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Bir Mehmet Davut Özdal yapımı

ARABESK ÖZEL SAYISI

Sorular:
1)mutlu musun?
-yess.
2)neden Türkçe?
-cause ı love my language brother
3) hayatını yazsan roman olur mu?
-reality is stranger than the fiction

Tekrar meraba. Bu gol’ün 7. Sayısı. Peki niçin arabesk. Çok dinledim
ve kendimi borçlu mu hissediyorum. Hayır. Dinledim ama borçlu
falan değilim alacaklıyım hahaha. Bu sayıda sadece kendim şiir
yazdım. İsmail aslan bir anlatıyla,annem capsleriyle yer aldı. Niçin
böyle oldu. Bilmem, ben de daha kalabalık olacağını umuyordum
ama böyle oldu. Hem bu isimleri az mı zannediyorsunuz.

Neyse bende fikir çok nasılsa, belki bir sonraki sayıya daha çok kişi
katkıda bulunur. Gol nasılsa devam edecek. Gol atmayı severim.
Peace.

Bir ara bıçaklandım. Lise yılları. Çok hareketli ve
hızlıydım. Kavgacıydım. O ara Cin Ali serisiyle
tanıştım. Beni ilk, yufkacıdaki ustam yılmaz keşfetti.
Sende başka türlü bir cevher görüyorum çocuk dedi
bir gün ben yufka açarken. Senin okuman lazım
dedi. Elime o serileri verdi. Evde sadece bunları
buldum kitap kitaptır al oku dedi. cin Ali sakinleştirdi
beni. Cin Ali olmasa bugün ya hapiste ya
mezardaydım hahahah. Evet böyle zamanlardan
geçtim. Sizce şaka mı yapıyorum.

Arabesk

Mehmet Davut özdal
Arabesk
Canımı al da kurtulayım Allah'ım
Bıktım Usandım
Delirttin beni
Sorular içinde bıraktın
Her şey Muğlak her şey cevapsız
Kalbimi kırdın
Küstüm sana uzayın bir sonu var mı
Sen mi koydun bu yasaları
Duy sesimi
Kulaklığım kayboldu
Telefonun şarjı azaldı
Az like aldım.
Doğalgazı ısıtması için çok yakmak gerekiyor
Allah'ım ben gericiyim
Yobazım ben 18. Yüzyılda yaşıyorum
çağdaş eyle beni
Köylüyüm ben
Yeter bu USB girişinin yaptığı temassızlık
Ben bencilim
Nankörüm Allah'ım
Paso Allah Allah'ım
Bıktım senden
Hepsi hurefe her şey uydurma
Yoğurt antioksidan
Şiirlerimde yüksek sanat yok
yazmak kolay
Hava mevsim normallerinin altına inecek
Allah’ım ben çok egoluyum
Kendimi noter zannediyorum
Çok kibirliyim çok ukala çok kültürsüzüm
Hiç kitap okumadım
Yeter artık dünya kaç yaşında
Kahrolsun
Çok arabesk
Nefret ediyorum ne yaptığını sanıyorsun
Hiç bir şey bilmiyorum
Çok küfürlü çok sert paranoyak
Radyo programları en zayıf halkam
Serseri anlamıyla punk yoksa punk kim ben kim
Allah’ım ben Gizli maçoyum
Sadece kendimle ilgiliyim
Delikanlılığın kitabını yazacaktım
Yazamadım Allah'ım ben ne biçim wingtsuncuyum
Son Kant olacaktım güya
Kendi halinde Kant gibi bir insan olacaktım
Ne bilirim kantı
Çobanlık yaptım
Avcılık yaptım
Sümer mitolojisinde de var aynısı
Kader yok Allah'ım
Allah yok kitap yok peygamber yok
Ben yokum.

İSMAİL ASLAN

Müslüm Gürses ya da Terzi Müslüm

94'te 11 yaşındaydım. Babam terziydi, Terzi Müslüm. 2001'de öldüğünde de terziydi.
İnsan öldüğünde "ölen"dir; babamsa terziydi. Hatta gömdüğümüzde ve birkaç sene sonra
ölen amcamı aynı mezara gömmek için mezarı açıp babamın kemiklerini bir tarafta toplayıp
kemiklerine baktığımda da terziydi. Hayatımda babamın terzi olması dışında onur duyduğum
hiçbir şey yok desem yalan olmaz. O türkü dinlerdi. Celal Güzelses'i bilirdi. Çok ablalı bir
evdeydim. Seneler sonra bu ablaların en güzelini zalim bir kazada kaybettik. Sürekli
sevdiklerimiz öldü.
Celal Güzelses dışında bilinen bir diğer isim Müslüm Gürses'ti. Müslüm Baba.
Ablalarım bir yarayı açar gibi açarlardı onun bantlarını. Erol Evgin, Emel Sayın, Muazzez
Abacı, Sezen Aksu da vardı. İbrahim Tatlıses hemşehrimizdi sadece. Ferdi, Orhan uğrayıp
gidenlerdendi. Hatta Orhan hiç uğramadan geçti diyebilirim. Pazar günleri Trt 3'te klasik
müzik konserlerini de hatırlarım. Ama en çok Müslüm Gürses vardı.
Babamın çırağıydım. Biriktirdiğim haftalıklarım 150 bin lirayı bulmuş Serkisof marka
bir köstekli saat almıştım Gümrük Han'dan, kurmalı. Babanın yeni kasedi de çıkmış.
Haftalıklar saate gitti. Evdekilere sürpriz yapayım diyorum. O zamanlar Müslüm Gürses
kasedini almak dışında bir sürprizimiz oldu mu bilmiyorum. Aklıma kısa bir süre önce aldığım
saati satmak dışında bir şey gelmedi. Soluğu Gümrük Han'da Ramazan abinin tezgahında
aldım. Aynı fiyata saati sattım. Heyecanla, kasetçiye gidip babanın kasedini aldım. Eve vardım
ve teybin etrafında toplanıp dinlemeye başladık kasedi. Bazı şarkıları geri sayıp yeniden
dinliyorduk, yeniden. Tekrar tekrar açılması gereken yaralar varmışçasına.

ANNA KARENİNA
TARİHTE ARABESK DUYGULAR

Kendimle röp. 4
1)en sevdiğin şair kim?
-kendim hahaha
2)en sevdiğin şiirin?
-hepsi benim evladım ayrım yapamam hahah
3)şair neye benzer?
-şair aslında avcıya benzer. Fakat bu işin de iyisi var kötüsü var. Kimi kör nişancıdır hep
ıskalar, bir de benim gibi her attığını vuran 1. Sınıf avcılar vardır.
4) türk şiiri ne durumda şu an?
Çok kabiliyetli gençler geliyor. Kokularını alıyorum.
5)da baddest?
-da baddest türk şiirinin en elit ve özel kısmını temsil ediyor.
6) niçin ustalık eserim diyorsun?
-çünkü gitgide yapmam gerekeni daha iyi anladım ve geriye düşmedim, hep ileri gittim
7)peki gol?
-çıraklık eserim
8)niye devam ediyor o zaman?
-çıraklık eserim olması kötü olduğunu göstermiyor ki, gol bir efsanedir, elimi attığım her şeyi
altına çeviren bir Simyacıyım ben.
9)sizin kuşaktan kendinden iyi bulduğun bir şair var mı?
-hayır.
10)kendine denk bulduğun?
-hayır. Hahahah.

Notlar:
1) Askerliği kısa dönem mareşal olarak yaptım. Kısa dediğim 1 gün sadece. Birliğe
gittim, tamam dediler sen direkt mareşalsin. İyi dedim ben de, döndüm.

2) Bir gün bir adam(x) sahilde deniz yıldızlarını toplayıp atıyormuş. Biri(y) gelmiş
demiş ki birader burası deniz yıldızı dolu senin atmanla ne değişecek, adam(x)
yerden bir deniz yıldızı alıp denize atmış, sonra adama(y’ye) onun için çok şey
değişti. Demiş. Bunun üzerine adam(y) kelime i şahadet getirip müslüman olmuş.

3) Benim bütün sülalem avcı. 8 yaşımdan beri denizdeyim ben.
4) Sizce 50 metre yüksekten birinin üzerine düşmek betona düşmekten daha mı az
tehlikeli,bu düşüşten altta olan mı daha çok zarar görür yukardan düşen mi,alttaki
insan o kadar yüksekten beton etkisi yapar mı,göbüşe düşmek hayat kurtarır mı?

5) Diyelim ki motor sikletinizin deposu delinmiş yakıt kaçırıyor, üzerinize doğru bir
araba geliyor,silahlılar. Naparsınız? Ben motorun üzerinde dikelip ateş ederim,
sonra tam arabayla benim motor çarpışacakken arabanın üzerinden atlarım. Çünkü
ben dta’yım.

6) Bir gün dağdayım. Kuzular otlanıyor. Baktım bir yılan geliyor. Yanına gittim. Bak
dedim yılan seni öldürmek istemiyorum çek git buradan. Tamam dedi gerisingeri
gitti. Ben hayvanlarla konuşarak anlaşırım.

7) Ben memoyum. Anamın karnından böyle çıktım ben.

#belirtilenler dışındaki metinlerin tamamı Mehmet davut özdal’a aittir.

