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1. bizim eller ne güzel eller
‐ radyo tiyatrosu
‐ hayâllerin yongası
‐ yazan yöneten ve mikrofona uyarlayan
çakır yusuf ince
‐ rol alan sanatçılar
‐ başrollerde
‐ mühürcü
‐ isrâfil
‐ senarist yusuf
‐ rüzgâr
‐ panter
‐ torbacı raco
‐ cipsi yağız
‐ yanrollerde
‐ hamdi
‐ pembe
‐ kerhâneci sungur
‐ sâlihağbi
‐ dayı hüseyin
‐ kadiraga
‐ delimuammer
‐ rızâ
‐ hikmetağbi
‐ olimpos vâdîsi
‐ mavipanterler
‐ restorancı beyefendi
‐ zekeriyâ
‐ müdür
‐ sevcan abla
‐ efekt
alp buğdaycı
‐ bip melodisi
‐ bizim eller ne güzel eller
‐ donnnggggggg
‐ se se ses se ses esss
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2. nefessesi

‐ hadi hikâyeleri deş
‐ kimsiniz ulan
‐ en kabadayınız ayakkabımı boyar
‐ kazın ayağı öyle değil
‐ beterin beteri var
‐ burda artık hayât bitmiş
‐ burda artık yaşanmaz
‐ seni gidi cesettorbası
‐ allahvekil doğru söylüyorum
‐ dokuz köyden kovulsam da bokunuzdaki
kokaini tahlîl etmeye devam edecem
‐ canlıyayındasınız
‐ gerçeklerden kaçamazsınız
‐ kent sürekli çöp üretir
‐ aykırı uykuru yaşadıktan sonra
kapıldığınız nedâmet havası öldürür beni
‐ toprak senin başına
‐ itiraf saati geldi demek
‐ ecel sona erdi
münkir ile nekîr edilgin direnişteler
azrâil çoktan istifâ etti
tanrının krallığı kokuştu
allah bitti devlet var
‐ bi süre sonra herkes şöhret olacak
‐ babana rahmet hepsi yalan
‐ lâkin her daim deminizde olun siktiredin
senaryocu eyitsin görelim ne söyler
‐ dâirenizi hikâye eyler
zulmet çemberindeki azâplarınızı
‐ telörgüsüz mayın var mı
kim ne zaman çekti sınır çizgilerini
hudûtların kanûnunu çiğnemenin cezâsı
ne
dışlanmak sürgün edilmek ölmek mi
ya kazancı
anlamak mı kâlp çarpıntısı mı keşfetmek
mi
‐ ceset olmak bu kadar kolaysa
o hâlde yaşamak lâzım
‐ yessör
‐ hadi olguyu deş keş kardeş

‐ başla hemen
kitabı bitirelim yolumuzu bulalım
kitap satılsın para kazanalım
hadi hemen yazmaya başlayalım
‐ cümle kur ya kâfir
‐ sal buğuyu cama sislensin
ısınsın ortalık cam patlasın
buğulanmış cam ayna olsun özüne
nefes nakşet gözbebeğine
sıcaklığınla patlasın cam
tuzla buz olup kaçsın gözüne
‐ biz usturanın keskin tarafındayız
‐ boyu değil işlevi önemli
‐ eğlenceli hikâyeler anlatmanın zamanı
geçti
‐ eski devir bitti
‐ sarsmayan kitabı niye yazmalı
‐ son duânı et edeceksen ölüme hazırlan
‐ hikâye ne başlar ne biter
‐ olayörgüsü yok evet
‐ fakat yâni o zaman
‐ uyuşturucu bazlı yarımat târih çalışması
‐ târihe bugünden bakarak değil
‐ bugünü târih gibi anlatan üslûp
‐ bi çeşit nakilci
‐ seyyâr hikâyeci
‐ duyduklarını kurgulamayarak torbasına
tıkan şehir dengbeji
‐ seni ölü dölü
‐ susmak yok susan ölür
‐ aptallar erken ölür
‐ onu biliyoruz da
insan kaç kere ölür
‐ belli bu bi keş öksürüğü
kuru yorgun bitkin ümitsiz
balgamlı hem de
tükürsün keş
‐ aklınızın sınırlarına gidin
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‐ kitapla kafanın tokuşmasından kof ses
çıkıyosa suçu illâ da kitapta aramamak
gerekir
‐ bütün kaleler zaptedilmişse ölüm hoş
geldi safâ geldi
‐ dokuz beş çalışan manda sürüsü
‐ düşünce boşluğunun da havaboşluğu gibi
sonuçları olsaydı kimi beyinler
büzüşüverirdi
‐ nâçîz vücûdunuzu şu zilletle yaşamak
eziyetinden kurtarabilmeyi göze
alsaydınız
‐ öğle yemeklerinde reklâm kahkahalarıyla
gülen neşeli büro çalışanları ha
‐ hır hır hırlıyo yazıcınız hırrrrrr
‐ kredi kartıyla taksit taksit gülelim bâri
‐ sizi gidi hayâtın her kademesine
indirilmiş dil peygamberi
‐ temiz pak demokratlığa indirgenmiş dil
‐ egemenliklerini sopayla değil dille kuran
iktidarlar
‐ yaşama sevinci zâten hiç kalmadı
‐ hâkimiyet kayıtsız şartsız ulusdevletindir
‐ seni gidi haysiyetsiz müstehcen imge
‐ hikâyede olayörgüsü yok ağbicim
‐ mahâretlerin tamamını sergilemek doğru
mu
‐ muhayyilesini yitirmiş ham porno
‐ karakter gelişimi filan da yok
‐ göstermek değil gizlemek daha iyi
olabilir
‐ bir tez geliştirebilmişsen hayâtın hangi
kesitini konu edindiğin önemsizleşir
‐ zâten süreç de benzer kesitlerden oluşur
‐ mevzû ilginçleri değil herhangileri
yazmaktı
‐ dilin kelepçelerini kırmalısın
‐ bağıntıların nerde nasıl kurulduğunu
çözmüşsen istediğini yazabilirsin
‐ şimdiki zamanın iyelik kipiyle

mülkiyetin genişmişligeçmiş zamanına
teslim olmuş ezber dilinizle mektup bile
yazamazsınız
‐ hayât diye sunduğunuz değerler ne
‐ sorma saldır hamle et
‐ baş üstünde baş kalmayabilir
‐ ortasınıf denen iğrenç kütle
‐ çoklarla azların çarpışmasında kaybeden
belli
‐ ama gene de savaşmaya değer
‐ yoksa yol kalmayacak kimsenin elinde
‐ bütün rûh hastaları psikopatlar
‐ bütün kaçgınlar terkidünyâlar
‐ serseriler deli dervişler abdallar
‐ kovgunların bile en alttakileri
‐ anayasaya göre serserilik suçunu
işleyenler
‐ çöplüklere tıkıldıklarını bilen farkındalık
oranları yüksek çöpler
‐ rezilce hikâyelerinizden bıktık
‐ nutuklarınız kof
‐ erkinizin oturmagrupları çürük
malzemeden yapılı
‐ ey atılı suçun mülkiyeti
‐ ey mülk temsilcilerinin edebiyât şûbeleri
‐ hani şu seçkin kitabevlerinde satışa
sunulmuştur ibâresi düşülenlerden
‐ pâyeler verirler taltîf ederler
‐ zihninizin anasını sikerler
‐ suyu azalmış geçkin portakallara
dönersiniz ya da dönmüşsünüzdür
‐ sıkılırsınız bütün yeni trapez
numaralarından
‐ gamlı editörlerin minnacık
iktidarlarındaki dalga ayârlarınız bozulur
‐ değiştirin şu ayakları artık
‐ bayat edebiyât artık çok bayat
‐ seni yaşatmazlar ağbi taşlarlar
tenekeyle kovalarlar valla
duvarı yıkıyorsan durma kaç
şöyle normâl gelişimi olan bi hikâye
yazamaz mısın ağbi
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hem satar da yâni para da kazanırsın
‐ hassiktir lan dingil
‐ kılavuz ol gönül bana
gel gidelim dosta gönül
‐ garip keş gönül
haykıracak seçkinlerin medebiyâtına
‐ yedi sülâlenizin kanına ekmek doğrarım
ulan
‐ gayrımeşrûnun kurallarını yazıya
uyarlarsan noğlur
‐ direk gasp amına koyayım
‐ para palas
‐ zâten yakında yazının da teknosunu
yapacaklar
‐ bütün bu kalem şövalyelikleri târihe
karışacak
‐ bütün dünyâ olmuş kimyâsal
‐ kimyâ hap işte
‐ silâh da kimyâsal
‐ ölüler toprağın altında çürür
‐ canlılar toprağın üstünde
‐ hadi serseri gezgin
‐ bir kararda durma
‐ engin ol gönül engin ol
‐ günler bütünüyle anlamsız
boşluklara uyuşturucu zerkedilirse gün
geçer
değilse gece sabaha döner
‐ boşlukta yüzen boşa târih mi
‐ üfleyen nefeslerin târihi de denebilir
‐ gerçek yok kurgu var sadece
‐ vahşetin lezzetini tattınız
‐ şâheser kurguların izinde binbirgece
masalları
‐ kan damlar diş aralarınızdan
‐ her yaratıcı kurgu bu bayat edebiyâtları
nakavt eder
‐ kamaşması bu diş kamaşması
‐ hadi anlat herhangi birinin hikâyesini
‐ deş özyıkımlarını keşlerin
‐ naklen keş
‐ canlıyayındasınız bayım ya da bayanım

‐ gece sabahlara kadar
‐ nesebi gayrısahîh gece amelesi
‐ kulağını döşeme tahtalarına daya da
dinle
‐ yeraltı edebiyâtı değil bu
‐ ne yer ne de alt
‐ hele ne de edebiyât
‐ batsın artık şu eski edebiyât
‐ açkapa artemalarla gelen klorlu su
kesmez sizi
‐ lâğımlardan akan suyun berrak
şırıltısıyla rûhlarınızı yıkayın
‐ sinirleri ayıklanmış kentli kıymalar
‐ şoklandınız
‐ içleri dolmalıkbiber gibi doldurulan deri
apoletli insan dolu sokaklardaki vîrân
çığlıklar
‐ yağmurla yıkanmış gökyüzü
‐ serin sokakta patlayıp dağılan haşlanmış
beyin hücrecikleri
‐ lop lop yumurtacıklar
‐ hazîn hazîn ağlar bu gönül kentlerdeki
muhteşem yalnızlığınıza
‐ kablolarını yakmış gerçek birilerini
arıyosanız ilerleyen bölümlere bakınız
‐ kendi kitabıma girdim saklandım
kelime kelime buldular beni
denizin dibinde ot oldum bittim
balığın karnından yoldular beni
serden geçmez imiş sırrın verenler
daha dönmez hak yoluna girenler
ramazan davulu oldum erenler
vakitli vakitsiz çaldılar beni
kadeh oldum elden ele verildim
bir can buldum öldüm öldüm dirildim
namaz postu oldum dosta serildim
kıblesiz mıblesiz kıldılar beni
şal kumaş yapılmaz tazı çulundan
vazgeç gönül parasından pulundan
pîr aşkına pîr sultanın yolundan
mahsunî ol diye saldılar beni
6

3. bunu ayağıyla saranlar var

‐ çok meşhurmuş baklavası
‐ tamam yeter
‐ ne yeter amına koyiim
‐ bol su verdin di mi
‐ yeter o kadar ateş
‐ ben sana bol su bol ateş ver demiştim
‐ gene plastik kokusu geldi
‐ pense mi yandı
‐ pensenin dün de yarısı yandı
‐ tarlabaşı karakolun orda nalbur var
‐ penseyi yaktın pense al diyo yâni
‐ ağbi yapıştır sen de bi tâne hadi
‐ yeni yemek yedim damağım kuru
‐ panik yapma mühürcü
‐ içeceğin şeyin tadı kaçıyo
‐ niye panik yapıyosun ki
‐ sizi bi şekilde boğmazsam olmuyo
‐ boğma
‐ boğmazsam olmuyo
‐ bi buçuk saattir içiyoruz ağbi
‐ bi dakka sâkin ol yapıştır
‐ bi dur yaa
‐ hadi sâlihağbi o da yapıştırsın sen de
yapıştır
‐ eskiden metre çarşaflar vardı makasla
kesiyodun
‐ aga sen bu kürsüleri niye durmadan orta
kattan buraya taşıyosun yaa
‐ oğlum mühürcü sen de mi kafayı yedin
‐ aç onu
‐ bırak biraz soğusun
‐ usta tamam on dakkadır demirde yatıyo
‐ hemen sökme jelatinini
‐ dur be bi be ne acele ediyosun
‐ bunu ayağıyla saranlar var hamdi
kameraya alsaydım keşke gösterseydim
‐ motosikletin üstünde amuda kalkıp tek
elle saranlar da var
‐ yolda yürürken çiftliyi yapıştırmadan
sararım
‐ biz daha o kadar usta olamadık
‐ çarşafı yapıştırmadan sararım

‐ fazla verme suyu
‐ böyle bi atasözü var di mi
‐ bi işe üç kişi karıştı mı di mi
‐ bi karının yüz tâne kocası olursa olmaz
‐ doksandokuz olursa olur ama
‐ sen yapıştırsana
‐ bi tâne daha yapıştırın peşinden
‐ yarın cumartesi kardeşim içicez tabi
nabıcaz
‐ kerhâneci vapura geç kalmış
‐ kaptanla konuştum gemiyi bekletiyo
‐ geç
‐ gece üç treni varmış
‐ makinisti de geç
‐ amına koyiim esrâr basmasından
haberiniz yok esrâr içiyosunuz
‐ kime diyon yaa
‐ size diyorum işte
kim dinlerse o anlar
di mi hamdi
‐ ben köylü anlamaz
‐ sen köylü yapıştır
‐ alavere dalavere kürtmemet nöbete diyo
‐ yarına yaşıycağmız belli mi
gün bu gündür dem bu demdir
‐ esrârlar birbirine karışmış
‐ iki çeşit var
‐ bu otu kim getirdi
‐ kadiraga uğradı akşamüstü onun
kıyakları
‐ çağırdık gelmedi kadiragan buraya
saydım kerhâneci var yusuf var sâlihağbi
var ben varım dedim
‐ bu kadroya hayır dedi ha
‐ o kadro beni aşar dedi
‐ nişantaşının orda köşede muhâllebici
vardır
‐ alsana yarın gelirken şöyle ordan
‐ kuledeki daha güzelmiş
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kürdişi derler ona zâten
‐ onlar şeytan olmuş hamdi sen onlarla
boy ölçüşebilir misin
havada karada sarar bunlar
‐ kimse bakmıyacak o zaman
sarabiliyorum
sizin onbeş sene önce yaptığınızı ben daha
yeni yapmaya başlıyorum
‐ yaksana ağbi hadi
‐ e mühürcü yak yak noğlucak bunun sonu
‐ içebildiğin kadar içicen yusuf kardeşim
içemediğin yerde bırakıcan
‐ yeni içtiğimde bi defa bayıldım betona
yattım üç saat kalkamadım
‐ deli goncaydı o oğlum antakya malı
‐ bu bende mi ağbi aldın mı
‐ içmeden kafan güzel mi oldu mühürcü
‐ sâlihağbi aldı şimdi sen alıcaksın sonra
da bana gelicek
‐ saat kaç
‐ çeyrek geçiyo dokuz
‐ misâfirim gelicek ondan sonra kardeşim
‐ misâfirim var diyo adam
‐ sigaraları yiyelim mi mühürcü
içmeden nereye gidelim
‐ kocan mi geliyo
‐ kocam gelicek evet
‐ erkekin mi gelicek
‐ kocasını bekliyo
‐ bırak çalsın kısma
‐ eveeet sevgili kralcılar kralların kralı
ferditayfurdan sonra sıra kime gelir sizce
babaların babası müslümbaba olmasın
‐ bırak demirde soğusun
‐ bak müslüm dediniz müslüm çıktı
‐ bakabilir miyim jelatinini açmadan
‐ bunu ordinaryüs pırofösör sayın sâlih
bey elleriyle pişirdi mesûliyet onun
karışmam
‐ mühürcü taştan
‐ sen çıkardın beni baştan tamam mı
‐ soyalım naylonundan

‐ helâl olsun sâlihağbi baskı bu işte
bak kâğıt gibi ince
‐ mühürü zaten tembel torbacılar icât etti
orijinali budur plaka olacak
hem bunda cıgara iktisatlı olur ziyan da
etmezsin
‐ ateşi az olmuş biraz
‐ ama ben size dedim yâni
‐ iki sefer daha dönseymiş ateşte
‐ biz dedik yâni sen dedin ki tamam
‐ sen bi çevirseydin
‐ dedim ona yâni anons ettim
‐ çok güzel makasla kesilir şimdi o
‐ yok muydu jelatinin içinde
‐ olduğu gibi çıkardım
‐ mühürcü sende mi
‐ soktun bizi acele tiribine
‐ ot o elindeki niye soğutuyosun
‐ kubar zannediyorum ondan
‐ kadiraga getirdi verdi panzehir hesabı
‐ hem zehir hem panzehir nası olucak
‐ otu içmeseydik ağbi şunun tadına
baksaydık
‐ dün bakıldı ya dünkünün aynısı
‐ ikinci parça ne
‐ orhanbabadan
‐ herkesin dilinde âşk denilen meçhûl
bizi kollarına sarıvermiş
kadere bak çok çektirdi ikimize
şimdi özür diler gibi
sevin dedi gönlünüze
ne sen çağırdın ne ben anladım
usul usul sessiz sessiz
âşktır bizi mutlu eden
şu kısacık ömrümüzün
nesi var ki âşk olmasa
ne olurdu şu dünyâda ayrılıklar olmasa
gönül istiyor ki sevip sevilirken
bir mucîze olsa zaman dursa
zamanı yok âşk bir meçhûl
büyük söz söylemiş dilim
sevmenin zamanı yok
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4. eks artı seks

hey çok zayıfladım biliyorum hey
eks artı seks moruk
günlerce uyumuyosun ayaktasın hey
moruk böbrekey bitmişey
karaciğer iflâs etmiş bel sakat beyine
giden bütün damarlar tıkalı
‐ filimlerde haybeden ölen tipleri
hatırlatıyosun
‐ ara sıra yemek lâzım vücût çökecek hey
hadi acıktık
ziyâfet sofrasını kuralım hey
cezâevinden sonra da jandarma bırakmıyo
ki peşimizi
şebekenin başı benmişim
hey çakıyosun olayı de mi hey
‐ bedava konuşuyosun isrâfil
‐ fazla yedim göbeğim belli olduey
dur hikmet ağbiyi arıyım
istanbulda kuvvetli arkadaşları var
yüz tâne eks götürüyüm diyorum fiyatı
uygun olacak ama morukey
hey benim adım isrâfil tamam mı
azrâil değil hey canalıcı melek deyil
‐ olur olmaz insaniyetlik taslama isrâfil
‐ yusuf arkadaşım bir avuç fındık yer
dağlara tırmanır
o vegaterien hey et yemez moruk
öyle zayıf göründüğüne bakma
beraber kungfu çalıştıkey
rus salatası şişirdi trabzon ekmeğini tek
başıma ben götürdüm
hey sucuklu yumurta da var
yemiyosanız gasteleri toplayın
‐ insanlara müdâhale etme isrâfil
‐ arkadaş kolombiyadan gelirken yarım
kilo hem cesâretli hem de uyanıkey
pirezervatiflerin içine parça parça koku
koyuyorey havaalanından öylece
geçiyorey müshil ilâcıey içip içip sıçıyosun
parça parça kokainler düşüyo
‐ özgürlüklerini kısıtlama

‐ sen bi imâlat hatâsısın moruk
‐ anlamadın sen yusuf
paketi fırlattım aşağıda da jandarma
bekliyomuş
benim değil hey dedim
ben asla uyuşturucu kullanmam
kırsal kesime jandarma bakıyo hey
normal bir va zi yet te içiyoruz
baskın oldu anlı yormusuneey
hey ama beni örgüt lideri diye gösterdiler
elektronik ve sapık müzikler dinliyomuşuz
böyle bi örgüt varmış örgütün başı da
benmişim heeeey
ilginç de mi
cipside bi tip var kokainman
‐ bi sus be isrâfil
‐ hey dinle jandarma bunu çözüyo hey
jandarma küt kapıyı kırdı
arama izinleri yokeyyy
kokainmana fiske bile vurmadıkları hâlde
o korkusundaney kendisini yakalatıyoey
morfin için neskafe diyolar fezlekede
şahısın otosunda artı çiçek tohumları
vardır uyuşturucu yoktur diyoey tamam
mıeyeeeyy
tak tak tak bizi paketliyolar
o şerefsiz adam bizi ele veriyo anladıney
‐ senin ekstradan ne özelliğin var isrâfil
‐ gayrımeşrû âlemdeki binlerce tipten
birisin
‐ sağdan dönüyosun taksici ağbim
hey yolu tıkadın fındık kadar amın var
bütün tırafiği tıkadın hey
olmuşum karadelik gibi
takılamıyo kimse
yoruluyolar bendeney
cezâevinde ağırlaştım moruk
her yöndeki bütün açılardan
yedi kilo verdim elli gün oldu çıkalı
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‐ hey ama midenin boş olması lâzım yoksa
mide tepki verir afrikalı zencilerde mide
patlaması yaşanıyorey
bir kilo eyci almış midesine
midesinde patlıyorey anında ölüyorey
mort
‐ bırak istediği gibi hareket etsin
testisini istediği yerde kırsın
‐ cezâevinde hemen volta atamazsın hey
köşende bekliyeceksin
paket edilmiş bissürü adam var
‐ bedâva konuşuyosun isrâfil
‐ cezâevinde kırkdokuz gün ayılamadım ne
zaman gözlerimi açsam iğneler batıyodu
ışıklar yüzümde patlıyodu gözlerimi
açmam imkânsızdıeyyy
‐ böyle yaptıkça daha itici oluyosun
‐ seslere ışıklara flaşlara ampüllere
dayanamıyodum devamlı kulaklarımı
kapatıyodumey durmadan yatıyodum
sonra bana dediler hey sen ne yaptın
dostum
‐ ne yalamış yutmuş ağbiler var
‐ hey dedim bana yaklaşmayın ne
yaptığımı bilmiyorum canınızı koruyun
mesuliyet kabul etmiyorum
yirmialtı tane eks patlıyo bum bum
patlamaları bitmiyoeeeey
bazan uçmak istiyorum moruk
uçarım zannediyorum hey
öyle kuvvet yüklüyüm şimdiye kadar
yapmadım ama uçabilirim tabi de mi
hemen telâşlanma hey sâkin oley
‐ hepimiz kimyâ alıyoruz
benim adım rüzgâr
‐ yok dedim hey biz örgüt falan değiliz
üç ay sonra belli olacak moruk cezâyı
keserlerse japonyaya gidip ninja olacam ‐
burda herkes maddeli
uyuşturucu insanları
‐ duydun mu yusuf ninja okulunda
öldürme sanatını öğreniyosun

veyâ da benim hatun işlemleri yapacak
evlenecez almanyada oturum alacam
‐ herkes kemikıl seviyede insanlarız
‐ onbir yaşında evden kaçtım
ondört yaşında ıslâhevine girdim
onsekiz yaşımda sınırdışı edildimey
geldiğimde türkçe bile bilmiyodum
burda konuşa konuşa öğrendim
almancam mükemmel ingilizce de biliyom
moruk ötekileri de meselâey fıransızcaey
rahat rahat konuşabilirim
âşk lisânı
rusça da çalışmalarım sürüyoey
her dilde konuşabilirim diyomey
dil dâhisiyim benhey
‐ benim kaşım gözüm yüzüm duygularım
hareketlerim insanları nasıl etkiler
bunlara dikkat et isrâfil
‐ hey yusuf sen de bana karşı acâyip
agresifsin
moruk anlamıyom benden ne istiyon
yerimde duramıyom kıvranıyom
âcil hasta var hey arkadaşına söyle
getirsin ne getirecekse
uçmak istiyom beney
‐ gece insanlarıyla gündüz insanları
arasında büyük fark vardır isrâfil
‐ senin gibi kaç torbacının daha o yemyeşil
vâdînin darağaçlarında paçasını alaşağı
ettiler
erken zıplamakla ne elde edebilirsin
‐ çalma kapımı çalarlar kapını hesâbı
‐ şimdiye kadar kılpayı kurtulmuş
olabilirsin belki de direkten döndün
‐ maçı yönet veyâ maçı terket
‐ gol oldun mu ağlarla kucaklaştın mı
‐ hatâlarını söyliyen insanlara dost denir
‐ bağrını açıp ben uyuşturucu satıyorum
dersen
iki kere iki dört yakalanıcaksın
cinali gibi koşuyosun zıplıyosun
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hem sen korkuyosun hem de yanındaki
insanın korkularından korkuyosun
karanlıkların prensi misin
gölgelerin gücü yok
niye ortada resimsin
satıcı içmez
dinle
yok
satarken kontrol sende olucak
yüksek doz olmaz
kullanıcıdan ne farkın kalıyo o zaman
dengeni kaybetmiyceksin
‐ bissürü narko var çeşit çeşit
‐ kılık kıyâfet o biçim tanıyamazsın
efendi gibi gelir takılır
tereyağından kıl gibi çeker seni
‐ kovalıyan var kaçan var arada
mevzûatlar var
bu kadar insan aptal mı oğlum
hepsi enâyi de sen mi dâhisin
bi tek sen mi fırladın ananın amından
anormâl
oğlum bu âlemde herkes rûh hastası
herkes psikopat kendini niye durmadan
reklâm ediyosun
niye resimsin oğlum sen ahâliye
‐ insanları bu kadar hafife alma isrâfil
‐ adamlar dün gece kulüpte seni ne biçim
kesiyolardı
geceyarısından sonra hıncahınç
pıtı patlayınca kendini dışardaki oksijene
dar atıcak tipler ufak ufak geliyolar daha
kulübe girmeden tek ayak üstünde
zıplamaya başlıyolar
kılabların önünde bekleşen soğuktan
bacakları morarmış minietekli sırtları açık
göbekleri açık dövmeli kızlarla
yanlarındaki cüzdanadam resimleri sana
bütün filmi gösterebilir bakmasını bilirsen
‐ dinlemiyosunuz hey bak ben ne diyom
‐ lider olunmaz lideri kitle yaratır
kitle bi gün bi lider yaratır

aslında o kendinden biridir
değişik vasıflara sahiptir boru diğil
kontrol şart diye tutturuyosun kontrolü de
ben yapıcam diyosun
sana bu hakkı kim verdi isrâfil
‐ siz hâlâ dün geceyi yaşıyosunuz
hey dün gece bittiey
‐ narko da var kulüplerde
kılığından kesinlikle anlıyamazsın
küpeli çocuklar saçları uzun
rakır ya da çılgın pank hesabı
dolaşır ama üstünde alıcı verici telsiz
‐ narko bakar kim uçuşta kim havalandı
kimin uçağı tehirli kim jetlerle itdalaşı
yapıyo
kontrol narkoda isrâfil
senin gibi tek kanatlı pırpırlarda diğil
şekline bakar hâl hareketlerini keser
kafasını koparıcak adam bulmak zorunda
aldığı maaş ona da yetmez
istanbuldan alıcağın elli asit veyâ yüz eks
evimde patlayınca hadiiiii
ben büyük reklâm olucam
şebekenin başı diyecekler
en az oniki sene haşırt
ayıkla bakalım pirincin taşını
şehriyesiz pilav ye bakalım içerde
kimyânın krizine düş de göriyim seni
‐ polisle ilk bakışma sırasında her iki taraf
da birbirini önce bi süzer
aynasız aslında o ânda bi karar verir
sokturur kimliğini gebeteye temiz çıkarsa
gidersin
meraba memûrbey tabiiiiiii
iyi nöbetler size nası yardımcı olabilirim
memûrbey veya âmirbey
bunu rahatlıkla söyliyebildiğin hiç bi polis
‐ veyâ bu izlenimi yaratıcaksın
‐ hiç bi ortamda sana üst araması yapamaz
‐ bizim hikmetağbi onyedi sene bilfiil
bitirmiş ama boşa yatmamış hey adam
kolombiyada ölmek istiyo
11

‐ şahsen özgür rûhlu insanları tercih
ederim arkadaş kölelik bana göre değil
sürü müyüm de beni güdeceksin
hey isrâfil bi sus
‐ adam diyo ki ben atmış yaşımda diyo
hey elimde bi torba içinde kok dolu
içe içe ölecem diyo hey
öyle bi ölme fantezisi var
‐ yanında heybe gibi taşıdıklarını kontrol
edebilirsin
ben bunu kabul etmem arkadaş
bi daha kimyâ alıp gece çıkma yok bitti
‐ hareketlerinle yanındakini her ân
yakabilirsin isrâfil
‐ ben hey kimyâyı alırım tamam mı
allahı gelse alırım heeey
‐ beynini falan yakamazsın kendini
yakarsın sen sadece
kimyâsaldan deliren bissürü insan
gördüm sen ne ilk olursun ne de son
‐ zâten öleyim diye alıyorum benim
ölümden korkum yok hey
hey dibine kadar moruk
dikkat etmezsen beynimiz yanar
evet ben de yansın diyom işte
‐ oğlum sen manyak mısın
yirmialtı tâne yutmak mârifet mi
‐ hâlâ liderlik tribinin izlerindesin
yanlış konuşmalar yapıyosun çok sert
insanları kırıyosun
esas konuya gelemiyoruz
benim adım rüzgâr
‐ ama siz hâlâ tirip yapıyosunuz
bu aldığınız kimyâ
levıldoz alıyosunuz ama onun icâplarına
icâbet etmiyosunuz
ben kimyâ alınca eğlenmek istiyom moruk
kulübe gittik biz hey tamam mı orda
dansetmemiz lâzım hey siz
konuşuyosunuz öyle olmazey
gittiğimiz yer bi gey barey
‐ biseksüel ortam istiyen istediği gibi

‐ erkekler de öpüşebiliyo kimse bi şey
demiyo
‐ e sen de hareketlerine dikkat et moruk
geliyon oramı buramı elliyon
‐ sen hakkaten gerizekâlısın
geliyorum yanına meyvasuyu içer misin
diyorum bir iki omuzuna vuruyorum
köylüleri ekstazi kültürüne ışınlarsan
böyle olur
o zaman hıyartolarla oturucan
kültürünü kaldıramıycağın kulüplere
gitmiycen
‐ dört kişi girdik kaç bilet parası ödedik
yusuf
‐ ilk yerli içki beleş
‐ tekno duvarlarda ne biçim zonkluyo
‐ bissürü sosyâl madrabazlık yaptık
badigardların maaşları sosyâl durumları
vesaire
‐ herkes kopmuş amına koyum uçuyolar
‐ ne ibne diycekler lan hıyarto
kız da bakıcak oğlan da
sinyâlleşme dili öyle
belki grupseks peşindeler
‐ hepsinin gözleri cam gibi
‐ eksi yaşıyolar o gece tâze tâze eks
acâyip mutluluk triplerine girmişler
sandalyeyi masayı bile seviyolar herkes
birbirinin götünü elliyo durmadan gülüyo
istiyen istediği gibi esrâr içiyo
sanki o gece bittiğinde dünyânın sonu da
gelecek
dum tıkı çıs yaaaaa isrâfil kardeş
‐ hey çok az koyuyonuz cıgaralara
cıgaralar kafa yapmıyoey
doldursanaeeeeey
‐ gereksiz konuşuyosun
şu anda istanbulda tonlarca esrâr var
istediğimiz kadar getirttirebiliriz
ne diyorum benim adım rüzgâr
siz ikiniz yusufla tanışıyosunuz
rızâyla da biz tanışıyoruz
12

ama dördümüz daha yeni tanışıyoruz
birbirimizi tanıyalım
‐ ver hey ben saracam hey
‐ hindi
çoğunluk için masalarda servis edilmeyi
bekleyen alçakgönüllü bir kümes hayvanı
ama bazıları için çok potansiyel bir zil sesi
glu glu glu gulu gulu gulu glu
herkesi anlatan bir zil tonu vardır
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5. esrâr zehirlenmesi

şimdi malboralayt yapıyolar olmaz
‐ peki usta maltepe yokken neyle içiyodu
millet bunu
‐ normâl tütün
‐ gelincik sigarası vardı
‐ yüz sene önceki adam harbi tütün
‐ nargilede içiyomuşlar o zaman
‐ ben askerden beri amına koyayım
maltepeyi
maltepeyi içemem boş
ama esrâr sözkonusu olduğu zaman
maltepe diyorum maltepeden şaşma
‐ bundan evvelki cıgarayı diyorum
taklaya gelmedin mi
‐ şu anda hazırda bi üçlümüz var
‐ ötekini basana kadar yap hemen
‐ bi dakka acele etme
‐ kedi bi tetik çekti aga dün
direk aşşağı dükkânın önüne
‐ patikledi
‐ nağaptın
‐ nağbıcam indim aşağı aldım
aynı kaldığı yerden içmeye devam ettim
‐ yanan sıgarayı
‐ yanan sigarayı evet
‐ kaç kere gaste kâğıdıyla yimbeş gıram
atmışım
‐ sonra çöplükte mi aradın
‐ aradığımız da oldu
‐ şimdi bunu mühürü kırdığın sistemle kır
tersli yüzlü
‐ hayır makasla kes
‐ yok yok tersli düzlü diyo
‐ sigaradan ne biçim yapışıp kalıcaz o
zaman
‐ iri iri kırdığında da ziyan oluyo kardeşim
‐ keraneci sende vur
‐ ekmeği koparıp yemek ayrı
‐ dilimlemek ayrı
‐ kesmek ayrı
‐ ekmeğe bıçak vurulmaz yâni
‐ günâhtır elle koparacan

‐ dün dündür bugün bugündür
dündeki bizle bugünkü biz aynı diğiliz
‐ doğanın kanûnu öyle diy mi
‐ doğayı yiyim doğa mı kaldı
‐ hadi yolla ver hadi
‐ ince plaka yaparsan bereketli olur
‐ bunu ne kadar çok erken tüketirsen
cezâsı o kadar hafifler
‐ dün titreme tutmuş yusufu bak
‐ polis tribine girdim
‐ belediye otobüsünde kaybettim ben
‐ cıgara içtiğim zaman cep telefonunu
koyduğum yerde unutup kalkıyorum
‐ tamam işte erken bunama
‐ o ne
‐ ne ne
‐ yerdeki
‐ leke
‐ mühür zannettim
‐ ilk gördüğümde ben de öyle
zannetmiştim
‐ biz gidiyoruz kanala
sokağa da fotoğraf oluyoruz
‐ ortak çalışıyolar polislerle
‐ bi liraya on takla atar o kürtler
‐ içmek için alıyoruz kardeşim
‐ espirideyim ben
‐ torbacılık nedir usta
‐ onlar da orda çete
‐ yeni gelen emniyet âmiri
‐ mühürcü nağaptın
‐ yaktın mı
‐ böyle olmaz ki
‐ cıgaranın şeyi tamam mı
‐ en iyi zıvana maltepenin kâğıdından
‐ en iyisi sayısal
‐ ben hayır dedim ama siz
‐ maltepeye hastayım
bu işin ilâcı maltepe kardeşim
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‐ tadı da farklı
‐ tadını madını boşver de aslında günâhtır
‐ ekmeği elektirikli fırında pişirmek de
günâh o zaman
‐ hayır ağbi şimdi ekmeği elle kesmek
başka bıçakla kesmek
‐ esrâr içiyosun esrâr da günâh o zaman
‐ esrâr başka esrâr topraktan çıkıyo
‐ alkol desen başka
‐ eskiden alkol içiyodu hamdi
kırk yaşından sonra esrâra başladı
‐ yolla ihtiyar
bu yaşta bizle takılıyosun ya helâl olsun
‐ noğolmuş ki
‐ biz gelsek ellibeş küsüre
yimbeş yaşındaki adam diycek hadi lan
yürü
‐ al ağbi işte bak televizyon gösteriyo
yetmiş beş yaşında kastıro
‐ beş sene daha devletin başında ondan
sonra mort
‐ sen de güzel karı sik kastıro sikiyo
‐ tabi ondört onbeş yaşında
‐ ondan bu kadar genç kalıyo işte
‐ koka yaprağı çiğner bunlar
‐ kokainin bitkisi özü yâni
‐ bi tane şey başkanı var ya devlet başkanı
koyunun daha kuzusunu karnından alıyo
kafasındaki şapkasını yapıyo
hangi başkandı o
‐ eee amına koyum sonra
‐ bakalım mühürcü lâfın sonunu nasıl
bağlıycak eeeee
‐ eğsi koyun yavruluyo ya ağbi
altı aylıkken yavruyu alıyolar
o yavrunun derisinden yapıyolar şapka
anası sikilmemiş kız sikiyomuş hem de
lavuk
‐ anası sikilmemiş bulsak da biz de siksek
‐ anası sikilmemiş nası oluyo mühürcü
‐ o ülkelere gitmemiz lâzım daha evel niye
söylemedin biz de buralarda arıyoduk

‐ sen tekrar mı yapıştırıyosun
‐ ondan iki tâne içicez dedik ya
‐ şuna da yol ver ağbi
‐ ağbi veriyim de
‐ verir ağbi acele etme
‐ yolcu ederim de
‐ tamam bırak ikincide rölantiye gelicek
herkes kafanızı yormayın
‐ bak bu karı var ya
‐ kopakopanada çıkardı bu
‐ eroine düştü
‐ bi ara yattı mattı hastanede
gastede mastede çıktı
‐ yapıştırsana aga hayret bi şeysin yaa
‐ bi tane daha yapalım ondan sonra pay
edelim
sonra herkes köyüne gitsin hemşerim
‐ yarrak gibi adamlar var yeşilçamda
‐ geç yeşilçamı
‐ kovala kovala
‐ tarla bitkisi bu orda yetişir burda yetişir
‐ sâlihağbin bedava adam diğildir yâni
yılmaz güneye ilk filimi yaptıran adamdır
‐ tanıyo musun ağbi yılmaz güneyi
‐ hamdi de her gün filim çeviriyo
‐ ya nolucak onun çevirdiği filimden
‐ hayât filimini çeviriyoruz
‐ nasıl figürasyon mu şey mi
‐ kovalasana ihtiyar sende
‐ pavyon âlemlerini yaşamışsın sâlihağbi
biz genç insanlarız hiç bilgilendirmiyosun
‐ nağbıcan senaryo mu yapıcan
geçin bunları hemşerim yaa
sağdan soldan duyduklarınızı yazıyosunuz
milleti kandırıyosunuz
gerçek bi şey de anlatmıyosunuz
‐ filimi boşver de sana bi tavsiye
esrârda her şeyi ihmâl et yemeği ihmâl
etme
hiç bulamadın ikiyüzelli gram tatlı yiycen
‐ yapıştır hamdi bi tane daha
‐ yapıştırıyorum ya mühürcü kör müsün
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‐ yapıştır amına koyayım
‐ yapıştıramaz ki ağbi
‐ patlar onun kâğıdı
‐ kırılmıyo ki bu
‐ kes amına koyayım
‐ dişim yok diyo adam
‐ bu iş dişle diğil dille
‐ biz diğer işleri de dille yapıyoruz
‐ lan oğlum mühürcü sen kendi işine
baksana
‐ yalan mı söylüyorum usta
‐ dokuzuncu köyden kovarlar kardeşim
‐ yeri geliyo ben de yapıştırıyorum
‐ hayır yâni bilmeyişini mi acaba kastediyo
‐ ibneliğine söylüyor
‐ ver kurtarıyım o sıgarayı
‐ bana bırak
‐ yap ameliyâtı
‐ mühürcü eliyle yapmayınca tatmin olmaz
‐ noğoldu ihtiyar mahkeme mi takıldı
kafana
‐ yok mu şarkı türkü
‐ noğoldu dondunuz arkadaşlar
‐ pazartesi yanınızdayım efendim
diyceksin mahkemeye
‐ ispiyonladılar sizi orda
‐ ben otuz senedir bu sokaktayım hiç bi
başkomserin sebepsiz bi yere girdiğini
görmedim
‐ kerhâneyi mahvetmediler mi kardeşim
sen olayların içindesin
‐ avukatın olduğu müddetçe
‐ avukatla hiç işim olmadı usta
‐ gözaltına alabilir ama nezârete
atamazsınız diycek avukat
‐ anlattım avukatlara suçu cezâyı
mahkûm mecbûren avukat oluyo
maddeleri ezbere bilenler de var
‐ iş bende mi ağbi
‐ mühürcüden doğru geliyo sıra
‐ eskisi gibi diğil ki
‐ kim aldıysa tahkikatını o bitiriyo

‐ araştırmada bi pıroblem var
‐ sorucağı özel bi şey yok detaylar
‐ avukat güzel bi toka yapsın dayı
‐ orospu çocuğu bi arkadaşımızın
yüzünden çok güzel bi gayrımeşrû
kanalımızı kaybettik
‐ sönmesin ağbi aman dikkat
‐ o yavşak arkadaşımızın yüzünden
yakalandık
‐ peki nerde onlar şimdi
‐ içerde nerde olucak yatıyo hepsi
‐ avukatla git ağbi kaçmak çözüm diğil
‐ eskisi gibi daha işkence kalmadı
‐ hırsızlık şûbesinin âmiri bize ne dedi
biliyo musun hırsızları alıyosun ama
ezemiyosun dedi
‐ delile döndü iş yâni
‐ polisten korkma
tamam hâlâ kesiyolar biçiyolar ameliyât
ediyolar ama
‐ bilmem mi en ince karakol şişliydi
‐ kadıköy şûbe
‐ kadıköyde neresi
‐ üsküdar da vardı
‐ yeldeğirmeni yedikule infaz
bağcılar infaz
sayıyım sana istanbulun kasaplarının
olduğu yeri
‐ küçükköy meselâ
çok fecidir biliyo musun meselâ o
araştırma
hep kasap
‐ voyvoda var bi de
‐ canavarlar
‐ yok karaköy
‐ karaköyde hep bağlanıyo
‐ bağlanıyo ama sor işte adam yaşadı
‐ o yaşadı ben de yaşadım
avantayı verdiğin zaman hemen
bırakıyolar
‐ yapıştıralım mı gençler içimi güzelmiş
‐ bi dumanda belli etti
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‐ bi iki tâne de önceden içtik
‐ keşke içmeseymişiz
‐ sıfırdan içsek
‐ daha güzel olurdu tabi
‐ esrâr esrardır hemşerim tamam mı
ne sıfırı ne biri ne ikisi
kafanı güzel yapmak senin elinde
istediğin şekil taklaya gelebilirsin
esrâra bağlı diğil olay benim iddiam bu
‐ yapıştırın hadi durmayın
‐ bunların işi tamam mı mühürcü
‐ vur vur sen vur öldür onu
‐ müziği de yakaladın mühürcü
‐ esrâr zehirlenmesi geçirebiliriz
‐ hiç bi şey olmaz hemşerim
‐ hayât çok zor yaa
‐ ağbi makas nerde
‐ nağbıcan makası
‐ esrârı kesicem nağpıcam
‐ dişlerin var
‐ dişleri olmadan mı yapıştırıcak
‐ hayretsiniz yaa
‐ bu mekanik aksamlardan
‐ sebep ne erkeklik dâvâsı mı
‐ şimdi hiç pişmanlık duyuyo musun ağbi
alkolden
‐ hayır yok diyorum dişim yok
‐ bira açmaktan mı
‐ üstüne bastın
‐ kaç tane açtın hayâtında hamdi ağbi
‐ öğlenleyin başlıyorduk birayla
akşam rakıya dönerdik
kafam güzelse dişimle açıyordum
‐ süper bi filim sahnesi olur bundan
‐ makası ver sıgaraları nemlendir
biriniz de kırın amına koyayım
‐ ilâhi satır mı makas mı
‐ makasla bölelim
‐ gidenin hakkı gelenin hakkı bekliyenin
hakkı diş hakkı göz hakkı
‐ göz hakkını içtik
getiren götüren sağolsun derler

‐ sen gene tam ortalama yap da bunlar bizi
sikicek yoksa
‐ yarın ayın dokuzu mu
‐ kovuyo musun
‐ ikile
‐ baba on on verdik ya biz
kanal onun yâni
‐ kanalı yiyim
normâl bölüşümü yaptım
o sizin aranızdaki sorununuz
‐ bunun yanlışından ne olur
‐ önce adâletli bi şekilde böldüm üçe
‐ keraneci yarın götünü sikerim on milyon
vericen
anlamam hangi müşterini sikicen
‐ düzgün verelim güzel oniki buçuk alalım
‐ yapın istiyosanız bi tâne daha benim için
farketmez
‐ inicen mi keraneci sen aşağı
‐ gitmem lâzım bekliyolar kerranede
‐ yapın o zaman bi sigara daha
‐ şimdiden karıştırdın işi mühürcü
‐ ben kaçtım aga eyvallah
‐ aman ağbi dikkat kafaya
‐ cıgarayı ben yapıcam şimdi
‐ hangi cıgaradan bahsediyon evlâdım
makası ver
‐ al bunu da ilâve edelim
‐ aga otursana sen
‐ no panik
‐ bu bana kalsın
‐ mühürcünün verdiğini görüyosun di mi
‐ yapıştır hamdi
‐ otomatik pilota bağladım hep
yapıştırıyorum
‐ ne güzel işte öpün babanızın elini
‐ çabuk için kalkın gidin diyo mühürcü
‐ bi saat önce de diyodu
‐ iyi çek ağbi koştursun
‐ iyi ağbi koşsunlar
‐ ilk gün içtik kafa yaptı sonra durdu
‐ aynı aynı kararında bi şey yok
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‐ müslümü dinliycem yatıcam aga gülegüle
‐ iyi geceler mühürcü
‐ bir içten bakışına delice tutulmuşum
esrârlı gözlerine gönülden vurulmuşum
zaman geçmek bilmiyor
seni görmediğim ân
dünyâm cennet oluyor
benim olduğun zaman
sevgini yıllar boyunca yaşayacağım inan
âşkını ömür boyunca saklayacağım inan
âşkımın hâtırası istiyorum bitmesin
ömrümün o gecesi hayâlimden gitmesin
sıcak bir bakışına
neler vermezdim ki ben
mutluluğun önünde
dize gelmedim mi ben
âşkı hem de neşeyi
tattırmıştın sen bana
mutsuz bir insandım ben
mutluluk verdin bana
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6. dedim bu eroin aslanım

sabahleyin ölüsü çıktı evden
‐ uykuda hızlı atmaya başlıyo kâlp
‐ ben bir sefer abi boşluk
hiç kovalayacağım bir şekil yok
boştayım
bir arkadaşın emlâkçı dükkânı var şişlide
gidiyorum oturuyorum çay muhabbet
şimdi boşum ya ben de
eve de yakın hesâbı
bunlar eroinman
alır mısın alırım hesâbı
tuttum aldım
boşluk
o boşlukta birbuçuk aya yakın gündüz
gidiyorum gece saat oniki bire kadar aynı
şekil içiyorum
‐ ne içiyosun
‐ eroin
bu çocuklar eskişehire gittiler
ikinci gün oldu duramıyorum
şimdi istesem bulurum fakat
kalktım bu eskişehire gideni aradım
dedim arkadaş ben perişânım
noldun dedi kırizine mi düştün
dedi ki soğuk suya gir hee
şimdi mevsim de ney biliyor musun kış
soğuk suya girdim harbiden sabunlandım
bağırıyorum nasıl
yatağa attım kendimi uyumuşum
inan canım ağbim inan
on gün bu vaziyette eşortmanları
giyiyorum mecidiyeköyden yürüyerek
taksime geliyorum
uyuyamıyorum
‐ cıgara içmiyo muydun
‐ sarıyorum boş geliyor
belki de ben iki ay daha devâm etsem işi
yırtamıyacaktım
aramam
amma denk gelirse de affetmem
‐ kontrol varsa itirâzım yok
‐ çok güzel bi şey çekmişim bu sefer amma

‐ yanlış anlama yanımda fazla yok şimdilik
bunu iç
nettin yusuf ağbi serptiğin yeter
‐ arkadaşlar geldi antâlyadan yordular bizi
raco ağbi
‐ bi arkadaş gel dedi sana bi güzellik
yapıyım
dedim ben güzelliğe hastayım
güzellik için yaşıyorum
sana dedi biraz dedi kokain veriyim
ben de bi paket mal veriyim dedim
kıyak
gittik çektik evde kokain
baktım kokain dediği şey eroin çıktı
şimdi kafam çok güzel bi şekil
dedim bu eroin aslanım
‐ bakışların konuşman keskinleşmiş
‐ ses tonumun değiştiğini hissediyorum
topraktan geliyor gibi sesim
‐ burundan da aldım iğne de yaptım
‐ iki ayda bir bunu ilâç niyetine alacaksın
duyduğuma göre
hasbelkader yürüyorum aslında
rûh gibi
rûh cansız vaziyete düşüyor ya
beyin yani hâfıza açık şu ân
yalnız uyuyormuşum şekli gibiyim
‐ takla diyolar ona
‐ bunun alışkanlığı çokmuş
namus hâriç her şeyi paylaşabildiğim bir
arkadaşım
bazen öyle kırizine denk geliyorum
bana bile kırıcı hareket yapabiliyor
‐ müptelâlığı zor
‐ onbeş kişi bilirim eroinden ölen
antepte oluyor olay ben de antepteyim
biçizgi biçizgi biçizgi biçizgi
bir şişe de rakı içiyorlar üstüne
tık
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diyelim bi insan bir şey içiyor
kafasından zevk alıyor ki içiyor
uyku uyuyamam ben
o yorgunluktan sonra gelip uyuyorum
yirmi saat meselâ yatıyorum
çok yatarım ben ağbi
hee içmekten
yüzde yüz çünkü hiç boşluk yok
meselâ ben bu işi yapıyorum
öldüm desem günlük on tane oturduğum
yer vardır
iki cıgara içsek işte yirmi cıgara
illa ki kaç kişiysek sıramı almışım
şunu içen adam bunun bi zevkini arar
‐ ağzıyla içen var götüyle içen var
‐ başka çâre yok yaşam öyle ağbi
meselâ ben torbamı sallıyorum
alışveriş yaptığım adamlar vardır
hayâtımda oturup kalkacak şeklim yok
ama iş icâbı meselâ görüşüyorum
‐ diyosun ki insanlara mutluluk veriyorum
‐ ben kendimi öyle görüyorum çünkü
bi gün memurlar aldı beni ispiyon hesâbı
tık tık aradılar arabaya tıktılar
muhabbeti anlatıyorum ağbi
kahveye girerken beni alıyorlar
sen her gün buraya geliyorsun ne iş
yapıyorsun
kahveci köylüm dedim oturmaya
geliyorum falan
yav dedi sen burda esrâr dedi
veriyormuşsun direk
dedim ben esrâr mesrar vermiyorum
esrâr vermiş olsam bile
bura ney âmirim dedim kumarhâne
buraya gelen dedim dünyâlığını bitirmiş
ünüversite talebesi yok
senin işin verildi aslanım dedi
demin de dedim ya rûh gibi yürüyorum
bilmiyorum bu tâbirlerim için
‐ noğoldu sonra
‐ gittim geldim ama hiç üzerimde

bi çöp olarak gitmedim o semte
o memurlarla da kaç sefer aynı kahvede
façalaştık
‐ kumarhânede mekâncı içmez mi
‐ benim için kahvedir orası
çünkü toplum her ân yâni
‐ yöntemin değişik dolaşıyosun
‐ yürüyorum he
misâl biraz yoruldum oturacağam
taksim parkında otururum karşımda
dımarmara
tepebaşında park var orda da
büyük kuşlar muşlar geliyor orda
otururum
‐ açığım yok kapalım yok dünyâda
ne ise ahvâlim sorsunlar beni
bir kimseye vebâlim yok dünyâda
ister sevip ister kırsınlar beni
dilim dönmez nedir gavur müslüman
duman ateş demek ateş de duman
enelhâk bağına girdiğim zaman
ister kesip ister yüzsünler beni
allah kul yaratmış biri de benim
kimden kaldı benim imânım dinim
ne şeytan tanırım ne de peri cin
konuşan insanım görsünler beni
okudum kurânı edep erkânı
yaptığım secdenin kıblesi canlı
gerdeksiz gecede bir delikanlı
ölü bir geline versinler beni
akarsuyum boşa güldükten sonra
azrâil yok imiş öldükten sonra
gönül tahtım harâp olduktan sonra
bir kuru hasıra sarsınlar beni
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7. doğalsesfonda dsf

‐ uzay roketi mi arıyosun
‐ kuşak farkı var aramızda anlıyamazsın
her yolu denedim diyorum aştım
‐ doğalses fonda
‐ restorantta otururken neler kaçırmışız
‐ bi filimde görsek inanmayız di mi
‐ kesme ile geçiş
‐ sen de tadından yenmiyosun canım
kaymak gibisin
‐ teşekkür ederim teveccühünüz
ver ben sarıyım
duman bitti bu gemi gider beyefendi
çaaaav baaay çüüüs
‐ her zaman bekliyorum bende yanlış
olmaz
‐ biraz kokain lâzım bana
‐ hâllederiz
‐ aslında kullanmıyorum yanlış anlama
‐ ben bi yerde senin baban sayılırım
‐ müzik taşması görüntü geçişmesi
‐ iç oda gün eşşekmuhabbeti
‐ kadın tehlikeli bi mahlûk beyefendi
hele de uyuşturucu kullanan kadın
‐ hayâllerimi süslüyo bu pembe
‐ âşık mı oldun karıya beyefendi
‐ âşk diğil de takıntı diyelim
‐ çoluk çocuğun var yapma beyefendi
‐ sikiyim çoluğunu
tohumuna para mı saydım ibnelerin
‐ sen bilirsin beyefendi
‐ zayıf noktası uyuşturucu
‐ rabarba şeklinde ses taşması
‐ güzel malın var mı
‐ yaratırım senin için
‐ var mı yok mu
‐ senin için yaratmam mı
‐ iç oda sabaha karşı esrâr sarhoşluğu
‐ ahlâk mahlâk kalmadı
‐ millet seksin dibine vurdu
‐ özgürlük özgürlük dediniz
‐ şarkılı türkülü geçiş
‐ sen de hiç hudût izân ölçü tanımamışsın

‐ senaristin fantezi senaryosu
esrârlıkafa rüyası
çizgifilm sesi
‐ restoranönü geyikmuhabbeti dış
restorancı beyefendi ve kadrolu yalakası
‐ siz kadının kılığına kıyâfetine bakmayın
gözümle gördüm bu kadın her sokağa
çıktığında minietek veyâ ona benzer seksi
kıyâfet
taksimde kulüpler sokağına gitmeden
benim restorantımda misâfirim olarak
iki duman ikrâm ediyorum
‐ zincirleme geçiş
‐ gizlikayıt
‐ peşimde o kadar çok erkek var ki
bir dakika bile yalnız kalamıyorum
‐ kesme
‐ esrârsonu iç oda gün
‐ çok kibarım kıza karşı
kafası güzel geliyo bazan arkadaşlarıyla
köylü kızları gibi saçlarını iki örük yapmış
kızıl saçlar
kafasında erkek kasketi
göğüs sürekli dekolte
‐ sestaşmasıyla ağır zincirleme geçiş
‐ çok güzelsin yavrum
geldiğin her dakka esrârın bedava
‐ size saygımı kaybetmek istemiyorum çok
paralı yaşlıadam
‐ saygı diğil sevgi önemli
‐ erkekler de hep bunu diyo
‐ oğlanları sustalımaymun yapmayı nasıl
başardın
‐ hepsine gösterip hiç birine vermiyerek
‐ hasta hepsi sana
‐ nağpıyım beğenilmek hoş bi duygu
‐ ama görüyorum ki bi yerde de
bunalımdasın
‐ jet gibi uçtum ben sen anlamazsın
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‐ kocam istiyodu itaât ettim
‐ her türlü haltı yemişsin be güzelim
‐ kocama âşıktım ona güvendim
‐ artık kocan mıdır sevgilin midir
her ne karın ağrısıysa lavuk
‐ gençliğimi sikti orospu çocuğu
‐ benim anladığım lavuk aklına gelen her
şekil kullanmış seni
şu ân kaç yaşındasın
‐ otuz
‐ neydi kimdi neciydi bu kocan
anlıyamadım
‐ en sonunda kocamı terkettim
‐ en sonunda seni bunalıma sokmuş
‐ uyuşturucuya takıldım artı fuhuş
‐ kızım esrârı biz de içiyoruz
‐ allahın otudur günâhı yoktudur
‐ kimyâ dersen bana gelmez
‐ gençtik ağbi bilmiyoduk
‐ oda iç geceyarısı
‐ kullanmadığım uyuşturucu kalmadı
hukuk fakültesini kazanmıştım
annem kızım niye bıraktın dedi
annemi kandırıyodum
herkese durmadan yalan söylüyodum
devâmlı birilerinin benle ilgilenmesini
istiyorum
hiç durmadan sevilmek istiyorum
kimseye sâdık kalamıyorum
berâber olduğum bütün erkekleri
aldatıyorum
‐ yeni hayât hızlı fazla
uyuşturucularla renkli haplar
‐ dükkânönü dış gün
‐ bu kadının sonu da farklı olmadı
gecekulübünde konsomatrisliğe başlamış
‐ acaba hayâlinde senaryo mu yazıyodu
senarist
‐ böyle takılıyoruz çılgın bi hayât
‐ kulüpte sattılar seni tabi
‐ hatırlı müşterilere yönlendirdiler
‐ sen niye katlanıyosun kızım

‐ seviyorum beyefendi adamı
âşığım diyorum yaaa
‐ gece âleminin de kuralları var
‐ o güne kadar entel dantel kızdım
pavyonda işe girince hayâtı öğrendim
‐ dükkânönü dış gün muhabbet
‐ godoş kocası bunu yapsaymış ya filim
hayâtla filimi birleştirseymiş diyorum
‐ başaramayınca sapıtmış lavuk
‐ sonun ne olucak düşünmedin mi
‐ kulübün müşterilerine de gidiyodum
‐ senaryo diye başladı gerçek oldu yâni
‐ aş iş âşk karıştı
‐ fantaziye bak
eroine de alıştın
‐ kocam alıştırdı cıgaralığa serpiyomuş
bodrumda marmariste beni
kullandırtmadığı delikanlı kalmadı
mecbûrum eroin alıcam
‐ dükkân iç esrârgeyiği
‐ manyak hepsi bunların di mi
‐ bi gün adamı siktiretmiş
herif ayaklarına kapanmış
karı adama köpek çektikçe
adam daha da zavallılaşıyomuş
zâten o sıralarda epeydir işsiz
senaryo da yazamıyomuş
reklâm ajansından da atmışlar bunu
uyuşturucuyla berâber alkole vurmuş
kendinden geçmiş yâni tamamen bitmiş
ipleri bırakmış karının kontrolüne girmiş
gözü âşkından kör olmuş
lüks tüketime takılıyomuş karı
adamın iliğini kemiğini
kanını canını iyice kurutmuş
ayık geçen tek dakkaları yok
mecbûr ilk fırsatta şutlanıcak amcam
‐ seskaydı el teybi
‐ yeni arkadaşlarım oldu
eks gruplarıyla tanıştım
koca koca ergen bebekler
yirmialtı yaşında hayâtı yeniden keşfettim
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‐ restoranönü dış gün esrâr sonrası
‐ seskaydı el teybi
‐ hatırlamak istemiyorum o günleri
‐ ben roman yazarıyım hamfendi
insanları dinleyip romanlar yazıyorum
işim bu parayı böyle kazanıyorum
‐ sen şimdi beni kitap yapıp
zengin mi olcan
yok aman istemem paranı
‐ roman ayrıntılarla yazılır hamfendi
‐ hayâtımı niye anlatıyım sana yaa
manyak mısın
‐ roman diyince gözüm döner benim
hamfendi
bana ayrıntı lâzım hamfendi
‐ orospuluk günlerim diye bi kitap yazsam
satar mı yazarbey
heeeeeeeeeeey sana diyorum
‐ sıra sende güzelim üfle
‐ üfledikçe delinir uzay boşluğu
‐ kendi kendine ne konuşuyosun yazarbey
‐ mırıldanıyordum hırıldanıyordum
‐ deli misin nesin birâder
‐ sanatçı tiripleri atıyo
‐ devâmlı arayışlar içindeyim hamfendi
‐ hiç âşık oldun mu yazarbey
‐ ne kadınlar sevdim zâten yoktular
‐ var da sen bulamamışsın
‐ nerden sevdim o zâlimi
‐ insan dokunmak istemez ki sana ııyy
‐ bakın her türlü benzerlik rastlantıdan
ibarettir
yazdığım kitaplardaki olayların
gerçeklerle yaşıyan kişilerle hayâllerle ve
gölgelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır
‐ çok ünlü birine benziyosun ama
gelmiyo adı bi türlü aklıma
‐ henüz hiçbir kitabımı yayınlatamadım
ümidimi kaybetmiş değilim
‐ fazla esrâr içiyosun birâder
‐ bir gün gelecektir
kamu ya da kitle beni anlıyacaktır

onlar için yazıyorsam nâmerdim
elimden gelse tutardım bir iş
şu hayâtta hiçbir boka yaramıyorum
‐ vaaaaaaay yazarbeye bak döktürdü
‐ çek birâder çektikçe açılıyosun
‐ çarpıcı tek bi olay ricâ ediyorum
siz başını anlatın bırakın
sonunu imgelemimde hayâl ediyim
‐ sivisste müşteriden çıktım
koridorda bi ingilizle karşılaştım
oralseks teklif etti yüz dolar
bi saniye düşündüm
ne farkederdi ki
oki doki dedim köşeye çömeldim
yüzüme fışkırttı ve kaçtı
bi mendil bile yok anlıyo musun
ağladım makyajım yüzüme aktı
danışmadakiler her şeyi anladılar
otelin kapısında kustum
‐ sizi para karşılığında erkeklere satan
kocanıza gerçekten âşık mıydınız
‐ başlarda evet
o ite
‐ kusturdu sizi sonra
‐ kustuktan sonra telefon ettim ağlıya
ağlıya anlatıyorum
baktım telefonda otuzbir çekiyo
‐ şu soru cevâbı bitirelim birâder de tatlı
yiyelim tatlı konuşalım baklava getirttim
güllüoğlundan çok güzel
‐ uyuşturucuyla ilişkiniz
‐ içiyoruz ya görmüyo musun
‐ geçmişten bahsediyorduk hamfendi
‐ evi taşıdım kulübü bıraktım
kendimi maddelere vurdum
hukuktan bi çocuk vardı bana âşıktı
ilk iğnesini ben vurdum kollarımda
uyuttum
ama terketti londraya gitti
‐ her rûhun karanlık yönleri vardır
‐ benim koca kayboldu
izlerimizi kaybettik
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hani masallarda fasülye serperler
fasülyeleri toplayıp sevdiğine kavuşursun
kimse kimseye fasülye bırakmamış
‐ uyuşturucu kullanımınızın yoğunluğu
‐ kokain âlemlerine çok takıldım
eğlendirici kız olarak da gittim
ne isterlerse yapıyosun para veriyolar
falan
bissürü de tip üşüşüyodu başıma tabi
hiç biri de geçmişimi bilmiyodu
âleme yeni düşmüş şâhâne bi kızdım
artık evlendim o defterleri kapattım
‐ evlendikten sonra
‐ uyuşturucuyu azalttım
ara sıra çok çok az eks takılıyorum
bi de ot içiyorum
beyefendiyle de üflüyoruz ara sıra
‐ eşiniz
‐ berâber kullanıyoruz
‐ işiniz
‐ açıkhava partilerinde dans ediyorum
tekno ve eks partileri
eğlenceyi organize ediyorum işim bu
‐ aşınız
‐ âhiret sorularına daldın birâder
‐ normâl bi hayât yaşıyoruz bebeğim var
‐ başka ve son olarak söylemek
istedikleriniz
‐ hindistana gittim
uyuşturucu hep oldu evet
bi kitap çeviriyorum şimdi
kriz olunca basamadılar
sihirlimantarlar üstüne
‐ bana müsâade hamfendi ve beyfendi
‐ unutmamak için gidip yazıcan hemen di
mi yazarbey
‐ evet biraz öyle olucak
‐ yazar o hep yazar
‐ güle güle güle güle güle gidiyim
gidiyim de evde neşet dinliyim
‐ gönül arzeyliyor dostu görmeyi
engel bırakmıyor buna ne dersin

eller beğenmezken balı hurmayı
evdeki tükenen una ne dersin
kimi yaptığından övünür durur
kimi pişmân olmuş dövünür durur
kimi bağrı yanmış göğünür durur
kerem gibi dolaşan kula ne dersin
kimi tatlıdilli güleryüzlüdür
kimi taştan ağır katısözlüdür
sormayın garibin derdi gizlidir
gizli gizli yanan küle ne dersin

24

8. uygar kentin töresi

‐ evetleyici edebiyât çayda kahvaltıda
yenir
acaba nedir nedir
‐ arzular milyon pikselli şelâle birâder
‐ demek siz böyle devâm edecek sandınız
‐ heyhat yanıldınız
‐ düğmeye basmanız yeterli gerisini biz
hâllederiz
‐ düşünme yap
tasarlama eyle
durma atak et
ertelemek gömmektir
‐ rüzgârı seyret
mek
kandil ayışığı
kuzgun dolunay
yatağından taşanı affetmeyen uygar kentin
töresi
‐ son görünmeyen lekelere
evdeki tek zararlı leke âile
‐ hurda dünyâda yaşanmaz
‐ yaşamayı anlamlı kılmalı
‐ sanat dediğin el bombası olmalı
‐ zamanı gelince bum ha hey adamım
‐ rüzgâr sözlü târihin mümbit
topraklarında aykırı nebatlar yeşermekte
‐ hayâtınızı olumlatacak satırcıklar
bulamıycaksınız
‐ göte batan raptiyeli koltuk gibi
‐ günebakan düşleriniz finans kapitalin
şiârları oldu
‐ hayâtın rotası belirsiz ön yok
‐ gelecek karanlık kâbus dolu
‐ körgözler bugünde tarıyor satırları
‐ yirmibeş kare bir saniyelik görüntü
demek
‐ allah kahretsin sizi mıymıntı
edebiyâtçılar
‐ karakter deşici dürzüler
‐ edebiyât vampirleri
‐ şu sarı sayfalarda mıymıylayacağınız
bissürü olay var

‐ senaristin radyo tiyatrosu
‐ rüzgâr kanatlı sözlerin târihinde
ilginçlere yer yok
‐ sevinçle sevişenlerden de eser yok
‐ anlatma yetkisini hâiz değil anlatıcı
‐ hikâyeci de anlatılanların parçası
‐ romanları bilirsin usta
ne anlatıyo ki romanlarda
‐ yaşıyan arkadaşlarını yazmış lavuk
‐ dinlediği sesleri beynine kaydetmiş
‐ ne yapsaydı yalan mı söylemeliydi
‐ klâsik düzyazı üretme ishâli mi
‐ romanlar hiçbi şey anlatamazey
hayât çok ağır bi şeyey
‐ mesaj alınmıştır emredersiniz komtanım
‐ yazmak aklı kenara koyarak taşmak
olmalı
‐ yere giresice lisânlarınızdaki kahrolası
kelimelerle demiyor diyeceklerini
‐ gerçekçi ol ciğerimi ye
‐ atıkların hikâyelerini yazmalı
çünkü herkes atık ya da atık malzeme
henüz atılmadıysa da atılmaya numûne
‐ aynı gün içinde yatay zincirleme
araşmalarla
aloğ aloğ aloğ
herkes ötekine muhtaç
öteki berikine bitişik
‐ rüzgârın nefesi de var dinlersen
duyacaksın
‐ sadece uğuldamaz rüzgâr
nefes de çeker bir dem konuşur da
‐ çürümüş katıatık genler bencilliğe devam
mı
‐ etleşmiş bedenlerde mikroskop gözüyle
milyonlarca mikrop
‐ kulak hassâsiyetinizin barometresini
ayarlattırmanız icâbeder
‐ âşka davet eden yağmurun sesine bak
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‐ olay manyakları sizi
‐ sarıbasın kart hâmili yakini sefil
maymunlar soytarılar
‐ mülksüz avâre gezginlere yurtsuz
vatanlıklar
‐ topraksızlık köylüleri
‐ yerleşik zulmün zarif kapı kilitlerine
tükürenler
‐ her kapı bir kale olmalı ha
‐ çakar çakmaz çakan çakmak demek
‐ âile olarak geldiniz siz ha bank of
törkiyeye
‐ mutluluktan insanı çatlatan reklâm
şarkıları
‐ osurgan köşecilerin düşünsel
koşutundaki hem reklâmcı hem
edebiyâtçılar
‐ yetişmiş kadro hazır eleman
etinden götünden sütünden tepe tepe
kullan
‐ koşulsuz müşteri memnûniyeti
‐ kazançlı çıktınız o hâlde siz bu işten
‐ çirkin güzelden kaçıyor
kargalara kalan yalan dünyâ
‐ bunlar plastik metinler
melamin tabaklar naylon tencereler
‐ farkımız tarzımız babalar baş tâcımız
‐ bu karmakarışık hayâtın neresini
kuşatacak roman denen mantar tabancası
‐ o kadar kâğıda o kadar ağaca yazık
‐ artık büyük oyna köpekbalığı parçala
avını
‐ yok hayır leylâyı çağırıyorum evet
ama çölü incitenlerden olamam
‐ anlatıcının ipleri tuttuğu tasarlanmış
yapıyı kurabilmek için ele alınan
gerçekkesitin yamultulması massedilmesi
ipliği pazara çıkartılırken içinin
boşaltılması yönlendirilmesi
kısacası hayli bozundurulması gerekir
‐ şu edebiyât camiâsı da âlem valla
bi hesap açtırın siz de girin sıraya

ne yazdığınıza takılmayın derim o sonra
gelir
mesele sıkı editör yakalamakta
şöyle tuttuğunu koparan bi de menecer
buldun muydu
‐ bizimkisi de hayât mı be efendim
bizimkisi yaşantı
‐ beşe çıkardığı vitesi arâzîye taktı
‐ bayıraşağı engebeli rampa inişi
‐ şahıslar kelleyken
dalgada veyâhut takladayken
kafalar beton gibiyken nal gibiyken bi
dünyâyken
ilâçlı dermânlı hayâtlarından kesik kesik
kesit
‐ zaman yine su gibi aktı değerli
dinleyiciler
‐ ancak olaylar bitmiyor bitecek gibi de
görünmüyor
‐ halkçalgıları ezgili bip melodili
terete bülten dili
‐ isterseniz önce değerli stüdyomuzdaki
sayın konuklarımıza mikrofonu
‐ eserinizi bahçenizde ellerinizle
yetiştirebilirsiniz
‐ bu satırların yazarı nağapmış ki
‐ ortamlar gürültülüydü seslerle sözlere
bazan rüzgârın uğultusu karıştı
‐ uygar biri böyle zibil konularla uğraşır
mı bayım
‐ niteliğini yalnız kendi bildiği nedenler
yüzünden tüm toplumla ilgisini kesmiş
‐ toplumun kurallarına uymadım diyo hâlâ
‐ hareket hâlindeki unsur içindeki hareket
‐ ay bi susar mısınız beyfendi lütfen yâni
‐ sosyete edebiyâtçıları kafetarya
muharrirleri bar feylozofları amannn
‐ beyinaltı oyma teknikleri
‐ kalemle bakışırsınız öyle
‐ yeni bi imlâ bu
‐ ulusdevlet bilinçaltısı mı o da ne
‐ seher yelinde ılgıt ılgıt akan o kan
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yâremde çok kan aktığından
günlerle geceler ıslak
nefes almak mecbûriyeti ıstıraplı
kâh azıdişli testerebalığı
kâh doksandokuz kollu ahtapot
ya da bilgidilinizle sizi zehirleyecek som
ağu
balinalarla timsahların mürekkebi
dipte yüzerken suyun üstünü de
görmenizi sağlayacak hârikulâde bi araç
bu
sizden çornaladığım gereçlerle yaptım
‐ şunu düşünmek çok önemli diye
düşünüyorum
‐ çok rahatsız olurdum diye düşünüyorum
‐ okuduğum gece rüyâma girdi kâbus
gördüm
‐ savcı olsam ben de toplatırdım
‐ bizim de çoluk çocuğumuz var
‐ demokratız özgürlükçüyüz hürüz tamam
ama
‐ her şeyin de bi haddi var canım
‐ hamfendiler beyfendiler
size gönderdiğimiz mektupları
o benim romanım deyip de geçmeyin
lütfen
‐ bi şiy diyim de şoklan
deneyimlemiş adam
‐ öyle bir yapıt ki memnûnsuz herkes
‐ hislenimler şekülatif olmaktan uzak
‐ öyle ki içlerinizdeki minik içsel
şeytanlarınız dejavü oldum zannedebilir
‐ dehşetlenebilirsiniz
‐ rûhunuzu titretecek kaslarınızı gerecek
sinirlerinizi bozacak
‐ gurûrla ya da iftihârla sunulamaz
‐ iddialı
‐ çarpıcı
‐ dokunaklı
‐ hiçbir soruya cevap vermemiş olabilir
‐ ama o kadar çok soru soruyor ki
‐ insanın uykusunu kaçıran bir kitap

‐ mecbûr uyanık kalırsınız
‐ büyüleyici
‐ dâhiyane
‐ gerçek bir hikâye
‐ soluk soluğa okuyacaksınız
‐ baktığınızda kendinizi görebileceğiniz
tek edebiyât eseri
‐ pek yakında bütün tezgâhlarda
‐ değil yazmak rüyâsını bile göremezsiniz
böyle bi kitabın
‐ mükemmel
‐ heyecan verici
‐ nefes kesici
‐ müthiş bir zafer
‐ zımba gibi
‐ hayâl ötesi
‐ bu bir başyapıt
‐ ıskalanmıyacak bi çalışma
‐ yekpâre zamanı parçalayan radyonuz
sesöbeklerinden müteşekkil bu eseri
siz saygıdeğer okuyucularına
sevinçle sunar
‐ şimdi sırada köyde ırgatlık şehirde
amelelik yapan feyzullah çınarın
altmışdokuzda fransada basılan ve bir
milyon satan uzunçalarından bana lânet
adlı nefes var
kulak verelim
‐ vücûdum etseler lîme
az gelir o hüseyine
bîat edersem yezîde
bana lânet bana lânet
allah bana haber verse
yezîtte suç yoktur dese
ben böyle istedim dese
ona lânet ona lânet
yezît beni kıral kılsa
kâinat emrime verse
cennetim de senin dese
girer isem bana lânet
allah bir muhammed âli
biri embiyâ biri velî
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hüseyin âşkına deli
olmaz isem bana lânet
feyzullah der allah birdir
iki diyen dâim kördür
yezîde lânet bir nûrdur
doğmaz ise ona lânet
kötüye lânet bir nûrdur
doğmaz ise ona lânet
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9. memleket meselesi

‐ bakkalda tartarım
‐ sikerim beynini tereslik yapma
‐ şimdiye kadar bitmeliydi bu iş
‐ nası iş döndürüyo bu torbacılar yaa
‐ aha aradı
‐ aloo biz burda kalabalığız sen gel
‐ çevir
hiç durmadan beni ara de
‐ diyebilse
‐ diyemedi
‐ biraz önce laga luga yaptın
‐ çeviremedik ki
‐ selâmün aleyküm millet
‐ aleyküm selâm keraneci
‐ kanalı nağaptınız
‐ kanalını yiyim
‐ boka para vermişsiniz almışsınız
‐ mühürcü diyo ki benim kanalım iyi
‐ siz karar verin bana farketmez
‐ dayınınki de iyi fenâ diğil
‐ dayı cevap vermiyo
‐ jelatin yok hatırlatıyım
‐ çaldı takıldı niye böyle oldu
‐ çaldı meşgule dönderdi
‐ bi konuş bakalım
‐ alo ihtiyar
ârızalı telefonu niye tutuyosun ki
bi ton parayı buluyosun
e tamam nerdesin şimdi anons et
basılmış varsa beş tane getir onluk
hadi bekliyorum seni ihtiyar
o telefonuna da doğru dürüst bi şarz tak
tamam mı
‐ çay noğoldu ağbi
‐ demleniyo aga
‐ dem çökmüş bak
‐ bekle yavaş yavaş demlensin
kapağını açtın bitti şimdi o çay
‐ nazlıdır bizim çayımız kapağını açtın mı
gider
‐ onun orucu da bozuldu şimdi aptesi de
kaçtı

‐ kadiragayı arayalım getirsin kadirin otu
hiç olmazsa bundan biraz iyi
‐ farketmez benim için
işler ayna çal çal oyna
‐ arasana hamdi
‐ filimi bi yerde koparmış olabilir o
‐ alo geri gelecen mi sungur
şimdi yusuf burda sâlih ağbi burda
mühürcü burda ben de burdayım
‐ isim isim sayma hamdi
roman mı yazıyoruz burda
‐ geliyosa gelsin vakit geç oldu zâten
‐ sungur iki dakka sonra tamam diyo
‐ dayıdan oniki buçuk istiyelim
‐ getiricek paspal mal bırakıcak
‐ arasana sen şu kadiri
‐ ara nerdesin müsâit misin de
‐ başka yere yazılıcaz de
‐ sungur da getirirse nolacak
‐ karar verin hangi taraftan alıcağınıza
‐ dört tane onlukluk yap de
‐ içtik gâyet güzeldi ilâcı
‐ hemen geliyosa gelsin
‐ memleket meselesi oldu yâni
‐ memleket meselesi olsa iyi
‐ kovalayışın yalama senin hamdi
alo dedin mi gelmesi lâzım ayağına
‐ hazır et parayı şimdi getittiriyim
‐ alo sungur
cemiyet diyo ki hüseyin dayıdan alalım
‐ diyelim oniki buçuk elliye veriyo musun
dayı
‐ vermez
‐ yav bi söyle
‐ param yok amına koyayım
‐ diycen ki baba misâfirim geldi
‐ yav geç hemşerim sikerim misâfirini
‐ o biçim ilâç getiricek elli kâğıt
‐ o bi de eksik de verir
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‐ namusu da gitti
‐ bekâret gitti yâni
‐ hay amına koyayım çayın
‐ çayın da götü var yâni
‐ çayı demlerdi amcam cezâevinde üstüne
havlu gibi sarar on dakka bekler
‐ benimki köylü sistemi kardeşim
tek demlik yaparım kumaşa sararım
‐ altı kaynamamış çayı demle diyosun
‐ sabaha kaynar zâten bu şekilde
‐ sonra da banyo yapabilirsin diyo
‐ haaaaa olur
‐ makina üç saniyede demliyo çayı
‐ şunu biraz kısar mısınız ağbi yaa
‐ sayısalda gene bulamadık
‐ o kadar fazla ateş de iyi değil kıs
‐ bahar geldi
‐ ayın kaçı bugün
‐ onaltı nisan ikibinbir
‐ senin mahkeme ne zamandı sâlih ağbi
‐ yirmiüçü
‐ sıra kimde
‐ sırada sorun yok işine bak hemşerim
‐ barbaros hayrettin paşanın
komutasındaki gemiler düşmanı
akdenizde doludizgin kovalarken
‐ amına koyarım barbarosun kısın şunu
‐ parayı harbi sıkıyo dayı
iki senede binâ yaptı tarlabaşında
yetmişbeş yaşından sonra sokağa düşmedi
‐ helâl olsun yaptıysa
‐ bu âlemin içind
‐ içsene çayını
‐ hem cıgara hem çay içilir mi arkadaş
‐ dene yaa esrârdan sonra bi bardak çay iç
‐ esrâr kafa yapıcak o açıcak
‐ doğuda gördüm kardeşim
balla rakı içiyolar
balla esrâr içiyolar
açma maçma katkı matkı yok hemşerim
esrâr şimdi göt olmuş artık afedersin
elli tane mevzû katmışlar içine

‐ nerde o cıgaralar ağbi
haa yedirir bilinçsiz bi şekilde
‐ esrâr vücûttaki yağı eritir
‐ içmesini bilmiyodur götü kaybeden
‐ diyosun
‐ diyorum evet
‐ yapıştıralım mı bi üçlü daha
‐ kafayı yemiş mühürcü
kafası güzel gene de yapalım diyo
‐ yok daha kafası güzel olmadı
‐ karlarda yarışlar yapıyolar neydi ya
‐ kızak
‐ kayak
‐ hayır
‐ hani bi sağa bi sola kayıyo
‐ sılalom gibi tık tık tık tık
‐ kayakla kaymadım da patenle kaydım
demirle çok kaydım ben
‐ bi o tarafa gidiyo bi bu tarafa gidiyo
‐ eskiden nasıldım rakıyı içtiğim zaman
çözülür giderdim şimdi bu esrâr
‐ ankara havasına geçtiler
‐ söyliyen neşet di mi
‐ mühürcü nasılsın iyi misin
‐ kimde iş
‐ senaryocuda
‐ ben vurdum sana verdim
‐ gene şükür bugün de karnımız doydu
‐ her zaman bismillâh ya destûr diyorum
‐ en güzeli mühürcününki
mekân onun ya tak takla
‐ yakında torbacılık târihe karışıcak
‐ avrupa gibi olacak diyo yâni
‐ dükkânlarda satılıcak
‐ cezâsı da kalkacak de mi
‐ belki bi cıgara da hüseyin dayı yapar
‐ yapmaz amına koduğumun çocuğu
yapmaz onun rûhunu biliyorum
‐ teklif ederiz yap bi cıgara deriz
‐ amınıza koyar dayı eski kurt
dayı bu yaşta hâlâ kovalıyo
‐ bi problem olsa tekke orası diycek
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‐ armut gibi toplıycaklar bizi
‐ kimseyi sevmiyo dayı
bu yaştan sonra almış satırı eline diyorum
‐ onu kim seviyo peki
‐ harbi tehlikeli lavuk
şişhâne muhtarını bile sikmiş zamanında
‐ pide ne oldu mühürcü
bi duman aldın koptun
‐ millet uçmak için kanat takıyo
ona gerek yok diyorum ben de
‐ üstüste içtikçe kafayı açıyosun
‐ günaydın
‐ peki ne yapmak lâzım
‐ şu anda kafamız güzel
‐ takviye falan ârazî vitesi
‐ hayât daha yeni başlıyo hamdi
‐ allahıma şükürler olsun bu da yeter
‐ dalgayı daha kaç kere kaldırabilicen
‐ allah büyüktür
‐ etin suyunu sıkıyım da geliyim ben
‐ ufak bi parça var basalım mı
‐ sar ağbi folyosunu da sar
bol su bol ateş
‐ alçak sesle konuşun usta
komşu bakkal acâyip rahatsız olmuş
‐ aşırı bi gürültü yapmadık
apartmanlarda millet parti veriyo
nağapmışız iki esrâr içmişiz
biraz müslümün sesini açmışız o kadar
‐ sabah bi müşteri geldi manita
o kadar güzel bir kadın ki usta
onu nası ayıklamam di mi dayı
çizgi gibi kadın
‐ kırk yaş döneminde azıyolarmış erkekler
‐ kırkından sonra azdı derler
‐ kırk civarında küçüklere ilgi başlıyo
‐ kalan son damlalarını toprağa serpicek
ya
‐ gençken de senden büyük kadınların
peşinden koşarsın
‐ kırk yaşlı mı ağbi
‐ inişe geçiyo ya

rampa aşşağı iner artık o kamyon
‐ son durak kara toprak
‐ bütün erkekler yaşıyomuş bunu
üflenti bi doktor var o söyledi
‐ erkek her zaman tâzeye bakar tamam mı
baba oğul yamyam avda
çok güzel bi karı görüyolar
oğlan diyo ki hadi baba
gidelim kadını yiyelim
baba diyo ki düşünüyo
kadını eve götürelim anneni yiyelim
bu bi kere çok önemli bi olay
‐ kimde
‐ mühürcü vurdu sâlih ağbide
‐ tırafik polisi misin amına koyayım
‐ yolluk olur o yarın erken gelin
‐ hadi cümleten iyi akşamlar
‐ kapının altından anahtarı at
kepengi de indir tamam mı dayı
sen de gelirken nizamdan güzel böyle iki
tane pide yaptırırsın
onbire kadar takılabilirsiniz
sabah işim var usta yatmam lâzım
‐ telefonum nerde
‐ buyrun yusuf bey
‐ yarın kaçta gelirsin
yedide bitirelim alışverişi
‐ altıda burdayım
‐ yaz romancı yaz
‐ ömrümce aradım hep mutluluğu
sonunda kaybettim ben umudumu
başıma gelmeyen kalmadı benim
hayâtımı yazsam roman olurdu
gençliğimi yazsam roman olurdu
yaşantımı yazsam roman olurdu
doğuştan şansım yok benim yazım bu
böyle tükenecek ömrümün yolu
her ânım her günüm acıyla dolu
bir zâlimi sevdim şimdi el oldu
güvendiğim dostlar beni unuttu
çekilmez çileler hep beni buldu
hayâtımı yazsam roman olurdu
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10. kungfucu istemdışı
kasılmaz sâkin ol

hey sonra da yattık bok gibi
karısız olmuyo hey karı olması lâzım
avrat çağırak heeeey kımıldayın biraz
seks şart mıey
vermese de kahkaha atsın gülsün falan
‐ biraz oturmak yapalım sonra çıkalım
‐ kızların hepsinin yanında en az bi tane
sapey
‐ şişman olabilir çirkin olabilir
ama cüzdanadam herif iknâ eder
minikuğpırlı herif ne kadar çirkinse de
yakışıklı sayılır
faturalar erkek hayvana
kız da gizlice tuvaletin orda yanıma gelir
dudaklarıyla kulaklarıma yapışıp fısıldar
telefonun ne adın kaç
‐ bizde eks olduğunu anladı ondan geldi
oeyy
‐ cüzdanı sömürdü başkalarına yöneldi
uzaklaşırken de buğulu bi sesle
seniiğ arıyyyycammmm
‐ kızlar tuvaletinde yiyişirken bi baktık
kızın biri gözmakyajı akmış gözaltları
morarmış bi eliyle musluğa tutunmuş
kusmaya çalıştı ama kusamadı
gözleri mor mor fırlamak istiyo
gözbebeklerinden
benim kız direk sordu kaç tâne attın
kız beş dedi
bizimki iyi misin diye sordu
kızın ağzındaki yaylar gevşedi
hijçk bu kajar iyi ooolmamıştım
‐ hey moruk
‐ dinle çıkışı güzel de inişi fenâ eksin
pıt diye patlayan pıt
insan sıcaklığı kalabalık tekno müzik
insanlar birbirinden kopamaz
‐ da
nağapa
hiiiiiiç
‐ konuşmak için teklife ihtiyaç duymazsın
hareketlerini madde tâyin eder

‐ sipârişleri verdin mi hey
‐ nasıl âlet
‐ iyi iyi iyi hızlı geliyo
‐ sıvı lâzım portakal suyu yok mu
‐ bağırmayın niye bağırıyosunuz
‐ türkiyede insanlar donuk bakıyo hey
gülen insan göremiyorum kasıntı herkesey
ben eğlenmek istiyom moruk hey bak iki
gün oldu istanbula geldim bu şehir çok pis
pantolonum hep çamurey
heeey siktir olur giderim
istanbulun da amına korum
cıgaranın da eksin de hepsinin deeey
üç gündür çene çene çeneey
hatun kıvâmına geldik
ekste hatun olması lâzım diyomey
‐ isrâfilin dünden beri tek doğru söylediği
lâf eks artı seks morukey
‐ bananey ben misâfirimey bulun getiriney
‐ seni tanımıyorum ama farklı bi insansın
yusuf
cins kelimeler kullanıyosun
‐ sabah yedi millet işine gidicek
biz kulüpten yeni çıkarız
gülparmaklı şafağın ışığı gözlerimizi yakar
gözlerimiz halka olmuş acâyip bakarız
herkes çok tuhaf görünür
orda işte siz yürümek istemediniz
‐ bulduğum her maddeyi içerim moruk
‐ altı üstü dört tane sap gece kulübüne
girmiş
bi tânesi piste fırlamış tek başına kungfu
artı tekno karışımı bi dans yapar
isrâfil sen ya evet
siyah sahne kıyafetiyle meydanda
elinde iki kutu çilekli çiklet dağıtır
durmadan sırıtır su içer tuvalete gider
‐ biz de geldik oturduk cıgara içtik
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maddenin robotu gibisin
‐ bazı kızlar tuvalete gidene kadar birden
çok erkeğin kollarında mola verir
sanayi ötesi bi toplum modeliymiş gibi
olay sanki çok neşeli bi atmosferde
geçiyomuş gibi
eksin numarası da bu
kimseye kızamazsın kendine bile
‐ otuzbin kalori harcıyosun dansederken
hey
‐ geçici mutluluk saatlerini tıkır tıkır satın
alabilirsin
‐ hey takviyeyi alıyosun yetmiyo eksin
harcattığı bedendeki su miktarını yedi
günde toplıyamıyosun
‐ sana istedikleri cezânın üst sınırı kaç
‐ hangi cezânın benim çok cezâm varey
he uyuşturucu sabıkalandım
beş sene önce esrârla yakalandım
yirmidört senelik bir tip beni çağı ra rak
en kıralınıey yapıyomey
cezâevi kıralınaey güzellikey
gardiyan bile ağzını açamıyodu
açarsa ölüyodu yâni
cik cik cik ciklemiyodu hey
kırkdört gün ayılamadım kendime
geldiğimde hastaneye sevkoldum bilmem
ne oldum
esrâr ilçe cezâevlerinde bulunması zor çok
sıkı yönetimeeey
torbacı olarak gardiyanlar var
her türlü hap mafyası şuyu buyu
‐ bi nefes alsak diyorum
‐ aloooo hikmetağbi bak rüzgâr da burda
yusuf da burda oturuyoz berâber
‐ yav naklen yayın yapma be kardeşim
ne isim veriyosun sus
‐ bi dakka hey tirip yapma telefonunu
hikmetağbi verdi yoksa görüşemiyecektik
yusuf hey
‐ yağız ağbiden alabilirdin

‐ yağız yamuk yaptı hey size cıgara
içirecem dedi orda oturan bi tipi de bize
narko diye tanıştırdı sinyâlledi
‐ hikmetağbiyle işim yok
o direk satış işinde resim
ben kullanıcı fotoğrafındayım
özel hayâtımı deşifre etme detay verme
‐ mekân çingene hesabı morukey
üstümüzde bi şort veyâ atlet
dans müzik karı bissürü değişik insan
yirmidört saat moruk
‐ cayır cayır madde satmaya başlarsın
olimpos vâdîsinde adın çınlar
‐ üstümde elbise yoktu cezâevinde
morukey istanbulda fabrikasına gittim
siyah tişört gömlek ceketeyyy
‐ mor dudakboyalı yeşil ojeli bol
fondotenli allıklı rastıklı fâhişe kılıklı siyah
dantelçoraplı bi hatun olursa itirâz etmem
‐ eksli kafadaki kızcıkla
başbaşasın sükûn içinde
‐ kendinden geçmiş olacak gece boyunca
çılgınca dansetmiş ipini koparmak istiyo
dostum ipleri koparmanın zamanı
geldiğinde de koparılması gerekir
hey dinle beni hey
delirmek istiyo kız hayâtının en acâyip
gecesini yaşamak istiyo öyle bi firekans
yakalamış sipiid yok mu diyo çıldırmış
gözler dönüyo
yok sipiid diyom vardır sende diyo
vardır vardır vardır heeeeeyyy
anadan üryân halının üstünde dörtayak
pozisyonunda domalmış gözleri ıslak ıslak
seni dâvet ediyo
hepimiz kızın üstüne cup diye manyaklar
gibi atlıyoz
kızın hiç bi yeri boş kalmıyo
emiyoz sikiyoz ısırıyoz hehehehe
iyi de mi
hoşunuza gitti bakıyom
ilginç de mi
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‐ yeter be kardeşim tekno havaları
‐ çiftetelli mi dinliyecez eks aldık morukey
isterseniz gelip öldürebilirsiniz beni
hadi bi deneyin ha
sopayla dövüşü de biliyom yakındövüş
tekniklerini de
kungfu savunma sanatı demek öldürme
sanatı değil
adam saldırırken bütün açıkları veriyo
hey sen savunmadasın bekliyosun o
hareket etsin diye
ediyoreeeeeiieeyyyy
‐ otur be kardeşim ne dikiliyosun
‐ hadi sen de milleti sıkma işte vuracaksan
vur milletin canı sıkıldı babalık hadi
eğer bana karşı direnirseniz sizi öldürmek
zorundayım
bunu istemiyorum ama yapabileceğimi de
söylüyorum
kararı siz ve re cek si nizey
insan kaslarını her zaman kontrol edeme
ye bi lireyyy
‐ kungfucu istemdışı kasılmaz sâkin ol
‐ bıçaklarla silâhların konuştuğu bu
dünyada burusliğğ her zaman tek başına
yolculuk edecek hey
bak yusuf benim öğrencim hey sor
istersen
‐ kungfu çalışan herkes biraz burusliğğye
benzer
bak isrâfile aynı burusliğğ
‐ yusuf arkadaşım eline bir avuç fındıkla
kuruüzüm alıp dağlara çıkıyodu
kolumda dövme var oku bak yazıyı
küçük güçlü büyük akıllıyı yener
çin ve japonya bölgesinde geçerliliği olan
bir söz
ufak tefeğim ben hey
hocamız derdi siz burda çalışırken
unutmayın ki dünyânın kaç yerinde bu
çalışmayı aynen yapan insanlar var
yâni bi ilerleme falan gösterdiğiniz yok

‐ büyük bi hayâtokulundan geçmişsin
almanya ıslâhevi savunma sanatı
tehlikelerden korumuştur güzel
ama kâmil insan olmak kolay diğil
‐ eğitimle meğitimle ilgisi yok
‐ adam vardır etiketine bakarsan bi bok
zannedersin hâlbuki tın gelmiştir
maydanoz gibi de gidicektir
aslâ ağaç olamaz aslâ kök salamaz
düştüğü ânda eriyen kar tânesi gibi
buharlaşacaktır dikkat
‐ ben otuz yaşıma bastığım gün cezâevine
girdim isrâfil bilir
kodeste doğumgünü hesâbı
yusufun pastasını kestiler mumlarını
üflediler
kalan dumanları da ben içime çektim
bi nefes bi nefes daha
yaşamak ne demekmiş ölmek ne
demekmiş hepsini tek tek belledim
‐ hey ben doğduktan sonra yaşamaz diye
hastanede bırakılmışım hey tam üç yıl
dört ay hastanede yaşamışım ondan sonra
eve gönderilmişim onbir yaşımda ilk defa
evden kaçmışım ondan beri hep
sokaklardayım onbeşle onsekiz arasında
ıslâhevinde öksüzler ve yetimler yurdunda
sonra beni sınırdışı etti almanya
antâlyaya geldim jigololuk yapıyorum
yaşlı alman karılarına gençliğimi
güzelliğimi veriyorumey etimi kanımı
derimi tırnaklarımı veriyom onlar da bana
para veriyolar
‐ bi işinin olması lâzım
‐ hey memnunum ne utanacam gurur
duyuyom
‐ aylak insandan kimseye hayır gelmez
‐ her yerde söylerim
bak camın üstüne de yazıyom
hohladım
ji go lo
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‐ devamlı uyuşturucu içerek gün geçmez
ayağın bazı pisliklere bulaşır
çok tehlikeli
‐ parayla karı sikiyom benim mesleğim de
bu
‐ megaloman insanlardan hoşlanmam
‐ alman hemşire var yarrağıma hasta üç
ayda geliyo takoz getirtiyom marok
‐ nedir ben ben ben diyosun
‐ herkesin ilgi odağı oluyom iki dakkada
‐ farkını bırak başkaları takdir etsin
‐ kendini hafifletirsin ağırlığın düşer
‐ tarım ilâcı içtim şiey şeey
karım gördü dikerken kafama son ânda
kararımı vermişim bi kere şi ey şişe
baygınlık geçirdim ne olup bittiğini
hatırlamıyom
ayıldım
beynimi ateş bastı karıncalar yürüdü
yandım anam diyom hemşireler tutuyo
ama ölmedim işte
‐ çivi gibi adamsın ne ölücen
‐ çok güzel bi ilâç zehir gibi yemyeşil
tarım ilâcıey o sıvı
iki litre suya karıştırıyosun
fâre bile yediği zaman üç gün ilâ altı gün
arasında ölüyo
kompile dikiyosun kafaya
içerime girdiği gibi nefes alamadım
yerden yere atıyom kendimiey
çok sert bi darbe anladıney
daaaaaaaaaaar beeeeeeeeeee
öksürmeye başladım
kaney
geliyoreyy
burnumeyyy
yıkılmaya başladım elimi yere bastırdım
ambülansta altıma sıçmışım üç hastaneye
götürülmüşüm
ölü diye almamışlar
zehir derine işlemişey

ambülansta ilk müdâhaleyi yapmışlar
âcilin kapısında adamlar beni sedyeden
düşürmüş sedyeden düşürmeselermiş
orda ölürmüşüm
kafayı yere çarpmamın etkisiyle kompile
bir ânda uyanmışım
haber vermişler hanım gelmiş
hanım da ağlıyomuş eğiliyomuş
yanağımdan öpüyomuş biliyon mu
ben de diyomuşum ki
öpme
öpme
sen de zehirlenirsin iyi mi
‐ on layn müüüğğğğssikkk
füğçır cenereyşın teknomüğsik steyşınn
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11. köy hayâtı

kuzu durur mu bi dakkada yürür o
kuzu yaa zâten adı üzerinde bir çocuk
kalktım aradım kuzunun yarısını
bulamadım
köyün yarısı üç gün aradık
dayak yedik amma noğlacak dayaktan
ben kendim de çok üzülüyorum
dördüncü gün
geldi kuzu sürüye karıştı düğün bayram
enterasan bi olay de mi ağbi
‐ hayvan bi yaylak bulmuş demek ki
‐ köyümüz bizim elli hâne
günlük kurt boğuyor yiyor koyunu
iki ayaklı da kurt bir de bir ton yâni
‐ köy hayâtı ne kadar güzel torbacı ağbi
‐ her gün başka sürüden kuzu çalıyoruz
kesiyoruz
dağda odundan çok ne var yakacak
en az beş kişi olursun
beş kişi de zâten bir kuzuyu yiyorduk
dallara mallara koy derisini merisini
kurt yedi haaha ahahah
‐ köy hayâtı ilginç filim olur esâsında
esrâr eken köylüler falan
anadoluda hasat zamanı
‐ her şeyin olgunlaştığı dönem
esrârın dönemi var bu sır
‐ mutluluk basitlikte
‐ düşündün mü çok basit
‐ mutluluğu yakalayabilmek
‐ parayla saâdet olmaz
amma parasız da olmaz
matamatik olarak hesâbını yapsak bekâr
yaşadığım dönemle evlendikten sonraki
hayâtımı
yirmi sene gayrımeşrû âlem gezmiş
adamım
köyden ondört yaşında geldim karaköy
meydanda sigara sattırdım direk
ağbim yapıyordu hee o teşkilâta geldik
otelde yatıyordum bir düzen yoktu

‐ sabahleyin ilk içtiğim cıgarayı biliyorum
kahvaltıdan sonra ilk işim o zâten
sofranın öyle kenarında dolu durur
hanım kızar kül tablasına döksene falan
bizde tabi çıt yok suçluyuz
asabî oluyorum ister istemez
harbi osmanlı hesâbı bazen
ehe ehe çay yapın getirin götürün
kıralın hareketleri
kafam çok kıyak oluyor ya
diyorum ki harbiden ben ne aptalım yaa
hele de hüküm süreceğem bi yer olursa
tam kırıcı oluyorum
beş yaşındaki çocuğa bağırıyorsun
ne anlar o bağırmandan beş yaşındaki
o da sana bağırıyor ordan ehh heh heh
haaapşuuu haaapşuuuu
‐ portakal yesek en güzeli vitamin
‐ ce vitamini kış ya suyunu içecen
‐ erken kalkamıyorum
yorulan insanın uykusu tatlıdır
‐ cıgara bile içemeyiz öyle çalışsak ağbi ya
senin şu merdiveni çıkıyorum ya ben yedi
kat
‐ kaç yaşındasın
‐ kırkdört
hayatımda beden olarak çalışmadım ki
köyde çobanlık yaptım
koyun yaydım kuzu yaydım
‐ dağlar mağlar
‐ ooooo dağlara çok güzel çıkarım
koyunu aldım güttüm dağa çıkardım
keçi yoktur dağda kalmış git geri ara
köy hayâtı ağbi on yaşındayım
seksen tâne kuzu yayıyorum
gece dağda yatacağaz koyakta
kuzuyu suvardım dinlendirmeye
çektim kuzuyu oturdum uyumuşum
bir uyandım ki güneş çıkmış
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o kumarı şimdi de oynuyorum fakat
düzenim düzgün
diyorum ki böyle daha güzelmiş
önceki sistem olsam perîşân olurdum
bir senelik hee zula vardır çocuklarda
ev kendimizin olmasının sebebi de peder
hanıma verdi onu da ben almış değilim
gardaş bir işin yoktudu ya
‐ hava almaya çıkmıştım kısmet
‐ kafam kıyak ya değişik bi kafa şekli
beyin jimnastiği bilmiyorum
kelimeden kelime kapılır yâni hee
yatıyorum bazen canım sıkılıyor
istediğim şekil randımanı bulamadım
mıydı moralim de bozuluyor
iki gün hiç dünyâya çıkmadım
yedi tâne paket yaptım sonra
taksime metronun ordan çıktım
daha heykelin oraya varmadan
sanki çocuk beni arıyormuş gibi
allah için o gün çıkarken de kısmetim açılır
hesâbı kâlbimi temiz tutarak torbalara
harbiden bol koydum
daha adım atmadan üzerimde kalmadı
geri metroya bindim eve vardım çay
koyun hesâbı iki de çay içtim hee
rahatladım ya
girerken eve bir kilo kuruyemiş karışık
yaptırdım
maddiyat aslında çok önemli
şimdi ben bu dalgayı çektim de tırsıyorum
yoksa durmadan yerim
öyle bir iştah var anlıyon mu ağbi
‐ buyursana ağbi
‐ tahminim bu dut pestili
‐ muska derler antep tarafında
‐ senaryo işlerini nettin ağbi
‐ yazıcam da kafayı dikemedik daha
bi senedir hiç ayılmadım ki
ne anlatsak acaba
‐ güzel bir âşk olabilir
veya da bugünkü hayâtımızın gerçeklerini

‐ olayın ne önemi var
‐ değişik filimler yok ağbi bizim ülkemizde
bir arkadaşın kumarhânesine giderdik
amma şimdi oruçluk zamanı kimse olmaz
‐ kapatma radyo açık kalsın
‐ geldi geçti ömrüm benim
şol yel esip geçmiş gibi
hele bana şöyle durun
bir göz açıp yummuş gibi hey hey
miskin âdemoğulları
ekinlere benzer gider
kimi biter kimi yiter
yere tohum saçmış gibi hey hey
bu dünyâda bir nesneye
yanar içim göynür özüm
yiğit iken ölenlere
gök ekini biçmiş gibi hey hey
yunus emrem bu dünyada
iki kişi kalır derler
meğer hızır ilyas ola
âb‐ı hayât içmiş gibi
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12. sanat biraz eğlendirsin
artık

bu ayrıntıya yayıncısının dikkatini
çekmeliydi
yoksa değerli yapıtı güme gidebilirdi
kadirkıymet bilmezlerin ellerine düşerdi
de inşallah elleri kırılasıcalar eserine fenâ
muamele ederlerdi
yazar yapıtına sâhip çıkmalıydı
icâbında sırıtarak hayrân kitlesine imzâ
dağıtmalıydı
‐ yapıt yazılmaya başladığında donuklaşır
piyasaya sunulduğunda mallaşır
‐ derdini kelimelere döken bîçâre
süs yapamayacak edebiyât eserine
ufak tefek hilelerle
çevrilecek sayfalar tâne tâne
‐ âşksız hayât seni terkeder
câhiller âşktan bîhaber
‐ dingin koylara kucaklara sığındı
fırtınanın dinmesini bekledi
çarnâçardı
kalmamıştı ne umarı ne kârı
‐ emekleyerek öğrenen debelenici bebek
‐ kelimeleri oyuncaklamayı severmiş
‐ âdi söz oyunlarıyla okuyucukları
kandırmaya çalıştığı da vâkiymiş
‐ süslü cümleler onu limanlara çıkarmamış
‐ edepsiz sevdâsına gereken uzun soluğun
nefesi
daha yarışa başlamadan tükendi
geçiş dönemindeki günler birbiri ardına
eklendi
‐ paramparçaydı darmadağınık
inandığı değer kalmamıştı
zeminleri kaydı kayboldu
toprak yok ayaklarının altında
‐ ne çelik sinirli paradoks
‐ tek günü geçirmek bile işkenceydi
‐ doldurulması gereken günde yaşamak
zor şeydi be kardeşim
‐ putları yıkmaktan örümcek bağlamış
edebiyât mutfaklarına palalarla
yatağanlarla saldırmaktan sözederdin

‐ senaristin eroin taklasından notlar
‐ vay ağbim benim hastayım edebiyâtına
‐ ee oğlum müşteriyi memnûn edeceksin
akaradır makaradır eğlendireceksin
gönlünü hoş tutacaksın ki gene gelsin
‐ sikilesi edebiyât sıçılası dilbilgisi
geri kafalı kazların varoluş bilgisi
az zamanda tez yıpranacak yerlimal
köleler sersemler
modern hayâtın kokuşmuş atıkları
sizi hurda küsûrâtlar
aşağı in ki alçal ki
yerin bu yer değildir
leşlere üşüşen akbaba sürüleri
erdemsiz kepâzeler
sâbık münâfıklar
edepsiz sürü
mıymıntı şırfıntı yazıcılar
söz ha edep ha
alın babanızın götüne bi dil dildosu
şatafatsız rendesiz kaba pis
hoyrat dil size hayâtınız gibi
göt silmeye yarar dilbilgisi
‐ bazen profesyonel kâtil gibi olmalısın
serinkanlı buz gibi
az merhametli ama gaddar değil
tek kurşunda hedefini bulan silâhşör
‐ o gece cinâyet gibi karanlık işler için çok
uygundu
dinen yağmurun ardından felâket
rüzgârları ıssız sokaklarda uğuldadı
adam kadının başını okşadı
kadın adama sokuldu
orta karar bir ortasınıf edbyt doğdu
ıhlamur sıcaktı hava soğuktu
‐ devir devrân dönüm gibi anlamlara da
gelir rüzgâr
rüzgâr gibi kanatlandıran yazılar
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‐ tutku sonunda olumsuzlamaya götürür
inkâr edersin
‐ soracak sorusu olan yeni biçimsizlikler
bulmalı
‐ özgün çalımlar bi kereye mahsustur
tekrârında baygınlık verir
‐ size okuttukları yalan dolan
ne memlekette hayât o kadar terbiyeli
‐ tepeden aşağı nüfûz eden hâkim dil
ilâç kullanma kılavuzlarından
çikletlerdeki bilmecelere kadar
‐ yanıp tutuşur merkezdeki dile
eklemlenmek için
‐ harflere yüz sürdüğünden beri hem
seyyâl hem cevvâl yazı aramamış mıydın
işte buldun
kuralsız hudutsuz lisân onlara
edep dâiresinin dışında
‐ özünü donmamış asfalt gibi çiğne
yoksa yok sözlerin değeri
bi gün dank etti
budur rüzgârın gözesi
kıymetsiz târihin nefesi
‐ şekere bağımlı robot oldu
‐ siniruçlarıyla yaşayan toplumsal böcek
‐ durmadan kusan sıçan bok atan
‐ ayy iğğreeannçç değğğrmişimmm
‐ hudût kapıları havaalanları kapatıldı
‐ git koş yürü kaç
‐ sen sen olarak kalırsan yokolacaksın
‐ iliklerine varıncaya boşaltılan
‐ lâğımlardan fışkıran dil
‐ suratlara çarpan şamar
‐ itirazcı dil yaratamaz düşmüşler
‐ sabuklamalarını anlatmış gâliba
‐ bize ne biz ne diye seni okuyalım
‐ bu hayâttan çok sıkıldık
‐ sanat biraz eğlendirsin artık
‐ işittiklerini hırsızlama yazmak da
müstehcence değil mi
‐ söz oyunlarına hiç gerek kalmasaydı
keşke

‐ rûberû hayâtlardan kesitleri
dönüştürmek seçenek olabilir mi
‐ sıcak yaz gecelerinde ışığa üşüşen
pervâneleri gözleyenler anlayacaktır
a ya da b noktası yoktur
a beye b ceye eklenmez
o kaotik uyumda döner kelimeler
ta ki özünü tüketesiye kadar
‐ satırları okurken teninden derisinden
şiddetle titreyen kanı delibozuklarla
örgülü saçlı tâzeler sarsılacak
okuyanın usu eskisi gibi
uslu kalamayacak ürperen
‐ yanyana dizilmemeli kelimeler
‐ kime ne yoksa bu ezberin tekrârından
harfler iğnelifıçıya sokmuyosa okuyucuyu
kim ne diye yazsın kim ne diye okusun
bunu sorar her aklıbaşında arkadaş
‐ hâlbuki senarist insâfsız imânsız hayâsız
sözü kaâle aldı
‐ yazmak için yeniden
kentte yaşamaya başladı
şehirli sorunları vardı artık
işler umduğu gibi gitmedi
âile apartmanlarındaki gürültü
sokak satıcılarının ârsız sesleri
mahâlle bakkalının dedikoduları
dinmedi
masanın hacmi uzamının kareköküydü
ne daralmalı ne de masayla
sınırlanmalıydı
masanın dışına taşmalı
deli çaylar gibi taşkın akmalıydı
‐ sözün sözler içinde hükmü yoğ idi
‐ söz artık herkesin köpeği idi
‐ içi boşaltılmış
‐ lezzetsiz konserve dil
‐ yaşama dili
‐ sanalyurt hâne ocak vatan welat
‐ konuşmaları dilbilgisi işâretleriyle
kirletmek lüzûmsuz iş olacaktı
‐ arayışı bambaşka uzaklara gitmeli
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‐ iletişim için atılan her adım canavara
tuzak
‐ şahsi kanâatlerinizin önemi ne ki
‐ yalnız kalmalı yalnızlığı bilemeli
‐ kayıtçı kavimlerin hâfızaları niye diri
kaldı
‐ diyeceklerin cümlesi söylenmiştir
‐ velev ki gönül rüzgâr estirmesin
‐ kaleme sarılıp yayınlarsa vatandaşlar
vay gele edebiyât dünyâsına
‐ ne demekse edbyt dünyâsı
‐ fâre deliklerinde ya da bulutdelenlerde
ne hikâyeler var gizli kapaklı köşelerde
‐ gitsinler onları yazsınlar çok satsınlar
amacımız ilginç olay anlatmak değil
evden eve eşyâ taşıyan olayörgüsü
nakilcisi de değiliz
bu yüzden nefes çekmek istedik târihin
rüzgârından
allahı çok seven şeytana adayacaktık
lâfımızı
bilsek ki deseler iblis
ne çıkar
nefret ederiz olayları sıralayarak
anlatmaktan
ağızlarına lâf yakıştırıp karakterler adına
konuşmaktan
en iyisi dilleriyle söylesinler dedik
gözlemci katılımcı derinlemesine mülâkat
yöntemi izledik
bıraktık sözü kanatlansın
boşluk yaratalım ki
nefes alsın
‐ sırada pîr sultanın çektiği nefes var
‐ şu karşı yaylada göç katar katar
bir güzel sevdâsı serimde tüter
bu ayrılık bana ölümden beter
geçti dost kervanı eğleme beni
şu benim sevdiğim başa oturur
bir güzelin derdi beni bitirir
bu ayrılık bana zulüm getirir
geçti dost kervanı eğleme beni

pîr sultan abdalım dağlar aşalım
aşalım da dost eline düşelim
çok nimetin yedik helâlleşelim
geçti dost kervanı eğleme beni
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13. cümle silâhlı kuvvetler

‐ serserilik suçundan tutuklanmaya
namzet cisimlerin gaz hâlleri
‐ az eğitilmiş anti ırz ehli tipler
‐ atıklar bitikler yitikler kaybetmişler
‐ dışlanmışlar azâplılar cüzzâmlılar
‐ ancak beyninizi yakarsanız
ilerleyebilirsiniz
‐ aklının sınırlarına tos vurmayan
keçiboynuzu bilenmez
‐ kör testere o akıl
‐ öz zekâsının gardiyanı
‐ hapishânesine mahpus bukağılı kürek
mahkûmu
‐lânetli imgelerle kuşatılmış hudûtaşanlar
‐ haritaları uyuşturucuyla yırtmaya
çalışanlar
‐ yüksek dozlarda bile bu böyle
‐ ki bu da yardımcı fiilin etkisiz elemana
dönüşmesi demektir ki
‐ aranızda kinle nefretle yoğrulmuş bi
mâzi kalacak
‐ hayır yapma bu kötülüğü ona
‐ seni gördükçe sakat kimyâlı beynini
hatırlıyacak
nefretle anacaktır seni
‐ annecim bu nasıl edebiyât
bitti mi artık eski edebiyât
hı
‐ nerde ulan bu kitabın yazaçı
gizleme benini o diye
dürüst ol ciğerimi ye
şu kitaptaki tiplerden hangisisin
‐ peki sen şerefsiz mahlûk
elvedâ dedin mi meyhânecine
geçtin mi lorel hardinin tekkesinden
‐ armut piş ağzıma düş ooohhh
testis kebabı yanında da penis salatası
nerde lan bu yoğurdun bolluğu
şef garsonun himâyetperverliği neden
sakın sizi de salataya malzeme yapmasın
‐ insanlaşmış robotlar
‐ vahşî metal savaşçılar

‐ yeter bu kadar ciddiyet biraz da geyik
yapalım nağber
‐ alçak sürünmeye devam
‐ görüntü yok gösterilen var hemşerim
‐ rüyâlar bile verilidir
‐ her an pis bi kimyâsal silâhla ölebilirsin
‐ sâbıkaları attın mı ağbi
‐ hasta ileri derecede asosyal efendim
uyum tedâvisi çağrılarımıza cevap
vermiyor
bağımlılık hay seviyede yani dâimâ takla
‐ içiyorsam sebebi var
yarınımdan ümit mi var
bir bir kapandı yüzüme kapılar
‐ zanaks bağımlısı anneler
türklerin rûhu tâmir ister
‐ hayât kötü kollamalısınız götü
‐ kaynaşmakta beyincikler kılcal kurtlarla
sıfır olmuşsunuz bitmiş
kusana kadar eğlenmeniz lâzım hey
‐ bu satırları okuyan ergenler
ne biçim zehirlenirler
‐ olaylar birbirini kolaylar
‐ zararlı neşriyyât kalburüstü bayatiyat
‐ geçiniz ürkütmeden vakvakları
‐ bu tür kitapların maksadı geleceğimizi
emânet ettiğimiz gençlerimizi vatan millet
ebeveyn düşmanı yaptıktan sonra
‐ herif anarkonarko komser bey
‐ bir cebinde kenevir tohumu
diğerinde das kapital
‐ görüyoruz gençleri gözleri kızarık
dertleri ne ki niye hepsi bunalık
‐ belâ kamyonuna binmişler öğüt veren
çok olur
‐ unufak dertlerini öğütseler kilo kilo
kubar olur
‐ tüketme biçimi çöpün gerikazanımı
‐ çok kazan çok tüket çöpinsan ol
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‐ târihi gâlipler yazar
‐ muzafferlerin yazıcılarını altedebilirseniz
belki
‐ yer mi hayvan terli
kırbaçlandı ne dayaklardan geçti
şark hummâsını sopalayan nöbetçi
yâni kurulu düzene bekçi
cümle silâhlı kuvvetler
döve döve öğrettiler
‐ ey erk merkezine misinayla bağlı geç
ergen psikozundaki travmasına
uyanamayan
ahmak karagöz yeniyetme hacivat
‐ gençlik her zaman vardı haklısınız mîrim
‐ petşişe şaşal topkek pediniz var mı
‐ gücetapan boyun eğdirilebilir tipler
‐ güce secde ederseniz dâimâ ırzınıza
geçer iktidar
‐ cinsiyetsizdir iktidar
farketmez erkekler ya da kadınlar
‐ egemen estetiğin tecâvüzcüleri
‐ taşşakların şakaklarında zonklayan
sperm tâneciği seni
‐ baskıtatörler işe hâfızalarınızı silmekle
başladı
‐ neleri hatırlamamanız gerektiğini
öğrettiler
‐ hatırlamayı unutmayı bellettiler
‐ bir görebilseler ay yüzlü cemâlini
geçemezler güzel dost köprüden vallah
‐ akıllıca lâflar söylemeniz gerekiyodu
‐ oysa sen bi aptaldın tek sözün yoktu
‐ henüz yıkılmadınız hayâttasınız
‐ travmalarınızla başbaşa da değilsiniz
‐ gerçeklerle de yüzleşemiyosunuz
‐ noğlucak sizin sonunuz
sakatlanmış şecerelerin hâfızasız evlâtları
‐ dağılıp parçalanmayı göze alan çıkabilir
ancak yeni yolculuklara
‐ küreklerini okyanusun tuzlu suyuna
daldırma cesâretini göster
‐ kader kuyusunun dibine urgansız in

‐ hayâtı uşakça yaşamamak en iyisi
‐ hırsızlara berdûşlara yasadışılara
merkezden tart edilmeyi göze alanlara
çok yaşayıp zillet ile ölmektense
az yaşayıp mihnet çekmeden ölebilenlere
yasak meyvayı dişliyenlere
saygı duyulabilir sâdece
‐ de hadi atlanın gidiyoruz yağmayla
talana madiden halkımın oğulları
vakitlerden şafak
tüfeklerden pompalı
renklerden kankırmızı
merkezden rüşvetimizi almaya gidiyoruz
çocukluğumuzu satıyoruz
rûh imâl ediyoruz imge pazarlıyoruz
haraç mezat
timsah sokağındaki arastada
şiirlerle şarkılarla gözyaşı döküyoruz
‐ sulugözlü korkak yaltakçı
lâf bezirgânı edebiyâtçımey
‐ teşhirci dedikodularla atomize edilmiş
egemen beyazların yöresinde âr damarınız
çatladı
‐ alkış sadakası dilenmiyelim lütfen çok
ayıp
‐ helâl olsun iyi para kazandınız
iyi de para nedir canım kardeşim
ne işe yarar
sana seni kazandırabilir mi meselâ
‐ karınca yürümüş dağlar püskürmüştür
pimi çekilmemiş saatli bomba
savulun geliyo rratommm karınca
‐ cihangir entel cumhuriyeti cuntasının
kapsama alanına girmemiş güzel
yurdumuzun şirin beldesi asûde yer
türkçe edebiyâtta da yeralmadığından
hamkayıtları eşeleyip bu değerli sözleri
altyerden kazıyarak dipseslere duyarlı
taşınabilir mikrofonlarla bize nakleden
senarist kardeşimize en samîmî
duygularla bir dakikalık karanlık alkış
eylemi ricâ ediyorum
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‐ zehirlenmiş genler katıatık pis kanla
deverân ediyor
gördüğün bütün acımasızlığıyla gerçektir
kardeşim
‐ bedenin tutuk mimiklerin kasık belin
bükük güvenin zayıf
nesin seney
‐ biri sizi ittirse yeni bi hayâta geçseniz
‐ derken güneş batar ay çıkar
‐ yıldızın biri mâvi karanlıkta sünerek
kayar
‐ mehtaplı gecelerde dolunay ne leziz
bakar
‐ aşık noksanînin çağları delen türküsünü
sazıyla sözüyle feyzullah çınardan
dinliyelim
‐ gezdim şu âlemi ıslâh edeyim
özümü meydanda gördüm sonradan
zaman mahlûkuna gönlümü verdim
sermâyemden zarar gördüm sonradan
geldi bizim ile sevdi sevişti
al kadeh ver kadeh doldurdu içti
sâdık yârim diye ay dost
yeminler içti ikrâr konuştu
kâlbi çürük imiş duyduk sonradan
özü çürük imiş duyduk sonradan
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14. esrârkeş milleti

‐ geç diyceksin ona
‐ oğlanla bir olmuş diyo
illâ kalk gel ver imzâyı
‐ kayıt koyucak binâyı alırken
şahıs diycek yaşadığı müddetçe onun
‐ ben onu yapana kadar anamın ak
allah biliyo bi de ben biliyorum o parayı
biriktirinceye kadar neler çektim
zâten para benim diğil
başka ibneden kaptık
pederden geldi
kabrini mezarını götünden siktiğimin
yavşağından kaldı para
allah işte bize şeyyaptı yâni bize bi bahâne
buldu kumarı bıraktırdı bize
kumarı bırakmasaydım kuranlar çarpsın
binâyı alamazdım
‐ ihtiyar içer misin çay
‐ yok
‐ geçen gün seni ayıkladım
haberin var mı ihtiyar
‐ ben bile bile fazla verdim onu
‐ eyvallah baba bizi test ettin
‐ şimdi sen kalender arkadaşsın
anlatabiliyo muyum mühürcü
bugüne kadar tersomuz olmamış senle
‐ vurdun mu sen bundan
‐ yok ağbi
‐ bizim hâdisemiz burda
sohbet ediyoruz kafamızı kırıyoruz
‐ nerde olmuş olay maçta mı
‐ her maçta olur
‐ kapatın şu televizyonu usta yaa
‐ galatasaray iki attı
‐ üç de fener atar şimdi
‐ evden çıktığım zaman içmişsem sanki
havada gidiyorum
‐ ingiliz savunma bakanıymış ne diyo
‐ ıraklıların hepsini sikecez diyo
‐ boşver ingilizi anlat sen ihtiyar
‐ sabaha karşı beş ağbicim
tak araştırma

‐ bunlar tekkâğıtlı adam dayı yaa
sen bize bi üçlü yap
harman herkes
tilki gibi bekliyo baksana
yapıştır hamdi
‐ bugün cumartesi gençler eğlenmeye
çıkıyo
‐ bırak şimdi gencini de yaşlısını da
konuş ihtiyar
‐ ticâret adamı o kurnaz
‐ ihtiyar demiyceksin saçını boyasa yirmi
yaşında daha aslan gibi
‐ öylesi böylesi yok mühürcü
bak bunu onbeşe veriyorum
‐ tamam uyar hadi ihtiyar
‐ iki tâne yapalım
‐ bir aydan beri bu esrâr bende ağbi
‐ o amcama uğradın mı hiç
‐ erkan benle papaz
‐ sen dalgana bak
‐ bi çiftliye tenezzül ediyo erkan
‐ geçen akşam ona çok kötü yerleştirdim
‐ iyi yaptın amına koyayım
‐ vicdan azâbı çekme dayı
bana sevâp yaptın mı aynı hizâya gelir
‐ kendi kaşınmış
‐ normâl tabi geçiricen
‐ maçlara çıkıyoruz hatuna da kırıyoruz
‐ ayda yüz gıram da sen içiyosun ha ihtiyar
‐ tek tabanca danstan nolur be ağbi
boyuna telefon ediyolar
daha girer girmez kafadan paran var mı
amına koyayım ulan anamsın
oğlum de çay koy
ulan insan bi hâl hatır sorar
gerçi tamam allah râzı olsun
karı bu seneye kadar büyütmüş
onun yüzüsuyu hürmetine parçalandık
zâten kuranlar çarpsın mühürcü
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cıgaradan iki duman almamışız
tak sobaya
şuna bak dedi siz esrâr içmişsiniz dedi
karakoldan çıkıyorum eve gidiyorum
lan dedim ben hapse gitmişim
soymuşsunuz ulan burayı dedim
esrârımı çalmışsınız
‐ helâl dayı anlat
‐ kimde
‐ hamdi kovala hamdi
‐ kafanızı ağrıtıyo muyum ağbi
‐ konuş dayı konuş
‐ benim bi tâne çocukluk arkadaşım var
taa anasının amında oturur
ama kâlpsiz ibne gaddar
telefon eder ooo geçmiş olsun
aynı bu hikâyeyi ona anlatırım ben
bu der gelelim mi arkadaşlar da var
hiç der yukarı çıkmıyalım bi cıgara içicez
bakarım iki tâne de ayı yanlarında gestapo
gibi
bizim karı hissetti heralde yapma filan
fıstık derken kapıyı açtık ağbi
tiplere uyuz oldum
esrârı veririm ben
yirmi milyona bi mühür veririm
kısa boylu var bi tânesi bu mu dedi yirmi
milyon lira filan anlıyamadım
tak
cıgara yapıyoruz filan dedim ben de
taaaaak çıkardı saldırmayı
gebertiyim mi ulan seni ibne diyo bana
o
çocukluk arkadaşım
kasatura benim boğazımda ağbi
içeri girdiler amıma koydular
çocukluk arkadaşım var dedi bu ibnede
para var bu ibneyi öldür dedi gırtlağını kes
kimse dedi bu boklu ihtiyarı aramaz
parayı alıp aynen vın tabi niyetleri o
kırkbeş elli gıram da bi esrâr var o esrârı
aldılar

dedim beni çözün anlaşalım
çözdüler kuranlar çarpsın
can gidicek ya ağbi
karıyı da sardılar bağladılar
‐ niye polise vermedin dayı
‐ esrârımızı mı aldı diycem polise
ibne derse ki bu esrâr satıyo
bu ibneye ertesi gün telefon
ölünü sikicem dedim ulan amına
koduğumun yavşağı
tak dedi telefonu kapattı bu
ebeni sikicem dedim yakalatacam seni
amına koduğumun ibnesi
‐ dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur
‐ illâ karşılaşcan ağbi bi gün
‐ iki tâne güzel delikanlıya elli gıram elli
gıram indirdin mi aklını alırlar
ibnede en gıcık olduğum şey öldür diyo
kimse aramaz bunu diyo ya
on yaşından çocukluk arkadaşım şimdi
diyorum bu ibne ben uyurken gece gelir
boğazımı keser
‐ al beni yanına dayı
‐ sen beni gelir
sen de beni kesersin mühürcü
‐ kendini koruycan ihtiyar
‐ kaç yaşındasın dayı
‐ yetmiş bir
‐ hiç acımıycan baltayı indiricen
dördüncü hakemiz
biz de raporumuzu böyle tuttuk
‐ kumar yapıyolar hep teşkilât
sıcakta bekliyoruz tak geldi bi izbandut
gestapo aldı mı bizi yürüyün
ceketi çıkardım asker gibi gidiyoruz
o meyanda ben gene ona
ağbi derken pata küte
ben yok öldürüyosunuz ulan beni filan
‐ kaç kişi
‐ iki kişi
taaak filan biz giderken hemen
ben ama çok yara alıyorum
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imdat filan anlıyo musun adam
öldürüyolar hesâbı
ben orda mort olurum
ben mort olurum ama taksi durağına
giderim
kan revân içindeyim ağbi onüç yerimden
yara almışım
kafama kadar iniyo bak kaç sene oldu
‐ dayı suyunu nası vericez
‐ kaçmam lâzım mühürcü
‐ dayı ne biçim dolmuş ağbi
‐ iyi adam dayı
‐ ölmez inşallah
‐ ölünce kıymetlenir
‐ esrârkeş milleti hayırlı akşamlar diler
donng
‐ iyi miktar verdi
‐ kına karıştırmıştır
‐ adam kendinden uyuzlanıyo kardeşim
‐ hee ortaköy yaptık sâlih ağbi de koydu
‐ yaşından büyük gösteriyo dayı
‐ yetmişbir mi dedi
‐ yalan söylüyo
karılar gibi yaşını saklıyo
‐ yirmi seneden beri tanırım
kaç kere cezâevine girdi esrârdan
‐ duydum dost yârelenmiş
yine gönlüm hoş değil
her yanı pârelenmiş
yine gönlüm hoş değil
dost hasreti zor imiş
her dem âh u zâr imiş
dert adamı yer imiş
yine gönlüm hoş değil
akarsu gün görsem de
çok sefâlar sürsem de
bazı bazı gülsem de
yine gönlüm hoş değil
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15. dozajlarım çok yüksek
morukey

inşallah bi dahaki görüşmemiz demir
parmaklıklar arkasından olmaz
‐ anlıyom ben seni yusufey
ters bi şey varsa yapmamey
arkadaşızeyyyy
‐ narko da içer bunu yanlış anlama
kazan kazan içer kepçe kepçe içer
gözleri kedigözü gibi bakar
köpek gibi araştırır koklar
çünkü o da içici
çünkü adamın dünyâsı kimyâ
düşmüş de diyebiliriz çünkü maaşlı
çünkü emir kumanda zincirine tâbi
evde çocukları var
özgür de diğil
zincirli bağımlı
‐ heeeeeey radyodan müzik dinlemek
istemiyom canlı müüüğsik bulalım
‐ haybeye yattın dokuz aydır isrâfil
pisikolojin bozuk suça koşuyosun
bunu da millete kahramanlık diye
yutturmaya kalkıyosun
yakalanıcaksan niye yapıyosun ki
rüzgâr gibi ol su gibi ol
‐ arkadaşımsın acı tatlı günlerimiz oldu
damlarda çürümeni istemiyorum
‐ hey yusuf ben zâten ölüme koşuyom hiç
durmadan her tehlikeye dalıyom
hiç bir şeyden kork mu yo ru meeeey
ben korkuyu aşmış insanım moruk
ölüm bana vız gelir tırıs gider hey
‐ dikkat et yüz metre koşarsın maraton
koşamazsın
yeni tanışıyoruz iki gün oldu tanıştık
yusufla da dün tanıştık
‐ bi gecede yirmialtı tâne yutmuşum
morukey boru değil kimyâ bu
bak bunun rengi farklı
elektrikleri uçuşmuş anladın mı uçuşmaya
başlamış renk değiştirmiş
yâni tirmeyi amaçlamış
kusuruma bakma moruk

‐ senin gibi insanların hayâtından bi tâne
kitap yapıyolar
bana hikâye anlatma
ben akşama kadar hikâye yazıyorum
‐ sana yem atıyolar uzatılan her oltadaki
çengelin tadına bakıyosun
‐ bir kanar ikinci kan akar
üçüncüde mevtâ olursun
sen kurnazsan karşındaki de kurnaz
‐ sadece salaklar yakalanır
‐ akıllı adamın cezâevinde işi yok
‐ bissürü insana tatlıpara karı
güç câzip gelir
gayrımeşrû âlemde kovalamak
deli kanlarını kaynatır
‐ sen hikâye yazabilirsin yusuf
ama ben hepsini yaşıyom hey
kelimelerle anlatılması imkânsız bi roman
konusunda
beni de yabana atmaeey
benim olaylarımı yaşaman imkânsız
diyom moruk heeeeeyy
‐ bırak lan bana geyik yapma
kaç tâne kelime biliyosun
kaç muammayla karşılaştın
‐ koşan tilkiler var
adamın gözlerini oyan kargalar var
cezâ yatmak mârifet diğil
benim adım rüzgâr
fırtına karayel lodos poyraz keşişleme
diğil rüzgâr
boşluklardan girer çıkarım
boşluk bulamazsam yaratırım
hafif tatlı ılık bi esinti
neymiş o meltemmiş
benim adım rüzgâr
‐ tedbir almadıkça yakalanırsın
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adama bakey sabahtan beri götümü
yırtıyom o boş konuşmaları o boş sözleri
ne yaptınız yapılan ne
istemiyom
aldıysam da orjinalini yerim sahtesini
yemem para verip zevkimi bozamam
uçuşmuş tipleriz
kül tablası içi daha koyudur
neyse biraz düşmüş oluruz yakalımey
‐ yüzde on sağlam olabilir denemek lâzım
‐ anladık da neyini deniyeceksin ben
diyom ikibin tâne daha istiyom
getirtebilirimey
‐ demek bütün bunları yapabiliyosunuz
ne kadar güzel
işlerinizde hayırlı başarılar dilerim
‐ kanal kötü mal getiriyo kafanız gene
dümdüz seni bekliyoz heyy
‐ sen dediğin fiyata ikibin tâne getirttir
dile benden ne dilersen
lâmbayı üfüriyim alâattinin istanbuldaki
bütün servetini ayaklarının altına seriyim
o kadar kolay mı
gerekli plan proje yapıldı mı
çocuk oyuncağı diğil
‐ hiç düşünmem arkasında ölüm mü var
bilmem ne mi var dozajlarım çok yüksek
onbir yaşımdan beri her boku kullanıyom
onun seni yükselttiği dozajda üç gün dört
gün uyuyamazsın ikinci partiyi çaktın mı
daha da beter oluyo kemiklerine kadar
içiyon moruk iliklerine kadar doluyon
sonun hastanede bitiyo ağır olaylar oluyo
‐ ve de olmaya devâm edecek isrâfil
‐ şu boynumdan yukarı giden damarları
ibne doktorlar fotokopi çektiler
cezâevinde bi tânesi tıkanık çıktı
bak doktor bey dedim
bi iki güzel hap yazarsan sevinirim
yoksa nası geçecek cezâevi amına koyayım
‐ ârzû iyi güzel kız da biraz nazlı
‐ fiyatı yüzelli dolar herâlde

‐ bi gece sabaha kadar mı
‐ cebinde on tâne olmadan alamazsın
kızıey
her yer kız doluey
‐ tilkinin kızı ne biçim sevişiyo
kimyâyı da aldı mı çılgınlar gibi
‐ bu dünyâya niye geldik morukey
ben bu dünyâdan zevk almak istiyomey
bu dünyâyı sikmek istiyom anladıney
‐ bin bin torbalarla gelir tarlabaşında
‐ adres bağlamaey bağlantıyı vermeey
‐ bu konuşmalarınla birden kendini
hayrân bıraktırıyosun
sonra etmemen gereken bi lâf ediyosun
insanı şaşırtıyosun
ne diyorum benim adım rüzgâr
yusuf diyo bi filimde kullanabilir miyim
adını
insanların şaşırtmak iş diğil isrâfil
iş yapabiliyo musun onu söyle
‐ bana bakarsan her şey normâley
heyben bu yumey
‐ sen ayrı bi vakâsın
yeryüzüne piyangodan çıkmış
nimet mi diyim belâ mı diyim
‐ cins bi tipsin
alırlar paçanı aşağı bak demedi deme
‐ çıkmışsın ortaya yırtık dondan
budur kardeşim diyosun
şimdi millet çilağut kanepelerinde inceden
cıgarasını sarmış şömine başında
yavrusunu ayıklıyo
‐ ben ondört yaşındaki kızların
bacaklarının arasında ölmek istiyom
ölürsem de kâlp krizinden ölecem zâten
koko da var
çizgileri alıyoz ohhhh çıkıyorum kızın
üstüne sanki o atmış tamam mıey
oturuyom deh dıgıdık deh
kız bâkire olacak durmadan kökleyecem
karıya diycen ki bak üstünde kim var ben
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varım ben napıyom beni sikiyon diyecek
nası diyecen iyi de mi
işte tam o sırada moruk kâlp krizi gelecek
beni sizin aranızdan alacak
ama ölürken sikiyorum ya kızı
kompile kadının içine akıttığım için
beni yukarda nereye koyacaklarını
bilemiyecekler
ulan cennete versek olmaz hey
cehennemde hey hiç olmaz
heeeeeeeey dinle bi hey
rûhum uzay boşluğunda dolaşıyo
öbür dünyâda karışıklık olacak hatlar
karışacak lan bu kim diyecekler nası
ölmüş
patlarken rûhumu da amına akıtacağım
için hey rûhumu arıyacaklar
bulamayacaklar
çünkü öyle ölmek istiyom ben işte kızı
sikerken içine akıttığım sırada hey
hoşunuza gitti ilginç de mi
‐ ortaköyde nereye gittiniz
‐ sosyete de ordaey ebrû muydu o karı
yanında da mafia sevgilisi lavuk dansediyo
tiriplerdeey
doktor veyâ mühendis moruk hepsi keş
hey müptelâ uçmuşlar
sabah yedi falandı kalktık eve geldik
morukey bi sıgara sardık yattık
senaryo yazıyom diyon hey sökmedi kıza
senaryo
‐ yüzünü bile hatırlamıyorum ki
‐ tırişkadan nağmeler yani
‐ helin var helini arıyalım mı masajcı
‐ nişantaşında iyi karılar var
‐ heeeey ben dört dörtlük sikiş istiyom hey
masaj neyey
‐ dört ayak üstünde ne arıyon rızâ
‐masaya koymuştum kayboldu
‐ hey hepsini bölüşmedik mi
‐ kimseyi töhmet altında bırakmıyalım

hap rızânın iki parmağının arasındaydı
sonrası hâfızada kopuk
‐ dikkatli ara gittiyse de giderey
‐ e bulamıyorum kolay değil
‐ ya ağzına attın veyâ kilim var orda
anadoludan gelmiş çok güzel bi kilimey
oraya düşmüş olabilir
heeeey istanbulda oturuyonuz birbirinize
cep telefonuyla mesaj geçiyonuz iletişim
kopuk moruk hey
‐ numara doğru mu aradığınız kişiye
ulaşılamıyo diyo
‐ ezilmemiş bu ekztazi öyle ezilmez kıredi
kartıyla yapacan topak topak kalıyo yoksa
ver banaeyy
‐ bu saatte gelmez karı yaa
heline söyledim rahatsızım diyo
‐ bi hastamız var alo
âcil bi şey konuşucaz şimdi dinle
arkadaş âcil serviste şu ân bekliyo
o marka kan yok ne demek
sigara böreğimiz var evet çok
tatlı yok üstüne
nerden bulucaksan bulucaksın
vana git diyarbakıra git
al gel çabuk hasta bekliyo
hemen hareket et
kırk kırk kırk kırk
kırkdört de olabilir deniyo
bi durun bi durun
otuz mu olabilir okey otuz tamam
baaaak takunya diğil varil ona göre
varil noneym evet
hadi rızâ atlayıp geliyo
‐ üç kişisiniz otuz tâne yetmez mi
‐ yutacaz yalayacaz ne yapacazey
‐ yarını beklemediniz
‐ iki gün sonra hikmetağbi geliyorey
giderim ikibin tanemi alırım siz genciz
diyosunuzey hikmetağbi onyedi sene
bitirmiş heeey
‐ bi sus isrâfil
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‐ etkisi altında kalmayacan ona güzel
senaryolar yazacan
‐ arkadaşlarla oturuyoruz muhabbetteyiz
bi tânem pozisyonum müsâit olursa alo
diycem
daha değişik ortamlara gireriz
okey âşkım öpsün seni rüzgâr
belli diğil güzelim
şu ân üstünde ne var
ha ha ha ha süpersin âşkım
‐ gece otelde bi yudum viski içtim kustum
sabah beşte altıncıyı alınca böyle oldu
tutturdun isrâfil yutalım diye
‐ iki ben yuttum moruk bekle yavaş yavaş
gelecekey
‐ isrâfil anlat şimdi
adanalısın arap kökenli misin
adana akdenizin ucu örnek yer
işler çukurovada biter
‐ bizey normâl değilizey
kelimelerimiz başkaeyyy
‐ akıl kimde var kimde yok
‐ ben zâten aklımı yakmak istiyom
hey ben delirmek istiyomey
akıl neyey
hey akıllıların hepsi aptaley
‐ ne arıyosunuz neyin peşindesiniz
‐ birinizin çenesine vuruyo birinizin
dansına vuruyo biri ağlıyo biri konuşuyo
birisi susturuyo hey kimisi hoplayıp
zıplıyo
yaaa anladın mı biz sennen niye takılıyoz
da yusufla rüzgârla takılamıyoz rızâ
oturursun evde oturursak
hapımı almazsam yaşıyamam kiey
bananeyy
morukey
‐ insanoğlu aya hangi yıl ayak basmıştır
vektör beş bu soruyu bilemeyebilir
ama yağmuru yazı kışı iyi bilir
tüm mevsim koşullarına uyabilen müthiş
lâstik
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16. eroinmanların tedavi
şekilleri

televizyonda bu eroinmanların tedâvi
şekillerini gösteriyor bağırtı çağırtı falan
filan
bi baktım ki çocuk ne biçim ağlıyor
babamın da sonu böyle mi olacak diye bir
ağlıyor ağbi göreceksin
‐ çocuk dediğin fotoğraf makinası gibi
‐ tabi bu benim işim olduğu için
ağbi ben şöyle çocuklara faydalı olacak bir
iki kitap seçiyim
‐ okullara karşıyım
çocuğu sekiz sene tornadan geçirirsen
istediğin şekli verirsin beynine
‐ yaşam
‐ yaşama bilgisi öğretilmiyo okullarda
okuyan mı bilir gezen mi bilir
orasını allah bilir
‐ çok güzel anlattın
eskiden yolumu bulmaya çıkardım
beyoğluna
şimdi kurnazlar yetişmiş ki hepsi
ünüversite mezunu
‐ ben de onu diyorum
‐ ortabire kadar okudum daha gitmedim
karadüzen öğretmişler bize meselâ
toplatmışlar iki iki daha kaç eder dört
şimdi iki iki daha dört ettirmiyor
evet ikna da ediyor
şundan birer tane içelim yusuf kardeşim
‐ şimdi mi atalım
‐ hee
‐ bunun adı ne torbacıağbi
‐ bu üstünde akrep var
‐ bak bu da vornır bıros
dünyâda bi filim şirketinin adı
‐ öbürü ağbi
‐ onu çözemedim fil olabilir
‐ at
‐ bilemiycem
‐ bu harbi hollandaymış
‐ ben bunu şu anda yutamam
‐ kafana göre

‐ sırtım mırtım bütün kaslarım ağrıyor
daha tedâviye başlamadım
düşmanın varsa bunu aşı edeceksin
hiç öldürmeye falan gerek yok
düşmanının kıralını kaybettirir
özür dilerim anasının amını görüyor
‐ peki sen hiç
‐ özür dilerim ağbi erkeklikle bir alâkan
kalmıyor
ya bunu senelerce çeken ağbi
bana ne anlatsalar boş ağbi
erkekliği bırakacak bunu içen adam
benim hanım onbeş senedir beraberiz
diyor sen gene bu işe başladın
özür dilerim yatıp kalkmaktan bile
uyanıyor yâni arkadaşız
‐ bende de şeyaptı sesimi kontrol
edemiyorum
‐ bize göre değil ağbi
bir insan içkisi değil
‐ hiç bir şeyden zevk almıyorum
‐ aradığında çizgiyi daha yeni çekmiştim
‐ yarın sabah çekicem ben de
‐ ağbi sende atatürkle ilgili kitap var mı
çocuk için bilmiyorum ödev mi yapacak
biri beşe öbürü yediye gidiyor
bu kitap konusunda benden bilgilisin
birkaç kitap alıyım okusunlar
‐ çocuklara uymaz bendekiler
‐ ağbi meselâ ben bu işi evde çocuklarımın
yanında açık yâni
meselâ iki kilo yere seriyorum
kıza diyorum gel
benimle berâber çöplerini ayıklıyor
meselâ uyandırmışım kızım bak bunun
dışarda adı geçmeyecek anladın mı kızım
oğlum daha beş yaşında okula gitmiyor
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‐ onları kaçtan şeyaptın
‐ ağbi inan bana dokuz milyona maloldu
sarıdan da içtim kırmızıdan da
‐ nasıl bi etki öncekine göre
‐ önceki verdiğim hava buna göre
‐ buyur ağbi düz yapalım
‐ şunu da koy içersin tozu seviyorsun
‐ beyazdan her zaman ayır bana
‐ seninle en son ayrıldık ya
o gün bu gündür ağbi ne bulsam
iyi değil aslında ağbi biliyor musun
çabuk götürür hesâbı var ya
bedduâ ederlerdi bizim orda esrâr çekene
ulan sikin kalka da belin gelmeye
şimdi afedersin bu konuda başıma geldi
bu sarıdan iki tane yuttum rahatlıyım
hesâbı yürüdüm manitanın yanına
ağbi inan diyorum sana özür dilerim üç
saat dört saat boşalamadım
çatlayacağam
boşaltmıyor ağbi onu izâh etmek istedim
yâni
‐ hatunun da alması lâzım
‐ özür dilerim şunun sonunu
bağlayacağam ağbi
en son kadın kalktı altımdan dedi ki
ot var mı içelim yeter dedi hee
özür dilerim gittim tuvalete
kendi kendime boş
çünkü çatlayacağam ağbi
‐ veya yarısını manitayla bölüş
‐ evet
‐ o da coşacak
‐ tabi sen coşmuşsun o coşmamış noluyor
sen zaten uğraşırken o bir iki sefer
rahatlamış
o diyor dinlenelim gene sevişelim hesâbı
‐ eee yalan dünyâ
‐ yürü bre yalan dünyâ
yalan dünyâ değil misin
hasan ile hüseyini
alan dünyâ değil misin

tanrının aslanın alan
düldülü dağlara salan
yedi kere ıssız kalan
kalan dünyâ değil misin
pîr sultanım ne yanarsın
kurmuş çarkını dönersin
ne konarsın ne göçersin
kalan dünyâ değil misin
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17. senaristin hâtıra
defterinden

meselâ ağaçişleri elişleri ev temizliği pul
koleksiyonculuğu çamaşır bulaşık
yıkamak
ya da bol bol türkfilmi seyretmek
‐ beton yalnızlığına gömülmüş çelikten
evler
denizin üstünde demirden kafesler
pembe yârinin askerden dönüşünü bekler
pembe metropole gelir istiklâle takılır
ıslak gecelerde ayakları kayar
karakola sokaklara kaldırımlara düşer
pençelemek için hazır bekleyen kadrolu
erkek kalabalığı
pembenin memelerine demirden bi halka
diker
rûhundan girer beyninden çıkarlar
darbeli elektrikli matkap gibi derisini
tenini etini oyarlar
keş olur klabır olur
mutluluk haplarıyla renklendirdiği
gecelerini kokain de hediye edebilen
lavuklarla geçirir
pembem pembem diye inlemektedir
kavunkafalı
saftiriklik şampiyonu keriz eleman
âşıklıkta salaklık mertebesini elde etmiş
duyarlı kırılgan oğlan
pembe de ağlamaktadır heyhat nâfile
güce erişimlerini kısayollarla
güncelleyebilen erlerin pekiştirilmiş
kudretleri altında
pembeyi ancak güç ıslatabilmektedir
ancak o vakit çığlık atabilmektedir
iki örük saçındaki masûmiyeti
kaybettirmişlerdir
pamukpembesi etindeki yanmış şeker tadı
erimiş bal tadı uçmuş gitmiştir
yerine bilmemne marka pahalı bi koku
gelmiştir
kavunkafanın kokusunun hastasıyken
artık kavun kokusundan iğrenmektedir
‐ senarist karakteri hacamat olur

‐ senaristin hâtıra defterinden
‐ pembe adlı kız oroin krizine yeni
başlamış
‐ sevgilim ben keş oldum
‐ çok tehlikelidir dikkatli ol bebeğim
‐ ilk iğnemizi berâber vurmuştuk hatırlıyo
musun kocacım
‐ panter der iki nokta
işler planladığın gibi gitmeyebilir
peynir bu has edirne
bak kiremittozu renginde
biraz sonra denizin dayanamaz
taşmaya başlar benlik denen leğenin
kenarından
yâni bunu yaşamaman için hiç bi sebep
yok
‐ allah çalışanı sever çalışıyorum
‐ neşelilerdi mutlulardı eğleniyolardı
‐ maddeler insanı tuhaflaştırıyo sevgilim
‐ dışardan bakılsak çok komik
görünüyoruz di mi
‐ sanki esrârın âşkı bitmiş
sentetiğin zamanı gelmişti
plastik uyuşturucuların
kader gibi gelecekti kimyâsallar
‐ bir bilmecem var çocuklar
haydi sor sor
yapan satar
alan kullanmaz
kullanan görmez
bilmeceyi çözemediniz cevap tabut
‐ bağımlılığın en üst noktası ne
canki olmak mı
azalta azalta bırakabilirsin ancak
bi gün de tak diye keseceksin fakat
eski çevreden uzak durulacak
‐ sürükleyici yeni meşgûliyetler bulmak
53

kollarını şırıngadan şırıngaya vurur
dilini maddeden maddeye gezdirir
‐ uyyy müptelâ ettiler pembemi
düşürdüler barlara pavyonlara
eskortkız ettiler kucaktan kucağa geziyo
oooowww pembem seni kimler kokluyo
‐ sus dö bre deyyûs
‐ amatör tiyatrocu kızın cinsel geçmişi
sâbıkalıydı
sürükleyici karakter olarak güzelkadın
her filmde mutlaka vardır
meşûm ve mahvedici eksenkarakter
yatakodası sesiyle canlandırılan aktris de
o idi
‐ pembe de otu bol bir eve gitti
evde börtüböcek envâi çeşitti
sanrılandırıcı mantarlarla beyincikini
köpürttü
‐ pembenin macerâları kader tarafından
bir gün yüzünün jiletle çizilmesine kadar
devâm etti
süperkelle otomobilden asfalta fırlayan
eksleri trafikpolisi toplarken pembenin de
güzelliğinin yarısı gitmişti
alnından sol yanağına kadar inen uzun
yırtık
yedi iklim dört kıtayı tutan sinemaskop
sinopsisleri
uçuk kaçık renkli düşleri pembemin
kirp diye kesilir
güllük gülistânlık yaşadığı çizgifilm
atmosferindeki karton karakterlerin baş
aktrisiyken
şiddet dozu yüksek realist bi bolivut
fliminin ortasına düşer
dinginleşir durgunlaşır sâkinleşir
aslında hay dozlardan inebilmek için
yâni esrâr üfürmekten aptallaşmıştır
‐ tarûmar edilmiş rûhları zehirli
sarmaşıklar sarmıştır

‐ sevgilisine oroin veren eski âşığın
düştüğü rûhsal açmazın bütün hikâyesi bu
filmde
‐ bi kısmı ölür bi kısmı nedâmet getirir
‐ oroinli kafada ilişkileri hakkında
tartışırlarken pembe tuvalete kusmaya
gittiğinde kırmızı halıların üstüne yığıldı
kaldı
‐ devreye dublajsesi girer
‐ hayatî tehlikesi yok sâdece ağır taklaya
gelmiş
‐ teşekkürler doktor borcumuz
‐ iki ünite mal verin yeter
‐ ok doktor tenkyü doktor
‐ mecbûrum arkadaşlar yanlış anlamayın
oroin doktorunun ücreti de oroin olur
boşuna almadım bu diplomaları ben bu
yolda ok
‐ bağımlılık yapıcı kimyâsı var bu kızın
‐ tıp ilmi size yardım edemez ok
‐ galibâ beynim hastalandı doktor
‐ peruya gidin büyülümantarlar yiyin
‐ bütün kaslarım kilitli
‐ hindistanı hayâl ederek az biraz esrâr
için
‐ sırtımda üşüme
‐ çok mu üfledin seni bu konuda
uyarmıştım
‐ dünyâya ait korkunç korku
‐ kendini sevmeyi falan deneme sakın
‐ köşeli keskinlik var yanıbaşımda
‐ zavallı insanlar
‐ tehlikeli derecede güzel
‐ yavukluluk olayınız bitmiş sizin
‐ kastettiğim manitas diğil
‐ kafan yalama hâle gelmiş
‐ beni köpek gibi aşağıladı
‐ dışlanmışlık hissi sonucu kriz
‐ onu öyle derinden öyle ince bi yerinden
sevmiştim ki
‐ hepinizin sorunu aynı tekeşlilik batağı
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‐ önüme gelene haklılığımı anlatmaya
çalışıyodum
‐ bana bak mezbaha kırıntısı
‐ herâlde garip derecede delirmiş
görünüyodum
‐ topla kelleni başına
‐ içimde uluyan hayvan vardı
‐ sus ulan dökmiyim işkembelerini ortaya
‐ ağzımın içinde çelik metal pas var
‐ snafın tadı o salak
‐ önce kusuyodum şimdi alıştım
beşinci iğne
‐ yav amma sinâmekiymişsin bee
‐ bunlar son cehennemlik görüntüler
‐ bu bizim şarkımız doktor de hadi
‐ pembem onun bunun pembesi olmuştu
‐ bu bütün sevenlerin şarkısı
‐ sokaklara çıkıp ulumak istedim
‐ göööööööööönlümdeğğğ açmadannn
solannnn
‐ dublajsesinden ses taşması
‐ yırtıcı kuş kaplanları
pörsümüş hayvan derisi
vahşî dilin acıklı ezgisi
dur bak bi de hayvancasına
dört ayağının üzerinde dikelerek
ah anka kuşunun kanatları
hırıltının soğuk mavi saldırganlığı
üzerimde
hem didaktik hem ham tarafım vardır
kabûl ederim
o kadar hüzünlüyüm ki adımı bile
unuttum
tenimi yakan eteş
harâm oldu uyku
elimden tutan yok
gözümü kırpmadan oturuyorum sabahlara
kadar
bu mu hayât
bana verilen kader bu mu
ne olacak ne umabilirim
hiçim bitiğim yenildim

zırlıyarak ağlamak istiyom
‐ pembe beyaz bayrak salladı itirafnâme
imzâladı nedâmet getirdi
çünkü soru işâreti
‐ başlarken de niye başladığını bil mi yor
du
‐ pembem okyanusta sürüklenen ceviz
kabuğuydu
‐ sevene sevdiği her dem güzelse sevilenin
de yüzünde güller açmaz mı
‐ pembe anasıyla barıştı
cüzdanından ufak ufak tırtıklamaya kaldığı
yerden devâm etti
eski hayatının bütün izlerini cennet
apartmanındaki maun sandığa kilitledi
iyikızlar cennete kötükızlar her yere
giderdi
o iyikız oldu yeniden
birinin ona bakması gerekiyodu bastı
nikâhı
‐ artık yok gene bi lâf
yok kırılmak beli
pembem kireç kuyusuna düştü de boğuldu
gitti
‐ bi gece panter bunların ikisine de dayadı
iğneyi
pembe atladı sazan gibi hemen
ısrar etti dedi ille de ben
ilk iğneyi o yedi
ilk cankta bile senlik benlik kavgası yaptı
‐ durum aydınlığa kavuşmuştu
panter kalemi hart diye sapladı
fâretüyü renkli koltukta ilk ohhh
havada mavi bi ustura şakladı
panterin mavi gözlerindeki ustura
keskinliği
‐ sigara yak bi tâne hemen
‐ halıya uzanmak istiyorum
‐ teypte mavipanterler vardı
lâğımlardaki filizkıran fırtınası
açmamış güllerin yarası
söyledikleri cemiyetin son şarkısı
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‐ ev kalabalıktı
‐ gece uzun gece
‐ mavipanterler kulüpistiklâlde çalacaktı
‐ panter bunları sürükledi
‐ gece uzadı gitti
‐ kulüpistiklâlde ikisi de takladaydılar
‐ eylem basta her zamanki gibi
olağanüstüydü
mavipanterlerin bütün konserleri gibi
karmakarışıktı
düzensizlikle kaos hâkimdi
artı grup elemanlarının kafaları beton
gibiydi
fakat yetinmeyip kulüpistiklâlin
zulalarında da içtiler
müessese bunu gördü tabiî
mavipanterler de kulüpistiklâlde ilk ve son
kez böyle çalmış oldu
‐ maddelerden sonra artık hem safiyilikle
hem safkötülükle doluydu senarist
zâten öyle bir cehennemdeydi ki
artırmakta sakınca görmedi
ilk defa zavallı kendiyle karşılaştı
ne kadar saf çocukmuş bebeliği
sonra herkes topluca ırzına geçmiş
‐ senin kişilik analizini yaptım pembe
‐ rüyâmda kocaman bi dil gibi görüyorum
seni noğolur konuşma sus
‐ soluklar altında
betondan kentler
pembe de alır başını gider
kavunkafa da
‐ senaristin gündelik şizofrenisi
kendi altınvuruşunu yaptı mı
yarılması böyle mi gerçekleşti
‐ zevki kirletilmiş kadın imgesi
çocukken gördüğü pavyon fâhişesi
kesilmişti kadının memesi
koşuyordu caddede çırılçıplak
erkekler hayâsızca haykırarak
tükürdüler orospunun suratına
kadın yeretti yüreğinin ortasına

fâhişe sever bu yüzden
orospulara saygı duyar gönülden
âşkla bağlandığı her dişiyi
orospulaştırmaya çabalar
kirletmek için değil kadını
ne de kirli diye
bayılır ezgin fâhişelere
bozsunlar diye ahlâkını
‐ zaman akıyor
hayât bitiyor
ömür geçiyor
bu yurttan hemen şimdi uzaklaşmazsam
canavarın yeni kurbânı ben olucam
hastaneye kapattırılmam gerekiyomuş
sapıttırmışım
âşk vardı sevgilim berâber öldürmedik mi
karşılıklı bu cinâyeti taammüden
işlemedik mi
tamam her zaman âşkı altın kupada
hazırlop sundular
bana sâdece içmek kaldı
susuz çöllerde kaldım
gezmeliyim nereye gitmeliyim
yeni itici güçler bulmalıyım
‐ ah kınalıyapıncak
ah pamukpembesi
ah beyazlığın numûnesi
ah seni küçük tatlı kuzu
niye kâlbin taş kesildi
kulakların niye bana kapalı
tenin niye özlemez beni
dudakların niye susamaz bana
‐ sinir sistemi iflâs etmiş
yeşile deryâya dağa ihtiyâcı var
çok incelik buldu aynı duvarlarda
içi boşaldı aynı duvarlara baka baka
tarlabaşının arka sokaklarında
keşfettiği dünyâları çitlemeye başladı
‐ ince ayâr keş muhabbeti
‐ bu maddeler insanı böyle yapıyo di mi
sevgilim
‐ sereserpe yatarlar ölüdenizde kızla oğlan
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‐ bütün gece yalvardı
bütün gece olmayacak duâya âmin bi âşkı
dilendi
hayır dedi bitti dedi
üzgünüm dedi salak dedi
seni sevmiyorum artık anlamadın mı
daha önce niye anlamadın bunları dedi
‐ pamukpembesine tapardı
‐ arabesk şarkı gibiydi
hasosundan yeşilçam filimiydi
senarist üç kere terketmişti
pembe üçünde de geri döndürmüştü
senaristi uzaklaştığı dağ köyünde buldu
kent ormanına sürükledi
ayaklarına kapandı âşkına yeminler içti
onbeş günde yeniden kendine âşık etti
‐ beyazeti ısırılası dişlenesi vantuz gibi
emilesiydi
‐ seks performansı hayli yüksek havalı
lâstik gibi bi şeydi
‐ pembe etiyle rûhunu yeni geçer akçelere
satmaya karar verince
yâni orospuluğu bi sefer kafasında yerli
yerine oturttuktan sonra
artık engeller vız gelir tırıs geçerdi
‐ müşterilerine hazırlanırken çırılçıplak
soyunup senaristin yanında dolaşarak
ağzını üçyüzotuzüç yapıp büzerek
durmadan makyaj yapıp kışkırtıcı kokular
sürerek gülerek
‐ aç bîilâç hazırım kapında sürünmeye
köpekleşecek bi âşığın var bak
sunmak için başkası aradığın kâlbini
hançerlemekten başka ne gelir elimden
benimle biraz konuşsana
bana biraz ilgi göstersene
olmaz mı tatlım
olmaz mı küçük kız
‐ artık bu vücûdu sâdece hayâl edebilirsin
sana vermiyceğğmm
‐ beni bu yapayalnız adada
tek başıma delirmeye bıraktın

köpeğin olayım kapında paspasın
yat da ayak dibine sokulayım
yılan yuvaları
örümcek ağları
yeraltı
çöktü ömrümün önermesi
eskil dertlerimden getirdiğim pütürlü
kültür
‐ istersen otuzbir çekebilirsin izin
veriyorum
‐ devreye gene dublajsesi girer
‐ geç kalmış ölünün ergenlik hikâyesine
hoşgeldiniz doktorum
‐ âşkın gözyaşın felâketin yıkıntın
‐ benimkine salak bi genç adamın ahmak
bi keş olarak portresi denebilir
‐ bırak bu entel ayaklarını
‐ âşkımız bir masaldı âşkımız böyle bitti
‐ tam gerzekmişsin sen
‐ miniminnacık bir kız iken sevmiştim
ikametgâh senedinin konforuna beni sattı
ühü ühü ühü
küçümsediği zırva hayât yollarına daldı
yâr diye bildiklerim niye nefret ettiler
benden doktorum
‐ ağlak zelzele taşkın ergen içdökme
‐ pek çok korkak bi portre diyosun
‐ elektrik yüklü bulutlarda şimşekler var
‐ kemerleri attım köprüleri yıktım
‐ zannetmem
‐ kuşağıma ip bağladım uçurumlara indim
‐ sen bunlarla uğraşırken bu arada
âlem kılabır hatta kırobır oldu
ilâveten bilişim çağı da başladı
‐ seni benden alanlara harâm olasın hâram
‐ çıtır sevgilini simit gibi yemişler
‐ yatağına yatana harâm olasın harâm
‐ sen de mi müslümgürses hayrânısın
‐ ârsız erkeklerin bakışlarına hayâsızca
cevâp vermek
‐ garanti konfor yat kat aramıyo muydun
sen de
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yitirdim diyip romantikleştirdiğin
ufakburjuva hayâtını
sulugöz zırtlak limonlar gibi ikidebir
önümüze ıslatıp ıslatıp koyduğun
hikâyenin bi boyutu da bu değil mi
‐ gözlerimin feri söndü ellerim tutmuyor
parayı sigorta ödiyecek
bana yatak yaz doktor
o kadar çok hayât öldü dedim ki oldum
mosmor
sıkıcı ağlak tipten sıkıldı millet yetmedi
kontor
‐ elindekiler gitti diye figân etme
kâfiye ayağına manâyı katletme
bi tek sen misin dünyâda acı çeken
sen mi varsın kâinatın merkezinde
‐ sestaşması şması ması ası sı sı
‐ senarist bar ranzalarında yattı
bi âşkın fena yakan bahârâtı uçtu gitti
kızın gönlü başkasında gibi görünüyodu
görünüşte öyleydi
neden durmadan can sıkıntısından
patladığını sanki kendisi biliyo muydu
‐ paçavra o kız şimdi
yağlı kasapkâğıdı
gazlıbez üstüpü çaput
başkalarının elinde kaderi
‐ sonra herkes ayrı bağlardan üzümler içti
‐ yoksa uzlaşıp
evlilik denen kutsal konsensusu
imzâlıycaklardı
‐ allağam ne güzel bi ev ne mutlu bi çift
bi de değişik renklerle ebatlarda bissürü
çocuk
‐ pamukpembesi asit kafasını şöyle
betimledi
‐ bi ağaç oldum
sessiz dingin derin
olduğum yerde sonsuza kadar durdum
kimse yoktu yanım yörem bomboştu
her şeyle herkes hem ordaydı hem değildi
ben küçük bi kızdım ışıl ışıldım

ışığımla parladım mutluydum
zaman hem o zaman hem şimdi
ağaçtayım ben bi ağacım
burası gördüğüm en güzel yer
çok eğleniyorum
yavaşlıktan hoşlanmıyorum
hız lâzım bize hız hızlanmalıyız
hastalıkla fazlalık çağında
durmadan kimyâsal kullanmalıyız
‐ beterin beteri var
kumları bile alır götürür kader
‐ dedi yeniden aynı tende aynı can olur
muyuz
dedi unut bunları boşver gitsin bitti
dedi hepsi bu kadar mıydı
dedi her âşkın ölümü vardır
güzel günlerimizi düşün
‐ münzevî çılgın
iblis
kanemici canavar
bu cevap üzerine
yavaş yavaş
sustu
‐ ne tuhaf diğ mi her seferinde kendini
uzun söylevlerle bana anlatmaya çalışan
sensin
ama bu sefer ben anlatıcam
çok çocukça ve fazla trajik ya da arabesk
de bulabilirsin
ama şizofrenik içseslerim bana böyle diyo
hep o şizofrenik içsesler zâten bana
istemediklerimi söyleten yaptıran
yâni içimdeki çirkin pamukpembesi
korkak pembe zavallı pembe kırgın pembe
kendini savunan ve kendi mutsuzluğu
pahasına koruyan pembe
ama ben bana yapılanları sana yapamam
kavunkafalım
seni benim çok önceleri kırıldığım kadar
kıramam
bunu istemiyorum hiç
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bi çözümün yanıtın ve itirâzın varsa onu
da söyle dinlerim dikkafalı değilim ben
göründüğüm kadar
sâdece bazen beynimde inatla
yankılanmayı sürdüren bir tek kelime ya
da görüntü yüzünden içimin bütün
kapılarını pencerelerini kapatıveriyorum
kendim de durduramıyorum bunu
ama deniyorum
senin için özellikle deniyorum
çünkü seni seviyorum
tek bir doğru küçük şey bütün kapıları
açabilir
açabiliyo da
bu kadar zor ve bu kadar basitim ben
ben senin için kötüyüm bu yüzden
hoşçakal diyip tüm çözüm yollarına
gözümü kapıyamam
dün gece böyle demek istedim aslında
senin de hayâtını kendiminki gibi berbât
etmek istemediğim ve bana neler olacağını
bilemediğim için kendimden nefret
ettirtmeden bu ilişkiyi bitirmenin iyi
olacağını anlatmak istedim ama olmadı
yer ve zaman yanlıştı
tabiî yine sabredemeden hemen lâvlarımı
akıttım
çünkü içim bi yanardağ gibi
ve ben artık bu baskıya dayanamıyo ve
patlıyorum
her patlamadan sonra da yaktığım
yıktığım şeylere kahroluyorum ama
kendimi ne kadar çabalasam da
engelliyemiyorum
bu kadar parça parça bi kadınla olabilicek
misin
belki de beni asıl korkutan bunun cevâbı
belki de iyice dibe batıcam sevgilim
ve ne kadar istemesem de seni de diplere
doğru çekicem
işte bundan korkuyorum ben
hayâtım darmadağın

ne para ne kalıcak bi yer ne iş
kendime acımıyorum sâdece olan bu
bunu çok acı çekerek görüyorum şimdi
elbette değiştirmek istiycem ama bu
intiharî bi hayâtı ya da intiharı seçmek de
olabilir olmaya da bilir
sonuna kadar direnip kendime yeni baştan
bi hayât kurabilirim de
bunu becerebilirim ama bu çok zor olucak
kavunkafa
ne yaparsam kolay olmıycak hiç biri
tek bi sorunum yok ya da bi iki tane diğil
bizzat kendim varoluşuma ait bi
bunalımdayım ve bunun ilişkiye
yansımasına engel olamıyorum
entelektüel pembe yıkılıp kalıveriyo
yaralarımın altında
bu süreç daha da zorlaşıcak bu geceden
itibâren
pembeyi tamamen yokedip yeniden
doğurmak zorundayım
yoksa gerçekten ölücem
ya sokaklarda sürünücem ya da başka bi
şey
şu ân her şeyi çok uç düşünüyorum ama
ne olur bilemem
yine de bi şeyler değişmeli kavunkafa
ben hâlâ pembeyim ama zor bi yoldayım
ve yol bi süre daha uzayıp gidicek gibi
görünüyo
seni ve ilişkiyi hırpalamak istemiyorum
yanımda yürümek istiyosan hâlâ
sana biraz korkarak kollarımı
sonuna dek açarım âşkım
ama bu kadar çok kendimi açmışken
beni yarıyolda koyarsan çok kırılırım
senden istediğim gelecek falan diğil
sadece âşkının gücünü tart
bu kadar çekilmez bi pembeyle kendini
toplıyana kadar yanyana kalabilicek gücün
ve sabrın var mı onu kendine sor ve
cevapla
59

lütfen bunu ben de biliyim
beni her şeye rağmen istiyo musun
ben seni üzmek hiç istemiyorum
doktorluk babalık yapma
ama bana yardım et lütfen
benimle kalıcaksan eğer
bi süre öperek sarılarak
çok sıkı sıkı sarılarak yardım et
tek ihtiyacım bu
ben bu kadar da zayıf düşebiliyorum işte
‐ ve panter senaristi taklasında dürttü
‐ günaydın adamım artık uyan
kadınlar güçlü karakterleri severler
dostum
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18. nöbetçi narkopatlar
uyumaz

‐ devamlı devamlı takılmak
devamlı motoru boğmak gibi
‐ madde motorun sesini batırır
‐ sesbatıran gazı
‐ neticede geceyi alkole bağlıyolar
‐ alkol tribi
‐ sızana kadar
‐ sızamıyosun ki zâten
‐ esrârkeşin iki arkadaşı vardır buyurmuş
eskiler
olsa ile bulsa
‐ artık sıradan vatandaş da biliyo
uyuşturucu baskını dendiğinde zorbalara
yeterli rüşvetin verilmediğini de o yüzden
basıldığını
‐ veyâ da fiyatı artırmak istiyodur
uyuşturucu baronları
‐ ortalık sosyal fosil dolu
‐ bunun adı narkopati de olabilir
‐ anarkoromantik de
‐ aküsü boşalmış artık oto
‐ beyin kimyâsını ayârlama enstitüleri
‐ seni gidi anarkopat
ârsız beyinli müptelâ
‐ saçlarını arsenikli atçişiyle boyamış gibi
gözüken o kızlarla oğlanlar kimdi
‐ niye durmadan tuvalete girip zıplayıp
gülerek çıkıyolardı
‐ çok mu iyiydi mal yoksa çok mu kötüydü
‐ kıçını kulağına kaçıran insan türü
‐ yamulup amı götü dağıtmış numûne
‐ enerjidrinke tapmış ekskopatlar
‐ yarın ölecekmiş gibi yaşıyodu narkopat
her adımı ölüme attığını biliyodu
ölümle yanyana müthiş koşuyu
sürdürdüğünün açık seçik farkındaydı
ölüm her an çalabilirdi kapısını
azrâil haftasonuyla bayramtâtili
yapmıyordu
‐ harmanım abüüüüü
‐ aslında bilinçaltlarında o kadar çok
camkırığı var ki

‐ uyuşturucudan şaftı sıyırmış ölülerin
hâtıra defterlerinden sıçramalı
yaratıcıkurgu eşliğinde şarkılar
dinliyorsunuz muhterem radyoseverler
bu çizikzeytinlerin evrâkı metrûkesinden
keş günlerine dâir parçalar da ara
taksîminden sonra değerli saz sanatçıları
tarafından icrâ edilecek
‐ deş keş özyıkımları
akıt gamlı nağmelerini çeşmî siyahından
bir tesellî veremiyen zavallı gönülleri avut
kim ki saplanırsa hikâyesine
acımak kalacak hikâyesindeki kendisine
kendini keşfetme ayağını bırak
kâinata bak
acunda zerreden başka nesin
hikâyenin merkezinden uzaklaş hadi
hikâyenin odak noktasındaki niye sen
olasın
diğerleri de aynen sana benzer ya da sen
ötekilerin kardeşisin
‐ dilenci kuşağı
‐ asalak kuşağı
‐ parazit kuşağı
‐ testır kuşağı
‐ narkopat uşağı
‐ gülme efekti mi şimdi yâni bu
‐ kimyevî duygulanımların da kimyâ
diliyle anlatılması gerekiyodu
‐ meselâ esrârda dalgaya düşülür eroinde
taklaya gelirsin onun gibi
‐ kimyâvî silâh var da kimyâvî kafayapıcı
niye olmasın
‐ zamanlama tam denk
‐ elektronikle kimyânın sanal çağında
sanrı da gördürtücü hızlandırıcılarla beyin
kablolarına kısadevre yaptırtmaktan daha
doğal ne olabilir
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‐ kişilik korkuluklarıyla kaplı gayrımümbit
arâzide yolalmak zor
‐ uzun süredir esrâr kardeşle yaşıyodu
‐ diş hekimlerinin de tavsiye etmediği
esrârrr
‐ korkmadan suâl eyleyenler itirâzla
diklenmiycekler mi sorarım
‐ ki esrârkeşler sorar
‐ çok içilirse bilinçaltı üstbilince egemen
olur
perdenin örtünün dumanın bulutun
ardındaki esrârı görebilirsin de
yitirebilirsin de
genişlemiş beyin hücrelerine esrâr
göndermediğinde sebepsiz yere sinirlerin
bozulabilir ağlıyabilirsin falan
‐ herkes kendi çapında amatör eks
efsânecisini oynuyo
‐ kuşağın yarısı içici yarısı da satıcı
‐ kullanıyosan satmak zorundasın
‐ iyi bi kanalım var diyen herkese şüpheyle
bakarım ben
‐ narkopat uyumaz
surun çevrelediği burçları adımlar
solgun benzeş gölgeler arar
uzayıp sünen yitik gölgeleri kollar
‐ kimyâ insanları delirtir sevgilim
hele ki altyapıları sağlam değilse
‐ sabah beş
yorulmuş da durulmuş sabaha kadar
dansetmekten kılabır keş
‐ bidonlara tıkılacak çöpler merkeze
toplanırlar
hamburger yerler kızılkayalarda
çöp varilleri sistemiçi taklalar
bütün sosyal atıklar zerrecikler
tozlu paspaslar ikinci el hurdalar
‐ cadde de bağımlılığın parçası
‐ ya istiklâl ya ölüm
‐ narkopatlar var onlar uyumazlar
‐ sabah olacak
eks şafağı solacak

ölümlüler mezârlarını kaldıkları yerden
kazmaya devam edecekler
‐ fuck gucci follow me gucci my ex
‐ hem göze hem yarrağa hitâpeden
çimengözlü canlı bi kalkan var kızlar
tuvaletinin orda
nerdeyse anadan üryân
yılan gibi kıvrılan
‐ damlayı eriten kızışmış buğulu piğirsingli
bi amcığa odaklanmış erkek altbeyni
‐ gerçek değil o kız
kıvrılır yılan gibi ama
ne yılan esâsında ne de kız
‐ beden yok ârzû geçersiz
‐ şehvet işbölümü sürecinin parçası
‐ kimsenin kimseyi koklayacak vakti yok
‐ buluştuğunuzda vakit geçirmeksizin
soyunup okşaşmalısınız
‐ mecâzla hakikat arasında oyalanan
klipbedenler
‐ yapış yapış sitıkır kişilikler
‐ zayıflamak için eks atıyolarmış
‐ kardeşlik hutbeleri dikenler
‐ insan sikenler de var
‐ onların hikâyeleri de anlatılabilirdi
‐ daha da ilginç olurdu
‐ ya ölüm ya istiklâl
‐ cadde hayvanat bahçesidir
gezen herkes ölüdür
çevresi elektrikli tellerle örülmeli
içerdeki herkes öldürülmelidir
delilerevidir cadde
karantinaya alınmalı şahıslar
ilâçlanmalıdır
cadde hapishânedir
başıboş avâre rûhlar gezer yüzer
istiklâlde öleceksiniz
istiklâl mezârınız olacak
‐ kentin sokakları boşaldı
suriçindeki eski şehir
mümin ışıklarını çoktan söndürdü
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nöbetçi narkopatlar daha evlerine
dönmedi
toplumsal akılsal gizli şiddetçiler
yataşlarında ne kadar da masûm
görünürler
cankiler hem surdışında hem suriçinde
cehennemle sûr borusunun arasında gider
gelirler
‐ vay anasını muhterem kariler
‐ binlerce suç deliği var üstüste
yuvalanmışlar
‐ lâğımlar suyu akar pazarlıklar döner
‐ hayât bütün acımasızlığıyla devâm eder
‐ genişaçı balıkgözü çeşit çeşit filtre lâzım
‐ gözleri ebediyyete kadar kör kalacak
dilenciler
‐ mülk ile kul fânidir
‐ toprak kimseye kalmadı
‐ suçpetekleri kirlikandaki acıyı bal
eylemektedirler
‐ zâlimlerin gaddarlığı sürdükçe cürümün
yolundan giden irili ufaklı şeytanlar hiç
eksik olmıyacak
‐ döllerken danışmayan âileciklerinizin
mirâsıyla yaşıyorsunuz
‐ bıçağın keskin ucu etinize battığında
anlıyacaksınız ki siz aynadaki
kendinizsiniz
‐ kırılgan prizmada dağılarak yansıyan
ışınımlı ışıkdemeti sizsiniz
‐ açlıktan uyuyamıyanlar vardı ama yemek
de yiyemiyolardı
‐ madde aldığı için yiyemiyodur o
‐ yiyemedikçe de maddeye yükleniyo
‐ kimbilir kaç hafta ya da kaç ay sürdü
‐ ucuca eklenen fasit daireden çıkıp bir
lâhza ayıldığında anladı ki beyin lobları
pelteleşmişti
‐ pıt takılmadan sevişemiyolar
‐ pisikiyatrlar açıkladı
kızlar seksmanyağı oluyomuş
erkekler iktidarsız yaaaaaaa

‐ çok da çükündeydi modern gençliğin
‐ dinamit lokumu atılmış deredeki
balıkların ölü ölü suyüzüne vurması gibi
oluyo kafa ekste
‐ kentler
organize kâbus bölgesi çelikten evler
katran buharı zift
çiğ et kokan sidikli hava
ebeveyn yatakodalı oksijensiz aile oturma
grupları
keskin mutfak bıçaklarıyla ovulu soyut
desenli fayanslar
bilinçaltınıza kıtlık korkusunun tohumları
ekildi
bencillikle fenâlık piyesinizdeki artistlerin
eksenkarakteri
kifâyetsizliğin verdiği dindirilemez
açlığınızı yatıştıramıyacak ambalâjlı
donmuş gıdâ reyonları
vejateryen bile takılsanız farketmez
yediğiniz insan eti
içtiğiniz insan kanı
‐ parayı elde etmeliler
paraya kavuşmak zorundalar
para çoksa her kapı rahat açılır
ne açkı gerekir ne kilit
para bütün toptenlerdeki en büyük hit
‐ rızk
‐ miğde sekiz kaşıkla doyar
‐ elhamdülillâh pepsi
‐ yetsin artık mağdur ile azınlık talanı
‐ o da böylece bir bitkiye dönüştü
o artık kendi bahçesinde solan kederli bir
ottu
‐ bir gün belki de bir ömür demektir
sabah gözlerini açarsan yeni ömür başlar
yok nazlı seher uykularından
uyanamazsan fâni bedenin pek yakında
toprak olacak demektir
‐ son nöbetçi cankiler de uyudu
böylece sabah oldu
binbirinci gün
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‐ sırada balkan çingenelerinden bir türkü
var
‐ ne zamandan beri kimbilir yürümekteyiz
siyah çadırlarımızla şu dünyâda
niçin yürümekteyiz
bir ucundan öbür ucuna
kimbilir arabalarımızla
bizi hep sonu gelmez
yollara koşmaya zorlayan
kadere de inanmayız biz
inanmayız ne uğura ne fala
ama gene de vardır biliriz
iter bizi durmadan
ardından sürür veyâ
hayâta inanırız bize zehirdir hayât
âşka inanırız öldürür bizi âşk
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19. yamuk yapma yetime gelir
koyar götüne

‐ yanlış hesap bağdattan döner hemşerim
‐ atatürk olmuş olsaydı hiç bi zaman
tamam mı o arapları alırdı kucağa
‐ türkler bi dolduruşa geliyolar tamam
‐ bir koyup iki alacaktık
‐ bir kodular tam kodular
‐ hâlen götü doğrultamadık
‐ eee aslan sikişi eşşek sikişi vardır biliyo
musun
aslanla eşşek ormanda yalnız kalıyolar
düşünüyolar nağbalım nağbalım
gel birbirimizi sikelim diyolar
aslan diyo ki önce ben sikicem
eşşek bakıyo aslanda ufak bi şey var
önemli diğil sen geçir diyo
aslan eşşeği sikiyo tamam mı
güzeeeeeeel bi sikiyo
tam işi bitirmişken aslan demiş ki
dön de o dudaklarından bi öpiyim demiş
sıra eşşeğe gelmiş
eşşek aslana bi koyuyo
boynuna kadar geçiriyo tamam mı
o da işi bitirdi ya dön diyo öpücem
boğazına kadar saplanmış ya aslanın
dönebilsem ananı sikicem zâten diyo
boynuna kadar kitlemiş amcam
yâni öyle bi sikiş oldu oğlum ırakta
‐ amerika boş rüzgâr yapıyo sâde
‐ bütün dünyâ olmuş göt
‐ bak binladine
‐ amerikanın bi yere kadar gücü var
‐ bulucin satar köfte ekmek satar
patates satarak zengin oldular usta
‐ ikiyüz kişi öldü şeyde diskotekte
binladin saldırdı zannediyolar
‐ maskeli süvâri binladin zoro
niyorkta örümcekadam dolu
yeşildev hulk yer onları
‐ kingkong bile bi şey yapamaz hemşerim
‐ pentagona dalamadı dalsaydı
‐ ırakta da bi zapata çıkar merâk etme
‐ gerilla savaşı olabilir

‐ amerika sikicek ülke arıyo bulamıyo
binladinin korkusundan amerika daha
ıraka tam saldıramadı tamam mı
‐ medeniyetler çatışması işte
sikicekler medeniyetleri
yeniden barbarkonan çağına dönücez
‐ türkiye zâten kucakta
‐ sen buyur gel dersen toprağına da
çıkıcak karılarını da sikicek
‐ yiyemiyceğin yarrağın altına yatmıycan
hemşerim
‐ asker denizde karıya susamış
‐ biz de susadık
‐ senin silâhın yok ama
‐ erkeğin silâhı belli
‐ silâhlar değişti koçum
parayağız delikanlı olucan paraoğlan
olucan geçti öteki devirler
‐ orospulara gün doğdu
‐ alçacık damlar bedâva gitti bizim amlar
‐ amerikan toprağı gibi oldu
‐ sınırları yeniden çizicekler
bâzı ülkeler ortadan kalkıcak
bâzı yeni ülkeler yaratıcaklar
‐ güç kimdeyse hiğmen o hemşerim
‐ girdi pazar yerlerini bile vuruyo
‐ şâyet tersi olursa yarrağı yer
nato işleri bitti avrupada gücü kalmadı
‐ amerika bitmiş ağbi
‐ dert diğil bi daha keşfedilebilir
gücün varsa istediğin şekil ayıklama
yapabilirsin
‐ gücü yeten yeteni sikiyo hemşerim
‐ adamlar kendi vatanını halkının
‐ sike sike alacam petrolünüzü diyo
‐ binladin sikicek amerikayı
‐ yamuk yapma yetime
gelir koyar götüne hesâbı
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‐ boru diğil ilk darbeyi atlattığı zaman
‐ saddamın da amına koyiyim ben
‐ saddam amerikanın adamı
‐ petrolü paylaşamıyolar amına koyayım
‐ sonunda çöküceğini biliyo
herkes ırakta kimyâsal beklerken
amerikanın göbeğine kimyâsal
koyabilirler
her an yeni bi ikiztepeler yaşanabilir
‐ havadan bombalıyo karaya inemiyo
‐ hizmetçisini siken bulaşığı kendi yıkar
‐ yirmibirinci yüzyıl kulelerle başladı
‐ dördüncü dünyâ savaşı kopucak
‐ amerika başkanı dünyâ pâdişahı gibi
‐ amerika kendi de yaptırmış olabilir onbir
eylülü
‐ devamlı savaşıcak artık
şu anki amerika bitmiş
bütün cephelerde savaşmak zorunda
‐ ya yenilicek ya dünyâyı sikicek
‐ en tepeye çıktıysa çökmesi lâzım
‐ türkiye zâten kucakta
yenilirse diycek ki ibneler yardım
etmediniz böyle oldu
öbür taraf da diycek ki ibneler siz yardım
ettiniz sizin yüzünüzden
her türlü kucakta yâni
‐ burda da millet birbirini boğazlıycak
‐ türkiyede daha ne bombalar patlıycak
usta
‐ önümüzdeki onbeş sene büyük savaşlar
görücez
‐ canlıyayına çevirdiniz dükkânı amına
koyayım
‐ biriniz sarın biriniz kırın diyecek şimdi
‐ affferin evlâdım bildin
‐ beynimiz amcıklaştı nefes çekmemiz
lâzım
‐ kanalı değiştirsene mühürcü
‐ bak altın kaplama tuvalete sıçıyomuş
lavuk
‐ göt aynı göt diğ mi

‐ yarrağa benziyen bi resim görüyorum
‐ televizyon yarrak gibi zâten
‐ diyorum ki hayât bi anlamsızlık gölünde
çölünde de olabilir
şeyi yaşamak lâzım
‐ üzme tatlıcanını okşa patlıcanını
‐ boş bakkal taşşağını tartarmış hemşerim
‐ yılbaşı ayağı değil mi
‐ yılbaşını sikiyim
‐ harbi lavuk bu
‐ sikiyo mu onları
‐ artık her türlü kobay olarak kullanıyolar
‐ ortamlar bunların artık
şeyler
ibneler
‐ ibneyim diye gezen diğildir ibne
o sahte
gerçek ibne tıravestidir
satırı çekmiş ben kadınım demiş
kadın olucam demiş kadınlığı oynuyo
neyi oynadığını da çok iyi biliyo
‐ tıravestiler mi karıları taklit ediyo tersi
mi
‐ maket bıçağı var tarlabaşındakilerde
‐ karıları kendine benzeten o tıravestinin
taşşağını öperim ben
‐ gece dışarı çıkılmaz istanbulda
‐ çok güzel bi manita iş koyup seni
götürebilir
‐ organ mafyası mı
‐ bi bakıyon böbreklerin yok hamdi
manita sikicem derken o sikmiş bırakmış
seni
‐ işte korkarak geziyoruz
‐ tanımadığım mekânlara gitmem
‐ uludağa oturmuşum
karı seyrediyorum karı
önümde buz gibi bi ram
‐ bi ram kaç para
‐ hani benim ya rakım
‐ en güzeli orospular bence
‐ şeytandır felâket
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‐ en iyisi zehirini akıtıcan usta
içinden ne geçiyosa söyliycen
‐ sikilecek göte yarrak çabuk gelir
‐ bahtsız bedevîyi çölde kutupayısı
sikermiş
‐ sikilicek göt ıslık çala çala gelirmiş
‐ işini bilmiyen çavuşlar döner götünü
avuçlar
‐ göt kısmetten çıkınca yarrak ta kalkar
bağdattan gelir
‐ bağdatı bombalıyolar hemşerim
bağdat kalmıycak belki de
‐ sikicekler amerikayı
‐ amerika çâresizlikten saldırıyo
‐ bildiğimizden şaşmıyacaz ağbi
‐ köpek olmıycan kadına karşı
fazla değer vermiycen
erkek olarak ben sana bunu yaşatıyosam
sen de görevini yapıcan
ondan insan olarak da üstünsün
her şekil üstünsün
‐ bakabilirsen sorun yok
‐ bakmayı sikiyim
gücün yettiği kadar kadına takılıcan
peygamber efendimizin şekli
‐ televizyonda gösterdi adamın dört tâne
karısı var ellibeş tâne çocuğu var
‐ onun ta amına koyiyim
‐ demek ki bakıyo bu adam
‐ sikiyosa bakıcak tabi nağbıcak
‐ sağlam iki duman daha var onda
‐ sigarayı sanat eseri şeklinde yaptınız
siktiniz attınız
‐ vaaay aslanım senaristim
‐ zevk vericek zevk alıcak kadın
senin hizmetinde olan bi mahlûk
‐ gidin diyo mühürcü
‐ belki adam karı sikicek anlayışlı olalım
‐ müsade etmemiz lazım
‐ saat kaç oldu
‐ moruk
‐ kusura bakmayın işim var diyecek şimdi

‐ hamdi ezberlemiş
‐ evli evine köylü köyüne hemşerim
‐ yiyecek işinde çok para var
‐ bereket dönercileri yok mu beyoğlundaki
tirilyoner oldu hepsi
‐ bırak at etini eşşek etini
ibnelikten buldular parayı
beyoğlundakilerin hepsi
ibnelikten noğlur yaa
‐ martı eti işte
‐ yok tavuk döner
‐ yok at eşşek deve
‐ at eti mi diyosun
‐ onu ortaasyadaki atalarımız yiyomuş
‐ tavuk eti yiyosun tadı bi tuhaf
‐ onlar martı amına koyayım
çık sabaha karşı deniz kenarlarına git
martı avlıyanları görüceksin
temizler getirir dönercilere verir
‐ sen de yemiyo musun mühürcü
‐ ben yesem bile biliyorum onun martı
olduğunu o şekilde yiyorum
‐ fıransızlar kurbağa bacağı yiyolar
‐ bizim dönercilerde kurbağa eti yok
‐ belli mi olur amına koyayım
‐ arkadaşın iddiasına göre afrikadan filleri
getirmişler
ağbi eşşek köpek desen eyvallah da
‐ nerden biliyosun kardeşim
ölü eti bile olabilir
burası istanbul akıllı olucan
eti takmış oraya lavuk döndürüyo
ne eti olduğunu biliyo musun
nasıl olsa yiyo lavuklar diyo
‐ holdinglerde dahi var
‐ bazı insanlar gidiyo pazarda et ucuz
o aslında yanılıyo o et ne eti bilemezsin
‐ istanbulda yediğin yağ makinayağı
kardeşim
‐ plastik gibi bi şey oluyo deyil mi
‐ heralde
‐ hepsi karı satıyo bunların
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‐ hepiniz de beton oldunuz amına koyayım
misâfirim gelicek diyorum aga
‐ anahtarı kapının altından at hamdi
‐ oturucak mısınız daha
‐ bi yarım saat özel bi mevzû var yusufla
onu görüşücez sâlihağbi
‐ anladım uğrarım yarın
‐ kıssana şunu usta
‐ gönül penceresinden
ânsızın bakıp geçtin
bir yangının külünü
yeniden yakıp geçtin
mâdem ki son şarkının
kırık bir güftesiydin
niçin yarım bıraktın
neden bırakıp gittin
bir yangının külünü
yeniden yakıp geçtin
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20. karabelâ bıyıklı adamlar

‐ benim gördüğümü sen de görüyo musun
isrâfil
‐ nolacak hey görüyom
‐ kızların sâhibi bunlar
çekiştiren kötü adamlar
aynı zamanda patronları
‐ ciyaaaak biz gitmek istememek
‐ adamlar dolu uzaklaşalım isrâfil
‐ olurmu amaeeeyyyyy
‐ arkana bakmadan yürü çaktırma
‐ cipsiye dönüyoz normaleyy
‐ bir süre sonra
‐ siyah bir mersedes ağır ağır geçer
‐ pencereden muntazam bir bacak çıkar
‐ camlardan sarkarak haykıran üç kız
‐ kızlar haplıymış anlaşıldı
‐ otomobil zınk diye durdu
‐ zonk zonk zonk diye atan büzzük
‐ gözleri karabelâ kürtlerden
‐ og lum manyaklık etmeyin
allahınızı siktirtmeyin ula og lum
‐ anlamadıkları bir dilde yapılan bu
konuşmalar kızların umurunda değildir
çığlıklarla öpücüklere devâm
etmektedirler
‐ kahramanlarımız taş gibi donakalırlar
‐ hazır ol yusuf koruyacaz kendimizi
‐ karabıyıklı adamların elleri bellerine
gider gözleri kanlıdır vuracaklardır
‐ hızlıçekim gibidir olup bitenler
‐ silaha tekme atan isrâfil
‐ döne döne ormana uçan smit wesson
‐ isrâfil son derece rahat değerli
dinliyenler
‐ uygulamalı yakındövüş tekniği
‐ yirmi saniyede hacamat
‐ burunlarındaki kanı sümük gibi silmeye
çalışan kötüadamlar arabalarına binip
uzaklaşırlar
‐ hadi odayaeyyyyy
‐ beş kişi anadan üryân
‐ herkes birbirine saldırır

‐ akdeniz akşamlarında dalga şıpırtıları
efekti eşliğinde bantyayın
‐ hadi mutlu olalım morukey
‐ rus palamutlar kıyıya vurdu
‐ karılara bakeyyy
‐ cipsiye kiran birikmiş
‐ ödiyecemeyyyy karılara bak
‐ deniz ne kadar tatlı
‐ hey kızlar gelin gelin
‐ tut
‐ at
‐ yakala
‐ vur
‐ hey top oynıyalım kızlar gelineeey
‐ sudan çıktılar
‐ denizkızı bunlar
‐ yaklaşıyolarey
‐ biri kızıl ikisi buğday
‐ havada süzülerek gelen top
‐ yakala kız hey
‐ isrâfilim ben bıdı bıdı bıdı
‐ olur biz uçmak istiyor
‐ siz ne iş yapmak
‐ revüde çalışıyor biz
‐ bogün tatil geldik olimpos
‐ oh da da haraşo pajausta
‐ olimpos afrodizyaktır
‐ kikir tıkır kikir fıkır
‐ eks var joint var kok var hey
‐ anladik anladik tamam
‐ çok tatlısınız kızlar
‐ siz de baylar
‐ elmayı dişleyip günâha girelim mi
‐ elma evet ısirmak biz
‐ uyuşturucumuz da var okey
‐ okkkkkeeeeeeyy
‐ miki fiki kiki tiki siki
‐ derken
‐ o da ne
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‐ karışık kuruşuk
‐ kızıl kız diğer kızı emmektedir
‐ yusuf kızılın arkasındadır
‐ taraflar köpek gibi hırlamaktadır
‐ bedenler mosmor olduğunda dururlar
‐ aralarda burunlarını koko çanağına
daldırmaktadırlar
‐ tiz çığlıklarla boşalanlar lar lar larrr
‐ sahneye cipsinin aşçısı girer
‐ altı kişi geldi kaçın abi
‐ bunlar bizi sikmeye geldi isrâfil
‐ kızlar kalmak istiyo amaeyy
‐ sikerim seni de kızları da ben gidiyorum
‐ bekleeeeyyy
‐ heriflerin hem sermâyelerine el koyduk
hem de dayak yediler
bizi kesin öldürmeye geldiler
‐ korkmıyalım amaeyyy
‐ yarım metrelik telörgü
arkada nar bahçesi
ardından portakal bahçesi
koşarak ormana dalarlar
uzun uzun koşarlar
beydağlarının eteklerine varmışlardır
ay hilâl
‐ sıfırız isrâfil
‐ bi cıgara içelim hey
‐ dere suyu var
‐ yeterey geri dönelim hey
hepsini haklayabilirim morukey
‐ sen bi imâlat hatâsısın oğlum
‐ soğuk üşümek korku
takır takır çeneler
derken sabah
köyün birinden kumanya alırlar
derken fethiye ölüdeniz
cipsiyle telefon bağlantısı
‐ kimdi onlar diye sormuşlar
‐ yağız sahte isim vermiş
‐ senaryocu istanbula döner
isrâfil altı hafta sürttükten sonra cipsiye
geri döner

‐ karabıyıklı kötüadamlar bir daha
görünmezler
‐ gayrımeşrû âlemin cilveleri
‐ uyuşturucunun budalası olmuş isrâfil
‐ birer çizgiye daha ne dersin rüzgâr
‐ hayır demem üüffppppfp
‐ bir tesellî ver yarattığın mecnûna
sevenin hâlinden sevenler anlar
gel gör şu hâlimi bir tesellî ver
aramızda başka biri var ise
tertemiz âşkımı bana geri ver
ben zaten her acının
tiryâkisi olmuşum
ömür boyu
derd ile yoğrulmuşum
gülemem sevgilim ben
sensiz aaahhh yaşayamam
bana ne gerek
senin âşkından başka
âşkım zehir olsa yine içerim
yolun ecel olsa geçer giderim
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21. kerhânede dost âlemi

onlar daha benden iş istiyorlar
hanıma yol verdim yoksa dövünür
anca cezâevine bağladıktan sonra haber
salarım heee
iş olacağına varacak ya ağbi
çıkardım malı getirdim dedim bi çay içelim
bir tâne kurnaz var içlerinde
dedim ağbi ben sana açık konuşuyum ben
dedim esrârı antepten adıyamandan
diyarbakırdan gider kendim alırım
ben bu işi dedim yirmi senedir yaparım
o zaman dedi beşbin doların var mı
dedim yok yalnız bin dolar bulabilirim o
da dedim kızkardeşimden alacam
başka bir yatırımım varsa çocuklarımın
ölüsünü öpeyim
aynı böyle muhabbetteyiz cıgara içiyoruz
gittiler öyle güzel bir şekil yaptılar ki ağbi
ilçede yatarım büyükşehir cezâevinde
yatılmaz ilçe en iyisi
hayâtı da bilen adamım zâten
orda pislik yaparım
her türlü itlik yaparım
benim orda cıgaralığım da gelir
başımın altında yanlış anlama silâhıma
kadar
ve para cezâsına çevrildi
inan diyorum ben isteseydim var ya hani
bu ajanlar majanlar var ya
en büyük ajan ben olurdum
‐ cıgaralık içen polis de çok
‐ bana bir üşüme geldi
kan yavaş hareket ediyor
eks patlamadı daha
durmadan su içersen güzel geliyor
‐ keşke odun sobamız olsaydı
‐ bak bu lice esrârı ağbi
‐ gerçekten mi
‐ ben diyarbakıra gittim hiç kimseyi
tanımıyorum
güzel bir otele yerleştim

‐ şu sigara aynı bir yemek gibi geliyor bana
o kadar tat veriyor
‐ insanların durumunu nasıl görüyosun
torbacıağbi
‐ ben insanların isyan etmediğine hayret
ediyorum
‐ senin başında âmir yok
‐ biz boş geziyoruz hesâbı
‐ millet evet efendim sepet efendim
‐ cezâevi riskinden başka şeyim yok
şimdi özgürlük dediğin de şey
para olmadığı zaman eheh heh
ben düzene ayak uyduruyorum ağbi
amma gerçek isyan şekli olsa ilk isyan
edeceklerden biri zâten benim
çünkü ben bunu üstüme alıp çıktığım
dakkada üç seneyi göze alıyorum
severek yapmıyorum ki ağbi
‐ iş bulsan da çalışamazsın zâten
‐ ben bunu açlıktan yapan kişiyim
şeklim güzel olsa dolanmam kimseye
ağbi her ân hiç belli değil
misâl olmuş bir olayı anlatıyorum
paranın seri numarasını almışlar ellerimi
bağlıyorlar
bi dakkada imzâlıya denk gelirsin
malı veriyorum iki adım atıyorum
tak iki kişi koluma girdi sivil
daha hiç bi şeklin kalmadı ağbi
sâdece yapacağın dımdım
evimi arıyacakları savcılıktan kâğıt bile
alınmış
sâdece ben adama duygu sömürümden
başka hiçbir şeklim kalmadı
dedim siz hayâtı bilen adamlarsınız
sizden tek bir ricam var dedim
söyle dediler
dedim bir arkadaşım gibi girelim eve
evimde üç kilo da malım var
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yarın devirsi gün oldu çıktım bir kahveye
vardım baktım okey var ben de parayla
oynanan şekil arıyorum
herkes bana bakıyor amma oranın bir
vatandaşıymışım gibi öyle oturmuşum
sobanın başına
dedim ben oynarım gardaş
yav dedim geldik okeye oturduk
başımız ağrıyor harmanız
hemen bir tânesi he bireğmın içiyor
musun gardaş tık tık çıkardı cebinden
orda çekilirmiş yâni hee
ne iş yapıyosun falan
dedim gezmeye geldim otelde kalıyorum
biz dedi pavyona gidiyoruz gelirsen buyur
misâfirimiz ol falan
cana yakın oranın halkı biliyor musun
ben de zaten bahâne arıyorum
dedim gardaş gelmem mi yaa
pavyonda içtik miçtik ayrılırken bana
sanki o adam diyelim ki orda doğmuş
büyümüşüm gibi
tık
bir mühür al gardaş idâre et yarın işte
yerimizi biliyosun
oldum diyarbakırlı bir günde
altı ay kaldım orda
sana açık konuşayım
o zaman dost âlemi yapıyorum
dostum var kerhânede
diyarbakırda bilfiil öyle kaldım
en son karıyla ters düştük
hayâtı bilen bir insan seçer yâni
kerhânenin patronuyla zıtlaştık
adam kendi de kerhâne sâhibi amma
benim yapmış olduğum olaya zıt
dandik yâni görüyor o işi yapan adamı
‐ neyi
‐ buyur yak
‐ neyi yapanı
‐ genelevinde dostu tutanı basit bir insan
görüyorlar yâni

hee bak lan ibneye
işte afedersin karıyı sikiştiriyor
onların bakış açısı bu
onlar da mesalâ kaçakçılık yapıyorlar
esâsında aynı şekil takılıyoruz
yaşadığım sürece çok güzel insanlar denk
geldi ağbi bana
meselâ ben onbeş sene bilfiil genelevinde
bir karıyla
o şekilde gezindim
diyebilirim ki en az otuz tâne memlekette
kaldım
durumum çok güzel olsun ağbi gider bir
yer alırım antakyada kalırım
yazı kışı yok o memleketin biliyo musun
meselâ benim üç tâne memlekette ayrı
ayrı karı vardı
hiç birinin birinden haberi yoktu
o işe adapte olmuşum yâni
evlendikten sonra o işi bıraktım bu işi
koyuyorum
meselâ o işin bi riski de yok
şimdi ben rahat bir vaziyette çocuklarımın
yanına varıp sarıp içebiliyorum
o işi yapmış olsaydım bir orospuyu da alıp
evime gitmem lâzımdı
hiç bir tânesi kendi rızasıyla düşmüş
değildir kim denk geldiyse bana
bitirmiştir bitirdikten sonra düşmüştür
‐ o kadınları nerden buluyodun ağbi
‐ ben o işe adapte olmuşum ya gidiyorum
normal vaziyette bir kızı kafama göre
dımdımım da kuvvetli tav etmek için
onu ayıkladıktan sonra öyle şekillere
sokuyorsun ki arkadaşına bile
ayıklatıyorsun
falan filan derken bunu yetiştiriyorsun
kafana göre
tık
götürüyorsun veriyorsun
yapıyorsun orospu
o görüyor ya o yaşamı
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yâni maddiyat için yapıyor o aslında
içine girdikten sonra işi çözüyor
amma içine düşmüş bulunuyor
bir tânesi bile sor kendine zorla
yâni illâ ki gönüllü değildir rızâsıyla
bir malın esiri meselâ altına hasta
var yâni bir zafiyet
zaafını keşfediyorsun işte diyorsun iki
sene bu işi yap nikâh kıyalım falan filan
zâten o dımdım
onun ömrü bitene kadar gidiyor
bir gün ona ondan usanıyor öbürüne
o da işine adapte
bu sefer o değiştirmeye başlıyor
kurnazlaşıyor yâni ehe hhe hhhee
ben demişim ki kendini kurtar
yalnız neyi varsa elinden almışım
o kendini nasıl kurtaracak ki ehehe
ben işin kurnazıyım ya
o memlekette kim meselâ en büyük
parayı hangi patron veriyor hee
tak ben ona iş oluyorum kafadan
hayvan satarsın ya
hayvan satar gibi bunu pazarlıyorsun
benim işte on milyar borcum var
hemşerim diyorum aha karı gidin alın
karıyı hesâbı
dolandırdığım patron da oldu
‐ helâl olsun ağbi süper bi hikâye
‐ ben kaçıyorum ağbi
bizi hâneden gör yâni
‐ zâten bölümün de sonuna geldik
‐ yaz gelip de beş ayları doğunca
akar boz bulanık selinden sakın
kimse bilmez gurbet elde ahvâlin
sen dur vatanında ilinden sakın
insanın kötüsü iyilikten bilmez
kulaksıza öğüt versen de almaz
insan çiğ süt emmiş itimat olmaz
kapında hizmetkâr kulundan sakın
kötü insan doğru gitmez yoluna
iyi insan hoş geçinir diline

elini sunma ki hoyrat gülüne
dikeni var batar elinden sakın
karacoğlan der ki eyle gönlünü
elinden bırakma sâdık yârini
kimse bilmez ahvâlini hâlini
yakınında olan komşundan sakın
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22. persona non grata ya da az
içsen ne farkeder ki

telefonun hiç ama hiç çalmadığı
sonunda panterin bi gün
‐ senin hiç arkadaşın yok mu
noğoldu seni çok mu kırdılar
hepsini terk mi ettin veyâ onlar mı senden
yüz çevirdiler
sen çok yalnız kalmışsın gerçekten dedi
‐ kafalar yüksekdozun dizginsizliğindeydi
huysuz atlar gibi kişneyip eşiniyolardı
‐ derken biri sünerek uzayan zamanın
tombalasından esaslı bi soru çekti
‐ sen de başkaldıranlardan mıydın
‐ nerde yaşıyosun kaldır kafanı bak
yanlış bi hayât doğru yaşanamaz
debelendikçe çıkamıyacaksın
her yan batak
yâni hareket noktan sakat
‐ büyük kopuşlar vazgeçişler
‐ delimsirek çığlıklar
‐ fısıltılarla ihânetler
‐ itirâz için dünyâ tasavvuru olmalı
‐ nasıl dünyâ bu nasıl dünyâ olmalı
‐ işlemeden dişlenmez
‐ siz neden hiçken hepsini istersiniz
‐ demlenmeden çay olmak mı pöh
‐ bilardo toplarının dayak yediği zeminde
deliklere düşüveren topçuklardan mı
ibâretsin
sana sürekli vururlar mı
atıldığın ya da itildiğin yolu özirâdenle mi
seçtin
sen mi yardın fay hattını
yoksa dokuznoktadört şiddetindeki
zelzele
kendin mi koptun deliliğine
‐ tanışmamızı hatırlıyo musun ey senarist
‐ küçükburjuva kaygılarım vardı
‐ dandirikten hayât kesiti
‐ devâmlı kendimden bahsediyodum
‐ bi kızdan bahsediyodun
‐ sevgilimdi beni terketti

‐ nefessesi
‐ sabahın ilk ışıklarına kadar oturan müzik
dinleyen uyuşturucu kullanan şahıs
portresi
senpedro mahreçli bar gecesi
millet zenbudist olmak için yanıp
tutuşurken
zen zen zen zen zen
sarı ışıklara gizlenerek yaklaşan panter
‐ sigaran var mı
‐ kaç tane dedi senarist kafasını
çevirmeden
‐ iki dedi panter öyle tanıştılar
‐ senarist o gece pantere ilk sırrını açtı
sevgilisini öldürmüş
küçükburjuva mezârlığına gömülememiş
fakat
kâtil bilinmiyormuş sırmış
ceset belgrat ormanlarının çürümüş
yaprak döşeli topraklarının altında belki
de çoktan kurda kuşa yem olmuşmuş
‐ demek sen de birçok zekî insanın başına
geldiği gibi zekânın kurbânı oldun
‐ işte yüreğindeki gerçek buydu
senarist pantere bu sırrı açtı
‐ ya delir ya da köyün delisi olduğunun
farkına var
persona non gratasın kabul etmesen de
lâtince istenmeyenkişi demek diplomasi
dilinde
‐ otuzlarında bi adam yaşlı gösteren
gözlüklü göbekli saçları seyrelen
etli çukurlara kaçmış şişko
gözbebeklerinden
yalnız tek bitmiş gibi görünen
ölmeyecek aralar vererek uyuşturucu
kullanan
kimsenin arayıp sormadığı
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dünyâdaki en önemli kişi benmişim gibi
davranıyodum
‐ itirâzlarımıza itirâz ediyodun
‐ kız beni o hâle getirdi
‐ suçluluk hissediyosan kullanmamalısın
suçlu değilsen bile kendini yakalatırsın
haritanın bütün sayfalarını yırtmalısın
‐ bunalıma girmiş genç yakışıklı başarılı
adam
yeni evli çift üç yıl falan
korkunç zehirin pençesinde gizli gizli
kıvranan adam
‐ pöh pöh pöh pöh
pikniktüpte kararmış yemek kaşığında
tevekkülle malcağızını kaynatan bağımsız
genç
ama onun daha yaşı kaç başı kaç
‐ oroin diye tribe girersen hasta olursun
‐ katotoparkı helâsında soğumuş cesedini
bulurlar
‐ sabaha karşı yerde iki iğne vardır
âlet edevat bi paket de samsun216
‐ belli iki arkadaştılar
‐ ya iyi maldan ya kötü maldan
ya aşırıdozdan gitti
‐ ilk vuran öldü
‐ yığılanı gören diğeri tazı gibi kaçtı
‐ arkadaşımız tepebaşı kat otoparkının
helâsında
fâre gibi can çekişe çekişe öldü
‐ suç mahâllini terkedeni
kimse ifşâ etmedi
‐ zâten ne farkeder
‐ oroinman her ân ölebileceğini bilerek
yaşar
‐ öpücüklediği iğne ölümün soğuk
geceleridir
‐ oroinmansan beden denen eti hiçledin
‐ oroin alarak bedenini öne sürendin
‐ kurbân olmayı seçtin
‐ bedenini yoketmeye oynarken
toplumla hesap kesersin

‐ eninde sonunda öleceksin
‐ kırılgan canından vazgeleceksin
‐ yıllar sonra derinden ürpererek
anımsadığı satırlar bunlardı o yalnız
senaristin
‐ dolunayda çiy yüklü toprağa düşmüş
kılıçlardan artakalan kanlar onundu
‐ şimdi işte bunlar
kuruhayâl derelerinden kopup gelen sızılı
buz parçaları
‐ hastalık atlatmam lâzım senaryocu
‐ kimseye bakamam pantercim
‐ bi hafta olimposa gidicekmişsin
‐ yeşile ihtiyâcım var
‐ bi hafta sende kalabilir miyim
‐ evi yakmamak kaydıyla al anahtarı
‐ senarist tipi evini müptelâ arkadaşlarına
bırakıp olimposa temizlenmeye gitmişti
döndüğünde mal çekme seansları
sırasında doğaçlama çiziktirdiği binlerce
sayfa yitmişti
geri döndürülemezlerdi
erdem zekâ güzellik hepsi
‐ defterine şunu da eklemiş senarist
âşk acısından alkolik olmak istemiyorum
‐ alkolden korkmuş eroinman olmuş
yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş
‐ ne komik cümle
‐ vay be adama bak hiç evinden çıkmıyo
ama bizden daha anarşist oğlum
‐ nassı yâni
‐ bütün özgürler gibi yalnız
bütün yalnızlar gibi özgür pöeeaaahh
‐ kişisel hikâyesine daraldıkça
yozlaştı köreldi senarist
‐ içip içip kelime tüküren psikopat gibi
‐ genç insanlardı en büyüğü yirmibeş
sıkıcı da değillerdi renkli de
kopkoyu ümitsizlikte yüceltilen nihilizm
sıfır motivasyon ağır depresif durum
inkârın inkârının bile inkârı
‐ sürüye dâhil olmayalım müdâhil olalım
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hem sürünün hem yalnızlığın hudûdunda
duralım
‐ yol onlar için tek varolma felsefesiydi
‐ sokaklarda yaşıyor
dam bulduklarında yatıyor
aş bulduklarında geviyorlardı
‐ bil ki adamım tek giden değilsin
bu yolun tek yolcusu sen değilsin
‐ büyük harfle sen bir yol oldun
mavipanterler ne oldu
‐ panter ânında düzer bozar süzer
iplere asar yıkar kurutur ütüler
yok ütülemez
bumburuşuk fırlatırdı yüzünüze
‐ zengin de yaşayabilirdi
fakir de bu karakterler
hudût izân tanımaz kâfirlerdendiler
bilgileri yarım yamalak
sokaklarda müzik yapan
ağır toksitman vakâlar
doğaçlamalarını kaydetseydiler
biraz matematik bilselerdi
‐ koyu ümitsizlik zamanlardı
kimse onları yollarından döndüremezdi
‐ işte yoldayız ya hayâtımız bu bizim
ekmek varsa dişleriz âşk varsa sevişiriz
açız ama muhtâç değiliz
düşmüş değiliz düşürülmüş değiliz
nâfile öten horozlar olabiliriz
bile bile yatmış bu yola başlarımız
‐ aslında varolmayan
her ân toplanıp dağılabilen
eklenebilen ama bitişmeyen
yeniden dağılan bi grup mavipanterler
‐ yemek bizi ağırlaştırır açız
yemediğimiz için biraz hızlıyız
paramız yok
çok para çok ev lükslerimiz olsaydı
lokantaya girer tıkabasa nohut pilâv cacık
ayran musakka türlü haşlama zerde
kayısıhoşafı yerdik
fasülye yerdik tâzesini de kurusunu da

‐ vampirlik kesinlikle çok çekici
‐ test edildi onaylandı
‐ hem canki hem vampir olmak daha iyi
‐ sonsuzzaman sonrasının sonsuzzaman
sonrasına kadar kan içerek yaşamayı kim
istemez ki
‐ vampirleşmek istemiyo mu herkes
‐ vampir cemiyet bizim kanımızı emer
‐ bir ötekiniz diye adlandırdığınız
kardeşinizin kanını içen siz değil misiniz
‐ herkes kendini ötekilerden akıllı
sayıyosa tümü aptaldır
‐ toplumsal tespitçikler gözlemcikler
ayrıntıcıklar eşşek muhabbetlerinin baş
konusu
‐ herkesin yaptığı mobilyanın aynısını niye
yapayım
at da benim orman da ağaç da
dal da yaprak da benim hey
niye oturma odasında mobilya olayım
‐ herkes aynı cürümün suçlusu
‐ toprağın usul iniltisi var şimdi
toprağın kokusu bitti
‐ panter bana tezene bul
‐ gitarın teli koptu
‐ makarna yapalım
‐ para bulalım esrâr alalım
‐ senaristte vardır zulasını patlatalım
‐ uçuşan esrârlı kafaların abaza şiiri şöyle
dişileştikçe adam olur er kişi
olmalı her er kişinin içinde dişi
âşkla fakat hayâsızca birleşin
zora sokmayın işi
‐ karılar bize vermiyo pisiz diye
‐ kokuyomuşuz
‐ dinleyici kitlemiz var mı bizim
‐ mavipanterlerin çalgıya ihtiyâcı yok
bilmişler ki sesler her yerde
nefesler her ân var
çatalla kaşık vurmalılar
her nesne yeni çalgılar
katışır sesler eller ayaklar
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ne acâyip tipler bu mavipanterler
‐ sevinçli olun sayın evlâtçıklar
‐ sınıfları yakın yaşamasın okulunuz
‐ basgitarda eylem
solist panter
gerisi dağınık
düzensiz kaotik oynak asimetrik
değişken soyutlamalar dizisi
iyilikle kötülük arasında dalgalı seyreden
ama âsla mûtedil değil
yâni gerçek insanlardan kurulu bi gruptu
mavipanterler
‐ müzik biraz da yanındaki adamın
osurmasını duymaktır
sıçmasını falan hissetmektir
zerre bilgisidir bu adamım
benden dinlediğiniz müzik budur
‐ yarım asiti ikiye bölmemiz lâzım
bilmemne gece kulübünde çalıyoruz
jiletle kestik biri halıya sıçradı
asit bulunamadı
kimse doğru dürüst çalamadı
‐ harmanken çalamıyo mavipanterler
‐ profesyonel olamazlar bu yüzden
‐ bu ne yaman çelişki anne
‐ gülüm ayağı göt ayağı
‐ ölmekten başka şans yok
‐ intihâra yatkın zaman
‐ bu gece cinâyetler işlenebilir
‐ evdekiler çok sinirli
‐ çünkü beklenen şarkı gelmedi
‐ cıgara içildi ortam sâkinleşmedi
eyç gelmeden imkânsız
‐ panter ortada yok
‐ panter olmayınca eyç de yok
‐ herkes birinci tekil şahıs
‐ kendi kötülüğümüzün kurbânıyız
‐ bencilce gevezelik ederek
okşatmak başımızı istiyoruz
sevin bizi sevin bizi sevin bizi
‐ pis gammâzlarız hâin ödlekler
‐ hiç bi şey olmuyo

eyç falan alamıyoruz
‐ panter kafaları karıştırdı ufak tefek
paralar bulmuş kendi eyçini içerde
vurundu
durmadan yalan söyledi deli gibiydi
güzel mavi gözleri iri iriydi
‐ varlığın kıymetini bilen zengin
sabır en büyük silâh
yoksa sahrâdan sağ çıkamazlar
çöldeki konargöçer bedevîler
‐ gençler söver yaşlılar kızar
toplum bazı geceler can damarlarından
birini yırtar
vahşî çığlıklar geceyi yarar
yeryüzüne hiçbir cemâatin çocuğu
olmıyan piçler doğar
‐ ve o yüreğiyle söyleşti dedi
dedi ey tanrıların lânetine uğrayanlar
sevinci unutmuş atılgan yürekleriniz
az içsen ne farkeder ki
neticede satın almak veyâ yetiştirmek
zorundasın
ticâret de olabilir
‐ beklemeyin şan şöhret pâye taltîf baştan
lânetlendiniz
uyanın ölüm neymiş
‐ şimdi biz gidicez içicez
evinize dönün evimiz yok
sokaklarda da yatmıycaz
misâfir kabûl edebilen bi eve gidicez
zehir gibi iki üçlümüz var
yeter bize bu gece
ev müsâitse çalarız
yoksa uyku tulumlarına girer yatarız
‐ alnının diyalektiğinde o yazıyomuş
‐ heraklit taksîrâtını affetsin
‐ bu lisânın ırmağında daha nelerle
karşılaşacaksın
yabanıl atlar vahşî deltalar
zümrüt yeşili ormanlar derin vâdîler
hepsinin üstünde nûrlu ufuklar
‐ derken dört milyon vatlı
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canavarcık çıkacak köşeden
‐ cinsiyetsiz
‐ kan yürüyecek iğnenin ucuna bu gece
titremeyin isterseniz
‐ özgeçmişlerinden intikam almak istiyen
müptelâlar
yalamak için çanak bulduklarında
kimseyle paylaşmak istemezler
‐ hıza dayanmak zordur
modern kent hayâtının dönme dolaplarına
binersiniz
aynı dâireleri dönersiniz
‐ hıza çağıran her araç
kurşun geçirmez her imge
‐ cama vuran her damlaya bak
‐ yağmurun sesine bak
âşka daveee tediiiiiiyor
‐ sayılar kümeler rakamlar
algılar sağırlıklar körlükler
hey zum da zum da zum da
çıldırsın perküsyon karıncalar yuva
yaparken
doğacak lânetli güneşleri karşılıyan
gecenin ağır işçileri taptıkları rabbin
mülküne karşı dursunlar
sonra toprağa saygıyla otursunlar
toprak su hava ateş rüzgâr bahtiyâr
edecektir
sabırı yetinmeyi bilgiyi öğrenirlerse
mâî ve siyah bir zamandan mütevellid bu
kör kandilli dandik şafaklarda
eller yalan söylemez
âşkın ışığı öyle bi çağırır ki pervâneyi
enelhâk diye ateş eder
ateşe yanaşan pervâneye mavipanterler
‐ ânlık yaşamanın sonuçları
‐ kırılganlık had safhada
‐ bazen günlerce ordan oraya savrulurlar
‐ istiklâlin bi o köşesine bi bu küçesine
‐ mekân genellikle taksim ya da civârıdır
‐ şansa temiz bi cihangir dairesi de
çıkabilir karşılarına

‐ şöyle düzenli geliri olan mutlu bi çiftin
evi meselâ
‐ yerler temiz halılar serilmiş
sıcacık mutfakta dizi dizi kaplar
doğurmayı uman bi kadın
doldurulmayı bekleyen bi boş beşik
tepede dönüp duran alıcı kartallar
‐ dişi ebeveynde iğne izleri kalmamıştır
ama yüzü hâlâ solgun
kanı hâlâ çekilik
göz ferleri hâlâ donuk
göz akları ak mı ak
tutumsuz bir berraktır
‐ kapıyı her zaman açmazlar
ışıkları söndürürler içerden
alışverişlerden içeceklerini çıkaran
zararsız gibi görünen kımıllardır
‐ aslında birbirlerinin hayâtlarına alıcı
kuşlardır
‐ dönerler tepelerler tüylerini yolarlar
didiklerler itişirler kakışırlar vahşî vahşî
ulurlar haykırırlar köpürürler höykürürler
tırmalarlar
‐ yoksunluk krizlerinde kimin nasıl
davranıcağı hiç belli olmaz
‐ ya da okmeydanında tophânede ya da
tarlabaşı gettolarında
kalabalık sigara dumanlarıyla ağırlaşmış
nefes kokan ayak kokan
ıslanmış saç tütün ter kokan
ağır havalı tekgöz odada
gelirler bâzen deli gibi acıkmışlardır
bâzen süper yaratıcı potansiyelle çıkıp
gelirler
ama daha sokak kapısını kapatır kapatmaz
‐ kalemi çıkar
‐ diyalogunu da duyabilirdiniz
‐ senarist arkadaşlarının eviydi burası
‐ kafasına göre varolan bi grup
mavipanterler
çıldırırsınız zıvananızdan çıkarsınız
delirirsiniz uçarsınız
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adları mesut soyadları bahtiyâr
onlar hep sizin için çaldı
ama sizler dinlemediniz
ara sıra varolan bir grubun hayât
hikâyesinden kesitler dinlediniz
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23. ey dervişim bu ne boktan
hikâye yey

dalgalanan nazlı hilâlin altındaki eşsiz
memleketim
‐ kıymetli hemşeriler aziz vatandaşlar
güzel insanlar demokrat kardeşler
paraanalarının memelerini emerken
birbirlerini de dirsekleyerek semiren
az zamanda çok herzeler yemiş
yurttaşlarım
‐ ilâveten allaha imânları da tam
‐ efendi hazretlerinin dergâhlarına kâlben
mânen canı gönülden itaât eylemiş takvâ
sahipleri
‐ mozayik bu
‐ ne mozayiği ulan
‐ mozayik değil ebrû olsun peki
‐ gözeneklerden sızdınız birikintilere
doldunuz
suratımıza bir ömür çarptınız
‐ mâdem buysa hepsi bu kadarsa
mülksüzler niye saldırmaları kuşanıp
fırlamazlar sokağa
‐ bu hayât artık çok bayat
bitti mi yoksa eski edebiyât
‐ ciddiyet lütfen bayanlar baylar
‐ ölürken ceset gibi yaşamak iyi diye kim
belletti size allahınızın âşkına
‐ pişman değilim diyosunuz
fakat nâdim bi hâliniz var
‐ tezgâhı gastenin üstüne kur
kır yapıştır çalış
işin bitince bük at
‐ gaste faydalı buluş çok işe yarar
‐ icâbında cesetlerin üstünü örtersin
‐ masaörtüsü diye de kullanabilirsin
‐ yaşadıklarımızdan pişman değiliz
manşeti magazin sayfalarında çıkar
‐ geçelim efendim geçelim
‐ yâni bu koca koca adamlar
sözde hepsi de okumuş çocuklar
‐ beyinlerinin iğfâl edilmesine nasıl râzı
oluyolar dersin
‐ memnûnlar bile hâllerinden

‐ senaristin kafasesi
‐ ne kadar zâlim hâin kibar korkak
cesursunuz siz ey efendiler
‐ biz ki kölelerdik
‐ suyu sırtımızda semerle getirdik
‐ her dâim dayakla tehdit edildik
‐ şöyle garip bizcileyin
‐ üç vakte kadar duymıycaklar sesimizi
‐ bahtımızdaki yollar kapalı
‐ güller soldu bülbüller sustu
‐ buzul çağının yaşıyan ölüler efsâneleri
geri döndü
‐ şimdi herkes daha bi hayvan
kötücül iftiracı fesât
‐ verin gayrı hürriyetimizi de mührünü
bağrımıza basalım
lâcivert gecedeki toprak kaynarken
özümüze bir kefenlik yer bulalım
‐ artık bu solan bahçede kutsal yok
‐ katı olanlar buharlaştı
‐ sevdâlara hiç yer yok
‐ sevdicek hayâl oldu
‐ çiğnenmeyecek değer kalmadı
‐ rûhlarınız lime lime paçavra
terzi onarmaz sökük yerinden
yırtık yara izi gibi
sezaryenle doğmuş çocuğun
mosmor suratı gibi
ince ince fileto doğranmış
az pişmiş bonfile
‐ atık zenginçöpü bile değil ayıklayıcılara
kemik sesleri duyuluyor yeşil sâhalarda
‐ en büyük tükürtiye gidecek başka yer
yok
‐ mecburîiskân bahçesinde mutlu insan
yok
‐ zorunlu yerleşiklerin çardağında
‐ ah tükürtiyem tükürtiyem cennetim
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‐ parayı bulanlar epeyce mutlu
‐ âdi yâni hepsi
‐ hemen hemen
‐ bıdı bıdı sunuculardan reklâmlardaki
şeker çocuklardan iyi âilelerden kültürlü
genç kızlardan şov dünyasının kof
yıldızcıklarından kapılmış dinlenmiş
beyne nakşedilmiş
‐ öyle etkili ki hayâtın her ânında
‐ etkilenmemek yâni beyninin
kaydetmemesi
hâfıza diskinde megabayt olarak
yeralmaması imkânsız
‐ bütün bu sayılanlardan ödünç alınmış dil
değil okuduğunuz nefes
‐ diyosun ya da dermişsin
‐ masal kipine indirgeyip
sulandırmıyalım anlatıyı lütfen
‐ ciğeri kebap olsa kavrulsa
su içmez gölünüzden bu dil
‐ her ne bok yerken yaşıyor
yaşatılıyorsan canım tükürtiyem
‐ işte bu dille
‐ ortasınıf ahlâkına yönelik janjanlı
karamelalı kabûlgünü duyarlığındaki
sohbet programları
‐ ne dersin vasatî kırk çöp ortalamasının
canlısirk çadırlarında şaklabanlığa tav
edilmiş dilenci hissiyâtındaki sayın seyirci
‐ kalmadı âhınızın bile iki paralık değeri
yok biz şu gasteyi okutturgaçlattırıyoruz
filan köşeyazarı bugün çok acâyip
şeyettirmiydiymiş
meseleyi o kadar güzel bi yerinden
burkmuş ki hayrân kalırken beyinfelci
geçirmemen imkânsız
‐ çıktık açık alınla
hudûtların kanûnunu yıktık gidiyoruz
‐ aşkın kanûnunu da biri yeniden yazsa
lütfen
‐ dermişim
‐ ey dervişim bu ne boktan hikâye yey

‐ boş tenekeler gibi tıngırdıyan
hayâtlarınızdan depreme dayanıklı
konutlar üretebilecek misiniz
‐ paçavralardan çöplerden cürûftan
modern cüzzamlılardan
candamarları tıkanmış cemiyet için hayır
hasenât çıkar mı
‐ sınıf eşitsizliği vurgusundan nasıl bi ses
çıkabilir
‐ ya metangazı sıkışan çöplük infilâk
edecek
ya infilâkın şiddeti hayâtlarınızı küllen
yokedecek topyekûn
‐ ölümden öte köy mü var hemşerim
‐ bumlama teorisi bu nefes
zengin karışım
çağıldayan nehir
köpüren şelâle
‐ günlerin yeknesaklığında anlatıcı da
diğerleri gibi savrulan biri demiştik
‐ ineğe öykünürken patlayan gerzek
kurbağacık masalındaki tanrıyazaç
konumundan korusun onu yüzmilyon
baloncuk sahibi güzel allahım
‐ odasına kapanıp hızlı hızlı yazıyo ki
millet bi ân önce yayınlıyabilsin
raflarda yerini alan esercikliğiyle
övüngenleşebilsin esenlenebilsin
kargışçağrış çığlık çığlığa rûhu azıcık
dinginleşebilsin
‐ belli bi sınıf arasında moda bi de
‐ yarıaç yarıtok bohem ayaklarında kültür
tırtıklıyan fıttırıklık numerolarına yatan
sürüngen nevrotik sünepeleri de eklersek
‐ hemen hemen bunların arasında döner
kitap mevzûat hazretleri
‐ insanlar yaşamlarının belli döneminde ya
utkun ya da mağlûp olurlar
bu iki nitelik görmelerinden önceki son
durumlarını gösterir
‐ kentte kalıp magmadaki yerlerini alıp
magmanın kaderine ortak mı olsunlar
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mutlu bir pistanbullu geyiği
veya kıra çekilip
geçilip gidilip
şehir terkedilip
o tip bi hayât mı
‐ tütsülenmiş kafaların bi zip bi zap
kaykayları
‐ sanki kolaydı kente sarmalanmış
benlikleri köklerinden sökmek
‐ ölüm bile kıpraştırmaz kuntlaşmış
rûhunuzu
‐ kurbânlardan kurbân
en sevilen ala bir can
yavru bir ceylân
ceviz oynamaya gelmiştik odanıza
siz sattınız bizi üç altın pula
sen sayı ney
ne hakkınız vardı
sığ ufkunuzdaki maraz altüst ego
kubartılmış gurûrunuzla kibiriniz
sûretinize dövmelenmiş otoaşkınız
selfservis yâni şiirleriniz
sen sana pişir sen sana ye hesâbı
altın kaval üstün şişhâne hemşerim
derviş dervişi sırayla sikermiş
parayı buldunuz sizinize taptınız
karpuzun götüne eşşeğin amına kar suyu
kaçırdınız
‐ cumhuriyetinizin bukalemun cenâhında
kurbân derilerini satan ucuz rüyâcı esnaf
‐ cansıkıntısında başka âbide
dikemiyceksiniz
‐ kanasta oynıycak kedi seviceksiniz
‐ yiyicek sizi o beslediğiniz pisikler
‐ bokunuzu çomaklıyarak gebereceksiniz
‐ yanyana kötüyle iyi
zıtların birliği ilkesi
‐ o esnâda uçak haşmetiyle bulutdelene
girdi
‐ kameralar görüntüleri belleklere çaktılar
‐ o yüzden artık kıyâmet senaryosu
‐ şok ve dehşet

bul ve yoket
geber ya da itâat et
‐ ortasınıf âilelerin muhteşem beyin
yıkayıcısı ahlâk onartıcısı edep erkân
düzenleyicisi kat kat gaste
‐ yani vatanistana bağlı
birleşik milletler kudretine kırıtkan
meclismatik aritmetiğindeki hassâs
dengeleri uzlaştırmaya yönlendirici örgen
‐ kamu denen
refleksleri gaste gibi gayrıörgün
kurumlarca üretilmiş mecâlsiz sürüyü
keyf ilâveleriyle
‐ pazar kahvaltılarından sonra geğire
geğire okuyacağınız
eeee melmeket şeylerini hasbelkader
kırâat eylerken ne kadar da güzel
yaşıyoruz canım biz ne iyi insanlarız diye
inandırttırılacağınız
‐ benizleri sararmış köşe kabakları
size verili virülü virele bi hayât vaaz eder
yine yeni yeniden pop hayat
pop olmıyan hayât artık çok bayat
‐ bayat ekmeği ete kat
bitkileri de kıy bahârâtla fırına ver
mis gibi yağ reklâmı olsun
‐ aralara yuvayı yapan dişi mâlikane
avradı da salıver gitsin
‐ hatun hep şefkatle tebessüm etsin
şehvetten arınık olsun
‐ âilebabalığı denen kurumun mümessili
de muhakkak götgöbek bi erkek olsun
‐ silik hödük bi baba da olsun
‐ kadının budu şöyle yağlı kısmından olsun
‐ hâlis türk usûlü balıketi
‐ hindiyahni mandagönü
‐ bıngıl bıngıl et canım
‐ ton ton ton dardanel ton
‐ cinsel sorunlarını çözemiyen bir milletin
candamarları kopuk demektir
‐ bedenlerinizi keşfetmekten başka
yitireceğiniz hiçbir şey yok tamyol ileri
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‐ sanki analarını sürekli birileri
sikmiyomuş gibi anasına küfredilince
dellenir necip türk milleti
‐ pozitif enerji dağıtan sahtekâr
brahmanlardan elalmak çok moda şu
aralar
‐ kadınlar için kültür demek hımmm
‐ ofis ortamındaki kentli kadınlar ideal
tüketici efendim
‐ o hâlde üzerlerine çalışıla
‐ alışveriş cadısını okudun mu şekerim
bizim gibi ileri gerzekilâlar için monogam
bistüri tadında
gerlemler gerimler gelinler
alışveriş çantaları dağıttırezlermiş
sinirlerimiz bozulduğunda alışveriş yapıp
tüketesiye isek huzûru çikolade yemiş gibi
mutlanarak bulucakmışız
yani bugün kocamı kandırmam için
mecbûr açıcam bacaklarımı şekerim hah
haayy sefâm olsun
‐ rüzgâriyyet gastesi yakında bombanızın
pimini patlatacak kafatasınızı matkapla
delecek dilinizi tuzla yaracak gözlerinize
mil çekecek hayâlarınızı dağlayacak
müthiş bir yazı dizisine başleyoooor
uyuşturucu denen tuzağın bütün
perdearkası bu sarı sayfalarda
deliyürekle türk aynıştaynı olmak
arasında bocalıyan delikanlıcıklar
ayrıyeten üretmeden tüketmeyi pek seven
çıtkırıldım fidanlar
‐ tükürtiye tükürtlerindir
‐ devlet işi büyüklerindir
‐ allah devlete millete zevâl vermesin
‐ âmin
‐ kahraman ordumuzla silahkâr
kuvvetlerimize işlerinde hayırlı
muvaffakîyetler temennî ederken
‐ yâni özet olarak sayın ağbicim
‐ iletişim şebekelerine inanan şebekleri
anladıysam cidden arap olıyım

‐ dörtköşe yazarların âidiyetlerine sinmiş
tuzrûhu kokulu satırarası cümleleri
‐ editörlerinizin pek iyi bildiği
haber piramidinin tepesine neyi
ortasına sonuna neyi
‐ kurardınız yapardınız satardınız
‐ kentli kadı nerkeklerin cansıkıntısıyla
soslandırılmış dertleri nedir
canları da bi sıkılır bi sıkılır
patlarlar cansıkıntısından
yatak uyanmak bilmez
‐ dem bu demdir
garip keş gönül
derin nefesler çek
‐ alın size nefes sözlü târih bi tepsi
‐ e zâten keş zâten müptelâ hepsi
‐ senaristin kafasesi kafasesi si si si
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24. her şeyi siks olarak
düşünmiyelim

‐ o da doğru
‐ erkek sâde sikmeyi düşünür
‐ yap işlet devret usta
budur benim için karı
‐ güzel kadın çirkin kadın yoktur
az votka çok votka vardır
‐ iğneci bu karı
‐ bütün ünlüler içiyo sanki bilmiyoz
‐ kokaindir o ağbi kesin
‐ bi de karılara vura vura vura vura
bel mi kalır adamda
sikmediği kalmamış bak bu sunucunun
‐ jigoloydu eskiden yaşlı karıları sikiyodu
götünü de siktirmiş olabilir
‐ am göt sik pıroblem diğil
‐ sosyete düğünlerinde özel kokain odaları
varmış
‐ şişe çeviriyolar şişe kime denk gelirse
‐ çok paran olması da iyi değil
‐ sanki paran olsa sen yapmıycan ibine
‐ illâ ki yaparım mühürcü ama böyle değil
alırım bir veya iki manita o kadar
‐ fazlasını bana gönder ben gerekli
işlemleri yaparım
‐ jigololuk da kolay diğil ya kalkmazsa
‐ gözünü kapıycan siktiğin çıtır manitaları
hayâl edicen kökliycen
bin dolar vericek kokain çekicen
‐ geçin hemşerim kokaini mokaini
‐ bak bu sanatçı ilk çıktığında
‐ geç onu gözler mözler kaydı
‐ niye yattı niye kriz geçirdi
‐ kokain amına koyayım
‐ üstüne alkol de almış olabilir
‐ kokain kumar fuhuş
‐ sonra
‐ nağbıcak vurduruyo sonra
‐ belki de vurdurmuyodur
‐ hamamlarda götünü dövdürüyo hepsi
‐ âlemde her türlü şekil olabilir
‐ önce o karıyı sikiyomuştur
arkadaşı var o da istiyecek tabi

‐ bizim anladığımız kadın anlayışı yok
‐ yüzüne otuzbir çekmem şu mankenin
‐ ağzına verilir
‐ kıral efem ilâç gibi radyo
‐ eskiden cinsel ilişki yoktu
kadınlar erkekleri ava gönderdiler
et getirene et verdiler
‐ en iyisi orospular
‐ türk karılarından uzak durucan usta
‐ yabancı bi karı bulsam evlenirim
‐ onlar da türk karısı arıyolar
‐ hadi özgürsün diyo git sikiş
‐ mahâlle karıları sikişiyo esas
çok serbes olunca tadı kaçıyo usta
gençliği normal seks kesmez artık
denyoluğun her şeklini görebilirsin
yakında
‐ adım mesut soyadım bahtiyârrrr
‐ zekümren söylüyo
‐ o da rahmetli oldu
‐ ibneleri öteki dünyaya alıyolar mı
‐ burdaki şekiller neyse aynısı orda
‐ zebâniler oğlancıymış
‐ karı da sikiyomuşturlar
‐ karı veyâ oğlan bulduğunu sikicek
gözüne kestirdiğini işte
sen cennete sen cehenneme
aşşağıdan yenisi geliyo nasıl olsa
‐ nataşa yataşşağa
‐ ilk devirlerde hacısı hocası dahi gitti
‐ ukrayna moldova moskova
‐ sopa gibi yarrağım olacağına fındık kadar
amım olsaydı dünyâyı ne biçim sikerdim
biliyo musun
gördüğüm her kıtır delikanlıyı ayıklardım
bi sefer
‐ kadın olsan öyle düşünmezsin
kadınsın ya kadın gibi düşünürsün
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karı ona da veriyo
sonra da dönüyolardır birbirlerini sikeler
‐ beyninle sikinle götünle yaşıycan demek
ki hemşerim
‐ çevre o yola sokuyo onu
‐ en ünlüsü kimse onu götten sikmek istiyo
‐ o popçu yok mu o popçu
sikicektim cezâevinde kaçtı lavuk
daha şöhret möhret diğil hiç bi şey diğil
amına koduğumun çocuğu yaa
harbiden karı gibi çıkıyodu voltaya
of diyodum manitam çıktı diyodum
dudaklarını nası boyuyo
cezâevindesin
‐ kimde sıra
‐ o şarkıcı çocuk var ya
oğlandı yani cezâevinde
‐ karı da sikiyodur şimdi
‐ ama orda o zaman oğlandı işte
‐ ibne mi hakkaten
‐ hapishânede gırtlağına dayamışlar soyun
demişler
cezâeviciler derler
amsızlık başımıza vurdu derler
‐ ona kaymış olabilirler
‐ ufak yaşta girdiyse olmuştur
‐ niyeti bozmuşlar vardır yâni
‐ lavuk zâten almış otuzaltı sene
sikini omuzuna atmış bekliyo
gelince de kayıyolar
‐ alan râzı veren râzı
‐ isim sikiyolar isim
ilerde söylemek için işte ben filan siktim
yalan mı usta
‐ o gastecinin tezgâhından geçmedi mi bu
adam
önce birbirlerinin oğlanlığını yapıyolar
sonra ikisi de parayı buluyo
filim orda kopuyo ayrılıyolar
‐ büyük âşk yaşamışlar
‐ âşkı tarlabaşındaki tıravesti yaşıyabilir o
yaşıyamaz

ibnelik götünü siktirmek diğil
‐ gurûr haysiyet şeref kastediyo yâni
‐ zengin adam doyuyo her türlü zevke
ondan sonra da götünü siktiriyo
‐ bi de bunu deniyim diyo lavuk
sen o pozisyonda olsan sen de yaparsın
‐ parayı bulunca
bulursak
götümüzü mü siktirecez mühürcü
‐ heralde siktirirsin daha kimbilir ne
taklalar atarsın amına koyayım
‐ ben siktirmem iki karı çağırırım
‐ sikimizi kesip yeriz ete para vermeyiz
birbirimizi sikeriz göte para vermeyiz
‐ haaaa o kadar işte
‐ her şeyi siks olarak düşünmiyelim
‐ adam açıklamadı mı kardeşim seks
malzemeleri en çok anadoluda satılıyo
diye
‐ türbanlı kadınlara dikkat ediyo musun
‐ en güzel sikilicek karı türbanlı
‐ böyle ful geziyo ful yâni
‐ iç çamaşırı da giymemiş olabilir o
‐ cartiyer giyiyo
‐ tanga külotla geziyo türbanlı karılar
gözleriyle ne biçim sikiyolar adamı
her boku da yiyodur yâni türbanlı
‐ zikir yapıyoruz ayağına
‐ zikir sikir oluyo
‐ türbanlı bi baksın tahrik oluyorum
‐ ben aynı aynı
‐ dudakları ufff
‐ geçin bunları yaa
‐ gözler öfff
‐ kız giriyo kuaföre
komşum dükkân yaa
eski vücûdunu çıkarıyo yeni vücût giyiyo
türbanı mürbanı bıraktı
saçlar maçlar o biçim gidiyo
geri dönüyo türbanı giyiyo
gelen karılarla savaş veriyo benim kediler
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kıskanıyo karıları amına koduğumun
kedisi
o dahi biliyor kadının en büyük düşmanı
gene kadındır
‐ biraz kıssana
‐ mevzûyu çözmüş hayvan
bu benim ekmeğimi veriyo suyumu veriyo
diyo gitmiyo başka yere
‐ kedi başka kadın başka ağbi
‐ aynı diyorum usta
ha kedi ha kadın
zâten dikkat edersen kadınların en çok
sevdiği hayvan da kedi
‐ kafama göre kadın bulamıyorum
‐ buldun mu sikicen
‐ bulamadım mı
‐ sikmiycen o zaman
‐ evlenelim mi yâni
‐ toptan mı alalım ineği tek tek mi
‐ perakende pahalıya gelir
‐ toptanı ucuz
‐ her gün aynı sütü içicen o zaman
‐ sütsüz de kalmazsın diyo
‐ evet
‐ bi inek al sütünü sağ diyo
‐ evet
‐ bana göre diğil ağbi evlilik
‐ heralde
mantıklı bi şey olsa biz evlenirdik
‐ eskiden ören bayan vardı
şimdi veren bayan var
‐ bi arabaya bakar olay
‐ erkek karşısında amdan götten çok rahat
bahseden karılar var
amın ne olduğunu bilmeden konuşuyolar
‐ karıyı amından diğil beyninden sikersen
kölen olur
‐ evet
‐ istersen kırk yarr
‐ kırk santim olsun farketmez
‐ paran yoksa yüzüne bile bakmaz
‐ onu demek ist

‐ karı için farketmez
gider siktirir canı istediğine
‐ entel manitaları sikiyosun sen
ben de salaş manitaları sikiyorum
on dolar veriyorum çingene sikiyorum
‐ değiştirmek istiyorum ama entel
‐ ikisi de aynı
‐ köylü kızlarını sikmek ist
‐ beyin olarak aynılar
köylü kızı da şehirdekilere özeniyo
al işte senin pembe
ki şehir kızıydı noğoldu
‐ uyuşturucuya düştü bi ara
konsomatrislik yaptı sonra evlendi
mazbut evkarısı oldu
‐ orospuluk dünyânın en zor işi
‐ sorsan âşık oldum evlendim diycek
‐ ne âşkı
âşkı sikiyim paranın âşkı
paran yoksa âşk da yok
o devirler geçti usta
kimse lise âşıkları diğil
sen hiç duydun mu zengin kızla fakir
erkeğin âşkını
‐ hayâtın zevkini arıyoz işte mühürcü
‐ karının amına yabancı taşşak değerse o
amdan hayır gelmez millet
‐ en kıral karı olsa sıkılabilirsin bir ay
sonra
çünkü kadının beyninin sâbit olmadığını
görüyosun
‐ karı kocasının yanında gözü oynuyo
‐ ölüsünü sikiyim onun ölüsünü sikiyim
‐ erkek için değişmez ama bi kadın için
altına yatacağı erkek çok önemlidir
sikildiğini bilmesi lâzım bi karı
bu adam beni sikiyo demesi lâzım
şunu da unutma kadın her zaman iyi bi
tokmakçı arar
iyi bi vurucu tim kadın karşısında her
zaman kazanır
onların da zaafları bu işte usta
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yarrak
‐ kadın diyince korkucan birâder
şeytana bile pabucunu ters giydirmiş
bi kadına asla imân etmiycen birâder
‐ akıllı erkek karaborsadır biliyor musun
çok karı var boşta gezen
zâten konuştuğumuz mevzûlar
tabiat erkeğe avlanma vazifesi vermiş
‐ hayvanlar başka
‐ yalnızlık allaha mahsus
‐ yirmi yaşındaki devirlerimiz geçti
mühürcü
‐ kırkında vericeğin karar çok önemli
beyninle sikinle karışık siktiğin zaman
yoruyorum iki saat
ondan sonra taşaklarımla top oynuyo
afedersin
‐ o kadını alnından öperim
‐ amı götü açıkta geziyo ağzına almayı
bilmiyo karı
yirmi yaşındakinin yarrağı zor kalkıyo
artık
‐ sabahtan akşama kadar çalışıyo bel mi
kalır
‐ yordular bizi yordular bizi
beni kullanmama
kadınları kasdetmiyorum sâdece
kullanmıyan kalmış mı
‐ bi şey diyo musun mühürcü
‐ güle güle diyorum hamdi
‐ kadın çevremiz çok olmadı kanka
ama insan olarak kadını anlatabiliriz
esrâr içen karıların sonu kötü
şekli şeması bozulmuş şaftı kaymış
intihar ediyor veya çok pasifize hâllere
düşüyor
kadınlar daha perişân erkeklere göre
‐ daha duygusal olduğu için
‐ filinta gibi manitayı sikiyorum
gönderiyorum
sabah banyo yaparken sikim kalkıyo
yanlıştır işte bu

ben o karıyla seks yapmadım o zaman
beynim rahatlamamış ki sikim rahatlasa
ne olur
‐ başımıza geliyo sık sık
‐ sık
sikin suyunu sık
kadın olarak görevin bu di mi
‐ selâmın aleyküm millet
karıları mı çözmeye çalışıyosunuz
‐ hah kerraneci de geldi
‐ kerraneci demeyin aga yaa karı mı
satıyoruz biz
‐ kerranede banyocu de de okuyucu da
anlasın
‐ noğlucak bu romanın sonu
‐ bu kitabı ben mi yazdım hemşerim
‐ ne kadınlar varmış eskiden
‐ hayâtı çözmüş öyle mükemmel karılar
var ki uçurur seni
kadında merhamet yoktur millet
şefkat olabilir sevgi olabilir
ama gaddar kadın
bi de kafası çalışmaz kadının
ibneliğe çalışır fesâtlığa çalışır
mühürcü kızmıyosun di mi getirdim
buraya basarız içeriz dedim
‐ tekke yaptınız burayı
‐ arkadaşız biz ama
‐ arkadaşlığı sikiyim aç
‐ çok tehlikeli bi dalga
‐ çok sikmekle çocuk olmaz
etkilemiyo artık bizi aç
‐ çay kaşığı var mı
‐ o şireli yapışır
‐ getir yıkıyım o zaman
‐ tamam hâllettik
‐ yaşam böyle diyorum
‐ sen aldın di mi kimde
‐ ne farkeder vurun ağbi yaa
‐ yeşil ilâç incecik toz bak
‐ bi kaşık daha koy bu tarafa
‐ yap adâletini işte
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‐ kafamız güzel oldu
‐ cezâevinde hiç kalkmadan
cıgarayı bile götümüzle basıyoduk
‐ ve muhteşem bergen yorumu
‐ sevgi gibi kutsal kelimeler
yalnız sende düştü dilime
ölmek yetmez senin uğruna
sense hâlâ anlayamadın
elimde duran fotoğrafın
baktım inan tanıyamadım
bu şarkımı ben sana yazdım
sense hâlâ anlayamadın
hissetmeyi senle yaşadım
sende tattım ben bu duyguyu
söylemekten hep korkuyordum
şimdi dinle bütün âşkımı
şimdi beni anlıyor musun
bu şarkımı dinliyor musun
inan seni çok seviyorum
sen de beni seviyor musun
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25. kimyâ alıyoruz ama
derbeder değiliz

meyvasuyumu içiyorum
yusufla konuşuyoruz
‐ goa danslarından yapıyom ben duâ
pozları var ya yakın dövüş gösterileriey
avrupada ispanyada var morukey
hızlı ve çok değişik eğleniyolar dünyânın
en zengin insanlarının bütün imkânları
ispanyanın adası ibiza tıklım tıklım
güneş var insanı ısıtıyo
çadırı dikmiş meselâ bi adam
anadan doğma bi karı
günaydın diyom
günaydın diyo
audi
veriyo bi tâne ağzıma
çil ağuttasın atıyosun ağzına
sen de ona bi öpücük veriyosun
veyâ memesinden de emebilirsin olay seks
deyil morukey başka çünkü aldığının
alacağının tadını biliyon
emdiemeyi şu kadar olsun siparişini
veriyon onlar da tıkırt basıyo veriyo
anladın de mi hapı yapıyo tâze tâze
ve her şey var orda
her biri üstlerinde ciciler ve nonstop
yirmidört saat müzik dijeyler çılgın gibi
durmak yok morukey mayoylan bikiniylen
neylen istersen dolaş danset sikiş canın
neyi çekiyosa
marka sorunu yok canın hangisinden
istiyosa ısmarlıyabiliyosun moruk
cennete benziyoey cennet gibi
öyle bi yer yokey dünyâdaey
amaç eğlenmek moruk
sâdece bunun için yaşıyan insanlar var
ilginç de mi
‐ sen bu işi kovalıyosun
para kazanmam lâzım diyosun
sikinle para kazanmaya kalkıyosun
‐ hey bi çift meme olmayınca konuşmalar
çok ciddileşiyo
‐ yapmaman lâzım yapıyosun

‐ orda kafasına göre nonoşlar vardı
‐ gözler cam gibi durmadan su
‐ satıcı mekânda veyâ torbacı mekân
olay tuvalet civârı döner
‐ siz gittiniz köşede konuşuyosunuz
hey dans edelim diyom gelmiyonuz
daha da takılmak istemiyom sizlen yusuf
‐ çizgilerimiz farklı isrâfil
‐ hey ben yapmıyom öyle tirip
‐ insanların istediği gibi davranma hakkını
elinden alırsan
‐ biz oraya gidiyoz moruk
hey kimyâ bu esrâr deyil
her grubun önderi olur hey çevresinde
toplaşılır kararları bi kişi verir
‐ sen beni tanıyo musun arkadaşım
doz miktarım ne
kafamın yapısı tedbirlerim
sana ispatlamak zorunda diğilim
‐ derdin ne isrâfil ne diyosun
‐ hey yusuf anlaşmayıey bozduneyyy
‐ lider olunmaz lider doğulur dedim
dinletemedim anlaşılmadı
sinirlenmek iyi diğil
öfkeyle kalkan zararla oturur
her zaman kontrol
kâmil insan
kimyâ onu etkilemez
gene çok hızlı konuşmaya başladım
yavaşlamam lâzım çokkk yavaşşş
‐ sen kendin keriz gibi oldun hey
hep aynı şeyleri tekrarlayıp duruyon
‐ oğlum ordaki herkes haplı
ben de tatlı bi hayât yaşamak istiyorum
ulan isteklerinizin sonu hiç gelmiyo ki
‐ ceketimde onsekiz tâne vardı
sigara jelatinine kıvrılmış yatıyo
kuzu
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saçma hareketlerin miktarı artıyo
hayât hayât hayât beni dinle
senin bilgin sana doğru
benim bilgim bana doğru
zekî bi insansın
cezâyı kanûnu şunu bunu biliyorum
diyosun
sen güçlü bi insansan
hırs yap hırs yap hırs yap hırs yap
rûhun ıslâhı yok
rûhunu ıslâh et
‐ anasının amına soktuğumun dünyâsına
kazık mı kakacaksınız nağapacaksınızey
‐ hâlâ uçuştasın isrâfil
‐ o bahsettiğimiz kişiye
hikmetağbiye bi takım şanslar verildi
o beni susturmaya kalktı
olayını başarırsan sana şapka çıkarırım
‐ bak görüyorum
dilinin altına koydun birini
yarım bi daha koydun
çok hızlısın isrâfil çok tehlikelisin
kimyâ alıyoruz ama derbeder değiliz
‐ yarımın yarısı mı bu
‐ kâr amacıyla getirmedim ki ben
‐ sen bi insaniyetlik yapıyosun
‐ iş olarak yapsam tamam derim
‐ yarım burun çektik yeter
‐ biraz daha ısrar ediceksen
almıya
bilirim
üffhhüüüüüüp
aldım bile maalesef
‐ iki ayağımızı bi pabuca sokuyosun hadi
hadi diyosun
‐ moruk baştan konuşmadık mı varil
olacak dedin
‐ sana elimden geleni seferber ettim
bak adam otuz kilometre yoldan geldi
‐ hey ama yâni korkmayalım hey
‐ korkmuyorum korku yok
benim adım rüzgâr

çok hızlısın yavaş diğilim
‐ moruk kaç saattir bekliyoz yaeey
‐ beni yanlış yerlere çekmeye çalışma
‐ kıpır kıpırım heyeyeyey hapı yutunca
kuzu gibi mi olacam hey
‐ yok isrâfil mal yok mallar bitmiş
istanbulda ne kadar piç varsa ekslenmişler
uyuşturucu esnafı kepenklerini indirmiş
babalar âleme kitlenmişler
kapsama alanı dışındalar
şu ân olan bu
iyisi yarın bekliycez
‐ sabır diyorum eski insanları düşün
‐ hey dünkünün aynısı takunya gelmiş
‐ hele bi oturun nefes alın
‐ deriiiiiin bir nefes
‐ rızâ kola alıcan mı bakkaldan
‐ bak ne biçim olaylara girdi
gördün mü isrâfili
yuttu iki dakka sonra ayağa kalktı
dirildi dikildi direk gibi oldu
‐ yapmadınız şöyle güzel bi cıgara be iki
saattir vır vır vır
‐ beni buraya selâmetle gönderdiler
selâmetle dönmek mecbûriyetindeyim hey
parasını verelim en iyisini alalımey
hadi çalışalım yusuf bak rızâ gubar
yapıyorey sen de bi tane ot yapey
‐ istediğiniz kadar sarın kırın dağıtın
‐ arkadaşlık çok önemli yusuf
az kelime kullanarak anlaşabileceğin insan
dosttur
mücâdelelerle gelmiştir
yarım yamalak hayâtla gelmemiştir
denemiştir görmüştür yenilmiştir
yıkılmıştır ondan sonra gelmiştir
işte arkadaş odur
‐ insanın en büyük sermâyesi aklıdır
‐ aklın varsa para gelir
tek hareket
canalıcı vurucu atak
sonra yan gel yat
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yoksa milyarları bulursun hava cıva
eline yüzüne bulaştırırsın
kaybederken o hâlâ seni yönlendirir
para sayma makinalarında para sayıcam
amacım bu
benim senle işim olmaz isrâfil
‐ hem iş yapalım hem eğlenelim hey
‐ şuursuz yuttun
saymadan yuttun
‐ hey hapı öyle ezme ince ince ufaltacan
sonra ezecen çamur gibi olacak moruk
yoksa çekemezsin beyin damarların patlar
‐ yuttun
yiğit inkârdan gelmez
âfiyet bal olsun
getirtmek sorun diğil
kilit isimler olucak hâfızanda
bak akrep şeklinde dizmiş tozu isrâfil
adâletli olsun diye
fffhhüüüüüüüüpppp
‐ nasıley
‐ dolu atıp boş tutmamak lâzım
gayrımeşrû kelimesi ne demek
tetikte olmak zorundasın
bissürü torbacıyla oturmuşum
bekle beklemeyi öğren
‐ isrâfil birinci sınıf eks bulucakmış
‐ antâlyada ilâç bekliyen hastalar var
en az bin taneeeyy götürmem lâzım
‐ kafalarımıza yarım hapı rendeledik
beyin hücrelerimiz malı sünger gibi emdi
sâfi kafayız
emdiemey çaktırmadan geliyo di mi
‐ toz burnundaki kılları falan geçecek
hey sümkürmezsen kıllara takılır
‐ kredi kartı gibi bi şey yok mu
‐ telefon kartı kalın olmaz
‐ amı buldun kıllısını mı arıyoney
‐ porselen tabak var mı
sehpanın camında yapıcaz
biriniz hapı ufalasın
az o biraz daha kır

‐ bu eve hiç hatun eli değmiyo mu rızâ
‐ geliyoz zâten sabah kafalar on dünyâ deli
gibi dansetmişiz
güneş doğana kadar oturuyoz
eksten düşmek için ot içiyoz
bazan öğle vaktini bile geçiyo
sonra bi daha görmüyosun kızı
belki kulüplerde karşılaşabilirsin
‐ un gibi yapıcaksın
‐ yaa allağam bırak yaa isrâfil
eziyoruz bekle rahatsız mısın
‐ para nerde
‐ millipiyango biletini rulo yaparak
uyuşturucu çeken bu insanlaaaaar heeeyy
sayın seyircileeeer
‐ bitirdiniz karı gelse veremiycez
‐ aha bu arayan hikmetağbi
‐ kimse nasıl öleceğini bilemez isrâfil
‐ burdaki işler olmazsa japonyaya gidiyom
ninja olacam
onu yapamazsam ispanyada bar açacam
hey çok ilginç planlarım var
zâten on gündür uyumuyom moruk
cezâevinden çıktığımdan beri
babamın taşşağında gittim almanyaya
kızkardeşim iki kardeşim annem
onbir yaşındaydım en son gördüğümde
oğlum birâderin cezâevinde boynunu
makineye vermiş altı yerden kafayı
bedene diktiler yaşıyo işte
bi sene geçiyo bi daha arıyo
arabesk işte
eeee anne diyom ağlıyo
üç sene sonra eee anne
oğlum moğlum diyo senenin zâten sekiz
ayı hastanede yaşıyom diyo
işte arabesk duygu yapıyo hay amına
koyum
ne güzel diyo oğlum çalışıyodun diyo
hastaneden arıyo çocuklarımı ölmeden
evvel gelin toplanın diyo
allah allah ne yapacam morukey
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kaç sene geçmiş beni sınırdışı etmişler ben
türkiyeye gelmişim evlenmişim
boşanmışım ama o diyo çocuklarımı
görmem lâzım onyedi sene geçti
‐ hadi çıkmak yapalım mı yusuf
‐ erken daha ne çıkıcaz
‐ çıkın istiyosanız siz
‐ iyisini alırsak çarpma yapar
devâmı var bi hafta sonra gene patlar
destekleri gelir fileşbekleri gelir
dozajı ne kadar artırırsan o kadar
çakıyo musun çıkamıyosun
ömür boyu takılı kalabilirsin
cezâevine ilk girdiğimde aynalara
maynalara parlıyan şeylere bakamıyodum
hey yusuf sana telefon etmedim mi
demedim mi olimposta ortam güzel
gel dedim ama sen romanyaya gittin
beni aldıklarında yüksek dozdum
cezâevinde ayıldım ki kırkdokuz gün
geçmiş duvarlara bakamıyom
zâten odada oturuyoduk hepsi elimin
altında torbada
jandarma bastı paketi fırlattım
askerlerin üstüne düşmüş
‐ nişantaşındaki o masajcıların numarası
kaçtı
‐ hadi biz çıkalım o zamaney
‐ nereya gidicez
‐ ebenin amına nereye
ne yapacan hadieeeeyyyyyyyy
‐ yüksek seviyede elektronikmüzik
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26. kafası yok usta
kokusundan belli

‐ doktora demişler ki biz mariyuanna
kullanıyoruz
doktor da tıpsal faydası var içebilirsiniz
demiş
‐ üflentiiiiiiiiiiiiiiii
‐ herkes içse dertler bitse demiş
‐ siker misin sen şimdi bu karıyı
‐ esrâr arkadaşlığımız var içiyoruz
‐ içmesini bilmiyenlerle içmiycen
‐ torbacı beşyaprak geçirmiş bunlara
öyle duruyo masada yimbeş gıram
‐ diycektin o esrârı ıspanak diye tavada
kavurun üstüne de iki yumurta kırın
‐ ne olaylar var
‐ olayını yiyim her taraf olay
zapla kanalizasyonlardan birine
gözüne sokucaklar olayı
‐ amerika çıkarma yaptı
‐ gaspa çıktım bütün dünyâyı var mı bana
yan bakan demiş amerika
geri dönemez döndü mü bitti
amerikayı amerikadakiler siker o zaman
‐ zenciler indirmediler mi los encılısı
‐ yağmaladılar usta
‐ biz bu romanın üveyevlâdı mıyız alooo
‐ kadro geldi gene sikicekler beynimizi
‐ mühürcü nasılsın yusuf ağbi meraba
‐ ot boğazımızı yaktı kubarınız yok mu
‐ arka arkaya üç tane yapılmaz
‐ cıgaranın kafası iyiyse bile bozar
‐ boşuna yâni bi ton içtik
‐ kadiraga panzehir dedi onun otundan
da anlamadım
‐ panzehir şu harmanız
şu anda içsek kafamızı kırar da
‐ otları katıştırıp yapalım
‐ bunun güzeli var kardeşim
‐ e kim içiyo güzelini
‐ hızlı geldi hızlı gitti boşmuş kafası
‐ bi şeyler alalım mı bakkaldan
‐ mühürcüye de soralım ona göre
‐ açlığın var mı yusuf ağbi

‐ bildiğim istanbulun çehresi değişmiş
ben bu şehre dayanamam
ve sana bi şey diyim mi
bizle berâber içenler mantarlamışlar usta
‐ hapa düşmüştür kimyâ takılıyodur
‐ göt olmuşlar
adam gibi esrâr içen göremiyorum
‐ taşşağını sericeğin bi pozisyon olucak
ha o zaman iç
‐ entel ortamında ot masaüstünde
‐ esrârı iki kişiyle içicen hemşerim
bak benim kedime
salamla besliyorum amına koduğumun
kedisini di mi güjelim
hadım madım da etme yok
her türlü zevkini alıyo hayâttan
‐ canları sıkılır bi de bunların
‐ nefes alınmaz bu şehirde
neyi arıyolar usta
pisikoyatrisin sana nası bi faydası olabilir
kapısında doktor yazabilir
onun da tedâviye ihtiyâcı var o da rûh
hastası
nerden biliyosun seni rakı muhabbetine
meze etmediğini
‐ kızın eski sevgilisi intihara teşebbüs
etmiş sonra da eks manyağı olmuş
şimdi şırnakta askermiş
‐ ya deliricek ya akıllanıp gelicek
‐ kız âile terapisine gidiyomuş
kocası korkufilmi seviyomuş kız
sevmiyomuş adam bana köfte yap
diyomuş kız kıymayı elliyemiyomuş
‐ geçicen bunları hemşerim
‐ kıymayı yoğuramıyomuş işte iğrenti
geliyomuş
‐ yarrak da alamıyodur ağzına o
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‐ kafası yok usta kokusundan belli
‐ benimkine yarımekmek içine kaşar
ketçap iki üç de zeytin
‐ bi şişe de su al çay yaparız
‐ bi de kaymaklı püsküvüt al
‐ nağbıcan kaymağı usta
‐ yeriz işte
‐ tuz attır tuz çok tuz attır
ketçap domates mayonez de olur
hamdi püsküvüt unutma püsküvüt
‐ yakıcan o cıgarayı mühürcü
‐ usta karışmayın lütfen yaa
‐ şimdi lâfa mafa dalıp da yakmıyasın
‐ bu böyle kaç para
‐ her mühür yirmi
‐ oha
‐ çok gaddar takılmış
‐ ne diyorum süper bir ilâç millet
‐ ayrı ayrı mı basalım bir mi basalım
‐ plaka basalım ince olsun
‐ verin kardeşim ben bi seferde elli gram
basmış adamım işte şâhit
senarist kardeşime sor keraneciye sor
basmadım mı hemşerim
‐ pres olmasaydı görürdüm
‐ pres olduktan sonra herkes basar
‐ yarrak basar
şeyi versene folyo
çözmüşüz işte esrârı
üstüne çıkıp zıplamıyoruz
sokaklara çıkıp esrâr aramıyoruz
iki demirin arasında ezilince taş gibi olur o
zâten
‐ suyu nasıl verdin
‐ cıgaranın özelliğini bilmiyoruz ki
‐ normâl verdin yani
‐ ateşini ona göre ayârlaman lâzım
‐ kaç kat gaste sardın
‐ hiç kafanızı yormayın
‐ sen iki kâğıt daha sar ona
‐ ver kanka sen onu bana
‐ yeter ağbi yeter

‐ tamam işte tükürükle
‐ ulan bunları senaryo diye yazsak
inanmaz ha kimse
‐ sâlih ağbi yazsaydı amına koyardı
ortalığın
yazamamışsın sen
‐ ağbi uğraşıyoruz işimiz bu
‐ di mi usta
daha ne biçim ilginç senaryolar var
‐ esrâr peygamberi mühürcü meselâ
‐ esrâr basıyorum şu an yiyemem kenara
ayır
amına koyayım erken getirdiniz biz ne
zaman yiycez falan fıstık
‐ süt yoktu bulamadım
‐ ne sütü yaa
‐ süt istemedin mi senaryocu
‐ püsküvüt hamdi püsküvüt
‐ püsküvüt şeklinde bi kelime
kullanmıştım ben sana
‐ ateşle ateşle
‐ kim yaptı bunu
‐ sâlih ağbi sardı ben yapıştırdım
‐ suyunu az vermişsin mühürcüm
‐ suyu tamam onun
‐ üstüne beş kat gaste sardık
‐ biliyorum adamımı biliyorum
‐ yanlış tanımışsın o zaman
‐ herkese yol verir bana hayâtta
‐ bunun kafası nasıl
‐ hızlı geldi hızlı gitti
‐ deliyürek târihi başladı
‐ ikinci bahar diye şimdiki hayâtımızı
yaşıyoruz
‐ yakalım mı
‐ çay içelim sonra diyo
‐ çay veya esrâr farketmez
‐ aldı yarım saat koşturdu sonra durdu
‐ zekeriyânın malı mı
‐ hap işlerine de bakıyo zekeriyâ
‐ hemen bağırsaklarımı çalıştırdı bak
‐ şeker hastalarına veriyolar
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‐ bu cıgarayı sabah on birde içiceksin
çok hârika kafa yapar
‐ kimde
‐ sen kaç duman vurdun iki mi
‐ kovala ağbi kovala
‐ başka yok mu sizde kanal
‐ tanıdığım torbacıların hepsi hapiste
‐ esrârı ayağa düşürdüler böyle oldu
‐ mühürcüüüüüüüüüüü
‐ birisi cama taş attı
‐ ne var lan
yok hamdi yok amına koyayım
hamdi oğlum götünü sikerim
‐ alacağı vardı veremedim mühürcü
‐ kapıda hamdinin ikinci adresi bura mı
yazıyo
bu dükkânı görüntü yapma sikerim
götünü
‐ sırada yürekleri hoplatan unutulmaz
sesiyle
bedia akartürkün yorumladığı bir türkü
var
‐ elmaların yongası
aslanım aman
haydi sağ cebinde aynası
iki duvar arası
haydi hovardalar yaylası
elmayı kurutmadım
haydi yâr seni unutmadım vay vay
elmaların incesi
haydi dibindedir goncası
diz dize otururken
haydi çıkageldi amcası
hop tara leyli leyli leyli ellerine
bayıldım da yârin tatlı dillerine
sarılaydım o incecik bellerine
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27. devamlı bantyayındayız

dikiyor gidiyor kafasını kesiyor amma
ondan sonra vicdan azâbıyla kıvranıyor
hatırlayabildiğim kadarıyla
‐ aynen dediğin gibi rus kitabı
‐ okumadım derken şöyle
dükkânların isimleri falan
akşama kadar okuyorsun aslında yâni
okumak ne ağbi
‐ boş
üç gün oldu midemi yordu afyon off
‐ afyondan hiç tatmadım
‐ hani her şeyi kullandım dedin
‐ ağbi yanlış anlama bi tek bunu hiç
‐ afyon da taklaya düşürüyo bazen
‐ neydi bu aldığımızın ismi
‐ devidbekım
naylona saracan sonra buzdolabına
‐ bu bilmiyorum harbi hollandaymış
‐ afyon da yedirtmiyo
‐ bana bi teneke gelmişti o afyondan
ağbi özür dilerim de taklaya geldim
‐ burdaki resim burda kalır
‐ düğün de çevreyle ölüm de
meselâ benim düğünümde
üç tane de roş atmıştım uykusuzum
özür dilerim gelini aldık gidiyoruz ya
o kadar kafam kıyak oldu ki arabada
üstüme işedim
gelin halamın kızı zâten
şöför de teyzemin oğlu
cıgaralık tekkâğıtlı hazır vaziyette
bir paket dolu cebimde
düğün salonunda işesem ne diyeceklerdi
‐ dur bunu da ben sarıyım
‐ başımdan böyle çok manzaralar geçti
şu sudan alabilir miyim kardeş
‐ valla suyu dikip içiyoruz
‐ yâni diyeceğim ağbi eskiden keriz mi
çoktu yoksa biz mi kafamız şeytâni
çalışıyordu bilmiyorum
siyahlar neymiş ağbi siyah üzüm mü
‐ hı hı boşalt ceplere

‐ dedim belki evdedir biraz otururuz
‐ aradığında taksimdeydim
‐ taksimde mi ağbi işyeri
‐ işyeri yok attılar
‐ gene doldurmuşsun kuruyemişleri
‐ vitaminsiz olmaz
‐ çabuk götürür bu bakmadıktan sonra
‐ bi burun alırım
‐ zehir ols
‐ cıgaralar kafa yapmıyo
‐ ağbi ölünü öpeyim zehir olsun
değiştireceğen ağbi
ben bunu galiba geçen gün de söyledim
‐ devamlı bantyayındayız zaten
hassiktir fâre geçti
‐ özel testeresi varmış gibi hiç hatâsız
keser
en çok bunun tohumuna hastadır fâre
‐ bitkisini bulsa yer mi
‐ yok
‐ keçiler kelleleri yiyo
‐ keçi de yer afedersin eşşek de yer
‐ toprağımız olsa bin kök eksek
‐ yaz mevsimi seninle köye gidelim
bir filim şeridi gibi aynı yaşam
‐ bu dergileri çocuklara götürürsün al
‐ ben çok kitap okudum biliyo musun ağbi
‐ geçen gün de okumadım diyodun
‐ yanlış hatırlıyosun ağbi okudum dedim
meselâ ne o rus şey
gidiyor kocakarıyı öldürüyor
‐ suç ve cezâyı mı
‐ insanın hangi şekillere düşeceğini çok
güzel gösteriyor ağbi
suç cezâ mıydı neydi
yolunda bi tâne talebe var ağbi
şimdi bu paranın peşinde
adam misâl normâl üniversite
talebesiyken kocakarının altınlarına göz
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‐ şimdi bu bende oldu mu bitene kadar üç
dört saatte bir çekerim
‐ enteresan bi kullanma şeklin var
‐ yalnız eroin bağımlılık yapıyor
‐ o günden beri devâm ediyo musun
‐ hee
lokum gibi gelir esrâr meselâ
eroin içtiğin zaman
‐ eroinliyken cıgara içmiyorum
eroinle başbaşa kalıyım diyorum
‐ esrârı bile istemiyorum diyosun
‐ eroini esrârsız kafada çözecem ya
‐ ben evde meselâ herkes yatmış ya
televizyonda belgesele takıyorum
televizyon seyrederek uyumak çok
hoşuma gider
ufaklık gelir tepeme oturur
çizgi filime takılırız onunla
baba bunu çok seviyorum
he kızım ben de çok seviyorum
ajan kediler bilmem ciyakkedi kaptan
çizgi filim amma eğitici çocuk için
avantaya değil yâni
zamanında öğretiyor tam yetişsin diye
‐ şimdi de sırada bir âzeri türküsüyle
biricik üstâdlardan tâlip özkan var değerli
radyoseverler
‐ girdim yârin bahçesine çiçekler açmış
o yâr benim yüreğime yaralar saçmış
yâr yolunda dağlar geçtim sular içtim
binbir güzel gördüm aykız
tek seni seçtim
girdim yârin bahçesine gemim dolmadı
küçük yaşta bir yâr sevdim
benim olmadı
gel gel güzelim gel bir göreyim seni
eğer kısmetim olursa alırım seni
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28. yüzlerine nûr inmiş keşler
gibi

çelik ışıltısında mavi
ustura kesiği gözler
‐ grup panterin sağundunu yakalarsa
sorun yok beraberce kopuyoruz
ama yok panter ayrı çocuklar yâni biz ayrı
telden çalarsak
ortaya çıkan karmakarışık cümbüş
kakofonik senfoni
‐ incelikten yoksun bi toplumun canatar
damarları kurumuş demektir
zarâfet yok efendim
kalmadı seher vaktinde de gençlik çağında
sevdâsı kâlbine gizlendi
kan karakan
‐ talan coğrafyasında her birâder ötekine
kurbân
her yeni efendi ötekinin kulu kölesi
değerlerin kökü sarsılmış dip yapmış
yerler ıslak kaygan
yüzeyler pütürlü parkeler delik deşik
‐ de hadi siktir adamım
koş beygirleri arabaya
salıncaklar sürüsü salkım saçak
bak bu gece yağmur yağacak
uyan hey adamım
günaydın beyim nasılsınız
‐ nağber panter
‐ safâlar getirdiniz
‐ açlık sarıdır
ölüm yeşil hayât mavi
dirim kırmızının tonları
‐ kanı da bir deli akıyor ki kâfirin
‐ nezârette sen ne güzel ağbisin hesâbı
‐ hazır canlıyayındayken anılarımızı
anlatalım
‐ hoca hocayı tekkede
hacı hacıyı mekkede
keş keşi dakkada bulur
‐ ne anlatıyosunuz şekerli sıvı lâzım
‐ zorba keşi dakkada bulur da
enseler de götürür de merkeze
siktirir de herkese amana amana

‐ radyodan canlıyayın
‐ mavipanterler müzik grubunun hikâyesi
‐ peynir çok lezzetliymiş
‐ geceyarısı bakkallarının peynirleri çok
güzeldir
‐ edirnenin o efsâne tadındaki beyaz
peyniri
‐ fâre yemeğimi paylaştı
ona da yanmıyorum ama
içimdeki merhameti de aldı götürdü
tarlabaşındaki evde hergün bissürü fâre
öldürüyodum
‐ eceline mi susadın yokol git diyorum
fâreye
yapışkan batağına saplanmakta ısrarlı
pek yakında muhakkak döşeme
tahtalarındaki öldürücü zamka yapışarak
fecî ölümle bu dünyâdan göçecek
korkunç ölüm ama gerçek
kim güçlüyse o ötekini yiyecek
kâtil acımasız çünkü
her ev sâhibi sadist
dış müdahalelere karşı gâyet faşist
‐ hayât görüntüde sâkinken
buluşma noktasına yola çıkan
afrikalı torbacı
susamıştır su içemez
kırmızı dili kuru kalmak zorunda
paket kırmızı dilinin altında
zorbayı görürse yutacak
değilse alıcıya tükürecek
terli avucuna sıkıştırılan banknotla
yoluna devam edecek
tarlabaşı bulvarının sağına uzun yürüyüş
‐ panter hiç taklaya düşmez
çünkü her ân takladaymış gibi
gözler iki ucu paslı testere gibi
gözlerine kızdırılmış şişlerle mil çekilen
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‐ ânında senaryoyu yazıyorum
‐ hikâyeye devam edecek olursak
bu siyah gecenin kuşkularını projektör
gibi çeken hâllerinizle tam ampül
gibiydiniz
istiklâl caddesinin tekinsiz geceyarısında
yüzlerine nûr inmiş keşler gibi
apaydınlıktınız
tam cepheden bi kamera kurulsaydı
anlaşılacaktı elemanların göz göre göre
kendilerini yakalattıkları
caddede dikildikleri sürece paket
edilecekleri kesindi
‐ gene de şansımıza üç ekip otosunu
atlatmayı başardık
‐ ulan gerizekâlı gidin bi tur atın
zâten şüphe uyandırmışsınız
ne direk gibi dikiliyosunuz
‐ beton muydunuz
‐ naldık
‐ dördüncü ekip geldi kimlikler beyler dedi
binin lan
bıdı bıdı yapma gorum zumzuğu
‐ panter hâlâ ama efendim memurbey
bakın diye dublaj sesiyle
o kalın esrârlı canki sesiyle
anlatmaya telef oldu ama imkânsız
‐ dut ağacından bağlama
kiraz dalından tezene isterim
şefkatten mahrumum ağlar gezerim
‐ zorbalara alttan almadı panter hiç
hakaretle tehdit mi etsin
gücünü mü göstersin
uzlaşsın mı
bütün bunların hepsi meleksuyunun akış
hızında kafasında dönüp dururken
direk beyoğlu karakoluna
varmış o gün de huzûr için uygulama
fuldolu nezârethâne en az elli kişi
kabadayılar külhânbeyleri efeler ayılar
dayılar serseriler dara düşmüşler açlar
bîçâreler parklardayatanlar tırnakçılar

esrârkeşler gaspçılar torbacılar tırtıkçılar
kapkaççılar eroinmanlar tantanacılar
ceptelefoncular hapçılar cürümcüler
deliler serkeşler
iğneli fıçıya tıkılmışlar
başa gelen çekilirmiş
ahır gibi kümes gibi pin gibi in gibi mağara
gibi nezârethâne karakolu
‐ en az otuz cıgara döndü sabaha kadar
herkesin ince zulası var patlatan patlatana
topuğuna sıkıştıran ayakkabı tabanına
gizliyen götdeliğinden çıkaran ceketin
yakasından söken taşşaktorbasına
bantlıyan atkuyruğu saçındaki bağcığa
sotalıyan
havalandırma mazgalının önündeki beton
soğutmataşı oldu
altı cıgara aynı anda tüttü durdu
‐ bizim çocuklarda para ziro kuruş yok
bi poğaçaya bile hasretler
‐ burnumuza gelen pişmiş hamur kokuları
bizi mestetmeye yetiyo çaktırmamamız
lâzım yoksa rezil rüsvâ oluruz dilenmek
zorunda kalırız ki
ordakiler normâl insanlar olsalar mevzû
diğil zarla zorla güzellikle ayıklarız iki
dakkada
ulan ordakiler de bizim gibi
hepsi ipten kazıktan kurtulmuş
hepsi sokakları kendine mesken tutmuş
‐ kimse korkmaz kanlı dişleriyle üstünüze
gelen baliciden
yemezler ulan o kokuşmuş tinerci
ayaklarını
kayık gözlerle deli deli bakan psikopat
bakışlarını
nezârettesin ya oranın kurallarına
uyacaksın
ya da her zaman her yerde olması
gerektiği gibi kendi kurallarını kendin
yaratacaksın
‐ açlıktan gebermek üzereyiz
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macerânın ne kadar süreceği belli diğil
bağlantıyı da kaçırmışız büyük ihtimâlle
nezâretin buz betonu çekilir mi kardeş
‐ anlaşılan o gece gözaltına alınan grup
betonzemini sustalılarla kazınmış karakol
duvarlarını bayram yerine çevirmekte
kararlıymış
‐ panterin bi anlık kontrolsüzlüğü bize
nelere maloluyo bak
‐ nezârette ne güzel kardeşlersiniz siz
hesâbı
dürümler kolalar ayranlar geldi yumulduk
fırın yakarız açlıktan öyle açız
‐ herkes zulasını patlatınca ortalık
esrâr gölüne döndü
‐ yok böyle bi sahne türk sinemasında bea
‐ pafır küfür püfür
‐ aman da şaha kalkmış esrârlı duman
pîrimiz hacıbektaş velîden dileyiniz aman
güvercin donunda nezârete süzülüp
dolu bi ananın memesinden peydahlanıp
çekip çıkaracaktır sizi diri diri
gömüldüğünüz mezârcıklardan
‐ bi de aşağıladılar ekstradan bizi
kokuyoruz diye
nezârettekiler bile kaçıyolardı
kokumuzdan
‐ kaç gün oğlum
‐ aylarca sokakta işte belli değil
en son denizde yıkanmış olabiliriz
suyla temas ettiğimiz mevsim yaz
olayın vukû bulduğu târih aralık
istiklâle dönmemiz lâzım
arkadaşlar para getiricekler
parayla kanala giricez
peynir alıcaz kalem alıcaz
‐ hâfızasını suladı mimiklerini çağırdı
mukallit it şebekliğe başladı
eğip bükebildi gövdesini
gözleriyle elleri yalan söylüyordu
dilli dişliydi panter o gece

‐ gözüme kestirdiğim yumuşak yüzlü
memurlardan birine yaklaştım
memurbey polisağbi durumumuz şu
‐ sonunda memurlardan biri
artık acıdı mı çâresiz mi gördü
salmış bunları de hadi gidin siktirin
‐ böylece aradan bi gün geçti
kaldığımız noktaya geri döndük
cıgaramız da yok
karakolda hepsini patlatmışız
para gene hep yok
bu çöplükte tek geçerli akçe
cürûf çukurunda yaşıyanların tek ortak
dili
çil çil kâğıt para kirli çaput
üstünde devlet kurucularının resimleri
bulunan mor binlikler
tek varoluş nedeni tek hikâye
simetrik tek doğru para
paran yoksa yattığın yeri ara
‐ belli bu bi keş öksürüğü
yorgun göğüstahtasını delen kuru
öksürükler sonu gelmez
gecelerde bitmeyen sargılar
yüksekdoz depresif kış
hele de sonbahar meselâ
kirli havayı çekemezsin
ama solumak zorundasın
nefes hey bu bi nefesey
anlaşılıyo muey azıcık nefes
zehirsiz tâze yeşil kokan
biraz hava
öldürücü gaz gibi olmıyan vesâire
‐ çok lezzetliymiş peynir harbiden
‐ medrese tayfasının dinsizlikle suçladığı
âşık dertliden gidelim
‐ telli sazdır bunu adı
ne âyet dinler ne kadı
bunu çalan anlar kendi
şeytan bunun neresinde
venedikten gelir teli
ardıç ağacından kolu
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be allahın sersem kulu
şeytan bunun neresinde
abdest alsan aldın demez
namaz kılsan kıldın demez
kadı gibi harâm yemez
şeytan bunun neresinde
içinde mi dışında mı
burgusunun başında mı
göğsünün nakışında mı
şeytan bunun neresinde
dut ağacından teknesi
kirişten bağlı perdesi
be hey insanın teresi
şeytan bunun neresinde
dertli gibi sarıksızdır
ayağı da çarıksızdır
boynuzu yok kuyruksuzdur
şeytan bunun neresinde
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29. istiklâle çıkan herkes
ölecek

‐ kayayı delen incir gibi dikin başınızı
ölüm de şaşırtmasın sizi âşk da
ecel can almaya gelirken tombala çekmez
zâlim sevdânın zühresini hiç takmaz
âşk da birdir ayrılık da
hayât da birdir göçmek gitmek de
geride esrârengiz gençlik hâtıralarınız
kalacak
hoş sadâyla gül kokulu elma
‐ meczûp keşler
‐ dumanı tam çekemiyosan nefesi de
veremezsin
‐ sosyal süprüntüler
‐ unut dedi romanları
giy dedi tulumları
‐ kamburlaşmış kızlar
pergelbacaklı oğlanlar
acımasızlaşan dünyâ artık iyice faşizan
teknofaşist kültür hayâtı ele geçirdi
sert erkeklerin hepsini hamamlarda
siktiler
sâdece hırsızlara saygı duyalım
‐ sen de dönüp dönüp bunu söylüyon
‐ bi ev bi araba için otuz sene çalışmıyolar
hiç olmazsa mal gibi
‐ çalışan herkes salak mı yâni
‐ aklını başkasına kirâlayanda akıl mı kalır
‐ bi sen akıllısın herkes aptal mı yâni
‐ ev kadınlarına mı saygı duyacam
tabii ki orospulara saygı duyuyorum
sevilesidir bi de orospular
fâhişe denen kişi bu erdemsiz cemiyette
saygı duyulacak tek kişidir
‐ kurmaca değil kırmaca
‐ bizler zaman içinde birer noktayız
‐ insan oyunbaz bir tür maymundur
‐ istiklâle çıkan herkes ölecek
ölmek istiyen her genç istiklâle gelecek
ya istiklâl ya ölüm
‐ ya rûhunu ya bedenini kirâlıycan
‐ açlıktan ölelim diyosun
‐ yolunu bul yol yarat

‐ rabarba
‐ kızarmış mı istersiniz kenarından mı
yumuşak karnından mı
külateşinde demlenmiş azpişmiş mi ârzû
buyururdunuz yarımekmek çabuk yemek
mi
seçin beğenin ayırın
torpillenerek batırılan uyuşturucu yüklü
denizaltıların malları bunlar
geç bulur çabuk kaybedersin yetiş
‐ ne hayâtını ne ölümünü umursamaz bu
dünyâ kimsenin
ölen ölür kalanlar kaldıkları yerden
yaşamayı sürdürür
‐ dört yanlış bi doğruyu götürür
‐ seni manyaklar gibi pisikopatlar gibi rûh
hastaları gibi dîvâneler gibi
dengesiz şizofrenler kadar seviyorum
‐ kâlbini o kadar kırmışlar ki bütün
içorganları yaralanmış
‐ insan topraktan yaratılmıştır her ân
çamurlaşabilir
‐ genzini sarmalayan ateş uyumaz
‐ derininden sevmişsin
yaraya su verir gibi
teri öper gibi
‐ havada bulup tavada yiyenler var
‐ tanırım kurdu şimdi çomar olmuş diyolar
‐ sistemin dişlileri tarafından öğütülmiyen
kaç kişi kaldı
‐ bağırsakları boşaltılıp sodyum
karbonatla kurutulmuş çağdaş mumyalar
‐ bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu
hayât
‐ maddeyle yüklendiniz sınıfları
doldurdunuz
atık kemik yığınını körolası çöpçüler
süpürecekler
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‐ ilk yaşam belirtisi nefestir
‐ soluk al dirileceksin
‐ kuralın dışında saldırgan lisân
düzçizgisel iktidarınıza saldıran
‐ müptelâlıkta son raddeye gelmiş
vatandaş halıda dörtayak olup taş
parçaları arar bulunca çok sevinir falan
keşliğin hem doruğu hem de bitiş
noktasıdır işte orası
‐ ya infilâk edip kendine patlıycan ya füze
olup nükleer hedefleri bulucan
‐ endişe kaygı telâş
yazık ediyosunuz gençler
‐ âşk da sensin gönül de kime ne
aç kulağını da dinle
her yerde kıyâmet sanalyonlar
beyazcamlardaki donuk konuşmalar
ikiboyutlu devinimlerle
mat kent numara verililerinin
zamanlarının geçmesini sağlıyan tam bi
uyuşturucu bu uyutucu
cam cama bakarken
gözlerin saydam donuk baktığında
düşündüğün aynı değil
gördüğünle baktığının hiç alâkası yok
ölümün saçmalığına alışmalısınız
‐ efendi köle diyalektiği
ya gardiyansın ya mahkûm
ikisi birbirine mahkûm
ne çalış ne evlen ne gardiyan ol
çal çırp gaspet evlenme
‐ doğrudan hayâtlara saldırı bu
‐ kanla başla canla sürüyo hayât
‐ bu hayât çok bayat dersin sen şimdi
‐ kokmuş da diyebiliriz
‐ çöp toplamaya mecbûr kalırsanız çöp
diye sizi de toplıyabilirler
‐ sansürcübaşları var ki sallabaş
eğer bu yapıt fâili meçhûl olursa
mesûl şahıslar bellidir
‐ kurguyu gerçek sanıyolarsa
gerçeği de kurgu sanmaları normal

‐ siz esrâr içmişsiniz bu tekkede tamamey
‐ hey yalan diyom hepsi yalaney
‐ aksak kırık bi kitap zâten bu
gamlı hazân mevsimi gibi
özünü meydana süren abdal gibi
‐ o târifsiz bağlamasıyla
büyükusta ali ekber çiçek çalıyor
biz dinliyoruz
‐ ondört bin yıl gezdim divânelikte
sıdk ı ismin duydum pervânelikte
içtim şarabını mestânelikte
kırkların ceminde haydar haydar
dara düş oldum
gürûhu nâcîye özümü kattım
insan sıfatından çok geldim gittim
bülbül oldum firdevs bağında öttüm
bir zamanlar gül için haydar haydar
dara düş oldum
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30. zap yap

‐ kadiraga sende bi şey yok mu
‐ beklemedeyim ağbi
‐ daha çok beklersiniz amına koyiim
‐ sayın seyirciler istanbulda hemen her
gün meydana gelen kapkaç olaylarının bu
seferki mağduru bir öğretim üyesiydi
‐ saldırgan amacına ulaşamayınca
sürüklemiş
‐ saldırgan kurusıkı tabancayla kurbânın
başına vurmaya başladı
yaralanan profesör cep telefonundan
polisi ve yakınlarını arayarak yardım
istedi
başına aldığı darbelerle beyin travması
geçiren profesör
‐ bak tam beynini hedef almış
‐ polis saldırganın yakalanabilmesi için
kent genelinde çalışmalarına devam
ediyor
‐ baktı ki profösör
direk beynine yönlendirmiş kendini
‐ o panikatak yapınca bu da panikatak
yapıyo
‐ fâreler üzerinde yapılan deneylerde cep
telefonundan yayılan dalgaların
‐ fâreler
‐ hiç çalışmıyo fâreler
sen hiç peyniri bakkaldan parayla alan
fâre gördün mü
direk gaspeder
‐ işe mişe gitmez kafasına göre yaşar
‐ en zeki hayvandır fâre
‐ bi girdi mi talan eder
‐ sekizeşer doğurduğu için başetmek
imkânsız
belki de ilerde bi tek fâre kalır yeryüzünde
canlı olarak
ne biliyim ağbi
‐ usta ne kadar yavşak varsa şu
televizyonun içinde
yâni bi topluma zararlı kemirgen
hayvanlar

‐ ilk savunmaları dinlenen sanıklar
suçlamaları reddederek berâatlerini istedi
sanık iddîanâmenin dayanağının
öldürülen öğretim üyesinin yazdığı kitap
olduğunu söyledi ve bu kitabın da eksik
bilgilere dayandığını belirtti
sanığın şahıs salakça bir suîkaste kurbân
gitti sözleri üzerine mahkeme başkanı
sanığı burda yabancı konuklar var ayıp
oluyor mahkemeye uygun konuşun diye
uyardı
‐ amına koduğumun ülkesi yaa
‐ vur ağbi vur yanıyo
‐ yakalanmış mı
‐ otuzaltı sene
‐ silâhlı gasp normal
‐ yusuf ağbi tohum var mı sende
‐ dikim işlerine bakmıyorum
‐ dikimin sonu sikim kadir akıllı ol
‐ herkesin yakalanması için duâ ettiği
serisapık için polis ve jandarma tüm
yöntemleri denedi ancak zekîce hareket
eden sapık yakalanamadı
‐ yaa geçin hemşerim bunl
‐ dur
‐ serisapığın yakalanması için özel ekip
kuran âsâyiş şube müdürlüğü üç kasımda
yâni seçim günü alarma geçti
istanbulun anadolu yakasındaki tüm
sandık görevlileri polisler tarafından özel
serisapık eğitimine alındı
polisin amacı sapığın oy kullanması
hâlinde sandık başında yakalanmasıydı
ancak beklenen olmadı
ya serisapık oy vermeye gelmedi ya da
görünümünü yine başarıyla değiştirdi ve
farkedilemedi
‐ hangi çocuğu kandırabilirsin ki bugün
‐ bi sus yaa
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‐ biz de düşmüşüz bu piyasaya
hesapta senaryo menaryo yazıyoruz
‐ senaryo derken
bu insanlar ne yazabilirler usta
‐ parayı götürüyolar
bize de kırıntıları kalıyo
‐ düşünsene televizyon sistemini
kimin kimi siktiği belli diğil
‐ sözkonusu hırsızlar kapkaççılıktan oto
hırsızlığına kadar çeşitli suçlardan
aranıyorlardı
‐ zap yap
‐ sâbıkaları olduğu tespit edilen suçlular
otoyolda giderken
‐ zaplasana
‐ arabadan inmeyen ve kapıyı açmamakta
direnenlerin ise canlarını alıyorlar ya da
camlarını indiriyorlar
‐ zap yap
‐ âsâyiş şube müdürlüğü dolandırıcılık ve
büro âmirliğinde sorgusu yapılan sanıklar
‐ o ondan çalmış o da ondan çalmış
‐ şimdi herkes beşyüzotuzbeş trilyonluk
ikrâmiyeyle neler yapılabileceğini
konuşuyor
bu parayla yüzseksenbin tâne cep telefonu
ve binlerce ev alınabilir
‐ çeşitli illerde gerçekleştirilen bombalama
olaylarına karıştığı belirlenen terör örgütü
üyesi yakalandı
sanık yakalanmasaydım her tarafı
bombalayacaktım dedi
‐ hangi örgüt yaa
‐ üzerinde bomba yapımında kullanılan
çeşitli malzemeler yakalanan sanık
yakalanmaması hâlinde yılbaşını kana
bulayacağını söyledi
tıp fakültesi mezunu eylemci eylemlerinde
çorap kullandığı için çoraplı bombacı
olarak tanınıyordu
‐ amına koyayım habere bak
‐ ev noğoldu yusuf nağaptın

‐ derlenme toplanma yapıyorum
‐ bohçasını hazırladı kaçıcak
‐ gerçekten de siktirip gidicem burdan
‐ gidicek yer mi kaldı
himalaya tepelerini bile gaspetmişler
nereye gidicen
mutlu olmaya bakıcan usta
‐ kırk yaşına iki sene kaldı
‐ yaşadığımızı yaşadık işte boşver
‐ en iyisi huzur mühürcü
‐ turşu gibisin hamdi
‐ cıgaranın güzelliğinden o
‐ sen de ne desek sıgaranın güzelliğinden
diyon hamdi ağbi
‐ hakkaten nası oluyo hamdi kırk
dokuzdaki pozisyon ne
‐ anlatacak ne var ki değişiklik yok
‐ yeme içme seks şekilleri nasıl oluyo
‐ içkiyi bıraktığım için rahatım
‐ değişen ne
‐ değişen bi şey yok usta
bu dünya yavşak
insanlar da orospu çocuğu
‐ jelatin yok mu
‐ harç bitti yapı paydos hemşerim
kurnaz olucan
tak sepeti koluna herkes yoluna
‐ dostluk bitti her şey bitti
‐ öyle dedin kapı çaldı işte
‐ doldur o otun hepsini kardeşim yaa
‐ sayısal oynadın mı
‐ sıfır
‐ ağbi bana bi şey yok mu
‐ ammman
‐ kaçma ağbi niye kaçıyon
bizim kedimiz bilinçli yapıyo
‐ aha
ayı
‐ kameraman tarafından saniye saniye
görüntülendi
aç ayı önce gözüne kestirdiği camı açık
unutulan araçta kimsenin olup olmadığını
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kontrol etti ve iri cüssesine rağmen
pencereden içeri girdi kısa sürede
yiyecekleri de alarak araçtan indi daha
sonra yaptığı olayın hırsızlık olduğunun
farkındaymışcasına arkasına bakmadan
kaçtı
‐ ayı duygusal hayvan ama çok kindar
kötülüğü asla unutmuyo
‐ boz ayılar var bi de büyük ayılar
‐ vurmanın cezâsı iki bin dolar falan
‐ köylü vuramıyo di mi vursa bile
‐ ayı bırakmaz onun peşini
‐ tabi intikamcı
iyiliği aslâ unutmıyan bi hayvan
‐ bak kedimiz ne biçim tokat vurdu
‐ ayı kadına da âşık olabiliyo
‐ âşık olur tabi
‐ erkeğe de âşık olur o zaman amına
koyiim
‐ oğlancıdır belki
‐ kızı kaçırmış bakmış beslemiş
‐ ayı yatağına çekiyo kızı
seviyo öpüyo sikiyo
‐ top oynuyolar
‐ ne diyon hamdi amına koyum
‐ şişhânede vardı bi tâne
koperatifçiler kediyle top oynuyodu
‐ ya hamdi ne diyon yaa
‐ niye kızıyosun ki mühürcü olmuş bi olayı
anlatıyorum gerçek bi olay
‐ gerçekleri sikiyim gerçek diğil onlar
yalan dolan sahtekârlık hepsi hemşerim
‐ ben kedinin tophânede top oynadığını
gördüm
‐ sokacam topuna da kedisine de
‐ nası bi tiribe düştün hamdi alooo
‐ gerçek diyorum oynadıklarını gördüm
‐ hamdi ağbi şimdi kediyi bırak da bi üçlü
yapıştırır mısın
‐ ağzım kupkuru tükürük kalmadı ki
‐ yeni başlıyo ağbisi
kardeş alkolikti esrârkeş yaptık

vaz geçtirdik direk esrâra geçti ammına
koyayım di mi hamdi
‐ bu alkolden daha iyi
‐ esrârın faydalarını çözdü hamdi
‐ gevezeliği bırakın yapıştırın biriniz
‐ cıgara güzel cıgaraymış da kalabalığa
getirdiniz bi şey anlıyamadık
‐ hafiften vuruyo
‐ hamdiye kedilere top bile oynattı bak
‐ mühürcü bak bak
kedi nası geldi dumana
‐ kediyi de esrârkeş yaptınız
yavruluktan beri üfliye üfliye
‐ esrârkeş adamın esrârkeş kedisi olur
kardeşim
yok diyen gelsin ona esrârın felsefesini
anlatıyım
kitabını yazmam lâzım aslında benim
bunun
di mi senarist
‐ öldü o
‐ bi öpücük var daha onda
‐ e çıkar da bi yolluk yapalım mühürcü
‐ misâfirim gelicek ağbi kusura bakma
veremem
‐ eee millet vaziyet ne
‐ dağılın işte ağbi
‐ bugün ayın kaçı yaa
‐ dünden sonra yarından önce arada bi
târih
‐ tamam işte bölün usta
‐ ben anlamam pay edin okeydir bana
‐ hadi güle güle
‐ nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım
bâzen gözyaşı oldu bâzen içli bir şarkı
her ânını eksiksiz gün gibi hatırlarım
dudaklarımda tuzun içimde durur âşkın
hani o saçlarına taç yaptığın çiçekler
hani o güzel gözlü ceylânların pınarı
hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler
nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
ben hâlâ o günleri anarsam yaşıyorum
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sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi
hâlâ güzelliğini kâlbimde taşıyorum
dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi
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31. istanbulda ne biçim
hayâtlar var

tehlike yaratır
‐ hasta etti beni manyak arkadaşım
‐ sezar kılopetraya çocuk doğurttu yanına
oturttu romalı köleleri seyrettiler
senatoda adamları vardı sezarın gücü
iktidarı kimsede yoktu en yakın arkadaşı
hançeri soktu
işte orda dedi sen de mi bürütüs
güvenmediğim insanla oturmam
daldan dala atlıyorum tâkip edebiliyo
musun yusuf
ben konuşurken insanlar tuhaf tuhaf
bakar anlıyamazlar
noğoldu gene sürüklendi
feleğin çemberinden geçti
ama genç daha yirmiyedi yaşında
gayrımeşrû kovalıyosun
satırı indir yoksa başına iner
dışarda aslansın bi de bakmışsın
paşakapısında betonda esrâr soğutuyosun
esrâr muhabbetine çevre olursun
senden daha düşük pozisyondaki adam
boğazda villasında kızını kucağına oturtur
manzarayı seyre dalar boğazdan gemileri
seyreder
insan insan insan insan insan
âdi insan acımasız insan vahşî insan
kartal aslan ayı kaplan da olabilir
‐ hey o maddeyi gördü mü kullanacak tabi
dünyâya bi kere gelmiş hey
‐ evime geldin evimi kullanıyosun
paraya önem veren insan diğilim
olayını başarırsan şapka çıkarırım
hatâ yapanın cezâsı kesilir
laklağa gerek yok
‐ hikmet ağbiyi tanıyorum
istanbuldan alıp dönemiycek
çünkü kendisi yutuyo
görürsün büyük çıngar kopucak
‐ o kadar kimyâdan sonra ölmek de kolay
diğil
okyanusta mutlu bi yunusbalığısın

‐ kimyâyı çok sevmem aptallaştırıcı
pazartesi sabahı işbaşı
haftasonları çıldırabilirsin
üstorta gelirgrubu profosyoneller
reklâmcı müşteri temsilcisi ürün fırlaması
‐ hafiften uçuk da bi görünüş
‐ gözlükler marka kıyâfetler
renk renk haplar
geçmiş yok gelecek yok şimdi var
beleşten mutluluk
asiti ortadan kaldırdılar
eski cankileri eks torbacısı yaptılar
milleti ekse bağladılar
‐ lsdye cesâret edemedim yusuf
‐ yapay meskalin var içinde
‐ ekste uyum sorunları oluyo bazan
ben ef16mdayım 6300 metreye çıkmışım
hatunun anlaması lâzım
bi bûse bi öpücük
sabah aradım meselâ yorgunum
bana bi neşe ver bi sevinç ver
kanımı kıpırdat seks şart diğil
başağrım yok şuyum yok buyum yok
çok güzel sörfler yapabiliyosun
‐ artık kılab uyuşturucuları var
‐ rızâyla isrâfil uçuyolardır şimdi kulüpte
‐ alıcağımız şahıs arkadaşım sevilen bi
insan
soğukkanlı olmazsan iş bitiremezsin
antâlyadasın ortamın var akıllı ol
al malı sessizce götür sal piyasaya
pozisyonunu ayârla mevzini al
eşgüdüm var mı
hammallar taşıyıcılar arttı
ispiyon da arttı
isrâfilin isteme şekli
beni rahatsız etti
açık söylüyorum
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kâinatta milyonlarca mutluluk ampülü
yanar
plastik top gibi olursun
dinamik aktif hızlı seri
‐ kimyâ bu beynin lapa olur pelte olur
isrâfil üçbin dolar harcamış
bi eroin bi kokain çekiyolar
‐ ölmeye atmış kendini adam
‐ kandilin nerde sönüceği belli diğil
‐ işmiş çizikmiş çizilmiş
kok diyo bana yok dedim
ben torbacı mıyım
kırıyorum öyle kırılmaz diyo
şu yarımı çekelim mi
‐ olur son bi çizgi yapalım
‐ sen nası tanıyosun isrâfili
gördüğüm kadarıyla iyi tanıyosun
çok iyi tolere ediyosun
sıfırsıfıryedi ceymisbond tiribinde
melgibsından daha tehlikeli
vandamm kadar korkutucu
burusliğğ kadar çevik
ama çok tehlikeli be arkadaş
hızına yetişemiyorum
aklını geliştirmiş insanlara hayrânlık
duyuyorum
pırofösör de olabilir gayrımeşrû da olabilir
mafya babaları da böyle
niye ötekiler diğil de o baba olmuş
adam yönetme sanatını çözmüş
tetikçi çok
bileğine kuvvetli adam çok
bu insanlara aç da diyebiliriz
‐ isrâfil müptezelliği olmasa neşeli
tipleme muhteşem savruk
intihar eder gibi yaşıyo
‐ çocukluğunda çok ezildiyse her ân
kusabilir
‐ şefkate muhtaç seveni olmamış
sokakların sihrine kapılmış eve dönmemiş
öyle renkler katıştırır ki hayrân kalırsın
memeden emmek istiyom beneyy

tarlaya mı dadandın çekirge misin
sevmiyenim sevenimden çokeyy
belâ gelip beni buluyo veyâ ben mi
çarpıyom acaba heyy
verici telepat diyebiliriz alıcı diğil de
‐ kelimeleri mükemmel kullanıyosun
‐ yola zincirsiz çıktı mecbûr patinaj
sponsorlara yalan söylediği için istanbulda
da yalanlara devâm edecek
hikmet ağbinin elindeki oyuncak tabanca
diğil
‐ sâdece ölüme atış yapabilir
çok dolar olsun torbaya dolduralım
makina para saysın ezelim parayı
gözlem yapar mısın yusuf insanlara bakar
mısın
‐ dâirenin bi ucu ölüm bi ucu hayât
nefesi tam orda çekersin
çektikçe dâirenin merkezine gidersin
dönerek noktaya indikçe yeni dâireler
çizersin
bir doğarken bir de ölürken nefes çekersin
‐ kimyâ veya hayât
en yüksek dozda yaşıyorum
gerektiğinde atak
diğer zamanda köşesinde
bu gördüklerin
sonları sâdece ölüm olabilir
insan girersin kıkırdak çıkarsın bu
şehirden
kaç kişi ayakta kalabilmiş
belli kurallar vardır
‐ insan her sabah yeniden doğar
‐ o akşam ölür onu kimse tutamaz
‐ sabah uyanırsa kısmet
bi gün daha
hayâtta yuvalanıcak yer arıyolar
kibar çevreler var zarif insanlar
kalburüstü çevreler var
‐ istanbulda ne biçim hayâtlar var
‐ taşşşşş
‐ hikmetağbinin yaşı kırk
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gençliğinde iki zıpladı üçüncüsünde
kafasını kopardılar otuzaltıya bağladılar
indirimdi bindirimdi derken onyedi
seneyle kurtuldu
racon dedikleri bu mu
‐ onlar televizyonda sinemada olur
bu dünyâ gerçek
bu dünyânın kuralları acımasız
güçlüysen vurmaya tenezzül etmezsin
onlar ârızaya müsâit
onlar yalana dolana müsâit
gittiler gelmediler
gelmek istediler gelemediler
ama sonunda gene geldiler
‐ kazanmak istersen kaybedersin
o kadar hızlı ol ki vurduğu boşa gitsin
vurarak kazanma hırsı seni ezmesin
‐ bâki olan rûh
can gençse sen de gençsin
‐ itaâti kodlıyan sol beyni alınan balığın
hikâyesi gibi
sürü halinde yaşıyan bu balıklarda önder
yokmuş kalabalık ne yana dönerse takip
ederlermiş
beyninin solu alınan balık sürüyü
siklememiş nerde yiycek bulursa oraya
yüzmüş
itaâte uyumlu bölüm alınınca beynin diğer
yarısı özgür kalmış
yâni sürüden ayrılmış
yoldan çıkmış da diyebiliriz
yarım beyinli balık bi süre sonra grubun
lideri olmuş bütün sürü onu takîp etmeye
başlamış
isrâfil ya açıkdenizde kâtil balinalara yem
olucak ya da sürünün harbi lideri
kullarına bütün kaprislerini de
yaptırtabilir
acâyip zevk alır orgazm olur
ölebilir de kahraman da olabilir
düzçizgili kesintisiz beyaz hayâtında
tutarlılıkla gidenlerden diğil

adamın kendisi başlı başına kaos teorisi
‐ debeleniyosun koşuyosun düşüyosun
yeniden kalkıyosun
‐ karışık yoğun değişken oynak terli nemli
süprizli esrârlı hakiki
tutarsızlığı bayrak yapmış
olduğu gibi kabul ediceksin
veya benim gibi mesâfeyi sen tâyin
ediceksin
muhteşem eğlenici süper asalak gibi
sanki görevi sonsuza kadar eğlenmekmiş
gibi
‐ kuralları koy ya da kuraldışı hareket et
dış kulvardan koş
rakiplere soğuk duş
tam yarış biterken foto finiş
‐ otuzbeşi kırkı görür mü bilmiyoruz
tutturursa muhteşem bi hayat hikâyesi
hedefi şaşırırlarsa alnına çizilen nişanla
tahtalıköy
‐ falan olur filan olur
kuşun kafasını koparırlar
kurşun yağmuru
parça tesirli bomba
elemanlar delik deşik
uyuşturucu fuhuş kumar
ne ararsan var
kadere yenilir
bu dünyâdan çekilir
ölür
‐ olimpos vâdîsinden o kadar torbacı geçti
en renklisi bu isrâfil
‐ biraz müzik dinliyelim mi
‐ alınyazımızı yazanlar var
‐ hangi parça giricek
‐ tiğ ar tiğ çocuk korusu seslendiriyor
‐ ordaaa bir köy var uzaktaaaa
o kööy bizim köyümüzdüüür
gitmesek dee kalmasak daa
o köööy bizim köyümüzdüüürr
lay lay lay lay lay laaaaaaaay
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32. en son esrâr satmaya
başladım

nası çıkmış biliyo musun
ölü insan fotoğrafı
‐ sende ağbi vur
‐ ölümün fotoğrafı
‐ allah allah kimsesi yok mu bunların
‐ iki yeğeni var atmış yaşında
‐ binâ komple mi ona âit
buna bi şekil yapabilirsin ağbi istesen
‐ bulamadım bi yol akıl soruyorum
‐ âilece bi kişi istese bunu tav eder
yiğenleri gelip gidiyor mu
‐ ölmesini bekliyolar ama ölmüyo
‐ insan bu belli olmaz her kötülük gelebilir
ağbimin genelevinde dostu vardı
o âleme direk gelmişim anla
sen meselâ ağbi bu işin içinde büyüdün
değil mi filim şekillerinin
‐ muhabirdim ben eskiden
sonra filim sektörüne geçtim
asistanlık senaryo menaryo işleri
‐ meslek değiştirebilir amma bir adam
‐ senin konularından iyi filim olur
kafamda kalanları yazabilsem
‐ gelir gelmez ben bak yapmış olduğum
tombala çektirdim sigara işi
en son esrâr satmaya başladım
belki yarın başka bir iş yaparım
gün doğmadan ben hiç
yaşantım ağbi günlük benim
böyle bir yaşam çizgim var benim
şimdi ben her gün özür dilerim
ikibuçuk aydır eroine para veriyorum
bir o olsa diyorum
sabahleyin on tâne hap aldım
altısını verdim bir arkadaşa
‐ devâmlı faâliyettesin
‐ en sonu gâye ne biliyor musun
kafamızın çabası bittikten sonra evin
çabası başlıyor
‐ kafayı da kırmak lâzım
‐ bir gün beni de götür ağbi şirkete
doğru dürüst işim yok ki benim

‐ dur o kaşık kirli bıçak getiriyim
‐ meşhurdur antebin üzüm pekmezi
bi de oranın yeşil sabunu olur
‐ vücûduma şampuan sürmem ben
‐ yapışkan
pekmez ne kadar güzel ağbi
‐ devâm devâm devâm
‐ iyi götürdük
‐ ekmek peynir zeytin
‐ yok
‐ ver karıştırıyım o kuruyemişleri
seksenbeş yaşında ev sâhibim var
yarıbunak ölüm döşeğinde
bugün gene torunları geldiler
apartman aralığında bağırıyo ihtiyar
indim baktım bi torba kemik
‐ evet ağbi
‐ filimlerde göremeyeceğin bi sahne
‐ anladım
‐ arabaya bindirirlerken titriyo
bi kuruş harcamaz emekli albay cimri
bi trilyonluk serveti var en az
‐ varyemez
‐ hâlâ bir öğünde tek çeşit yerler
ilk taşındığımda bu kuruyemişlerden
götürdüm en pahalılarından
‐ hep kalite
‐ buyur ismail amca falan
aman dedi evlâdım ne zahmet ettin
karısı da yanaştı çocuk gibiler
dişleri de yok
makina gibi takıdı tukudu yiyolar
seyrediyorum hiç sesimi çıkarmıyorum
tabağı bitirdiler en az yarım kilo
‐ allah allah
‐ anladım ki ismail amca seksenbeş senede
o bâdemlerden cevizlerden hiç yememiş
bi ara fotoğraflarını çektim siyahbeyaz
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bi de müptelâyım üstüne
‐ aynı benim gibi
‐ bir yazar varmış onun sözüymüş
bak üçe bölmüş insanları
zenginler akıllı adammış
kurnazlar o zenginden ufak tefek çıtır bir
şey götürenler
aptalları da bu ikisine taşıyıcı olarak
görmüş
mantığım da kabul ediyor benim bunu
bu enverpaşa hangi enverpaşa ağbi
‐ bizim enverpaşa
‐ hangi tarafın komutanıydı ağbi
‐ osmanlıların
‐ ayağın mı uyuştu
‐ minderden değil yerde oturmaktan
‐ senin güzelce bi dinlenmen lâzım
banyo yapıp yatsan daha rahat edersin
yok mu öyle bir şeyin
‐ ısıtıcı var suya daldırıyosun
dökünme sistemi şofben yok
‐ su devâmlı akıyor mu
‐ su akıyo da sıcak su yok
taşınıcam tarlabaşından
‐ esâsında sotadasın burda
tık
bu üzüm pekmezi değil mi
‐ bizim ağrılı bakkal satıyo
‐ mühürcüyü görüyo musun ağbi
‐ sık sık
‐ iyi bir çok yaşamış arkadaş mühürcü
‐ bak bu türküyü dinle
‐ gönül çalamazsan âşkın sazını
ne perdeye dokun ne teli incit
eğer çekemezsen gülün nazını
ne dikene dokun ne gülü incit
bülbülü dinle ki gelesin cûşa
karganın nâmesi gider mi hoşa
meyvasız ağacı sallama boşa
ne yaprağını dök ne dalı incit
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33. esrâr dişleri bozar

‐ hesap görelim
‐ yusufla ben on beşer koymuştuk
‐ yarın ateş ederim ben sana mühürcü
‐ dalgaya düştünüz cıgarayı söndürdünüz
söndürmelerle o cıgarayı öldürdünüz
silkeleme birâder aman
esrârlı sigaranın külü silkelenmez
‐ niye
‐ külü ilk düşüren baklava alırdı eskiden
diş düşer kardeşim diş düşer
silkelemiyeceksin
‐ polisi görünce ateşi yutan da var
‐ ömrümüüüüün o gecesindeeeeeee
‐ karılarla pek işim olmaz aslında da
ama çok ilginç karı araklarım
kadın direk sordu ne iş yapıyosun
kadınların hayâtını yazıyorum dedim
‐ kadın da değişmiş o da kurnaz olmuş
biz burda bu şekil mutluyduk be usta
burdaysam burası ulan dünyanın merkezi
‐ isyanlar dalağını yarmışsa
ne sağa ne sola dönemiyosan
sonu meçhûl âşklara tutunmuşsan
âşkına çâre göremiyosan
müslüm dinliyceksin hemşerim
kapatıcan kapını kilidini cebini mebini
yapıcan bi palamut
oturucan onu tek başına içicen
müslümün sesini de açıcan
en yüksek volümde dinliycen müslümü
o ses var ya usta
‐ ne para ne âşk isterim
şefkatten mahrûmum ağlar gezerim
‐ âşkın şartı ağlatmakmış diyo baba
nerden biliyim amına koyiim
‐ her ân ansızın duyabilirsin müslümü
‐ bir karasevdâya tutulmayagör yandığının
resmidir
‐ müslüm esrârı çözmüş adamdır
esrârın felsefesini müziğini yapmış
hayrânları da kimdir biliyo musun
pisikopat dedikleri insanlar var ya

‐ avucuna incecik tozu koydu
elini sıktı harbi macun olmuş
cezâevinde çakmakla misket yapardık
yemeğimiz çayımız tatlımız yanımızda
yirmidört saat esrâr içiyoruz
ortada soba vardı
ekmeğin içinde esrâr pişiriyoduk
‐ bu üçlüler müçlüler geç onları
‐ iki uçtan birer cıgara yakıyoruz
döne döne içiyoruz
gülüyodum krizlere giriyodum
haplanmış dobermanlar gibi diyim
‐ tekliyi bile bitiremezsin
‐ yatıcam ranzaya çıkamıyorum
‐ esrârın kuvvetine bak
maymun yapıyo hepimizi
yimbeş gram geldi incecik kum gibi
dedim ki bu ya bu bok ya zehir
kaptankustonun belgeseli var
dört kişiyiz bi üçlü yapmışız
cıgaralığın notunu vericez
‐ kader mahkûmu göt mahkûmu
‐ lâfını unutma lâfımı da kesme
ne cıgaralar var onu anlatıcam size
‐ nerde sevdikleriiiim hani seveeenler
‐ esrârın en iyisi burda
‐ mariyuanna içtin mi
‐ ot o ot
‐ ayrı be kardeşim be dinle bi be
‐ mahkûm babam dahi olsa güvenmem
‐ cezâevindeyiz gardiyanın biri ded
‐ ölüsünü sikerim onun
‐ bu kâmiller nasıl yakalanıyo biliyo
musun
‐ sırrı anlamamız lâzım
‐ roş alıcaz tamam mı mekâna girdik
‐ bulursam o sırrı söylerim
‐ cıgara dişleri bozar
‐ dokunma bırak soğusun
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toplumdışı tipler atılmış kakılmış
‐ dikkatli dinlemezsen anlamazsın
‐ kafam çok güzel olduğunda açıyorum
müslümün sesini sonuna kadar
‐ itirâzım var bu hayâta
itirâzım var müslümbaba
‐ geceyi bir ses yarıyor
çığlık çığlığa bir müslüm havaya doluyor
‐ görev mi uyuşturucu içmek
‐ görevimiz tehlike
‐ aracı amaç yapmışsınız siz
kölesi olmuşsunuz uyuşturucunun
‐ tanımam yok eroinmiş kılmış tüymüş
‐ eroinmana kuvvetli cıgara içir düşer
bayılır
‐ tedâvisi soğuk su başka şekli yok
‐ zâten iğneyi vurduktan sonra saymaya
başla
iki sene geçtiğinde öleceksin
‐ nezâretteyiz bi eroinman getirdiler esrâr
veriyoruz ibneye istemem diyo
‐ eroine kitlenmiş o
soğuk suya batırıp batırıp çıkarıcan amına
koduğumun çocuğunu
en güzel uyuşturucu esrârdır
içtiğinde de sırrı çözme garantin yok
‐ sigaranın sonu esrâr esrârın sonu kabir
‐ neft içiceksin esâsında sıvı esrâr
‐ onun sonu direk eroin ammına k
‐ çok içtik potasyumum demirim çinkom
magnezyumum düştü
‐ nası içiyosunuz esrârı yaa
bizim niye düşmüyo tuzumuz yağımız
bak aslan gibi ayaktayız
‐ esrâr içen adam vücûduna bakıcak
‐ benim bugün beşinci yemek yiyişim
‐ bi bastık yorulduk diyosun
‐ kilo kaybediyorum en azından
‐ zıplamak kolay diğil
‐ cezâevinde de hep bana zıplatırlardı
‐ sportmen adamsın keraneci normâl

‐ sabah vitaminlerimi alıyorum sonra
balfiks çekiyorum
‐ uyanır uyanmaz bi çiftli yapıştıralım
diyen sen diğ miydin
‐ evdeysem kesin balfiks
‐ kafa yapmıyo cıgaralar artık bize değil mi
mühürcü
‐ yarım kilo alalım neft yapalım
‐ sarıp içerim başka tanımam
yirmi senedir yaşıyorum ben esrârla
‐ depremde bütün tarlabaşı sabaha kadar
esrâr içti
‐ ibnenin biri salâvât getirmiş
‐ adam kobrayı kıza yönlendirmiş
kız boşalırken deprem olmuş
‐ yanlarında mıydın
‐ televizyonda gösterdiler
bi sene sevişemedim dedi
‐ ölüm kan seks çok yakın birbirine
ölümden dönenler bunu iyi bilir
‐ paraşütle atla adrenalinin yükselir
‐ veya ikiyüzkırkla git
‐ idâm edilen insanlarda usta
‐ boşalıyomuş biliyo musun
‐ sıçıyomuş
‐ sıçar
‐ siki kalkıyomuş
‐ kalkar da boşalır da
‐ hayvanı kestiğin zaman da sıçar
‐ ben bunu yaşadım
‐ sistem demek ki kurşunu yediği zaman
bağırsağa emir veriyo
‐ arkadan habersiz de ateş etse aynı
‐ ölünün tırnakları uzar üç gün
‐ kıllar da normâl uzar
‐ onu da değinicem sen anlat
‐ artçılar oldu ya ben o zaman
‐ öncüde nerdeydin
‐ adapazarına burdan kuledibinden
kamyonla hırsız gitmedi mi kardeşim
‐ ölü soyucu ibneler
‐ penseyle altın diş sökücek
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‐ yok aga ölü soymam ben
‐ canlı soyar mısın
‐ soyarım hem de sikerim
‐ manita kilotsuz çıkmış havluyu sarmış
‐ adam dördüncü katta balkonda
kurmuş masasını rakısını içiyo
bi hafta sonra gittim aga
‐ belki de bütün yakınlarını kaybetti
‐ binâ yan yatmış böyle
‐ haaa yıkılmamış
‐ hay amına koyayım balkonda oturuyo
içiyo
rakısı var
‐ rakısı bitmiyo mu
‐ adapazarı yıkılmış seyrediyo adam
‐ bi kızıllık oldu gökyüzünde
‐ allah hepinizi sikicek
ne diyorum
allah yaratmadı mı kardeşim
tamam diycek amına koyayım
yeter bu kadar
ben yaratmışım ben bitiriyorum
raconu kesicek infâz edicek hepinizi
dünyanın sonu da bu şekilde gelicek
tamam mı
‐ fazla ömrümüz kalmadı usta
‐ e yaşlanıyoruz
hayâtı dolu dolu yaşıyalım diyoruz
yaşlanmayı böyle durduruyoruz
‐ işte diyosun ki hayât güzel
‐ güzeli yaşarsak güzel diğilse çirkin
iyice açın şunun sesini
‐ hem beni öldürdün
hem bendeki seni
ben mağlûbum ama sen de kaybettin
lânet olsun bana
seni niye bu kadar sevmişim
hayât bir kumarhâne
kimi bahtiyâr kimi kahreder
eller dü şeş atıyor ben atarım du bara
kaybettim her şeyimiii
çekilmişim kenaraaaaa düm tek tek
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34. işte buna eroin taklası
denir

‐ işte buna takla denir
‐ ölmek için çok boktan bi zaman
‐ yeraltının karanlık mahzenlerinde
götüboklu sürüngenler gibi yaşıyan
‐ sizler ki ey sizler
‐ üfledikçe delinir uzay boşluğu
‐ son istasyonda seni rab bile bekliyo
rolabilir
‐ rab belki işini gücünü bırakmış sizi
karşılıyacaktır
‐ geceyle gündüz karıştı birbirine
manitasla beraber yaptım iğne bile
çok hem oldu bi bok olmadı hem de
‐ madde önemli sen ikinci plandasın
‐ liserjik asit tribine girersen meselâ
eczanede beoniki iğnesi vurduracaksın
‐ drag âlemine girince
önemli dükkân olur eczane birdenbire
‐ dragsız hayât kurabilir miyim acaba
‐ hangi yürek dayanır ki bu acıya
‐ kana diyo biraz daha kana
susamış canavar gibi
‐ kurtuluşu mucizelerle yalancılıkta arıyan
kahır yüklü insanlar az da olsa neşe
bulmaya çıkmışlarsa bunda kime ne
kötülük var
‐ hem cenneti hem cehennemi gösterir bu
baştançıkarıcı draglar
‐ öyle ağla ki gözyaşı denizlerin kurusun
‐ canki olursan beynindeki reseptörler
oroin ister
‐ herkes canki olmaktan korkar cankiler
bile
‐ kaderim çok oyunbaz sayın
okuyucularım
‐ bu kardeşiniz kadersizdir
‐ kahpe felek hep ona rastgelir
‐ ezâsıyla sefâsıyla bütün şiddet
iklimlerinde bedenini gezdirir
‐ gider aynı bedeni dağ doruklarında
dinlendirir

‐ özkayıt
‐ ilk eyç ünlem burundan ünlem
‐ salakherif kart embesil ortayaşlı şâir
‐ başarısız senaryocu seni
‐ diyalog mu parçalıyacan
‐ yoksa nutuk mu îrâd edecen
‐ parantez içinde snaf
‐ de hadi başka bi algı de
‐ eyç aldıktan sonra
‐ beş saat sonra üç nokta
‐ iki lokma yedim üç nokta
‐ tam gerizekâlı yaa üç nokta
‐ bütünüyle kustum
‐ narkotik hayat pahalı hayat
‐ sakarlaştım sinirim patladı
‐ yaratıcılığım akamadı
‐ tamtamlar çaldı şeytan çağırdı
‐ ince ayâr keş muhabbeti
‐ mutluluk niye bu kadar uzakta anne
‐ kamu kurumlarıyla kuruluşlarına fırlat bi
bomba da sen
‐ bilmiyorum yavrum
‐ evdeki bütün içişleri bakanlarını öldür
‐ neden kimse beni sevmiyo
‐ yırt kanun hükmündeki
cırt diye
kararnâmeleri
‐ seni de sevenler olacaktır yavrum sabret
‐ boklu borular lâğım boşalttı bak
‐ kimse sevmiyosa sensindir sorun
‐ hayvanlar müthiş acı çeker metropolde
‐ idâre et hâll et yok et siktir et
‐ oroin uçurumları büyütmez
‐ algıları keskinleştirir
‐ öyle keskin görürsün ki inanamazsın
‐ başka yere geçmek istersin
‐ geçmekle geçmemek arasında asılı
kalırsın
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‐ alınyazım eğer melek olup ete kemiğe
bürünebilseydi apacâyip mavi renkli cin
gibi resmederdim
‐ gerçek şu ki gizli gizli hızla
uyuşturucu müptelâsı olup çıktım
‐ yeraltı hayâtı ya da böcek hayâtı
‐ bütün toplumsal sorumluluklardan
arındırılmış âzâde kılınmış benliği elde
etmek nasıl olur
‐ yaşadığı şokun büyüklüğü takıldığı
maddelerden belli
‐ karamsar benliğine oroin iyi gelmedi
‐ ödeşmek istiyen bedeni değil rûhu
‐ dozları artırmak zorunda kaldı
‐ o yüzden maddeye ihtiyâcı var
‐ hiçi kavrarsa bir olabilir
‐ hiçin çokunu bilirse noktayı idrâk
edebilir
‐ dır ya da dir diye bilinen iyelik eki
esâsında verili kâinatın ta kendisi
demektir
‐ özbenliğini derinden aşağılama isteği
‐ diplerdeki suçluluk kompleksi vesâire
‐ maddeler de kafa yapmaz oldu
‐ yerli malı yurdun malı
herkes oroin kullanmalı
‐ hapishânemden kurtulmak isterken
baktım ki
eylem gene yok salaklığım bâki
‐ insan kentte rûh beden sağlığını yitirir
dostum
‐ dayanmak için maddeye başlayıp tutsak
düşen o kadar sahte peygamber var ki
deliklerde
‐ zaten kentlerde nâdiren dehâ yetişir
‐ hamlet mevzûsu duruyo gene
uyanıp düşündüm yüreğimde en iyi yolu
atayım mı kendimi gemiden
balık yemi mi olayım denizde
yoksa kalayım mı yaşıyanlarla
oltaları çekip sineye
‐ sürdürürsem verili ilişkileri

‐ ben ben olarak kalacam
‐ toplu kelle olma seansındaki toplu
taşıma aracı
‐ ben olarak kalırsam yok olacam
‐ sıfırnoktabeş gram melektozu
‐ yaşarken gösterilen hayatın ırzına
geçmek istiyorum
‐ vücûdumla beynimi yakmak pahasına
bunu denemek istiyorum
‐ birinci aşamada kendimi kurbân
ediyorum
‐ kimyâsal ne kadar madde bulursam
ayrım gözetmeksizin vücûduma
zerkediyorum
‐ çıkarlarından en ufak ödünü vermek
istemiyenlerin giderek çoğaldığı kötülükle
yüceltilmiş bu uygarlıkta dragsız adım
atamıyacağımı hissediyorum
‐ kapalıyım yalnızım insanlar arasında
insansızım
‐ etkinin ne kadar büyük olduğunu
anlıyorum
‐ üçüncü defâdır iğne vurunuyorum
‐ dün gece eyç yirmi siğsiğ
‐ derin bakarsın geniş bakarsın
‐ ardından cıgaralık bol miktarda
‐ dar ama derin bakarsın
‐ sabaha karşı da dört adet zanaks
‐ çok uzakları görebilirsin ama burnunun
ucunu göremezsin
‐ gece sekizde uyandım
‐ bilinçli olmak yetmez göt gerekir
‐ şimdi iki saat geçti
‐ ânla ân arasındaki yere gidersin
‐ iki cıgaralık içtik
‐ işte takla budur
‐ o iki nokta arasında bir lahzâ asılı
kalırsın
‐ eroinin keskin gözü
‐ buna takla denir
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‐ dalından sarkan yarısı olgunlaşmış
turuncu portakal gibi ay asılıydı
gökyüzünde
‐ hayâtı çerçevelemek kolay mı
‐ sabaha karşı aralık sabahı
‐ şahsi renkler tatlar dokular nerde
‐ kimse yalnızlıkla başedemez
‐ pencereler açılabilir hava dolar
‐ teklikten ölür kişi
‐ ocakta nefes alınmaz pistanbulda
‐ yoldaşsızlıktan çürür ten ilk can
‐ kaçlık iğne alıcam birlik mi
‐ pantere sorsana
‐ hapsolduğumuz dilin sınırlarını yakmak
yeter mi bilgisuyundan içmeye
‐ hani bunun hareketi eylem nerde
‐ evet birlik üç tâne iğne alıyorum
geliyorum
‐ hem iyiyim hem kötüyüm bu günlerde
‐ heyecanlı nefes nefese sesi telefonda
‐ çöp gibiyim rengim yeşil
‐ iğne mi snaf mı
‐ dağılmış zihnim rüzgârlı efil efil
‐ aşıcım sensin panter hadi iğnele
‐ senarist arkadaşlarının eviydi burası
‐ sugönüllü adam tenini ateş incitmesin
‐ ay çok orjinalsiniz dermişim
‐ onbeş kişi kaldıkları ev senarist tipinin
evi
‐ topaklayıp kürekliyerek kelime atan
insan
‐ kimi şâir diyo kimi senarist
‐ susma konuş bağır bâzen de
‐ kendi de bilmiyo ki ne bok yemektedir
‐ usul usul sızan kan
‐ senaristin tek derdi yüzünü jiletlemekti
‐ sarsıntı büyük
‐ yüzünün derisini çekip çıkarmak
istemişti
‐ süperegosu draglarla yüklenmemiş olsa
‐ maskesini indirmeli yüzünü yırtmalıydı
‐ ne çöllere girecekti ne kumları sevecekti

‐ cemâlindeki sûreti parçalamaktan başka
çâresi yoktu
‐ drag bile bile azar azar intihâr etmek
demektir
‐ oroin çok güzeldir
‐ şanlı cankiler
‐ o kadar güzeldir ki sonunda bütün
güzelliklerde olduğu gibi önce hayrân
olmaya sonra tapınmaya başlarsın
‐ ya da cankileri andıran insanlar
‐ ki bu da güzelliğin ölüme götürdüğü
yolun başlangıcı demektir
‐ muhakkak altınvuruşlarını kendileri
yaparlar
‐ kalem kâğıt iğne damlalık tütün rahat
koltuk şiddetle yaratmak istemek dolu
dolu âşk istemek
‐ yok hayır gene bitecekti o âşk
‐ gerçeği ölüme benzetmeyi denesene
‐ aman dikkat kardeş uyanalım hop
‐ kelimeler gırtlağıyla genzini barut gibi
yakarak fırladılar
‐ vurunduğum arkadaşlarımı izliyorum
‐ yazmak zor geldi
‐ üçüncü iğneden sonra gevezeleşip
ayaküstü yalanlar türetenler çok
‐ her tarafım kaşınıyo
‐ daha bağımlı değilken canki tribine
girdim
‐ kaşınırken sadece oroinleyim
‐ kimse yok eşyâ zaman zemin
birincil o oroin
‐ boşlukta yüzen iki nilüfer yaprağı
gibiydiler senarist ile panter
‐ derin derin düşünüyosun eyçte
‐ pantere seslendi duyduğu ses
harfleri heceleme biçimi kan
dondurucuydu
‐ ufkun tâ gerisine kadar
‐ gözleri kaydı
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‐ anlamların işâretlerin simgelerin üstünü
örttükleri yeri görünceye kadar beynini
zorlamak
‐ elli saattir uyumadın
‐ oroin bu
‐ beyninden taşmak
‐ tehlikeli zehir
‐ çok iyi malmış snafa rağmen
‐ çok sinsi
‐ dilinde dile gelmiyen bi hoşluk
‐ çok baştançıkarıcı
‐ sanrılandırıcıyla da birleşince üğüğüff
‐ çok gözalıcı çok çağırıcı
‐ kaya gibi oldun
‐ bu muymuş diyosun ilk aldığında
‐ amı götü dağıtmıştın
‐ hakikatteki bidâyette bambaşka
‐ ergenleri andırıyodun oğlum
‐ ilâç yavaş yavaş damarlarını ele geçirir
‐ her gün düzenli olarak on gram
şişmanlıyan birinin elbiselerine niye
sığamadığını anlıyamaması gibi
‐ serserilerin ne güzel hayâlleri var
‐ kaymış tiplerin her birinin ne kadar
güzel bi hayât hikâyesi var
‐ kimse beni kötü yola düşürmedi
maddeleri kullanmaya karar verdim
‐ ölüdoğayı şipşaklıyan gezginlik
fotoğrafçıları gibi çerçevelemezsen
görülebilir
‐ şahsiyeti vurgulayan yüz çizgileri
‐ o mavibeyaz ustura beynimi tam
ortasından yardı
‐ gurûrlu ifâde has kişilik
‐ elektrikli testere misin mübârek
‐ çocukken yüreğini öyle bi sızlatmışlar ki
‐ tırpanla çayır biçer gibi biçti
‐ bi türlü iflâh olamıyosun
‐ hasat değildi ekin artığıydı bu
‐ otuzdört sene boyunca yalan yanlış
taşıdığı kelle

‐ arkadaş gerçekten maddeyi âşkın yerine
mi koydun sen
‐ cankiler taklaya düşer keşler dalgaya
‐ ârzûnun öznesine ne zaman yaklaşsa
‐ saç diplerime kadar yarıldım
‐ aynı ânda da uzaklaşmaya başlıyodu
‐ senaristin hakikati buydu
‐ beynimi yakıcam bunları yapmazsam
‐ âşk ateşi sönmez külün ömrü uzundur
‐ hayâttaki son büyük bunalımım bu
olmalı
‐ o kadar da yüklenme bilâder
‐ bi daha bunalmamalıyım
‐ dirimini uyuşturucuyla tüketemezsin
tersine
‐ manitasla berâber eyç takılsak mı acaba
‐ açmamış tomurcukların da patlar üstüne
‐ üstüne asit de alabilirim dolap dolu
‐ aldı çaktı maddeyi önce çok doldu
‐ birinci iğnemi vururken manitasın
ikincisiydi
‐ sonra acâyip bi boşluğa düştü
‐ artı müzik devamlı esrâr
‐ gene eve döndü
‐ başka maddeler de var
‐ gene aynı hikâyeleri yazmaya başladı
‐ bir dil yaratmalıyım kendime
‐ biçimlerin hâkimiyetini kır
‐ takla
‐ dilbilgisinin kelepçesini kır
‐ dün hiç gereksiz iğne vurundum
‐ fışkırarak gelecek benim dilim
‐ artık konuşmak bile istemiyorum
‐ dünkü eyçte yine kustum
‐ o kadar boş geliyo ki kelimeler
‐ otuz siğsiğ vurunduk
‐ özsaygımı yitirip infilâk ettim
‐ cesedimi parçalayıp yiyorum
‐ bugün de etkisi altındayım
‐ bi zombinin hayâleti gibi yaşıyorum
‐ 29 aralık 1998 günü akşamüstü
‐ âşkkırgını gönülyorgunu hayâtyeniği
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‐ eyç bencillik getirdi
‐ çocukluğuma dönmek istiyorum
‐ sâdece kendini önemseme durumu
‐ kâinatı algılama ama ilgilenmeme
‐ çürümüş cemiyette bedenime kimyâ
yüklemezsem delireceğimi biliyorum
‐ en büyük kâtil en büyük âşık
kendime en büyük zâlim benim
‐ toprak altına itilmiş moloz yığını gibiyim
‐ böyle bi his
‐ eskisi gibi olamıyacağını hissettiğin ânlar
‐ genel bi boşlaşmışlık yâni
‐ böyle geçti bu sonbahar
‐ odasında boş bi camlı dolap vardı
‐ hoş gözlerinde boşluk
‐ esrâr çekerek dolabın aynasına bakıyodu
‐ inanılamaz buna allahım
‐ ayna biraz yamuk gösteriyodu
‐ kendinden bile kuşkulanan bi beyin
nereye varır
‐ yamulmuş yüzün dibine bakmaya çalıştı
‐ kül her taraf kül
‐ büyük yangın sırasında tâne tâne toprağa
akan o sonsuz sınırsız bitimsiz kül
‐ eskiden iyi tatlı sevimli biriydi
‐ ey tasasız posasız gençinsan
‐ vazgelmesi sinirlerinin bozulmasına
engel değildi
‐ seni sosis yapıp ekmek arasında
götürecekler
‐ sahtekâr iyilikseverin kıçıkırık günlük
sıradan felsefesi
‐ ketçapsız metçapsız ufalmış büzülmüş
‐ evvelbaharda alçakça kötüydü hâlbuki
‐ kendi üstüne dürülmüş kurumuş
‐ kurşunî günlerin intihara yatkınlık
çağrıştırdığı zamandı
‐ gördü ki hayâtı yokmuş bomboşmuş
çöktü omurgası delirmekten korktu
‐ maddedir canın hâkkı
maddeden başka yoktur tapacak

‐ zamânın mekânın imkânın
kullanılmadığı
ömrün kül gibi havaya savrulduğu
boş boş geçen salak yıllar
‐ günlük hayâtın hayhuyları telâşları geçti
‐ delifişek hercaî serseri bi zamandan
geçtin
‐ âvâre hey berdûş it kopuktun
‐ ki cankla tanıştın
‐ ölmek için çok hoş çok zarif bi yol
‐ kesinlikle estetik bi intihar biçimi
‐ hadi kışkış en iyisi altınvuruş
‐ uzay boşluğuna savrulup giden o kadar
çok hikâye var ki anlatılamadılar
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35. hayât kelimeleri aşar

‐ muhabbetlerin ne önemi var
‐ fiili hangi zamanda çekersen
tanımınla sınırın da o
‐ mastar hâli bütün zamanları
eylemsizleştirir
‐ şimdiki zamanda öykünülen hayât
‐ atak nakil araçları yok mu
‐ temize çekilmiş kelimeler
‐ ne önemi var
‐ hayât kelimeleri aşar
‐ sözler kimseye demez
‐ lisâna kendi palalarıyla saldırarak
egemenlik tahtasına hâince onikiden
vurulmak dileyen pis kurnazlık bu nefes
‐ cins düşmanla karşı karşıyasınız
‐ saçmasapan hikâyenle büyülenme
‐ insanları yorma
‐ sesler zâten kulağında
‐ doğaya kop
‐ büyülü mantarı bul
‐ bi nefes de orda çek
‐ kafanı aç da dinle be hey gâfil adam
‐ âlemde gezen şaşkın ördek
‐ seni gidi pis solungaç
‐ örümcekler şehri istilâ etmiş
‐ var olan verilmiş verili olan
‐ rab tarafından verilmiş
‐ örgenlerinin açıldığı
‐ canlandırabiliyo musun hayâlinde
‐ her deliğin açılıyo
‐ sonuna kadar açılıyosun adamım
‐ doğurmak bu işte doğurmak
‐ dönen devrânın tekerine sokulan çomak
‐ bırak özünü rahatla
‐ bi dene hadi
‐ cümle âleme saldıran kitabınızda örgü
yok neden
‐ kulağını aç da dinle
‐ destur de bre kavat
‐ sana diyorum canını taşırken kirlenen
‐ kaldırımlar ölü dolu
‐ köleler birbiriyle didişir

‐ dipses
‐ tek kahramana indirgemek
‐ bütün sözler tekrar aynı
‐ özne yok herkes nesne
‐ o hâlde dil de öyle
‐ her yer darağacı
‐ herkes işkenceci
‐ yağlı ilmekler her yanda
‐ cellâtlar keyifli
‐ yudumlarlar kahvelerini
‐ tüttürürler çubuklarını
‐ zarını ölmeye atanlar var
‐ gerçek cürüm yakalanmaz
‐ bunlar mezara yatırım yapıyolar
‐ esneme katsayınızı artırın
‐ ölen ölür kalan sağlar bizimdir
‐ boş küme
‐ etkisiz eleman
‐ kesirli sayı
‐ tikelden tümele yol bulamıyan câhil
‐ felsefe kazanında kaynıyasın inşallah
‐ yetersiz dengesiz beslenme
‐ raşitizm o obez yaratık
‐ sünneti farz oldu
‐ ham meyveyi kopardılar dalından
‐ ulan bitkioğlubitki
‐ pezevenk seni
‐ somut koşulların somut tahlilini yapalım
‐ tepinerek in tepinerek çıkarsın
‐ nefes al hava ciğerlere dol
‐ dinamitlenen sudaki ölü balıklar
‐ uzun yollardan geçecek
acılara uğrayacaksın
yol kolay mı
her yola çıkan yolcu mu
‐ ölüm havası dolaylarından çıkmalı
‐ sarmal daireye benziyen nefes olmalı
‐ kayıtlardan yararlanan ama özü kayıt
olmıyan nefes
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‐ can yoksullarına lânet olsun
‐ ortalamanın iktidarı seni böyle boğan
eski sevgilim ya da lerim
‐ ne kadar akıllı işbilirdir bazı şâirler
‐ hudûdu geçerse ezecekler başını anlamış
‐ şehirde analar var
‐ şefkatli kâtiller onlar
‐ ya da babalar da ise
‐ anan elceğizleriyle yaptı bıy bıy bıy
‐ dizifilm malzemesi değil bu
‐ türkübar formatı da kesmez
‐ temiz âile edebiyâtı mı hayır
‐ yeraltının karanlık sokakları
‐ böcükler kokoreçlerini yesin
‐ gizlikapaklı uyuşturucu dünyâları
‐ öte dünyâya geç rahatlarsın
‐ hayâl gücünden yoksun allâmeler
‐ hazmedersen canlı cenâzelikten
kurtulabilirsin
‐ durmadan konuşan kitap tipleri
‐ edebiyât bitleri var evet
‐ kültür dediğin parayı yeme sanatı diğ mi
‐ ülkeyle dünyâya âit panoramik vurgu da
koyalım biraz
‐ ümitsizce kötü sonlarına gider
kahramanlar
‐ gençlik hayâllerinin peşinden gidebilen
kaç kişi var
‐ temiz beyaz bi sayfa açmalı
üstlerine pislemeli
‐ aptal dünyânın fırsatları
buharlaşmalı yitivermeli
‐ çektiğin her nefeste milyonlarca beyin
hücren ölüyomuş dumanlanmamak
lâzımmış
‐ sen resetlendin kardeş
‐ hey bu edebiyât ey
romandan daha iyieyyy
daha güzel de mi moruk
herkes kafasına göre konuşuyoey
‐ paran yoksa kültür de yok
‐ cennet vatanın cinnet kampanaları

‐ ardıçağacı dumanıyla ses
‐ sms mesajları internet reklâmlar
‐ kısa kısa konuşmalar
‐ özleştirilerek sağlanmış tek mühür
‐ durufikir tâzebahar gibi açar
‐ berraklaşan düşünce güzel akar
‐ iletişim çarpıtılarak yansıtışmadır
‐ her nakil çarpıtılmış eksiltmedir
‐ uyku tutmazsa hayâllerinizi yorgan yapın
‐ hikâye ne ki her dem hikâye
‐ çünkü herkes kafasına göre anlatır
‐ mesele dayanak bulmaka
‐ manivela
‐ kaldıraç
‐ yürütücü fikir
‐ hâtıralar güçe göre gâh batar gâh çıkar
‐ geçmiş diplere itildi
‐ sürece şimdi egemen oldu
‐ nefes çeken diller kekeme diğil
‐ biraz çalak ama kasıt nedir
‐ bir çingene türküsüyle vedâ edelim
‐ nereye varmalıyım tanrım ne yapmalı
efsânelerle şarkıları nerde bulmalı
ormana gitmiyor
hiç nehir görmüyorum
orman benim babamdır
benim esmer yüzlü babam
geçti gezgin çingeneler zamanı
ama ben görüyorum onları
temizler su gibi aydınlık güçlü
siz de duyabilirsiniz ayak seslerini
duymanızı isterse onlar
ama konuşamaz zavallılar dilleri yok ki
su arkasına bakmadan akar
uzaklara koşar
kaçar hızla gözlerden ırağa
buluşmaya yalnızlıkla
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36. cezâ yatmak sanattır

ben ne para istedim ne pul istedim
ben sâdece şansımı değiştirmek istedim
yaşadığım hayâtı anlatıyorum sana
o lavuk hâlâ uyanamıyor
hâlâ neden neden neden
kaybetmiş
lavuk hâlen deliyürek olmaya çalışıyo
karı bilmem kim olmaya çalışıyo
bedâva yaşıyo hepsi
para kuralını ben koymadım
basmışım amına koduğumun parasını
bunlar demek ki denyolar usta
kaderini kendin tayin edicen
‐ ben buralardan gidecem mühürcü
‐ hayât ney biliyo musun yusuf
ansiklopedi gibi okursun bitirirsin
fazla uğraşmana gerek yok
ölüm de bu kadar basit
hayât kitabını iyi anlaman lâzım
inceledikten sonra yaşamaya hak
kazanabilirsin
mahkûm mahkûmluğunu hissetmezse
ıslâh olmaz
anladığın zaman o kitabı
eski cezâeviciler bunu bilir
bırakın da cezâmızı yatalım derler
yılmazgüney kendi elleriyle yazmıştır
cezâevi duvarına
cezâ yatmak sanattır der
beşbuçuk sene yatmışım
kaç fakülte okumuşum
çok derindir hayât kitabı
hiçbir ansiklopediye benzemez yusuf
‐ gençler uyuşturucu tuzağına nasıl
düşüyor
narkotik polisinin zehir tâcirleriyle yaptığı
uyuşturucu pazarlığı azzzzzz sonra
‐ pazarlığı niye yapıyosunuz o zaman
bi ton reklâmını yapıyosunuz
esrâr bizim sırrımız
bütün enerjiyi alan
rahat yaşıycan usta

‐ ne kadar içersem içiyim artık kafam
güzel olmuyo usta
‐ esrârı azaltmak lâzım
‐ aran nasıl esrârla
kafama göre insan bulamıyorum
koşulların getirdiği şekillerden meydana
gelen yanlışlar
‐ hayâtımız yanlış
‐ ama işte yaşıyoruz daha usta
kimse kafasına sıkmıyo
‐ hareket et gez dolaş yürü
‐ dışarıyla işim olmaz benim
mağarama çekilmişim oturuyorum
kimse beni göremez
ama ben hepsini görüyorum
‐ taş attı biri
‐ bi haftadır harmanım mühürcüüü
esrârın var mı mühürcüüüüü
‐ yokum amına koyum
bağırıcan bağırıcan gidicen
‐ sokakta canlıyayına geçti
‐ görüyosun kırk yaşındaki adamın
düştüğü şekilleri
şimdi bu sunguru napıyım usta
yatırıp yatırıp sikmez misin götünden
onbir tane sâbıkam var hakkımda
beş buçuk sene yattım olabilir
ayıkladım gayrımeşrûdan kendimi
‐ gene gelip taş maş atmasın cama bu
‐ gelemez o artık bugün
iki roş atar alkolle boğar kendini
altı ay teknede yaşadım ben usta
köpeğim vardı ben tek tabanca
ben kendine cezâ vermiş adamım
mahkeme de benim kanûn da benim
suç da benim infaz da benim
idâmı benim yâni
bu sefer dedim tek başınasın mühürcü
kandan yuva yapılmaz hemşerim
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bak kediye bütün sevgisini veriyo
bak nası mırlıyo mutlu
kimisi götünü siktiriyo
kimisi eroin vuruyo
‐ su yok mu
‐ deli muammere dedim bi gün aga sen hiç
üşümüyo musun
hiç bi yerimden soğuk girmiyo ki dedi
hiç yıkanmıyo ki lavuk
deri elbise olmuş
derisi ceket gömlek fanila olmuş
taş yerinde ağır o da biliyo
biz taş olmuşuz artık
insan nasıl yaşarsa öyle ölür
deli muammer kendisi gibi öldü
çöp kamyonuna atıp götürmüşler
mezârı nerde bilen yok
‐ kimsesizler mezârlığında olabilir
‐ gömdüklerinden bile şüpheliyim
büyük çöplükler var usta hani bomba
şeklinde patlıyabiliyo bazan
orda türlü türlü hayvan var
cesedi yemiştir kediler köpekler
‐ su yok mu ağbi
‐ sizi bu hâle getiren devlet
yarını sakın düşünme oğlum mühürcü
geliyo pencereye taş atıyo
ya sikişiyosam diyorum
kardeş diyo nağbıyım harmanım
gel de ayıkla pirincin taşını
‐ çok kederliyim mühürcü
‐ cezâevinde de mi öğrenemedin hayâtı
yara bütün vücûdu zehirler yusuf
betin benzin atar yemyeşil kesilirsin
‐ nağpıcaz bu kalanı
‐ içicez nağbıcaz
çöp topluyodur veya fahişedir farketmez
hayâtı çözmüştür
geldiği gibi gidicek nice insan geçmiş
gençlerin içi geçmiş
‐ ekstasi içiyo mutlu olmak için
‐ her türlü takılsalar nolucak ki

akılları yetmez bi kere
sen de senaryo yazıyosun
ne anlatıyosun
milleti kandırıyosunuz alayınızın amına
koyayım
paran varsa mesele yok
hayâtını yaşıycan usta
bulan buluyo siken sikiyo
çok da sikimdeydi
‐ entel grup insanlık nutukları atıyo
sanki göbeklerinden bağlı diğiller bu ezik
hayâta
sanki caymışlar gündeliğin nîmetlerinden
esrârlarını içiyolar mutlular
‐ görüyorum o entelleri ben burda
iki duman alınca ne biçim yamuluyolar
‐ cam tıkladı gene
‐ döner döner gelir o siktiret
‐ fazla takılıyo kerhâneci hapa
‐ babasının deldiği delikle dolaşıyo hâlâ
baban bu serveti elde etmiş
uçan kuşa borçlusun amına koyayım
‐ roşa fazla takılıyo
‐ ki babası mükemmel beyefendi bi insandı
ve âlemde de sikmediği karı yoktu inan
‐ yeni gençlik hapla ilgileniyo
olay artık kimyâ
‐ içseler de farketmez içmeseler de
‐ esrâr yasal da olabilir yakında
bu dükkân acâyip olabilir mühürcü
bar yaparsın esrâr barı
yasal bayii
neyse teşekkür ediyorum
‐ kendine iyi bak dostum
‐ eyvallah görüşürüz
‐ güzel bi ıslanırsın bu yağmurda
‐ yağmurun sesine bak
‐ ölmiycez yaşıycaz bu hayât bizim
‐ eyvallah
‐ özlerim ben seni senin yerine
vûslat mı hâsret mi adını sen koy
âşkınla yakıp da düşürdün dile
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sevgi mi nefret mi adını sen koy
ilk ve son âşkımdın gençlik çağımda
sevgi çiçeğimdin gönül bağımda
öyle yer etmiştin kâlp odağımda
sevgi mi nefret mi adını sen koy
âşkın ateşi yakar kavurur
rüzgârım olursun âşkla savurur
bağrımı delersin bakınca durur
nazar mı hiddet mi adını sen koy
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37. sen ne güzel mekândın
cipsi

‐ isrâfil almanyadaki türk gençlerinin
uyum sorunlarını yaşamış
sıcak bi âile yuvası bulamamış
uyuşturucu kullanmaya başlamış
içtiğini çıkarabilmek için satmış
yarısını helâya düşürmüş
yakalanmış deport yemiş
gazoz kapağını doldurmıycak hâdiseler
metrikse düşmüş
horozluğun âlemi yok
‐ bi gün bi baktık
ortağım dediği lavuk
iki kızla beraber sırra kadem basmış
şaşaayla etrafa esrâr saçıyolardı
her yol vardı
dermana roş ufalıyolardı
‐ cipsiyi tanımak isterdim yusuf
‐ dün geceden beri konuştuğumuz bütün
tiplerin yolu ya cipsiden geçiyo ya cipsiye
çıkıyo
isrâfil hikmetağbiyle de orda tanıştı
konuyu dağıtmıyim ne diyoduk
‐ çok karışık anlatıyosun
‐ bağlantıları sen kur
ben parça parça anlatıyorum
‐ duraklarından başlıcası bu yurtta
cipsiydi
krallıkla yönetilen çingene cumhuriyeti
kralı da yağız ağbi
‐ açıkhava sığınağı atmosferi bitti
şimdi orta üstsınıf beyaztürklerin bayram
balolarında teferrüç eyledikleri kent
sinleriyle ve birey cesetleriyle dolu
seyrânda metropol semâlarından süzülen
büyükkent yalnızlıklarının neşeleştirildiği
boşsohbet ot toplaşmalarında anlatılan
büyüleyici olduğu kadar madde
takılabilme imkânının da sunulduğu
memleketimizin en güzîde uçukkaçık yeri
olimpos
kentteki yeni para ağababalarının
beyaz parayağız delikanlıların

‐ hiç şaşaalı bi dönem yaşadın mı
‐ yirmiüçle yirmisekiz arasında
‐ ne kadar tanıyosun isrâfili
‐ yağız ağbinin belgeselini seyrettiricem
hatırlat
kamera götürmüştüm kim eline geçirdiyse
çekti
‐ kelle filmcilik taklalarla sunar
cipsi belgeseli
‐ şubatın ortasında dağlarına bahar gelmiş
olimposumun
isrâfil kardeş gömleği fora etti dansa
başladı gelir gelmez mutlu ya
hey kimyâ yüklü sempatik piç
ayalı boyalı iki de doğubloku kadını var
yanında
direk gıcık kaptım
‐ hey sen de gelsene dostum oynıyalım
‐ kim lan bu
‐ yağız ağbi kemerde jigolo dedi
olayları akışına bıraktım
‐ ortadaki gaz bidonu kışları soba niyetine
yaratıcı ıvır zıvırın sergilendiği çağdaş keş
sanat müzesi
yeni yaratıcı eğilimler sergisi
kaosssssssssssss
‐ isrâfille iyi ki de kavga etmemişim sakat
kalabilirdim
adam yakındövüş ustası çıktı
kungfuda derece sahibi
kaplan kadar çevik yılan kadar sinsi şahin
kadar hızlı atmaca kadar sivripençeli
kavgada
cezâevinde tekvando öğrenmiş alamancı
çıkınca hızlı âsi gençliğe dalmış
uyuşturucu karı kız
hız hız hız hız
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o aptal tanrılarla terkilerindeki
tanriçelerin
cipsi gibi ayrıkotlarını temizledikten sonra
keşfettirtebildikleri kayıp ettirtilmiş vâdî
beyaztükürt kuşağının seçkin azâlarının
kör gözlerine soluk benizlerine iyi gelecek
oksijeni bol
boş vâdî
‐ o dönem karşılaşsaydık senle keşke
‐ donukluk derecesinde mat beyaz
olimpos sabahı
cipsi süresiz kapatıldı
bunları yazmam lâzım bi gün offf
‐ tatlı gidiyo anlat yazarsın bi gün
‐ mutasyona uğramış filler gibi sevişin
hadi tepişin altalta üstüste
mekân cipsinin tahta sıraları olsun
salınsın nazlı pareolarınız akşamüstü
dönülen denizbanyosunun tatlı huzûrunda
‐ işim yoktu yapacak
külüstür bi araba vardı
rüzgârlıydım o günlerde
hepsi hiçmiş
kalemim iyi ki de cipsinin üç beş cümlesini
kaydetmiş
‐ zaten binbir acıdan cefâdan
nice zamanlar yolaldıktan sonra
mecbûr çıplanmış bîçâre hâlleriyle
cipsinin otağında uzanmak için sedir
taş kesmiş başı dinlendirecek minder
bulundurulur
cipsiye gelen geri çevrilmez
hudûtlarından taşmak istiyen her dünyâ
narkopatına yer bulunur
‐ vur şimdi vur hey moruk vursana
‐ yumruğu karşılar iter düşürür
havaya kalkmış zavallı yumruğunu
görürsün ama isrâfil o kadar hızlıdır ki
yumruğunu görünmez eder
‐ isrâfille ufaktan uyuşturucu çevirerek
yolumuzu buluyoduk
gençliğini güzelliğini veriyo jigolo o

yaşlı avrupalı bayanlara etini satıyo hey
uyuşturucuyu leblebi gibi yutuyo hey
aslında o zaman da ümitsiz bi çocuktu
aradığı bu dünyâda yoktu o da isyan
ediyodu
‐ sen hikmetağbinin makâmını mevkisini
titrini gayrımeşrûdaki birikimini
avantajlarını kullanabilseydin alnından
öperdim
köylü her yerde yetişir
teyzeciğim meraba nasılsın
gadanı alıyım gurbanım oluyum
bunlar çok önemli
sevkiyat da yapabilirsin teslîmat da
yapabilirsin
görüntünle faça vermiyceksin
yerli halkla iyi ilişkiler kurucaksın
‐ sen ne güzel mekândın cipsi ağbi
cankiler biraz da kankardeşliğin verdiği
rehâvetle ama az ama çok mutlaka
takarlar takmadan gitmezlerdi
yağız ağbi hiç birini yüzlemedi
cipsiden ne torbacılar geçti
cebine binlerce asit doldurup gelen alman
narko hayâtına para yetiştirebilmek için
kalem oynatma kâbiliyeti de varmış
çocuk kitapları yazıp resimliyodu
geleceğin temînatı çocukların direk
beyinlerine hitâp ediyodu
ne anlattığını bilmiyoruz
hakkaten efendi uslu bebeleri uyuşturup
uysal köleler hâline getiren kitaplar mı
yoksa satıraralarına asit parçaları mantar
kırıntıları serpeliyen gizli bi kundakçı mı
bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz
çünkü berâber içiyoruz
özel bilmemnevakfı kolejinden bi kız vardı
herifle iki gün takıldı dağıldı gitti giderken
de turiste misafirperverliğimizi gösterdik
yemedik yedirdik içmedik içtirdik
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ülkemiz hakkında olumlu izlenimlerle
ayrılması için gereken her şeyi yaptım
dedi
cipsinin karşısındaki dev bazalt kayaya
dalar çıkar alman gözleri şehlâ
kaybolur bi hafta ormanda yatar
bi mağaraya girer kitabını bitirir
çocuklara bombalı paket hazırlar
adam hem yüksekdoz hem serin
o günlerdeki tek konu bu
alman kayadan atlıycak mı atlamıycak mı
herif ikibin asiti dört ayda bitirmiş
ne kadarını kendi yedi bilmiyoruz
‐ sana da düştü mü
‐ mâzini akıbetini çocukluğunu sıfırbeş yaş
arasında tohumları ekilen hastalıklarını
rûhundaki kirleri döker tepinirsin
hayvana dönüşürsün böğürürsün ulursun
kükrersin
asit kafasından sonunda ya yeni bi insan
olarak çıkarsın ya da geçmişten getirdiğin
maraz hatâlarına teslim olup metal
yorgunluğuna yenik düşersin
‐ kimin hâtırasında ne kaldı
‐ başkasına sorsan farklı hikâye anlatır
hepsi yanlış ama doğru bu
neyi hikâye edersen çarpıtmak zorundasın
kafana göre yamultacaksın mecbûrsun
en çok çarpıtanlar da yazarlar
en iyi çarpıtan en iyi yazar
bi gün biri çıkar edebiyât yapar
edebiyâtın tek kuralı vardır o da edebiyât
yapmamaktır
‐ bana senaryo yazma hemşerim
‐ hah ondan işte
kimi hikâye denizinde yüzer de
tek kelime ışıldamaz hâtıratında
‐ bi fırt daha
‐ cipside toplumun posaları kalıyodu
kaçgınlar kovgunlar eğitimli derbederler
sosyâl bakımdan dışlanmış üniversite
bazlı yarımat kişilikler

o bahar öyle geçti berâber
olimposa çakıldık kaldık
yazın vıcık vıcık bi yer olimpos
şimdi reklâmcı edebiyâtçıların eline geçti
cipsi yok artık satıldı
yağız ağbi de antâlyaya döndü
‐ bi fırt daha
‐ yok
‐ gönül penceresinden
ânsızın bakıp geçtin
bir yangının külünü
yeniden yakıp geçtin
mâdem ki son şarkının
kırık bir güftesiydin
niçin yarım bıraktın
neden bırakıp gittin
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38. emdiemey usâresinin sırrı

bunlar neden hep pozitif enerjili
niye hep gülüyolar falan diye
çocukların eksten düştüğü zamanı
göremez ki o göstermezler
adam pırof olmuş kılabırlar üstüne
araştırma yapmış ama eksin kimyâsal
etkisinden habersiz
dayıycan ağbiye üç dabılhoffmanı
‐ pırofösör de olsa illâ ki yutacak
‐ salıcan çayıra mevlâm kayıra
zıvanasından çıkacak üniversiteyi
müniversiteyi bırakacak
etim sizin kemiğim benim dağıtın beni
sevgili kılabır gardaşlarım diycek
o zaman anlıycak niye gecegündüz güneş
gözlüğü takıyo bunlar
niye bu kadar hijyen meraklısılar
eğlenmeyi niye bu kadar seviyolar
emdiemey usâresinin sırrı ve mukayeseli
alan araştırması diye bi şeyler de
zırvalıyabilir tabi
‐ saralım mı bi tâne daha
‐ hiç durmadan sar ağbi battı balık yan
gider
‐ birer çizgi daha alalım mı
‐ düzene müzene de başkaldıramazlar
zâten niyetleri de yok
‐ üüühhphphppeffpppp
moda markaları kadar varlar
üstün başın ceptelin marka diğilse çilağut
kahvelerinde portakalsuyu bile sıkmazlar
adama
mal bulabilecek kanalların olucak
hapta da hiyerarşi söz konusu
bilmediğin kelimeler kullanıyorum ama
anlıyosun di mi ağbi
‐ çok çok iyi anlıyorum ağbi
kelime bilmeme lüzûm yok
‐ hapa kim en yakınsa en popüler şahsiyet
o
parayı çalışarak mı kazanıcan

‐ o zamanlar istanbulun yaşam biçimi bir
acâyipti
şimdi ağbi inan tedirgin geziyorum
diyebilirim ki tarlabaşında çoğunluk
tanıdığım bin kişi var bu işi yaptığımı bilen
adamın yaşam şekli parkta yatıyor
bilecek ki cebimden para çıkacak beni
katleder
adam geliyor ağbi nolursun diyor bana bir
cıgara içir
bıraktım diyorum ben bu işi
yakacaksa başka bir torbacıyı yaksın
tarlabaşında
işte bunları çözebilmek ağbi
‐ ekstazide olsun afyon sakızında olsun
şakaklarda kitlenme yapar sakız çiğnemen
lâzım
‐ şimdiki gençlik
‐ anababalarının ciddi dünyâlarıyla taşak
geçerek akara makara bi kültür yarattılar
‐ anlıyamadım ağbi
‐ hayâtınızda meymenet yok diyolar
eks çocukları işte müşterilerin
‐ anlıyorum ağbi
‐ sekste sınır kalmadı
‐ gözönünde bile oluyor ağbi caddede
‐ esrâr peynir ekmek gibi oldu
‐ gençlik konusunu çözemiyorum
orospuyla yaşardım meselâ
arkadaş da orospuyla yaşıyor
meselâ o benim orospuma
yanlış düşünme yoktu aramızda
dünyâ görüşüm yani
‐ millet uyuşturucuya vurdu
o pozisyona girdi bu ülke
‐ bu eks işinden koparırız şekil olursa ağbi
kaça gidiyor şimdi piyasada
tüketim ekseriye zengin semtlerde
‐ sosyologlar da araştırsınlar
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çalışırsan eğlenmek için gereken sınırsız
zamanı nerden bulucan
güçlünün çevresinde yavşıycaklar
güzel araban mutenâ semtlerde
postmodern mobilyalarla döşenmiş şirin
çizgifilim dekorlarını andıran tatlı mı tatlı
evin olucak
bunları istemen normal çünkü zâten
emdiemey beyin loblarının dibine
tortulanmış patlamak istiyen gizlediğin ya
da bastırdığın hayâtın bütün renklerini
sahtemutluluk yanılsamasıyla sana
sunacak
çalışmak yok tırtıklamak var
dans parti eğlenti okey
târihin sonu geldi evet
geçmiş kültürden bugüne taşınan
bütün bağlamlardan yalıtılmış
azıcık nihilist çokça sorumsuz
attıkça da atmak istersin
pıt diye patlar pıt
ekste dünyâ o kadar hızlanır ki yavaşlamış
görünen dünyâya tahammül edemezsin
pıtla patlıyan kozmos hızlandığından akıp
giden gündelik hayât çağdaş hapçı
vatandaşa yavaşmış ya da yavaşlamışmış
gibi gelicektir
yok be güzel ağbicim
‐ bi de bunlar düdük çalıyor düdük ney
ağbi
‐ gerizekâlılığından çalıyo beyinsiz
altkültür diye ürettiği düdük
yazılı kültürü yaşamadan görüntüye geçtik
sıçtık biz ağbi
‐ anlıyorum ağbi
‐ görüntü bombardımanlarıyla
sersemletildikten sonra küresel
efendilerin imalâtı çürük çarık
malzemeyle inşâ ettirilmiş köklerinden
kopuk ithal tekno elektronik müzik
acımasızca endüstrileştirilmiş

toplumlarda yoksullarla çâresizlerin
başlattığı karşımüzik hareketi değil miydi
ekstaziyi zaten siğaey buldu
devir bu devir ağbi zengin olabilirsin
ayva yesene ağbi
‐ ayvaya bıçak vurulmaz derler
‐ nası yiycez
‐ kaşıkla
kardeş ben bi duman daha alacam müsade
isteyecem
‐ bi şi yapamadık ağbi
‐ muhabbetin yeter kurbân olduğum
ayva hakkaten ne kadar güzelmiş yav
‐ çocuklara en güzel hediye kitaplar
aralarında kavga bile çıkar
bıraktığım eksi aldın mıydı ağbi
‐ yok onu özel bi güne bıraktım
‐ vücût alıştıktan sonra sekse bile zararı
var
ilk şeyettiğinde doping yapıyor
daha sonradan tam tersini yapıyor
‐ sakızda da oldu aynı şey kalkmadı
‐ allah allah bu cıgarayı niye saramıyorum
yaa
‐ afyonsakızı bulursan alırım
‐ zâten bende ne olursa farkındaysan
hepsini sana şeyediyorum ağbi
ceketini yaktın ağbi
‐ hassiktir
‐ ağbi benim kalkmam lâzım
baş tâcısın bu afyonu araştırıyım
eks talebi olursa uyandır
‐ bizim sektörde talep çok
bulursan bin tâne istiyorum
‐ mecbûriyet karşısında bir yerlere verip
göstermem yâni doktoruna vermem lâzım
‐ asit duydun mu racoağbi
‐ duymadım
‐ ekse altlık vazifesi gören asitler
‐ anlıyamadım ağbi
‐ kimyâsaldan çok çok iyi anlıyan doktor bi
arkadaş var
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‐ eksin doktoru mu
‐ yok harbi doktor yaa hekim
‐ doktorsa bilir anlar
alo buyur canım taksim tarafındayım
şu beyaz benim hoşuma gidiyor
alanlar da sarıdan memnun kalıyor
su içmişsin rakı içmişsin hiç farketmiyor
ekste
‐ fonda müzik yerine
tarlabaşının ara sokaklarında suçla
sarmalanmış mat fakirliğin karmakarışık
sesleri
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39. son şarkılar

âr malın müdâfaasıdır
ter nerde mat ise
işe ordan başla dostum
‐ akorlar okey oldu
‐ geğirti doğru yazılmış rok müzik
‐ hadi şimdi siktirolup gidelim
‐ taşkın alkışlar
‐ final şarkıları
‐ anons
‐ işte panter buydu sevgili seyirciler
atın eskilerinizi atamıyosanız satın
gözlerindeki usturanın mavi keskinliği
‐ bırak bu ufakburjuva ayaklarını
son yazdığım şarkıyı çalıyım sana
ilk dizesini söylüyorum
serin bi nehirde atlar gibi uyumak
istiyorum
‐ son anons
‐ sabah oldu konser bitti
sokaklar tehlikeli
günaydın türkiye
günaydın istanbul
günaydın istiklâl
‐ sırada neyzen tevfikten felek şiiri
azâbı mukaddesten
‐ yamansın her zaman aldattın beni
gâh düşürdün gâhi kaldırdın felek
mecnûnsun diyerek leylâ peşinde
ıssız vâdîlere saldırdın felek
rehbersin dedin sen ben ise kördüm
elimle başıma çok çorap ördüm
kendimi bıraktım âlemi gördüm
hesapsız günâhlar aldırdın felek
şifâdır dedin de zehir tattırdın
gençliğin okunu boşa attırdın
körlerin yurdunda ayna sattırdın
çıkmaz sokaklara daldırdın felek
barışmadı gönlüm mert ile zen ile
ne bir iş bilenle ne boş gezenle
hicrân köşesinde bozuk düzenle
neyzene her telden çaldırdın felek

‐ anons
‐ istiklâl caddesinde x mağazasının
önündeyiz değerli dinliyenler
hava açık zemin güzelliklere müsâit
tatlı mayıs akşamı sarhoşluğundayız
‐ panterin hayrân kitlesi
‐ hadi haykır bize panter
‐ etkilenme biçimin nasıl ise
tepkimez misin öyle
‐ gırtlaksesi
‐ hayatını kirli topaklar hâlinde gelen
geçen beyazlara fırlatan solist panter
geceyarısından sonra gruba kalan
mağazaönü tümseğinin
kendi aralarındaki adıyla
sahnenin
önünde akan caddeye taşmış
gelen geçenle gözkontağı kurarak
bağırarak saldırarak haykırarak
geceyi yırtarak karanlıkta
soylu bi mavipanter gibi
önüne geleni tepmişti
‐ konseri izliyenler kuşaklar boyu
anlattılar
‐ böğürüyordu panter hicâplarını
yüklendiklerinin acısıyla
yanıkyılların çocuğu
iriyarı gökgözlü
kocaman elli kocaman ayaklı
panter haykırıyordu
neslinden artakalan son bir panter gibi
‐ konser kaydı
‐ seyircilerden şifreyi ver bağırışları
‐ allooo ankara aradan çık
‐ kahkahalar eşliğinde alkışlar
‐ küt lezizler kıru vahiyi
ron atı kar detay
fedin cırmık tiraj
tır açık kapıdan içeri girdi
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40. pıtını al mutlu ol takma ya
da narkopati

‐ hemen torbacıya canım cicim ağbim
ayaklarıyla sırnaşır
‐ torbacı uyanıktır tabi
feleğin kaç çemberinden geçmiş
kaç ölüm perendesinden sağ kurtulmuş
ne biçim dehlizlerde sürünerek yol
almıştır
‐ tık diye koyar çocuğu
‐ sırtlan torbacı
‐ şerbetini kılcal damarlardan verir
‐ azıcık sinsi de
gecenin sonundaki bütün leşleri
toplıyabilir
çakal diye de adlandırılabilir
‐ dünyânın kanûnu bu der torbacı
‐ mikroplu parmaklarıyla taşşak kokusuna
bulanmış torbayı çıkarıp içinden iki
adetçik pıt seçer
‐ sarıyı mı istersin mavi rengi mi
‐ kimyâlardan kimyâ seçtikten sonra
rûhunu teslim edeceksin
ama önce torbacının taşşak kokusuyla
terletilmiş hapı içeceksin
‐ gerisini unut
‐ hadi şimdi zıpla yürü koş oyna
‐ o belki bu gece sana toslıyacak
sen belki bu gece ona rastlıyacaksın
‐ bayılacaksın teknotapınç merkezine
‐ kendini çok iyi hissedeceksin
‐ tamım işte tam oldum ben buyum
ne şahâneymiş dünyâ allahım
ölene kadar eğlenelim
extacy gibi draglar bize yüksekbilinç
sağlar
nasıl olmuş da şimdiye değin
görememişim diyeceksin
‐ kendini hiç bu kadar iyi hissetmemiştin
‐ pergelbacaklı kadınımsı oğlanlar
‐ erilleşmiş gençkuşak dişileri
‐ demirerk hayırlı günler diler
‐ gözlük düdük glostik
ya da benzeri ürünler

‐ canlıyayın
‐ adam torbacı değil uyuşturucu
süpermarketi
hem de seyyâr
bir aloğna bakar
paspal mal içirebilir veya kralını çıkarır
ölene kadar eğlenmek istiyen kesitlere
uzatır
torbacı eve servis yapar
kötü adamdır o pistir uzak dururlar
kapı önünde hemen ya da eşikte
‐ aldım verdim iyi di mi ağbi
ne diyorum süper ağbi
‐ karanlık kent tarlalarından süzülerek
gelen torbacı depreme dayanıklı
toplukonut inşaat mahâllerinden geçip
metroyla taksime ulaşır
‐ renkli dünyâlara gizlenmiş şehvet
‐ özgürseks maskesinin ardında saklı
yatan yarıaçık şiddet
‐ eksleri tık tık tık tane tane
‐ pıt
‐ gitti ağıza
‐ terli avuçlarında sıkarak getirdi
mitsubişşiyi pleyboyu binladini
merlinmonroyu hofmanı saddamı
madonnayı mekdanıldsı
‐ tık zıp hop uç
‐ gücün yoksa eks de yok
‐ eğlenin lan hadi
‐ hapa düşmüşler mantarlamış hepsi
‐ üç çeşit eks getirmiş
test için aldı senarist deniyecek
onaylıyacak ya da onaylamıyacak
‐ torbacının slipinden her türlü hobi
çıkabilirdi
‐ bunlara geçir sayın torbacıağbi
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‐ mutlulukla haplandığınız renkli
gecelerden size kalan buyrukları kafanıza
kakan demirerk
çelik bir el her dâim
tepegözünüz gibi beyninizi deler
‐ lânetli dijital tümen demirat
kökünü kazıyacağı yeni kızılderililer
bulmak için acele eder
‐ dâhil ya da müdâhil değilsiniz
‐ özgürsünüz
oyuna istediğiniz yerden girebilir
istediğiniz yerden çıkabilirsiniz
‐ klabırlar titiz insanlar
‐ eks tüketicileri çıtıpıtı görünüşlü kibar
oturuşlu kalkışlı taze ciklerdir
‐ kimileri ciks de der
‐ kırobırlar rakı içer
‐ kırobırlar müzikdışı amaçlar için
partilere gider
‐ gerçi bu tanımlama memlekete yeni ithâl
edilen her ürünün başlangıçtaki pahalı
fiyat politikasının
‐ kırobır erkekleri beyaz gömlek giyer
‐ önce malı arzettiler gâyet pahalıydı
‐ şimdi istiklâlde sudan ucuz
‐ klablarda bi saatten sonra helâlardaki
çeşmeleri bile kapatıyolar
‐ mekândaki en pahalı en mûteber nesne
su
‐ helâ musluğuna yaramaz çocuklar gibi
ağızlarını dayayanların amatör belgeselini
de çekebilirsiniz
‐ aslında o doğruymuş da tam
anlatamadığı için siz haklı gibi
görünüyomuşsunuz
‐ yani tâze hıyarcık
paracıklarını pıtcıklara yatırmış
bardan su almaya parası bitince
helâdan içicek uyanık
iki de siktirikten kız var doğalgaz
faturalarıyla içkilerini ödediği
bekliyo ki sike kızları

‐ kızların da gönülleri olursa vericekler
‐ garanti bi durum yok vermiyebilirler de
gecenin sonunda baaaaay bile demeden
dörtçarpıdört bir cipin rahat koltuklarında
mestolmuş
tabii sizi de çoktan unutmuş
olabilirler
‐ hız çağındalar ya zamanın hız
aralığındalar
‐ ketçapla mayonezin yanında iştâh açıcı
olarak hâz da var
‐ yitik çağdaki bitik âşkların karbon
kopyasıyla
nihâyetinde ebeveyn yatakodası denen
morgdaki
şoklanmış etlere indirgeneceksiniz
‐ kan ter içindeydiniz sıcaktı
‐ geçici duyma rahatsızlıkları da
yaratabilecek müzik eşliğinde terlemişken
‐ ter sırtınızdan sızım sızım akarken
‐ teksıra kuyrukta eğlenmeyi bekliyenlerin
üstüne sicim gibi yağmur inerken
‐ hudûtdışına taşırırmış parça tesiri yapan
hapın etkisiyle sen onun o senin
dudaklarına yumuldunuz
‐ özneler yüklemler cümleler karıştı
yanık kablo akkor telleri kızardı
‐ şişte çevrilen kuzu misâli
su stoklarınızla damla damla
camekânların önündeki kızdırılmış
çakıltaşlarına aktınız
‐ hem görünendiniz hem gösterilen
gösteride sûretlerinize yansıyordu
gösterge
‐ teşhirde değilseniz de seyir
hâlindeydiniz
‐ ne sınır aştınız ne sınıraşanlar size taştı
‐ taksimetrenizi kaç liradan açtınız
‐ boşaltım üreme sindirim dışkılama
organları
‐ renkli kâğıttan kaplanlarla sarılısınız
‐ sarsılacak imgeniz yok
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‐ çizilecek karizmanız da yok
‐ sayı numarası ezberinde kimlikli verili
yurttaşlarsınız
‐ reset edilebilirsiniz her ân
‐ sürüde benzer duygular yaratacak başka
bi hap da sürebilirler piyasaya istedikleri
dakka
‐ atıyosun bekliyosun
‐ bi dakka
‐ neticede hepiniz kardeşsiniz
‐ alfa bâzılarınız gama ya da beta
‐ efendilerin döllediği çiftsarılı
yumurtaların açık et pazarı sizsiniz
‐ sefil lâğım fâreleri
dehlizlerdeki iki kırıntı kuruekmek parçası
için nâçiz ömürlerini yaşama körgüdüsü
kalkanına sığınarak kâinata bok gibi
sıçanlar
‐ işte o dakka
‐ pıt diye patladığında bomba bütün
dünyâsız kafalarda
‐ kafadaki dünyâ dünyâdaki kafa
olduğunda
‐ hepimiz kardeşiz farketse de farkgıymaz
eşitsizliğimiz
‐ pıtını al mutlu ol takma
‐ herkesin yarası var hayât hikâyelerinde
‐ âşk denen cilâlı boşalıklıkta
‐ her ân itirâfkomlarda haberleştirilme
tehdîdi altında yaşıyosunuz
‐ sitelerin konumankeni olabilirsiniz
‐ sizi tost ekmeğinde ezip haklıyarak
magmalarından dışarı atabilirler
‐ yeryüzünün hangi köşesine giderseniz
gidin farkyapmaz
‐ dağda da başınıza gelebilir sentetik kulüp
gecelerinde de
‐ her ân herkes birbirini itiraflıyabilir
‐ sen iyisi dâim lâtif
her dem tâze yaşa
‐ rica ederim sevgili narkopat

‐ narkotik maddeler kullanan amaçsız kitle
anabaşlığı altında
‐ sosyâl atık
toplumsal süprüntü
kamusal çöp
‐ istiklâlin gri dehlizlerine pıtrak gibi
yayılmışlar
‐ caddenin lâğımlarında
yeraltı deliklerinde
kulüp çöplüklerinde
cümle uyuşturucu inlerinde yaşamaktalar
‐ pek yemek yedikleri söylenemez
‐ labaratuarda iyi çalışmışlar belli
‐ imâlat sırasında eğlenmişler belli
‐ hiç baş ağrısı yapmıyo belli
‐ genellikle birbirlerine şiddetleri
‐ sıvıya ihtiyaç duyan potansiyel tüm
kullanıcılar
‐ narkopat kitle bu işte çağın kitlesi
‐ hedefteki genç kütle
‐ madde kullanırken özünü
aşağılamaktasındır
çünkü târifsiz acı çekiyosundur
‐ günün saatlerinde maddenin baskısına
maruz kalırlar
‐ ki bu kimilerinde kaşınma kimilerinde
esneme şeklinde kendini gösterir
‐ narkopati bulaşıcı mikrop gibi hızla
süründürerek ya da öldürerek ilerler
‐ parapul işlerini boşlamıyanlar da var
evlimevli tipler falan fıstık
‐ sâdece haftasonları kullanıyorum diyen
gruptan mı bahsediyosun
‐ ilk cıgaralıklardaki tadı ararsın
‐ gitti gider o masûmiyet
‐ yeni kulaçlar imkânsızlaşır
‐ bulanık suyu da kabûllenebilirsin
‐ dünyânın öyle bir veçhesi de vardır
‐ sarhoş küre kafası kıyak elips
güneşin yörüngesinde dönenen kafası
bidünyâ bastıbacak arz
‐ narkoromantik ayrımını da koyalım
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‐ fikrisabitleri vardır narkopatların
‐ narkopat bi süre sonra hayâtının belli
dilimine saplanır
‐ maraz saplantıları paranoyak sâbitler
hâline getirir madde
‐ kayıtları silerler ya da sürekli tâzelerler
‐ ne hâtırat kalır ne hâfıza
‐ tabii her seferinde
maddeler uyarınca
yeniden yeniden hatırlayarak
‐ ya da acı verenleri hızla unutarak
‐ hâfızanın yükünü kaldıramadıklarını
‐ bilinçdışının o muhteşem sarhoşluk
alanına yollayıverir
‐ esrârkeşler dörtduvar ya da yârenlik
edecek yekdiğer keşi buldukta
hemen yapıştırmaya koyulurlar
‐ hayâlcilerin işidir rüyâ görmeye yarar
‐ esrâr iştâh da açtığından
‐ dünyâ zevklerine doğru hayvanîce
kışkırttığından
‐ ilâveten duruma göre kendini uyarlar
‐ topraktan çıkar ama icâbında kent
hayâtına da uyum sağlar
‐ ancak aslında gene de keşke
‐ keşif için esrâr
derinleşmek için afyon
iş bitirmek için beyzâ takılacaksın
‐ esrâr içtiğinde insan olmaklığını
hatırlarsın
zaaflarınla hatâlarınla iyiliklerinle
kötülüklerinle insansındır
‐ afyon zihnini öyle bir deşer ki
gördüklerini aslında farkedemediğini
yatay açılmış zihninin derin sükûnetinde
anlarsın
zihninle iş tutacaksan afyon ye
‐ kokainde siklemezsin
patlamış egonla şahsî dünyânın odak
noktasında yaşarsın
paranoyaklaşman kaçınılmaz
‐ eroinde insanlığını unutabilirsin

çünkü artık peynirin malısın
‐ ekste ne bok olduğun belli değil
mutlu bir jöle gibisin
‐ maddeler arasında da sınıf ayrımı var
‐ bu yüzden eroinmanlar sokakta ölür
park köşelerinde otopark tuvaletlerinde
tren istasyonlarında terkedilmiş vîrâne
barınaklarda yarım kalmış inşaatlarda
ölür ya da vurur
benzer mekânlarda
‐ her iki durumda da geriye sağlık
bakanlığından onaylı enjektör kalır
‐ çilek çemberine dâhil olabilmek için
günde bi yüzlüğe acımıycağın pozisyonda
olucaksın
‐ ilâveten toplumsal eşitsizliği vurgulamak
için kan ter içinde didindiği söylevini
renklendirmeye çalışan taşra politikacısı
gibi tipler de benzetme olarak kokain
âlemleri deyimini yerli yersiz kullanır
‐ işçimiz memûrumuz açken parayı nerden
bulduğu belirsiz bir kısım türedi
zenginlerimiz televolelere çıkan manken
kızlarımızla kokain âlemleri
düzenledikleri ülkemizde haktan
hukuktan guguktan insanca yaşamaktan
bahsedebilir miyiz
gibi
‐ sırada gene neşet ertaş var muhterem
dinliyenler
‐ gönül dağı yağmur boran olunca
akar canözümden sel gizli gizli
bir tenhâda can canânı bulunca
sinemi yaralar dil gizli gizli
dost elinden gel olmazsa varılmaz
rızâsız bahçenin gülü derilmez
kâlpten kâlbe bir yol vardır görülmez
gönülden gönüle yol gizli gizli
seher vakti garip bülbül öterken
kirpiklerin oku cana batarken
cümle âlem uykusunda yatarken
kimseler görmeden gel gizli gizli
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41. ondan güzel bi tekkâğıtlı
olur

‐ bi sefer de siz getirin kardeşim
‐ zıvanaya sayısal veriyim
‐ yatırdıklarını zıvana yapma hamdi
‐ çıkmayacak ki nasıl olsa
‐ çıkarsa var ya göreceksiniz hamdiyi
karıyı taşıyabilecek şekile gelirim o zaman
hemen bi dâire alırım kendime
‐ bize ortaya koyar mısın bi kilo
‐ bi kilo koymam da yüz gram alırım
‐ ruslar da çok seksî oluyor
‐ şunu çöpe atar mısın hamdi
‐ esrârkeşlikten adamlığa geçmeye karar
vermiş hamdi
‐ o soba yanmıyo mu usta yaa
‐ açın kademesini elektiriğin
‐ kebana bağlıyız amına koyiim açın
‐ çarşaf bitti
‐ gidip alabilirim isterseniz
‐ bu havada nereye gidicen
‐ bu cıgaralık bi tuhaf yaa
‐ karıştığı için hangisinin tadı hangisi
‐ maltepeyle cıgara sarmak insanın en az
bi saatini alır
içmesi de bi saat
‐ soba yanmıyo söndürmüşsünüz
‐ bitti karşılaşma
‐ ondan güzel bi tekkâğıtlı olur
‐ bük koy cebine hamdi sabah içersin
‐ ne o sungur roş mu
‐ yok bu şişko ekslerden
dün sana gösterdim ya vornırbıros
‐ kirazsa güzeldir içtin mi
‐ içmedim bi arkadaş parasız verdi
‐ sert oldu mu bayat diğildir
‐ dolapta sakla dedi
‐ şeker istersen var bende
‐ roş pek kullanmıyorum
‐ uçtunuz amına koyayım iki dumanda
hap map tanımam usta
‐ yusuf vurmadı mı
‐ o da bende bu da bende kesişti
‐ sıra atladı diyorum ben de

‐ o cıgarayla bunun arasında fark var di mi
‐ bilmem sâlihağbi işin uzmanı sensin
‐ üstüne çok konuştuğumuz zaman da kafa
yapmaz
‐ başka mevzû yok mevzû esrâr
‐ susturanından bu herâlde
‐ belki de konuşturandır
‐ güldüreninden olmadığı kesin
‐ bi de verdiren var
içince direk taksimde domalıyosun
‐ maç bitti mi
‐ yok son dakkalar
‐ cıgara oturtturdu herkesi
‐ ilâhi makamdan ezgiler okunucak biraz
sonra
o zaman sessizlik bozulucak
‐ en mutlu günüm bugün yaa
‐ hee ondört şubat sevgililer günü
‐ ne işim olur benim karılarla hamdi
‐ istanbulda bissürü karı var
‐ tecrübe konuşuyo bak
‐ burda cezâevi yatmamış insan var mı
‐ ben bi defasında tam onyedi gün
‐ dolandırıcılık masası aldı ibneler bekletti
‐ benim en az beş gün
‐ ben onbeş gün askeri cezâevi onu hiç
unutamam
‐ kaçıncı dakka
‐ seksensekiz
‐ geçmiş olsun yavrum
‐ herkes diyodu ki fener galatasarayı yener
‐ her zaman yener
‐ ne zaman yendi
‐ reklâm arasından sonra maç sonu
röpörtajlarıyla karşınızda olucaz
‐ daha yeni altı tane koydu fener size
oğlum ne diyosun
‐ çarşaf nerde
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‐ bendeydi vurdum o tarafa verdim
‐ vurdum mu ben onu diyorum
‐ sen vurdun bana verdin
‐ tamam o zaman pardon
‐ değerli seyirciler ali sami yende
galatasaray taraftarı şu anda gâlibiyeti
kutluyor işte sıcağı sıcağına görüntüler
‐ farketmez yarısı da olur
‐ bölücem şimdi ben sana onu
‐ ikinci yarıda çok iyi oynadık diyo bizim
için gerçek bi zafer oldu diyo
‐ sağlam bi duman var ağbi öp
‐ yok mu başka şey taktınız bizi maça
‐ emniyet kamerası ve diğer
kameramanlar
‐ bak emniyet de çekiyo görüyo musun
‐ genelkurmay başkanı bak o da orda
‐ savaşın çıkmaması hepimizin en büyük
dileği sevgili seyirciler
‐ aponun hâlini gördünüz işte
ama galiba uyuşturucu vermişler
‐ kesin vermişler
memlekete hoşgeldin dedi
o da şöyle baktı hoşbulduk dedi
‐ afganistanda taliban karşıtı güçleri
destekleyen amerika
‐ ananı sikiyim senin amerika
‐ onlar da ikiz kuleleri patlattılar ama
‐ o iş el kaidenin
‐ bak bu ibne sunucu var ya
medya tetikçisi
‐ amına koyayım onların neyi yaşıyolar
‐ onlar kokain grubu diğil mi
‐ bölün ağbi
‐ al sen koy satırı ben kabülüm
‐ içelim kaçalım kardeşim
‐ ince bi şey yapalım ağbi istiyosanız bana
uyar
‐ çarşafınız var mı
‐ yav kâğıdını sikiyim
‐ iki demet vardı bitti

‐ şimdi karşılaşmanın ikinci yarısına
dönüyoruz sayın
‐ âile bağları yarın akşam terete
ekranlarında
‐ sayısalı mı veriyo
‐ bi rakamla altıyı kaçırdık yanarım
‐ in aşağa annenin amına sokarım
al salamını ye
di mi amına koduğumun kedisi
‐ bilsen uzaklarda kimler ağlıyor
gelemem sevdiğim felek koymuyor
gurbet eller bana bir mesken oldu
gelemem bir tânem kader bağlıyor
huzûrum kalmadı fânî dünyâda
yapıştı canıma bir kara sevdâ
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42. uyuşturucu cumhuriyeti
cipsi

‐ yetmişiki buçuk ulusun ve binbir etnik
rengin uyuşturucu bazında katışarak
bulamaçlaştığı cipsi cumhuriyetinin
yaratıcısı kurucusu ve yaşayan efsânesi ise
kendini çingenekral sıfatıyla adlandıran
kırkbeş yaşındaki eski bir eroinmandı ama
ısrarla kendisinden canki diye
sözetmemizi istiyordu
kendini uluslararası gayrıresmî hippi
hareketinin peygamberi ilân etmişti
‐ keşlik müptelâlık ve bağımlılık üzerine
bir haberbelgesel yapmak için cipsiden
daha uygun bir yer bulunamazdı
‐ biz de bu düşüncelerden hareket ederek
her türlü zorluğa göğüs gerdik ve
ülkemizde bir ilke imzâ atarak
uyuşturucuyla yaşayan gençlik üzerine
hârikulâde bir belgesel gerçekleştirdik
‐ ancak çekimler sırasında kameramıza
antidost tavırlarla yaklaştıklarını da
eklememiz gerek
‐ sağlıklı çekim yapmamızı engellediler
‐ sürekli şaşırtmacalı sorular sorarak
ekibimizi bunalttılar
‐ hatta ekip arkadaşlarımızı da uyuşturucu
müptelâsı yapmaya çalıştılar
‐ özellikle istanbulda üstdüzey yöneticilik
kariyerini terkederek kendini köylülere
cevizli portakallı vişneli anasonlu
ekmekler yapmaya adadığını söyleyen
hımbıl görünüşlü o şişko adamın
düşmanca davranışlarına anlam
veremedik
‐ sunucumuz öykühanım ortamı
yumuşatmaya çalıştıysa da negatif
enerjiyle karşılandı
‐ açıkçası çekimleri sürdürdüğümüz üç
gün boyunca uzatılan yiyeceklerden ve
ikrâm edilen her sigaradan tedirgindik
‐ belki de doluydu ve bizler de kelle
olabilirdik

‐ haberbelgesel otantik müzik artı dışses
‐ cipside kafalar hep dumanlıdır
zaman sanki durmuş gibidir
ânı yaşar âna taparlar
kentlerde sabahın ilk ışıklarıyla berâber
trafiğe düşen dürüst yurttaşlara
benzemezler
ve ne de şafakla beraber tarlasına çapa
yapmaya giden köylüye
‐ kendi deyimleriyle cipsi yurttaşları
bu toplumun kurallarını
s nokta nokta lemezler
‐ bu sözde bağımsız cemâhiriyede
kimse ayık gezmiyordu
‐ sabah uyandıklarında ilk iş kimde esrâr
varsa bala çokuşan arılar gibi
üşüşüyorlardı
‐ tek amaçları kafaları tütsüleyip
şuursuzca sızmaktı
‐ antikkent yemyeşil orman
ve denizin kucaklaştığı
vâdînin kuytularına dağılıyorlardı
‐ sadece ot değil yoğun kimyâsal madde
kullanmaktan beyinleri ütülenmiş ve
yerinden kıpırdayacak gücü kalmamış
diğer bir grup ise ikiyüzelli metrekarelik
cipsi cumhuriyetinin içinde bir aşağı bir
yukarı gidip geliyor
annesütü peşindeki kundak bebekleri gibi
madde aranıyorlardı
‐ esrâr eroin lsd kokain peyote
büyülümantar yapaymeskalin extacy
hızlandırıcı haplar
halk arasında roş tâbir edilen kendinden
geçirtici hap ve türevleri
‐ cipsi cumhuriyetindeki hayli egzantrik
kütle madde küründeyken bedenlerine
acımıyordu
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‐ oysa habercilik mesleğine demir bir
disiplinle bağlı arkadaşlarımız görevlerini
aksatmak niyetinde değillerdi
‐ ekip arkadaşlarımız her türlü
olumsuzluğa cansiperâne direnerek büyük
bir özveri örneği sergilediler
‐ hatta ara sıra uğradıkları tekme tokat
küfür sümük ve tükürük gibi tâcizlere
aldırmayıp bu küçük uyuşturucu
cumhuriyetinin perdearkasını gözler
önüne sermeyi başardılar
‐ dünyânın dört bir yanından kalkıp gelmiş
bu insanlarda madde kullanma tutkusu
çılgınlık boyutlarına varmıştı
‐ herkes ötekinin zulasını bulup patlatmak
için kafa yoruyordu
‐ herkesin tek gâyesi beleş uyuşturucuydu
‐ mekânın gediklilerinden birinin
deyimiyle cipsi nâdir delilerin buluştuğu
bir akıl hastanesiydi
‐ röp doğalses fonda
‐ tutunacak dalı kalmamış keşler
oksijene gelmiş nöbetçi cankiler
çâreyi maddede arayan iflâh olmaz
narkopatlar
esrâr kardeşle tanışmak istiyen
cesuryürek beyazyakalıların keyfe
düşkünleri
hepsi biz cipsiyi arıyoruz derler
‐ dışses
‐ diğer pansiyon sâhipleri vâdîyi
beyazyakalılar işgâl edeli ve zahmetsizce
gelen beleş turist rantının tadına
varalıberi bu beşparasız bitli turistleri
konaklatmak istemiyorlardı
onlara göre cipsideki ipsiz sapsızlar
ahlâksız uyuşturucu müptelâlarıydı
‐ keşlerin kuru öksürükleri bir kez daha
yankılanıyordu olimpos vâdîsinde
‐ üstelik bu kişilerin çoğu da ortasınıf
mensuplarıydı ve şöyle böyle eğitim
görmüşlerdi

okudukları yazarlar arasında dostoyevski
kastenada suntzu zamyatin huxley
hallacımansûr ömerhayyâm konfüçyüs
ibniarâbî burroughs hâfız marks
feridüddinelattâr ve tao da bulunuyordu
ayrıca upanişadlardan ve tevrat
metinlerinden de haberdarlardı
okumakla kalmıyorlar madde
kullanmalarına gerekçe olarak bu ve bu
tür yazarların dünyâ felsefelerini emsâl
gösteriyorlar
hatta daha da ileri giderek bu dünyâda
maddesiz yaşanamayacağını savlıyorlardı
onlara göre modern dünyâda herkes
bağımlıydı
kola televizyon ya da esrâr ne farkederdi
‐ karınca yuvası gibi hareketli bu garip
uzamda dünyâ niye var biz kimiz niye
yaşıyoruz sorularıyla diğer varoluş
dertlerine devâ arayan bu meftûnlar cipsi
ağabeylerinin çakralarına yaydığı
barışıklığı yüklenerek kimi geceler
dolunayın tabak gibi aydınlattığı
antikvâdînin gizli kapaklı lahitlerine
zihinlerinin dolaşık çatalyollarından
geçerek ulaşıyorlar ve rahatsız edici çılgın
delimsirek çığlıklarını vâdîde geceleyen
beyaztürklerden esirgemiyorlardı
‐ kendi deyimleriyle
entellik mesleğini paraya çevirmekte
mâhir beyazyakalılar allahın otunu kentsel
yaşamlarını evetlemek için
kendileri ise keşif için içiyorlardı
aralarındaki fark buydu ve birbirlerine
derinden nefret duyuyorlardı
‐ kimyâsal maddelerden yayılan
elektrikler sık sık çarpışıyor
sudan nedenlerle kavgalar ediliyor
ve bağrışmalar duyuluyordu
kavranması güç bir dünyâ
ama inanın sayın seyirciler
gerçek aynen anlattığımız gibiydi
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‐ röp doğalses fonda
‐ keşlerin yürek sızlatan böğürtüleri
yankılanır vâdîde
‐ dışses
‐ derken güneş doğardı ve rûhunu
tırmalamak canını kaşımak isteyen biri
olimpos şafağı sökerken sayrılı bir
sabuklamanın ortasında uyanıverirdi
ârıza kitlenin kabloları kebap olmuştu
yanıktı iptâllerdi
bir umar bir çâre bir devâ arıyorlardı
saçları uzun kirli üstleri başları perîşandı
gözaltları renklerden morun moruydu
vâdîde geceleyebilecekleri tek yerin cipsi
olduğunu dünyânın öteki ucundan her
nasılsa duymuşlardı
ellerinde cipsi yazan küçük bir notla
geliyorlar
derin nefesler çekip huzûrunda secde
ediyorlardı
‐ sırt çantalarıyla âvâre âvâre dünyâyı
turlayan tuhaf tabiâtlı gezginler cipsinin
basamağında oturup derin derin uzaklara
bakıyorlardı
çok yorgundular
müthiş uyumakları vardı
bitkin ya da açtılar
belki de harmandılar
tek bir nefes çok iyi gelecekti ve aksak bir
kartal gibi mekânın sekisinde oturan
cipsicumhuriyetinin dâimî ve onursal
başkanı cipsi yanardöner bir sigarayı tak
diye uzatacaktı
‐ bu yeniçağ hippileri için efsâneyi ülkeden
ülkeye yayan belki de karşılıksız sunulan o
tek bir nefesti
‐ röp doğalses fonda
‐ gezegenlerden atılmış
romantik narkopatlar diyelim
bile bile aklını uçurmuş
farklı cibilliyyetlerden insanlar

ahşap masaların keş dumanlarında acâyip
hâllerle gider gelirler
kimi zaman esrimenin vecdin huşûnun
şöyle garip bizcileyin gariplerin
muhabbetindeki sihirde benliklerini kül
ederek
son malvarlıklarını cipsiye gömeceklerinin
de farkında
çantalarında ne var ne yoksa ortaya döküp
‐ dışses
‐ uyuşturucu kardeşliğinin hâlesinde
dâire hâlindeki keş yoldaşlarıyla berâber
eninde sonunda a noktanokta mı g
noktanokta tü dağıtacaklarını biliyorlardı
‐ otantik müzik artı dışses
‐ gazoz kapaklarının upuzun bir sırığa
çakılmasıyla elde edilmiş otantik bir cipsi
sazını sallayarak atonal sesler elde eden
kırk yaşlarındaki bir toksitman aynı
esnâda derin bir ürperişle gözlerini
kısarak olduğu yerde bir sağa bir sola hafif
hafif sallanmaktaydı
‐ dışses
‐ eski devirlerde de gözden ırakta kalan
olimpos vâdîsi kuytuluğu yüzünden
yüzyıllarca ilişilmemiş şirin bir belde
olarak özvarlığını koruyabilmişti
cipsi mahreçli anlatımlara göre ise
olimposu
üşümekten morarmış eroinmanlar keşfetti
bütün eski cankiler cipsiye kan yapmaya
geliyorlardı
kendi deyimleriyle temizlenmeye
öncüler peynircilerdi
seksenlerin sonunda gelen kâşif grup
canktan yorulmuştu
‐ geçme doğalses fonda
‐ cankiler çok üşür çeneleri takırdar
yaz kış sırtında paltoyla tir tir titriyen
birini görürseniz
anlamalısınız ki sayın ortasınıf vatandaş
o yurttaş cankidir işte
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cankiler kışı sobasız geçirecekleri hem
sıcak hem ucuz bi yer ararken olimposu
buldular
cup diye atladılar
‐ röp
‐ cezveyle cank kaynatıyoduk ağaçevlerde
otuz kişi elinde iğnesi kuyruğa giriyodu
‐ doğalses fonda
‐ kentlerden firâr etmek istiyenler
olimposa
montajda işinize yaramaz mı bu cümle
‐ dışses
‐ olimposun büyüsü sessizliği kuşları
böcekleri lsd tribi için biçilmiş kaftan
olduğu ve diğer yüceltilmiş özellikleri
kentlerde yuvalanmış keşlerle narkopatlar
arasında o kadar çok hikâye edildi ki bir
iki yıl içinde çantasını kapan ne kadar tip
varsa vâdîye akın etti
köylüler de harıl arıl ağaçev çakıyorlardı
henüz keşlerle sırtçantalı paralılar
bitlilerle beyazyakalılar arasındaki ayırım
kalın hatlarla çizilmemişti
henüz cikslerin istilâsına uğramayan
vâdîde çok az insan vardı
köylüler kâğıt paranın câzibesine yavaş
yavaş uyanıyorlardı
paranın ve rantın artmasıyla birlikte siyah
takımelbiseli beli kabzalı gündüz külâhlı
gece silâhlı saçları jöleli yanıktenli bütün o
karapara karakterler de olimposa sökün
edecekti
‐ doğalses fonda
‐ cebine iki üç parça esrâr bi iki pul asit
azıcık kaktüstozu koyabilen şehirde
bunalmış istiklâlde boğulmuş kâinattan
ümidini kesmiş ne kadar yorgun narkopat
varsa cipsiye akın etti
cipsi efsânesi gide gide büyüdü
‐ dışses

‐ solukbenizli keşlerin vâdîye yayılan
balgamlı öksürükleri pırıl pırıl doğayla
inanılmaz bir tezat teşkil ediyordu
‐ köylülerin yaban diye adlandırdıkları
ötekilenenlerin jandarmaya ihbâr edilmesi
geleneği ise sektirmeden devâm ediyordu
‐ müşteri memnûniyeti arttıktan ve hedef
kitle değiştikten sonra ise köylüler bu
hayât bayatlarına kötü gözle bakmaya
başlamışlardı
devrân değişmiş ve çatıları uçuran rüzgâr
hızını artırmıştı
üstelik işin içine vahşî kapitalizmin
tamtamları da karışmıştı
‐ cipsi sık sık baskınlara uğradı
‐ ilgili makamlarca kapatıldı bâzen de
mühürlendi
bıçaklamalar yaralamalar rezâletler vukû
buldu
‐ olimposu keşfeden isimsiz kahramanlar
kapital baskısıyla jandarma süngüsüyle
püskürtüldüler
ağaçev çakma süreci hızlandıkça
uyuşturucuşinâs bütünemeyenler
cümle tutunamayanlar
âvâre şanlı cankiler
olimpos sahillerinde süngülenerek denize
döküldüler
‐ doğalses fonda röp
‐ total ârızaseti ağbi burdakiler
yekvücût uyuşturucu enerjisi
gaz sızmamasına imkân var mı
‐ cankileri kovdular çünkü cankiler para
bırakmıyorlardı
‐ dışses
‐ olimposu metropollerdeki tatlıpara
akımının damarını keşfetmiş
beyazyakalılar istilâ etti
‐ devredışı kalmış bütün çiçek
çocuklarının kaotik bir zamanlama
bilinciyle toplaşıp kafa kafaya tokuştukları
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özlerini değişken rûh hâllerinde atomize
eyleyip yollarına devâm ettikleri
cehennemsi ama bir o kadar da eğlenceli
bir mekândı cipsi
cipsi bir efsâneydi
‐ cipsi yaz ve kış sabahları onbire doğru
kalın bir zeytinyağlı dolma sarıyordu
çevresindekiler dumandaki sıralarını
kapabilmek için sabırla bekliyorlardı
‐ köylüler uzunsaçlı oğlanlarla rengârenk
saçlı kızların
toptan ahlâksız küllen orospu olduğuna
inanmışlardı
‐ cipsinin afişe imajını keşfeden
profesyonel drag satıcıları ise diğer
mekânlarda konuşlanarak icrâyı sanat
eylemeye başlamışlardı
‐ cipsinin tam karşısındaki dev kayanın
tepesinde uyuşturucu sarhoşluğundan
dengesini yitirip ayağı kayarak fecî şekilde
can veren zavallı gençlerin hikâyeleri de
anlatılıyordu
‐ lsd kafasıyla aşağı düşmek kimbilir ne
korkunçtu
‐ lsd kafasına takılı kalmak kimbilir ne
işkenceydi
‐ yüksekdoz lsd aldıktan sonra kendini
portakal sanan ve sıkılma korkusuyla
dürülmüş bir hâlde dolaşan delikanlının
hikâyesini ibretle dinliyor ve gülelim mi
ağlayalım mı bilemiyorduk
‐ ayrıca gençlerin bazılarının elaltından
uyuşturucu ticâreti yaptıkları da
anlaşılıyordu ama bu görüntüleri
kameralarımızla kaydetme olanağını
maalesef bulamadık
‐ röp doğalses fonda
‐ gerçek bi uyuşturucu belgeseli yapmak
istiyosanız bizle aynı kafaya geçmelisiniz
fazlar tutmazsa topraklama olmaz
çarpılırsınız

meraba kamera ben boğaziçi felsefeden
kübrâ
‐ dışses
‐ turistin getirdiği paranın kültürel
sonuçları ise ileriki yıllarda görülecekti
ecnebî herifler köylü gençkız bedenlerini
de kamaştırmıştı
bu tâzelerle kimse evlenmiyordu ve
birçoğu tarımilâcı içerek intihâr ediyordu
fakat bu acı hakikati kimse dile getirmeye
cesâret edemiyordu
‐ dışses
‐ cipsi verenden bir selâm alıyordu
vermeyenden felsefe yaratıyordu
ki söyleşimizde bu olguları sık sık
vurguladı
en büyük düşmanı beyaztürklerdi
hatta kameramıza bile fiziki saldırılarda
bulunmaya kalktı
‐ sık sık kapatıldığı için ruhsatını
çiçekböcek kafe olarak değiştirmek
zorunda kalan cipsi toplumbilimcilerle
psikiyatrların halk sağlığı uzmanlarıyla
gençlik derneklerinin incelemek üzere
gözlem altına alması gereken küçük bir
labarautar gibiydi
‐ modern keşhâne diye tanımlamak da
olasıydı
‐ peki bu insanlar ne arıyorlardı
‐ neyin peşindeydiler
‐ niçin durmaksızın tüttürüyorlardı
‐ bu soruları çekim yaptığımız üç gün
boyunca kullanıcılara sık sık sorduk ama
genellikle hakaretle karşılaştık
derbeder hâllerini kullanacağımızı ve
havacıva çekimler yaptığımızı haykıran
nutuklardan ibâret yanıtlar da aldık
çekimlerimizi sistemli bir çelikçekirdek
devlet propagandasının uzantısı biçiminde
görmek ve tanımlamak isteyenler de oldu
bütün iyiniyetli çabalarımıza karşın
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insanhakları ve demokrasiden yana
bireyler olduğumuzu
beyinleri uyuşturarak nereye
varılabileceğini anlamadığımızı belirtsek
ve sevgi dolu güzel bir dünyâ için uğraş
verdiğimizi vurgulasak da hemen hiç
birine yaranamadık
‐ doğalses fonda röp
‐ yerleşiklerin uyuz diye niteledikleri aşırı
hassas algıları gerektiğinden fazla açık
apaçık şiddetlerle günübirlik kâtliamların
dünyâsına dayanamadığımız için
ara vermeksizin çığlık atan
hepsi için siniristiktik
‐ sâdece fiil çekerek konuşmak
fiilleri kullanmak ama cümle kurmamak
siz güzeller neden bizi çekersiniz
biz ateşe çekilen perdeyiz
‐ dışses
‐ eğer herhangi bir cipsi günü
kaydedilebilseydi keşler âleminde hit
kordela olurdu
‐ o kadar garip tipler vardı ki
‐ cipimizle güzelim olimpos vâdîsinden ve
rengârenk kalabalıktan uzaklaşırken el
salladığımız ve bize şaşkın gözlerle bakan
bağımlılarda değişiklik yoktu
draglarla mutluluk oyunu oynamaya
devâm ediyorlardı
onları çiçeklerle selâmladık ve vurduk
gene yollara sayın seyirciler
‐ gerçi sonradan ufak tefek epeyce
eşyâmızın çalınmış bulunduğunu biraz da
tebessümle ayırdettik
ama gene de şanslı sayılırdık
götü bile kaybedebilecek ken
gene de ucuz atlatmış sınızdı
başımıza başka felâket gelmediğine
şükretmeli miydik
‐ antâlyanın cehennemî sıcağında klimayla
serinlemeyle çalışırken ekipte sunuculuk
görevini üstlenen öykühanım kızımızın bir

keresinde arka odalardan birinde iki
duman alarak esrârla tanışmasının
öyküsünü ise ilgi ve hayretle dinledik
hiç de söylendiği gibi bir şey değil diyordu
öykühanımı hiç etkilememiş
‐ aksakkral cipsiye gelince
o kişisel hayât felsefesi uyarınca yaşıyordu
mekânının dünyâda eşi benzeri yok tu
şahsî çingene cumhûriyetini kurmuş tu
‐ gözlemlerimize göre paraya pek önem
vermeyen ve gönlü hayli zengin yağızla
kafasını sürekli kadraj dışına çıkardığı
dolayısıyla görüntü kalitesi epeyce düşük
uzun bir söyleşi yaptık
‐ hiçbir dilbilgisi işâreti kullanmıyordu
nefes bile almadan konudan konuya
atlıyordu ve bağlantısız olayları öylesine
arka arkaya diziyordu ki açıkçası montaj
sırasında hayli zorlandık
gene de bu söyleşinin bir bölümünü
yayınlıyoruz
‐ ve şimdi de mikrofonu sayın cipsi beye
uzatıyoruz
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43. bizim hayâtımızı yaz

‐ yâni yazdığımız senaryolar boş
‐ gerçek benim hayâtım ağbi
yâni gerçek benim
‐ yalanla gerçek birbirine karıştığı için ne
anlatsak boş artık
‐ bizim hayâtımızı yaz
‐ muhabbetlerimizi yazabilirim aslında
‐ çok da güzel olur
‐ araya güzel kızlar da koyarız
‐ meselâ bu yazarlar
şahsıma yaşadıklarımı o yazarlar yazsın
var ya
dünyâda basılma rekoru kırar yâni
o kadar mâcerâlı hayat yaşamışımdır
‐ ağbi anlat işte
‐ aklıma geldikçe anlatıyorum
misâl bir insan öldüğü zaman ona kıyâmet
koptu
‐ tesâdüfen geldik mecbûren yaşıyoruz
babam kâlp krizinden öldü
yüzünde güzel bi gülümseme vardı
‐ demek ki ölümü bir kurtuluş olarak
görmüş
‐ mutlu yaşamadı ama mutlu ölmüş
‐ ölen bir insan kâlbi temiz bir insan
gülümseyerek bir vaziyet alır
‐ geçen iyi görmedim seni
‐ düşmanın varsa aşılayacaksın
özür dilerim delikanlının kullanacağı iş
değil
en kıral arkadaşına yalancı hâle geliyorsun
aşırı derecede kilo da veriyorsun
meselâ slips giyiyorum ağbi
dar olacak geniş oldu mu düşer
hanım iyi kötü destek oluyor
allah râzı olsun fedakâr
çocukların dersen dersten başka
düşündükleri yok
kokainde farklı ağbi kokainde
beyefendisin
amma eroin şerefsiz bir içki

‐ nağber torbacı ağbi
‐ iyiyiz şükür
kimseye güvencim kalmadı
seni beklemeye karakolun önünde
takıldım üzerim mal dolu
yüz milyona fâili meçhûl yapmışlar
para için ben düşünemiyorum ağbi
kimsenin canını almayı
‐ sinek öldürürken bile
‐ değmez can kıymaya değmez bence
şu suyu alabilir miyim ağbi
‐ bi şeye ihtiyâcın
‐ suya ihtiyâcım var
‐ işte ev kafana göre
‐ bana bunu söylemen dünyâlar değer
senin işin ney oluyor ağbi
‐ kameraman yönetmen senarist
‐ aklıma yazıyım da yanlış anlama
bir muhabbet olduğu zaman derim işte bir
arkadaşımız var
‐ senaryocu dersin
‐ senaryo yazan kişi yâni
‐ hikâye yazıyoruz
‐ gerçek bir olaylar mı yâni ağbi
‐ ısmarlama yazıyoruz senaryoyu
konuyu veriyolar sınırları çiziyolar
‐ anlıyorum ağbi
‐ sen hiç dizide veyâ filimde bizim gibi
muhabbet eden insanlar gördün mü
‐ amma bu da bir gerçek yâni ağbi
‐ gerçeğe tahammül edemez bu toplum
hesaplaşmak istemez tırsar çekinir
gerçekler acıdır ya o yüzden
kabuk bağlamış yarayı kaşıyosun ya
‐ doğru söyliyeni hesâbı
‐ yazmıycaksın yazarsan içeri tıkarlar
‐ taşları bağlarlar itleri salarlar
‐ duvarı yıkan duvarın altında kalır
‐ anlıyorum ağbi
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harbi söylüyorum düşmanın varsa aşıla
bırak
fabrikası batmasa bile yaşantısı değişir
toplum dışı kalmaya başlamıştırlar
eroin alan adam her şeyi yapar ağbi
alo tarlabaşı karakolun ordayım ingiliz
konsolosluğunun önünde görüşürüz
tamam haydi canım
‐ senaristin evinden çıkan torbacı ıslıkla
türkü mırıldanarak uzaklaşır
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44. şaka değil bu son mektup

güvendiğin dağlara kar yağdı
papaz aynı pilâvı bu sefer yemedi
ne âşkın ne de erkekliğin sökmedi
yamulmuştun büküktün bozuktun
ârızalıydın yitiktin o sen değildin
kız niye kabûl etsin ki erkeğin âşk ezberini
‐ sûretteki âşk seni özgürleştirmemiş
tutsaklığın dâiresine sürüklenmişsin
yararsız vidasın paspassın
kimse seni sevmez işler zevk vermez
kabına sığamazsın taşamazsın
tetiktesin şarjöründe kurşun yok
hışır hışırsın denetim dışı
jilet at aksın zehirin
‐ senaristin hayâlîanne imgesi
o gün gene takmış takıştırmıştı
eğlenceli fingirdek aşifte oynaşa hazırdı
‐ dedi bu ne acele bi dur dinle hele
dedi gel gözlerine bakayım
‐ ârsız ârsız ışıldıyordu
‐ ne dediğini bilmeden şuûrsuzca
konuştun
‐ boşluğa dikti bakışlarını
‐ bileklerine dizili altın bilezikler hışıladı
güldü gülünce gamzeleri çukur oldu
‐ dedim şaka değil bu son mektup
dedi yaz bitti şimdi güz unuttun mu
üç yaz ömürlü âşk bitti
yanaklarımdan öptü elvedâ dedi gitti
ayrıldıktan beri dört hafta geçti
bayram yeri gibi zaman geçiremedim
kokusunu ne kadar özlemişim
‐ tren raylı karabasan gördüler
tren makasa aldı bunları
‐ olimpos antikkentteki sotada
mûnis zamanlar geçirmişsiniz
anadan üryân öpüşerek
‐ beyaz badanalı cipsi odasında oturursun
asit atmışsın yeni
‐ cipsinin köpeği prenses ormanda
kaybolmuş
asidin tam orda patlamış

‐ yoksunluk krizi sonrası senarist
‐ içses
‐ çevre oldular ateş başına takıldılar
soğuttular soğuttular içtiler
biri dedi ben ümitli değilim
öteki dedi dünyâda en tatlı şey uykudur
diğeri dedi daha da tatlısı vardır ölüm
sonuncusu dedi tabîatın kanûnu bu
‐ rüzgârlar pırıl pırıl eserken kış bitmişti
herkes bahardan konuşuyordu
derken mart başında
karar vermek zamanı geldi
ezelî yargıç zaman
hüküm özetini bildirmedi
kalem kırılmadı
‐ artık ağlamam diyodum kapıda o müthiş
sancı beni gene yakaladı olduğum yere
mıhladı
tekaüt olmuş eski sevdicek tarafından
sarmalandığımda göğüskafesim elektrik
verilmiş gibi titredi
‐ dedim kolaysa sen ağlama
‐ ah o zeytin bahçelerinde koşturan âşk
koyu yeşilliklerin gölgesinde özlemle
yârin bağrından kokladığın
‐ çölde çâresiz dolanan mecnûn
tanrıyı ararken bilincinin kelek attığını
anladı
‐ dün gece kokainli miydin erkeğim
‐ kırk saattir uyumuyorum
‐ durmadan konuşuyoruz kavunkafa
‐ ayık geçen tek dakkam yok
‐ ben de öyle ben de âşkımâşkım
‐ bunun adı karasevdâ incesızı
‐ önceden düşünecektin şaşkın
‐ hazır kafanı kokteyllerle uçurmuşken
gözlerin yarıbaygın bakıyorken
aklınca fırsatı kaçırmayıp
erkek âşkını kıza zamansız ifâde ettin
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yeniden âşk istersin yeni hayât
lsd kabak gibi açmıştır algılarını
sarmalanmak istersin sarılınmak
çalılıklara takılı ciyaklıyan prensesi
kurtarıp hayvanın terli soluğuyla
öpüşürsün
‐ dikkat dikkat asit patladı dikkat lütfen
‐ duvarlarını renklerle bezedin
‐ kıçında çıkan çıbanlardan
oroin iğneleri şırıngalanan
yeter artık diye duvarlara bağırırken
göğüs haykırmalarından sonra
‐ âşkın dinmeyen gözyaşlarına karışan
drag
boğulan çocuk acıyla kıvrılarak
gözlerinden yaşlar akıtır faydasız
‐ her ân intihâr edebilir
‐ veyâ işi akaraya makaraya vurabilir
‐ neden allahım neden
bağırsakları deşen bu kemirgen
çöl ıssızlığı kapladı mı içini
işin çok zor harbiden
‐ eski sevdâlandıkların arar
cümle âlem hesap sorar
databanklar yetmez yanıtlara
özün bile canından suâl eyler
‐ sarsar anılar insanları
odur hayvandan ayrılan yanı
kim derse ki mâziyi siktirettim
inan ki çok kanamıştır yaraları
‐ yerleşik mi olmalı yabanıl mı
yoksa bunlar gereksiz sorular mı
dem çekerek ezgin serseriler gibi
anlam mı bulacaksın hayât mı
‐ yaşadığın yer evvelden ocakmış
binbir baharlar yeşerirmiş
ne oldu da ipini kopardın
şimdi esrâr tekkesine dönmüş
‐ çaldı telefon zırrr diye
iki kişi edildi buyur gel diye
bu evde oturacaksın içtikçe
içtikçe de kalacaksın bu evde

‐ olur mu başı sonu yok hayât böyle
‐ onsekiz yaşında yazmıştın
ben emekli olamıyacak bir zâtım
şahsiyetini bir türlü oturtamadın
mâzînin gölgesinden kurtulamadın
‐ kurtaramadı seni varsaydığın irâden
mantarladın zayıf karakterliliğinden
sinmeyi tercih ettin pis böcek
yapının çatısı çürük temelinden
‐ algısı yoksul hayâtında sevinç yoktu
ortasınıftı çünkü hayâttan çok korktu
dayak yiye yiye öğrendi azıcık
ama son kullanma târihi geçti kokuştu
‐ boşluk
çayır
otomobil
boğaziçi köprüsü
kaos
ibne çocuk
acıtan bi şey
‐ kimyâsala güvenilmez
erken bunama yapar
ilk çakış iyidir sonra hâfızasızlaşırsın
‐ mutluluk noğolur biraz merhametle
mutluluk diliyoruz efendim
‐ eski kralınız kimdi lan sizin
‐ bağımsızdık efendimiz özgür kölelerdik
biz
‐ özgürlük sizin için olsa olsa
geçici bir kategori olabilir
özgürlüğünüzün ipçileri biziz
size yağlı urganlarla bağlıyız
siz de bize ilmekle ekmekle
şarapla eğlenceyle piyangoyla okey
‐ yol seçmemek de yol değil midir deme
‐ gençlik belki sâdece neşedir
‐ tıngırdat tellerini
‐ uçsana gitarist hey arkadaş
‐ şedît açlık hissiyle burkulan mide
‐ bi iki dakka sabredersen geçer bekle
‐ düzensiz beslenen keşlerde tütün bol
‐ para bitene kadar paso uyuşturucu
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‐ yeni bayramlar yeni kararlar
maddelerle daha az haşır neşir olunacak
kitap okunacak hayât dingin yaşanacak
bol bol meskalito alınacak
‐ yeni derin nefes daha paf küf paf
‐ hayât böyle de geçer
‐ sağdan sırayla dönelim arkadaşlar
‐ evet arkadaşlar slogan atıp dağılıyoruz
‐ tamam mı paf küf paf
‐ şimdi de meşhûr bir türküyü
ali ercandan dinleyelim
‐ güvenemem servetime malıma
ümidim yok bugün ile yarına
toprak beni de basacak bağrına
adâletin bu mu dünyâ
ne yâr verdin ne mal dünyâ
kötülerinsin sen dünyâ
iyileri öldüren dünyâ
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45. alooow nerdesin lâleli

bizim bir ton paramız yakın çevremizde
yusufabe o verdiğim dubledir ha sakattır
dikkat edesin
belki bizim hayâtımızdan bi filim yaparsın
he yusufabe
‐ taksi geldi hadi gidiyoz
‐ ne kadar kalabalık bu gece
‐ cumartesi ondan
‐ sen de diyo musun şimdi yusuf
bunlar ne biçim insan diye
‐ yok demiyorum
‐ bu da bi ticâret görüyosun
‐ eyvallah müdürüm teşekkür ettim
‐ bi daha görüşürsek niye bana müdür
dediklerini anlatırım sana
‐ eyvallah müdürüm sağol
‐ davul zurna sesleri eşliğinde tarlabaşının
arka sokaklarından taksime doğru taksi

‐ olamaz öyle bir şey manyak
o arkadaş tartmıştır götür tart
yok ben seni tanıyorum müdür
ödemelerimiz vardır milyar milyar
alo kimsin
leş kokusu gibi pis kokusu geliyor
‐ mühürcü ne yapıyor yusufabe
onun muhabbeti güzeldir
yâni filozofu olmuş esrârın haa
aloooww geel heee tamam
kalmadı dağıtmışız
dört yüz tâne var başka yok
‐ müdürüm he tamamdır geliyorsuun
yusufabe otur ben bi yukarı çıkayım
bak görüyorsun yusufabe lâfları nasıl
diziyor arka arkaya
‐ aloooww senle konuşmadık mı ebruu
hep sen konuşuyorsun vır vır vır
bak kapatırım telefonu yüzüne haa
‐ aloooww yav ben burda ne yapayım
cıgara mı göndereyim ne yapayım
yav sen rahatına bak yusufabe
‐ mafiya nedir biliyorsun yusufabe
mafiya bir mermidir
‐ aloow arkadaşlar müsâit değiller
her kim olursa olsun yok diyorum
‐ bir saat var mı bu ilâcın kafası
‐ dur müdür hele
biz burda milyarlık iş yapıyoruz
size güzel ilâç veriyoruz
‐ güzel ilâç gelmez bana orta olsun
‐ alooow nerdesin lâleli
e tamam işin bitti mi ara beni
müdürüm sizin araba boş devam etsin
müdür kafana takılan şeyi söyle
yusufabe oturun müdürle geliyorum
‐ vermediğin dörtyüz gramı niye
sayıyosun
‐ müdürüm çevreni bozmayacaksın
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46. çocuğunuzun bağımlı
olmasını nasıl önliyebilirsiniz

‐ kamera zâten gerginlik yaratır insanda
‐ esrâr oroin muhabbeti azz zsonra
‐ evlâtlarınızı bu illetten uzak tutunuz
‐ çocuğunuzun bağımlı olmasını nasıl
önliyebilirsiniz
‐ meselâ mutfakta islenmiş kaşık mı
gördünüz
anlayınız ki ciğerpâreniz evlâdınız oroin
vuruyordur
‐ yetkililer madde bağımlılığına karşı
çocukları ve âileleri uyardı
‐ beklenmedik olgulara dikkat edin
dalıp dalıp gidiyorsa
durup dururken sizinle telepati kuruyorsa
anlayınız ki kimyâsal denen cehenneme
düşmüştür
‐ toplantı diğer konuşmacıların sundukları
tebliğlerle sona erdi
‐ uçucumadde bağımlısı çocuklarla ilgili
çalışmalar yapan psikiyatrist ile sokak
çocukları iyileştirme derneği yetkilisi tiner
kullanan çocuklarla karşılaşıldığında
yapılması gerekenleri anlattıkları
tebliğleri ile büyük ilgi topladılar
‐ halüsinasyon görebilirler
‐ iletişimden kaçının
‐ para isterlerse vermem yerine kalmadı
deyin
‐ anlamıyor ve ısrar ediyorsa son çâre
küçük bir miktar para verin ve uzaklaşın
‐ tiner etkisiyle algılama yetenekleri
zayıflar
‐ sizi anlayabilmeleri için açık net ve
tekrarlayan tarzda konuşun
‐ sırnaşık olabilirler
‐ ama sizin kadar hızlı hareket edemezler
‐ hiçbir şey olmamış gibi ama seri şekilde
uzaklaşın
‐ mutlu akşamlar değerli dinliyenler
madde bağımlılığı çocuk ve gençlerde
çeşitli belirtilerle kendini ele veriyor
uyuşturucuperver dinleyiciler

‐ yağmurla gelen bütün sesler
‐ radyolardan fırlıyan edepsiz sesler
‐ cama vuran her damla
kavurucu değirmen hayatları öğüten
‐ gövdeyi kemirici yanları olmasa
mükemmeldir oroin
‐ otuza kadar yaşıyan şanslı sayıyo kendini
‐ ergen yaşlarda esrârla tanışma hevesi
klasik düzeniçi psikiyatri diliyle söylersek
kötüsona giden yolun başlangıcı olmuştu
‐ keşliklerini filozofların süzgecinden
geçirmişlerin âleminde son günlerin
birinci gündem maddesi bu ve benzer
konular sevgili dinleyiciler
‐ az sonra ekstaziyi aldöhaksley mi
keşfettiiiii
cesuryenidünyâda soma diye anılan
madde eks miydiiiii
‐ müptelâ evleri farmokoloji labaratuarları
gibidir
‐ herhangi birine teybi uzattığımızda bize
şöyle dedi
‐ muz kabuğuyla sivri yeşilbiberi folyoya
sar fırına ver kızarana kadar bekle
kurutup sigara gibi içersen kafa yapabilir
‐ kodeinli öksürük şurupları hâlâ yasal
esrârın üstüne içersen kafa yapar
köpek kokaini denen bi hap var
akciğer ya da böbrek hapları da var
deforme edip kırk tâne alırsan kafa yapar
‐ hepsini aynı ânda kullanmak için mi
bulunduruyosunuz evlerinizde
‐ psikolojin belli olmaz ki
gecenin köründe torbacıyı mı uyandıracan
‐ hımmm anladım teşekkür ediyorum
‐ geçenlerde televizyonda bissürü
gerizekâlıyı konuşturmuşlar
‐ pafküf hayâtı üzerine belgesel hesapta
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eğer çocuğunuzda aşağıdaki belirtileri
gözlemliyorsanız hemen bir uzmana
başvurun vatandaşlar
‐ derslerdeki başarı oranının tamamen ve
her derste birden düşmesi
‐ sık sık arkadaş değiştirmek
‐ arkadaşlarına tamamen sırt çevirmek
‐ çevreyle ilişkilerden kaçınmak
‐ kökten içine kapanmak
‐ hiçbir şeye ilgi duymamak
‐ aşırı neşe ile öfke ve saldırganlık
arasında dalgalanmak
‐ evde odasına kapanmak
‐ lüzûmsuz para harcamak
‐ okulu ya da iş eğitimini tamamen
bırakmak
‐ bakım ve temizliğine dikkat etmemek
‐ geleceği için çıkar yol görmemek
‐ geleceğe dönük hiçbir adım atmak
istememek
‐ ellerde titremek
‐ aşırı derecede terlemek
‐ uykusuzluk
‐ donnnnnngggggg
‐ şeker mi şeker sabah programı
konuğumuz sağaltım merkezi muhtarı
tâne tâne gözünüzün içine bakarak îkâz
ettikleri siz
elbette ruloyla çekilen
çakıyla ikiye ayrılmış çizginin
tadını bilmezsiniz
‐ uyuşturucunun yarattığı tahribât dehşet
verici boyutlara ulaşmaktadır
‐ preh preh preh vay be çüş be
‐ öküz be oha be ne lan bu
‐ eğer pişman oroinmansan
kucak açacak çoktur sana
klinikler hayırdernekleri gerikazanım
makineleri
sütünüzü içmeden önce güzeelce
çalkalıyanlar

emeklilikleri için yavrucaklarına yatırım
yapan gözüyaşlı acıklı âileler
‐ bu programda eroin bağımlılarının
rûhsal acılara karşı ne kadar tahammülsüz
olduklarını kendi ağızlarından
dinliyeceksiniz
‐ eroinin acı sonuçlarını bağımlıların
ağzından hayretle ibretle içiniz burkularak
‐ tedâvi için ortaçağda delilere yaptıkları
gibi uzun süre soğuk kaynak suyuna
batırarak
‐ ay bi de iğrenirim
tedâviye başlayıp iyileşip normâlleşip
tanıklıklarını aktaranlardaki nedâmet
havası ıııyyyyy
‐ diyo ki biri
bence eroinmanlar zavallı insanlardır
cümle yarı dilenci tavrıyla devâm ediyo
eroinmanlar sevecen yardımsever
insanlardır önyargıyla yaklaşılmasa
sorunların anlaşılmasında büyük adımlar
atılmış olmaz mı
‐ hayâtlarını pişmanlık dilekçesi gibi
anlatanlar da var
‐ ilk iğnemi yirmimdeyken şırıngaladım
iki yıl devâm ettim taklaya düştüm
uyandığımda helâda boka bulanmış
yatıyodum
kendimden nefret ettim yivwwrençtim
şimdi sâdece ot içiyorum
‐ uyuşturucu ülkemizi mahvediyooo
müptelâyım ama ülkemi seviyorummm
‐ pööööööeeeeeeaaaahhhhh
‐ âşık devrân babadan dinleyelim
‐ gönül bahçesinin gonca gülünü
dermemişsen gülü târif etme dost
gam kalesindeki meral gölünü
girmemişsen gölü târif etme dost
hakikat şehrinden uzak dolanma
sil gönül aynanı toza bulanma
sen kendi kendini ara bul amma
ermemişsen kulu târif etme dost
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47. sen de dinle senarist
kardeşim

‐ bi karıyı iyice siktikten sonra
tanıyabilirsin usta
‐ sikmezsen belâ getirir zâten
‐ devenin dikeni insanın sikeni
‐ bi kere düzgün siktin mi o kadın bitti
gider gelir gider gene gelir
gitse bile bi gün muhakkak gelir
‐ erkek sikinin şeyine katlanıyo
beyninde karının ne olduğunu çözse de
erkek sikinin hırsını dindirme peşinde
‐ karıların çok ilginç bi yanını getiricem
şimdi gündeme
bak iyi dinleyin beni
sen de dinle senarist kardeşim
‐ tek tek olay anlatmıyalım muhabbet
edelim
‐ erkek saf hemen kaptırıyo kendini
‐ ona da giricem
‐ karı âşığım dedi mi inanır erkek
‐ o mevzûya da giricem dinle
‐ orgazm taklidi bile yapar
sıcaktır kadın bi de
insan da üşür
‐ dinliyo musunuz beni
‐ hiç inanmam karıya dinini sikerim
‐ ne mevzûlara giriyoruz dinle bak
‐ bazı kadınlarla işin olmaması lâzım
‐ yaptığın işe bağlı
‐ meselâ kadın kuaförü ayıklar
‐ ibne diğilse ayıklar
‐ ibneyse de ayıklar
o karıya bulur karı ona bulur anladın
‐ sabaha kadar sevişme savaş
benim yatakodasındaki felsefem bu
afedersin karıyı sağlam sikiyoruz
karı öteki arkadaşını uyandırıyo
o bize çiviyi koyuyo bu sefer
‐ kadında merhamet hiç yoktur
‐ sever okşar hepsini yapar ama
kadın daha cânî diyebilirim
duygu olarak diyorum
‐ karı kafasına koyduğunu yapar

‐ deli muammer bile çözmüştü esrârı
tarlabaşına esrâr almaya gittiğimde esrârı
koyuyodum cebine yürüyoduk
polislerin yanından geçerken gülüyo
avucunda takıla takıla geliyoruz kuleye
ne taşıdığının farkında lavuk
‐ esrâr içiyo muydu
‐ içirdik bi kaç sefer
ben içmiyim beni delirtiyo dedi
bi gün geldi dedi yağmur yağıyo
nağbıyım dedim
durdursana dedi
deli diğildi yâni
bi gün de bizi dükkânda polis bastı
oturuyoruz altı yedi kişi yusuf da var
en az elli gram esrâr var ortada
komsere dişlerini gıcırdatıyo bu
kim bu dedi komser
efendim dedim mahâllemizin delisi
nağbıyosunuz siz burda dedi
esrâr içiyoruz efendim dedim
bu deli nağbıyo o da mı içiyo dedi
hayır dedim efendim onun da karnını
doyuruyoruz soğukta üşümesin dedim
bi baktı bize komser tamam dedi ekibe
amına koyayım âsâyiş berkemâl yürüyün
gidiyoruz
‐ sende ağbi aman sönmesin vur
‐ bi karının benle uğraştığı mevzûyu
anlatıcam size şimdi
‐ kadın varsa gene bi ibnelik dönüyodur
‐ diyorum ki bak ben evliyim
‐ kadın kafasına koyduğunu yapar usta
‐ takıntıları var karıların kardeşim
‐ sikip bırakıcaksın yâni üstünde çok fazla
düşünmiyceksin
‐ şimdiki kadına saygı duyamam ki
‐ yakma şimdi dur
153

‐ erkekleri kullanır
‐ kullanıcak tabi sen karı olsan kullanmaz
mısın
‐ kevâşeyi düşün hırsızı düşün
derim ki hırsızlık en zor meslektir
fâhişelik de bunun gibidir
en delikanlı kadındır orospu
‐ gene benim dediğim mevzuya geldik
karı
‐ sakın yaklaşmayın diyorum karılara
ceketimi attığım hâmile kabul ediyo
ağlarken gözlerinin içi gülen bi kadın hiç
gördün mü mühürcü
ben gördüm
benlen evlen dedi ben sana bakarım
ters geldi bazı lâfları bana
karaköyü kerhâneyi merhâneyi bilmiyo
dünyâlığını doğrultmuş
yirmibir yaşında ukraynalı
son dublenin son yudumunu içiyorum
gözlerimi bi kaldırdım aga
çok güzel bi kız bana bakıyo
otele gidelim dedi yekten
üç duman da bu aldı
bembeyaz bi kız süt gibi
epey aldık verdik
bir buçuk senenin sonunda
o kelimeleri konuştu
konuşunca huylandım ben
‐ kıs şunun sesini hamdi
‐ hitler dünyâyı neden ele geçirmek
istiyodu biliyo musun
dünyâyı ele geçirip asıl sahibine teslim
edicekti
asıl sahibi de kim biliyo musun
atatürk
‐ uçtunuz amına koyiyim
‐ noğoldu
‐ bölüm bitti ağbi yeni bölüme geçiyoruz
‐ müzik hani
‐ onu da okuyan koysun
‐ tırınım tırınım dı dı dı dımmm
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48. kitaplardan kaçan
karakterler

yumuşıyana kadar buzdolabında beklet
ne o millet kavun yiyo
yarım saat sonra bayıldı
‐ o vatandaşların çok güzel esrârı vardı
roman kahramanıymış veyâ bi kitaptan
çıkmış veyâ bi romana konuyu veren
şahısmış
bu anlatıyomuş diğer tip yazıyomuş
‐ belgeselini de cipsi cumhuriyetini de
kahramanını da siktiredip burdaki diğer
ilginç insanlara
‐ filim diyosun belgesel diyosun
‐ burdaki herkesin hayâtı roman
‐ kitaplara girmemiş veya kitaplardan
kaçan karakterler de buraya gelir
gelmiştir evet
kitaplara girmek istiyenler de gelebilir
‐ bi gün biri çıkar da burayı
cipsinin hayâtını yazarsa
‐ kahvaltıdan sonra ince bi sigarayla
başlıyoduk
‐ otlakçı dolaşıyo çevrede yağız ağbi seni
seviyoruz sen bizim ağbimizsin
bi duman vermiycen mi
‐ gözlerini dikmiş dudağını yalıyo kız
harmanım yağız ağbiiii
bi nefes de ona veriyosun kafasını kırsın
oohhhhşş yavrummm memelerrrrrr
‐ şalvarlı köylü amcam vardı ya
oğlancıymış
iki piç ankaradan ikisi de canki
aynı gece amcam bunlara sarkarken
şalvarından üç yüz dolarını yalamışlar
cankiler vermişler esrârı vermişler alkolü
amcam da oğlancı olduğu ve amacı bunları
sikmekten dolayı
geceyarısı tavanarasına çıkmışlar öpüşme
faslında parayı çekicekler amcam son
dakkada uyanmış ve ucu kıvrık antepişi
saldırmasını çekerek
çocuklar götlerini zor kurtarmışlar

‐ esrârlarımı keçiler yedi hâkim bey
iki yüz kök ekmiştim kemirmişler
o güzelim kelleler yavrular gitmişşşş
keçileri kaçıran keçilerin tutuklanmasını
talep ediyorum
dedim ama hâkim dinlemedi
mekânıma süresiz kapatma verdi
‐ müptelâlar yurtsuz kaldı şimdi nereye
gidicekler sorarım
ki esrârkeşler sorar
ben bile bile yakıyorum bu ateşleri
bu suları bile bile zehirliyorum
kendimi delilerin doktoru ilân ettim
bu çukurda debelenen nezih insanların pis
dedikleri sular içilebilir
cipsiyim ben cumhuriyetimi kurdum
rüşvet kesinlikle vermem
odalarınızı zulalarınızı temiz tutun
veya gidin doğaya kopun vâdî bomboş
‐ sen benim kanımdaki eroini kokaini saç
telimden bulmaya muktedirsen o kana da
birtakım besinler ver ki beslensin o da
‐ odunumuz var cıgaramız var ekmeğimiz
var
‐ burda yedi senedir günde en az yüz
sigara sarılmış her birinden iki diş düşmüş
olsa cipsinin temelindeki toprağı kazsan
esrâr çıkar bi ton
‐ ben burda kurumuş keçiboku sardım
turistleri bayılttım
bi de hayıt ağacının yaprağı var
mikrodalga fırında kurutup bolkıyım
küt anında görüntü
psikolojik olarak hazır zâten verince
bayıldı
‐ kavunun ortasını aç
islâmi ortamlarda içmiyosun
bi yetmişliği dök flasterle kapat
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‐ erkeğin kadın peşinde koşmasını anlarım
da erkeğe koşmasını anlıyamam
canı istiyosa yapabilir ama hayâlimde
canlandıramıyorum bi erkeğe karşı cinsel
isteklerle seksî bi yaratık olarak ereksiyon
hâline geçerek birleşme yapabilmek
‐ şalvarlı tipe bi şey demedim kalmaya
devâm etti saygısızlığı yok gâyet efendi
‐ japon geliyo soruyo sistem nedir
sistem yok diyorum kaos var
olamaz diyo bi sistem olması lâzım
işte tuvalet işte mutfak işte konaklama
belgesi sistem bu
yediğini içtiğini yaz kafana göre takıl
sistem bu
japon bakıyo anlamıyo
‐ böyle bi mekân dünyâda yok
bunu tescil ettirebilirsiniz
‐ kartvizit kullanmam zıvana olmak
istemem çünkü
beni görmek istiyen buraya gelir
‐ olimpostan kim söz verdiği târihte
ayrılmış ki
‐ biz burda bile bile kısır döngü
yaratıyoruz
her gün aynı şeyleri tekrar edebiliriz
bunu nasıl târif edebilirim
‐ söylediklerimden ilhâm alarak bi takım
belgesel olaylarına girmekte
bulunduğunuzu anlıyorum
‐ beni viyanadaki psikoloji kongresinde
gıyâben denek olarak sundular
‐ evet ben sunuldum
‐ türkiyede psikopatları tedâvi eden adam
‐ o adam ben oluyorum işte
‐ boruotu veyâ asit al kayadan atla
veyâ kemerde seralar var git kaktüs al
senpedro veya senbilmemne
otur ayıkla ye
şimdi olimpos vâdîsinin tohumlanma
zamanı
mor mor açar afyon çiçekleri

‐ al bi kamera sâdece cipsiyi çek
onbin bölümlük dizi yap
‐ kameramız yok herşey fotohâfıza
‐ ben yaşıyan roman kahramanı
olayların canlı şâhidi yağız
cipsi cumhuriyetinin kurucusu ve önderi
‐ yetmişaltıda almanyaya gittim
‐ alman cezâevlerinde dört sene bitirdim
beyazcılıktan
‐ iğnenin ucunda biriken kanı biliyorum
‐ cankiler benim eski dâvâ arkadaşlarım
kan kardeşlerim
kan damlasıyla birbirimize bağlanarak
kenetlendiğimiz çok eski günlerden kalma
yardımlaşma arkadaşlarım
‐ genelde türk köylüsünün özelde de
akdeniz köylüsünün genetik olarak bâzı
bozuklukları olup
‐ bu vâdîdeki köylü denilen insanlar
esâsında ensest denebilecek ilişkilerden
doğmuş mahlûklardır
‐ osmanlı seni buralara kadar sürmüş
o fetihlerle meşgûlken köylü yatmış
yatarken nağapmış birbirini sikmiş
‐ herkesin gözü ötekindedir hâlâ
‐ akraba evliliğinden doğmuş yamuk
yumuk bissürü tip görebilirsin
‐ burası eskiden kıraçtı çalılıktı
sonradan portakal ve nar diktiler
‐ siz şehirden geliyosunuz
burdaki her bi boka şaşırıyosunuz
‐ sarışın bi hamfendi görüyorum dikkat
diyorum
siz güzel tiğvi sunucusu öykü hamfendi
elinizden su içmek insana şifâ verir
veremiycek durumdaysanız ben ellerinize
versem
suyu
‐ köylü amcamlar sarışın karıya hasta
gösterip vermiyerek köylülere istediğini
yaptırabilirsin
sarışın kadın ihtiyacı had safhada
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‐ yerli delikanlın abazayken
o beyaztenli turist adamlara sen nasılll
‐ ben buraya altı ay gelmiyebilirim
varlığın ve efsânem devam eder
‐ şu gelen tatlıcı hem ajan hem tatlıcı
‐ cıgaramı tabi burda yapıcam
ispanyada mı yapıcam
‐ kırkbeş yaşındayım ve bu hayâtı
seviyorum
kimse hayâtımı elimden alamaz
hayâllerim ve ben yaşıyoruz
‐ tohumumu bu dünyâya serpmeden
gitmiycem
‐ ellibeşimden sonra zâten az kalkıcak
atmışbeşimden sonra da götümü
parmaklattırıcam
‐ önümdeki on seneyi mükemmel
değerlendiricem
‐ burda odak benim
zehirli akrebe sokturtuyorum kendimi
geçenlerde jandarmalara gösteri yaptım
‐ bilinmez ne tür hikâyeler yazdığım
bak senarist kardeşimize
belki de hayât hikâyemizi yazıyo
‐ cipsi yolluk içirmeden göndermez
buyrun soba başına sayın sanat insanları
‐ darbuka gecesi teklifini reddettim
burda gitmez burası internasyonal
‐ bak bu müzik asit kafasına uygun
‐ kültür bitti ekstazi geldi
‐ babam da olsa sağdan döndürürüm
bu yabancılara öğretemedim
sizin köyde böyle mi içilir diyorum
bizde herkes birbirine ikrâm eder diyo bi
de yalancı pezevenk
‐ onli van paf mösyö piliiz onli van paf
‐ cipsi halk sosyalist cemâhiriyesi
burası benim krallığım
bebek yüzlü esrârkeşliğin krallığı
ürkünç görünüşlü masûmlar
imparatorluğu
cinlenmiş ahâliden artakalan son kılçıklar

‐ hadi barış sevgi kardeşlik çiçek börtü
‐ lâf cambazlığını bırakıp daha ciddi ve
bilimsel konulara geçebilmem için kafam
iyice güzel olsun diye bekliyorum
sabırla bekliyorum
sobanın ateşine gözlerimi dikerek
bekliyorum
ben beklemeyi biliyorum
‐ burası deliler imparatorluğu
kapıya tabela asıcam zâten
normâl olan giremez
‐ ya cankı bırakmıştır ya canka ara
vermiştir sevgilisi terketmiştir lavuk
kendini esrâra vurmuştur devâ ararken
cipsiye gelmiştir
‐ ikiyüzelli dolarlık cep telefonu da
taşıyabilir ama iş hesap ödemeye
geldiğinde yağız ağbiiiii
‐ ne var ulan ne var
alt tarafı sana uyuşturucu husûsunda
inceden ve derinden bi yataklık vazifesi
görmüşüm karşılığında da yediğinin
içtiğinin parasını ver kardeşim diyorum
senden başka bi şey istiyo muyum
‐ sıra kimde istasyon yapmıyalım
‐ ben burda yokken mekânım
mühürlüyken mekânımı basmışlar
istanbullu ankaralı orospu çocukları
içerdeki pınarsu şişeleriyle götlerini
yıkamışlar yataklara ayakkabılarla
çıkmışlar tepinmişler
‐ bazıları sonra geldi eee burası hani
cipsiydi hani hepimizindi
‐ kırk kişi burda üç gün boyunca yiyo içiyo
ve dördüncü günün sonunda ve
jandarmaya ve bana
‐ anakapım mühürlü müessesenin tek bi
ferdi bile burda diğil
‐ ateşler yanıyo burda tahtalar sökülüyo
yakılıyo
‐ çocukların hepsi profosyonel
indirme bindirme nasıl yapılır biliyolar
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‐ ve sen dördüncü gün ancak müdâhale
edip
‐ sen nasıl kimliklerini almadan bu
adamları serbest bırakıyosun hangi
‐ köylü diyo ki vallağa biz müdâhale
etmeyeydik yakacaklardı yağız ağbi
‐ üç gün seyrettikten sonra dördüncü gün
jandarmaya haber veren köylüüüüü
‐ ulan şaraplar bitmiş bi girdim sıfır
‐ bi tâne soğan bile kalmamış
‐ girmişler çekirge sürüsü gibi
yağmalamışlar
‐ sonra da gelip yağız ağbi cipsi hepimizin
diğ miydi
yemeğimi aşımı içeceğimi cıgaramı
paylaşırım
‐ ama sıçmak nedennnnn
‐ beni çok kırdılar
‐ cipsiyi kapatıyorum cipsi sona erdi
‐ beni sen istanbulda ankarada izmirde
nasıl rakı mezesi yaparsın yaa
cipsinin zulasını patlattık kerizi yaladık
‐ bi haber meselâ
esrârın turşusu da yapıldı
cipsi sonunda esrârın turşusunu üretmeyi
başardı
bi kaç kilo insin deniycem
‐ kaydediyo musunuz bunu
‐ caponlar bi cıgara kâğıdı yapmışlar
nofrost soğutuculu termostatlı
soğutuyorum ağbi bekle derdinden
kurtuluyosun
‐ köylülerin gözü ormanda bin kaplan
gücündedir
orman kanûnuna uyulduğunda öbür
kanûnlar geçersiz kalıyo
köylü milletin efendisi olarak olaya el
koyuyo
‐ hop matmazel onli van paf
güzeli görünce sevaptır kural bozmak
sağdan da soldan da dönebilirsiniz fakat

‐ vajinasını kene gibi kullananlardan
hoşlanmıyorum
nedir vajinası altından mı
‐ beş sene yedirmişim içirmişim
talebeliğinde geldin harman kaldın geldin
kredi kartını çaldırdın geldin
anan baban aradı onları teskin ettim
gel bi yirmilik at yavşak
parası yokken asalak sonra odamı
beğenmez cebinden kamel çıkar
baksan anlamazsın babası fabrikatör
bu nasıl ayak yaaa
‐ batarsam bu yüzden batıcam
‐ sonra da iki duman bize de var mı ağbi
‐ yok dersen hani kaderde tasada kıvançta
birdik cipsi der
‐ çoğu kefal sardalya lüfer sazan
‐ gelenler burjuva çocuğu kolejlerden
‐ proleter yavrusu yok konaklama belgesi
dolduran
‐ ben mi gerizekâlıyım yoksa fazla mı ileri
zekâlıyım anlıyamadım
‐ ben çölde vâha gibiyim
bunlar oturup kımıl gibi içiyolar
mülkiyete hastalar benciller
‐ yok asit kafası diğil
harbi cıgara kafasındayım
‐ beş bin dolar bulursam katmanduya
gidiyim hacı oluyum diyorum
‐ filim ekibinden telif hakkımızı istiyelim
‐ virjinya tütününü soktular ülkeye
sosyalist insanımız bile bugün
soya fasülyesini soktu ülkeme
‐ lüks yapıcam buranın dizaynını
kaymakam ağırlıycam
‐ almanyada yedi sene karakafa olarak
yattım
‐ romanya bulgaristan çingenelerinin
müziği
‐ çingeneyim bu adı seçtim cipsi
‐ sütunları roma stili yatakları lahit
şeklinde yapıcam
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yatıyosun tak lahitin kapağı kapanıyo
‐ hayâl ama güzel hayâller
‐ çiftyönlü otoban olunca biticek olimpos
manitası kolunda cıs tak cısss
portakalbüfeler sahilyolu tribi
yakında burası diskoteklerle dolucak
otopark ve arâzi mafyaları geliyo ellerinde
metreyle
cipsinin karşısındaki kayanın tepesine
kolonları kondurucan diyo
yamaca sekizbin vatlık teknolazer
vâdî sabaha kadar bangır bangır ötecek
‐ ben burayı imece usulü yaptım
çocuklar taşları tek tek dizdiler
‐ burası cipsinin cennetiydi
gılmanlarla hûriler beleşten doluşuyolardı
artık cehennem başlıyacak
‐ sizleri cipsinin kadrolu müşterilerini
hippi diye bitli turist diye aşağılıycaklar
‐ trendi yakalıyamıyanları vâdîye
sokmıycaklar
‐ köylüler zenginlerin götünü yalıycaklar
götlerindeki yamayı anında unutmaya
mütemâyil ve de
‐ çocuklu ailelerin istilâsına bile
uğrayabilir
‐ olimpos bitmiştir
‐ yeni yerler bulmamız lâzım
‐ ârıza bi tipim varım yaşıyorum
sevicekler sevmiycekler benimsiycekler
veyâ tam tersi
beni bu şekilde algılıycaklar
olabilir
bu hayât benim hayâtım
bizim hayâtımız
bizimle berâber yaşıyan dostlarımızın
hayâtı
‐ günaydın cipsi
günaydın olimpos
günaydın türkiye
maraba televole
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49. kelime kıtlığı çekmemek

kısacası bok demek istedim ağbi
mantarlattım işte kendimi
kırkbeş yaşındayım hâlâ ne mantar işler
yapıyorum
sen benim kardeşim olduğun için
kendi kendime deşarz oluyorum
en az kırk tane esrârlı sigara içmişim
vücût netsin ki buna
şimdi gözüm kaldı aha suda
kurudum gene de içmeye korkuyorum
bu nâletten kurtarmak için bir yere atmam
lâzım kendimi
bir insandan bu kadar su çıkar mıymış
‐ senin hayâtın topluma tamamen ters
‐ herkesin yapmış olduğu kendine iştir
ağbi
ayakta durduğum sürece sorun yok
‐ finâle yaklaştık son sözleri alıyım
‐ isterse bir plaka olsun
yatarken her zaman tık
kapı açılana kadar yokedeceğim şekildedir
günlük bu işi yaptığım sürece o
kendimi savunma şeyim olarak
öyle hasbelkader yürüyorum
o cezâya râzı olarak yürüyorum
şunu demek istiyorum ağbi
güzel türkçeyi
yani gerçek bir türkçeyi biliyorsan
ne iş yaparsan yap
kelime kıtlığı çekmemek
yapmış olduğun olayda kelimeyi yanlışsız
bir vaziyette kullanıyorsan
türkçeyi de biliyorsan
işte ağa da sensin paşa da sensin
karşı taraf sana bir kelime söyledi ya
racon ayağına bir cevap vermez de
yâni illâ ki lanlı lunlu değil de
daha kötü vaziyete getirecek bir kelimeyi
becerip konuşabilmek
gangasterine de mal veriyorum
yeri geliyor orospuya veriyorum
korkumdan bedava verdiğim kişi de var

‐ vardım yatacam bütün sülâle evde
hadi yat nasıl yatacaksan
uyuyamıyorum ya iki tâne eks attım
şeytâni bir fikrimiz yok
gaddar değiliz en azından
ben kendi şahsıma harbiden bir kediye
vurup canını alamam
bana bir katrilyon verseler bir adamı
öldüremem diyorum
ama bilmiyorum belki verseler
bazı şeyleri düşünecez
diyeceğiz bizi siktiret de çocukların
istikbâlini
öyle yapacağız belki de
ölmüştür dürüstlük konusu
bir tek edeceğimiz duâlara sığınmak
eroini aldın mı
‐ yok
‐ güzel bir gün bekliyosun
‐ alırsam kitap yazacam
‐ kafamızdakilerin hepsini yapamıyoruz
aklımıza geleni yapalım diyorsun ağbi sen
aslında bunun teklifi olmaz ama
bunun şerefini sikiyim
sakın bizi yanlış değerlendirme ağbi
‐ burda olan burda kalır hadi çekelim
‐ insan taklaya düşüyor
aklıma plaj geldi
‐ ne
‐ sıcak olur plaj gelir soğuk olur kömür
alırım dersin
‐ iyi misin ağbi
‐ iki gündür uykusuzluk var üç gündür de
devamlı takılıyorum
beden oturduğum zaman da taklaya
gelecek şekile düşüyorum
‐ eksle eroin karışınca tabi
kus torbacı kus
‐ şu şişeyle iki olur çıkardığım su
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nesinden korkuyorum biliyor musun
eğer o şerefsize o çiftliyi vermesem
kafaya takar benim işimi koyar
o kahpeliği yapar
ulan ibine ben sana göt mü verdim
hani oğlum parası
en dandik satıcı bile
bir mecbûriyetten gibi yapıyorum
bir kahvem olsa bu işi yapmam
kumardan bulurum parayı
özlemim o benim kafamdaki olay
günü geliyor memurla karşılaşıyorum his
tabi
soğukluk çöküyor üzerime
meselâ en basit adam hakaret bile etse
ordan kalkıp yol alacağam
ama bu işi yapmasam
üzerimde mal olmamış olsa
bana hakaret edince
hiç bir şey yapamasam
kendimi öldürttürürüm ona misâl
aslında ona çok güzel kelimeler söylerim
ama
yaptığım iş belli ya
öbür türlü kahpeliğinden korkuyorum
mecbûriyetten duymuyorum o kelimeyi
‐ izmit yöresinden neşeli bir türküyle
kapatıyoruz değerli radyoseverler
‐ elmayı top top yapalım
kızlara bahşiş atalım
kadife ceketini dar yapalım
ne güzel yakışır ince bele
eğlenelim tâze ilen
altında yelpaze ilen
ölçelim o güzelin ince belin
bir gümüş endâze ilen
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50. tıfıl narkopatlar

dedim benler kelebeğe gider hacım
bana ne yaa dedim
benler kelebeğe geldim
gelir gelmez dört şişe şarap içsene yaa
içtim içtim içtim sızdım
sabah kalktım benler köye kahvaltıya
gider dedim
onlar da tabi ya ne gitmiycez dedi
tırmanmaya başladık
benler acayip yoruldum hacım
yaa dedim bizimkilere bi sigara sıkın
ayrıca dünyânın en saçma yerine köyü
kursana yaa dedim içimden
nası getirdiniz yaa dedim bu hayvanları
buraya
bi yere kadar çıkar hayvanlar
ama üç tâne ip olsana yaa
ineği taşımaz ki o ip
neyse bi şekilde gelmişler
köye geldik dünyânın en güzel yerine köyü
kursana yaa
dünyânın en saçma ama en güzel
restoranına gelsene kahvaltı etsene yaa
ayrıca dünyânın en saçma cümlelerini
kursana bana ne yaa dedim
‐ ve lise talebelerinden bir
mikroorganizma
‐ uzun yolculuklardan nefret ettiğim
gerçekse de yer kelebekler vâdîsi olunca
bu acı ve karışık düşüncelerle dolu bi
seyahate dönüştü
dün gece çok sessizdi bi tek şarap
şişelerinin şıngırtıları duyuluyodu ama
ben gürültüden sabaha kadar
uyuyamadım
sabah da gene korkudan dizlerimin
bağının çözüldüğü köy tırmanışını
gerçekleştirdik
bu sefer dizlerimin bağı değil de
ayakkabılarımın bağı çözülünce az daha
aşağı uçuyodum

‐ senarist olimpostan pistanbula döneli
otuzaltı saat oldu
yedi köyün delisi
dokuz köyün kovulmuşu
yazının yabanın mecnûnu
dağın bayırın âşık berdûşu
hastalık atlatmış ve bu sefer olimpostan
gülen hikâyelerle dönmüştü
‐ bir zamanlar âilesi tarafından pırıl pırıl
yetiştirilen bir narkopatı dinleyelim
‐ yine geldik gördük ortam göt olmuş
yoksunluk krizine girdim gidiyorum
millet nasıl bu kadar sevgi dolu sözcük
buluyo anlamış diğilim
manzarayı titreyerek de olsa seyrettim
olimpos aslında o kadar da hârika diğil
bu tâtile hiç de hevesli başlamamıştım
gelmesem annem beni televizyondaki
canki itirafnâmelerine çıkarıcaktı
bi annem var sosyal derneklerde etkinen
sokak çocuklarına yardım derneklerinde
gönüllü hizmetçi benim annem
evlâdının başını okşamış mı sor bi
napıyım mecbûr kaçtım şehirden
annemler uyuşturucuyla mücâdele
platformu kurdular
okuya okuya narkotik uzmanı oldu kadın
meselesi ne
ben
çocuğunuzu ve kendinizi seviniz diyen
psikiyatrlara benzedi hatun yaa
dayanamıycam
baba zaten ortada yok alkolik
gördüğünüz gibi bendeniz tam eroinlik
kâfiye olsun diye söyledim bunu
otobüsün ilk molasında torbacımı arıycam
‐ tıfıl delikanlının tâtil hayatı ve his
dünyâsı hikâyesi
‐ dün olimposta cipside yatarken
162

köye ulaştığımda bu güzel insanlara selâm
verip su içtim
inekten çok korktum ve süt içtim
sonra kahvaltı ettim ve bayağı uyudum
‐ rüyâmda korktuğum ineğin üstünde
onun memelerini emerek vâdîye iniyoduk
‐ niye bu kadar korktuğumu sordu
‐ senden mi yoksa uçurumdan mı dedim
‐ o da hem o hem de o dedi
‐ ben de artık hem seni hem uçurumu çok
seviyorum dedim
‐ inek de beni mi daha çok uçurumu mu
diye sorunca sevgilimi biraz daha emip
tabi ki seni âşkım diyerek güzel
dudaklarına bi öpücük kondurdum
fısıldayarak sütün ne de beyaz dedim
‐ o anda tüm hayâtım gözümün önünden
geçti
‐ ortalama fenâ biri değildim
‐ ben de annemi seviyor ve büyüklerimi
sayıyordum
‐ hiçbir gün hatırlamıyorum ki otobüste
hâmile kadınlarla gâzîlere yer vermiyeyim
‐ üstelik bikaç defa da çok iyi insan
olduğum söylenmişti
‐ kendime hep onurlu yaşamı seçmiştim
‐ güzel kız arkadaşlarım da olmuştu
‐ hızla olimposa döndüm
‐ bi uğurböceği ile arkadaş oldum adı
musa idi
onu çok sevdim ama elime kakasını
yapınca arkadaşlığımız sona erdi
yanımızdaki ağaçevde kalan bayanın
memelerini gördüm onları öpmek
isteyince bana tokat attı
‐ dün gece bi grup genç kamp ateşi
yakmışlardı
‐ az sayıda sigaraları kalmış olsa gerek ki
tek bi sigarayı sırayla içiyolardı
‐ onlara sigaranın ciğerlere zarar verdiğini
söyledim ama beni duymadılar ve tamtam
dansı yapmaya devâm ettiler

‐ sınıfta kaldım okulu bitirmeye üç sene
var
‐ nihâl de bana yüz vermiyo ona da
üzülücem daha
‐ bi de sınıfta kaldım tabi
‐ ilk defa yazım bu kadar programlı geçiyo
ben sevmem öyle
‐ sonra lise arkadaşlarımla buluşucam
‐ olimpos güzelmiş
‐ yanımızdaki keller yemek yedi
‐ buraya bi daha gelirim eğer buranın
boku çıkmazsa
‐ yanımızdaki kellerden biri ha babam
defterine yazıp çiziyodu
‐ nihâli seviyorum ama sınıfta kaldım
‐ keller okuryazar takımından mühim
adam ayaklarındalar
‐ bilmiyo musunuz ben intihâr eğilimliyim
‐ neyse annemi de özledim
‐ ve bir ergen marşı
‐ daha dün annemizin
kollarında yaşarken
şimdi okullu olduk
sınıfları doldurduuuuuukk
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51. bütün denyolar taksimde
şimdi

‐ selâmün aleyküm
‐ nağber hamdi ağbi
‐ nolsun yuvarlanıp gidiyoruz aynı
‐ bi gün de değiştir plağı amına koyiim
‐ ben her gün başka plak çalıyorum
‐ yılbaşında çıkmak sakat olur
‐ ipini koparan elemanlar caddede
‐ bütün denyolar taksimde şimdi
‐ istanbul taksim demek türkiye demek
‐ telefon çalıyo
‐ mehtapsa götünü sikerim hamdi
o karı ibneliğine arıyo
‐ benimki de şerefsizlik
bir yerde erkeğiz ya hiç acımıyoruz
sâde sikmeyi düşünüyoruz
‐ doğum kontrol hapıyla beslemişler
bitkiyi artı bira dökmüşler işemişler
‐ esrâr üniversitesi gibi olduk burda amına
koyayım
‐ yaz işte esrârın kitabını mühürcü
‐ çoktan yazmışız biz o kitabı
delikanlı adamın en son yapıcağı iş
bi torbacılık bi çaycılık
‐ agalık taslama ayagında kadir
‐ burda ayaküstü mal veriyo
‐ kadiragaya de ki filan işte para var
balıklama atlar hemen
‐ tahsilât yapıyodu sıktılar bi gün buna
‐ mesleğin neyse onu yapacaksın
‐ kadiraga koparmak zorundayım diyo
kimsin sen yaa diyorum
ben kimse diğilim ağbi diyo arkadaş diğ
miyiz
diğiliz oğlum diyorum bu işi yaptığın
sürece tanımam arkadaş markadaş
arkadaşlığı sikiyim ne arkadaşlar gördük
sen benim gözümde torbacısın o kadar
alo dedim mi mühürü getiriceksin
boynunu büküyo mahzunlaşıyo
hem ona o işi bırak diyorum
hem de diyorum ki yüz kilo sat
başkasına askerlik yapıyosun

‐ torbacılar kayboldular kanal kalmadı
raco ağbi de cevap vermiyo
‐ raco cezâevinde
‐ tüh ulan yazık üzüldüm
‐ siktiret ibneyi
‐ o kadar da hayâtını anlatmıştı bana
‐ esrâr satarken yakalanmış
‐ zâten esrâr satmıyo muydu
‐ satıyodu işte satarken yakalamışlar
‐ hiç yakalanmadım demişti
‐ hiç yakalanmadı şimdi yakalandı
satırı almıştı kafasına göre takılıyodu
kafasına göre takılan öteki lavuklar bunu
ayıkladılar
raconun tuttuğu yolda normaldir bunlar
var mı şeklin
‐ ot var arkadaşın terasından ev malı
cihangir köyünden tarla mahsülü
‐ emniyetin haritasında kırmızı bölge
olarak gösterilirdi cihangir
ibnesi var orospusu var jigolosu var
gayrımeşrûsu var ajanı var
kozmopolit bi yer
yavşak yâni
‐ cihangir cumhuriyetinden dumanlar
çıkıyo pafır küfür
‐ ne işim olur yetiştirmekle aga
içemediğin yerde bırakıcaksın
kadir var ya bizim torbacı kadir
‐ eskiden servis şöförüymüş
‐ serviste kızların bacağını okşayınca
siktirettiler ibneyi
kumara düştü arabayı da kaybetti
torbacılığa başladı ibine
hapa mapa da düştü
‐ teras katı bulmuş sera yapıcakmış
‐ eskiden delikanlıydı şimdi mantarlamış
tehlikelidir esrâr basit diğildir
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çorbacısın dedim torbacı diğilsin
yüreklisin di mi dedim esrâr satıyosun
ve kimseye acıma dedim
sen o baltayı indirmezsen küt sana
‐ millet kanal bulmak için götünü yırtıyo
‐ kışın lapa lapa kar yağıyo
esrâr alıyorum sabah dokuzda
uyandırıyorum uyuyan torbacıyı
kalk amına koduğumun çocuğu
alo diycem esrârım da gelicek
alo diycem yemeğim de gelicek
sikicem yaşıycam işte başka nağbıcam
‐ esrâr üstüne bi filim yapmak lazım
‐ bu saatten sonra yeni filim göremem
fazlalıkları at hayâtından
gayrımeşrûda işim olmaz benim bu
saatten sonra
torbacıların cebinde beş kuruş yok
esrârdan para kazanan adam görmedim
ha iki ton ha yirmibeş gram
‐ büyük oyna diyosun
‐ risk alıyosan budur
delikanlılığın kalmıyo şerefsizliğin
kalmıyo bi ton mevzûlar oluyo
‐ sevcan abla vardı bi de
‐ onun da kafasını kopardılar
‐ alenî evinde satıyodu
tarlabaşında karakolun arkasında
sokağın başındaki erkete erkek
zamanında güzel kadınmış sevcan abla
bi dakka hayâtım diyo
yan dönüyo elini bacaklarına atıyo
tak çıkarıyo veriyo paketi
‐ amına saklıyo yani esrârı
‐ güzel am kokulu esrâr içirirdi sevcan
ablamız
‐ kerhânecinin kanallarıydı onlar
‐ küçük kıllar çıkıyodu kubardan usta
amcık kılları
bi şekilde bulaşıyo demek ki
veyâ da bilerek koyuyodu kendileri
nâm olsun diye

‐ ne zaman gitsek mahâllenin karıları
sevcan ablanın arkadaşları falan
cıgara üflüyolar
ablanın komşusu şusu busu
çocuk mocuk da var ortada
biri bi köşede yemek yapıyo falan
‐ sevcan ablan büyük patron diğil
tarlabaşında onun gibi kaç torbacı var
yarısını da satarken içiyolar zaten
‐ noğolur ağbi onun torbacılığından
ayıkladılar işte
‐ beni de çok seviyodu
‐ heralde sevicek
‐ üzüldüm kadına yaa
‐ ne üzülücen bu yolun yolcusu o
seneye gene sevcan ablandan esrâr alırsın
‐ yaşarsak
‐ o ayrı
‐ bugün esrârını buldun buldun
içiyo musun içiyosun
koy gerisinin götüne
‐ telefon etmeden direk gittik ablaya
bi tuhaflık hissettim sokak ıssız
sivile benziyen iki tip gördük
biz onlara baktık onlar bize baktı
en son böyle oldu
o akşamüstü almışlar
‐ yine bir gencebay bestesi
efsâne şarkıcı bergen yorumuyla
‐ en büyük âşk henüz bilinmeyendir
en güzel söz henüz söylenmiyendir
âşığın dertlisi benim gibi
sevip sevip sevilmeyendir
ey benim gönlüme sığmayan sevgiliiim
yaşamak gücünü bana verensin
bîçâre ömrümüüün tek çâresisin
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52. kitaplara kim böyle ol dedi

‐ çok daha ilginçleri var diyecekler
‐ etiketteki yüksek fiyat
tuzukuru tuzrûhlu enselere
kültür tüketen besi hayvanlarına
‐ çoksatan roman markalarından değersiz
değil
‐ hepsi aynı bir eş benzeş hayât taklidi
‐ müthiş ezbere dönüşen kurmaca
edebiyât
‐ tırtıklanan hayâtların tanrıyazar
tarafından roman kişisinin ağzına
verilmesi vesâire
‐ türkü gibi düzülür tespih gibi üzülür
‐ tezyînatlara incelikle eğilmek gerekir
‐ sonsuz olasılık dâiresi döner
‐ zamane oyuncakları
barkodlu şâheserler
dolaşımdaki metâlar
hatmedilmiş mütemmim cüzler
‐ kitaplara kim böyle ol dedi
‐ bu kadar yarılmış kişilerin
vezinli kâfiyeli terbiyeli
lisânda varolmaları beklenir ki
‐ elbette ta dibine kadar sondaj
‐ çınarı kökünden sallayıncaya kadar
rüzgâr
‐ dil hapishânesinin tutsakları
‐ kırbaç gibi çarpsa da bilgisi dilin
‐ beyinler aykırı çalışmalı
‐ darbukalar dümteklenmeli
‐ sarhoş olmalı dil özünden geçmeli
‐ lâl esrik baygın şehlâ şaşı cümleler kur
‐ eğlenceli hikâyeler anlatmanın zamanı
geçti
‐ ne biçim hikâye bu hemşerim
başı sonu yok mu usta aloooo
‐ düz ileri sıralı değil
‐ dâirelerle dönerek
‐ noktaya teke bire
‐ erişmek için menzîle
‐ ırmaklar gibi bakan gözleri görünce
canevinden vurulan garipkeş gönüle

‐ ne güzel di mi muhterem dinleyiciler
‐ gece karanlıklarında
yasadışı yollarda dolanan dil
‐ ses kuyudan gelir
‐ alır bütün sesleri boğar da
‐ dizer cesetleri kuyunun çevresine
‐ akciğerler havayı uzun süre tutamaz
engele rastlayan hava da titrer
‐ düşman dili efendileriniz örgütler
ey nüfuscüzdanı sahipleri yurttaşlar
anatolya ocağında tüten şanlı ırkın
ahfâdları
‐ ey dürüstlük timsâlleri
‐ vermeden almak
başı görklü
yüceler yücesi
göktanrıya ait
‐ söz sanatlarında ustalıkla hüner
zor zanaat
‐ lisânınız dil şölenine uygun değil
‐ yediğiniz insan eti
içtiğiniz insan kanı
‐ bu dille mektup bile yazamazsınız
‐ kitap nerdeyse bitiecek
ama sanki daha başlıyamamış gibi
‐ çok amatörce bi cinâyet bayım
‐ acı bi törkişlokum
‐ fakat başı niye götünde bu kitabın
götü niye ortasında
‐ yüksek ihtimâl bu metni okuyamıycaklar
‐ edebiyât değil bu pis
neler de yazmış şerefsiz
sâfi sinir kemiksiz
zanlı sanık mahpus hapis
‐ incir çekirdeğini doldurmıyacak
bağıntıları taçlandıran roman masası
editörleri tarafından zehirlenen siz sayın
okuyucu elbette bu satırları
yadırgıyacaktır
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‐ sözlerin yeri değiştirilebilir
okuyanların bunu yapması gerekir
‐ elliikilik deste her karıştırıldığında anlam
da değişir
‐ elinizde tuttuğunuz şu kitap
anlıyandan da allah razı olsun
anlamıyandan da
‐ matbaalaştırılmış sözün içi boşalır
‐ edebiyât denen palavra da böyle
‐ hayât başka kitap başka
‐ harfler kimseye demez
‐ işte bu herhangi zamandan seçilmiş
herhangi kişilerle örülmüş
herhangi hikâye
‐ yaşıyanlardan bazılarına rol verildi
hayâtlarını oynadılar
‐ elbette hâkim fakat mahpus dillerden
kotarıldı
‐ gerçek ne yazaçların istedikleri şekle
sokabilecekleri yumuşak bir hamur ne de
şahısların robotlaştırılmış
birörnekleştirilmiş tıpkıbasımlaştırılmış
klişeleştirilmiş streotiplerle
yönlendirilmiş
şifrelerle gizlenmiş
‐ söze göre ömür tükettikleri anlamına da
gelir
‐ esen yelden akan sudan havadaki kuş
izinden eser taşımazlar
‐ canlı değil donukturlar
‐ mat şekilsiz evsâfsız
‐ dostluk da düşmanlık da soylu olmalı
‐ dilinden asâlet fışkırmalı
‐ sarhoşluktan dâima kafayı ye
‐ aynı hâz aynı iç çekiş
‐ kime ne fayda yoksa bu ezberin
tekrârından
‐ canlı yayındasınız
‐ boz gözündeki optik ayârı
‐ vecdde erimelisin
‐ seslerle nefeslerle demlenmelisin

‐ uğruna sarhoş olunacak âşkı da
deniyebilirsin
‐ sorma saldır hamle et
‐ tabanca gibi sesi var
‐ şarkı bağırarak söylenmez
‐ kabadayı tespihini şaklatmaz avuçiçinde
çeker
‐ dilinize kan tadı gelsin
‐ uçucu ama tuzlu da
‐ canverici ama canalıcı da
‐ ey mülk temsilcilerinin edebiyât şûbeleri
‐ nutuklarınız kof
‐ dilin acemileri bâzen
ne kadar da yaratıcıdır
çünkü dile yabancıdır
‐ toprağın derininde kıpırdıyan
cisimleşmiş yarılma
‐ pütür pütür dil
‐ tedirgin edici yaralayıcı
‐ huzursuzluk verici can usandırıcı
‐ siz kabûl etmedikçe bu dil daha iyi
‐ çöptenadamlarla geçen ömür
‐ delirten çokluk içindeki
‐ iknâ etmiyen toplumsal konsensus
‐ ıssız engin seni büyüleyecek
‐ dağcılık kuralları
görmeden basma bir
köruçuşu yapma iki
‐ kuşlar hep aynı yolu izler dikkat et
‐ yürüyücü nefes nefese
‐ çok yakın zirveye
‐ gök masmavi yarılanmış eteklerde
‐ kirpi gibi yana sapar
‐ tilki gibi dümdüz ileri değil
‐ değil hedefe kilitlenmiş düzçizgi
‐ bi sağa bi sola yalpalar kirpi
‐ değil kuyruğu havada dik
‐ haddini bilen ezgin kirpicik
‐ mecbûr şaşıracak tâze keşiflere
‐ oyalanacak geçici hedeflerle
‐ o kadar çok yan yol olunca
‐ gözden yitebilir zirve de
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‐ doruk bomboş karla kaplı
‐ rüzgârlar uğuldar fırtınalar eser
‐ buzul dilleri nefesleri dondurur
‐ ne bitki yetişir ne canlı nefes alır
‐ o hâlde zirve neden ârzûlu hedeftir
‐ hızlı hızlı yürür profesyonel dağcı
‐ bayrak ile defter çelik mahfazada
‐ adını soyadını yazar târih atar
‐ klik
‐ bas düğmesine basarsan resim elde
edersin
‐ âheste salınımla aşağı seyirtir
‐ nakledeceği hâtıratı tebessümle kurgular
‐ başka dağların öte doruklarında patlayan
lisân bu
‐ dağla inatlaşma ölürsün
‐ kaçtıkça dağ büyür
yaklaştıkça uzaklaşır
‐ insan türünün vahşîliği
‐ bunlar toplumsal hayâtta da başarılıdır
‐ kan donduran rüyâ
‐ bu dil nerden
‐ bu dile nerden girdin
‐ dolaşıkyolun nerde
‐ kurucun kim
‐ yaratıcı sarsıntın ne
‐ içilmiş su hani
‐ inek hangi dağa kaçtı
‐ hançerene rüzgârı kim üfledi
‐ girişle çıkış yolu nerde
‐ zehirli peynir hangi köşebentte gizli
‐ yeryüzü yağmurla ıslanmış
‐ belli olmaz belki de ıslanmamıştır
‐ belki de bütün bunlar eyçin taklasıdır
‐ kendi kitabıma girdim saklandım
kelime kelime buldular beni
denizin dibinde ot oldum bittim
balığın karnından yoldular beni
serden geçmez imiş sırrın verenler
daha dönmez hak yoluna girenler
ramazan davulu oldum erenler
vakitli vakitsiz çaldılar beni

kadeh oldum elden ele verildim
bir can buldum öldüm öldüm dirildim
namaz postu oldum dosta serildim
kıblesiz mıblesiz kıldılar beni
şal kumaş yapılmaz tazı çulundan
vazgeç gönül parasından pulundan
pîr aşkına pîr sultanın yolundan
mahsunî ol diye saldılar beni

168

‐ bu kitap
kasım 1999 ile aralık 2003 târihleri arasında
aşağıdaki yerleşimlerde yazıldı
‐ istanbul tarlabaşı
‐ tarlabaşı taksim
‐ tarlabaşı simitçi sokak
‐ artvin şavşat
‐ amsterdam rembrant plaine
‐ cizre
idil
nusaybin
kızıltepe
‐ kapadokya
göreme
ıhlara vâdîsi
avanos
‐ izmir karaburun
‐ izmir karşıyaka
‐ romanya
transilvanya
tunanehri kıyısında köyler
‐ van
özalp
saray
‐ iran
urmiye gölü
tebriz
‐ doğubeyazıt
ağrıdağı
‐ ığdır
‐ nahcevan cumhuriyeti
‐ bulgaristan
sofya
cebel
razgrad
deliorman
‐ kayseri
yahyalı
kapuzbaşı şelâlesi
aladağlar
‐ kırşehir
‐ tatvan
‐ süphan dağı
‐ kaçkar dağı artvin yönü
kaçkar dağı hevek köyü
artvin yusufeli barhal köyü
‐ tarlabaşı ömerhayyam
‐ kurtuluş istanbul
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