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Bu Yanaşık Hece Burada Biter

 

Ana sütü gibi Türkçemiz vardı, pişirdiğimizde kaymak olurdu, arada bir dü-
men döndü herhâlde, tadı gönül soframızdan çekildi, dilimizi kaba sözler 
kuşattı, konuşarak anlaşmayı unuttuk, beyin dam demeden dil mertek dedi, 
sükût nerde durur söz nerde başlar, bahanesiz kimse kimseye gitmez, artık 
yaza yaza uzaklaşırız, kimi dünya etrafında dönüyor, kimi kendi ekseninde 
kaybolur, bütün yönler birbirine benziyor, nereye gidelim nasıl gidelim, biz 
gönül gütmeye yayla ararız, herkes yetkin söz peşinde dolaşır.

Bezirgânlar çarşısında çağ hasta, kimse bir şey söylemez bu hususta, kalfanın 
yüzüne bakmıyor usta, merhaba vurulmuş muhabbet yasta, kara cahillerden 
kurtulmak için, kim kendini okumaya başlasa, cik cik öter durur bühtan kuş-
ları, her dergi sahibi bir kelle kesen, ayrı bir eyalet yayınevleri, para karşılı-
ğı kitap basarlar, kendisine yan bakan bir yazarı, sosyal medya meydanında 
asarlar, böyle böyle kötü şair yazarlar, poh poh ile günden güne azarlar, danı-
şıklı dövüş tertip ederek, bir şekilde birbirini pazarlar. 

Tanrı parpacığı haşa şairler, vadilerde şaşkın sarhoş gezerler, karın boşluğun-
da sözler dizerler, bir kere boş seda bırakmak için, kıvranır dururlar geceler 
boyu, bir at gibi kişner nefsi her sabah, yazdığı şiirler amuda kalkar, edebi-
yat tekelinde onların, yazdığı dergiler dünyada tekten, herkesin yazdığı kutsal 
metinler, dokunsan yanarsın dokunmasan da, kiminin burnunda bir uzun 
direk, kiminin gözünde bir nokta ağrı, hele bir de derya deniz olan var, sinir-
lendiğinde bir tsunami, önüne çıkanı boğup yutarlar. 

Sözü tartıp söylemeye çalıştım, incindiğim incittiğim olmuştur, kime gül ye-
rine bir taş attıysam, önüme düştüyse nefsim vay bana, edebiyat çarşısında ge-
zerken, külhanbeylik yaptım ise mazluma, edepsizlik etti isem bilmeden, şanı 
büyük bağışlayan adına, yeryüzünde görüştüğüm yüz yüze, ya da gönlümüze 
gönlünü koyan, dostlarımız bizi bağışlasınlar, yarın yer altına kanat açarız, 
şeb-i yelda oldu bana her gece, artık demir almak günü gelmişse, bu limanda 
beni kimse tutamaz, burada bitsin bu yanaşık hece.


