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Fahri ÖZ
basma yüklü çivit mavisi bir Skoda kamyonet ilerliyor Akdeniz’de yükünden yalpalayan y a m
p i r i tekerlekleriyle pişmiş asfaltın üstünde
sürücüsü kasketini çıkarıp siliyor alnındaki terleri, teneke gibi kaportasıyla yarıyor havayı
emektar araba, bir av hayvanı, gideceği yeri bilen bir tazı gibi
ne kadar çok yer zarfı savruluyor pat pat çarpan çiçekli (dallarda kuşlar) pazen topunun
poplin topunun terleyen ucundan mavi tablosuna haziranın!
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programsız yağmur, ama intikam peşinde [bir İttalyan gibi] bindiriyor çalılıkların güney
dibinde kepeneğine sarınmış çobanın sırtına ta yukarılardan!
göğün hıncı katlanıp geliyor ve yufka ekmeği kırılıp dökülerek seriliyor sedir ağaçlı Toroslar’a.
şimşek! dolu taneleri ufalanıyor kayalarda!

Page 2 of 8

ÖZ

writing sample_original

IWP 2021

-televizyon antenine tünemiş lirik bir leylek lakırdıyor, kom’tanım, japonika çiçeklerinin
kokusu geliyor, güneyden ve doğudan
bir çeltik tarlasına süzülerek iniyor yolunu şaşırmış göçebe kuşlar; madenciler çarmıhına
yürüyorlar gecenin ağzını açan (uykulu) dehlizlerine
un değirmenleri dönüyor köylerde, bir adam dut ağacına yaslanıp siliyor alnındaki beyaz
tozları, bir çocuk gözlerini kısıp bakıyor gökyüzüne [dürbün gibi kıvırıp parmaklarını]
külde kaynamış z a k k u m i iriyor ırmak, yağlı ve bulanık birmaîdir yükseliyor ürkütücü
karnına sancıyan göğün ağır ağır
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“istikrar” variations: staccato & stuttering
1.
tik-tak, it is a rat, it is a kraut, a satirik aktrist, a star at ski,
as it is, a trik, ask it, a kit? a kis?
is it a star? it is a risk! isa is a star, a tiriksta,
“’tak dis sirtaki, sir, tak it!”
is-tik-rar, make turkey great again
2.
hark! hark! ik is a rat. ik di rat det is kist. “is it art?”, start a tart!
dis is tea, sir. is it di kar? is it ark? irk is tar.
tart is siirt taksi. tak it, sir! it is a risk;
but make turkey great again
3.
is kris a rat?! kart is ilk! is dis art. art is irk. kris is tikt. stair is di ki.
arktik iris, trik, art, hart, bard, aktris, akt, sir, akt,
sick tir at.
shut up! and make turkey great again
4.
mais ki si rirait, ki tirait koua? ta ski? mais ki irait, ki s’irritait,
iris sait si belles airs, sitar, art irait rire, ki tarissait?
ki sait? rat rat rat!
ta gueule! make turkey great again
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“istikrar” çeşitlemeleri /
1.
satirik aktrist kirasını istifra etti taksit taksit istikrar
deyyu deyyu siirtte sirtaki oynayan taksici ters ters baktı
karstakine
isli bir gece cümle atlar iksir içti istifa etmeden aksi
satirler içinde raks ediyordu sirke ait bi takside bunu kasti
mi takrir ettiler
is-tik-rar, make turkey great again
2.
adres timokrasi bulvarı, istikbal caddesi, istihbarat sokak,
sirkat sitesi. zile basmayın. şifre çalışmıyor. hırsızlar kolu
kırmışlar.
sirkat var sirkat var! deyyü bağıran aktriste ne oldu? ne
mi oldu? kirasını ifa edemedi asri bir isa gibi
is-tik-rar, make turkey great again
3.
tikkat tikkat! katli itaat irtikap taklit! iktidar istifra! tikkat
tikkat, iktidar istifra!
is-tif-ra, make turkey great again
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genzine duman kaçmış bir akşam öksürüyor, atlar toy bir müneccimin ikileminde, konstipe
kral cevap bekler, tebaa umutsuz, ambarlar boş
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ellerimi, ellerimi bağlamayın demeyi bile düşündüm, arzuladım kaybolmayı bir an suların
içinde, kanıp o deniz ayartıcılarının davetkâr bedenlerine, şarkılarına.
uğulduyor bütün bedenim o seslerle, çezginiyor tenim, damar damar genleşiyor bütün
zihnim— kabuk kabuk, y a r ı k çam gövdeleri gibi
(bu değil miydi bilmek istediğin hep, ey hantal okur, cesaret edemediğinden kendin, kulak
kabartmak uliz’in maceralarına?)
ikinci seferim bu: boz, kuru rüzgârı yalıyor yüzümü, kıra adaların, tuzlu denizin— yine bağlı
ellerim bileklerimden direğe.
duyuyorum yeniden sesini sirenlerin: kaygan uzuvları gibi ahtapotların tıkıyor, dolduruyorlar
boğarcasına kulaklarımı ezgileriyle
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ikinci seferim bu: yine kaçtım ithaka’dan, halkımdan, karım penelopede’den, oğlum olgun
telemakhos’tan düşüp peşine yeniden başka hayatların, başka rüzgârların
sesleniyorlar bana denizden, duymuyor itaatkar tayfam onların şarkılarını: çoğalıyor ufuk
gözlerimde, kabarıyor mavilik durduğu yerde aç bir canavar misali
beynim bir başka bilin peydahlıyor kafamın içinde: atomları zamanın dağılıyor binlerce su
zerreciğine, denizde kabarıp kayalardan patlayan ve dağılan bir serpinti gibi
bir yankının yankısı gibiyim işte: hey gidi uliz, poliplutos— huzursuzluktu aradığım ve
doyamadığım; arzumun arzusuydu tek dileğim.

From meşrutiyet çok bulutlu on beş santigrat yağmur olasılığı sıfır
(Ankara Kaos Çocuk Parkı: 2018)
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