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C.H. Türker: Pek çok dergide şiir ve yazıları yayımlandı. Yeniyazı 
edebiyat dergisinin yayın ekibi içinde yer aldı. 2018’den itibaren, 
üç yıla yakın bir süre Kökşiir dergisini yayına hazırladı. Burada 
ağırlıklı olarak şiirin temel teorik meseleleri üzerine yazılar yazdı. 
Türker’in daha önce yayınlanmış şiir kitapları şunlardır: Yenilgiler 
Balbalı (2009), Dip (2011) ve Uruz ile Bedisa (2012) ve Bazıkmış İyit 
(2020).
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Hadron

yañırlı bir at gibi şehir
hassas yerlerinin farkında değil
gözüme gözüme bir -ra bir düzleştirmek çabası 
şimdi kenarında hassas
şimdi karanlığımda karak
boğazımda, parmak uçlarımda 
ensemde, sesimde, kaldırımda 
metroda, otobüs camında idiğim ramak
karaltına sokuluyorum
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göğsüme taze sayarak sayıları ikişer üçer 
hakikat yarası böylesine mendebur
hırpani, şehvetli ve dindar
şehri kuşkulu şehri büzmecik şehri ikircik taşla 
kalabalığım -rak -rak sayamayacak kadar kendimi
her kitapta, gazete, dergi, internet sitesinde
anlam bayii keş,  parçalı an Lacan bir deriden ibaretim
bilseniz ne sak uyur, ne fahiş dilime ikiz ünsüz
baz yerime duyarlı kablolarımdan hastayım
hassas yerlerine göğ basmış barlı arkaik karışıyorum şehrin 
olmaya eğiyorum kendimi 
hadron çarpıştırıyorum baz Türkçe iyerek kad kadavra
-ra bir bulmak kaygısı, o sokaktan bu sokağa ramak
darası kasılan kemik raksı 
kızak üstünde birbirine değmiyor manavın sayma sayıları


