
yasakmeyve



Hüseyin Kaplan

???



HÜSEYİN KAPLAN

???
caz bir mecaz





beni vurdun sevgilim
şimdi ne yapacaksın?





belleksiz bir deniz
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rüya

bir cam kırılır gözlerimde
felaket güzelliğinin tılsımı
acıtır gecenin rayihasını
rüya bir serap, ölümün kandili

düşlerin yonttuğu zaman
ışığın ağıdı, kâğıtta mürekkep
suyun sonsuz düşüncesi
ve damlanın güzelliğinde şiir

ruhun hançeresinde biten gül
dikenin tenimde büyür
gelecek uzak bir deniz
zamanın yağmuru çilekeş
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acı güzelliğin

akşam rengi şarap örselenir 
zaman sevgiyi kıskanınca
ruhumu parçalıyor bakışın
ve öyküsünü yitiren acı güzelliğin

ayrılığa adadığın yüreğinle
yıldızları uyutursun göğsünde
karanlık sancılarım paslı bir dolunay
yılgın sularda yüzer yılan yalnızlığım
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kanayan

kırık bir aynanın efkârı 
ellerini kanatan yüzüm
korkunun yalnız kuşu yüreğin
sevdadan kanayan esrar

sessiz buzulun büyüsünde 
pıhtılaşan duygular karanlığı
sitemkârım, ey acının mihengi
tekinsiz gölgenin ıssızlığında

düşerken babil kulesinden
kaygısız bir meleğin gülüşü
hazin anılar kutsar ruhunu
şarabın kızıl hasretiyle öper
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kor

yaşattıklarımı yaşadım 
kaybolan zamanlarda 
sızlar kaderim bir küfür gibi 
bensiz akıp giden hayatta

avcumda kalan bir kor parçası 
pervasız gençliğin bedeli 
iflah olmaz bir vurgun 
sırtımdaki bıçak 
akıl zindanımın derin tüneli

ruhunu ısıtan anıların ışığıydı 
hayaletimin soluğu 
yüreğin değişirse bir gün 
zaman ne yapsın?
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arzu

gözlerinde tutunamadığım yar 
uçmayı göze alamadığım ulu dağlar 
düşmekse senden düşmek 
ama düşürme beni

cansuyum, çürümekse gölgende çürümek 
sen girmeye korktuğum okyanus  
boğulmaksa sende boğulmak 
ama boğma beni

gamzesinde yaşadığım yanardağ  
yüreğimin üstünden çekme yüreğini 
yanmaksa sende yanmak 
ama yakma beni

göğsümden sökemediğim hançer 
sağanak bir sevdadan kalan kokun 
mavi de olsa ölümdü hediyen 
ölmekse senle ölmek 
ama sev beni
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gül çehre

şarabımda yüzen 
gül yüzlü venüs 
yaralarımı saran şiir 
teskin olmaz deliliğim 
 
ömrümü verdiğim tebessüm 
senin kadar günahkârım 
senin kadar masum

şiirimin saf rüyası 
nefesimin öznesi ruhun 
ağladın masum dramıma 
kahırla yandı gecelerim
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mavi melankoli 

gözlerinden damlayan mavi bir istanbul
mavi bir efsuna dalarken ömrüm
ruh çürüğü bir gece sızlar
pişmanlıklar keser yolunu kavuşmaların
noktasını koyamadan bir aşkın yanar kalemim
mahkûm olur çarmıha ipek kanatlarım

maviye doğar istanbul her bakışında
kara kumsallar akınca üstüme ince meltemiyle
hiçliği kandırır melankolik zaman, avareliğiyle
küslük ağlasın saatler yorgun akrebiyle

ıslığını savurmakta gizlerin derbeder yağmurlar
karanlık sayfaları serper ruhuna, hiçliğiyle
gözlerindeki yosun her akıntıda ayrı salınır boynunda
mavi ipek düşler denizin teni
ürkek hicranını üfürür yelkenlerine
bir dalgadır solar hüzzam şarkılar

ve istanbul akar maviden
ağulu sevdaları dalgalı dizelerinde
istanbul damlar efkârımdan mavi mürekkep
hıçkıran zamana dökülen bir tutam afyon
karanlık bendim
maviydi istanbul
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denizler

uykunun perdesindeki gül esmerliğin
gözlerin imgelerin uçurumu bir ışık
akarsuları düşlüyorsun, büyüleyici akustiği
saçlarını okşuyor nazenin bulutlar
tadıyorsun seni incitmeyen yağmuru
denizler ülkesi izmir’de tarçın kokusu
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katharsis

misk kokulu sözcükler saçmak isterdim kucağına
aşkı fısıldayan yağmurlar dermek avuçlarına
sanrılar sarmaladıkça çevremi
yeni bir bilmece
bu yıldızlar, bu gök, bu iklimler
var bir kerameti diyorum, olmalı

yeniden gülersin yaşama
maddenin döngüsünden
kıvranırsın
toplarken parçalarını yapbozunun
çatalıyla eşeler acemi bir iblis
absürd parçalar koparır bedeninden
düğümlenir aklının dehlizleri
dengesi bozulmuş sandalda sızlayan
dikenleri kanayan, savrulan ruhumuz

buğulu yansımalarda boğulan ışık
arınıyorum, kaderimi işleyen kalemim
çıkmaz sokaklara anlam zerreleri ekerken
ölümcül gazları salınıyor var oluşumun
her solukta vurup kıyısına sonsuzluğun
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lotus

kehribar bir ölüm mevsimi lotus
epriyen gönüller ikliminde
sesinin tenimi öpüşü şebnem
aşkla yanar o şakayık şarkılar

yılkı atları divane bulut
ılgın ormanında tutuşur tenim
esrikleşir münzevi zaman iksirimle
tutunurum dalından yaseminin

yakıldı sesim söz uçurumunda
metafizik bir depremin habercisi
yoksulluğun garlarında hayat treni
silinmesin kalbinden mimoza sesi
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nar-ı sevda

kristal kırgınlığın gümüş sularda
ruhunun solgun halesindeyim
sitemkâr ömrümün kanatlarında
sonsuzluk dağında zümrüdü-anka’yım

hiçliğin buzul ummanlarında
nar-ı sevdanın pervanesiyim
güllerin fecrinde kanayan
dilde onulmaz yareyim
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sessiz kıyamet 

düşlerin yorgun kanatlarında
sisli sabahlarda hayalsin 
ruh gurbetinin adasında
sessiz kıyametten yadigâr

ihanetin sefil hançerinde
sızlayan yoksul çocukluk
suskun denizler şafağında
bir bilinmez hamlet’sin
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yağmur
 
yağmurlar takip eder beni
asude bir ay doğar akdeniz’de
titrek geceler zifiri şarap
pencereme tırmanan dalgalarda

kendi ağıma dolaştım
yasak bir sevdanın ayazında
ölümü düşünemez denizyıldızı
sonsuzluktan içtiği sularda

fani bedenini sürükler insan
su yorgunluğu yılgın zamanda
bir ceviz dalında karınca olsam
dünyanın bir başka sabahında
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ağu

ışığın büyülü ormanı 
gölgen serinletsin gövdemi 
ödedim yangınların bedelini 
tutundum içimdeki boşluğa

ağulanır acının hazzı 
zamana savrulan ecelimle 
kendi zehrimle ölürüm 
sarsılır kâinat hiçliğimle
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buğu

zehirli pençelerini geçirdiğinde ölüm
sonsuz topraklarına özgürlüğün 
kendi cehenneminde tutuşan
bir dalda iki yaprak mazi yanığı

ruhuma işleyen ölüm nakışı
her nefesimde vurur iğnesini
akar şarap buğusu gözlerimden
titreşir gözlerinde akasya mavisi
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esrar

gizli öznesiyim tarihin 
gözlerinde açan fesleğen 
arzunun kederli kırbacı 
vahşi zarafetiyim ölümün 
 
gecenin serin efsunu 
ifadesiz sessizliği uykunun 
tükendim benliğimi ifadeden 
esrarlı kitabıyım gülüşünün
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.

tuz

hoyrat sözlerin talanı
göğsümde açılan uçurum
yangında üşüyen yağmur sesi
zulmün kılıcında kerbela
 
tuz bastın kalbimin yanığına
nasıl geçilir günahlar köprüsünden
dil yarasının zehir yorgunu
sözlerin muaviye soyundan
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göçebe

rüzgârın eteklerinde sedef tenin
bir is tadı dilimde sözler
uğurlayanım bekleyenim olmasın yollarda
nazlı bedeninin ipeksi rüyasında

bir sokak kedisi sabahın ayazında
merhamet dileyen gururlu gözleri
kırağı çalar şiirlerim
ruhumun saydam yarasında

erdemin kanatlarında uçarken
avlar bedenini bir kartalın pençesi
göçebe ömrümün muamma fotoğrafı
esrarı tarihe gömülü yollarda
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caz bir mecaz

gül rengi güzün ateşli tadı
yanmasaydı akşam bu kızıl dağlarda
yanar mıydı yüreği yine insanın?

ilk günah işlenmeseydi
ilk günahım olur muydun yine
suyu bilmeseydim, susar mıydım sana?

aşkı bilmeseydi insan
dağlar çürür müydü sesimle
çöller dönüşür mü buzula?

logos olmasaydı evrende
çılgınlığım olur muydun yine de
onurum yıkılır mı depremlerden?

ruhu olmasaydı insanın
bir hayalet olur muydum dünyada
ışığın olur muydum anıları ısıtan?
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çöl

aşk çölünden geçtim dün gece
dingin görünen çılgın fırtınaları
serde erkeklik vardı
geçilecekti, güldüm

tuzlu denizinden içtim güzelliğinin
kara ağular varmış balında, öldüm
çoklu bilinmeyenlerim eşitti sana
ve zaman aşımına uğrayan kanım

zamanı suçlar sonsuzluk, ölümün hiçliğinde 
sar beni takatsiz bedenim
merhametsiz uykulardır kendini esirgeyen
soğur ruhum buza kesen sevdadan
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güz

sesinin kanatlarında güz
ışığın ipek dokusu
teninde kanayan efsun
lotusun sır kokusu

hasretle beklenen müzik
cennete uzanan köprü
evrenin mavi gözü
ve serçenin uykusu

hiçliğin duvarına tırmanan 
sevdanın fayları ömrüm
içimde kar fırtınası
imgelerim ilkbahar
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kül

sevdanın med ceziri ömrüm 
gençtim, sevdim, yandım 
kanla yazdım yazgımı 
gülkurusu tenine

feri sönmüşse fecrin 
adını söylese denizler 
gözümün gölgesinde arzu 
kan ağlasın saatler

ateşle sınanan gençliğim 
kül sürdüm gözlerime 
kadersiz rüzgârıyım yolların 
gül yaktım kederime
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hayat

hakkını ödeyemediğim hayat
bekledim gurbetin ayazında 
sesimde taş soğukluğu

omzumda yazgımın müziği
köprüsüyüm ölüm ve deliliğin
çürüyen zamanın kapısında
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iksir

yüzünün ışığı gökyüzü
şarap karası denizler
ömrünün solgun sularındayım

yoksul rüyalarımın kederi
gözyaşların yaksın zalim yaramı
sevdadan tutuşan gözlerindeyim

yaralı göğsünden akan iksir
ıstıraptan kanayan yorgun bir pınar
eros’un sarhoş kanatlarıyım

kalbimin mültecisi bir hasret
hercai esintilerin sürüklediği ömrüm
sevda suçlusu, ayrılık ateşindeyim

sözcüklerden yaptığım şarap
denizin ürperen teninde
dudağının değdiği kızılcık tadıyım
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kadersizlik

kalbine yazdığım mektup
simurg’un kanadında mavi
sürgünlüğümün mühürlü göğünde

üşür ellerim venüs’ün göğsünde
dağlar yansa da kederimden
gözlerinde siyah bir ayaz dalgası

tutuştu efsunu olimpos’un 
serinlikler ararken ıssızlığıma
sızlayan denizin sesi, belleğim

tasasız evrenin yüreği
kanadı seherin sonsuzluğunda
hazan oldu biçare imgelerim
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ipeksi nehirler

geceyi sor rüyalar avcısına
yazgım poseidon’un ağlarında
düşüncemin girdabı
eros’un körelmiş gözlerisin
ellerime akıyor yaralı fikirlerin 

bir yudum su getir bana
ipeksi nehirlerden
sevdan, afili cellâdım
yeryüzü senin varlığın

mağrur ve yaralı hiçlik
sonsuzluğun ışığı rengin
benzeyen gecenin tenine
yitik gölgelerde üşüyen sesin

ürkekliğin kedi adımları 
bir kızılağaç görkemi ömrün
söktün gönlümün teyellerini
çekingen heyecanıma yenildim
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plak

dilin ılıman ikliminde 
takılmış bir plak iğnesi kalbime 
“seni seviyorum, seni seviyorum, seni…”



36

akıl tutulması

kalbim sürçtü sevdim seni 
aklım sürçtü sarhoşum  
affolmasın sürçü lisanım
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sarhoş rüzgârlar

sarhoş rüzgârların yaktı kalelerimi
başım ayaklarım buzul
kalbim ekvator kuşağı
serseri kelimelerden bezgin bir gökyüzü

parmak izlerin yüzümde hazan
gömdüm gövdemi yanardağın gamzesine
bir gül uzar baharın karanlık sayfasına
apansız intiharım
karanlık bir damlanın tarihinde
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uçurum

sana açılan uçurumda
kaybolmuş bir çocuktur kalbim
kolları kırılmış heykelin mahzunluğu
yankılanır sularında çaresizliğin

dokunuşunla dağılır ömrüm 
bakışın diriltir evreni 
intihar tesellisi bu dünya 
avutmaz sensiz kaderimi
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gece

harap efsanelerin burukluğu
çürüyen sözler dilimde
gölgelerin gölgesiyim
uykunun karanlık ruhunda

yarasıyım düşüncenin
anlam ve boşluk köprüsünde
bakışsız bir gözün sahibi
gecelerin gecesinde



40

keder

yüzünün gölgesi rüya denizi
uykunun kederinde
yalnızlığa hapsettiğin ömrün
yaralı bir hayvanın sızısı

şair derviştir ve savaşçı
acısında vahşi bir intikam 
avare bir pervaneyim
ateşin yankısında temmuz
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zarif bir ölüm

bu çılgın gezegenin gizemiyim
zalim bir dünyanın kederi
düşüncemin zehri ördüğün sınır
sürgülü kapısı öykülerimin

ölümsüz güzelliğinin denizi
ruhumun çırpındığı derinlik 
sınama dilsiz yaralarımı
masum sözlerinde boğulur sesim

gençliğin gamlı akşamlarının
sönmüş ateşinden yadigâr küller
ısıtır yaramı yanık gül kokusu
üşümüşlüğüm yağmurun zarafeti
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zaman

gamlı belleğim bilinmeyen boşlukta
uçukladı rengi vahşi ruhların
harlanır ateşi sevdadan asude zamanın

sen ıssızlığımda açılan leylak
dağlar mı aşılmazdı, uçurumlar mı sonsuz
silinir pusu zamanın, ölümüm senden habersiz
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mavi bir ölüm

mavi bir ölüm
kuşkanadı kumsal
sevişmek seninle dalga dalga

tenine çisedi ölüm
ayrışıp dolaşmak nefesinde
uyanmak elinde, uyanamamak

gözlerinde kalmak ey hayat!
eteklerimden dökülen taş
sınırındayım ey kuşgözü

zemheri güllerim açılır
kiminse bu yanardağ
haresindeyim

kedim sürtünür
bir şehir geçer ayaklarımdan
gölgen gibi düşerim



44

zehr-i şeker

elimi uzatsam düşerim hiçliğinde
rüzgârda kar tanesi yalnızlık
imgelerin okuyla vurulmuş kalbim
gelsem sana, ürperir kanatlarım
tozlanır kuytularda nil durusu sevdamız

lanetli bir büyüyüm araf’ta
kanayan zamanın fotoğrafı
toprak kör, ateş sağır, gazel tütünler 
küçük karabalığım sevda şarabında
süflî bir dünya konuk hiçlik sofrasında

zaman, yayını yitirmiş bir keman
ışığın anaforunda uyurgezer melekler 
kokunda gül esmeri bir gülüş
cehennem sırrı bu zehr-i şeker
şeytanın sırtında yüküm ruzi mahşerde
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tutku

asi ve asil güzelliğin
yüzüne yakışan hayatın

hayat, kendine tutkun
tutkuların hayatın

tutkun öldürür azrail’i 
öldürür beni tutkularım
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yalnız

yalnızlığın
yalnız değil
kaç deniz eskitti gözyaşların
güzelliğin 
masum değil
kaç hayat yaktı günahların
bekleyişin
çare değil
güneşi çürüttü korkuların

tutkularım
sensiz değil
yansa da sular kederimden
isyanım
suçlu değil
olmasa ayrılık beterinden
şiirlerim
kara değil
mavinin arzulu ölümünden
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kozmos

bu alacakaranlık evreni
yüreğinle yarıp geçiyorsun
öfken seni sahici kılıyor
zor bir yol seninki biliyorsun
içinde acı taşıyan istiridyenin
incisi gibi
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girdap

ne verebilir sana
uçurumun kıyısında o mavi bulut
çaresizlik girdabında çırpınır ıssızlığı

beyhude isyanım, ölüm esrikliğim
belki bir düştü yaşadığım
belki sahteydi gökyüzü

sızlayan aklım, kan kokusu şarabım
ey aşkını getiren keder rüzgârı
mülksüz gönüllerin yoktur pazarı
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yorgun

bir savaş öncesi serinliği yüzün
boşluğun loşluğuna asılı
yağmurlar türkçe yağardı
kar ise kürtçe
...
ben savaş sonrası yorgun bir yüzüm
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deprem

sarıl kızıl sarmaşıklara
ekimde ağlayan bu kentte
saçıldı toprağa sürgünü
ve kara gölgesi azrailin

kim görmek ister ölenleri
isimsiz mezar taşlarını
acılar doğuran zalim dünya
merhametin rus ruleti
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sonbahar
 
yalnızlığı bilmeyen hiçlik
divane bir denizin ışığı
güvensizlik pususunda ihanet
vurgun yediğim sarhoş sularda

ışığın yırtıcı susamışlığı
yıldızları süpüren zaman
gülün yarası, şarabın uykusu
sevgiyi hak etmeyen hayat

cehennem buğusu gözlerin
yolumda bir yabani sonbahar
dökülür denizlere ayın ıssızlığı
kumral saçlarında yorgun bir lodos

aşkla yudular ölümü korkunç yalnızlığında
şiirin meskeni vahşi bir gül
onulmaz yaramın derbeder boşluğu
soyunduğum sonsuzluk buzul bir siyah
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sevinç 

ruhun ipek kozasında 
dumanlı gözlerinin sırrı
şiire düşen bir damla şarap
esrarlı öpüşlerin kokusu

yaslı yıldızların gecesinde
gölgelenen gençliğin talihi
ateşli tadısın gül rengi güzün
ölümsüz sevincin devrim çiçeği
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nisan

ıhlamur sabahlardı seni beklemek
şiir kokan bir denizin kıyısı
harelenen gül şarabı dudağın
gözlerin ürkek kuğuların sızısı

tenimi yakan defneler
çürüyen yılların alazı
kaybolsun sırlarım samanyolunda
nisan çiçeği tenin akşamın kokusu

masumiyetle beslenen ruhun
yalnız bir denizin rüyası
yaralı bir akşamdı seni özlemek
mavi heyecanlar titreyen kirpiğinde
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ada

bu çirkin dünyada
bir ıhlamur çiçeği
lotusun gölgesinde güneş
zarif hüsranların perisi

ıssız bir adayım 
bahar dalında esrar
hiçliğin sonsuz boşluğu
rüyalarıma dokunan yağmur

suskun anıların sancısı
küçülen yüreğinde büyüyen ayrılık
uyuyan ışıklar karciğar
sana geldiğim alacakaranlık
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vurgun 

 -meltem aksade’nin anısına-
      (1991-2011)

intiharın kıyılarında dalgalı
örselenmiş bir çocukluk denizi
melekler taşısın fidan gövdeni
ruhunun yangını bu yoksul ömür

karanlık bir kapıdan akan zaman
umutsuzluk girdabında hiçlik vurgunu
kırılgan bir asuman gençliğin
körlüğüm yollarına yağan kar

ipeksi bir giyotin gözlerin
sürükler bedenini acı sularda
dil öncesi tanımsız bir koku
arzu ve gerçeğin buluştuğu noktada

sesin uykusuz bir deniz
hafif sözlerin ağır kurşunu
hayat, katlanamadığın hakikat
seni zehirleyen ihanetin gölgesi
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bahtının tılsımı
  
 -neşet ertaş’ın anısına-

bedbaht bir tanrının sesi
gamlı hayalinde türkülerin
gönlümüze sızan sesin

kıraç çocuğu bozlakların
ömrünün hazan deminde
koynunda goncadır ölüm

uçuşsun sesler kabrinde
fani gürültüden uzak
uyu dingin bir su gibi
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iklimler 

rüzgâra rehin zehirli güzelliğin
gözlerimde sis
kirpiklerimde bir acının hançeri
suyun yarasını sardım, karanlığın çıbanını
dudaklarımda kor
kör bir aşkın yanardağ cinneti

süpürdü narçiçeği ayrılığın külünü
dinledim sesini yalnızlığın
toprağı avutan yağmurun
avcumda cansız bulutlar
marazlı şiirler tarihi
ve
kuru bir gül
ıssız gönlünün zalim iklimi
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tebessüm

tebessümün masum serinliğinde
zalim güzelliğinin hançeri
hayat köprüsünde yoluma çıkan
suskun gözlerinin alevi

ipeksi bir yağmur sesinin tınısı
toprakta güveren yaz bereketi
hazan tozları yüzümde biriken
sessizlik denizinde solgun bir ada
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leke

puslu sevgiler seherinde
gurbet öper kalbini
yoksul ve kırgın baharın
sevdayı hak etmeyen ömrün
masumiyet defterinde suskun

solgun bir rüzgârdır zaman
merhametin sızlayan çaresizliği
mertliğin çileli bir çırpınış
zulmün tarihinde lekeli

ıssız yangın yerleri gençliğin
ortak acılarımızın gökyüzü
bir çılgının peşinde hayatın büyüsü
alacakaranlık o rüzgârın meçhulü
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eylül

kül rengi akşamın gazeliyim
puslu mutsuzluğun akrebi
sesinin yankısında ölü yıldız denizi

o yılkı atı, ela gözlü eylül
deli yalnızlığı dağlara sürgün
uykusuz sevda saçlarında karanfil

yıkılan hülyaların ipek sitemi
taşır günahlarını masum bir deniz
yaralı efsanelerle solan ömrünün
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çile

iğde kokulu ürperti esrarlı bir esintide
ezeli bir uykunun mahmuru
çile, kendine ağlayan imkânsızlık
esmer akşamın denizleri
çıkmaz sokağı yolumun, şeytanın merhameti

açık bir yara, kanla beslenen toprak
kendi karanlığına gizlenen arzu
soğuk bir gülün tebessümü
kurşuna dizilen gençliğim
külde yatan kor, rüyanın hikmeti
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söz ve kalem

söz ve kalem
gülüşüne yanan kanım
sensiz uykunun sahili

şarap, sevda ve gül
ormandı sözlerim 
sana kalan kül

solgun gecenin körlüğü
dağlarda sızlayan sesim
yokluğun siyah bir gül
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damla

suyun girdabında sevda
kırılganlığın solgun güzelliği
su gibi ruhun, şefkatin dingin mucizesi

damlanın derinliğinde dağlar
ıssız bir bilinç, alacakaranlık
ölümün yakıcı dehşeti, iç paralayıcı hiçlik

suyun rüyasız uykusu, acımasız yanılsama
hiçliğin olağanüstü sesi
gözümde yıkılan hülya





hiçliğin gölgesi





hiçliğin gölgesindeyim
gözlerim bir orman yangını

belleksiz bir denizin
buz mavisi sesi
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nisyan

unutmak
kendinin inkârı
ıstırabın narkozu
benliğin uyutuluşu

unutuyorum
çünkü
var olamıyorum
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boşluk

zaman
anlamın uçurumu 
hiçliğin vurgunu ömrüm

sözler
ruhumuzun sesini bastıran dalgalar 
yurtsuz yaşamı ıstırap kuşlarının

sesin
içime akan boşluk
sessizliğin dil kafesim

yalnızlık
duru ve serin bir nehir
sevgiyle akmaz yatağında

ah! ne kötü biriyim ben
akıllı rolü yapan bir deli
ateist bir tanrının sözleriyim
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nefes

aldığın her nefes bir uçurum
ölümün kıyısında
her nefes hades’e bir bilet
dönüşünün olmadığı analitik doğrunun
eksi sonsuzluğuna
ölüm hiç yaşamadığının kanıtı aslında

sonsuzluk aynasında sonsuz kere yinelenen
yansımalar kadar sahte güzelliğin
dengenin tam ortasında
sıfır noktasında beklemektesin
kımıldasan yok olacak
sarsılacak benliğin
sonsuz kez denge bozulacak dursan yerinde
narkisos misali
kendi benliğinde boğulacaksın
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narkisos

kusursuz sandığın entrikalarınla
yalanını yansıtan aynalarda narkisos
sancılı ömrümün divane çarkı
çürükçül kokan dostluk çiçeğisin 

bir belirsizliğin gölgesinde
sessiz bekleyişinle üşüyorsun
beklemek ateşten de beterken 
aşkı denemek aşk değildi
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ateş

bir şehri sessizce okşayan efsun
sonbahar rüzgârları kadar asılsız
ezeli ve ebedi bir muamma
donuk bir felsefe düğümlenir boğazlarda
anlamsızlık dizini her geçen gün 
dolanır oldu adımlarımıza

rutubetli itiraflarla tökezler hatıralar 
erdem, omuzlarını çürütüyor asılsız dostların
kendini asla bulamayan benlikler
rüzgârın anlattığı yalnızlık kuramı
yeni bir kaos var girdabımızda
neden bulabilir miyiz saçmalık kasırgasına

tanrılar yaktı ateşi insanın kalbinde
anlam tabelaları asıyorum çıkmaz sokaklarıma
yolun sonunda ben, başında ben
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gölgeler

baharın deniz feneri
dilinin bilediği hançer
düşlemin uçsuzluğunda tetiklenen yüreğin
bulut kadar toy
suyun inadınca hırçın
hoyrat bir kentte yabankedisi
bir kenti gölgeler defne ağacı

geceye saplanan yoksul zaman
tarih kan kızıl, ateş yakut
teninde kar kristali
hayal perdesine emanet ömrün
suskunluğu yıkar çaresiz iyilik
zekâyı donduran saltanatı
bu kenti gölgeler leylak sürgünü

zalimlerin lütfudur hoşgörü
beyin vebasının o işkence şehveti
kötülüğün özgürlüğü, ruhuna batan kıymık
mağrur ve yaralı duygusal korsan
ne temsil edersin umumun piyesini
ne de teslim edersin ruhunun şifresini
gölgeler kentin pasını bir ıtır kokusu
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harami

bir yere ulaşmayan yolum
ölümün tuzağındaki fotoğraf
çağdaş bir küfür imgesi yaşam
itaat konforunda ihtilal sonrası

düşmanlar için yaşamak
eyyamcı haraminin amentüsü
uykunun açtığı derin siperde
ısrarcı bencillik cehalet okyanusu

tokların açlığı; bataklık estetiği
nesneler ve kalabalıklar evreninde
tılsımlı bir tasavvuf mu hakikatin rahmi
hiçliğini gizleyen grilikte

yılgın otu, safahat ve şatafat
kendini zehirleyen yılan kuşkulu sularda
ölebilir unutulan gerçek
bizi umursamayan zemheri zamanda
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modernite

kayıp zamanların son oyuncusu
camsı bakışlarının buğulu pürüzünde
transparan arzular ışıldar
yaldızlı gülücükler saçarken
ve boyutsuz kahkahalar
sırlı semalardan yağar ölümler 

manasız soyutlukta zihnin ağları
boynunda dikenli boyunduruğun
karargâh kurup doyumsuz köhneliğe
içiyorsun esrari güzelliğini
pırıltılı kadehinde kanayan efsunun

cehennem zebanileri adaklar adar 
ölümsüzlüğün sunaklarına
deliliğin ekseninde dönen zaman
pandora’nın kapısında paranoya
ne kapılır şehvetin sıcak sularına
ne de bırakır zamanı ölümün kollarına
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mahçup 

vurgun yediğim sularda 
gururuma yenildiğim yangın 
utangacım, utanmazlar diyarında 
kılıcımı tadan soysuzluk 
kaypak bir çağın arenasında 
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oyuncu

ölümle kıyıp nikâhını
seviştin gece
bir yanıtsız soruydu gece
gönül körü gözlerinden karanlık ışırken
birazdan çıkacaksın hiçliğin sahnesine
cehennemde gülen masumiyetinle

giydin üzerine kölenin mutluluğunu
esaretin kumaşından şuh kostümün
kahrın küllerini sür, arsız makyajına
kösnül ışıklarda ürpersin tenin

takıp takıştırıp takıntılarını
söz haydutlarının ziyafetinde
çalsın müziği dermansız iklimlerin
şehvetle için kanlı arseniği kadehlerce

riyakâr efradı izler
yağmalanmış bir zamanın kıblesinde
üç kuruşluk operası ısırgan ruhunun
delilik ötesi bir zulmün tarihinde
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paradoksal

süflî arzuların kıskacında ömrümüz
ne özümüze batmakta
ne dimağları acıtmakta
suskun çilelerin yükünde tülden bir sandal

doğrularımız var bir noktada
paralel ve buluşmayan
büklüm büklümüz eğrilerin uzayında
zamanın genleşmesi fizik ötesi
cüzamlı bu çağın fotoğrafında

eflatun sularda bıçak sırtı logos
sığıntı gölgelerin kadrajında
saçların masumiyetin ıhlamur kokusu 
kumral bulutların sarhoşluğunda
tarih sevdayla başlar
suyun tomurcuğunda
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ıstıraplar simyası

yanlışların oluşturduğu bir düzlemin 
doğrular üzerinde asimilasyonu yaşadığımız
normal insanlar sayesinde anormalleşmiş bir yaşam
sahte ve abartılı gayretkeşlik, umutsuzca mücadele
sorumluluk ve özgürlükten kaçışımız
dünyaya yakışmayan insan, insana yakışmayan dünya

ideoloji çadırında bilişsel konformizm
nasırlaşmış bilinçlerin avareliği
acı duymama adına iptal edilen hazlar
risk içermeyen garantinin coşkuları ve tutkuları yok edişi
sonuçta uykuyu ya da ölümü yeğlemeli mi?

yaşamları sanatsal olmayanların
sanatlarının yaşamsal olmayışı
morgda felsefî bir ceset, ilerlemenin bilimi
sürdürülebilir kalkınma, yitirilmiş gökyüzü
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felsefesiz siyaset, siyasetsiz felsefe
şiir, ‘ıstıraplar ansiklopedisi’nin bir sözcüğü
etik, çekecek tetik bulamayanların sığındığı bir yer mi?

bağımlılığın sıkıcı rahatlığından 
özgürlüğün zorlayıcı sorumluluğuna geçmenin erdemi

kendi sesine sağırlar işitmezler başkalarının sesini
insanlığı çöplükten çıkarmalı
insanın içindeki çöplüğü nasıl çıkarmalı? 
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azrail tebessümü

köpek balıkları okyanusunda gamsız cehalet
tehlikesiz düşünce yaşamla ölüm köprüsünde
tutkusuz geleceksiz bize yakışmayan bu hayat
soğuk savaş artığı biçare çağımızda

vaziyete hâkim, hayallere cellât
kaybolmuş vicdandır devlet
ruhsal cüceliğin kitleleriyle sarhoş mutluluk
refah toplumu kısırlığı ve intihar sızıntısı 
paslı bir bıçaktır düşmanlık
kanatır düşlerimizi

güvenli bir yüzeysellik çağında
halkın afyonu laisizm
çok yaşasın dinimiz
kavramsız görülerin körlüğü ve ahmaklığın bilimi
zekâsı kadar sorumlu herkes hayattan
zekâsı kadar sorunlu

aslolan şizofrenisi mi hayatın?
kötülüğün özgürlüğü iblisin köpekleri
ölümün ünvanları yoktur, hayatın telafisi.
yıkılır bu çark-ı devran, evrenin belleği zamanda
çaresiz iyilikler büyür, devrilir soylu budalalıklar
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orpheus’un denizi

gül, şahmeran’ın sedef dövmesi
şakayığın kanadında kanarya, çılgın musiki

sonsuz ve ölümsüz kumral bir akdeniz
zamanın iksiri şarap, orpheus’un liri

acının imgelemi belleğim, ayyaş bir denizin uykusu
lacivert gecelerin ufkunda, bulutçekimli sözcükler sevgili

güvercinin gözyaşları gençliğim tutulduğum seherde
tükenmez rüyalarım, yaban kekiğinin arzulu kokusu

yalanın ve yabancılaşmanın tarihinde yorgun hakikatin kılıcı
dökülür cellâdın kanı ve yırtılır bir çağın süslü despotluğu
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ölümsüz hiçlik

hayat, ölümün metaforu
var eden ve yok eden yangın
boşluğun saydam yansıması

unutulan yarın, suyun çıplaklığı
güzelliğin tek cesedi gövden
gerçek dışılığa dokunan dram

yaratılışın ebedi tuzağında
kül bulutuna hapsolan tenin
dünyanın sınırında ıssız bir evde

suskun bir düşünür, trajik diyalektik
bulutların okşadığı eflatun denizim
kusursuz hiçliğin huzursuz imgesi

varoluşun tesellisi dünyanın arzulu konuğu
defneler sana esiyor, iğdeler, ıhlamurlar
ve hiçe indirgenen inkârın imkânsızlığı

sözün belleğiyim, lanetli bir ateş
esrarın esrarı öznel uçurumum
hayattan ayıran o acı lezzet, ruh kamaşması

hiçliğe uçtu kuşlar, güzel bir sonsuzluğa
muammanın zehri bu ölüm buharı
yanılgımın bilincindeyim, inanılmazın rüzgârı
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sonsuz bir kış
  

-Özgecan’a-

kötülüğün gözlerine baktın, şeytanın kalbine
puslu pusulara düştü ömrünün son tebessümü

okyanusun yalnızlığı bakışın
kayan bir yıldızın göz yaşında o sessizliğin ışığı

zalim çağımızın perisi, beyaz bir bulut gençliğin
masum ellerinde kan damlası yeryüzü

şimdi bir anısın, zulmün tarihinde yazılı
ve gaflet uykularında Akdeniz’in yarası

sonsuz bir kış bıraktın ardında
nazlı yağmurların sonsuzluğunu

neden ağlıyorsun bir ormanın koynunda
“yeryüzünün gözyaşları sonsuzdur… ve yaşam yalnız rüzgar,
yalnız gökyüzü, yalnız yapraklar ve yalnız hiç değil mi.”*

(*) Yaşamın Ucuna Yolculuk- Tezer Özlü.
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