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Nimet Köse 1 (1983-)
15.01.1983 Kıbrıs doğumluyum.Orta öğrenimimi  Bursa Anadolu Güzel
Sanatlar Lise'ni bitirdikten sonra Çukurova Üniversitesi Resim
Öğretmenliği'ne 1.likle girdim ve dereceyle bitirdim.
Lise ve üniversitede pek çok resim sergisine katıldım, tv programlarında yer
aldım, resim yarışmalarında jüri üyeliği yaptım, Adanada düzenlenen bir
resim yarışmasında 1.lik ödülü aldım. üniversiteye hazırlık özel resim kursları
verdim. Şu an ise devlet okulunda resim öğretmenliği yapıyor ve şiiri yeni
keşfe çıkıyorum...
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Ah Sanatım

parmaklarım bazen bir çöp olup
gezinir toprağın bedeninde
bazense bir ot olup
sızar boyalarını taşların üzerine
bir kalemim olamasa da
elimde dilimde sensizliğinde...
bir mağarada hayvan
bir toprakta çizgi
bir çamurda şekillenmiş bir tencere olsan da...
sen yaşatılamadın kendi özgürlüğünce
Atatürk'ün mırıldanan dilinde
öğretmenlerin anlamını yitirdiği sözlerinde
sen olduğunca olamasan da olunamaz şekilde
yaşatıldın sen sanat! ! !
korkarım seni yitirenlerden
adını kirletip üstün tükürenlerden
seni tüketenlerden
korkarım ben sanat! ! !
karşımda bomboş açılmış
binbir çeşit ağız
hepsinin nutku tutulmuş
cennetten çıkmış
topluca cehenneme göndermek isterim
ah sanatım! ! !

22 mayıs 2006
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Ana

yıl 1982 nisan civarları
babam üzerinde
ileri-geri ileri-geri
ahhh yaktın yıktın babam beni
bir zevk şerbetinin son damlaları oldum
ana rahminde
bir ileri bir geri......
ağustos civarları
offf yandı anam
içinde büyük bir sancı
istenmeyen bir tohum sanki
lanet bir cenin
ağlama duvarı oldu sanki karnın
ahh anneciğim yaktın beni
istemedin istenmedim
binbir türlü hayal
kafalarda ölüm sahneleri
hergün başka bir senaryo
başka bir film
zevk şerbeti yeşerdi
başarılamadı kurutmak, unutmak...
ama istenmeyen olmak var ya
o daha da büyük bir doğum sancısı! ! !
yıl 1983 ocak 15
bir bebe geldi işte
zevk kadehinden fırlarcasına
sizler ne kadar istemeseniz de
bir utanç, bir sır
inanılası bile değil
lanetler, küfürler, büyüler...
olur gibi değil! ! !
sevdiniz, yaşadınız
ya da yaşayamadan yaşattınız herşeyi
ama ya önceki hayatım?
hiç sevdiniz mi?
istediniz mi bu Nimet'i? ? ?
                     11 Mayıs 2006
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Arabesk-   Sen Bile

kalıcı olmayan dört duvar içerisinde
bir müzik inliyor
duyulduğunu hiç bilmeksizin
her an ağlamaklı, acılı ve umutsuz...
aidi olmayan eşyalarım
belki benden daha da hüzünlü
daha da umutsuz...
üzerlerinde yılların kiri
tenlerinde müziğin inleyen sızıları...
..........................................................
sesim değişmiş
tenim gibi
tadım gibi
gözlerim yorgun
ruhum gibi
ben gibi
.........................................................
dört duvarım yıkılacak
az kaldı! ! !
çatlaklar sarmış, boyaları dökülmüş
çatlaklardan akan gözyaşları
yalıyor eşyalarımı
zavalılar! ! !
bir yandan ben devam ediyorum
kalınan yerden, ağlanan sellerden...
..........................................................
terim gözyaşlarımla aktı sana
sarıldı teninle belki yüzyılar önce
işte şahidimdir bu koltuk! ! !
şu sana bakan resim! ! !
hepsi ağlamaklı
hepsi yaslı
hepsi unutmak istiyor
yaşanılan yalnızlıkları...
.......................................................
kanım donuyor
akamıyor belki gözyaşlarım gibi
sesim hala titrek
elerinin tenimde gezindiği an gibi
çığlıklarım hala tadındaki bir sevişme gibi
şimdi gülüyor bana eşyalarım
yastığım
ezilen halılarım
herkes gülüyor bana
sen bile.....
............................................................

                                     31 mayıs 2006
                                          anamur
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Aşk Ve Nefret

Aşk ve nefret ekiyorum
Kutsal topraklara
Ve sonra
Hepsini tekrar biçip
Yetim bırakıyorum
Arta kalanları
Öldürmek yetmiyor
Yaşatmalı
Olmuş olanları ve olacakları

Nimet Köse 1
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Aşktı

lanet olası bir aşktı
dört duvar arasında yaşanılan,
içerde çırılçıplak
dışarda bedenleri olmayan
günahlardı orda yaşanılan
aşk ve arzu günahsa tapılan
çocukluğumu hatırladım birden
bir aralıktan bakarken
iki yılan özgür ve sırılsıklam
bir de kendimi gördüm mapushane duvarında
ileri-geri itelenirken...
aşk tutku diyordum ben buna
oysa sezilen
vücudunun biyolojik ve kimyasal sıvılarıyla karkarışık olmuş
gizemli bahçemdi
sessiz çığlıklardı açılan ağızlarda avaz avaz hür değil ama!
sordum:
dört duvar iki bedene yeter mi?
ben aşık mıyım?
ya da o aşk mı?
aşk bir kuş olamamışsa
kafesinde yalnızlıktan susamış ölmüşse
aşk nedir soruyorum
aşkı iddaa edenlere! ! !
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http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ben de

benim de kanatlarım oldu
beyaz pamuktan
ince ipek gümüşten
benim de fotoğraflarım oldu
sarı sayfalardan
izimin kaldığı yalnızlıklarımdan
ben de yaşadım aynı hayatta
farklı yollarda
ben de tattım aynı acıyı
taze mutluluklarımda
yeşile çehrelenmiş bir bedenim vardı
kırmızı pullarla işlenmiş
benim de kaybedişlerim oldu
sınav kağıtlarında
adımın ve soyadımın olduğu
ben de geldim dünyanıza
görmek ve sövmek için
en sonunda!
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Benim Ellerim Var

ellerim var
hayat damarlarımdan akıp
her bir uzvumda lekesi kalan.
ellerimin izleri var
siyah sayfalarda
bazen bir resim
bazen bir leke
bazense bir sayfaya imzasız
parmak basılan...
ellerim var benim
gözlerim gibi etrafını yoklayan
eskiden patiler gibi
şimdi devasa olmak isteyen
çok saçlar yoldu
çok işler  başardı
çok diller konuştu başka ellerle....
benim ellerim var
çok sözler söylemek isteyen,
başka bir ele ihtiyacı olmayan,
başka hiç bir elle tutuşmak istemeyen

                           11 mayıs 2006
                                anamur
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Bir Bebe

sıcak,kurak
alacasına boğuk ve ıslak
bir kirpi yuva yapmış çevreyi izlemekte
her yer sanki katarak kayıp kayıp buğulanıyor
asma altı sıcak
bebeler analarının koynunda
sararıp solan bir gül
dillerinde bir damla süt kokusu
gözlerinde özlem
ellerinde bir hiç
bir dilek
bir umut...
ölü nesil sanki bir darbe!
kan damarda durmuş
sefalet elit tabaka olmuş sırıtmakta
akbabalar kana hasret
bebe süte...

                      08.05.06
                       anamur
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Bir Dilek Tut

bulutlarla
hayalimi gönderdim
yağmurlarla
arzularımı,
avuçlarına yağsın
anlayasın diye...

rüzgarlarla
kokunu gönder,
martılarla
selamını.
her çığlıkta
kulaklarımda sesin
çınlasın diye...

güneşin hareleriyle
sıcaklığını yolla
şarkılarla duygularını
yum gözlerini
tüm karanlıklara
yüreğini
aydınlatabileyim diye...

ve
bir dilek tut
içinde,
taaa derinden:
senin...olabileyim diye...

Nimet Köse 1
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Doktor Bey

gapsımal edilmiş hayatlarımız var
soluksoluğa şizofrenik vakalarız birer
bana sorarsanız en akıllısıyım yaratılanların
size göre ablak suratlı bir karabasan
ellerimde bir iplik bir de iğne
bir ayağımn paraları yoklamakta
diğeri can havliyle inlemekte
bir hata çukuru kazdım
bir de maşaları iplere
astım astım ama yok işte
çukur büyüdü doldu taştı
gözlerimden yaşlar aktı paktı
dizlerimde kıramplar
parmaklarım nerde?
hangi bedende dilleri sürtüşüyor
hangi delikte ağlıyor
kimlerden kaçıyor.
harflerim, kelimelerim, cümlelerim
üst üste alt alta
kamburları çıkmış bel fıtığı yaşamakta
doktor desen tatilde
tatil hangi cehennemde
ne gerek var şu mesai saatinde! ! !
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Dörtlük

Donu sıyrılmış,
Çömelmiş
Bir kız çocuğu
Gelecek tekmenin acısını
Dişleriyle kamçılamış
Gözleriyle kelepçelemiş
Beklemekte

Nimet Köse 1
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Dörtlük 2

Elleri, gözleri, bdudakları....
Küçücüktü
Bir düş kurdu rüyasında
Kocaman olduğu
Artık herkesin onu gördüğü...

Nimet Köse 1
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Dörtlük 3

bir sürahi su koydum masaya
gelen içsin
giden tükürsün diye...
bir çelme taktım hayata
eğilip kirli ayaklarımdan
öpsün diye...

                   3 haziran 2006
                         anamur
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Ey Tanrı

Ey Tanrı!
Yalnızlık sana mı
Yoksa
Bana mı vaadedildi
Ey Tanrı!
Kötülük bende mi
Yoksa
Sende mi kaldı
Ey Tanrı!
Cehennemler şarapla mı doldu
Yoksa
Kanla mı boğuldu
Ey Tanrım! ! !
Beni kim yarattı?

Nimet Köse 1
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Gölge

gizemli bir kıvılcım gerekir
kendinizi sunmak için
öylece de kendinizi sunarsınız yoksa başkalarına
kimse yok olamaz varolduktan sonra bir kere
sadece karanlıklarında dans eder
bir kere yok oldum dıye
dans eder
etrafı izler
bizi gözler
o, yaşarken de kendini saklar, gölge olur
istediği kadar saklansın
sadece biçare
gerçeklikler kaçanı kovalar
ve sizi yine de bir gün bulur
sırlarımız vardır bizi saklayan
ya da saklandığımızı sandıran
sırlarım olmasa
kendimi sunar mıydım
ne kağıtlarda
ne de tablolarda
saklanmak
sadece gün ışığına sırtını dönmek
seni görür
ne kadar yumsan da gözlerini
bir gün belki görülür gerçekler
işte o zaman gölgeler
gerçek olur

Nimet Köse 1
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Güneşli Yağmurlar

sağanak yağıyor avuçlarıma yine
bir damlası mutluluk
        bir damlası bereket
                bir damlası aşk
                       bir damlası hüzün
   son damlası hayalin...

güneş doğuyor şafağıma;
  bir haresi sevgi
      bir haresi sıcaklığın
          bir haresi hasretin
              bir haresi nefesin
güneş gözlüm:   nerdesin?

şarkılar kucaklıyor sahili;
   bir notası sen
           bir notası ben
güftesi:   sıcacık busen...

Nimet  Köse - Anamur

Nimet Köse 1
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Hiroşima Sevgilim

sen hiç gördün mü
Hiroşima'da neler olduğunu?
nelerin kalmadığını hiç gördün mü?
hayır, görmedin,
hem de hiç bir şey görmedin! ! !
ruhlar ölüm uykusuna daldığında
yatağında mışıl mışıl uyuyordun...
onlar kan ağlayıp
toprağı kan ile suladığında
sen güller suluyordun, gülüyordun dostlarınla...
sen görmedin
hem de hiç bir şey görmedin! ! !
Hiroşima'da renk yoktur
orada kuşlar, insanlar..
hep eksik ya da bir fazladır
toprakta kanın tadı hep taze
gözlerde yıllar öncesinden kalma
kin ve nefret hep aynı tatta..
Hiroşima'yı sen hiç görmedin
ve hiç yaşamadın! ! !
Hiroşima'da sabahlar hiç olmaz
geceler hiç susmaz
hep bir kara leke
çocuklar, gençler, kadınlar,hayvanlar...
yüreği yaslı, alnı lekeli
hep bir eksik ya da
hep bir fazla....

                        15 mayıs 2006
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İsimsiz

Neon ışıklarının altındasın
Ey dilber!
Parçaların dalgalanıyor
Yeksan olan gözlerin içinde,
Ezgilerin sunağında
Tahtın var
Her bir bardakta
Bir rakı tadında
Her bir yatakta...
Gördüm ki
Yatak döşek olmuşsun
Bir kerhane odasında!

Nimet Köse 1
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İsmi Olmayanlar

buhran kazanlarım var
kara deliklerde soyunup
kendimi gizlediğim
yaşamı sorguladığım küçücük gözlerim
kırpış kırpış yaşlar akıtırken
anlayamadığım dayanamadığım
bir soğuk var
tüylerimi diken diken yapıp
sonra yatıştıran
ısrarcı olmadan beni okşayan
yaslarım var
yaşlarım var
her bir uzvum için..
koparıp bedenimden bir dilek sundum
içi boş
sesi hoş
bir kopuş sadece senin için...
hayatı anımsatan gözlerimi kördüğüm eden
sisler var
suretleri silerek bedenleri koklayıp
acıyı çıldırtarak zevkler sunan
bir sürü
bir sürü
oyunum var
hepsi sadece sizler için...
beni anlayamayan görünmeyen körebeler var hayatımda
teki bile bana ait olmayan
sus! ! ! deyip beni kenara çekerek
kulağıma anlamsız cümleleri boş yere sarfeden
dostlarım var
dostsuzluklarım var....

23 mayıs 2006

Nimet Köse 1

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Kader

yaktığım, yıktığım kentler
batırdığım gemiler
bıraktığım idealer...
dipsiz kuyularda ardığım suretlerin izi
bir daha görünmez oldu
yaşam savaşında
elinde bayrağı tutan kadın
tek ben oldum
ben yaşadım bir tek hürriyetimi
ben gördüm kıyıya vuran cesetleri
yasaklanmış kapılardan geçip
bulduğum defineleri
bir tek ben saydım defalarca....
kokladım yarin sezilmez ruhunu
tek ben rüyalarımda hissettim
sevişmelerin sonsuz, uçsuz bucaksız
hissedilmez tadını.
yaşadım asırlarca
devirdim ülkeleri
yaktım antlaşmaları
özgürlüğü sundum
kabul edilemez ütopyalarımda
özgürlüğüm adına kırdığım kalplerin
sahiplerinin adını hatırlayamaz
bilemezdim artık kaptanın ben mi
yoksa sen mi olduğunu! ! ! ! ! ! ! ! !

                                 18 mayıs 2006
                                       anamur

Nimet Köse 1

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Kendime Öğütler

biri sana ne vermişse  onu tekrar o birisine sunmalısın...azını  ya da çoğunu değil....
affetmek bir kereye mahsustur. ikincisi hatadır, büyüklük değil....yoksa bu senin
değersizliğini ve onun da gereksiz olan değerini gösterir...
ne görüyorsan onu göster!
ne istiyorsan onu ver!
ama asla eksiğini ya da bir fazlasını değil...
çok fazla katı olabilir; ancak bu şekilde dik yürüyebilirsin, eğik değil!
asla ve asla yüzüne atılan bir tokat için diğer yanağını da ona sunma..işte o zaman
bencil olursun,....... değil...sen de ona tokat atmalısın ki o yalnız ve tek olmadığını
bilsin...
yılanı sev ki yılan da seni sevsin...ama seni sokarsa onu öldür asla affetme! ! ! .........

                                                                               12 mart 2006
                                                                                      anamur
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Kimlik

bir bedende iki kimlik
gözleri bir kadın bedenini koklarken
elleri bir erkek bedeninde kenetlenmiş
bir boşluğu doldurmakta
bir başkaları oluyorum hep
kimliksiz seyehatnamelerimi yazdığım
bir tüyden akan mürekkep tadında
sabaha kadar sürenuzun acılı savaşlardan
orta kalan çelişkiler sinmiş ruhuma
is kokulu tenim kayganlığında.
tutkularım esaretinden kurtulmuş
sema-i şimşekleri göğsüne doğru çekmek üzere
ve diğer tarafta
kuşlar fırtınaya inat uçuyor
sonsuz ve sessiz notalar ağırlıyor kanatlarında
kimliksiz kalıyorum bu boşlukta
adımı ve sanımı kaybediyorum
Nietzche'yi özlüyorum
okuduğum her surat kırıntılarında
                              09 mayıs 2006
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Kleopatra

Yıl bilmem kaçtı
var mıydın yok muydun
hiç haberim olmadı
sen yaşadın ve belki de öldün
tanrı'nın kızı ve benim geçmişimdin.
çok şey istedin belki de
sandık sandık zenginliklerinden de öte
bir dünya bir iskender olmak.
sezarın yatağında ve benim koynumda.
sen hep çoktun ve hep daha fazlasıydın
sen yoktun belkide onunh bunun yatağında
bir başkalarının koynunda
çok şey istedin
çok şey gördün
ve belki de gömüldün arsızca
tanrıçaydın!
bir yılanla dans ettiğini gördüm kitaplarda
bir yılanın sana aşık olup
toprak olduğunu da gördüm
intikam gördüm bir çift gözde
bir intihar oldun bir yılanın dilinde
ve sen varsın artık yok olsan da
ve ben hala seni seviyorum kleopatra
tüm olmazlıklarınla...
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http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Köle Gelin

yaklaşık on beş kişi
çırpınıyor, sancınıyor
sanki gerdeğe onlar girecek o herifle
saçlar diken olmuş tepelerde
gözlerinde renkli renkli boyalar
gerdanlarda bir kamyon sim bulaşığı
sanki maskeli balo!
çocuklar kadın olmuş üstlerinde tuvaletler
koyun gibi sanki, pazardalar
bir yarış, bir kıskançlık atışması
bacaklar bir o dizde bir diğerinde
bir atom bombası düşecek sanki Hiroşima'ya
o da ne?
bir şeytanı ağlatacak  kadar heybetli ve nurlu
şeytansı bir kelebek herkesten her şeyden yüce
ancak bir devin altında ezilecek
geceden sabaha, sabahtan diğer sabaha
köle olacak belki de bir ucube
boynunda tasmasıyla kefenin içinde
köle gelin
gelin köle
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Kusursuz Nesil

kayıtsız, sorgusuz, sualsiz
bir dünya düşünebilir misiniz?
yaratıcısı Tanrı olan
yaratılanları da tıpkı aynası olan.
bir hiçlik bir kaybolmuşluk
labirentte dört dönen fare
çıkmaz sokak lambalarını kovalayan.
yaratılanlar gri
yaşadıkları dört duvarlar sinmiş bedenlerine.
başları ve atları olmayan şövalyeler
koşuyor boş sokaklarda.
her şey parçalardan oluşmuş
bedenler paramparça.
sessiz bir huzursuzluk bir vızıldama
her yer her şey boş
sadece bedenlerde  renkler gri
her şey bilinç dışı
niteliksiz, kayıtsız, kaygısız
sorgusuz ve sualsiz
yeni nesil tohumları

                     09.05.06/ anamur
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Mai

Karşıyaka
Arıyor beni
Burnunu denize uzatmış
Kokluyor
Yeşil ve mai'yi
Özlüyor gemiler
Kuşlar çığlık çığlığa
Yosununu kokluyorum denizim
Öpüyorum
Yosun kokan dudaklarını
Engin mai yüceliğini
Sabırsız bu kurak topraklar
İçine almak istiyor
Her an seni
Çığlıkları kuşlarla dalgalansın
Mai yeşile bulansın
Bedenin bedenimle ağlasın...
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Nota

bir sonbahar notası kulaklarımda
ayaklarım çıplak
çıplak kuru otlar üstünde
boynu bükük bir başağın
ninni söylüyor bir başkası ona
kuşlar rüzgara inat uçuyor
sonsuz ve sessiz notalar ağırlıyor kanatlarında
bir aşağı bir yukarı
iki dörtlük
bir sekizlik
ve sus! ! !

                   3 haziran 2006
                        anamur
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Renkler

geceyi renklerle kırmalı
güneşi geceyle renklendirip
aşkı nefretle örtmeli
beni sensiz doğurmalı annem

ışıldıyor yazıtlar yıldızların astığı gecemde
bir kuş ölüyor çırpınarak
kanatları ince ipek kıvraklığında
dudaklarında son bir harf 's'

sensiz yaşanıldı bütün gece
görmedin ayaklarımı
bıraktığı izleri

tadılmaz ve hissedilmez oldum
ben yokum
ve sen
asla varolamazsın renklerimin dışında

seni ben yarattım fırçamın ucunda
dans ettirdim seni parmak uçlarımda
gözlerine siyah çektim
sansür koydum aşkına ve aşkıma
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Sadece İstedim

Bir oyun oynadım
Tanrı'nın yenildiği
İyilerin zaptedildiği
Morun sıcak olduğu
Kıblenin kuzey olduğu
Bir düş vaadettim çocuklara
Yarınların olmadığı
Karanlıkların bastırdığı
Her meleğin ağladığı
Bir sen istedim
Gözleri karanlıkta parladığı
Kalbi nasırla bağladığı
Bir seni istedim
Bir bende ölesin istedim
Bir yarın var mı diyeceksin
Belki ellerinde
Belki yüreğimde
Bir buse isteyeceksin belki de
Kan kırmızı okyanuslardan
Yok olan cennetten...
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Sessiz Çığlıklar

çapkın bir müzik kulaklarımı tırmalıyor
o an tırnaklarım göğsümü parçalamak istercesine
bir şeyleri arıyor
herşeyi unutturacak
tüm kaybedişleri,
tüm varlığımı,
değersizliğimi
hatırlatacak her şeyden
uzaklaşmak istiyor
bir duman
bir beyaz ile belki...
ya da bir beden arıyor
ruhumu kaybedişimin ardından
ben;
sessiz, korkak, duygusaldım bir zamanlar,
ama utandım kendimden
saklandım en derinlere
hep güldüm
hep hissetmedim
korkuları, dostlukları, aşkları...
korktum sezilmesinden ruhumun...
her sevişmeden sonra
sevişmemiş gibi yaptım...
her ölümden sonra
ölünmemiş gibi yaşadım...
her defasında kuytu köşeler aradım
evim olacak, beni saklayacak,
ağlayacak...
yalnızken özgür olacağımı sandım
ama hep yakalandım kendime
kendi çaresizliğimde........

                            3 haziran 2006
                                 anamur
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Siyahi

Hayallerimdeki gerçekliğin
Mum ışığındaki sülieti
Yaşattığım varlığındaki 'tin'
Sen ve sadece
Senin içinde varolan
Gök kuşağındaki
Renksizliğin izi
Yanağımda bıraktığın
O pençenin
Geçmeyen acısı gibi
Ben ve benden
Asla silinmeyecek olan
Siyahın içindeki kırmızı
Dilinin ucundaki
Şarap tadında
Kan ve asla
Akmayacak olan yaramdan
Siyahımsın
Kırmızı dudaklarımda
Bestesin
Dilimden kulağına
Akacak ve yakacak olan
Tadından sonra
Yaratılandan da öte olan
Yaratıcım!
İçiyorum şerefine
Bizim dışımızda
Var olmayan
Herşeye...
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Sonatın Esleri

idama götüren bir suçtu belki ilk çağda
belki fahişe belki cadı diye
atılan kazanlarda, taşlar altında
kadın olmak öyle ağır bir yük
öyle sancılı bir doğum ki
doğan her bebek hep bir piç hep bir kız
utandıysan doğduğunda morarmışsan
suçlanmışsan bir kedi gibi
kavranmışsan bir köpek tarafından
prangalar vurulmuşsa çocuğun kucağında
buruşan ıslak karanlık gözlerine
çarmıha gerilmiş isa'nın kız kardeşi misali.
rönesansı yaşadım gözlerinde
bir Dük'ün karısı
Sade'nin mazoşist kadınlarından oldum rüyalarında
fanteziler sunan Sodom'un karanlık şatosunda
bir düş bir haykırıştı belki
kulakları tıkatan çığlıklarımla yaşattığım
ben her günümü her anlık materyalist devrimlerimle
her noktaya teğet geçtim
her notadan sonra bir es oldum
Beethowen'ın sağır kulaklarında çınlayan
sonsuz bir sonat
kara deliklerden geçtim
yalnızlığımı esire bencilliğimi mal edip
yaşadım yüzyıllar öncesinden gelen
bir sözcük bir beste misali dizelerde
reenkarnasyonunu tamamlamak üzere olan bir kelebek kuluçkasında
bir kraliçe etrafında binlerce askeriyle bir hükümdar tahtında
yaşayamadım bir 'an' tadında
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Wc

klozet, alaturka, alafranga...
ne farkeder? ? ?
ben yine de bir şeylerin üstündeyim
bir şeyler çıkarmak istercesine
ıkınıyorum hayata karşı
ıkınıyorum nefesimin kesildiği
son aşklara damlalarımı bir bir alıp
yapıştırıyorum
onları yatıştırırcasına...
kapılarıma süngüleri çekip
bekliyorum
korkularımı
kabuslarımı
albastılarımı....
bir yandan da bir ilham istiyorum
ya Tanrı'dan  ya da ne bileyim işte
bir başka yobazdan...
ıkınıyorum hayata
bir yandan da kızıyorum varlığımın yokluğuna! ! ! !
sifonu çekmek geliyor aklıma
temiz su birikintileri özlemince
ama silinir korkusuyla
çekemiyorum işte
ne sifonu ne de dertlerimi
unutamıyorum ne geçmişimi
ne de bedenimdeki izleri....

8 haziran 2006
anamur
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Yarim Hayat

samanyolunun bütün yıldızları altından
patlamış birer havai fişek gösterisi sunuyorum
tüm insanlığa...
sadece balkonumdayım oysa
rüyalarına dalıp giden
biranın içindeki köpüklere tutunarak yol alan
sigaranın ucundaki külüm
düşmeyi asla istemeyen..
kıldan ince kılıçtan keskin
iplere tutunup uçurumlarda sallanarak
gülümseyen ufacık bir kızım oysa
ellerim küçücük,
dünya kocaman! ! !
zaman ise musluktan damlayan
ve hiç uyutmayan bir serüven..
ne damlaları ne de saliseleri sayabilen
dişlerim var ağzımda
her kelimede kekeleyen
adımlarımla yürüyorum boşluklarda...
ah hayat! ! !
bana bağlanmayan
bana ait olmayan bir sevgilisin sen
ellerin avucumda kayıp kayıp giden
tutunamadığım rüyalardaki
yarimsin dudaklarımdaki tadınla...
seni istiyorum! ! !
benden hep kaçıp kaçıp giden
vahşi bir hayvan olsan da....

                              1 haziran 2006
                                    anamur
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Yaş 24

değerlerin, saygının, aşkın
iki bacak arasında
iki-üç damla kanda olduğunu öğrendik
dudaklardan, bakışlardan.
yaşamın anlamının
ölümle ortaya çıktığı
perdelerin indiği an anladık
hayatın vazgeçilemezliğini
dostluğun cepte bittiğini
aşkın beyaz bir kağıtla kırmızıya bulandığını
neden ve keşkelerin çelmeler misali
peşpeşe sıralandığını
suretimizin gölgeler arkasında
saklanarak hıçkırıklara boğulduğunu
yaş 24 olduğunda anladık!
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Yürümem Artık

ayaklarım yalpalıyor
yürümek zor geliyor
yolum cehennem tandırı
ben yürüyemem artık
....................................
sıcağı çarpıyor
bir tokat gibi suratıma
belim kamburlaşmış
sırtımda binlerce şelek
ben yürüyemem artık
....................................
ayaklarımda çiviler
çakılmışım yollara
şeleğin ipleri dikenden
ben çekemem artık
.....................................
yaşım bin küsür olmuş
sırtımda bin küsürün ağırlığı
hayat işte! ! !
durduruyor bazı bazı...
ben yürüyemem artık
.................................
ben tanrı değilim
ben köle de değilim
güvenim kalmadı
bunlarca asırlık yollara
kandırıyor! ! !
vermiyor dileklerimi
ben bir daha yürümem artık! ! !

                     23 mayıs 2006
                          anamur
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