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yazanın notu

kirliyat daha önce dört ekitapta ve durumsamada 
yayakoyduklarımın bazılarından derme bir başka ekitap

o kitaplar

sondan birinci 
2011 ağustos

öte beri 
2010 ağustos

mekanize dörtlükler 
2008 ağustos

kırkbir derece 
2000 temmuz

ve bu da içlerinden seçtiklerimin sona doğru beri gelen 
bir tarihlemeyle dizili son hallerini içermektedir

şiire doğru yolculuğumda aldığım notlar

diyemediğim yerde diyebildiklerimden

isimlendirdiklerim



biricike

ve
kadim dostlara
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gün

o gün bugündür
o gün bugündür

28 temmuz 2011, 
sondan birinci
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9

çakmaklı şiyir

çakmayan her çakmak
daha çok çakılmak ister
yanmak varsa serde
her çakmak buna değer

26 haziran 2011, 
sondan birinci
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otelli şeyir

ucuz oteller sokağında
gözü toprağa bakar şehrin
ve ne kadar soğuksa şehir
o kadar önce gelir isminden
otelimiz kaloriferlidir
çarşaf çarşaf
sokak kokar battaniyeler
kirli bir hüzündür
geceler
sabaha kadar
koridorun tam sonunda
oda eksi kahvaltı
ve eksi birinci kat
sadece bir geceliktir
kahvaltısı eksik her saltanat

26 haziran 2011,
sondan birinci
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nemsiye

akla düşer her sabah
ilk çiy tanesi

havaların aklından
bulutlar geçiyor
bulutların aklından
yağmak ya da yağmamak
yağmur yağmurun bileceği iş
bizim işimiz ıslanmak

7 mayıs 2011, 
sondan birinci
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gerçek hikâye

kerevetin başucu
ayaklarını koymadığın yer

bir hikâye
gerçek
bir olaydan
alınmış
ama o olay
hiç yaşanmamış
esasında
hakikatten muaf
ve nefsi müdafaadan ibaret
bildiğimiz hikâyeler
dilgelerin rol icabı
de ki olmuşmuş

23 mayıs 2011, 
sondan birinci
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synopsis

gün olur
ve olaylar gelişir

19 nisan 2011, 
sondan birinci
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deli gonca

sanma ki bahar gelmiş
en heyecanlı yerine eteklerinin

bir deli gonca
dalından ayrılmış
açmış ağzını
yummuş sözünü
susuyor deli deli
öyle bir susmak ki
bayram ediyor ciğerleri ağaçların
ve ağaçlara yapraklık edenlerin

6 nisan 2011,
sondan birinci
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sözün özü

öyle bir şey de ki
öyle söylememiş ol
unutması kolay olsun
ve hiç duymamış olalım

19 mart 2011, 
sondan birinci
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gece yolculuğu

transit şehirler
birer ikişer
geçer gider
bir yavşak şehirde
kesişene dek
bölüştürülmüştür
yolları
siyaha çıkar
gecenin caddeleri
sarıdır
yol üstü şehirlerinde
ıssız olur geceler
kaç kere geçsen de
hep ve her keresinde
yabancı
gece serinliğine sapar
gitmediğin yollar
hoşça kalır zaten
gidilmedikçe
geçilmeyen yerler

24 ocak 2011, 
sondan birinci
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sussuz

belli ki yine
susmaktan geliyor martılar

susmak daha büyük
konuşmaktan

çok konuşmak
az konuşmaktan

daha büyük okumak
evet öyle

27 eylül 2010, 
sondan birinci
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gül gül öldük

gülünecek ne varsa
çocukken güldük bitti
çocuklar gülsün diye
şimdi büyük gülüşmeler
eşmiş dostmuş
alışverişte görsünler

1 eylül 2010, 
sondan birinci
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telaşe mahmurları

işte yine bir gün başlıyor
yine nazlı bir sonbahar
camların içine doğmuş gibi
ilk gün ağrısı
ah şu martılar
sanki bugün daha telaşlı gibiler
ve kargalar kadar gevezeler
bu çiğ coşku
bu günü gün ediş
oysa onlar hep öyleler
işte şafak sökün ediyor
havada bir tuz kokusu
yağmur yağacak gibi yine
hava serin mi serin
istanbulum
bok kokusu sinmiş şehrim
senden başka ne isterim
işte yeni bir gün başlıyor
leyleği havada görmüş kargalar
gün yine okusun dursun bildiğini
ama martılardan sorulsun sabahlar

3 temmuz 2010, 
öte beri
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bir gıdım aşk

gelidonyadan geldim
giderim şafak sökmeden
dudak payım boş kalsın
öperim seni dökmeden

2 eylül 2008, 
öte beri
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sayım suyum yok

durduk yolun başına canla başla yürüdük
geriye vurduk çıkmazlarda başka yollara koyulduk
sözler kestirmeydi hep kesildi biletin en uzak mesafeden
ne cennetler sordu bizi ne cehennemler susturduk

durmak ölümdü dur duraksız yürüdük
yalnızlık cepte zaten yedik içtik güzelleştik
hayaller tutuşturduk seraplar kucakladık en gerçeğinden
ne cennetler baktı bize ne cehennemlerle seviştik

durduk durmadık demedik duraklarda kaldık
kızılca kıyametler içtik kana kana hem doymadık
tokatlara çarptık yardım aldık öbür yanağın yan yollarından
ne cennetten çıkan oldu ne cehenneme haber saldık

yekten seçmeli sorular var şimdi cevaplar peşin
ne işin kalmış buralarda ne düşün
kime sözün yok artık görüp göreceğin yol
ne cennetle işin var ne cehenneme borcun

bir başına kal yalnızlığa demir sal kendinden
yolu boşver dur menzile bak belki gelir özlenen
susa pusa yat çıkmasın sesin susun
ne cennete sayın kalmış ne cehenneme suyun

14 eylül 2008, 
öte beri
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zaman alevi

zaman zamanenin bahçesi
gül kokulu yasemin kokulu
kankurutan kimi zaman
yürüdükçe daralan bir sokaktan
bodrum mavisine açılan
ya da bir çıkmazda kaybolan
zaman ömürle yoldaş
ölüm kankardeşi hayatın
bir varmış bir yokmuş
buyrun burdan yakın

25 kasım 2008, 
öte beri
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ikinci şahsın rüyası

aşk iki kişilik teşekkül
ikisi de benden müteşekkil

penceremden bakıyorum
dışarda senle karışık kar yağıyor
cama kısaltıyorum bakışlarımı
bir yüzümü orda bırakıyorum

dışarı koşuyorum
merdivenlerden çağlayarak
bir azmış iki yokmuş
kar topluyorum ağlayarak

kardan adam yapıyorum
içine soğuk işlemiş sözcüklerden
hayallerinin tüm haklarını
süpürgesine saklıyorum

çığlıktan bir düğüm atıyorum boynuna
ağzı kömür dili yok
boyuna düşürüyor yüzünü
burnunu tersten takıyorum

kuru kardan adam olmaz
yere yağıyor çığ gibi
yerde kara basanlardan kalma izler
üstünden geçmeye değmez
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hırçın kışa inat
sonbahar kadar sıcak
vefada sahlep içmek kadar saçma
tarçınlı bir şarkı uyduruyorum

     aşk bu yan etkisi ateşten
     yanıyor zaten daha güzel kıştan
     yalnızlık iki kişilik biri ben
     gerçekten kör müyüz şeytan

uyan diyor başka bir şarkı
uyanıyorum aranıyorum şaşkın
neye harcarsan harca
zannetmeler para üstü aşkın

fırlıyorum yattığım yerden
bir soğuk demir ustasından
beklenmeyecek çeviklikle
soğuk demir ustası değilim zaten

pencereye koşuyorum
dışarda senle karışık kar
yalnızlık yarı uyanık
camda hâlâ yüzün var

31 mart 2009, 
öte beri
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akşam akşam

sahile vurmuş
dalgaların göz yaşartıcı sesleri
akşamları daha çok seviyor
kumlara değmeyi sular
peşine düşüyorum bir yelkenlinin
ufku çiziyoruz yeniden
selamlıyorum uzakları peşi sıra
bir martı gökyüzünü okşuyor
başka bir kuş daha var
konuyor yanıbaşıma
konuşuyoruz havadan sudan
yalı çapkınıymış yedi sülaleden
öncesini bilmezmiş
soruyorum
kuşlar uçtukları için mi özgür
yan yan bakıyor bir yandan
bir yandan konuşuyor
o sadece uçarmış
bir de dalar çıkarmış
gerisini bilmezmiş
peki diyorum söylesene
mutsuz kuş nasıl öter
yan yan susuyor
dalıyoruz birlikte
o çıkıyor
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birileri ateş bırakmış
havayla sevişmiş alevler
göğü döllemiş kıvılcımları
güneşle kardeşmiş şu yıldızlar
duruyormuş gibi yapıyorlar
neler nelerden sonra
ay da katılıyor bize
yarım ağız
tütün tutuyorum
birlikte tütüyoruz
gözü ısırmış beni
buralı mısın diyor
yok diyorum
senin gözün yok ki
kraterlerin var
ama ben seni hep görüyorum
bulut giriyor aramıza
muhabbet koyulaşıyor
sular uyumuş
arada bir berinliyor
duruyormuş gibi yapıyoruz
susuyoruz hep birlikte
dalgalar uyanmasın diye

18 haziran 2009, 
öte beri
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suskun

birleri eksik çarpım tablosu kadar eksik
birileri olmayan yoklama defteri kadar tamamız

biliyorum
sözüm çok susuyorum
hayır hayır
uyumuyorum
ben sadece
sözlerimi dinlendiriyorum

23 eylül 2009, 
öte beri
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kuş uykusu

uyuya dalmışım
üstüm açık
şeytan dona kalmış
hayallerim üşümüş
suya salmış düşlerimi
melekler
haber getirmiş
bir masal uzaklardan
denizler gezmiş
ülküm yükselmek
ileri gitmekmiş

31 ocak 2010, 
öte beri
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sert ge

gelir ve gider
gezici servisleri hayatın
gerçek arkadan yetişir nasılsa
giden geleni yaşatır

31 ocak 2010, 
öte beri
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ya önce ya hiç

yalnızlığın
şimdisi olmaz
sonrası olmaz
öncesizliğin

11 şubat 2010, 
öte beri
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pekalâde

biz olsak da olmasak da
çoğalıyor sokaklar
biz olmasak da kalabalık
çıkmaz sokaklar kadar ıssız
çıkan sokaklardan geçiyor yollarım
üstünden geçiyoruz hayatın
ve kanımca kararımca
üstüme düşeni kucaklıyor kollarım

28 mart 2010, 
öte beri



ali riza esin

32

biricik

biricik gibi
biricik
değil
cik biri gibi
biricik

13 nisan 2010, 
öte beri
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ilhami

geldiysen
bir kere vur

gelmediysen
vurmasan da olur

mekanize dörtlükler 
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kavşak

her ân
bir yol ayrımıdır

unuttuğun an
hatırlatır

mekanize dörtlükler 
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izafiyet teorisi

I.
ezel ezberi ebede yolcu
parça bedenlere emanet adım
kadim ışığı saadete öncü
sonra sönmüş bir yıldızdım

II.
hesapsız bir dokunuş
tende değil sende vardım
öncelikler haber salmış
aslen vakit kaybıydım

mekanize dörtlükler 
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feng shui

ateş sen
çamur ben
suyu anladın zaten

mekanize dörtlükler 
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geçiniz

ışıktır aslolan
karanlık geçici
siyah beyazdan doğar
gölgeler kalkmaya düşer
sonra gelen sonra geçer
düşün kemiği yok ki
sonsuzluk geçici

mekanize dörtlükler 
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şiiriş

şiirsin
şiîre
şirine gibi
oku

mekanize dörtlükler 
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keşkem

söz birliği etmemiş benliklerim
artık söz birliğine teşne
hiç sözüm geçmemiş
arsız bir huzurum var artık
bir de orda olsam keşke

mekanize dörtlükler 
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sevda figân

sevdalar ateşe dair
sevdalar soğuktular
seni sensiz solumuş
sana kısmet oyundular
sevdalar sarhoşluktu
sessizliğe ses vermiş
                      susmuşluktular
sevdalar dilsizdi
sencesi sensizdiler
sinsiydiler
sevgisizdiler
sevdalar sana dair
sevcesi hiç olmamış zahir

mekanize dörtlükler 
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sahibine ait

hiçbir şey
hiçbir şeye
ait değil
her şey
her şeyin
sahibi

mekanize dörtlükler 
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siyah beyaz

kadın gibi dünler
ve ürkek yarınlarla hem hâl
bîhaber gelmiş sabahlarda
ötükenleri duymaz yürek
hem taşar

erken bahar tarlasında geceyse eğer
ve eğer susmuşsa her hâl
gelenle giden bir olmaz
yeşiller grilenir
gelincikler siyaha kaçar

mekanize dörtlükler 
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ceoloji

zıt kenar üçgen
eşey düşey çizgilerden
paralel yerin
yatay şeşgeni
piramitin biri
bir yerde durup durur
durmaksızın

hepsi aynı
hepsi aynı kürenin
sivilceleri

mekanize dörtlükler 
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münasebepsiz aşk

hüzünleri severdim en çok
sonra seni sevdim

nedeni yok
nasılı yok
kimsesiz hem
yersiz
ve pek zamansız
eni konu aşk
çok ne siz
hep ke siz

mekanize dörtlükler 
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bulut bulut

bulut beyaz
bulut pamuk
bulut sessiz
bulut hafif
bulut ıslak
bulut dolu
bulut gezgin
bulut değişken
bulut özgür
bulut çocuk
bulut başı göklerde
bulut bilir
           yağacağı yeri
bulut ömürsüz
bulut yerle bir
           döker kendini
bulut damla
bulut su
bulut buhar
           yine göklere uçar
bulut hep bulut
bulut beyaz
bulut pamuk

mekanize dörtlükler 
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tekmil haberi

zerreymişim tozmuşum
yedi gökte müstakil
yedi kat bulutmuşum
uçmuşum uçsuzmuşum
yedi saz tekmil vermiş
sözleri unutmuşum

mekanize dörtlükler 
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sarkaç

bir varmış
bir sağa
bir sola
bir sağa
bir sola
bir
     ki
bir sağa
bir sola
bir sağa
bir sola
bir yokmuş

mekanize dörtlükler 
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ıssız

bir yıldız kaydı derinden
bir rüzgâr esti serinden
bir taş koptu yerinden
bir yalnızlık kaldı orda
bir de ben

kırkbir derece 
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ayaklarım

sevgili ayaklarım
sizden ne kadar uzağım
bazen size yaklaştığımda
ne bileyim tırnaklarımı keserken mesela
veya parmaklarımı çıtlatırken
yorulduğumda ovalarken sizi
ne kadar ihmal ettiğimi anlıyorum
aslında bütün yüküm sizin üstünüzde
sizlersiniz beni özgür kılan
ama ellerim bana daha yakın olduğundan
sizi hep unutur
onlara daha çok ilgi gösteririm
ama bu iş böyle ne yapalım
böyle olmuşuz doğuştan
sizler aşağıda
ellerim yukarıdalar
yine de çok isterseniz
yukarısı nasıl merak ederseniz
amuda kalkabilirim
görür o zaman ellerim
ne demekmiş ayak olmak

kırkbir derece 
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hayal meyal

hayalinim hayalinde
hayallerin hayaliyim
haydi bir gerçek olsam
olmaz ya bir olsa öyle
hayalindeki kadar gerçek eder miyim

kırkbir derece 
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değişim

beni ne çok sevdiğini
sen söylemiştin
zaman yerinde durdu da
ben mi değiştim

kırkbir derece 
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kul sıkışmayınca hızır yetişmez

çaresiz kalınca
tüm çarelerden uzakta
aslında çareye daha yakınız
köşeye sıkışınca
tüm köşeler bizimdir
dara düştüğümüz zaman
itiverir çaresizlik bizi
yepyeni çarelere

kırkbir derece 
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yolculuk

benim gibi
sen de merak ediyorsan eğer
o ülkeye gitmeyi
sen de hayal kurmalısın
benim hayallerim
ancak beni taşır

kırkbir derece 



ali riza esin
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mola

fırtınalarla boğuşmaktan bezgin
dingin halimle
durgun sularda
uygun ânı bekliyorum
ulaşabilmek için
yepyeni fırtınalara

kırkbir derece 
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zümrüt koy

ey ışıl ışıl parlayan deniz
ey kıyılarla kucaklaşan zümrüt sular
söyleyin bana bir yol
buradan kopan çakıl taşları
nerenin kumu oldular

kırkbir derece 
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ora nere

bir yer düşlüyorum

zamandan ırak
zeminden öte

vücudum sığmaya
hayalim yete

kırkbir derece 
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nerde hareket bereket ordayız

gitmek
gelmekten daha güzel
yolculuk
varmaktan
hareket etmek
durmaktan
yaşamak
ölmekten daha güzel
sonu olmayan bir yolun yolcusu olmak
ama devam etmek duraksız
en güzel sona varmaktan daha güzel

kırkbir derece 



ali riza esin
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aklın yolu

düşünceler gelir ve gider
aklımın bir ucundan
kimbilir nereye
belki diğer ucuna aklımın
belki de geldiği yere

kırkbir derece 
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hiç keyfim yok

neşeden daha gerçek
hüzünleri seviyorum
hüzünlendikçe
kendime sövüyorum

kırkbir derece 
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gurbet

gelen giden olmadı
bugün de çıkmadı hatırımı soran
nerden düştük buraya biz
kimdi burayı hayra yoran

kırkbir derece 
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tekila

denizin tuzu
kâfirin kızı!
küfrettiğim
keferenin cilası
yüzümü ekşitmem
limondan

kırkbir derece 



ali riza esin
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cyber düzen

gözünle gördüğünü 
elinle tutamıyorsan 
o gerçek senin değil 
başkasının gerçeği

elinle tuttuğun değil
düşünebildiğince herşey senin
hayaller de gerçek
gerçekler de hayal
                             ulaşılmaz

hele bir düşün
belki ulaştığına değmez

kırkbir derece 



kirliyat
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bol kepçe

kuzum oldu mu bu yaptığın şimdi
ben mercimek istedim
sen getirdin tavuk suyuna şehriye
bari oldu olacak
limon da getir
hem çorbaya sıkayım
hem keyfime

kırkbir derece 
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galileo

ah yıldızlar
sizi görmesem
inanasım gelecek
dünyanın yuvarlak olduğuna
ama biliyorum öyle değil
benim dünyamın şekli
belki dümdüz değil ama
biraz sivri
biraz köşeli

kırkbir derece 
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nihayetim

güz geldi mi gideceğim
kışı görmeden
kış aynı kış
ama gelmeden

kırkbir derece 
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son

başındayım sona bir varın
sona bir vardan önce
başından hemen sonra
sona bir kala iyi de
ya sondan sonra

kırkbir derece 
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alirizaesin
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