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Asimetrik Ambargo
komadan çıkan yangını söndüremem
iki defa yıkanamadığım asitli akarsu
burada kimse yabancıları sevmez
çünkü ince bir kağıda* yazdığım destan değilken
kafamı dağıtmak istiyorum doktor
reçeteye kurşun işlemez.
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anlamdan uzaklaştıkça suratına çarpan imge
iz bıraksın bu hoşuma gider
umut uyku getiren bir masaldır hem bilirsiniz
b/ölmüyor uykumu hiçbir terör örgütü
sizden hiç kurşun sekti mi
ya da rica etsem çelik yeleğimi ütüler misiniz?
kırlangıç kırıldığında kırklanan cenaze
suratımda tozlanan nefti kinle birleşince
alnımın ortasından öpüyor sevgilim
biliyorum hayli geç oldu ki akrep sokuyor
öfkemin kalibresinde küfür üretemiyor bilim.

*yok bir şey.
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Hastalıklı Hassasiyet
Asitlenince ağzımda biriken kir,
masumiyetimi kibarca delirtir
bendeki asgari asabiyet,
senin teninde melek kışkırtan kenevir
ruhumdaki düğmelerden tut sevgilim
tut ruhumdaki tekerrürden
beni hayata iliştir.
İsterim ki güzel kadınlara otomobil çarp- (poff)
damarımda devinen bir pasiflora kazanı
kaynamasın iliğini kaybetmiş bir kemik gibi
Sonra ben sana Amatem.
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Yüzüne devrilmiş gül bahçesinde koşayım
gel ağzımdaki kanda pıhtılaş
ki kafamdaki kırık metronom
göğsüne yakışan ayetler yazdırsın.
Ah çatlamış nevroz beni sana iliklesin
beni sana düğümlesin boğazlar bahane,
yaza damgasını bir noter vursun
vurunca o garip, tok ses, ona gülelim
dişlerimiz otuz iki,
hassasiyetlerimi ırgala, benimle çarpık kentleş
bir otoban otursun, yollar patika rakı duble
tut kolumdan karaya vuralım
ve denizden ibaret olduğumuz böylece binmeli.
sevgilim, varsa üstümüze cuk oturan,
çok yakıştı bir deli gömleği
biliyorsun bu tarih tarafından giydirilmeli.
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Şiddetli Şiirsizlik
kulağımda İsrafil çıktı şimdi sizi duyamam
duyamam beyinlerinizin kaldırımda dağılırken
çıkardığı o esrarengiz sesi
ama o çekice kafa tutmayacaktınız mirim
tutmayacaktınız o çanakları eskiden beri
üstünüzde gidip gelirken aşağılanmışlık penisi.

ah o akım o voltaj o kırılan dişler
kırılan düşler gibidir! kırklık ampüller yansın
ve cabasıdır artık irin ve ilik ve çatırdayan kemikler
ama o sıraya girmeliydiniz madam
girmeliydiniz krizlere büyük buhranlar hariç
yoksa titanyum mu sizin bu yılki zincirler?

11

bir ak47’yi sayıklıyor bir güvercin
allah’tan korkan bunu devlete bildirsin
bir liseyi ateşe vermiş gibi seratonin algılıyorum
-kim ilk mezun olmak ister çocuklar
en çok odunu o getirsin, o getirsin!
ama o fişi çekmeliydiniz bayım!
çekmeliydiniz o fişi çekinmeden akımdan
şimdi herkes topraklıyor öfkesini böylece
-ilk ölmek isteyen kim çocuklar?
-en çok o ısrar etsin, o ısrar etsin
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Yakışıklı Yanlışlık
Çalıntı bir bisikletin freni boşalıyor
ya da boşalabiliyor arsızlık bu ya
kimde unuttuğumu sende hatırlıyorum
belki bir imge şişip patlayakapısı olmayan bir anahtarı arıyorum.
Bildiğim belleğimde birikmiş bir ton karınca
şimdi hangi tünele girsem mesela
beyaz ışığı görüyor musun gibi bir soru işareti
bir kulağımdan girip çıkışı bulamıyor
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ki biliyorum bulsa da o yolun sonunda
hep densiz bir heyelan
hep çıtkırıldım bir çocukluk
yakama yapışmak için bekliyor.
Üzgünüm, ışıkları söndü balonların,
havası söndü lambaların
içinden çıktığım ikilemin
kenarında hıçkırık nöbet tutuyor
Bir fikrin içine atomu sıkıştırdı bir çocuk.
O zaman
gel şimdi zift gibi bir geceden
içeriden gördüğün beni hecele.
Unutmadığım umuduma tutunmuş yosun
ben şimdi tam ortasındayım yoksulluğun
içinde trenler birikmiş yolcusuz bir istasyon
içinde hep içimi kemiren acemi fiyasko
Yıllarca anlatamadığım bir çift kelime gibi
içimde biriken o tanımsızlık babamın bıyıklarıymış
meğer Ağustos’ta kazak giymişim ben
meğer o ter değil upuzun bir yanlışlıkmış.
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Gözden Geçirilmiş
İkinci Baskı
Gel öyle bir ölüye bakar gibi bakmaktan
sa kendini kaybetmiş hücrelerimi yen.
ile Ferhat ve Mecnun bir de Rimbaud
ben seni hep sevdim hiç sevinmemişim gibi
buna şahit etmeye zorladım bütün iç organlarımı
aklının alamayacağı acıların fotografını çektim çıktı!
-kapalı göz algılandı-
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Kaldırım taşı saymayı öğrenemeden: Kırmak ve dökmeK
sütü kedi, Arnavut ve Bakunin arasındaki kavramsal ilişki
dolaşamazdım hiç sokaklarda, caddeler de ayrı hep ve sair
beni yalnızlıkta kilitleyen hücrenin
anahtarı bildim kalp sızılarımızın kesişim kümesini ve
kümes’ini
ben seni hep sevdim aynı allahı ikiyle çarpar gibi.
Çık bir karmaşanın içinden de ki: Ben renklilerle yıkandım!
de ki –gülüm hariç- siz iki oda bir salon ideolojilerle
meşgulken
ben hep Plüton’a inandım!
İsteyince olur bazı kitabevi raflarına tükürmek isteyebilmek
isteyebilmek bir şiir doğsun, ölsün kirpik diplerinde
bol rimelli, epey tuzlu, kornealar secdede
o zaman ikinci kez düşünme: hıç kır
sancılarımı emzir, çocuklarımı büyüt, unutma bir de
ben seni hep sevdim düşlerim üşüdüğünde bile.
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Ontolojik Onkoloji
Sakallarımı ödünç verdiğim klarnetçi
çoktan devretmiştir notasını başka bahara
sen hâlâ bana değerden bahsediyorsun
o ne biçim bir lokavttır bilemiyorum.
Bir jilet kendini yaralıyor şimdi nepal’de
sondaj bir kalbe uygulandığında gayet heyelandır
akşamüstleri rakıyı bildirir gibi bir çift salyangoz gözü
edip cansever söylüyorum şarkılar bazen marttır
bir pinokyo gepetto’suna küfrederken de sadıktır.
Teşhisi koyar doktor on ikiden vurur kanseri
bir banliyö treni şehri dansa kaldırır
gözlüklerimi ve gördüklerimi ertelerken sinema
aşka mı inansak elmaya mı diye düşünür filozof
bıçak mı çeksem rest mi diye seslenirim ben o zaman
böylece daha iyi anlaşılabilir östrojen!
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On İki’yi İspatlamak
İçin Karavana
Denemeleri
Ben serçe parmağımı bombalı bir saldırıda kaybetmiştim
slogan atmadı kimse kaybettiğim tırnaklara
haykırışlarımın çarptığı duvarı bedenimle hesapladılar diye
gidip de tarihimi malülen okumaya koyuldum
üzdüğüm kadınlar oldu, olabilir
zaten kadınlar üzülmenin kaburga kemiğinden imal
sebze gibi üzüldüğüm de oldu, çok oldu
olmadı değil dünya çıkamadığım yok’uştu
keşke olmasaydı demek için pakette tek sigara
yaralandıklarıma sayılmadı damarımda kıvranan kaplan
ama hep nasır tutmasını bildi. Bu kahredicidir, ben de
kahroldum.
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Dövüşemediğim şeylere dönüşmeyeyim diye davrandım
davrandım hisli bir ağaçkakan olarak ağaç kakmaya,
suyu ezberledim, aynadaki tekrarı ezberledim
iman tahtasının göz yaşıyla kabarışını ezberledim
bilmek bir soruyu tamamlamaktan ibaretmiş sırtından
bilmek’e tedarikli yaklaştım, çekindim bütün incelikleriyle
edinmek’lerden çekinmedim ama,
yeni yeni günahlar edindim. Edinme maratonunda
nefesimin tıkanışı, “bir dakika daha dayansaydın
kazanmıştık be olum!”
ontolojiyi mağlubiyete sabitledim ve hiç şüphesiz ihtişamlı
imlâyı gördüm
gördüm bürokrasi, gördüm elleri sayfa beyazı, bütün iyelik
ekleri içinde
emdiğim kanı çocukluğuma tükürdüm.
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Şimdi ben kime zerkedildim, herkes birine şırınga çünkü
damarımda davranan işlevsel matbaa mesela
mesel A: benim koca dünyada koşup koşup kendime
çarpmam
düpedüz şiirdir soluk soluğa biteviye macera
hem B: gençken bazı badireler atlatmak zorundaydım
yeniden yapılandırılan makara, gerildiğim ip
ölümü de yoruma açık bırakan kapı, geçtim. Eşik fena
ama o hissedilmesi gerektiği için işgal edilen özensizlikler
olması gerektiği için olmaklar, her şeye rağmenler
yine de olsunlar, varsın ne çıkarlar, aynen ikilemler,
çok doğru arada kalmışlıklar, ah sevgili düzenbazlıklar
ansızın ayıkmak gibi, dışımdan gelenleri içime
kustuğumda;
babasının cenazesine çelenk gönderen oğul
bir şeylerin farkında.
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Dağınık Distopya
Evdeyim,
hiç suçum yok oysa
aklımda dolanan dizeyi bir sessizliğe gelin
ettim. Kendimden kurtarılmaya
s.o.s veriyorum. Duy. Ulmuyorum.
Çalışma masam bana oldukça rest,
çalışma, çeliş!
(tam burada yeni bir ayet iniyor)
beynimde her ay tekrarlanan amaçsız regl
(hani fabl gibi) ama hiçbir örümcek
kon. Uşmuyor. Konu uyuşmuyor.
Tekmelediğim alfabeden çıkan ses: nötr!
Neden ödül konuşmam hazır? Değil!
Notasızlığa nikahlanmış bir piyanistim
evrak evrak borçluyum devlete ve de devletle, öl.
Memek isimli bir notere onaylattığım ömr.
Dağınıklığımı düzenliyorum.
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Sessiz Perspektif
Verdiğim tezin yaktığı akademi
dilimin ucundaki kaos tadını besliyor
bir karıncanın Allahlaşması
içinde bulunulduğum kasvetin
içeriden izahı. Küçüktüm.
Sandalyeler tahta, su değince şişiyor
burada bir es veriyorum,
es alıyorum bir burada
dini referanslardan haz alıyorum
Kız olsaydım da verirdim sana
kalbimi, acılarımı ve bütün inceliklerimi
bilhassa karşı havlamalara köpek oluşumu
evsiz ve ıslak.
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Piyanomdan çıkan kurşun sesi
çarpıyor daha önce duymamış bir kulağa
matematiklerle geliyorum,
toplama kampları, çıkarma orduları vesaire
erken bir kasık ağrısı gibi engelliyor beni,
tamamlanamıyorum hissi.
Ben bu imgeyi sevdim ağızda dağılıyor
un mu var bunda, tarçın mı, asit mi
hindistan cevizi mi yoksa kıyasıya mağlubiyet mi?
Kaybetmek diyabetik bir öfkenin ürünü çünkü
üç beyazdan gözün kamaşıyor,
değer vermek ekonomik bir terim
sevmek rasyonel değil.
Ağzından çıkanı kulağım duymuyor
aşiyan yol, bakarsam gör, seslensem duy.
Anahtar kelimeler: anahtar, kelime, -ler, Zeki Müren, Tevfik
Fikret, biseksüelizm, asit, iş, oluş, kıvranış, bir, şekilde,
hayatta, kalış.
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Jargon Afazi
Beni disipline sok
ulduğum bedenlerin mimarı hayret
yüzündeki ben1Bokyedimama bakışı
bana bazı şey’leri zonklatıyor
sevgimden hiddetleniyorum
sonra seyrettiğim denizleri
sayıyorum sonuç = 0.
Israrla bize çarpan bir hayatta kalış
sabah 5 akşam dokuz, sayılar eksilişime destek
mesela;
Kırkımdan sonra, saçlarımın şekli hoş olmuyor
yaktığım sigaradan sonra kimse ciğerlerim için alo 177
demiyor, bir haftanın yedi gün olması imkansız gibi
ya da bu ay da mı 31 çekiyor
sevmelerimi anatomiyle kıyaslayıp kıyaslayıp
olmayan ikilemeleri bana tekerleyişin gibi
bizim Türkçe’ye kazandırdığımız kayıp çok.
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Zaten Türkçe çok jeans bir dil,
ama kafası p harfine doğru geliyor
bir kurbağa prenses tarafından öpülmeyi red
edebiliyor. Bunlar bir cinayete güzel ipuçları
mesela sıtmalı bir kabeyi asid eşliğinde tavaf
hiç masraf gerektirmiyor.
Beni disipline sok
trend’im raydan çıksın
başka dillere de sataşmış bulunabilelim
çünkü halkların kardeşliği mort fetus
bakma sen beni disiplin
mantık gemisinin üstüne düşen anne şefkati uçak
patlamanın adı;
etim, kemiğim, damarım, şiirim
beni disipline sok
ama
öy ile olmaz böy ile olur der gibi
şah damarımda bir travma.
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Aksi İspatlanana
Kadar Ayna
Primat onna ah kuc ağında küçük Jesus
keşge kurtarılabilseydik yanlıştan ilk
ben artık ölmek istemiyorum aynadan
ki kelimenin kökü kuru kibrit su
yu uyur yuh deyince kuşkusu
üçüncü tekil şahıs olabilme arzusu
çöp konteynırına gülümsüyorum.
burjuvazi çok yaşa duyuruluyorum mesela,
ödün verdiğim ç harfi;
ıplak vücud ısılarına sarılıyorum
ya da imenlere uzanıyorum diyelim anlaşılsın az daha
bu ağdan haz alamıyorum.
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Güvendiğim dağların haddi var hesabı kim ödeyecek?
kuran’a el basıyor matbaa
yetişen alıyor demek ki hırsını
ben çileden çıkıp duşa giriyorum
banliyo trenlerini düşününce rahatlıyorum,
derken!
Alamıyorum nefes tıka basa
alamıyorum güven duygusu
alamıyorum hayal kırıklığı
alamıyorum başkentlerce kangren. Bu hata
kıvrımlarından tutup kendime kendime çektiğim
kırsal bir yanlış anlaşılmışlıktı, öldü
biliyorsunuz, biliyorum.
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İhtiyatlı İhtiyaç
Bana ellerinden birkaçını verir misin?
uzanıp tutunabileceğim eşyaya ihtiyaçım.
Var. Çünkü gözaltılarım mor. Bana ellerini.
Hizaya çekilip düzeni bozmak istiyorum. Verir misin?
Kan attım, denize martı. Elimde simit. Susam.
cinaslardan ve kafiyeli insanlardan uzak durursam
daha sağlıklı ölebilirim. Bana ellerinden birkaç.
Biliyorsun ihtiyaç. Tutuşabilmek kesinlik ile
lüks değildir bu yangın yerinde. Verir misin?
Teşekkürler.
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Hakkında Bir Şiir
Üç… İki… Bir… Oyun!
-Yani ağbi, o arabalar falan efsane anlıyo musun
o pozlar, o şatafat filan. Başka bir kafa o kafa.
Lisedeki arkadaşlarımdan erkek kökenli olanlar
mesela, hepsi polis oldu. Ya da emret komutanım.
Üç-beş sene rezillik, sonra kral gibi para. Öyle
zannediyorum.
Ama işte ben (oyuncu kişisi burada dilerse
ağlayabilir, inisiyatif tanınmıştır) ben ta o zaman
kaybettim. Matematiği ezberleyip, Türkçeyi
formüle döktüğümde
büyük kaybettim. Kaybetmişim. Kaybetmek.
Bilemiyor tabii insan.
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Kestik!
Oyuncu kişisi ortalıkta dolanan küçük çocuğu
yanına çağırıyor. Ona diyor ki: “Hey sen küçük!”
evet, gayet samimiyetsiz bir biçimde,
yapay ve de kofti,
anakronik bir Yeşilçam hitabeti,
“Hey sen küçük! Eğer Allahın varlığına ve birliğine,
Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna
az biraz iman ettiysen, bana karton bardakta
bir neskafe getir. Ama karton bardak bak! N’olur!”
“Ben 32 yaşındayım orospu çocuğu” diyor küçük içinden,
“bir bedene sıkıştık diye bu muamele yanlış!” diye ekliyor
“Getireyim ağabey!” diye ünlüyor.
Yönetmen insanı sesleniyor sete hitaben; “evet sahne iki,
başlıyoruz, herkes yerine! Üç…İki…Bir…Oyun!”
-Yani işte her türlü (sigara yakar, dumanı gözüne kaçtığı için gözünü kısarak konuşur bir süre) böyle spatulayla
kazınabilir duruma gelecek kadar dipteyiz. Bana öyle
geliyor.
Kaybetmenin her biçimini almadık mı? E, aldık!
Yaslandığımız duvar
çürüd-
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Kestik! Yönetmen insanı oyuncu kişisine seslenir,
monitör arkası bir seslenmedir bu, der ki:
“Her şey iyi güzel de
biraz metne bağlı kalsak? Lütfen! Yalvarıyorum.
Yüce İsa adına istiyorum bunu senden. Doğaç, iyi
güzel ama lama.” O sırada haini ve hızla soğumakta
olan karton bardaktaki neskafeyi düşleyen oyuncu kişisi:
“Son cümlenizde yapıyı çok güzel söktünüz hocam,
annem bile dikemezdi, yaşasaydı.”
“Ama sen de ölü anne klişesine giriyorsun,
puştluğun alemi yok oyuncu insanı!” diyor hiddete
mütecaviz bir ses tonunun bütün inceliklerini
kullanmayarak. “Peki hocam, doğaçlamam.
Ama ölüm şık bir klişedir. Bunu biliniz.”
Yönetmen insanı yan koltuğunda oturan takribi
üç saat önce ölmüş olan karısına bakar ve sete doğru
ses tellenir:
“Tamam, tamam. Bu sefer rakamla
3…2…1… Oyun!”
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-Her şey o sabah başlasaydı keşke. Yani işte o sabah
başlamadı.
Oysa bazı sabahlar başlamak için çok müsait oluyor.
Olmuyor mu? Sen de bir şey söyle? Her şey başlarken
bizim bitişimiz niye? (Oyuncu kişisi burada dilerse bir çay
kaşığı kullanarak gözlerini çıkarabilir) Olmuyor ama.
Hep terslendiği için düzünü unutmuş,
hep düzüldüğü için üzüntüyü giyinmiş gibi dolaşıyoruz. Çok şaşkınım. (Konuştuğu şişme kadını
kendine doğru çeker) Makyajın akmamış.
Ne kötü.
Kestik!
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İnkâr
Durduk yere raylanan trenlere anlatıyorum kendimi
derdim bir notaya sığmayan enjektör sesi
mavileşmekle memat arası bir durakta
es veren makin, susan bir ist, pes demek ise;
yani şimdi, af edersiniz
epey yersiz.
Dersim yaydan çıkmış ok agresifliğini beslemek olsun
beklediğime değsin mermi, yivli ve taze
bu alt metni ölü bir doktor yazdı
bu çağrışımı bir gassal rahipledi
ben, ben olarak elimde gayet tarak bir tarakla
saçlarında geziyordum Akkapı Mezarlığı’nın.
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Ah ne kadar da anlam ve sız duvarda çelişen saat
çipil gözlü, zamansız,
alabildiğine noktalama işaretli;
ve çıraklaşmış ve bağlaçlarından sökülmüş bir cümle gibi
etimin içinde beni benimle emziren
beni benimle kanatan, kaynatan
üç yüzyıllık kadim bir acı
beni devşirme artık kimsenin ilacı olamam
durup durup yağmurlanmam
işte bundan.

Şiire inandığım kadar inansaydım namluda volta atan
mermiye
hiçbir şey değilse bile hız, belki tatsız ve etçil
ama yine de nöronlarımı sahiplenebilirdi
boşlukta anlam bulan bir iki çetre dize yerine fil
böylece kabullenebilirdik olduğumuzu,
bir yerimizin olduğunu, bir yerimizde bir kimsenin olmadığını
ve nöbet yerinde uyuyakalıp ölmek de bize düşe
bilirdi. Belki de diyorum, kıvranmamalı karınca
bu dizeden geçen çocuk da öyle
herkes maviyi sahiplenmiş gibi bir körlük
gökyüzü değil o bir tür beslenme biçimi
kuvveti inşa, eşyayı inkar böylece hayata geçmeli.
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Ankara’da Üç Yıl
Sonra sen kalkıp düğünlere filan gidersin
ben aşka uğramış şiirler yazmaya borçlanırım
neşet ertaş, tuborg ve cebeci’de bir gecekondu
bir tahtayı boyadım dün amaçsızca, öyle ya
acıyla mühürlenmiş eylüllerde
yine acıya asker oluşumuz
boynumdaki borca kuruyan yağmuru yağ.
Oysa kimse baba olamaz uzakta, öksüz kalmak hariç
derisinde sperm yüzdüren bir orospu anlayabilir bunu
ölü çocuklarını emziren bir anne anlayabilir
ulus’ta bir ev buldum muydu, tutmadım ama
mülksüzleşmek gibi sıkıntılarım vardı o ara
tam anlaşılmak üzereydim uzaklaşmam gerekti,
sen de yoktun, sen de fazlasıyla yok tun
dahi anlamında yokTun. Yokluğun dibine ekmek
banıyordum.
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Meğer sen olmasan, sen olmasan eğer Ankara küçük bir oda
ben bir kediyi bulamam ki o odada
yükledikçe taşan anlam, düşünmeme set olan bunaltı
sen kaç kere gömüldün, ben kaç yere
şimdi atlasam buradan en yakın ütopya
kaç kilometre?
Yıllar da geçiyor tam bin doksan beş gün
bugün muhakkak bir şeylerin dönümü
yoksa böyle hüzün, yoksa böyle düğün düğün olmuş efkar
sen süslenip düğümlere gidersin,
ben çocukluğuma küfrederken utanmam
bir palyaço makyajını siliyor bir yerlerde
biri son nefesini verirken altına işiyor
kan kusuyordur mutlaka birisi, ben konur’dayım
kahve falı beş lira, hissetmek bedava.
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Bütün yollarını çürüdük, bütün kaldırımlarına tükürdük bu şehrin
tunalı’dan kuğulu’ya da çıktık ya da ulucanlar’da
ahmed arif’in ranzasına da dokunduk
eskimek için ne gerekiyorsa yapıp yenilendik
dünyanın bizi kustuğu yer burası demek ki
dünyanın bizi sindirdiği yer burası anlıyorum
el ele tutuşmuştuk iki yaralı köstebek gibi,
hâlâ yanıyorum.
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Musth Etkisi
Uzun bir yolculuk sonrası çerez niyetine asit
kumsallardan kum tanesi beğenmek gibi
kararsız, çıtkırıldım, lütufkar ve azimli
gibi şimdi bir bir opsiyonlar optimist
op dedim de dudak gibi timist bir ağrı
tam burnumun ortasında resepsiyonist.
çek çıkar bu borsaya endeksli yakamoz gibi yanlışlığı
bir balık ağındayım hisli bir örümcek olarka!
teşbihteki hatayım, imlâdaki bozukluk, yanan bir ilkokul
lütfen sarı çizgiyi geçelim,
bu tepki ölüme çok hayat doğurtur.
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Kinlenince Fransızca bir nefret söylemi,
dilimin ucunda pelesenk olmayı bekliyor
devletin öğrettiği dersi etime işlem
iş, annemden emdiğim süt kar
ın doyururdu kafama dank eden emboli gibi
şükür etmek için onaylanmış bir fiilin dame’ı.
Blues bulutlar gibi dolaşıyorum yaş belki de yirmi altı
hafsalamı bıraktığım tren güm dese
şenlikli bir şarampol bizi orada bekliyor
anlamı yitiriyorum ruhumdaki yosunlu bilinç buz,
anlamı yitiriyorum altı yedi sekiz yokuz!
Öksürsem ciğerim sökülecek kanser müteşekkir
öksürsem dert bir hava boşluğunda hapis,
bu anevrizmayı tersinden ezberleten
polis copu gibi tatsız, bürokrasi gibi tuzsuz
bütün şuur yitiminin ardından uslanmadan soruyorum
ah kafamda uçuşan dumanı aralayan kelime
sen bir anahtar diye tutturmuşsun ben kapıyı bulamıyorum.
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Üzgünüm Anneanne
ABSTRACT: Bir sabahı makaslarcasına çalan telefon. Saate
bakıyorum aynadan. Yedi, otuz üçe halleniyor. Bölünen rüya,
çok gerekli değil. Zaten huzursuzluk giderken komidinin
üzerine efkar bırakmış. Bölünen rüya, sadece telefonla değil,
yani ki bütün bir “o” geceye şarjör boşaltılmış. Kendi
kusmuğumda boğulmaktan son anda kurtarılmışım hissi. Evet
sabahın yedi otuzüçü ve bunların hep İngilizcesi. Efendim
derken karşı tarafa mevzunun ne olduğunu tahayyül
edebilmenin derin acısı, tedirginliği ve bunların elbette
İngilizcesi.

Vardı, yok
çelik bir kapının eriyişi içimde
yok ama vardı daha dün
sesi 480 kilometre
değiştire değiştire benzeştiğimiz o yerde
beni derin ikilemlerimden,
belki eklemlerimden, tutup saf bir ruh
olarak temizlediğin
iki elinin arasındaki yüzüm,
yüzüm yok,
üzgünüm anneanne.
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Sana çaresiz bakışlarımın
borcunu ödediğin gözyaşlarınla,
hep bir telafi ve tedarik arayışı
hiç umut olmadığında bile ışığı görebiliyor oluşun
beni sana ilikliyordu,
bu diyalektik nasıl ödenir
şimdi içim şişiyor patlayacak
korkuyorum anneanne
üçüncü kat balkonundan
zile bastığımda
okul sürdürülebilsin diye aşağı attığın 1 lira
artık yok,
üzgünüm anneanne.

41

Artık yok, ama vardı
anılaştığımız yerlere fidan diksek
orman sahibiyiz anneanne,
beni sabitlediğin hayatı bak kabullenebildim
kabullenebildim acıları da, mağlup olmayı kabullenebildim
dikensiz bir çiçeği avucumda sıkıyorum da
kanıyor sanki yok yere,
sanki yok, ama vardı
gördüm, yaşadım
saçlarımız çok kere beyazdı,
neşelenmemiz yok yere vardı,
içimden çıkamadığım sorular
hâlâ var,
üzgünüm anneanne.
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Harfiyen Hafriyat
Tarihçe terk edilmiş bir öykünün serimindeyim
baştan ayağa susmuk1
bir biçimi alıyorum, rengim: kime sorsan gösterir
ama elletmez kayda geçmiş açılarını.
Benim de bu açıdan bir çocuğum olabilirdi
kaybetmek için.
Bir kere öpsem metafiziği, işin içinden çıkabileceğim
harflere böyle bakmasam doğal olarak böyle görmem
bu tersten disleksi tedavilden kalkacak 2 o zaman
akışına bıraktığım nehir hiçbir filozofu temyizlemez 3
Bir kadının ceket cebinden kurutuluyorum hayata
yeniden yaşlanmak için yaş adağım4: Günler
köpürüyor bir şeyler eşyalaşarak
ve insan oluşa gün be gün yem olarak
şöyle denenebilir;
Benim de bu açıdan bir çocuğum ölebilirdi
kazanmak için.
1 susmuk:

Uzun süre susulan şey, susuntu.
tedavilden kalkmak: Tedavi olasılığını yitirmek.
3 temyizlemek: Aklamak, temizlemek.
4 yaş adağı: Yaşamak için feda edilen günlere anlam kazandırmak için
yaşama devam etmek.
2
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Kir Tutma Dersleri
a)
Öç alınabilir bir yanım vardır
herkesten köşe bucak saklarım
bilinmesin diye kirpiklerimin ıslaklığı
tütün dumanı gözümün yolunu ezberlemiştir.
Çoğu zaman üzgün,
çoğu zaman daha da
yer yer ideolojik sapma
ara sıra rakı bardağında sondaj.
Herkesin gülebildiği bir fotoğraf karesinin negatifiyim.
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b)
Sevebileceğim yanları da yok değil
tutabileceğim kulpları da var belki,
ama neresinden sevsem elimde kalır bir sevda bu
histerik bir kahkaha gibi patlıyor şahdamarımda
Belki de size damarlarımdan bahsetmeliyim;
kimisi genişler patlasa eğitim zaiyatıyım
kimisi çat diye çatlar
otur oturduğun yerde der gibi
kimisi tıkanır, tek laf alamazsın ağzından
neşter bile çaresiz.
İşte benim içimden geçen yol,
böyle taşlarla döşelidir.
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c)
Bir salıncağın üzerinden yazıyorum bunu
belki o yüzden kelimeler git ve gel
kim med dese ben zaten neredeyse cezir
çünkü başlanılan her şey bitirilmelidir
çünkü bulunmanın öncül şartı saklanmaktır
Kaburgamda saklan, orası sana uygun bir mezarlıktır.
ç)
Bir kuzu kazağıma ağlamaklı bakıyor,
bundan ne ders çıkarmalı?
Dikeni hissetmek için güle dokunmak
yaramazlığımı böyle tanımlıyorum.
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Le Silence Est La
Nécessité
Kırmızı bir rüzgârdan arta kalan bilincimle
tütün sürüyorum doğanın emzirdiği yaralarıma,
biliyorum façalardan geçilmeyen yüzüm
sisli bir kıtayı bildirmiyor insanlığa
el değmemiş, gün görmemiş insafına ya da
ki filozof bir hastalık değil gibi idrak,
yağmuruyor hava.
Çelenklerin arasından çelik yelekleri görüyorum,
kaybediyorum hafsalam sığ bir yaz,
ete ilmek ilmek işlenen tığın temas ettiği cüzam,
kanımdaki lav, demirin sıcak hassasiyetlerini ağırlarken.
ta o zaman bilmiştim, demiştim ki dönüp
bu sığınak bu sağanağı taşımaz.
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Şimdi hangi müteahhit sorumlu tutulabilir
yıkım isterik bir orospuydu çünkü,
güm! Enkazımı toplayabilene kuş kanadı vereceğim.
Aşk olsun ya da
filmler benden sonra devam ederse mesela
bütün sinema salonlarında mütemadiyen,
doğrultup hüsranımı iki dudağının arasına
oturaklı yalnızlığımı öpeceğim
Çıraklığımdan ustalığıma acemi kalmak istiyorum, -kanadı,
evetalüvyonlar dolusu kentsoylu fidanlar,
orman yangınında su taşıyan karınca,
belinden tutup fırlattığım ütopya ya da, -kanattıbütün varoluşsal sorunları çözmek adına
sadece bir tornavida.
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Sezgisel Destroyer
Bana öyle geliyor gitmiyor sonra
onaramıyorum hıç kırıp
değerini yitirmiş bir tamirci gibi
bir yerlerden geçiniyorum kuşlar ölü
saplandığım tenin teli kop
buralar hep efekt dol
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yoğuruluyorum
imgede boğuluyorum öyle diyorlar
çünkü nefes almak herkes için var
free ve de hoş bir aktivite
sensörlü bir sağır olarak uyanıyorum
dalga geçiyorum denizle
hissiz bir granit olarak uyarılıyorum
-bırak abi kuşla kuş olma
ama o da uçmasın.
sonra konabilmek fikri oluşuyor
yani yerleşik bir meşe olmak kimin işine gelir
bu düşünceden uzaklaşmalıyız
şu düşünceden de öy ile
okumayı zorlaştırmalıyız
okumayı bölmeliyiz, evet
o, kum, a, kuma, umak, ma
tekrar gitmeliyiz o parka
dünYa’dan soyutlaşıp soyutlaşıp
hissiz bir granit olarka!
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Bir Karanfil Darbesi
Dünyayı öksürüyorum
kıvrımları var dünyanın
dünün yarının kıvrımları
elimde bir şarjör var
çeşitli dil darbeleriyle
onu boşaltıyorum.
x2 kanamayı Panamalı bir bando sanatçısına soruyorum cevabı
güm
aklımı kavanoza koyuyorum göğnümü, göğnümü demeyi
sevmiyorum
hem aliterasyonuma janti bir jilet darbesi gibi indi bak bildim
bunu
bildiğim inlediğim şeylerin içinde ismin vardı tek kelime, yerli,
o da güm
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Beni ışıldadın ve mezarıma
bir karanfil darbesi
dünün yarının kıvrımları
uyarılıyorum şuh bir levha tarafından
olur olmaz yerlerde erekte
oluyor aklım.
x2 seni ipime ispatlayan bir kuşağım var onu naftalinleyerek
haklıyorum
burada bir fısıltı –naftalinleyerek, naftalinleyerek- ah altımda
olmalıydın
mezarımın, tatmin olmalıydın mezar taşımda gülümseyerek,
patlama geldim
patla ya da ben de geldim dahi anlamındaki de’leri
seyrelterek. Oh sweaty jesus!
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Yukarda terlemiş bir isa’dan
bahsettim anladın sen,
dünün yarının kıvrımları
kırılmak’ı kime sordum gösterdi
gözüm dönüyor memenden
şimdi başka östrojene bakıyorum.
x2 avucumun içinde sımsıkı sıkıp, sıkıp sıkıp patlattığım piyes
pes artık bu kadarı da
ne bileyim şov bence! Gırtlağımı kesme tırnağımı kes ne
bileyim ölm Ek istemiyorum
tam burada rotayı kaybettiğimi, dümeni rom almak için iki
kuruşa sattığımı his
ediyorum. Ben çok his leniyorum, buna bir çare düşün allah
belanı versin, geberiy
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Poligonda Polifoni
1.el
Aklımda bir takım cümleler vardı
metroda gelirken, metroyla geliyorum,
ömrümün en verimli çağı metroyla gelerek
durakları sayarak, duraksayarak ve aksayarak geçiyor
bu böyle gitmez deyip bu çağı kapatmak
savaşlar başlatmak ama boktan bahanelere sığınarak değil
franz ferdinand’la mesela satranç oynayarak
derken ben satranç oynamasını bilmemki lili
dama biliyorum, orman kanunlarına göre dama oynarım
konuyu dağıttım, diyordum ki aklımda bir takım cümleler
11 tane, futbol takımı. Bu da değil.
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Onları birleştirip meramımı anlatan dizeler kurup
sana sofralar kurmak yerine yani,
neden böyle şeyler hep iyi insanların başına düşer
ben seni çok sevdim, sen beni hiç sevmedin mesela
şiirin hitabını değiştirebilecek gücün var
benimse bir şeylerin bokunu çıkarabilme kabiliyetim.
Kabiliyetim ne tuhaf kelime. İçinde abil var, yetim var,
kabil var, kök o gerçi, tim var, yeti var. Metroda gelirken
düşündüğüm cümlelerin içinde kabiliyet yoktu
ekseri kaybetmek vardı. Sen de yoktun, Freud vardı.
Freud niye vardı sahi? Bana bakıp pis pis sırıtacaktı
“sen tam bir orospu çocuğusun” diyecekti Freud, bana
diyecekti
sonra ben hayvani dürtülerimle onun ağzını burnunu
eline verecektim. Ama bu sığlıkta kurmamıştım o cümleleri,
keşke toplu taşıma araçlarında yazı yazmaktan
utanmasaydım,
ama toplu taşıma araçlarında yazı yazmak, kitap okumak
gibi aktiviteler insanların sizden tiksinmesine sebep olur.
O niye okumuyor da sen okuyorsundur
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Ben konuyu çok dağıttım, metroda aklıma birkaç cümle
sadece gelmişti,
onları unuttum, seni unutamadım, hop hitap değişti, hitabı
unutamadım
radikal bir biçimde değişim, her değişiklik radikal değil midir
bana öyle geliyor, ben kolay alışamıyorum aslında hiç
kolay alışanların allah belasını veriyor mu, versin, vermeli
ben şimdi gidiyorum umarım yolumu kaybederim
üzgünüm cama vuran rüzgârı ölü sandım
kahretsin metroda gelirken keşke uyusaydım.
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Eksi Harfle
kanlandım
düz bir çizgi çekebilmenin zorluğunu
burada ne anlatmak istemiş'i, yorumu
öznelliği bırakıp, ağımda bir çift el ile -kuc
anlandım. -k.
seni bir kere öpebilsem ikinin allah belasını versin
ne diyeyim, son sürat bir ihtimale saklandım
iç açıları hesaplamanın imkansızlığını
çünkü bir bir kesilirse soluğum, soluğunu
rüzgâra üfleyip, dığımda yüreğimdeki gürz ile -kal
aklandım. -s.
denedim yenildim yine denedim yine yenildim
derken yine, mevzunun galibiyet olmadığını anladım
göz suyunda iki kere yıkanılmazmış
çalıştım. tutarak yaşamanın iki ucundan
gökyüzünü görmeye, yeryüzünü ve bütün yüzleri görmeye
ısrar ettim, kavga ettim, bir duvar var ona çarpmaya
alıştım. -ç.
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Bir Varmış Hep
1A.
Bir varmış, bir daha varmış
etti iki.
Benim hızlıca koşarak
kendime çarpmam gerekmiş
belli ki.
Yaramın kabuğuna isim vermem
annemin ördüğü kazağı giymem
ya da bir tren rayına yorgandöşek
uzanmam gerekti belki.
Onun yerine seni kendime ispatladım.
seni kendime öğrettim,
artık kimsenin konuşmadığı
bir dil gibi.
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2A.
Bir varmış, bir varmış, bir daha varmış
üç etmesi kimsenin işine yaramazmış.
Sızan bir şeyin ürpertisiyle
anlattığın cümlelere saplanmak
uzak bir ihtimalken artık
avuç içlerinden öpemeyerek
karlanarak, gömleklenerek iliklenemeden
nasıl geçecek bütün bir kış?
Gittim seni kendime fısıldadım
gittin cümlelerin yarımlığı
gittin anksiyete
gittin aforoz
köşeyi dönüp sana varmam gerekti oysa
şimdi mutlu sonlar
yazanın bile inanmadığı bir ütopyadır olsa olsa.
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3A.
Gökten üç elma düşmüş, ikisi kurtlu
biri yuvarlanarak zeminde
maalesef kayboldu.
Yani anlıyorsun ya,
iyiyim, iyisin, iyi değil
Yani işte biliyorsun
seni öperek uyandırmam gerekebilir
Çünkü günün sonunda
sana bulanmış olarak
senden ibaret olarak
sana teyellenmiş olarak
olarak yani sen şekilde
ormanın içinde gökyüzündeki yıldızları
seyretmeye bir anlam kazandırmak.
Ve sonsuza dek tedirgin yaşadılar.
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Anlattım Bozukluğu
Bir yere yetişmeye çalışıyorum orada kim var, burada hiç
kendimden dönüyorum kendime doğru ne buluyorum, hiç
kıyaslayarak, yaslanarak yürüyorum virgüllere basmadan
toplandıkça fiyasko bir bir daha iki etmiyorum hiç.
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Göğsümdeki yara kapandı, gözümdeki de öyle
dünya dönüyor ben duruyorum sanki, kusuyorum
attığım tweetlerle şair kişiliğime zarar veriyorum
attığım tweetler bileklerime değmiyor çünkü, attığım şeyler
şey işte, yani attığım şeyler var atamadığım bir kaybetmişlik
hiç bulmuşluk olmadı o, sonra hep öyle gitti,
hiç’i buldum haliyle fark edemedim, hiç fark edemedim.
üzgünüm kafamı toplayamıyorum,
bir yere yetişmeye çalışıyorum tam kafiye, eksik haz
bir yere yetişmeye çalışıyorum tam burumda gürültü
ben gelemedim kimse de yoktu, gölgeme çarptım o
hengamede
bir yere yetişmeye çalışıyorum sabah dokuz akşam sekiz
şu anda buradasınız, neredesiniz? Burada, o büyük tümcede

62

Kendimden dönüyorum kendime doğru ne buluyorum, hiç
kıyaslanarak, yaslayarak görüyorum bir güllere varmadan
toplandıkça fiyasko bir bir daha iki etmiyorum hiç.
Tedirginim, asla tedbirli değil, hazırlıksız yakalanmakla ödevli
bir bıçağa saplanıyorum, tam böbreğimde çevirdiler bir de
kapanmaz o acı
gördükçe dikçe bir yokuş tıkanmak gibi fiiller düğümlüyorum
el mahkum
bana kırmızı rengini kim vermiş, bir yokmuş, bunlar hep hiç
kana kırmızı rengini ben veriyorum kanakırmızırenginiben
şimdi çekilebilirsem kınımdan, dağlanmak için düz bir ovaya
şimdi çekilebilirsem yenilgiyi kabul ederek,
şimdi çekilebilirsem medi tamamlar cezir
şimdi çekilebilirsem hiç kimseyle ağlayabilirim
şimdi çekilebilirsem bir tetik olarak yine kendime doğrulurum
çünkü biliyorum dayanIksızım, asla dayanaksız değil.
Bir bir daha iki etmeyeceğim.
Hiç.
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Mafsal İstavrozu
Bulunur
Kelime bitti
bir enkazın arkasından anlamsızca bakarak
ağlamaktan imtina ediyoruz şimdi
Allah seni inandırsın
beni boşverebilir
çünkü kelime bitti.
Önce bir besmelenin ilk hecesinde gibi
çocukluğum öldü
üzgünüm demenin abesle iştigal olduğu yerde
saat beş buçuk falan
akşam ezanını müteakip
Allah bitti.
İki kola söylemiştik orada biri zero
keşke yalnız bunun için intihar etseydim seni
çünkü çırpınırken bir dip dalgasından kurtulmak için
nefes bitti.

64

Önce iç organlarımdan bazıları yetmemeye başladı
psv eindhoven yatırdı sonra
oysa bir gol daha olsa o maçta
o parayla sana kürt alevisi bir superhero action figure
göz bebeklerimiz beşiğinde öldü sonra
ninni bitti.
Dalından koparılmış bir süs biberi gibi romantik değilim
kendimle çözüm sürecindeydim
müzakere bitti.
Bir köpeğe su vermiştik orada
Kurtuluş Parkı bitti.
Sırf bazı kesimleri uzaklaştırmak için
şiire gömdüğüm imgeler var
şiir bitti.
Mesela ben çok değiştim
normalde şiir bitti dizesiyle şiiri bitirir
havalı bir çıkış yapardım ancak
mana bitti.
Eskisi bitti
gibi bitti
hissetmiyorum bitti.
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Keşke Şimdi Bir El
Bombası ya da
Ben kalktım senin boşluğuna bölündüm yemin ederim
kelimelerin bini bir para yemin ederim
sevmenin damar yollarından geçtim, yollarından geçtim,
yurt önlerinde sigaralar söndürdüm, söndüremedim yemin
ederim
kaldırımların aynalaşmasına küfür ederek, tuttum saç
diplerimden
kendi saç diplerimden, metrolar bekledim, duraklar ağladım
yemin ederim seni kendime bağladığım ip kopmadı
ben koptum, dağıldım ben, toplayamadım kendimi, virgüller
koydum
noktalar bağırdım, ünlemler ünledim, kafatasıma kazılı soru
işaretini yenemedim.
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Bir yanılmak’a dönüştüm gündengüne ve gündengüne ve
gündengüne
hepsini saydım, cumadan sonra cumartesinin gelişini gördüm
yemin ederim
salıdan sonra ayyuka çıktım, ne demekse o, takatimin bitişi bir
Pazar tatiliydi
parmaklarımla tanışmayan duvarı dövüyorlar yemin ederim
annemi aradım, annemin sesinde bir ihtiyarın ağlayışı vardı
benim sesime çivilenmiş bir hayal kırıklığı tahtası
kalktım sesini bağırdım tanyeli sokak yokuşu boyunca yemin
ederim
unutmak’ların kestirme yolları da olmuyormuş gördüm, geldim,
yenildim
beni kemiren o hep evde biri bekliyormuş hissiydi
anahtar kilitte döndü, içeriden sızan kimsesizlik kokusunu içime
çektim
içime çektim, onunla bütünleşmek istedim yemin ederim.
Israrla kaybettiğim şey’lere dönüşerek senden ibaret kalmak
istedim
ben artık dayanamıyorum yemin ederim, ben belki hiç
dayanamamışım
demek ki ben de öyle bir insanmışım keşfi gibi, çatallanan ses
ikiye ayrılan yol, sessizliğe çarpan harf, kırıldım yemin ederim
hücrelerime kadar kırıldım, içimde kırgınlığın sesini duyup
yüzümü yıkadım sonra, yüzümü sana yıkadım yemin ederim
ellerimi de bıraktım, gözümü de, görmeyi bilhassa yemin
ederim.
Daha fazla devam etmeyeyim.
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Orada Olmak
Uzaktan bakarak içinden çıkabileceğim bir kın değil bu
gömülmeliyim bir ismim olmadan
hatıralanmanın çivisi gibi çıkarken tarihinden belirsiz
olanın
çekilirken huzurdan huzursuzluğu bir feci çiçek gibi
yakama takarak
gözbebeklerimde sancılanmalı orada olmak.
Beni böylece soyunuk unutmak pişmanlıktır
asla yaralayamayacağın bir deriye saplanmak isteği
göğüs kafesinde çınladığında
gidip geri gelmemek adında bir vahşi hayvan olarak
boynuna yapışacak orada olmak.
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Bana öy ile bakmana gerek yok, benim elimden kan gelmez
doğuramadığım çok çocuk var benim, bir o kadar kırık bilek
düz bir çizgide yürümeyi bilerek
bir dağa bakıyorum bir tavşana,
sen bana bakma ben orada değilim.
Şık bir manevrayla hayattan sıyrılıp kendime saplanmayı da
bilirim
atmayan bir damarım artık inmek için sahneden
alkışı beklemiyorum, yırtılmayı öğrendim dikişlerimden
dikişlerim ki beni bana tutturan zincirlerdi demek ki
tek tek attıkça kanadı kırık bir çekmece gibi iç yerlerimde
sonra sızlayıp durdu orada olmak.
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Ben bilirdim kenetlenmeyi ama kilitlenmek durumunda
bırakıldım mecburen
dönüp kendime baktığımda göremedim şıkları çoktan
seçmeli
ağladım örümcekçe, korumak için göz çeperlerimi
döndüm orada olmaktan, şimdi bambaşka bir yerde değilim
buna üzülecek vakit yok, kokuyor çürümüşlüğü
yıllarca birikmiş olmanın ve çarpıyor hâlâ kalp duvarlarıma
orada olmak.
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Şey Söylencesi
1.
Hiçbir yerlerden geliyorum
durduk yere ikna edilmiş olmanın sancılı gölgelenmesini
iç yerlerimde babadan kalma eski bir dükkan gibi
hissediyorum.
Evet! durduk yere ikna edildim benim olmayan ben’i
sahiplenmek için
sormadım bile neden giyinmeliyim bu giysiyi
çünkü ihtiyacım vardı “bu benim” demeye
kendimi bir ben olarak sunmaya meyilim vardı
şimdiyse keşke olmasaydı demek için çok fazla benim.
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2.
En ağzından denedim söylenebilmeyi
sesçe hadım bir yalnızlığım vardı kustum
itinayla cezp edilmiş bir çift dudak kıvrımı için
ağlamak enikonu göz bebeklerini emzirmek midir sordum,
soruşturuldum taşınmışım iki sene evvel kahkahamdan
oralara da
uğramaz olmuşum
bir dalganın kıyıya vuruşu,
öyle acımasız öyle bilerek
bir de bakıyorum dışarıdan içeriye
ağlayışım hayatıma soundtrack.
Beni söyleme artık duyulmam
nefesinin yetersizliği çıtkırıldım bir astım
gözlerimi açıyorum gördüklerim kapalı
gördüklerimi kucağına koyuyorum
tart bir bak kaç kilo geliyor yanılmışlığım
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3.
Peki şunu konuşalım benden nasıl kaçacaksın?
Duvarlarından taa kalp duvarlarından geçeceğim biliyorsun
bir bütünlüksüz hayalet olarak
zihnine kıvrılmış bir yılan olarak
baktığında gördüğün olarak
hep bulunacağım
Peki bunu konuştuk diyorum benden nasıl olsa
kaçamayacaksın.
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4.
Kimseyi öldürmedim ama katilim.
Sıfır kilometre bir zihinle durdum
durduğum yerde ot bitmedi bir daha
kime dönsem sana
sana dönsem kime sorusuyla kurdum şimdi kanatmak için
sürümü.
Ağır çekimde tüm jiletler için koro ile bir kez daha
ÖĞĞZÜÜÜĞĞRRR DİLEEĞĞĞRRİİİĞMM.
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5.
Gözlüklerimi çıkarıp masanın üzerine görmediklerimi
koyuyorum
annem beni anlardı, annem beni hep anladı
yalan yok beni başkaları da anladı ama bu anlıyor olmaktan
sıkıldılar
ve görmediklerini masanın üzerine bırakarak uzaklaştılar.
Ben de dedim: seni bir daha buralarda görürsem ağlarım.
6.
Gör, üşürüz.
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