık, atasız atalar sözünden mahrum,
Kadim mısır körpe kaldı moruk çağdaşla kıyaslanınca
"Ne geçmiş ne istikbal “de yaşanacak an kalmadı amca!

SIRTLANA POSTA

Dürbünle bakılınca kral sensin, kaçak sırtlan
Her kılığa girersin: verem, grip, deprem, darbe
Meydana çıkmam, siperdeyim; savaşı sen sırtlan
Kaderi mesken tutamam, zaten siperler dar be!

NE YAPAR YANDAŞ DEDİĞİN?

Allah'ı mı inkâr eder? İşlediği cürüm bundan daha mı kötü?
"Bundan daha kötü"den, hatta ondan da kötü: tümü, tamamı kötü
İnkâr, ondaki iman; okuduğu dua makara, gözü kıblesiz
Alanına sokmadığı mesele inanç: Meselesi, besmelesiz! 

REÇETE

Yanımızdaydı melekut, iyilik rehberleri hepimizin
"Hoşça kalın" demeyenler yanı başımızda: bizim, sizin,
Melekler terk etmese kimimizi, siz-biz ayrımı biterdi
Sırf onların varlığı paylaşılacak iyiliğe yeterdi!
Terennüm:
Ey top-yekûn kurtuluş, çocuğun paylaştığı iyiliktesin
İnanmayanı boş ver: melekelere batıl desin, hayal desin!
 

BAŞLIĞI SEN KOY!

Konumuz ne, İslam Cumhuriyeti? Hayır, nanik...
Sahtekâr Ayetullah pistindeki bayır? Nanik!
Aldatan, aldanan güdük despotlar? N'ayır nanik...
Başlığa değmez mi? Değmez, fiyatı zaten üç-beş kapik!
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KADER

Hayatın hayat kadını olmaya ittiği kızların takma adı, iğreti,pembemsi,
El Ezher'e kayıt yaptıran ilim çömezlerinin öğrendiği ilk tumturaklı motto
Kader ya seçilir yahut hiç tartışılmaz; o ne sihirbaz şapkası ne tavşan sesi
Kalpaktır kader cephede, ara kat sayılamaz, miğfere nazaran birinci kottur
                                                                                                                             o! 

KAHRAMANA AĞLAMAK

Belki gösterisi dokunaklı, masum, parlak
Yine de kahramanların na’şına ağlamak
Hoyratlık terazisinde ağırdan hafifçe
Uygunsuz, öğürtücü, zırvayla iç-içe!

Nakarat
Israrlı hiddet sohbetlerimizden mısralar:
Ölümsüz kahramana ancak alçaklar ağlar...
 NÜFUS KÜTÜĞÜNDEN SAYFALAR

Doğumum tam bin yıl çekmiş, ölmek için bekleyen kendine baksın?
Sözüm, rahat vefat uğruna hayatlar omuzlamış hedefsize
Düşünme: Huzur veren gazete okuyacaksın; çünkü salaksın
İstersen gecikmeli öl ki nihayetsiz bir doğum kalsın bize!

YENİ ŞEY KUTLU OLSUN

Soğuk, bembeyaz nevresimler altında bekliyor kar çiçekleri
Buzu eritecek sabırsız, tülden bir yaprak: gücü hevesinde
Direnir kış geleneği, ayaz şaşkını kılıp kimsesiz yeri
Gel aldırma! Sevinç, anlatılmaya hazır meltemlerin sesinde!

Terennüm
Beklenen geldi, o yenidir, tebrike değer doğrusu
Şaşkın zemheriye kurulacak iyi niyetli pusu!
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CENAZE NAMAZI: 2019

Şehit kardeş musalla taşında, farklı mahzuna aynı algıları taşır
Eğlence mekanına gürültü yorgunu loş kandil, mezara nur yaraşır
Cenazeler iki ayrı rozetten ışıldar, kalpten gören mükedderlere
Kariyer mevtaya makam lazım, bariyer ölüde yön uymalı kedere!

Nakarat
Her insana doğarken, ağlayıp-gülerken, olgunlaşıp-ölürken motif gerek
Kariyer hayra vesile, bariyer mezar, yol tıkardı geçmişte, şimdi tümsek!

HA ASRIN "ŞAHSIM"I, HA ERKE!

Dün eşek kadar sivilleri, soytarı aydınları, omuzu kalabalıkları
Erke makinesiyle kandıran beyni satıhta, bağırsağı derinde katiller
Bugün "şahsım olarak ben" i, "ümmet"imizi kandırıyorlar;Sovyet artıkları
Tercüme edersek günün gerçeğine: götüren el bilinmez, eldivenli eller!

TARİHİ ŞAHISLAR
(En Büyük, En Cahil, En Tilki Pavyoncu)

Gel etme hiç olmazsa bakanlık kursunda okuma yazama öğren demişler
Ağlamaklı konuşmuş "Okumayı sökemiyorum ben, hüngür ve de müngür"
Ne demek "sökmek" bunu yerliler uydurmuş; yoruyor zihnini batıl işler
Ötmüş, "Tarihte büyük tanınacağım,  pavyoncu olsa da büyük büyüktür!" 

TEST RUBAİSİ
(Bükreş mesaisinden trenle döndüğüm bir gün yazmışım)

Kumkapı civarı, bir sabahçı kahvesi; yeşil çuhada düet
Atmosferdeki demli çaya inat basın paçavraları: lanet,
Orta yaştan, hafifçe genç, bol tefekkürlü, efendiden bir şahıs,
Ciddi bir suratla manşetlere göz atmada, sakin mırıltı: tıs mıs!

Nakarat
Önce ajan zannettim, sanki hafiyeymiş, kıraat yapıyormuş pozda...
Test sonucu negatif, bir fok değilmiş herif; beton seçmen, vasat bazda
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UMUM MACERA ÖZETİ

İki uç bulunur işin başında: hazırlanış ve çökme; 
Araya sıkışacaktır tüm serencam, acı-tatlı hikaye
Başlarken yıkılacak şeyiniz yoktur kendinize has
Neden kaçsın neşeler; çökene dek iki sıçra, tek bas!

Nakarat
Ölüm varken yaratılış, kusursuzluğa mecbur, 
Uzun ömürlü ağaç, budana-budana kurur...

BURCUNUZ KUŞ MU?

Penguen hakaret iken kızmamış penguenler
Pelikan masum hayvan, sanki bir dudu kuşu
Sonra civcivler belirmiş, omuzlarda kefenler
Kültürel yarıktan tahta tırmanmış kutu kuşu!
Nakarat
Kıyametiniz yakın ki günler kuş kanadında komedi
Nasıl akıyor zaman, sizi oyalarken hasta türedi!
KÖYE DAVET

Bugün bulvarda unutkan voltalar atsak bile
Köy yollarında kalmıştır heves, hala kor gibi
Kendine yeten iktisat nimeti gelse dile
Faturasız tarz önerecek: imparator gibi...

KARAKAYA İLHAMLARI

Dedim arşiv vadisinden sürüp al küheylanı ki halk demir der sıfatına
Demokrasi bu olsa gerek: at, rozette karşıma çıkardı: buruk dava...
Sellerle boğuşmaktan bitap geçit, tek tük çamlarla bezeli yamaç boyu
Yağız bir yağmur kervanı rahmet taşırken gökte, yardım eyledi sağduyu!

Terennüm
Ben bu anonim kayayı her dağda aradım, sızdı gençliğim geleceğe
Ad, adres, meslek, hedef sordum üşüyen dallara, ürkek bakan her böceğe...

KARDA YÜRÜMEK
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"Si-Bi-Es"in, Erzurum'u gösterdiğinde, hele bir de mevsimlerden kışsa,
Karda yürümeye son ver, kışın sesini duymaya bak: taze, gıcır-gıcır
Duymanın yolu dinlemekten geçiyor, buzlu yolda ne yapmalı, buz taşsa?
Sadece yürü ve dinle, bırak adımların karışsın söze gıcır-gıcır!

VE ÖLDÜRÜCÜ HATA...

Merak bu ya: yapan kim? Büyük Adam! Küçükler bade içemez;
Sevap ve günahta gariban girişimlere kapalı ortam;
Averaj gözler kataraktlıdır, iyiyi kötüyü seçemez
Uyanıklar çetesinde üye kodu: tek taş yüzük, makaram...

Nakarat
Adam-madam argosuyla korku tünelinden önceki son durak
Korumalar yasakçı: mücrim, zulmet, titreme nağmesi yasak!  

MAZİYE MERSİYE

O çocukluk senin, ver bizim olsun, uyanmasa da bizde yatsın
Geçmiş, tabletteki çizgi hikaye, tıklatılınca başa sarar
Ha senin, ha bizim: donmuş ekranda mazi, biri onu tıklatsın
Çocuklar, nasıl da iyi yokmuşuz; başa sarılsak neye yarar?

HAYAT OKYANUSUNA RAĞMEN

Üç çocuk, ev kira, asgari ücret
Küçükler bakım ister: giyim, gıda
Mucize beklemek hakları elbet
Buna derler ummanla boğuşma...

Kimi zaman yılan balıklarıdır
Anneyi babayı ta dibe çeken
Dipsiz anaforlar karanlık ağır
Yine de şendirler, çile çekerken
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Gün gelir atışır, geç barışırlar
Enselerinde hep köpek balığı
Tüm aile, dirençte yarışırlar
Koparmadan sevgi denilen bağı

Ömürler biter, dayanışma bitmez
Okyanusa rağmen temel dimdik
Aslında temel aileye yetmez
Yaşatan, koruyan içten güvenlik

Çocukların mürüvvetini görür
Ancak kendi sırrını çözemez:
Aile korunur, okyanus çürür...
 O dev varlık. çekirdeği ezemez

Tohum tarla hepsi onun özünde
Dalgalar çıldırır, batmaz bu gemi
Güvence çiftlerin bir çift sözünde
Ey aile sonsuz yardımlaş emi?

ÜÇ KâĞIT REHBERLİĞİ

Gözler yalan söylemez, bir danışman yüksek makamda öküz gibi bakmış
İzler yalan söylemez, vahşi bir sürü geçmiş diplomasi çarşısından
Bir sürü sığır, fikir bankalarına karılıksız çek verip borç takmış
Problem çözen mantık paslanmış, acil müdahalemiz çıkmıyor kından

ŞAKACI RAHİP JONGLEUR

Çöllerde takma sakal, elde baston, tarihi ses
Bir şakacı, her derde deva formülden bahsetti
Çevresinde yığınlar halkalandı, toplandı herkes
Kalabalık, şakayı dağıttı, laf iflas etti...
Şakacı, ciddileşti...baktı: o, hayalden yakın
"Ya o, ya da akla uygun, halis, gerçekçi dua
İşte ihtiyaç duyduğunuz söz budur, dağılın!"
Sözü sekip kumdan, çınlayıverdi kulaklarda...
Özür dilerken vurguladı: "O, var biliyorum..."
Hitabete devam etti, harf gâh kalın gâh ince
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"Çok iddialı konuştuysam, özür diliyorum;
Bilin ki o yanınızda, yangın, tufan gelince!"! 

AÇLIK CİNAYETİ

Fatih bir semt, denizin öte yakasında; cinayet orada işlendi vah ki vah
Duydu bunu vatanım, sessizliği el ilanı yapmış halk duydu, inledi: eyvah
Acı ölenlere emanet ve lanet, acımasız yalakalara tüküren vicdanın sesinde
Ölenler dört kişiden ibaret mi? Karacaoğlanlar da öldü, sevgi de, kin de!

MESAİ SONU
(Annem İçin Manzume)

Dipdiri renkler arasındaki uzun yolculuk,
Suyu ışık hızıyla akmış  yorgun bir oluk;
Saniyesi kilometre katlayan trilyon cüz
Geçiş anı doksan altı çarpı üç yüz altmış bin yüz!

Terennüm
Akışla kavilleşmek lazım, "dur-kalk"ları önemsemeden
Yolun hükmü frendedir, hüzün ufka yaklaşır pembeden...

ÇELİŞEN GÜNLER

Gün dediğin insan gibidir, değişir doğum anı, doğum yeri
Bebeklerin dünyaya geldiği saat, ıslak bir zaman arsası,
Bitirir işi ebe, sevinirler ana, baba, abla ve abi;
Yenidoğanda kilo, cinsiyet, boy daima bir çeyrek arası!
Nakarat
Ömürler nasıl da genişti biz çocukken, ilkokula giderken
Sonra niçin büzülüverdik, neden çelişkiler ya geç ya erken?

TALEBE HAKLARI

İzin ver önce bilgiyi öğrensin taleben 
Ki bilmesini istediğin şeyi tam bile
Eşitlensin sınavda öğrenciyle öğretmen
Doysun kozaya böcek, dut yaprağı yeşile!
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SABİT ŞAMPİYONLA EKSİK İNSAN

Hep şampiyon bir takım, altı sıfır yenildi dün gece, eksik ne;
İnsanın en dış kabuğu, ruh kozası felsefe mi Hatça yenge?
"Kafam matematiğe basmaz; Bırakın felsefe tahsil edeyim"  
Yerli slogan; kompleksi sayısalda, ağzı dipten çarpık deyim!

Nakarat:
Kuçu olmak, yani KUÇURADİ örneğin ise vazgeç
Felsefe okumadan önce kendine fizik kursu seç!

ERMİŞLER MARŞI

Rüyada yürürüz ancak, yer bizim değil, gök desen hayli uzak
Mevsimsiz ayaz yola çıkmışsa sahibinin izniyle şen-şakrak,
Saklanır şaşkın eller, çekilir köşesine mor titreyişimiz...
Temmuz kavuracaksa yarın,hazırız;,ter atar su istemeyiz!

Nakarat
Adımlar çıplak enerjidir; yürürüz, esvaba bürünür onlar
Marş, adımdan yoksun kalmaz, mücerretsiz yollarda görünür onlar! 
İŞTE KONU BU

Meseleye girmeden başlığa bakış:bilimsel yeterli terim,
Sünnetçi kabininde işlem belli:  tümevarım ve tümden gelim
Para peşin tükenmez kalemlerle cep takvimi depolanmalı
Arz-talep gibi oynaktır miskin hayat, acımasızca dalgalı!

Laf uzadıkça başlık, alt başlık, netice tamamı buharlaşır
Mesele burada zaten sorun bize yaklaşmaz, uzaktan kaşır
Şu halde, not almak, yazmak yarışı seyretme sanatı
Kalemde dikkat uykuyla çekişir, birinci gelir yazar atı!

Dilci tatava, parola soran bekçi: "Sarmısaklı yoğurt" dedin
Meğer çarşı yanıyormuş mantıcı kapalı, ne yazık bilemedin,
İşaret "sarımsak" imiş, "sarımsaklı yoğurt" lafını duydun mu?
Yaşamak utanmaktır, hayasıza mantıcıda yoğurt sorma, huu...

Müşterimiz, patronumuz hep dilci, bunlar konuşmaz yumurtlarlar
Tükenmez kaleme para, not için alınan defter zarar
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Anlamak, anlaşılmak gramer engelli vatandaşı zorluyor
Mesele ahaliden "imdat isteyebilmek" konu başlığı: "Zor!"

MİNİK RÜZGAR ŞARLO

Haber beklemeyin allı turnadan, o rüzgar hiç büyümedi hep küçük kaldı
Cümle alem tayfunlaşıp taşarken, tam sayıya eremedi o, buçuk kaldı
Cüssesiz, ufak-tefek, minyondu ama, hız kesmedi volta attı ufuklarda
Herkes akıllı geçinedursun, eğilmedi yavan mantığa, o hep uçuk kaldı!

MİLSİZ İLE MİLLİ 
(Önce milden yoksun yapı)

Tek partiyle seçime gidin, o demokraside kazanan belli
Örovizyona katılın, oynar gibi yapın, birinci olmayın;
Şarkınız biraz Mozart, azıcık baldır bacak, ipsiz çifte telli
Halkınıza ihanet edin, kaçın cepheden, madalyasız kalmayın!
(Ve mili şüpheli, milli tip)

Oturtun tahta cahil bir sahtekarı hürriyeti tatmak için
O ki çamurda debelenmiş mağdurdur, engellerden yakınmıştır
Mükerrer Tarih: Başına taç konulunca hayalsiz, boyutsuz hiç
Tek nakaratla idare eder: Duymak istediği ses alkıştır!
ADRESSİZ POSTACI

Çağın illetinde tastamam otuz iki dişe 
Keman çaldıran kayıt işleri vardı çözümsüz,
Torpil tutkalı, kartvizit yetersiz kaldı işe
Japon kullanılsa, maruzat çıkaracak pürüz...

Rast geldikleri ilk postacıya adres sordular
Soruya sakar karşılık verdi: "Kimin adresi?"
"Kimin mi? Postacının a canım...çantası da var,
'Bak postacı geliyor' la söyleniyor bestesi..."

"Anladım" dedi anlayışlı, çantalı cömert zat
"Aradığınız benim, size ben gönderildim!"
Yine de adres sordular, cevap yamuktu fakat:
"Siz gelmeden, üç kağıtçı dilekçenizi sildim..."

Ağlaşmaya koyulurken mazlum cambaz tayfası
Cepten çözümün kodu düştü ; işte müspet cevap:
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"Şanlıdır talebiniz, onandı  kayıt sayfası;
Herkese adres sormayın ki yaşatılsın sevap!"

İşi görülen yurttaş, adettendir, kurcalamaz,
Yahu biz nasıl hallettik bunu, yoksa rüya mı?
Kartını verdi adam, "Sokak adı: Bulamaz"
Ev numarası çok uzun, okunmuyor tamamı!

LEYLAK

Sakin parfümlerin en bıçkın güzeli leylak
Adıyla özdeş kokusuna bir anlam kattı
Rengi alçak gönüllü ve mat ve fakat parlak
Doğallığına inat kokusu kaçak tattı!

Terennüm
Nerden çıktı çiçek-böcek lafı şiirlerde
Sonbahar tuzakta, ilk yaz bekliyor ilerde...

SESLER, YÜZLER TELEFONU

Gündelik iş bitmek üzereydi ki çaldı telefon, 
Arayanlar yazar arkadaşlarım ve TLN fon
Yani edebiyat teşkilatı, muharrir birliği
Manhattan'daki üç katlı binanın sohbet küllüğü...
Dostların ana sorusu. "Neredesin liberal yoldaş?"
Klinikte mutat meşguliyet, dışarda yağmur, yaş
Rahmet pencerede ıslak nabızdır, nemli atar
Düzgün bir ritim, hastaların gözü üstümde naçar;
Karşı binanın gölgesini sel bastı, sağnak deli
Beyaz gömlek, stetoskop: hastayı dinlemeli
Çarpıntı tanıdık semptomdur, üfürümde alarm var
Hasta alaka beklerken vakit yetse de zaman dar!
TLN ağdır, Türkçe söylersek "Yazar Örümcek Ağı",
Sordukları hep aynı şey "Değişen Türkiye Çağı?"
Tutun ki yeniden fetihler başladı, fizik yasak;
Size ne? Her koyun kendi bacağından asılacak!
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UYSALDIR VEDALAR

Şehir hatları vapuru: üç ay ömür biçilmiş yaşlı bir kadın
Hatırasıyla sıkmadı, ılık hava sohbetinde güverteyi;
Kısa manalı, harfi az kelimeler takasında sakin, saygın,
Teyze kucaklıyor anlık muhatabı, sezdirmeden yakın öteyi!

TEMİZ BENLİK KATARI

Katar mıdır, kervan mıdır, gezi mi; göç mü sonsuza...?
Başı sonu bir bu işin, mesele asil gidişte;
"En çok benim olsun"cu benliğe hayır, yer yok kansıza,
Hülya, rüya, sevda, hayal: araya katılmak işte...

Onlar büyük ey "ben", sen küçük kalma, hiç büyük olma:
Küçükler arasında ünlü; ünsüzler içinde tek...
İt benliği öne it, öndeki saf için daima
Kaparken ön sırada yer, küçüklüğe devam gerek!

Üst katmanda yoldaşlık, öncü mertebeye akar
Benlik insana emanet, ona hedef biçmek hoş,
Ulaşılan yer baharsa, istensin şampiyon bahar
İlk bahara, üst bahara, baharlar zirvesine koş!

Ha katar, ha kervan: yer tutulmalı benliğe,
Hakkındı, görevindi; çabaladın tırmandın;
Zaman ölmüştü: ön yaz son yaz eşitti birbirine,
Yürüyenler safındasın şimdi: övünürsen yandın!

EVSİZİN ÖZLEMİ

Kiradaydı, sabit gelirli idi; geçmesini istediği şey aydı
Oysa yürekten aşıktı takvime; zaman, uzatmalı aşkının adı
Odasında otursa tapulu mülkünün; içine çekse, lezzetini
Geçen her dakikanın; tik-tak niyetine duysa yağmurun rahmetini
Hanelinin mülkünde güneş, ufuk, pencere: şerbeti bol algılar
Ev sahibi ruh hassastır, etrafını polenli, bal tadında algılar
O da nesi saat üçü vurdu, yahut beşi, akla ziyan bir ziyafet
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Saksıdaki çiçek tomurcuk vermiş: ey sahip begonyanı ziyaret et!

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ HAFIZA

Kimi süreler müstakil bir yaşamdır, ömrün toplamından bağımsız
Diri biterler dönmeye hazır; yani nefes rakamından bağımsız
Bir gece seli ki ne geç ne de erken, ezbere yatkın tüm yenilikler;
Tekrar boyanacaksa poşetleri solmuş mazi, yetecek eski renkler!

BİZE SÖVGÜLER

İspanyol kardeş ağzını bozmuş, Türkçeye çevireceğimi bilerek...
Domuz! Ha klavye başına geçmiş, ha kılıç kuşanmış hırs bileyerek
Diyor ki diktatör gölgesinde şiir yazan onursuzdur, okuru fok,
Hatta fok oğlu foktur; şahsiyette ucuzluk kolaydır, ucuz şiir çok!

Nakaratlı cevap,
Özgürlüğün amelesi şairdir;ağzına, boğazına, çatlağına hakim ol;
Haysiyet harbine soyunmuş, sende dost arar; düşman zaten bol! 

HATIRA, MATIRA...

Biraz modern biraz çağdaş süvaridir hadiseler
Hedef, istikbale ulaşmak; binip sırtına akrebin, 
Güncel kafa karışır, idrakimiz onlara güler
Hatıra dediğin geçmişte yüzeysel şimdi derin!

Terennüm
Hatıramız alınmasın; konu, maziyi aldatmış matıralar
Geçmişte rengarenk, şimdi boz, siyah-beyaz  o biçim hatıralar... 

 
MUTLU SONU BEKLERKEN

Tezkeredir, diplomadır veya kupaya dokunuş,
Putun çökme anıdır beklenen, hani başında kuş
Esasen nöbetçidir o, yüzlercesi konar, uçar
Saniyeler geçmek bilmez ya, beklenecektir naçar!

Mutlu sonlar böyle midir, yani tahammül törpüsü...?
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Hayır! Bazen lezzet intizarda; final onun süsü,
Benlik iddiasını topuğundan süpürmüş anne,
Nice on yılları sevinçle harcar, saniyeler ne?

GÖLGE KASİDESİ

Önemli şahsiyetler önemsiz, ehemmiyetsiz
Yeryüzündeki gölgeler zaten eklemsiz, etsiz;
Fakat viraj alınırken asıllar eğri çizer
Sanma bükülür gövdeler, bu onları çok üzer...

Geometri ustasıdır desen veren her çizgi
Sesi bükülmüyorsa şayet, köşeden çıkar ezgi
Eğilmez gölge, ışık ister, karanlıkta durmaz
Karanlık sevmez gölgeler, lazer nasıl kudurmaz?

ÖLÜ

Başlık ölü...De ki kastedilen ölmemiş ölüler,
Vefat haberlerinin adresi solmuş gençlere bak
Kesin tarafsızlar, şifa aramayan gözleri güler
Yani alem sürrealisttir, istikametse unutmak!

EYLÜL HİSLERİ

Bu yaklaşan sonbahar demidir yahut son yaz
Yaprakları parseller rüzgâr, hele de poyraz
Tükenmez kalem gibi kurur rengin kaynağı
Silik uçar kırlangıç, kopar netlikle bağı....

Evsizler, şafak vaktinden bulamaz cömertlik
Çıkamazlar sığınaktan, güneş, delik deşik
Gündönümü her yer meskendi: uzan ve düşün,
İstersen uyanma, sürüp gitsin yerde düşün...

Eylüller insana muharebe çağrıştırır
Dinlenmek çare sunmaz, cansızlık öyle ağır
Bir zaman düşer ayaz kırlangıçlaşan gökten
Nemlenince ruh, yağmur sıcağı tutmaz fren! 

YURTTAŞIN ESKİMESİ
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Can havli kaskatı, tatsız canındaki lezzet
Sağlıklı gözükse de hareketleri fersiz
Göz bebeğinde tutuşan hedef ölmüş, pert
Ya müstakbel vefatı? Doğumu kadar yersiz!

TROL CABİR'E SORULAR:

PARİS Mİ, ANKARA MI?

Osmanlıca: şair aynı şair,
Kurbağaca: ozan aynı ozan..,
Kendimden söz ediyorum Cabir,
Gözükmem, Paris'e uğramazsan...

Burada anlayamazsın beni,
Ankara giriyor aramıza,
İşte yeni şiirim, yepyeni
Ki çıkaracak sende arıza;

İyisi mi bin ilk uçağa uç
Alana inmeden aç sayfayı
Oku, anla ki zemindedir suç
Paris duyumsatır o edayı:

"Süratli, değişken ve can" dolu
İçerlek ayna, harici avlar
Yerden havaya yağar mı dolu,
Paris'te ihtimaller bin katar;

Trol Cabir dahi anlar beni,
Ben aynı ben, değişmez bu kalem
Gelgelelim insan kuş misali
Uçulur, anlaşılır ifadem!

SADIK

Din alimleri, Tanrı'ya inanması için güneşi gösterdiler ona
Sükuta sadık idi, ağzını açıp da "zaten ben müminin" diyemedi
Sustu ama, azılı vaizler mahlukat listesi verirlerdi susana,
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Düsturuna sadıktı, ses etmedi; gözü, kopacak vaveylayı yemedi!

Terennüm
Sadık kalınsın zor maziye, geçmiş, gelecekle aldatılmasın
Kutsaldır dünü, yarını kurtaran, güvene şüphe katılmasın!

 
DAĞIM VAR BENİM!

Tamlama yetersiz sanki: ömür tepelerde…fakat...?
Kartezyen söyleyemem, çoğul dışarı: tek dağım var;
Sahi bana mı ait? Aidiyet zayıf irtibat,
O dağ benim için orada, biliyor bunu dağlar!

Nakarat
Avareliği yakmış mesai, makamından habersizse,
Hep irtifa kaybeder, fit olur küflü çukurlara bile!

ÇARPI

Telefonuna çarpı işareti konmuştu;
Buna rağmen kendi numarasını aradı
Korkusuzca, telefona çıkanla konuştu:
"Sen bensin, tamam da nedir ikimizin adı?"

VARNA'DA BİR SAAT

Gök kuşağı parlak, tarih daha parlak,
Vazifeli dayı, yorgun musun, bir bak
Dikiz aynasındaki yüzün bir yeğen
Gel yaşlanmayı unut, aynayı öğren

Görev özel, gün sıradan, saat kaç...
Bilir saati çavuş söylemez... amaç?
Bomboş bakar, dökmez ömrü sayılara
Taze gelindir "tik-tak"lar, gözü kara!
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Kışla bahçesinin kalındır duvarı
Yaklaşma, askeri alan, sarı uyarı
Kayıp zamanı küçük nöbetçilerin
Çok geniş istikbal Varna'da, çok derin...  

GARİBANNAME

Teninden viski savrulan hanzoya koştular
Adamı andırıyordu, adam gibi adam
Taşla taharet alanın eline düştüler
Sadece mabadı biraz temiz, sanki adam!

HANZO HÜKÜMDARLIĞI

Devlettir, devlet sayılmaz, örgütlü ama teşkilatsız 
Yoksulluk, rüşvet, terör için ne lazım organizasyon
Bin atlı akınlara gebe istikbal: katırsız, atsız
Neye mi binecek millet? Deşeleme kardeş, fanfinfon 

Nakarat
Cumhuriyet-ül Hanzo, dualara ilham kaynağıdır
Moskof, Frenk el açmış: Rabim buraya halife yağdır!

KADINLAR

Tekile geçilecek: geç! Kadın...
İlginç ne yapmış kadın, anlatın!
Aşığı çok toy, adeta körmüş
Çizgisiz rötuşu güzel görmüş...
Cinse özen, çirkin bırakmamış
Aşkta güzeli gören, bakmamış,
Hatlar montajlı, dünyası böyle
Maskesiz çirkin: kadınlar bile...
Maske dediysek içten takılır
Hop! İçerden dışarı bakılır;
Kadına sorun, sorun sorunlu,
Bu makyajlı bir rol, derin kuyu!
Özetle kadınlar çok derindir
Beden sabitken, yüz değiştirir...

ZIRVA, ANLAMSIZLIĞA MAHKûM
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Orada olmak, burada bulunmak neden, niçin: bura ne ki,
Neden ne, niçin ne demek; cevaplar anlamlı olabilir mi?
Varlıkların alayı saçma, mutlak yokluk desen, o zaten  yok,
Varlık sebebine hikmet arayıp durduk, bulduğumuz şey fok!

PASTEL TECRÜBELİ ADAM

Ömründe nice firari güveyler görmüş düğünden hoşlanmayan
Açıkta bekleyen ölüler duymuş ki defnetmeye yokmuş zaman
Belki de bunlar fiktif şeyler, hepsi uydurulmuş, tamamı yalan
Fakat kızına cinsellik kondurmayan baba deneyimi sahi!  

Bazen kulağına grip salgını çalınmış ve salgın şüpheler
Dinleyen çıksa anlatacak nice normal ve tuhaf tecrübeler
Saygın kişilerle paylaştığı mazi çok zengin, herkese yeter
Anılarını gerçek saymamak zor, adam gerçeği yalan dahi...

TERBİYE ETMEYE DAVET

"Uzun yürüyüşe katılın" hitabı ile
Giriş oldukça muğlak, dağıtım elden ele;
"Gidilecek yol uzun..." bilgi bundan ibaret
İçeriği yoğun, alevi taze bir davet!

Düşüp kalacaklar için nedir, net öngörü
Ya hu, bazı görenler, gidebilmenin körü
Adımı ıslak, kaderci takılan düşmez de
Bakarsın maratoncu menzile erişmez be...
O zaman ihtimalin gizli ve kesin dili
Yolda kalacaklarla üfürükten ilgili,
Neyse, düşme şerri hayırla sonlanabilir
Yola koyulalım ki yansın boş, cahil  kibir!

DAĞLARLA SOHBET

Ben bir yağmur bulutuyum, gölgem zirveleri aşar
Buğuyla yıkanmış ruhlar, aşar gider üstünden
Yeşil bilmecedir çimen, sürü bilmeceyle coşar
Dağ dilini bilir çoban, yanıktır kaval bu yüzden 
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Sen sabitsin, sakinlerin geçici, kuş,koyun,böcek 
Yüzümüz geçer derenden, su geçer, geçenler gider
Dağda doğan goncalar yaylada açar yüz bin çiçek
Yücelerde kanun şöyle: haysiyet zirveye yeter!

SEHER SÖZLEŞMESİ

Mirasyedi, aylak, emekli ne olursan ol; gel, dinle
Her sabah ışıkla köpürür, sızarım perdelerinden
Bakarım: lojik bir lafa koşan sevinç var mı gözünde,
Okuma, yazma ahdine sadık mısın sözünde?

Nakarat
İfade taşımayan davranış bağışlanamaz,
İfadeden aciz insanlara saygı zor biraz!


