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SÜHEYLA İÇİN YÜREK BURKAN UMUTSUZ AŞK GAZELİ

Yasin KOÇ

1.
(Süheyla bu şiiri okumazsan başlığı içeri alacaklar
esmerliğim koyulaşacak
esnaf kepenk kapatacak bu şiiri okumazsan
ikinci bir emre kadar
mühürsüz beyaz gömlekleri  
kırmızı pantolonlarla giymek yasaklanacak hafta içleri)

2. 
ikimiz
diye bir şey olamaz
bilirim.
ama ben okuldan izin alır
sana şiir yazabilirim.

3.
İstanbul’a gelirken
sana mevlana şekeri
ve kurutulmuş gül yaprakları getiririm.
rahatsız olma diye kapına bırakır
trenle eve dönerim.

ikimiz diye bir şey yok
-korkma şimdi kafiye olsun diye araya edepsiz kelimeler 
sıkıştırmam ben-
ama seni düşününce 
dünya ısınıyor
ufo’dan bellondonna denen zalim şarkı araya giriyor...

arkadaşlar
ilim irfan sahibi adamsın
otur doktoranı bitir, diyorlar- 
oysa sosyal teoride yer açıyorum sana
daha geçen gün ispatladım fenomonolojik olarak 
senle ben diye bir şey olamayacağını beynelmilel bir mecmuada
zaten arkadaşlar vazgeçirmenin şeytanıdırlar. 
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yine de
yeminle anlatıyorum onlara
20 yıl oruç tutarım 
Süheyla serçe parmağıyla bana dokunursa

4.
olmaz ve arkadaşlarım o allahın belaları yazık ki haklılar çünkü 

senin saçların kadar güzel sesin var
örneğin sen şarkı söylesen makyaj yaparken
Foucault bile alkışlar seni
ben şarkı söylesem
Portishead İstanbul konserini iptal eder.
maliye baskın yapar

ama yine de şunu bilmeni isterim
paralel evrende Sultanahmet’te banklara oturup kuş lokumu 
yemiştik (bunu bir tek sana anlatmadım)
arkadaşlarıma anlatıyorum, konferans, anneme anlatıyorum, 
çorap giymediğin için, diyor.
yolda polislere anlatıyorum -korkma onlar benim yorgun 
arkadaşlarım- inanan bir tek onlar.

orada işte
yüzün İstanbul’un gülümsemesiydi.
ışıltısıydı bir nişan yüzüğünün...
ayrıca
minnacık omuzlarının gölgesi gölgelerin en seriniydi
sana dokundukça zıplıyordum gökyüzüne
ve İspanyollar çocuklarının yakasına
düşen kirpiklerini boncuk diye takıyordu 
zabıtaların nazarı değmesin diye...

ben tuttum cuma namazına gittim
gittim gitmesine de
kendimi bu şiiri yazar buldum döndüğümde.
ne olursun iyi bak
avuçların terlediğinde 
japon orkideleri açan
o küçücük ellerine.


