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önsöz
öncelikle şiirlerimin kitaplaştırılması fikrini aklıma koyan arkadaşım Volkan
Karakaşoğlu’na teşekkür ederim.
henüz bir şair olduğumu düşünmüyorum. düşünce adamıyım. o da tartışılır.
mahşer takımı, benim ilk şiir kitabım, belki sonuncu olur.
hayatta biçim ve şekilden önce, içerik önemlidir, yazılanlara da bu şekilde
odaklanırsak, birbirimizi daha iyi anlarız.
bu kitabı, bizi hep çok seven ve sayan, gençliğimize ve şaşkınlığımıza
rağmen, olgun insanlarmışız gibi ciddiye alan, edebiyat, kitap, insan
sevgisiyle ve fikirleriyle bize örnek olan sevgili Cahide Birgül’e armağan
ediyorum.
hiç gitmemişsiniz gibi...
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gece
sağ kolum yastığın altında
sıcak,
uzaklardaki kedime sarılmışım gibi
sol kolum, örtünün dışında
soğuk,
rüzgârlar dövüyormuş gibi
yatmışım koltuğa, bakıyorum karanlığa
uykusuz
ortadan ikiye bölünmüş gibi

3

sınır
ne zaman ki öter gündüz karanlığında ilk karga
biri biter ve başlar yeni bir kavga

4

imkânsız dilek
genç, zayıf muavin
gecenin bir yarısı otobüste
büyük hevesle
yeni başladığı işinde
üflesen üstünden düşecek bol pantolonu
kim bilir kaç beden büyük beyaz gömleği
dümdüz kesilmiş ense traşıyla
henüz atılmış hayata
öyle ince ki boynu,
ilikli yaka düğmesiyle arasında
var sanki bir dünya.
kan emici insan azmanları arasında
azmanlaşmadan,
azmanlaşmana sebep olacak
koşullar oluşmadan,
var olabilmen,
dileğiyle…

5

bulutlar
etrafımda tepeler, yeşil kıvrımlar
ağaçlar, yollar, binalar ve bir sürü detay
serilmişim çimene belirsiz göğe yatay
haliyle kaşınıyor kollarım
sayısız ufak sinek, böcek
yine de buradan kalkıp nereye gidilecek
farklı yükseklikte bulutlar
farklı renklerde gri tonları
uzanıp tutamam onları
burada böyle mutluyum
tam mutlu da değil, ama rahat
uzaklar ile aramda net bir hat
ne düşünüyorsun desen
hiç…
bazen hayat, bazen zırva
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ayakkabılarım
işte zavallı ayakkabılarım unutulmuş gibi oradalar…
üstündeki yanlamasına koca çizgiler
sahilde yaptığım yalnız yürüyüşlerin anısı
sol cenahtaki kurumuş kir,
biri doğum gününde içkiyi dökünce olmuştu
yine de o yapış yapış leke çok daha anlamlı
rastgele sıçramış çamurlardan
cömertçe atılmış bol düğümler
bağcıkları mayıs sıcağında iyice gevşettiğim için o haldeler
yanlardaki kahverengi toz örtüsü
şantiyenin bana attığı imza
solmaya başlayan siyah renk
karımın bana yakıştırması
ipten, ufak bir halka fırlamış sağ taraftan
belli ki oraya da kedim dadanmış
niye bu ayakkabılar farklı yönlere bakıyor derseniz
o da benim halet-i ruhiyem
bir köşede duran tüm eski ayakkabılar gibi
hüzünlü, neredeyse acıklı,
anılarla dolu ama içleri boş,
bana bakıyorlar

7

anlaşılamayan
anlayamıyorum
aslında anlıyorum
ama tıkanıyorum diyelim
birbirimize karşı acımasız duygularımız
şeytani çirkin kurgularımız
öfke ve nefret dolu gözlerimiz
tüm pisliklerin sonu keskin sözlerimiz
neden var
madem zamanla birbirimize dönüşüp
toprak olup, seninle öpüşüp
aynı sonu, aynı şekilde paylaşacağız
madem hepimize atılan
ilahi bir imzanın bereketi
bu büyük düğün
o zaman neden bu düğüm
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zaman farkı
eskiden genç kızlar eş olarak
onları hiç sevmeyen erkeklere gittiler
bir çoğu tuzaklarla dolu bu yolculuğa isteksiz çıktılar
kim bilir belki o sırada başka erkekleri seviyorlardı
hatta evlenmeyi bile düşünmüyorlardı
ve evlilik nedir birçoğu bilmiyorlardı
kimisi hâlâ çocuktu
ve o erkekler
bu genç kızları kollarına aldılar
büyük bir istekle koyunlarına aldılar
basit oldukları için kötü davrandılar
güçsüz oldukları için dövdüler
anlamadıkları için küfrettiler
olmadıkları için dinlemediler
hatta onları görmediler
ve o erkeklerin anneleri
genç kızlar keyif etmesinler diye
ya da sadece kendi keyiflerinden
bu genç kızlara zulüm ettiler
-çünkü zamanında onlar da
bedenlerinin üstlerine vahşice tırmanan
erkeklerin genç karılarıydıve o genç kızlar
küçük çocuklar doğurdular
biri çocuğuyla arkadaş oldu
öbürü çocuğuna abla oldu
öteki çocuğunu dövdü
kimi çocuğuyla beraber dayak yedi
bazısı çocuğuyla beraber terk etti
hatta çocuğuyla beraber uzaklara yollandı
kim bilir hangileri aç kaldı
parasız, sefil ve muhtaç kaldı
kaldılar kalabalıklar içinde tek başına
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