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Sevdiğine kavuşamazsan                     oluraşk
Aynen katılıyorum… Ve uuuuzuuuunca bir zamandır dergimizin bu sayısı için 
nihayetlendiremediğim düşünce-i aşk çıkmazımı başlamadan bitiriyorum. 

İlkin birkaç ünlü isme “aşk nedir?” “sizce en iyi aşk şiiri, aşk şarkısı hangisi?” gibi 
sorular sorayım diye, sonra “acaba zorlasam bir aşk mektubu yazabilir miyim?” 
diye, ardından “yok, yok en iyisi yeni türemiş aşk sözcükleri nelerdir ” diye, sonra 
ve bir daha ardından “aşk kaç like alıyor?” diye düşüne düşüne buralara kadar 
geldim. Yani bir yere gelemedim. 

Sanırım aşkın en net tarafı gizemi, yeni zamanlar için söylüyorum bunu. Şimdilik 
kafamın en net olduğu nokta bu en azından; artık insanlar âşık olduğu insana 
bile duygularını açık etmek istemiyor. Şapşal âşık durumuna düşmeyeyim, ya o 
beni, benim onu sevdiğim kadar sevmiyorsa, durduk yere adamı/kadını havaya 
sokmayayım gibi endişeleri yüksek düzeyde taşıyor ve sası sası aşklar yaşıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s140
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Şimdi ben buraya sırf bu sayfalar için bile olsa 
tutkulu bir aşk mektubu yazsaydım, kim bilir 
neler düşünecektiniz? Mesela; “Oohhooo! bu 
abayı fena yakmış!” olacaktı. Ve ben kimsenin 
abayı yalandan bile yakmış olduğumu 
sanmasını istemem. Olay budur özetle  
Herkesin aşkı kendine…

Ama Şubat ayı baladsız olmaz. Bana göre en 
demirden yürekleri bile irkiltip “ben kaç kere, 
ben en çok kime, ben hala kime…” âşık oldum 
ki diye düşün/dürtebilir, poke yani  Bir 
ikisini paylaşayım, beğenirseniz benim adımı 
vermeyin, her âşık kendi bacağından asılsın. 

Historia da un Amor
http://www.youtube.com/
watch?v=pIWxS6_98t8

King Crimson – Walking on Air
http://www.youtube.com/watch?v=3-
AdYCzXTfk

Duman – Seni Kendime Sakladım
http://www.youtube.com/
watch?v=vLCox4s6aPI

Rolling Stones - Angie
http://www.youtube.com/
watch?v=2RTWzsGO4Zc

Erkin Koray – Seni Her Gördüğümde
http://www.youtube.com/
watch?v=BstipCT6GKI

Marozsán Erika - Gloomy Sunday
http://www.youtube.com/watch?v=b8FpTw65V
ks&feature=related

Beatles - Michelle
http://www.youtube.com/
watch?v=nfWVKQoRXhk

Bi de bunlar var:
hayatın en hüzünlü anı,
mevsimine kapıldığın kişinin
bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını
anladığın andır...

bırak, gitsin...
bırak, git...

Viladimir Mayakovski

…Bir nedeni yok.  Yalnızca öptüm. 

Ben sende ardı arkası kesilmeyen 
bir korku sevdim. Ben bir cüce çocuk 
sevdim sende sıska. Şiddetli ve hayret 
uyandıran manevralarla kendi kanına 
olan saplantılı aşkını sevdim. O rutubet 
kokan loş yüzündeki kanalizasyonları, az 
kelimeyle kurduğun cümlelerdeki gizli soru 
işaretlerini, barlardan çatlak bardak gibi 
atılmayı beklemeni, serserice patlamalarını, 
yuttuğun toplu iğneleri ve bir film hilesi hissi 
uyandıran utangaç hasret pozlarını sevdim. 
Dokunamadım sana. Parmak uçlarım neşterdi 
çünkü. Kırılan bir kemiğin sesiyle veda 
ederken, 

Bir nedeni yok. Yalnızca öptüm.

Küçük İskender

1-Sabahattin Eyuboğlu’nun bir köylüden duyduğu aşk tanımı. Eyuboğlu bunun en beğendiği aşk tarifi olduğunu 
belirtmiş çok kez.
2-Aşkiitoom, pupieeee, ayy çok tatlısın, bitanem gibi vasat sözcüklerle fasit bir dairede kalınca vazgeçtim. 

ben sana her şehirde biraz geç kaldım 
keşke yalnız bunun için sevseydim seni

seninle geçen her anı bir ömre değiştim 
keşke yalnız bunun için sevseydim seni

metinler yazdım toplasan hepsini hiç 
keşke yalnız bunun için sevseydim seni

son çırpınışımdın sen insanlar arasında 
keşke yalnız bunun için sevseydim seni

- - -

seni o kadar yakından görünce, 
keşke yalnız bunun için sevseydim seni

kuşlar toplanmış göçüyorlar 
keşke yalnız bunun için sevseydim seni

Cemal Süreya

Sevgilili günleriniz, aylarınız, yıllarınız daim olsun! 
Âmin.
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