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HAYATIN PROVASI OLMAZ

Kaçırdığımız sabahlara ciddi bir özür borçluyuz 
beraber uyanmadığımız bütün sabahlar 
bir şey eksikti vardı yeryüzünün haberi 
yanımızda başka bedenler  
aklımızda başka hayaller 
ama aynı güneş aynı gökyüzü 
ve sen büyürken kimselerin fark edemediği yerlerde 
gözlerini anlamsızca dikerken en yükseklere 
durmaksızın seni düşündüğümü söylemem doğru olmaz. 
 
Ama günün başka kimselere anlamlı gelmeyen anlarında 
bazen onu elli geçe mesela 
bazen ikiye altı kala 
çorabımın tekini ararken ya da 
kaç yumurta kıracağımı düşünürken tavaya 
mütemadiyen seni düşündüğümü söyleyebilirim 
sevgilim denmez artık uzaktaki sevgiliye 
sevgilim denmez çok ayıp ama sevdiğim diyebilirim 
sevdiğim belli olmaz saçma sapan bir zamanda 
bir çocuk gülüşünde ya da eski bir türk filminde 
farkında bile olmadan aklına gelebilirim.
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BELKİ KADAR KESİN

Belki kadar kesin 
ve keşke kadar imkânsız 
birbirimizden uzaklaşmamız 
kırılsak da tırnak uçlarımıza kadar 
kırılırız elbet bunu gerektirir yaşamak. 
Ben zaten sana ilk baktığımda anlamıştım 
içime bakmıştın önce bayılacağımı sanmıştım 
dünyayla aramda geçmişim vardı o ara 
tutup ellerimi sıkıca saracağına inanmıştım. 
Belki şimdi bir uçurumun kenarından geçiyoruz 
sallanıyoruz belki arada bir çeşit deprem oluyor 
kızıyoruz birbirimize kırılıyoruz inciniyoruz 
ama biliyoruz uzak gibi olsak da biz aslında yan yanayız. 
Belki kadar kesin 
ve keşke kadar imkânsız 
birbirimizden uzaklaşmamız... 
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BABA BENİ ONA GÖTÜR

Geçtim! 
Dönüp sırtımı kalabalıklara 
Kanayan yerlerime iki kat fondöten sürüp 
(Baba beni makinist yap) 
Gençtim, bilmiyordum o zamanlar 
Gitmeye yeltenmenin gitmek demek olmadığını. 
Şimdi bütün ağrırken, tırnaktan saç diplerime 
Ağaramazken şafak ve ağlarken mütemadiyen 
(Baba beni depresyona sok) 
Doğru ne yanlış ne hepsi iç içe geçmişken 
Sen varken tek güzel olan, bırakıp nasıl gideyim? 
Geçtim! 
Dönüp sırtımı kalabalıklara 
Evim bildim seni, geçmişim ve geleceğim 
Oralarda bir yerdeyken sen ve en güzel ihtimalken 
Bir şey gelmiyor elimden 
(Baba benim kafama sık!) 
N’olur bana bir şey söyle ne yaptığımı bileyim 
Ne eksikse sen tamamla, son derece yorgunum 
Çok uykum var, öp beni, öpersen ne güzel uyurum 
 
(Baba beni ona götür) 
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ECELİ GELMİŞ BİR UMUT

Karşıdan karşıya geçerken caddede 
yeşil ışık yansa bile 
sen elimden tutmadıkça 
kendimi güvende hissetmiyorum 
anne, kendimle ne yapacağımı hiç bilmiyorum 
 
Aslanlı belgesellerde ceylan gibi şaşkınım 
dehşetli pençeleri inerken sırtıma hayatın 
eceli gelmiş bir umutla etrafta seni arıyorum 
anne, çok mu çabuk büyüdüm ben? 
 
Gidelim mi buradan anne bilmediğimiz bir şehre 
hapları arkamızda bırakalım, babamı ve kardeşlerimi 
iki göz bir yer tutarız ben sana bakarım, sen bana 
anne, beraber alalım mı iç acılarımızın toplamını? 
 
Bakıyorum da bazen aynaya yanlışlıkla 
en az seninkiler kadar kar var benim de saçlarımda 
seninkiler benim eserim, her telinde emeğim var 
keşke kızsaydın bana, oğluna, hayırsızına 
 
Unutmuşum bak 
söylesene anne, en son ne zaman okşadın saçlarımı? 
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KİMSE KİMSEYE BAĞIRMASIN

Kimse kimseye bağırmasın yapmasın bunu kimse kimseye 
Babam anneme bağırmasın annem bana bağırmasın 
Ben kuşa bağırmayayım kimse kimseye bağırmasın 
Allah’ı rüyamda gördüm ben valla bak çok ışıklıydı 
Uyandım sonra dedim baba anneme bağırma 
Ben Allah’ı gördüm rüyamda bana hiç bağırmadı 
Bir sürü bira içmiştim oysa yine de bana bağırmadı 
Ali Hasan’la Hüseyin’e hiç bağırmamıştır kesin 
Peygamber hiç bağırmamıştır kesin çocuklarına 
Kimse kimseye bağırmasın yapmasın bunu kimse kimseye 
Kulaklarım ağrıyor kulaklarım ağrıyor kulaklarım ağrıyor 
Kimse kimseye bağırmasın ben kimseye bağırmayayım 
Bağırmak tedavülden kalksın.
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BİRİ BANA SAKİN DESİN

Biri bana sakin desin ortalık fena karışık 
Biri beni dinlesin 
Anlasın biri beni 
Biri gözlerime baksın 
Ortalık fena karışık. 
 
Ayın boynu bükük, neden? 
Neden bulanık hep suyum? 
Sevmiyor işte beni, biriniz de anlayın 
Biriniz şarap getirin, yakarım yoksa ağaçları 
Su serpin, tuz dökün, bakın her yerim kanıyor 
Ne deseler kanıyorum, sahi ben aptal mıyım? 
Bütün seyyar satıcılara yanaşasım geliyor 
Yancı bir kederdeyim bütün imkânlarım sakat 
Biri bana he desin 
Hak versin biri bana 
Hak versin geberiyorum 
Biri tez şarap getirsin 
Şirintepe Parkı’ndayım 
Ağır ve ağrılıyım, inanmıyorsanız bakın
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Babaa! Üşüyorum. Kimse farkımda değil 
Birileri bir şey yapsın 
Ateş yaksın, çay demlesin 
Ne bileyim, bir şey işte 
Biriniz de söyleyin lan, neden beni sevmiyor?
 
Hayata nakavt oldum, izahın tek tarifi tuş 
Puştun biri miyim ne hiçbir şeyi hak etmeyen 
Veysel gelsin beni alsın Şirintepe Parkı’ndayım 
Bira ve Cin ve Parliament ve yarısı yenmiş Biskrem 
Gözlerim mi seğiriyor ben mi yanlış görüyorum? 
Onu mu görüyorum hayal mi görüyorum? 
Kalkıp gitmem lazım lakin kıçımı kaldıramıyorum 
Baba! Beni uyutsana bir süre uyanmayayım 
Anneme söylesene ekmeğime salça sürsün 
Sen yalan söylemezsin hiç, söyle beni seviyor mu? 
Baba! Bak ben çok ciddiyim ortalık fena karışık 
 
Baba, bana ‘oğlum’ de ‘hadi eve gidelim’ 
-Baba! Söylesene bana, beni neden sevmiyor?- 
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BAŞARISIZ BİR PROJE

Ben nerenin yanlışıyım hangi sokağın çıkmazı 
Ağaramayan gün gibi gecenin körüne tutsak 
İçlerden uzak bir sızı evlerden ırak bir kasvet 
Mataramda bir içim su, ben nerenin arsızıyım? 
Tanrım iki yanımda üç boyutlu duvarlar var 
Rica etsem yıksan onları bak hareket edemiyorum 
Kimin günahıyım ben kimin dilinin ucundaki küfür 
İttifakla ihtilaf vesilesiyim neredeysem ve kiminleysem 
Ve neredeyse vazgeçecek gibiyim söylüyorum bak sen 
bilirsin. 
Kime biraz fazla yaklaşsam delirdiğini görür gibiyim 
Mitolojilerden hikâye bakıyorum kendime trajediler 
beğeniyorum 
Histerik kahkahalar atıyorum sümükten şelalelerle 
Biliyorsun değil mi Tanrım çok iyi biliyorsun 
İkimizde biliyoruz birbirimizi kandırmayalım 
Ben aslında annemin, babamın ve senin 
Müşterek ve başarısız projesiyim.
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APARTMANLARIN GÖLGESİNDE

hep bir ağızdan bağırsak suçsuzluğumu 
tabiat ve ortasında dikilip 
küfrettiğim bu çağ! 
ah ki yazık ne çok apartman her yer 
kapı önlerinde mutsuz izmaritler 
ben bu gece burada 
apartman gölgeleriyle 
kavga edip dururken ben 
burada bu kadar çok 
ne kadar çok ben diyorum allahım 
sarhoşluktan değil bu 
bu hastalık! 
 
suçsuzum ben suçsuzum apartmanların dış cepheleri şahit 
başka kimse bilmez ama 
ev içi terlikleri 
salon salomanjeler 
işlemeli havlular 
ve boşalmalarına anneler tarafından 
asla izin verilmeyen 
camdan sürahiler 
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hiçbiri 
hiçbiri bilmez suçsuzluğumu 
 
uyurken terk edilen taşra delikanlıları 
her gece rüyalarında kendilerini asarlar 
inanmıyorsanız sorun 
apartman boşluklarına! 




