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Pingpong Oynayan  
Mesneviyle Alakasız Şeyler

Esver ÖLÜÇ

Beyaz iplik sert iplik ve tak tak
Yuvarlak top küçük top ve tak tak
Varlığa yaklaşma hüneri: vakar ve tevazu… İnsan ünsiyettir; inan kardeşim 

buna.
Seslerin varlıkla duasına harf sincaplarıyla arkadaşlık edeceğim, bunu da 

bil.
Varsın üretmeyi ha babam üretsin üretim; hayat bir pazarlama tekniği değil 

mi? Madde ürkütülmüş keçiler gibi şaşkın. Şeylerin sağanağı altında dokuzuncu 
senfoniyle darbuka. Yok hükmündeyiz,  sahteyiz de kime ne?  Piyasa, en etkili 
siyasa; satılıyoruz, üç kuruş aşağı beş kuruş yukarıya. Dil tarrakasında gazetem-
si günlere merhaba. Kavram eşkıyaları ilimin kal’asını yıktı sultanım. Hikmet 
burcunu kaybettik.

Pingpong masası varla yok arası
Ben ellerim kesik varla yok arası
Eşya çoğalıyor. Eşya deliriyor. Şair, yazgısı ile çağının arasında dinelmek-

tedir. Şeyleşmeden yaşamanın çaresi mi? Kesik ellerle pingpong da neyin nesi? 
Fiziğin ötesini mi oynuyorsun? Şeyleri ne güzel de sakinleştiriyorsun. Eşyanın 
da kalbi dağlanmıştır bu çağda. Bunu en çok da sen biliyorsun. Çokluk koma-
sından çıksın diye anlam, Muhyiddin’le kara buluttan süt mü sağıyorsun?

…… öpücüğüne eyvallah ve tak tak
Beraber sinemaya…evet... ve tak tak
Pingpong masası varla yok arası
Oluşlar aynasına selam. Dişil bir aynada kapsadı bizi kader. Sevgili, do-

lunayın gümüş ipeğiyle dokunan dokunaklı ilgi. Çocuk dilinin kelebekleriyle 
tanımak seni: umutların buhuruyla tartmak. Sevgili, sen patikanın çınar yap-
rağı koleksiyonu musun? Seninle birlikte olmayı zamandan sonsuzluk ile kur-
tardım. O kadar uzaktasın ki yaklaşırsın böylece. Leylâ, kuşattı hepimizi bir 
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yıldızlı gecede.
Öküzün gözü veya dananın kuyruğu
Kadifekale veya Sen nehri
Ha Sezai ha pingpong masası
Ha pingpong masası ha boş tüfek
Varlık bir senfonidir; şefi güzel isimler. Güzel isimlerin gümrah açılışı 

güzel. Varlığın güzel isimlerle sarhoş oluşu güzel. Öte’nin yakamoz yapıp kay-
boluşu güzel. Bin kere hayret bile az, ey güzel. Boş tüfek ateş alır. Şam yıkı-
lır, Bağdat yanar. İstanbul, marmaray. Taksitle kedilere de otomobil satarlar. 
Nûruosmaniye’de Japonlar var. Korunmuş levhaya selam olsun.  Seni bekliyo-
rum. Gel. “Allah gökten kar gibi yağınca” Absürt bana çok sataşıyor. Absürt çar-
şıda gezen tabanca…

Bir el işareti eyvallah ve tak tak
Gözlerin ne kadar güzel ne kadar iyi
Ne kadar güzel ne kadar sıcak
Tak tak tak tak tak tak tak
Gönül dağında peygamber, melek ve inzal.  Sevgi ve alakadan başladık; 

işte budur yemin. “İnsandan insana şükür ki fark var.” Edep mektebinde Şeyh 
Galip’sin. Pingpong oynayan mesnevisin. Sen oğulumuzu batıdan geri aldın. 
Kara büyü bozan Sezai: Hızır’la Kırk Saat… Hicretten sonra 1435…Selam ol-
sun matematiğine ey Diriliş.  

Gözlerin ne kadar güzel ne kadar iyi. 
Ne kadar güzel ne kadar sıcak
Tak tak tak tak tak tak tak


