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Daha önce yazdığı kitabın yazarından…





Her şeyim aileme ve olamadıklarıma!
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Laubali

Hiç olmayanından aşk, her şeye
Sensizliğine demleniyor laubali

Sersefillerde yine
Nemli gözlere tutulmamış sözler

Sevgisiz ve yağmur almış yine sensiz sana aşk
Ağızla ve yordamsız ellerle gözleri karşılama

Anlayışlı Cumbalı’da.
Seninleyken yine sensiz aşk

Hiç olmayanından her sen’e…
Şiirden Öyküm’e.



Anlamını Bekleyen Anlamlar

Doğada anlamını bekleyen bakire hisler
betimi olmayan sevgisizliklere gölge ediyor

kumdan zamana
dümdüz gün biçimlere

bir yansıma uğruna gerçekliğinden soyutlanmış gölgemsiliğe
sadece bir elin alabileceği – verebileceği

biçimlerden yoksun
hissiyatlara

kılcal daha önce duyulmuş ama usulen tebessümlere
tebessümü ettirme isteğine
ettirmediğindeki işgalciliğe

Biraz çıplaklığa
giyindikten sonra güzelleşmeye

giyinirken güzelleşmeye
fikirsel giyinmeye

merkezciliğe
ısrarcılığa

Kaygılara
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kaygısızlara
sohbetini çok sevdiğimiz rakıya

ve sonrasına

Tekrar çıplaklığa
soyunurken güzelleşmeye

yine kaygılara
kaygısız görünme kaygısına

sessizken de anlaşabilme kavgasına

Kavgaya…
kendinle kavgaya
hayatla kavgaya

bastırma kavgayı
edebe
Ebe de

diyatına
eskimeye

***

Oryantalliğe
kıvraklığın esnekliğine

faraziliğe

***

Anlaşılmamayı güzel sanmaya
anlaşılmayı güzel sayanlara
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anlaşmaya
tekrar kavgaya

kendinle olanına

***

Sarılmaya
dokunmaya

dokunurken sarılmaya
hiç sarılmadan zahiriliğine dokunmaya

olmayanı oldurmaya

Her yaşadığımız anı son anımız yapanlara
uyumsuzluğa

biçim kavgasına yine işte
beğeni kaygısına

Düşük yapılmış kan şekerlerine
doğumu imkânsızlaştıran uyuşma çabasına

eksiklerinden sevmekle beslenmeye
isim babası tek noktalı virgül

illa tasvir idiyse
dış şartlarda uçuşan bir uyuşmadır kendi haline bırakmak

serin sabah esneyişidir aynılaşma…

Aşağılarıma…
yüksek olmayan finallere…

kendiliğime…
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Yanaşmaya, yanaşamamaya
Uyuşmaya uyuşamamaya
İlgi için hayvan sevmeye

Hayvanlaşmaya
İnsana geçişe, evresine de

Evrelere. Devrelere.
Yetmişlere seksenlere.

Geçişlerine.
Yeniliğe geçememeye.

Yozluğa, sahiplenmesine.
Anlaşılabilir vücut ritimlerine.

Statikliğe.
Kendini anlatmaya, açıklamasına.

Anlaşılma kaygısına.
Anlaşılmama kaygısına.

Anlaşmaya.
Ünlemlere, ünlenmeye.

Kandırılmışlıktan beslenmeye,
kabullenmeye.
Olgunlaşmaya.

Sadece bazı konularda olgunlaşıp,
birçoğunda emeklemeye.
Bildiğini satma ihtiyacına.

Yanaşmaya.
Biçimlere, biçimsizliğe.

Uyum arayışına.
Aidiyetlere.

Ait olma isteğine.
Anarşiye.
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Anarşiden sosyalliğe.
Yine olgunlaşmaya.

Tanışmaya.
Baskınlığa.

İçine alma çabasına.
İçinden çıkamamaya.

Vurgusuzluğa.
Bitirmelere.

Bitirmelerin biçimlerine.
Kendiliğinden olanlarına.

Anlaşmalılarına.
Kafiye arayışına.

Yüklemden sorulmaya.
Yükleme sarılmaya.

Özneleşmeye.
Özelleşmeye.

Ailelere arkadaşlara.
En çok kendine,
bencilliğe biraz.

Usulen ilk akla geleni yaşatma refleksine.
Reflekslere.

Bir tavra değil tavra itenlere.
Sesli düşünmeye.

Çoksesli düşüncelere.
Sessiz düşünüp davranmamaya.

Kaygılara.
Sarmallığa.

Sarmalamaya.
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Katlanmaya, gerekliliği olan buruşmaya.

Bedensel yıpranışa.
Yıpranmayı isimlendirmeye.

Sosyal bir biçime sığındırmaya yine.
Korunmaya.

Korunmayı kendinde sağlamaya.
Korunmayı beklemeye.

Ait olmaya yine.
Yalnızken gülmeye.

Güldüğüne gülmeye.
Kalabalıkta rahat gülememeye.

Gülmeyi tetikleyene.
Tetikten sonraki kahkahanın saplandığı yere.

Çıkış evresine.
Çıkma evresine.

Makineleştirmeye.

Aşırı yalnızlıktan doğan içine alma refleksine.
Yine içine almaya yine reflekse.

Doğurganlığına yenilmeye.
Yenilginin doğurganlığa dönüşümüne.

Dönüşümlere.
Gerilerine.

Yaratıcılığın doğurganlığına.
Pekişmeye.

Beğenilme ihtiyacına.
Güzelliğin evrelerine.

Magazinsel ve dönemsel içeriğine.
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Boynu uzun olmanın güzel sınıflanmasına.
Dudağın büyüklüğünün güzel sınıflanmasına.

İç güzelliğin güzel sınıflanmasına.
Dış güzelliğin güzel sınıflanmasına.

Tercihlerden göreceye geçişe.
Çirkinliğe ait sosyal yapılar oluşturmaya.

Kafayı oyalamaya.
Ölümü unutturma çabasına.

Kendisininkine.

İhtiyaçlara.
Sevmeye.
Doğaya.

Kendi doğana.
İçe dönmeye.

Dışadönüklüğe.
Uyuma yine.

Mimiklerin anlattığını karşılayamamasına.
Kadıncasına.

Kadınlığın severkenki ünlemlerine.
Olmadığın biçimlere empatiye.

Adamlığa.
Tariflere.

Aynısını baştan oluşturma çabasına.
Tutarlılığa.
Tarifsizliğe.

Dürtüselliğe.
Biçimsizliğe.
Tutarsızlığa.
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Değerini taşıyamayanlara.
Sosyal uyumsuzluklara…

Sonunda denize ait olanlara…

Uçmaya, uçamamaya, uçuculuğa
Hem uçup hem dalana, karabatağa

Saplanmaya, sadece batağa aynı anda erkeklenmeye saplamaya
Berraklığa, şeffaflığa, derinliğe, derinliğin merakına

Balığa, oltaya, misinaya, denize adanmaya
Tekrar derinliğe, avlanmaya

Muhabbetine, manzarasına, ürpermesine, rağmenliğine
Ve feda edilenlere, batırılanlara, insana olan batırılmaya

Islanmaya, ıslatmaya, kutlamaya, adaklığına denizin

Kıyıya, yanaşmasına
İnsana, kalmaya

Açılmaya denize olanına, insana olanına da, rahatlamaya, 
kendinden uzaklaşmaya

Sahanlığına, yüzeyselliğe, sahanlıktan derinleşmeye
Derinleşmeden mecburi sahanlığa, bazen karşı kıyıya

Kalabalığa ve yüzeyselliğine
Yalnızlığına ve derinliğine yalnızlığın, vurgunu kadarına,

Kadavralarına.

Lodosa, lodosçuluğa, yalnızlığına tutunamayıp karaya vuranına, 
bazen parçalarına, kokuya, ise bağlamasına isin

Sinmeye, sineye, yine balığa, açlığa
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Kokuya acıkmaya…

Denizden çıkmaya…

Anlamlaşmaya.
Yakın anlamları uzaktakilere yanaştırmaya.

Sinirsel yakınlaşmaya.
Duygu geçişlerine.

Her duyguyu tek bir duyguyla satmaya.
Anlamını bekleyen anlamlara…


