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ey parlak söz!
Haydi bu pencereden parýlda. 
Çünkü sen artýk kulaðý geçtin, 

akla ve göze ulaþtýn
Mevlana

ejderha gözlerime
çâresaz bir zümrüt ayýrdýn
ben arýyordum, mahvým için elbet
söz uzadý, kesti kulaðý
saldýrdým aynana, zümrüt için
kýrýldý sýrlý cam, çölde
güneþinden gölgemi gördüm
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zümrüdün afyonumdur artýk
gecen, karanlýðýmda saklý gölgem
cisminin kayalýklarýndan sýzan ay
aklýmý alacak, alýyor zümrüdünle
ben ejderhayým;

zarýmda kemik
kemiðimde zar
kýrýlmaz olasýlýðým
imkansýzdan adem
zümrüdünle/sin
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Zamân-ý devletinde fitneyi der-hâb gördükçe
Ola müjganlarý a'düya nîþ-i akreb-i Ehvaz

(Nedim)

ah Zümrüt, karatýnda büyüteçler
gözler kumlar var,
bir bakýþýnla ejderha
sandým kendimi, oysa tüysüz 
bir akrepmiþim
ay zümrüt, seni vatan bildim
zümrüt ay,

seçemiyor gözlerim
bilirim korkmalý bu yakýnlýktan
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zümrüt yerinde çakýlý güneþ gibi
yýldýz eskisi gibi, sönmüþ sonra
parlamýþ krallýðýnca aydýnlýk
küçük taþlara, merceklere, mikroskoplara
hasret,

büyük ve aðýr daiminde devrin
küçük ve yoksun kelimelerinde

akrep kafasýný kaldýrýp
bir derin nefes almýþ;

"kabuðumdaki katmerle
geleceðe eðrildim,
ilmek ilmek zehirimle

bir eskil geçmiþten"
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kýtýr kýtýr elmaslar yiyor da akrep
kamaþan diþlerine
kýskaçlarýna, durmadan kanayan
bakarak vazgeçmiyor,
kýskývrak kýyametinden

genç çünkü gelecek
ve her daim cilveli

"hürüm" diyor kendince
geceden güne

hüzünlü geçtiðim
tek an yok.

"kýyametim" diyor.
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hüzün organým yok benim
taþlarýn altýnda geceleri
kükürt yastýklarla döþeðim
aç, susuz top gibi kývrýlýr
tetikte beklerim

ve þu ötüþ bülbüldeki
iþte ondaki hüznü
zehirli iðnemi böðrüne

sokup emerim.
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gözlerimin iki yanýnda
kýskaçlarýmý ve güneþ tatil
pazarlarýnda iðnemi sürüklerim
-düþer gölgesi önüme uzun bir
gardiyan gibi-

ah zümrüt, korkunç dansýmýzda
vecd ile kabuðumu karatýnda
parça parça ederim.
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serüvencidir örneðin þu karafatma
yolculuðunca salyasý salyangozun
sürtündükçe boþalýr iziyle
takibi kolaylaþýr; ben
yazýya gelmem bu yüzden

aç iki kere
bir yýl taþýmýn altýnda
zümrütüm hayali ile 
uyur uyur uyanýrým.
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ay mermeri gözümü alýr,
güneþime benzinle saldýrýr
benzim akrabalarým gibi sarýdýr
gözlerimi görebilirsen þanlýsýn

yakutlarý kýtmir kýtmir parçaladým
cam manivelamda sýktým kýskacýmý
o ufacýk iðnem; hilâli gövdemin
þirretimin panzehiri þehvetimse
arzumda

doydum kara sütüme
týp týp damlýyorum

ayýn nektarý

geceye
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zümrütüm kehribar prizmasýnda
beni bir kýrar; ejderhalara
-kanatlarým zahiri halbuki-
kabuðum, baþým, çenem, gözlerim
karatýmda katran karayým
aynasýnda güneþin zümrüdüme
baktým; iþte ben pek yaman
ejderhayým.
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iþte katýþýksýz cismiyim Aþkýmýn
Zaman'dan bir duruþla, bekleyiþle baðsýzým
Kör topal dinginliðimle

Bir zümrüde baðýrýyorum
Çýðlýðýmdan kayýyor gövdem
Ejderhalarý yaratan,

Ýþte, yakutuma
Bu içten çaðrýmla

Fal taþý gibi
Açtýrdýðým insan

Gözleridir.

(evet bunlar yazýya gelir
hep gelmiþtir)
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arzumdan kuma gömülmüyor külçem
çünkü kanatlarýmdan deðil ayaklarýmdan

baþlýyor yalnýzlýðým

her eklemimde yola müptela
cinsimin cesedinde
pýrýl pýrýl parlayan keratin

-bir yaþam dinamosudur-

kabuðum içre
iðneme güç verir.

Celladýmý tepemde taþýrým

Adalet zümrüdümün

"gel"

demesidir.
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VELÝ VE EFENDÝ
DIÞINDAKÝLER
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belagat seyisleri, koþumlarýndan tutsa a'ný
kýrbacýnda öldürür daha çýplak tene inmeden

çünkü çayýrlarýna inanmýþtýr, ayaklarý yüzünden
otun yeþilliðine kafayý takmýþ damak sahibi seyisler

arkasýna sarayý almýþ köylü
göreviyle maðrur mermerleri, pirinç kavisleri
toplar görünüye, ahýrdan hallice
kim bilir, ihtiþamýn koþumlarý akçeye baðlý kalmasa

belagat seyisleri
kalemlerinizi topraða dikiniz
bir nal atma yarýþýnda
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her ahýrda bir kývýlcým
bir kav bir çakmak bir
kibrit bir alev bir yangýn
yoksa,

bir dikkatsiz cam parçasý
özensizce ýsýnan bir sigara
yoksa sararmýþ atlarýn arasýnda...

tehlikesiz ahýrlarda
ahenk seyisleri

yaþamaklarýnýn tadýna
koþumlarýn düðümlerinde
varýr.
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ayýn parlak baþýna musallat saç
akrepse kývýr kývýr
yelelerinden ve kuyruðundan
varlýða tutunmuþ þu aygýr
kara kapkara gecesini
rüzgarýyla güneþin altýnda
sana bana raðmen
sonsuza taþýr

modaya uyar belagat seyisi
kuyruðunu kýrpar ahengin
yaþamaklýða övgü için
yelelerine rüzgar dolmasýn diye

boncuklarla kapatýr

ah bir de nallarý vurmasa.

Her atýn þahlanmasýnda
Ýnsanca bir itiraz vardýr.
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telli arabalarý ve mangallarý ile
koca koca makam arabalarý Sirkeci'de
halký da alarak yanlarýna, diyelim

yenimahalle-bakýrköy-florya

hem de þöyle dirsek çýkarak
tef vurarak
karpuz kabuðunda

Halkalý'ya yol aldý Düzen
Arkasýnda uzun halýlarý, top top
Kýrmýzý halýlarý,

Sürerek yoksulluðun
Dýþ cephe sývasýna

Büyük bir deðiþiklik deðildi beklenen,
Halk ya da iþportacý, belki makinist,
Çoðu kez vagonlarý eðen yerçekimi
Cankurtaran'da ev damlarýndan,
Paslý uydu antenlerinden, 1987 marka ITT'ye kadar

Küçük jeton süresince
Bir anda konuþuldular.
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tepesine gül konmaz
hepsi süper-sonik eþyalarý evin
salona döþendi -erol taþ kültür merkezi
elbet tuhaf bir isimdi-

yýkýldý.

Lambri, gupür, keser sapý ve imbik
Ettehiyatü, þeddeye fazla
Kaçmýþ salon manzarasýnda

Ýþte þimdi, hafifçe sonlanacak
O "gusto" dolu þehrazat dilleri
Trenin pasýndan ve elektrik 
Aksamýndan

Yüzbilmem kaç yýllýk
Surun hayaleti ile

Tam bir gölge açýsýnda
Ve hep tam o anda

Ve yirmi dakikada bir

Bozuveriyor pahalý otelin kral suitini ve
Döþüyor tekrardan, bozulmak için
Bildiði gibi

-garson buralardan deðilmiþ-
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Yenikapý'da biniyor vagona
Ter içinde renkler karýþýyor
Birbirine iþportacý, gazete kokusu,
Týkýrtýlar, týkýrtýlar, ayna
Konmuyor vagonlara

-konsa diye düþünüyor-

yer bulsa otursa belki
küsmüþ mü bu insanlar

yoksa belki metin deðiller
olamýyorlar

-aynaya gerek yok diyor
kazlý çeþme'de-

korkunç týslamalar içinde
bir at, veliefendi'de

durmadan bacaðýndan vuruluyor.
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baþörtülü bir kadýn
üç durak ötede

-daha binmedi, binecek-

raylara yakýn evlerde eðiriyormuþ
eþarbýný, renkler damdan düþer gibi
kýrmýzý paslý sarý civit mavisi cam
göbeði
saçlarý altýnda kel kafasý
Pazar ekleri ile mürekkep 

Kokuyor.

Matbaa iþçileri falan da vardýr
Vagonda -kesin-
Düþsel makaslarýn þansýna
Çocukluðumuz takýlýyor

Ve bir doppler kadar canlý
Kalýp, karþýdan
Gelen baþka bir trene atlýyor.

Kalýp, hep yanlýþ kesiliyor.
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belagat seyisleri Veliefendi'de inerler
çapalarla kum üzre bitmiþ çimleri
"bip bip" diye ötmez o alet

yoklardýr çünkü
belki güvensizdirler

bellidir atlarý, çatlamaz karýnlarý

kuyruklarý kesik
seyislerine koþarlar, koþmadan
jokeyleri parmak gibi
iplere ne gerek diye düþünürsün
kimi baðlar kýrbaçla örülür

ve vurulan beygire
sýký bir kurþun düþecektir.

Kaðýdýmýn ucunda
Sallanýp duran.
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seyisler taksi ile döner evlerine
tavuk dönere saldýrýr diðerleri
biz bir þey düþürdük diye

geçiririz aklýmýzdan
trenleri

raylarý ile maðrur Osmanlý
yaralý bir Cumhuriyet sahili
býrakýr, önümüzde arkamýzda
çift dikiþli

ve kim bilir
bir gün Sirkeci'den
Ankara'ya giden

Bir tünel bulunacaktýr!
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seyisler ve genç yamaklarý
doðrulurlar sabahlarýna kuþtüyü
yastýklarýnda,

biri erken kalkýp
keser boynuzu ile
kanatlarýný 

atlarýnýn

ve bir yara izi açar
böðürlerinde aygýrlarýn

dört ayak için
dört elif

eklem yerlerinde bir dayanýlmaz aðrý

seyisler bilir;

elif, kýrýlsa da eliftir.

Bizim atlarýmýz kazalarla koþarlar
Baþlarý vurulur esremeler için

Bir son deli koþu için, kimbilir.
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Ýstanbul, denize vurduðu ilk yerde
Raylarýna ayrýlýr, sonra hemen 
Bitiverir küçücük evler villalar
Bakkallar kuþ satýcýlarý paraþütçüler
Ara ütücüler çingeneler anadollar
Kamyonlarý, pikaplar, mekaplar

Deniz geceleri yiv gibi diþleriyle

Korunaksýz ev damlarýndan
Çocuk kaçýrýr,

Kirli bir bizans askeri
Ya da
Tuhaf bir cengaver

Tutar çocuðun bileðini býrakýr

Kent merkezi dikine dikine
Sarýlýr gökyüzüne

Yükselir, yükselir

Yükselir, hep.
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bir çýð gibi dökülür eteklerine
pusar kýrmýzý halýlarýna,
makam arabalarýna, sarkmýþ bakýr
telli sokaklarýna, "mini" tabelalý aile
bakkallarýna, dantelli donlarýna, býyýklarýna
bir kavuþur, sýkar, sýkarken boðar
bir tren arkasýndan sürükler
çamaþýr iplerini, misketleri ucuz
kuaför salonlarýný, gece yarasýna kadar
açýk pencereleri, oðlanlarý, kokan
ayaklarý, gider Halkalý'da býrakýr.

Ve sabah, inattan, sýrf inattan

Doðar bu þehrin Benjamin anlamýnda

Aurasý.
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