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SUYUN BĠTTĠĞĠ YER

Dilimin ucuna gelen bu tat, dağ çileği tadı
Yirmiyedinci katındayım ruhu da kara yapının
Anasının amına kaçmıĢ bir evrak için ordayım
Anası, bızırıyla oynanmadıkça çıkarmıyor hiç bir
paçavrayı

sen uyurken sırtına çizdiğim nil nehri, daha denize
varmadan
kurudu. uzun harmaniler giyinmiĢ karanlık süvariler,
atlarından inip Ģarkılarıyla devam ettiler yola. suyun
bittiği yerde, yerinden oynatılmıĢ bir taĢ gibi kaldım.

Kaç kere eğildi iskelet, yerden topladı ruhu
Döndü hesap sordu ruh, kas ve kemikten
Sanki yonca suçlu da kampana masum

yarıda kalmıĢ bütün Ģiirler kadar güzeldin sen. yağmurun
bozduğu bir patika kadar engebeli. uzun kıĢlardan sonra,
güneĢi ilk defa gören bir kiraz ağacı gibi çiçek açardın
ayaklarına değince otlar. saçlarında Ģeker ve karınca
beslerdin göğüslerinin arasında.

Kaç kere yürüdü iskelet metropollere
Ruh kalakaldı kasabalarda, bakarak ardından
Oysa nasıl da uygundur gökdelenler
Ruhun iskeleti boĢluğa bırakmasına...

Müştehir KARAKAYA
KÖREBE
uzaktan bakınca biz
iki i ve iki e‟yiz
yakından ölümlüyüz aynı kaptan içince
süslerimi takındım takıĢtırdım
biz uzaktan bakınca
gözü kör olmuĢ a‟yız
hanidir görkeminden ilenç olmuĢ körebe
bir akĢam ağlamaklı
böldü sesimi sesi / biz
iki e‟den birini kucağına doldurdum
beni vurdu da temmuz
ayırdım eksenimi sesler sesleri biçti
biz uzaktan bakınca
bir dirhem bir çekirdek
bizi bağlayan Ģeyse
tanrının kol düğmesi
biz aynadan bakınca
kör olmuĢ bebeleriz

aynı ağzın içinde iki çürük diĢ olamaz mıydık seninle?
aynı evin içinde uçuĢan iki toz zerresi? yaralarımızı
birbirine ekleyen bir ameliyat kazası? ardından, nemli
duvarlara kömürlerle çizilen bir yüz olmak düĢtü bana.
ardından, kanatlarını kedere kapadım fırtınada sararan
pencerenin.
kalbindi senin; turistik geziler için bir yangın yeri.
boynunu kızgın taĢlara sürtüp durması bir yılanın. ve bir
merdiven boĢluğu düĢmeye hevesli ağaçlara. kalbindi;
içimde gezinip durdu sessiz gece hayvanları.
biliyorum, sen geçerken uğramıĢtın ama ben sende
unuttum
bütün parmaklarımı.
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yazısını „düzelten‟ açıklamayı dergiye gönderdiğini
bildirdi. Otobüsün yarısını zaten onlarsız hiçbir ödül,
oturuĢma, söyleĢme, etkinlik, güldeste düĢünülemeyecek
„kontenjan‟ ozan ve yazarları doldurmuĢtu.
KarĢılanmamız kötü değildi. Kalacağımız otel de ses
sanatçılarına ayrılan kadar görkemli olmasa da iyi
sayılırdı. Otobüsten iner inmez, oralı çok sayıda ozan ve
yazarın kuĢatması altında demlenmeye, rakılanmaya,
söyleĢmeye, geçmiĢlenmeye, içlenmeye, efkârlanmaya,
solistlenmeye, sövüĢmelenmeye koĢtuk. Bir ara belediye
baĢkanı da arkasında küçük bir orduyla „hoĢ geldiniz‟e
geldi. “Ben de gençken çok okurdum. „Seçme Romanlar‟
isimli kitaptan her gece bir roman özeti okumadan
uyumazdım” dedi. BeĢ dakikası dolmuĢtu, ordusunu alıp
gitti. Bu arada kime „merhaba‟ desek elimize bir kitap
tutuĢturuyordu: Ġlçenin kaymakamından kitapçısına,
öğretmenlerinden cenaze gereçleri satıcısına kadar, herkes
ya roman yazmıĢ, ya Ģiir kitabı çıkarmıĢtı. Ġlçede tam kırk
yedi yazın dergisinin çıktığını da bu arada öğrendik.
Ertesi gün belediyenin oturuĢma için ayırdığı salona
gittik. OturuĢumcular yedi kiĢiydi. Salonda da oturuĢmayı
yönetecek olan benden ve danıĢman arkadaĢtan baĢka o
yedi kiĢi vardı zaten.
“Nerede bu ilçenin ozanları yazarları” dedim
danıĢman arkadaĢa.
“Nerede bir otobüs dolusu edebiyatçı?” diye soruma
soruyla karĢılık verdi o da.
Biz sahnedeki masanın baĢına sıralandık, danıĢman
arkadaĢ dinleyici koltuklarına yerleĢti.
Ġlk
oturuĢumcu
arkadaĢ,
adına
oturuĢum
düzenlediğimiz Nazif Kemal‟in adını üç kez Hasip
Kemal, üç kez Orhan Kemal, iki kez YaĢar Kemal, bir kez
Kemal Tahir, bir kez Nazif Cemal olarak andı ve onun
erken bir yitik olduğunu söyleyerek konuĢmasını bitirdi.
DemirbaĢ oturuĢumculardan bir arkadaĢ, o yanlıĢlara
hiç düĢmedi, çünkü hiç ad anmadı; tıpkı yazılarında
olduğu üzere, hep kendisinden söz etti, dizi dizi anılar
anlattı ve hepimizi uyuttu..
Bir eleĢtirmen arkadaĢ, Heidegger‟in ontolojik
analitiğinden dolayımlanarak, Levinas‟a göndergeli
varoluĢ konusunda gönderme yaparak, Lacan‟ın gösterge
- tinçözümleme
koĢutluğundan alıntı yaparak,
Althusser‟in özne temellendirmesini anarak, Kant‟taki
temporalite
sorununa
değinerek,
Descartes‟in
„cogito‟sunun ontolojik temelini sorgulayarak, Husserl‟i
paranteze alarak, Adorno‟nun lirikle, Benjamin‟in epikle
ilgili sözlerini anımsayarak.... (pul parasını nerden buldu
bilemem ama daha epey „gönderme‟ yaparak - ben dalıp
gitmeden önce ancak bu kadarını not edebilmiĢim-), çok
güzel ve çok yararlı bir görünüm çizdi, bir ara
uyandığımda Chomsky diye birine gelmiĢti, araya girip
süresini anımsatınca Nazif Kemal‟e sözü getirecekmiĢ
gibi oldu, nasıl oldu bilmiyorum Hegel‟e dönüverdi,
süresi bitince de sevinmiĢ göründü ya da bana öyle geldi.
Bir arkadaĢ ise baĢtan sona Nazif Kemal‟den söz etti,
gençlik arkadaĢıydı, birlikte az mı çapkınlık yapmıĢlardı.
Hatta bir ara aynı kadın için yanıp tutuĢmuĢlardı da
kadının ikisi arasında bocaladığını sanırken ve bu nedenle
aralarında düelloya hazırlanırken, kadının tam beĢ kiĢi
arasında bocaladığı, hepsine sevi mektupları yazdığı
ortaya çıkmıĢtı!
OturuĢum salonuna arada baĢını uzatanlar oldu ama
dinleyici sayısı hiç artmadı. DıĢarı çıktığımızda bizim
ozan ve yazar arkadaĢların da, oralı ozan ve yazarların da

SOĞAN SARIMSAK FESTĠVALĠNDE
YAZIN
Ozan GENÇ
Bu yıl, koca bir ilkyaz boyunca hiçbir festivalden
çağrı almayınca canım sıkıldı. Eski yıllarda festival
konuğu olduğum yörelerin belediye baĢkanlarına, olmadı
belediyelerin kültürsüz kültür iĢleri yönetmenlerine
ulaĢmaya çalıĢtım. Hepsi “Toplantıdalar efendim”di,
sadece bir tanesi “Bu yılki festivale ozanları ve yazarları
çağırmıyoruz, çünkü geçen yılki festivalde otellerde
zıkkımlandıkları
ektsraların
borçlarını
ödemeye
çalıĢıyoruz” dedi ve telefonu yüzüme kapadı. Kötü
biçimde (fena halde) canım sıkıldı. Bu ülkede yazının
değeri iĢte bu kadardı! Aklıma, söz konusu baĢkanın
beldesinde „araĢtırmacı‟ gazeteci olduğum sanılarak elime
tutuĢturulan yolsuzluk dosyaları geldi; acaba gündeme
getirse miydim? Bunlar böyledir iĢte, deveyi hamuduyla
götürür, bir yazın erine ekstrayı çok görürler.
(Ola ki Öztürkçesi vardır diye sözlüğe baktım, festival
için “müzik ve sanat panayırı”, panayır için “bir kaç
günlük pazar” diyor. Sözlükçülere üzüntülerimi iletirim
yani teessüf ederim. Sanata pazar diye söz atmaya ne
hakkınız var.)
Tam umudumu kesmiĢken, Anadolu‟nun denize kıyısı
olan bir ilçesinde belediye baĢkanı danıĢmanı olan
arkadaĢım aradı. O yılki soğan ve sarımsak festivalinde
ilk kez yazına da yer vermeye karar vermiĢler. Ben hemen
ölmüĢ bir yazın eri anısına bir de yazın ödülü
konulmasını,
hatta bu konuda bir de bildiriĢmeli
oturuĢum düzenlenmesini önerdim. Bilisizlik iĢte,
arkadaĢım bunun ne mene Ģey olduğunu sordu, “panel”
dedim de anladı ve “Aaaaa....Çok iyi olur” dedi.
Gel gelelim adına ödül konmamıĢ ölmüĢ bir yazıncı
bulmak o kadar zordu ki. Sonunda 1950‟li yıllarda bir
dergide iki Ģiir yayımladıktan sonra Ģiiri bırakmıĢ ve on
yıl kadar önce ölmüĢ bir ozan buldum: Nazif Kemal. Ödül
seçici kurulu için bir iki arkadaĢa telefon ettim etmedim,
cep telefonum yoğun biçimde aranmaya, iletiler yağmaya
baĢladı. Beni seven yazıncı dostlarımın çokluğuna ĢaĢtım.
Kimisi ödüle, kimisi seçici kurul üyeliğine, kimisi
oturuĢumcu olmaya istekliydi. Bana verilen ödüllerdeki
katkılarını anımsatanlar, benim için dergilere „dosya‟
hazırlamayı önerenler oldu. Kimisinin isteği daha
alçakgönüllüydü: “Sadece konuk olarak geleyim. EĢime
de bir yer vardır umarım. Çocukları da arada idare
ederiz.”
Sonunda arkadaĢıma 1627 kiĢilik bir liste önerdim:
321 kiĢi seçici kurul üyesi, 278 kiĢi bildiriĢmeli
oturuĢumcu, 1000 kiĢi kadar kuru katılımcı. Ayrıca 356
ozana „ödülde benim oyum senin‟ diye söz vermiĢtim.
Listeyi danıĢman arkadaĢa bildirdiğimde bir süre sessiz
kaldı, sonra: “Yahu bizim ilçenin nüfusu bile o kadar
değil” dedi. Uzun pazarlıklardan sonra “Bir otobüs
dolusu” yazıncı üzerinde anlaĢtık. Listeyi daraltmamız zor
oldu. Bu arada bir arkadaĢ benimle televizyonda yapacağı
konuĢmayı durdurdu, bir arkadaĢ Ģiir kitabım hakkında üç
ay önce çıkmıĢ yazısını artık „savunmadığını‟ ve baskıda
olan kitabından çıkaracağını duyurdu, iki ay önce
hakkımda olumsuz bir yazı yazmıĢ olan bir arkadaĢ ise
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Osman Serhat ERKEKLİ

Mahir KARAYAZI
ANLIYORUM

TURĠSTLERĠN DÜġÜNDÜRDÜĞÜ

I.

Turistlerin yabancı Ģehirlerdeki öksüzlüğü
Benim sana öksüzlüğüme benziyor
Mesela
Burda mı ineceğiz
Hayır daha var; ölüme kadar
Bu sokaktan mı gideceğiz
Her sokağıma girebilirsin
ġu caminin fotoğrafını çekebilir miyim
Bütün camilerim senin olsun
Ġstanbul bana bir gül verir misin
Al beni; kokla kucakla
Turistlerin yabancı Ģehirlerdeki öksüzlüğü
Benim sana öksüzlüğüme benziyor

anlıyorum
seni düĢünürken tüm dünyayı
iyiyi, kötüyü, elimi, yüzümü
kuĢları, çocukları, doğrumu, hatamı
seni beklerken tanrıyı, sokakları
anlıyorum
aĢkla her Ģeyi
anlıyorum
sabrı, beklemeyi
...
anlıyorum ellerimi
ellerim niye
uzak niye
yaĢamak, aldığım nefes niye
yüzüm, yüzüme her sabah çarptığım su niye
gece, fecir, seni düĢündükçe
içimde çağlayan nehir
niye...
anlıyorum Ģarkıları
Ģarkılar niye
sözler, gözlerim niye
kalp niye, sevmek niye
gün, günü getiren ıĢık
ıĢığa dönen pervane niye
seni düĢündükçe gönül her aĢığa hane
anlıyorum ateĢi
ateĢ niye
sen diye
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Sevil AVŞAR
ARAYIġ
Bir yerlere koymuĢtum beni, unutmuĢtum yerini
Ellerim, ayaklarım, gözlerim gibi sözlerim de
Tenhada kaybolmuĢtu, vazgeçmek üzereydim
Fesleğene söyledim diyeceklerimi
Bir akĢam rüzgârıyla aradılar, buldular
Ben de buldum kendimi

______________________________________________
festival konuğu‟ ġeyda Bülbülses‟in konserinden
çıkmakta olduklarını gördük.
ġeyda Bülbülses‟i yoklamaya kalkıĢan arkadaĢlar
olmadı değil, olur ya, belki bu hatunda da ozan merakı
vardır, iyisi gelirse yanakları al al olacak, kötüsü gelirse
hatuna „Ģarkı sözü‟ kakalayacaklar... Adı gerek değil,
ensesi kalın bir ozan arkadaĢ, “Bastırır parayı, aynı otelde
kalırım” diye atak da yaptı ama ilçenin ünlü turistik
otelinden çabuk döndü: Hatunun kaldığı odanın
bulunduğu koridordaki odalar, hatta altına ve üstüne gelen
odalar ilçenin kodamanlarınca tutulmuĢ. (Ertesi gün
öğrendik: Hepsi de avuçlarını yalamıĢlar. Çünkü hatunun
dalgası mafyöz kiĢi de ilçeyi onurlandırmıĢ ve sabaha
kadar yatak gıcırtısı dinlemek zorunda kalmıĢlar da
“Turistik otel değil, belediye oteli mübarek” diye
yakınmacı olmuĢlar.)
Yine gittik rakılandık, demlendik, „ortaya bi
karıĢık‟landık, söyleĢtik, geçmiĢlendik, efkârlandık,
solistlendik,
çekiĢtirmelendik,
sövüĢmelendik,
kitaplandık, dergilendik, sırası gelmiĢ bir arkadaĢımızı
ödüllendirdik, plaketlendik, kameralandık,
soğan
sarımsak güzeline çapkınlandık, bilisizliğine hayıflandık,
yetmedi otelde ekstralandık, birer çuval dergi ve kitap,
birer çuval soğan, birer çuval sarımsak ile döndük geldik.
HoĢ bir gezi oldu. Bu ülkede edebiyat ölmemiĢ meğer!

Halim YAZICI
BASĠT
öylece ölüp gideceğiz
dağları ve aĢkları
bırakıp gideceğiz
bu kadar basit
nazik bir kuğu
öper gibi kalbimizi
elveda diyeceğiz
sakin bir suyun
ilk halini.
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fırtınaların içinde sessizce öteye uyanma tutkusuna yürüyen
arka pencere usantısı.
Verili Şiirsel Şeyler İçin Anarşist İm: Modern ve
postmodern olgulara baĢkaldırı için felsefi kırık bir kol
üzerinde bilinçlendirilmiĢ saf Ģiir çıkartması veya albenili
isyankâr dövmeler paragrafı.

ġĠĠRSEL ġEYLER RAFI
Oresay Özgür DOĞAN
Hüzün yıkıntılarla geldi/ ki aklımızda yalnızca bu kalsın.

Sıkı İşler Birlikteliği İçin Şiirsel Fışkı: ġiirsel güzellik
yapacak dostları dürtmek artı sihir defterindeki Ģiirlerin
inceliğini ölçmek artı Ģiirsel geleceğin Ģiirsel aktörlerinin rol
dağılımı yapmak artı Ģiirsel imaj gözyaĢı ĢiĢesini doldurmak
artı pekiĢtirmeli Ģiirsel Ģeylerle açığa çıkan enerjiyi kullanan
körkütük övgüler aranjmanı hazırlamak.

Şiirsel Olmalar İçin Gelişmiş Refleks: Büyük toplumsal
umar veya güncellenmiĢ bir devrim katafalkı önünde bir
dakikalık Ģiirsel olmalar duruĢu ve ardından gözü kör aĢk ve
yakalanmıĢ yalnızlık için nar ağacı senfonisi.
Şiir İçin Klinik Antite: UlulanmıĢ saflığın seçmeci tavrıyla
bir eleĢtirinin avlusunda, ötekiyi yok saymak için ince
anlamını kuram atıflı süsleyerek içerikte ayrıntılara böldü.
ġairleri, yazarları ve okurları ayrıntılarda iĢaretlediği
fetiĢleĢtirilmiĢ tehlikelere karĢı uyarmanın, Ģiirsel ve edebi
incelikler yaratmak olarak algılanmasını iĢaret etti.

Şiirsel İlgi İçin Alan Derinliği: Teknolojinin fiĢini çekip
toplumsal sorunlara ve yaĢamsal çeliĢkilere duyarlı Ģiir
zenginliği yaratmak ve akabinde kendini beğenmek için
sınırlı sorumlu her Ģeyi beğenme duygudaĢlığı.
Şiir İçin Referans: Kerametli bir dâhinin pusarık çatlağını
yamamak ve perçemli bir Ģiir parkta uçan imgelerle velut
mevsimsel gezintiler yapmak.

Sonra ülkesini seven ve yalın özellikle çıplak sözcüklerle
çatılacak Ģiir ve elbette memleket meselelerine bulaĢmıĢ
yazının, aklına mukayyet Ģair-yazarın yüzüne kutsanmıĢ
biçimden bir maske dikeceğini müjdeledi.
Şiir İçin Abidik Gubidik: “Türk Ģiirine yazdığım Ģiirle
dünyalar
ötesi
bir
bakıĢ
açısı
ve
özgünlük
kazandırdımdımdımdı.” Dedi.

Şiirsel Risk Analizi İçin Üzerinde Anlaşılmış Konu
Başlıkları: Bunalan ġiir, ÇeliĢkiden Kaçan ġiir, Anlamın
BoĢluğuna Sığınan ġiir, Yoldan Raydan Rotadan Çıkan ġiir,
Muhalifliğini GüneĢte Kurutan ġiir, Bilincin DüĢük
Algısında Devinen ġiir…

Şiirsel Varoluş İçin Derin Hamle: ġiirsel kalabalık
üzerinden -beklentilerle- sonuçları iĢgal ederek var olmaya
çalıĢmak, akabinde bilgi biliĢim çağının sezgili Ģair tanığı
olarak ve kubararak büyük kurtarıcı demokratik sisteme biat.

Şiirsel Durumlar İçin Sözcük Kardeşliği: Camiada az
kullanılmıĢ (yabancı dilden) bir kelimeyi keĢfederek,
sevinçle, mühim dergilerinin aynı sayısında yayımladıkları
yazılarında paylaĢan kader arkadaĢlarını…

Şiir İçin Saç Tokası: Görkemini çizgelerle yorumlayan
küresel fermanın gölgesi altında her daim vasatlığın üzerine
yürüyen uzlaĢmacı eleĢtirel bir özgürlük veya kıpır kıpır
dirayetli evrimsel bir farkındalık.

Şiir İçin Kültürel Staj: Bazı çıraklar bir ustaya ihtiyaç
duyuyor, bazı ustalar kendine bir çırak arıyor. Ey saf, ey
üçayaklı Ģövalye, susturup içimin kederli sözcüklerini
kuĢanıyorum rengini.

Şiir İçin Ayrışan Ciddiyet: ġiddetle dikkatinizi çekerim ki:
1) Bozguncu ve ayrıĢtırıcı ve kıĢkırtıcı teĢhislerle hiçbir yere
varamazsınız! 2) ġiirsel müeyyideler, terbiyeli edebi yolun
acımasız teĢrifatçısıdır.

Şair-Eleştirmenler İçin Araya Akıl Notu: Bundan elli yıl
önce yazılanları, makineleĢe makineleĢe yeni bir ĢeymiĢ gibi
bir kez daha yazınız. ġeyleri hızla yine alıntılar üzerinden
yorumlayıp, dünyayı makineleĢmeden, Ģairi de mekanik bir
köle olmaktan kurtaracaksınız. Ve yine Ģiir tepeden inecek
ve yine herkes camdan bakacak ve siz yine… Saf okuyucu
portakal suyu gibidir.

Şiir Yıllığı ve Bazı Raflı Şiir Kitapları İçin İlan: Yer yer
hüzünlü, kısmen melankolik, çoğunlukla itinalı cümle
kurulumu yapabilecek, Ģiirsel iĢlerden anlayan, kıymet bilir,
okuduğundan güzellikler çıkarabilecek, uyum estetiği
geliĢmiĢ son eleĢtirmenler aranıyor.

Şiirsel Yorum İçin Rica: “Ayın Ġncelikleri” baĢlıklı paydaĢ
yazım için bu ay dergilerde ürünleri yayımlanan dostlar,
kalfalar ve çıraklar isimlerini, beĢ gün içinde elektronik posta
adresime iletsinler.

Şiirsel Estetik İçin Caz: Ve nihayet deliler de akıllanmaya
baĢladı. ġiirsel programlara katılım belgesi biriktirmeye
baĢladık. Dize dize nesnel bağlılaĢım arıyoruz. Ödül için sıra
alan Ģairler toplantısının ertelendiğini öğrendik, üzüldük.
Yakında, edebi ve nitelikli bir anı satın almak isteyenler için
düzenlenen algı armağanlı imza günlerine katılacağız. Bir
Ģeyler yazan bazıları, ortalıkta gezen Ģairciklerden
bahsediyor, ama ortalıkta bir tanesi bile gözükmüyor. Kim
bu Ģaircikler? Meraktan çatlayacağız!

Şiirsel Kardeşlik İçin Nadide Bir Eser Üzerine
Değerlendirici Kutlama Notu Örneği: Sevgili Beyefendi
KardeĢim, hazırlamıĢ olduğunuz, duyum ve algıyla anlam
kazanmıĢ, kıymeti harbiyesi yüksek eser, beni ziyadesiyle
memnun ve bahtiyar etti. Kanaatim odur ki: Avluların
avlusu düĢler ve gerçekler alanının tutkuya müptela her
noktasına yazılmıĢ “içimizin yükü” dizelerin en nadidelerinin
toplamı olan bu görkemli alegorik sonuç, camiayı da
sevindirmiĢtir. Siz ki göz nuru ve akıl payıyla ve de itinayla
yapılandırılmıĢ göreceli aĢamalardan geçerek süreci
parlattınız. ġimdi bizler sizi hemen ve daima okuyarak
destekleyip, geliĢtireceğiz. ġair caddesine el izi bırakma
vaktinizin geldiğini düĢünüyorum.

Şiirsel Oluşlar İçin Nostalji: DüĢüncelerin dinlenmeye
çekildiği pelteli bir Pazar günü,
elektronik ortamda,
sevgili bir fotoğrafın çağrıĢımıyla, o eski güzel Ģiirsel
mücadele, Ģiirsel eylem ve Ģiirsel sohbetleri özlediğini
içlenerek söylemek.
Şiirsel Atraksiyon İçin Etiket: KurgulanmıĢ siyah beyaz bir
içe dönüĢü, kemik çerçeveli dalgın ve ağırbaĢlı bir dizeyle
bütünleyen hercai ayrıksılık. Ve korkunç ve doyumsuz hisli

Şiir İçin Patates Baskı: Zaman ve mekân bazen ortalığa
melankolik bir not düĢmekten hoĢlanır. Ve fırsat kollar, ortak
hâllerini resimlemiĢ bir imgeyi ödüllendirmek için. Sonra
dünyaya meydan okur haris kediler, anlamlandırarak yakın
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Nihan IŞIKER

Fırat CANER

AŞK GÜNCELLEMESİ

KAYBOLUġ VE HĠLMĠ

-ve aĢkı kaldırdı yerden
öptü
koydu yüksek bir yere-

bir insana bırakılmıĢ olan keder
ve kelimelerin ilmi…
hilmi,

ırak yalnızca bir ülke olsa dilimizde
âh...
bana yüreğimle görmeyi öğrettin
arıttın
yokluğundan
yoksunluğundan
yoksulluğumdan

hüznün çeliğini döven bir demirci
oldu kalbin, kalbim kalbine çırak;
bırak kendi dövdüğü çelikle ölsün, bırak!
bak, yıllarca bir pamuk ipliğine dizliğin
onca inci, parmakların arasından dökülüyor.
Ģimdi yıldızlara soralım hangimiz birinci,
kim gerçekten hüznün nöbetini bekliyor.

en çıplak yanından sarılırken gerçeğe
giydirdik onu görmesinler diye üryan
perdesi yoktu yalanın
çekimsiz bir fiildi perde

sonsuzluğa adanmıĢ sonlu bir hayat
yaĢadım ve değil mi ki her soruya
bir yanıt aradım,
yeni bir soruya vardım hep
ve mürekkep dağılırken anladım:
her cevap bir yenilgiyi itekliyor.

-düĢ olsan keĢke dokunmasam hakikatekoyu bir kaderi delen
gecenin karasından düĢmüĢ damlalardık
aklanırdık en güçlü hecelerde

anladım mürekkep değil kandır
bir Ģiiri nakĢeden ve âhârı
tutuĢturup yakandır o kıyısız denizi.
ben sen oldum ya, unut bizi!

yalan olsak da biz ayrılırken acırdı yüreğim
ayağıolmayan bir gerçeğin yalanıydı dilim
söyle
k a ç d ü Ģ b o y u d ü Ģ ü Ģ ü n y ü k s e k l i ği

o an bu andır; silah çekilmeli…
o silah ki sonbaharı dilin,
o silah ki benim kalbim... kalbim,
tekliyor.

hangi zaman kavuĢturabilirdi bizi
hangi zamanda tutabilirdin elimi
söyle
kaçgölgeboyuyalnızlığın

Coşkan Tugay GÖKSU

bana yokluğunu ispat et

DÜNYAM SĠZDEN DEĞĠL
VERĠN BĠLYELERĠMĠ

_________________________________________________

Hazin bir uçurtmanın öyküsüdür bu
Selvilerin önünde
rüzgâr yeĢile büründü
Sokağın adı verem
Kanser tellere konuldu

sözcüklerle bekleyen dürtülerini. Ve sonra Ģair-sözcüler
tanrılarının eline mavi bir sopa tutuĢtururlar.
Şiir İçin Hesap Kitap Şişi: ġiirsel bir doğru, Ģiirsel bir
yanlıĢı götürür ve geriye hep küçük bir boĢluk kalır. Küçük
boĢluklar toplamı kadim olmalar tarihidir.

Gök yarıldı içinden üç damla düĢtü
Üç ağaçtan geçtim damlalar kül oldu
Ömrümü böldüm düĢlere
ipi koptu

Şiir İçin Melankoli: KuĢku, Ģiirsel iliĢkilerin karanlık
yüzünde dilsizleĢip yok oluyor.
BaĢını öne eğiyor.
ġeyleĢiyor dikenli tellerle çevrili küçük bir dünya kalbinin
derinliklerindeki o düĢlenmiĢ sonsuzluk.

AĢk olsun ölümü adından yüce
Ekmek soranlara ne oldu

Şiir İçin Şifalı Karışım: Kendi adıma verimli bir sezonu
geride bıraktım. 2012 yılında: 24 Ģiir, 20 Ģiir yazısı, 10 kitap
tanıtım yazısı, 36 dergi tanıtım içeriği yazdım. 10 söyleĢi, 10
soruĢturma, 10 panelde konuĢtum. 10 imza günü
düzenledim, 25 imza gününe katıldım. 40 Ģiirsel fotoğrafta
poz verdim. 5 çok ünlü Ģairle aynı karede gülümsedim. ġiir
trenine bindim. Etkinlik otobüslerinde Ģekerleme yaptım.
YaĢam Ģiir doluydu. ġiir iyi yolda.

Bahçe sulandı eriklere uzandı
Uçurtma hâlâ gökte çiçeklere yakındı
Sizin sanrı dedikleriniz
Ġliklerime iplikle dizildi
Gözlerim bin yılın yorgunu
gül deriminden uzaktı
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Anların birbirine düğümleniĢi nasıl aĢk'la alt üst oluyorsa
anımsayıĢların da duygularımıza göre değiĢiyor rengi. En
çok anımsadığımsa seninle sahaf gezerken yaĢadığım huzur
dolu anlar. Birdenbire o huzurlu ve anlayıĢlı paylaĢımlarla
dolu günler yerini huzursuz ve gergin, kırıcı ve umursamaz
olduğumuz anlara bıraktığında bir daha hiçbir zaman eskisi
gibi olamayacağımızı düĢündüm. Senin bambaĢka bir insana
dönüĢmenin yarattığı kırgınlıklar içinde kendime kızdım. Bir
daha edebiyatla ilgili bir Ģeyler paylaĢamayacağımız duygusu
ise bomboĢ bıraktı sözcüklerimi... Sonra hep o güzel
günlerimizin anısı içinde bağıĢladık kendimizi ve birbirimizi.
ĠĢte bütün bunlardan sonra beni en çok sevindiren Ģey;
birbirimizle ilgili olarak yaĢadığımız gel-gitlere rağmen Ģiir
ve edebiyatla ilgili paylaĢımlarımızın güzelliğini hiç
kaybetmemiĢ olmamız...

SÖZCÜKLERĠN EFENDĠSĠ‟NE
MEKTUPLAR -13
Nilüfer ALTUNKAYA
Hastane koridorları... Geçtiğimiz günlerin tek özeti bu
olsa gerek benim için. Uzayan, insanı kendi uzamında yitik
bir varlığa dönüĢtüren ve hiç bitmeyecekmiĢ duygusuyla
kendi acizliğimizle yüzleĢmemize neden olan hastane
koridorları... Canımdan bir parça olan kardeĢimin birden
bire ölümle yüzleĢtiği o an'ların tanımsız dehĢeti içinde
çırpınıp durduğum koridorların dilsiz soğukluğu çarpıyor
yüzüme hâlâ.

Sahafları gezdiğimiz, konudan konuya atlayarak gülüp
sohbet ettiğimiz, akĢamları deniz kenarında hep aynı
lokantada rakı balık keyfi yaptığımız o tatil günlerini
özlememek mümkün değil. ĠĢte böyle bir yazdan geçerken en
çok konuĢtuğumuz konulardan biriydi: nesnel bağlılaĢım.
Ġzmir Ģimdiden bizim birbirimize kavuĢtuğumuz o sıcak
yaz günlerini aratmayacak kadar sıcakken ben bu konudaki
paylaĢımlarımızı anımsıyorum iĢte. Ve yorgunluktan
duyularımın normal iĢleyiĢini yitirdiği bir okuma çabası
içinde uzaklaĢmak istiyorum içinde olduğum sonsuz andan.

Bu baĢka bir dünya. Hastalığın baĢka bir dil ve yaĢam
biçimi oluĢturduğu insanlarla paylaĢtığımız bu dünyanın
gerçekliği de bambaĢka. YüceltilmiĢ ve önemsizleĢtirilmiĢ
olanlar sık sık yer değiĢtiriyor. Sonsuzla umutsuz bir Ģekilde
baĢbaĢa kaldığım o günlerde yüreğimin titreyiĢleri arasında
bilincim sürekli ve derin bir anımsayıĢ refleksi içinde iç
sesim olarak soruyor: YaĢam eski akıĢına dönecek mi? Bu
soru garip olasılıklar içinde kulakları sağır edecek bir çığlıkla
duyulmaz olan bir yaĢam tutkusuna dönüĢüyor...
YaĢam eski akıĢına dönmeli. Bütün sevdiklerimiz için en
iyi en güzel dileklerimiz gerçek olmalı. YaĢam kaldığı
yerden devam etmeli... Hastane koridorları yeniden evimize
açılmalı... Acı tatlı anların, iyi kötü günlerin yaĢandığı ve
Ģimdimiz olan evimiz eski huzuruna kavuĢmalı.

Böyle bir hal içinde okuduğum bir yazı oldu Tahir
Abacı'nın Varlık'ın Nisan (2013) sayısında yayınlanan yazısı.
Hem nesnel bağlılaĢım (ben kavramın bu Ģekildeki çevirisini
benimsedim) kavramının ne olduğu ne olmadığı ile ilgili
hem de çeviri yaklaĢımlarıyla ilgili olarak ifade ettikleri
ilgimi çekti. Ve yine sana Tahir Abacı'nın bir yazısından söz
ederken senin bu konuya verdiğin önemden de yola çıkarak
kendi vardığım yeri bilmeni istedim.

Bu günlerde yanımda olmanı çok istedim. Ve böylece
anladım ki görüĢemediğimiz Ģu geçen zamanın
acımasızlığına rağmen her zor anımda senin desteğine
ihtiyacım olacak. Oysa artık biliyorum ki senin açından çok
da önemli değil benim bu bağlılığım.
YaĢamımda özel bir önemi olan insanlarıma verdiğim
değer o kadar derin ki bazen onlarca yaĢama bölünüyorum.
Bu yoğun duygularımın yaĢadığımız gerçeklikte bir
nesnelliği yok ama belki anne olmamın verdiği bir duyguyla
yaklaĢıyorum. Çünkü anne olmak gerçekten çok acayip bir
duygusal olgunluk sağlıyor insana. Belki de bu yüzden
hayatımda hep biraz çocuk olarak kalacaksın. Ġnsanların
birbirlerine karĢı takındığı duyarsızlık ve güvensizlik
yadırganması gereken ama benimsenen bir değer aĢınması
sadece. Ġnsanlarımıza duyduğumuz ihtiyacı zayıflık ya da bir
gurur meselesi gibi algılamak çocukça geliyor bana. Aslında
ölüm karĢısında hepimiz kalabalıkta annesini kaybeden bir
çocuk kadar savunmasız değil miyiz?

Bana göre, “Kavramlar „Nesnel KarĢılık‟ Ġster” adlı bu
yazısında Tahir Abacı'nın kavramın teorileĢmesinin “idealist
felsefenin spekülatif mantığının” bir ürünü olduğunu ifade
etmesi önemli bir nokta. Kavram dilimize çevrilirken
yaĢanan kargaĢayı ironisi yüksek bir Ģekilde anımsatması da
öyle...
Bilindiği gibi Eliot, Hamlet'le ilgili bir yazısında söz
ediyor objective corralative'den... Aslında bu kavram Eliot'a
ait değil. Bunu Devrim Dirlikyapan Edip Cansever'le ilgili
kapsamlı bir inceleme kitabı olan Ölümü Gömdüm,
Geliyorum, Edip Cansever Şiirinde Varolma Biçimleri adlı
kitabında da ifade ediyor:
"Edip Cansever'in bir "kuram" olarak benimsediği ve
söyleĢilerinde zaman zaman sözünü ettiği nesnel bağlılaĢık,
ilk kez Washington Allston tarafından kullanılan ancak T.S.
Eliot'ın yaygınlaĢtırdığı bir kavramdır. (...) ġiir de yazan,
ancak ressamlığıyla öne çıkmıĢ romantiklerden biri olan
Washington Allston, 1850'de yayımlanan Lectures on Art,
and Poems (Sanat ve Şiir Üzerine Konferanslar) adlı
kitabında "zihinsel hazlar"ın (mental pleasures) ya da
coĢumlar"ın (emotions) bir gösterge olarak "nesnel
bağlılaĢık"a (objective
corralative) ihtiyaç duyduklarını
belirtir. "Zihinsel hazlar ya da coĢumlar, maddi dünyanın
ifadelerine taĢındığı zaman üretilir. Bu ifadelerin biçimleri
'yaĢam'ın ya da 'düĢünce'nin çeĢitli göstergelerinin önceden
karar verilmiĢ bağlılaĢıkları olarak varolurlar." (aktaran
Wright)"

Aramadın ama bekledim. ĠĢte bu yüzden sözcüksüz ve
anlayamadığım bir karanlıkta bekleyiĢe dönüĢen, sadece
korkunç olasılıkları birdenbire yüreğimizin orta yerine
yığıveren hastalık sürecinin birdenbireliği değil senin
mesafesizliğindi aynı zamanda...
Sonra beklenmedik bir anda sesini duymak aradan geçen
zamanı nasıl da hükümsüz kıldı.
Her sesini duyuĢumda yaĢadığım o tarifsiz duygu beni
bambaĢka bir dünyaya sürüklüyor. Çok kısa bir an
düĢlerimizdeki gibi bir kadın oluyorum, senin bende
bulduğun o kadına benziyorum. Hayattan ne istediğini bilen,
kendini seven, gelecekteki kendisinden umutlu...
Aslında konuĢtuklarımız hep yetersiz kalıyor hayat
karĢısında. Sonra hastane koridorlarından geçip günıĢığına
çıkıyorum ve sesin ıĢıkla doluyor.

(Edip Cansever'in kavramla olan iliĢkisi oldukça
güçlüdür; dramatik monolog ve insanın nesne ile olan
yaĢamsal iç içeliği gibi konularda kavramdan yararlanıĢı
Ģiirinin can alıcı bir yanıdır. Bu konu, belki baĢka bir
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Ġzmir'de uzun uzun konuĢulması gereken ve bildiğin gibi
benim çalıĢmalarımın da odaklandığı konulardan...)

Elif KARIK

Eliot'ın kullanımıyla yaygınlık kazanan kavram
ülkemizde 1960'larda yapılan Eliot denemeleri çevirileriyle
Ģairlerin ilgi alanına giriyor. Sözkonusu denemesinde T. S.
Eliot, kavramı Goethe ve Coleridge'in Hamlet hakkındaki
yorumlarını eleĢtirdiği makalesinde Ģöyle ifade ediyor:
"CoĢkuyu bir sanat biçimi olarak anlatmak ancak bir
"nesnel bağlılaĢım (objective corralative) bulmakla olur -bir
baĢka deyiĢle- bu tikel coĢkuyu formülleĢtirecek bir nesneler
dizisi, bir durum, bir olaylar zinciri bularak. Öyle ki,
duygusal deneyimde son bulan dıĢ gerçekler bilinir bilinmez
coĢku hemen anımsansın." (T.S. Eliot, Denemeler, Çev;
Halit Çakır)

ĠÇTÜMCE
Delik deĢik kumaĢı yalnızlıktan
Bir oyundu kurulan
Saklambacın geniĢletilmiĢ hüznü
Unutma fırtınası
Ve bulaĢıcı olmayan hastalık
Dahil
KarĢıydı yağmur
Gökyüzünün toprağa kaçamağı
Kancası anılarda ve hüznü
Taç yapraklarından öptüğü
Parça tesirli aĢk tadında
Kum taneleri dolarken avuçlarıma
Doyumsuz tabiat sesleriyle
Ġlan edilecekti ihtiyari
Ġçten içe karĢı savaĢ

Tahir Abacı kavramdan "gerçekçilik cemaatinin" pek
haberi bile olmadı derken T. S. Eliot'ın "gelenekçi tutumu"
nedeniyle (bir bakıma teorik yaklaĢımlarının geleneksel
olanla modern olanı bağdaĢtırmak gibi bir amaç içermesi
nedeniyle) ülkemizde "toplumcu"lardan çok "muhafazakâr"
denebilecek edebiyat çevrelerinde etkili olduğunu
vurguluyor.
Ülkemizde kavramın uygulanılabilir bir teori olup
olmadığına ya da Eliot'ın tam olarak ne demek istediğine
yönelik gerekli araĢtırmalar yapılmaksızın Ģairlerin kendi
poetikasını üretirken hem kendince açıklamalar üretmiĢ
olmaları hem de buna uygun Ģiir örnekleri vermiĢ
olmalarının ilginç olduğunu düĢünebiliriz gerçekten. Çünkü
dünya yazınında konu birçok tartıĢmaya neden olurken çok
boyutlu ele alınarak kesin yargılardan kaçınılır.
Tahir Abacı, sanat eserinde nesnel karĢılık meselesinin
Aristo'ya kadar uzanan bir köklü mesele olduğunu
vurgularken, felsefi açıdan "gerçeklik nedir?" sorusu ile
konuya hâkim olanlar için güzel bir hatırlatma olmayanlar
için iyi bir bilgilendirme yapıyor.

Nisan 2013
_________________________________________________
imgenin yaygınlığına tepkini gerçekçi kılma çabası
içinde olduğunu düĢündüm. Belki de imgeden yola çıkarak
Ģiirin nesnel bir karĢılığı olması gerektiğini düĢünürken
Eliot'ın
sıralı
düĢünme
yaklaĢımının
idealizme
yaslanabileceğini göz önüne almıyorsun. Yani mesele tek
baĢına Ģiirdeki bir imgenin, tamlamanın, bir kiĢileĢtirmenin,
aktarılan bir öykünün nesnel karĢılığını aramak olmamalı.
Bir Ģiirin değerlendirilmesi hem tümevarım hem de
tümdengelim yöntemleri kullanılarak yapılmalı. Günümüz
Ģiirine sadece "nesnel bağlılaĢım" gibi hâlâ üzerinde bir
netliğe varılmamıĢ bir kavramdan yola çıkılarak yaklaĢmak
yeterli değil tabii ki...

"Lucas'ın öz ile fenomenin örtüĢmesini "nesnel
bağlamlık" olarak nitelemesi, mahiyet itibariyle Eliot'ın
"nesnel bağlılaĢık" vurgusundan farklı değil. Ancak temel bir
farkla: Eliot'ın nitelemesi idealist düĢünürlerin "sıralı
düĢünme" özelliğini anımsatıyor: Önce heyecanın tasarımı
olacak, sonra o heyecan gidip madde dünyasında gidip
kendisiyle "nesnel korelasyon"u, uyumu, denkliği,
tekabüliyeti... olan bir olgular dizisi bulacak, bir somutluğa
oturacak..."

Peki bu kavramla ilgili elimizdeki veriler yol gösterici
olabilir mi? Elbette olabilir ama bence Ģiir eleĢtirisi bu tür bir
tek yönde ilerleyerek yapılmamalı.
Bu konu Ģiir eleĢtirisi sorunsalına gelip dayanıyor
kaçınılmaz olarak; imge ve soyut-somut Ģiir gibi
nitelendirmelere de baĢ vurmak gerekiyor.

Öyleyse meseleye bakıĢ açımızı belirlerken bu güne
kadar yapılmıĢ olan tartıĢmalarda kavramın nasıl ele
alındığını da iyi yorumlayabilmeliyiz. Görünen o ki Abacı en
çok bu kavramın estetik kuramlar içerisinde zaten yer
aldığını ve eski sorunsalların yeniymiĢ gibi yansıtılmasının
hiç kimseye bir getirisi olmadığını vurgulamak istiyor, bu
yazısında.
Elbette kavramlar yeniden tartıĢılabilir, en doğru
çevirinin nasıl yapılması gerektiği üzerinde herkes görüĢünü
belirtebilir, belirtmelidir de; ki o dili bilmeyenler kendilerine
sunulan en doğru ifadeye ulaĢabilmek için bunlar arasından
bir seçim yapabilsin... Sorun tartıĢmaların niteliğiyle ilgili
bence. Gündemi meĢgul eden birçok tartıĢma (artık atıĢma da
diyebiliriz bazılarına) yapay ve köksüz olduğu için nitelik
olarak son derece yetersiz.
Yani "objective corrolative" gibi bir kavramın tartıĢıldığı
tartıĢmaları özler haldeyiz...

Mesela; "dergi sayfalarında sıklıkla birbirine benzeyen
"üretilmiĢ" Ģiirler " zekâ" ürünü imgeler, vay anasını sayın
seyirciler dedirten sözcük deformasyonları nasıl bir nesnel
gerçeklikten süzülerek ĢiirleĢiyor?" sorusunu sormak
gerekiyor... Sonra "Özgünlük hani Ģiirsel dilin olmazsa
olmazıydı? Öyleyse neden ortak bir Ģiir dili yaratılıyor gibi
bir algı içindeyiz?" soruları geliyor...
Artık bu ortak dil, dıĢına kaymak isteyenlerin bile içine
gömüldüğü ve trajik bir Ģekilde kendi dilini yarattığını
sanırken kendini de tekrar eden Ģiirlerin dönüĢümde olduğu
bir uzam gibi mi düĢünülmelidir? Bilmiyorum.
Bu soruların cevaplarını baĢka mektuplarda arayalım.
Bunları yine tartıĢalım ama ben artık gerçek bir yorgunluğa
yenik düĢmek üzereyim. ġimdi hastanenin uzun gecesinde,
hastaların sızılı bedenlerinden yayılan kokular, iniltiler
arasında, biz hasta yakınlarının sabırlı bekleyiĢine emanet bir
gecenin sabahını bekliyorum.
Yaz çok uzak bir düĢ gibi ulaĢılmaz geliyor... DüĢlere
tutunduğumda yitik bir zamana direniyorum... Zaman Ģiirden
arınıyor ve...

Bunları düĢünürken bu konuda seninle yeterince
konuĢmadığımız bir yere geldim. Ve senin Eliot'a olan
sempatinde gelenekçi ya da değil gibi bir dünya görüĢünden
yola çıkmadan günümüz Ģiirinde yer alan soyut ve bağlamsız
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Ümran ERSİN

Mehmet RAYMAN

ÜRPERTĠ EġĠĞĠNDEN
ÇOĞALAN BENLĠK

YAZILIM
kimse bilmiyor
yarım elmadan düĢen çekirdeği
dudaktan soyutlanmıĢ öpücük sandım seni
içim kırk yasin okumalı bir cüz
kırk birincisi yeni patlamıĢ bir gül

ağzı aralı kapıdan
kendine süzülür her gölge
göremem belli belirsizliğini
sanırım tedirgin etmek amacı
ürküntüsüne
konuk olmaya çırpındığımı bilmeden
geçip gidiverdi

yağmura yaslı dağından süzüldüm
bağına varana kadar göğsümün üstü taĢ yığını
oysa saçlarını taradığın aynada saklıyım ben
kaynağımızdan gelen ıĢığın evreniyle bir kuytularımız
bir düĢün yumağını sardım üstüme

her kıyıda ayrı bir ben
her birinde yelkeni dağınık
bu yüzden ki insanın
kendine olanıydı
o en büyük uzaklık

dilime bir harf ekle
yazılım hatası dediğiniz benler
aslında duruyor yerinde
kumaĢın biçiminden havlanmıĢ topucuğunu
kimselere göstermeden kopardım yine
göz seğirmesi kirpiğini düĢürdüm yere

en giz yanım sana ben bile dokunamazken
sıradan bir gölgenin peĢine takılıp gittin
su gölgeleri doldu ağzıma sonrası
bahar açıldı gözlerim önüne
baĢak dalgalarının kapısından
her salınımda yeni sağılmıĢ süt kokusu
can sıkıntısından terk etti beni gölgem

bir yıldız kayar
hiçliğinden söz eden olmaz bi kere
sen olursun yazılımsız ağaran günlerin parıltısı
hiç bilmediğin bir ülkede yaran derinleĢir
önce seni çekerler kuyuların içine
suskun bir adam oluruz bizler
uğultusu gelen ormanlardan yürüdüm
daha bir yol bulamadım kendime

beden gölgesini arar
gölge kendiyle mutlu
Nisan - Mayıs 2013

Erdinç DİNÇER

Hüseyin KORKMAZ

IRMAĞA DÖKÜLEN SU

HAZĠRAN‟A KOġAN RÜZGÂR

odalarda dolaĢan bir zihnin ev halini yaĢıyorum
deliye dönmüĢ Ģamanlar gibiyim ağaçlardan sarkıyorum

buğday denizi üzerinde sabah bakıĢlı gün
Kawa Dağı‟na doğru açmıĢ kanadını,
sığınınca sıcak ve güvenli kuytusuna gülüĢünün
keyiflenir Ģivesi ırmağın günbegün!

bırakalım da çalsın Ģu keman
elleri düğümlenmiĢ kızların gözlerine bakalım
istavrit kadar kılçıklı bu rüyalarda

bir evlik tarlaya kuĢ sesleri ektim, can suyu verdim
ah! sarı engerek izini saklayan harita,
hangi harfi yerinden kaldırsam kuĢ gözesi;
kime sorsam Ģehrini, Zap Suyu‟na itiyor beni rüzgâr!

sesimi kime sorsam ikinci kattan düĢen mavi bir çocuk
[getirir aklına
ĢaĢkın atlar gibiyim terli ve hırçın gözleri yorgun
rüzgârdan

süt kokuyor güller, yaklaĢtırdım yüzümü dağa;
ekmeğin ezgisi karıncaların dilinde!
kaval ağıtı Ģavkır, zamanın belleğinde-kan ve barut --ne çok, ateĢe verilmiĢ köyler;
kâkülü kesilmiĢ söğütlerin,
susturulmuĢ bıçkılarla ağaçların kanat sesleri!

bir gezgin heyecanı taĢıyorum ya hep yanımda sarı
[yaprakları dökülen
erikler çiçeklenince kırmızı ayakkabıları ile daireler ve
[desenler
çizen

karanlığını serince suların üzerine gün
kaysı gülmesinde gamzesi çıkmıĢ ay‟ın;
bağırmıĢım, dilim dönseydi söylerdim size,
ne güzeldi, haziran‟a doğru koĢan rüzgârım!

aksın içimdeki su, ırmak boyu balıkların üstüne
toprağa dokunsun elleriyle
ve ötüĢleriyle varım Ġspinozların bülbüllerin tırmaĢık
[kuĢlarının
nisan iki bin on üç
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Mehmet ERİKLİ

Cavit Işık YAVUZ
KARDAN ADAM

KÖRLÜĞÜN BOġLUĞU

h. savlı’ya

I
Aklım suçun üstündeyken yakalandı
Dilim varmadı koĢmaya
Hem nereye varacaktım ki?
Ġsteseler oracıkta ölürdüm.
Hayret. Ölmemeye doğmuĢtum oysa!
Ġnsan iĢte böyle dedi
Kim?
Prometheus da böyleydi özgürlüğün yolunda
Kaçkınlar geldiler bana, aldılar beni
Yollar dolusu öldürmek arzusu ceplerinde
Yüzlerine kıstırılmıĢ muzip bir kahkaha
Zincire diĢ bileyemedi promete.
ĠĢte böyle dedi insan
Görenler kördüler, körler gördüler
Nasıl?
Islak ayaklı bir öğleydi
Her Ģey tersine vardı. Ama ben varamadım.
Hem nereye varacaktım ki?

eve girmeye çekiniyor
sen
söylemiĢtin
ortancalar kıskanıyor demiĢtin
gitmesine kıyamadığın ama yanında da olamadığın
rüzgâr
masada ekimin saçlarını taradığı bir dünden kalmıĢ
çiçekler
[geçmiĢten baĢka konuĢacakları
kalmamıĢ
arkadaĢlıkları
en
eski
alıĢkanlıkları
unutma patron kardan adamlar yalnızdır
bırakıyor kıĢ kullanmaya
kıyamadığı sözleri kapına
ve
hâlâ hatırlanmayı bekliyor canı geri kalmak istemiĢ
saatler
kalbinde terk ettiğin Ģehirler
susuz
Ģarkılar
“ı’m a melancholy man”
kitapların fısıldaĢıyor kitapçılarda
sen farkında değilsin içindeki yangının
akĢam eve dönmeyen uçurtmaların
ormanın sessizliğinde uyuyakalmıĢ fayın

II
BoĢluğa misket attı çocuklar
Eğildi kulakları yere
Toprağın sözünü dinlediler.
Körlük balçıktan geliyordu besbelli
Narası kuytulara düĢüyordu
ĠĢtahı kaçmıĢtı gecenin, rüzgâr diĢ bileyemeyecekti
Buraya serin düĢtü onların yazı
Avuçlarında yankılanıyordu nal sesleri
atları rüzgâr kanatlılar* geçiyordu
Upuzun bir girdap koyunlarına dolanacaktı
Yüzü, suyu bulandıracak kadar ekĢi
Bir adam gibi dibe inecekti zaman.

söyledim ya patron kardan adamlar yalnızdır
oysa rüĢtünü ispatlamıĢsındır
rakip kaleyi havalandırarak
bir orta alan mücadelesiyken hayat
yılın en bomba transferi
sahada hep merkez muhacim
biraz da maskeli süvari

BoĢluğa düğüm atmanın vaktidir Ģimdi
Diye çınlıyordu kulakları ki
Buradan törpüleniyordu kulağımın iç zarı
Delinen sadece o değil
Bir de çocukların bedeni!
Onlar pembe raflarda tozlu,
Göz rengim gölgesinin ağzında
Bu büyük körlük benim değil
Burası dünyanın sonu bilinir ki
Orası neresi diye göremez kimse.

tribünde pankart açar çocukluğun ve sevdiğin kadınlar
arkadaĢlar Ģairler irili ufaklı acılar
adettendir mutlaka Cevat abi beklenecek
baba hakkıyla cyrano kol kola
“bu kadarı az delikanlı! halbuki neler neler bulunmaz
[söylenecek”

III
BoĢluğum düğümlenince
Göğe ermeyeceğim
Sözgelimi baĢım değmeyecek
Neptüne.
Ama ben delireceğim bir baĢkasına
Kendisine acıyacak hali olmayacak dizlerimin
Ya da aklımı zarara uğratacak icatlar arayınca
Çözülecek dizlerimin bağı
Hiçbir Ģey değilse de, kimseler değilse de
Ben bağlanacağım körlüğün boĢluğuna.

çarĢı lacileri çekmiĢ
parlıyor kravatla iskarpin
çok içmiĢiz eski solcular barıĢmıĢ yavuz heybeliadaya
çıkmıĢ
bakmıĢ ki denizkızlarına gidiyor akĢamları balıkçılar
binyıllık pazartesiler seni görünce seviniyor
belli onlar da fotoğrafta çıkmak istiyor
sonra rüyalarının dili bir yağmur
ne diyordum patron
güneĢ doğarken anlaĢılır
kardan adamlar yalnızdır

*Nazım Hikmet, Salkım Söğüt
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Ģiir yazmıyor” demenin rahatlatıcı çekiciliğine sırtımızı
yaslamak varken, ya da “Bugün ne yazık ki Ģiirde bu
yapılamıyor, düĢünülmüyor ve söylenmiyor” derken iĢini
tamamlamıĢ ve geriye yaslanmayı hak etmiĢ bireyin tavrına
bürünmek dururken?
Bu, daima yukarıdan bakmanın aldatıcılığına sığınan
tanrı ne Spinoza‟nın, ne Mevlana‟nın ne de Gorki‟nin
tanrısıdır. O, yapısalcı ve yapısalcılık sonrası eğilimlerin
kopyasını yazıya geçiren bir özet yazarıdır. Özet yazarı,
Ģimdilerde dilediği yapıtları yüceltirken dilediklerini bu
akıma göre yeraltına itmektedir. Sözde tanrıya karĢıdır ancak
en büyük tanrı olmak istediğindendir bu karĢı çıkıĢ.
Yapısalcı bir biçimde metin çözümlemeye giderken asla
gerçek bir eleĢtirmen ve Ģair olamamanın da buruk hüznünü
yaĢayacaktır. Bu öznellik, olsa olsa Türkiye gibi kiĢiselliğin
kol gezdiği bir sanat ortamında kendi taraftarını bulur.
Saussure‟ün 1916 yılında, dönem koĢullarına koĢut olarak
üretilmiĢ Genel Dilbilim Dersleri ancak çağının ilerisinde
söz söyleyememiĢ bireyin temel bir baĢvuru kaynağı olabilir.
Aynı biçimde Jakobson‟un eğretileme, düzdeğiĢmecegönderge ayrımından ve bu tanımlardan yararlanmanın
ötesine geçememenin bir sonucudur bu. YerleĢik kapitalist
algının her Ģeyi bir nesneye dönüĢtürmesine karĢı bir
düĢünce üretmekten uzaktır bu eğilim. Art zamanlılık yerine
eĢ zamanlılığın yapıta bakıĢta öncelenmesi gerektiği görüĢü,
zaten Sartre‟ın “üç zamansal boyutun fenomenolojisiyle2”
kendisini çoktan değillemektedir. Dizelerin birbirinden
kopuk Ģiirinse bir biçimde bütünsellikten uzak bir yapıya
indirgenmesi durumuna Derrida‟nın eleĢtiri metinlerinde de
rastlarız. Metni asal kabul edip onun ontolojisini, sanatçının
içinde bulunduğu sosyo-kültürel etmenleri göz ardı etmek
olsa olsa yaĢanan toplumsal bunalımların ardına sığınmayı
bilgelik sayan eleĢtirmenin kılıfıdır. Bununla beraber
yapısalcılığı günah keçisi olarak öne sürmediğimizi
belirtmeliyiz. Metinler-arasılık kavramı, dil-bilim, metne ve
metnin diline eleĢtirel bir bakıĢ sağlama anlamında
yapısalcılığın bizdeki kazanımlarını göz ardı edemeyiz.
Ancak metni tarihselliğinden koparan düĢünüm, tıpkı
Romantiklerin ve Natüralistlere karĢı savaĢıma giriĢen
Empresyonistlerin tarihsel bunalımların etkisiyle geri
çekilen, kendi bunalım ve öznelliğine sığınan sanatçı
portresinin tavrıdır. 68 hareketinin yarattığı bunalım ortamı
elbette
post-yapısalcıları
da
etkilemiĢtir.
Bizim
coğrafyamızda ise bütün bu “parçaları görmeyi bütüne tercih
etme” eğilimi bir “otosansürün” ve yerleĢik düzeni
aĢamayan, burjuva öznelliğinin bir parçası olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Kimi çevreler, “Bizim coğrafyamızda burjuva
yoktur” diyeceklerdir. Doğrudur bu, burjuva yoktur; onun
bile bir taklitçisi, bir izleyenidir bugünün yazarı. Bir milyon
değerinde bir tabloya bakmak, parfüm satın almakla
eĢdeğerdedir onların gözünde sanat yapıtı. Burjuvazinin çatal
bıçak tutuĢunu alır belki ama yeterli entelektüel birikime asla
sahip olmaz. Postyapısalcıların, “bilinemezlik” deyimi de bir
sanat yapıtına bakarken, en büyük sığınakları olacaktır.
Dilediklerince Ģiirler üzerine “gerçek bilinmezliktir” “gerçek
ve bütünsellik diye bir Ģey yoktur” diyerek en baĢarısız
yapıtları yüceltme ediminde bulacaklardır. Ancak Ģuna hiç
Ģüphe yoktur; tarihsellik, sanatın belirleyenidir.
Artaud‟nun kıyıcı tiyatrosu burjuva öznelliğine karĢı
çıkmasaydı bugün kendi Ģiiri ve tiyatrosunu kurabilir miydi?
Ya da Baudelaire bir mektubundaki, “Siz mutlu bir
adamsınız. Bu kadar mutlu olabildiğiniz için sizin adınıza
üzülüyorum! Bir insanın bu denli mutlu olabilmesi için onun

GELENEĞĠ AġMAK
Özgün ERGEN
Tarih
bilincinden
yoksunluk;
bugünkü
Ģiirin
kökensizliğine indiğimizde bu niteleme yeterli olacaktır. ġiir,
bugün, tarihselliğin-tarihsel sürecin o denli dıĢına itilmiĢtir ki
Ģiir-Ģair iliĢkisi söz konusu olduğunda, egemen yapı, Ģaire
dilediği rolü giydirme görevini sürdürmekte bir sakınca
görmemiĢtir. O. Veli, M. Cevdet, O. Rifat, B. Necatigil, C.
Süreya, T. Uyar, E. Ayhan‟ın izinden gitmeyi yeterli sayan
bu anlayıĢ, Hegel‟ci idealizmi aĢmak bir yana, kendi
yarattıkları bu idealizmin pençesine daha bir kaptırmıĢlardır
bilinçlerini. Biz, bugün, verilmiĢ kültürel birikime saplanıp
kalan bir anlayıĢı reddedip onu aĢmayı öneriyoruz. Kimi
edebiyat çevreleri, “bir bilgiye sahip olmadan onu aĢmanın”
boĢunalığından söz edeceklerdir. ġöyle diyeceğiz: Biz bilgiyi
değil, bilgiyi, sahip olunması gereken bir nesne durumuna
indirgemeyi
reddediyoruz.
Bu
yaklaĢım
temelde,
çocukluktan yetiĢkinliğe sıralı düşünme alıĢkanlığımızdan
bir türlü sıyrılamamamızın bir sonucu değil midir oysa?
Çocuk, kendisine biçilen rol gereği önce dersine çalıĢmakta,
sonra artan zamanlar da sosyal faaliyetlerle, örneğin resimle
ilgilenmektedir. Bunu yaparken hiçbir çocuğa resim
yapmadan önce “resim yapmanın” bilgisine eriĢip eriĢmediği
sorulmaz; çünkü bilgi, insan bilincinden ayrı bir yerde
konumlanmaz; aksine çocuk, resim yapar, baĢka resimler
aracılığıyla kendi resmine yeniden bakar, sergide gördüğü bir
tabloya ya da bir resim ansiklopedisine göz gezdirir.
Gördüklerinden yola çıkarak çevresine yeniden bakar.
Herhalde ondan, bundan baĢkası da beklenemez. Doğasına
aykırıdır öncelikle bu. Peki acaba, Ģiirimizin geldiği bu
noktada, geleneğe saplanıp kalmanın temelinde, ataerkilgelenekçi anlayıĢa yaslanıp geçmiĢin tehlikesizliğine sığınma
düĢüncesi mi yatıyor? Bütün ustaya duyulan saygının, ustayı
mitleĢtirmeye doğru evrilmesi de bunun bir sonucu değil mi?
Usta imgesi bizde, yaĢlılığın, bilgeliğin, daima sözünü
geçiren bir duruĢun temsilidir. O daima yukarıdan
seslenmektedir. Sanki sarp dağların ardına geçmiĢ de bize
oradan bakıyordur. Jan Kott‟un, Antik Tragedyalar ve
Çağdaş Yorumları‟nda, Prometheus‟un içinde bulunduğu
çıkmazı, Eski Ahit, Tekvin ve Platon, Camus, Marks‟la
harmanlayarak pek güzel dediği gibi: “Tanrılar yukarıda
insanlar aşağıdadırlar1.” ġiirimiz de öteden beri tanrıyı
oynamakta, ama bu tanrı Nâzım Hikmet, A. Kadir, Enver
Gökçe, Hulki Aktunç ve Gülten Akın üslubunda kucaklayıcı
değil, yıkıcı, öteleyici, parçalayıcı bir yapıda ilerlemektedir.
Öç almaya giriĢen bir söylemdir arkasındaki. Örneğin Ece
Ayhan, Yalınayak ġiirdir ve Fayton Ģiirlerinde “Biz
tüzüklerle büyüdük kardeşim” ya da “Ben ki intihar etmedim
son üç gecedir, hiç” dediğinde Ģairin bir uçurumun en üst
noktasından bize çevrilen bakıĢlarını hissederiz. Bu
buyurgan edanın çekiciliği, Ģiiri her söyleyenin kendisini bir
anlığına toplum-üstü ve tanrı kılığında görmesi olanaklılığın
yapayca da olsa bir anlığına sağlanıveriyor olmasıdır. Bugün
Ģiire giriĢen kimi kesimlerin, üst perdeden konuĢmayı Ģairlik
sayan içi boĢ yaklaĢımların temelinde de bu yatmaktadır.
Geleneği asal belirleyen saydığımızda onu sorgulama ya da
aĢma giriĢiminde de bulunmayacağızdır. Kötü değildir bu;
aksine son derece tehlikesiz ve güvenlidir. Niçin bugün yeni
biçimsel denemelerle uğraĢalım, “Kimse Turgut Uyar gibi

Jan Kott, Antik Tragedyalar ve Çağdaş Yorumları,
Mitos Boyut Yayınları, Çev. AyĢe Selen, Ġstanbul, 2006,
s.7
1

Ayrıntılı bilgi için bakınız. Jean Paul Sartre, Varlık ve
Hiçlik, Ġthaki Yayınları, Çev. G. Çankaya Eksen, T.
Ilgaz, Ġstanbul, 2009, ss. 172-404
2
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İbrahim ÇELEBİ

Alican AYDOSLU

ĠHBAR

MATRĠLOKAL DEVRĠM
VE PROVASI

gün yapacaktık
Ģairlerin atölyelerinden topladığımız kadınlarla

sevgimi bıraktım, dursun Ģu köĢede
olduğun yerde dursun zaman
ve biz, en güzel halimizi oynayalım
sevgimi bıraktım Ģu köĢede, seni
oldurduğum uğultuyla, uyanmıĢtı ya
ne hoĢ!

gelmemiĢtiniz
dünyanın dip boyası gelmiĢti
alfabesi beyaz erik çiçeklerinden
adınız dökülüyordu ağzımızdan
yaklaĢsaydınız
aramızda can çekiĢecekti kıĢ

sesleriyle dokundu sırtımıza
yani seni oldurduğum yere
ben görmedim bunu nasıl
bir cezası vardır
yıllar vardır, kimse sormamıĢtır
-hayret!
seslendi o muhteĢem uğultuyla o zaman
ona en ĢaĢırmıĢ halimi verdim böylece
-hayret!
yeniden doğurmamıĢ mıydım seni?
yıllardır sevgili sandığın annenden
kahrol evlat, o köĢeyi ben yarattım sana

tehlike güvenlidir
susmanın cesedi uzanırken dudaklarda
aah bu billur köĢk ustalığı yok mu?
kanayabilir elleriniz
kalp kırıklarından
bilirsiniz
aĢk bir ahĢap alıĢkanlığı
gözleriniz yangın denemesi

ulaĢabildiğim her yerimi uzattım böylece
güneĢin içinden ve dıĢından
ölü devletler gayrimeĢru çocuklarıyla
dönene dek

dalgınlık sakıncalı
aĢktan Ģüpheleniliyorsa üstelik
her an durdurulabilir kalbiniz.
Bartın, 18.03.2013

II.
bulanık yerlere bastık gerçek değildi
sen tırnaklarını vermiĢsin bilmezdim bunu
-neden yazdın?
eĢikteydim, duyuluyordum
Ģeytanlar milyon kez çoğalttı yüzümü

_________________________________________________
düşkünün biri olması gerekir3.” diyerek burjuva öznelliğine
karĢı çıkıĢını gerçekleĢtirmeseydi?
Gerçek bir entelektüel, bir Ģair, Rimbaud gibi Ģiir
yazmaz, Cemal Süreya gibi olmaya öykünmez; o, diğer
kaynaklardan beslenirken, etkilenirken bile kendisine
özgüdür. YaĢadığı çağın toplumsal olaylarına yabancı
olmayan Ģair, sarayın çatısından iner; Ģiire yaĢamsal olanın
uzağından, dünyaya ise kendi illüzyonist gökdeleninden
bakmayı reddeder. Öç alıcı tanrıyı oynamaktan vazgeçmenin
de bir yoludur bu. Zira biliriz ki bir dilencinin Ģiirini yazmak,
bu öç alıcı tanrının Ģiirini yazmaktan çok daha zordur.
Öncelikle benimsetilen ustalık algısını aĢmayı gerektirir
çünkü.
Peki, kendisine “usta” dediğimiz özneyle kimi
kastediyoruz? Usta imgesi, Sartreyen üç zamanlılıkla
açıklamaya giriĢirsek, geçmiĢte çırak olmayı, bugünkü
ustalığı ve gelecekte benim olacağım ustalık durumunu
temsil etmektedir. Bu üç form tek bir bireyde usta‟da
toplanır. Bugün Ģunu sorgulamak gerekir: Ya bugün
benimsenen usta‟nın yerini, gelecekte tarikat lideri bir usta
alırsa? Bu durumda da bu kiĢilerin, topluluk karĢısında
benimsenmiĢ olması onu “usta” haline getirecek mi?
Bugünün Ģairine düĢen, ustayı, dolayısı ile geçmiĢin yapıtını
aĢmaktır. Aksi halde üretilenin Ģiir olduğunu söylemek, bir
yetiĢkini çocuk masalına inandırmaya çabalamak kadar
boĢunadır.

yırtıktı
yırtmıĢtı dikenleriyle boğazımı
-o kız yaralarını güneĢe yatırır
o an güneĢe baktım, baktın
göğsün dizine kayarak damladı ve her yeri
kapladı, ben basmak istemedim
-görmüyor musun?
dünyadaki tüm erkekler yere baktı
bakakalmıĢtım çukurlarından
kafasını çıkaran Ģeyler vardı, onlar mıydım?
biri annemdi
-yasak!
bağırdı annem ellerime
biz hep beraber döndük
annem kapıyı yasallaĢtırdı ve gözlerin
içimde aynı anda döndüler
soğuk bir devrim oldu, bedenim senin artık
ama bu davanın tek kazananı
annem oldu

Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, Cilt/2, Deniz
Yayınları, Çev. Yıldız Gölönü, 2006, Ankara, s. 351
3
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Sezen ÇİĞDEM

Perihan BAYKAL

ORĠENT EXPRESS – ĠSTANBUL

SON BĠR AY GÜLÜ

I.

vurdu bir hıĢmile yere asasını gök
dedi, kabuklarınızın altında hiç yara yok!
kanımdaki kânda lal taşım kanar

Çöl fırtınası
Kıble yel eskinliği duyulur
Tozların fosil yılından
Evet kenti tanımıyorum
Tanımıyorum bu sokakları
Ġçki kartlara hapsolduğundan beri
YıpranılmıĢ Barnabas ayinlerine dualıyım.

dediler kan rüyayı bozar, sormayın
kenger yılanları da engerek dikenleri
darda kalır hatırım, hatıram kanar
nasıl da sûdeydi nasıl da naz
susmuĢ masaldaki ince saz, göl serin
cümleyi yoran noktanın ısrarı kanar
güzellik! ey büyük kusur, de bana
hangi yol bulur Ģimdi yitirdiğimiz yıldızı
hatırla o hattı, tansıktaki tan kanar

II.
Her gece bir masal
Naklen terk edilir
Toztoprak atların
GüneĢe karıĢıp
Bir Hintli‟nin gözkarasından
Helak olması gibidir tufan
Gecenin Ģavkına buhran olduğundan beri
Tanıdık tanımadık demeden kente sevdalıyım

küçük harfle yazılır büyük kederler
büyür içimize içimize, bilinmez
neresine sığdırır bunca yaşı, merakım kanar
ah bir batabilsem güneĢ gibi
ve gidip baĢka bir ülkeyi aydınlatsam
olmayan bir ülkeyi, ütopyam kanar
döker acısını ağacım, bahar gibi göçebe
bir yağmur sonrası oylumunda ebedî
yanar gözevim, düşen gazelim kanar

III.
Gözümde büyüttüğüm
Bethlehem kadar
Günkurusu biriktirip
-Bir ülkeyi selamlarSatır satır Ģehir yazdığımdan beri
Kırkaynalı harikalar diyarındayım.

çağ üĢümüĢ, çerağ sönmüĢ, Ģer Ģirin
her gün biraz daha uzak, biraz daha derin
pina! o soyunduğumuz inci kanar
bu bir taĢ, taĢı taĢıyabildiğin kadar
ne kadar çizsek üstünü, altı çizilmiĢçe soylu
altında kuşların bilinçaltı kanar

IV.
Gecelerinden ateĢ çaldığım hasretin
Bizanslı asil kenti
Günler ve gecelerdir
Sana oruçluyum
AkĢamın eflatun vakitlerinde
Varlığına acıktırıp
Aç bırakır gibi kayboluyordun ya
Ahengin Ģavkını boyadığından beri
Seni söndüren sabahının seherindeyim.

aktı kanı çölün, çözüldü bileğinden
iki hüzünkâr aĢk kemiği
yanar ha yanar, kanar ha kanar
sonsuzluğun dili kekemedir, sadece kuĢlar bilir
sadedinde bu Ģiirin, bir kırmızı gül kanar

Utkun BÜYÜKAŞIK
KIRIK DÖKÜK

V.
pencereme konan kumru
gagalar dıĢarda bıraktıklarımı

Ve ufka nazır,
günlük felsefe
yazması beklentisiz arĢivlerin
Arap dilinden,
Bülbülsüz nağmeleri tanıdık,
Muganniler seyreder ki âlemi
Bunlar sarmaĢık düĢünceler...
Bu yüzden hüzün beni özler olduğundan beri
Tüm dolunayları kendime denizler.
Ve kendime doğru Ģehir gelmekteyim.
Ehlen ve sehlen!

sinir uçlarıma gerdiğim ipte
yürüyen canbaz
ha düĢtü ha düĢecek
kırgınlığımı topluyorum günlerdir
kumru
kız kardeĢisin dalgın bakıĢlı çocuğun
annesisin
erken yitirdiği
12

Abuzer GÜLPINAR

Sulhi CEYLAN
TAġ ĠZĠ

SIMSIKI EPĠLOG

Çalınan yanımı sende buldum
Avuçlarında taĢ izi

Size
Arzuların heybesinde biten ruhumu
Kimin tragedyasında teselli bulduğumu
GözyaĢımın kandan ağır olduğunu
Yurdum gibi kucakladığım acıları
Buğulu siyahı
Sımsıkı tutunduğum düğümü
Yüreğimde konaklayan gebe bulutu
Ve dahasını anlatmayacağım.

Sokaklarda içtiğin rüzgar
ĠĢte benim kaybettiğim
Bir ateĢ çağırır bizi
Tüteninde Pir Sultan
Gel kendimize bir Madımak bulalım
AĢkımıza yangın sürelim

Bakmayın yanınızda durduğuma
Mutluluk kelimelerime
Ki ihanettir kelimeler
MühürlenmiĢ tutsaklığıma

Otuz beĢ bulut yükseklikte
Çıksın dumanımız
Otuz beĢ rüzgar uzakta
Duyulsun havarımız

Hayattır, yaĢanır
Andır, geçer deyiĢime
Ġbnul vakt oluĢuma

Hakan GÜZELDERE

TamamlanmamıĢ bakıĢıma
Ki bırakırım
Güpegündüz Ģehrin meydanına

BOĞAZLI KIRLANGIÇ HAFĠFLĠĞĠ
Bir uçakla yükselirken göklere
daralan
küçülen
ve gözden kaybolan
yerdeki bir Ģey gibi;
mesela
kıpkırmızı çatılı bir ev gibi
daraldı
küçüldü
kızıl saçlı baĢın önce
sonra gövden mövden
kayboldu gözlerimden az önce

Suya adımı yazıyor
Bir kovuĢturmadır yaĢıyorum
Tiyatro tiyatro tiyatro

Niyazi Mete GÜRGAN
AB-I HAYAT
Ve gülüĢünle durdu olanca zaman
öğrendim nefes alamadan dakikalarca
yaĢamayı.
Benliğim kapıldı rüzgârına saçlarının
yaprak gibi savruldu,
kalbin cız ettiğini duymak
ne kadar ilginç.
Sanki adımlarının peĢinde
yürüdü seninle gözlerim
o küçücük bedenin doldurdu
koskoca ruhumu.
ViĢne çürüğüydü ve kuruydu dudakların
hani o ölümsüzlük iksiri taĢıyan
biraz uzanabilsem
hiç ölmeyecektim.
Yine de hava biraz ısındıysa
baĢını kaldırdıysa çiçekler
bu soğuk kıĢ gününde
bilirim ki halâ buralardasın
ve bilirim ki kahverengi toprak gibi
sıcak ve esmer yanakların
bir umuttur yarın için
gülüĢünle dolu dünyaya.

Kol kola
bahçelerinde oturup her gece,
büyük hayranlıkla
laci akislerine daldığımız hayat,
bir Ģehri tam ortasından
eĢitsiz iki parçaya bölen
marmaros‟un suları gibi
ayrı ayrı kıyılara düĢürüp
ayırdı bizi
Sen karĢı kıyıda
çarĢaf çarĢaf kederler giymiĢ
fısıltılı sahil,
bense taammüden
göklerin terkisine çıkmıĢ
boğazlı kırlangıç
ġimdi derler ki;
kırlangıç,
kırlangıç gibi yaĢayan bir kuĢ
ve kıvrak bir uçuĢtur, lakin
kimse bilmez
rüzgâra tutulmuĢ kırlangıcın hafifliğini

Çankırı, 07.01.2013
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Sıtkı SIYRILMIŞ

Emin KAYA
OCAKTA EV

MEFEDRĠN

bir ipek mendil gibi
yırtılıyor ocakta ateĢ
üstünde kara çaydanlık, isten
ve suyu mercimeğin
çocuğun dizlerinde kedi, çıtırtısında ateĢin
uyuklayan dudağında
mırıltılı bir masal dedenin
duvarda titrek gölgesiyle bir çifte, boynu bükük
kıydığı kekliğe tavĢana
yas tutar gibi

Tayların içi pis değil o bulanık bilim
Benim de babam öldü
Bir Ġlhan bir Berk öldü
Bir reddi miras gibi kaldım uzayda
YakalanmıĢ mektuplarda kaza süsü
Seza olmak akıllara ve gönle
Uçkun yaz Ģarkıları için belki
Dibacesi ağzında bir mevsim
Birkaç film anısına yalnızlık
Kelebek serpintisi

evin tavanını tutan kalasta
solgun bir gül gibi duruyor mu
kanı Ahmet‟in, bilinmez
(keserken kucağına düĢen ağaçtı)
baĢında boncuksuz tülbendiyle AyĢe‟nin
gözleri doluyor hala yansınca rüyasına
gölgesi kalasın

Yüzsüz Ģiirler yazmak öğrenmem gereken
Ne çok Ģey üstüne gökyüzü anıları
Öd seçilmiĢ bir av sense avcı
Mahkeme ağaçlarına karıĢan yolda
Papatya soykırımı aĢk
Bir Ġstanbul halidir dolmuĢlarda illüstrasyon
Ġyi yağmurlar dokuz beyitte Ģah ve mat
Rapunzel‟in memeleri kaplar geceyi
Ġstanbul bavulu hazır reddi cennet
Siyah kuĢ pisliği rüyalarda Ģans
Piyango düzgün bir kumar özünde tekin
DüĢler eskimez mi dersin
Eskicilere anlat bunu sen

böyle, böyle dilsiz hazırlanıyor
bahara bir ev

Cihat ALBAYRAK
KARANLIK ODA

Ah Dilan her Ģiire yazık edilmiĢ
Walter Benjamin‟in esrarı üzerine
Notları altında hece yalan sözlüğü
Ten kokusu geçici ya düĢmek
DekreĢendo acı provasına yetiĢtiğim güzel
Jaude Meydanı gökyüzü kitaplığı
Gelmezsen yakacağım kendimi!

Ģeker amca diyor çocuklar dayıma
koĢuyorlar görünce sokağın karĢısında
tedbirli adam, cebinde taĢıyor mutluluğunu
elifba öğretti, çıraktım fotoğrafçıda
abdest aldım, Ģehitler çeĢmesinin suyuyla
eĢlik ettim, ikindiden sonra bir duaya
helva dağıttım her cuma
bereket versin dedim
tebessüm eden müĢteriye
„gene bekleriz‟ diyordu dayım
giden hoĢsohbet olunca
sefer taslarında sıcak selamlar taĢıdım
evden dükkâna

Meryem COŞKUNCA
MÜZĠK, AġK, UYKU VE ġARAP
Dururum, o sıvı sessizliğinde çıplak bir akĢamın
Dört düĢlemektir yaĢamak, tedirgin evler gibi
Müzik, aĢk, uyku ve Ģarap
Sözler uğultulu, iç acılar köĢe baĢlarında
Yalnız senin koynuna girer, iĢitilenler
O ölmüĢ sesler, kara üzüm bağlarında
Ben birdim iĢte, o ölü çan seslerinde
Dedim, ancak böyle uzanırım adına
Sen dört olup, dört yana dağılırken hem de
Müzik, aĢk, uyku ve Ģarap
Dedim, ben dört olsaydım eğer
En fazla ayakları baĢtan aĢağı kazınmıĢ bir masa
Dört ayağım da müzik, aĢk, uyku ve Ģarap
Hepimiz terlerdik bu yüzden, baĢlar ağır yük
En çok da ölümüz…
Toprak altında ağrıyan yanlarımızı okĢarken
Bir sen kalırdın kumlardan öte, o da dört!
Kürek sallarken atmayan nabızlara
Müzik, aĢk, uyku ve Ģarap

usta bir çocuktum
fotoğrafçıya çırak olduğumda
negatifleri kesiyordum, karanlık odada
allah‟ın isimlerini ezberletiyordu dayım
Ģöyle soruyordum; „dayı, kaç kiĢidir allah?‟
sıkılınca kaçtım
gittim arkadaĢlarımla
okul bahçesinde maça
bisikletimin tekerine süs aldım ilk haftalığımla
bant kokusuna âĢık oldum, defter kâğıdına
kitaplarımı ciltlerken karar verdim okumaya
okudum ve küçük adam oldum
ellerinden öptüm ve
hoĢça kal dedim çocukluğuma
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ELEġTĠRĠNĠN ORTALAMASI

Yaşar KAVAS

Ġbrahim OLUKLU

BAMBAġKA BĠR ĠKLĠM

Burada ortalama kavramı, “vasat” anlamında değil,
“ortam, toplamdan çıkarılan sonuç” anlamında
kullanılacaktır.
Her çalıĢma alanının ortalaması var bu anlamda.
Birkaç örnekle açıklamak gerekir:
Bizim tarihimizde asker kimlikle dâhiler çoktur. Bilge
Kağan, Osman Bey, Fatih, Yavuz, Kanuni, Mustafa
Kemal… bunlardan bazılarıdır.
Tarihimizde de Ģair kimlikli dâhiler çoktur. Fuzuli,
Baki, Nef‟i, Nedim, Nazım Hikmet… bunlardan ilk
aklımıza gelenler.
Askerlik ve Ģiir alanlarımız böyle; ama felsefe
alanımız, matematik alanımız, fizik alanımız, kimya
alanımız, tıp alanımız, biyoloji alanımız… böyle değil.
Bu alanlarda, süreklilik içinde birbirine eklemlenen dâhi
kimlikli insanımız, var olan değerleri tartıĢmaya açmaz bu
bakıĢ, yok.
Böyle olmasının nedenleri var. Askerlik alanımız,
tarih içinde hep önemli olmuĢtur. YaĢadığımız olaylar bu
oluĢumu hep zorunlu kılmıĢtır. Toplum, toplumsal
bilincimiz bu zorunluluğa göre ĢekillenmiĢtir. Askerlerin
yaĢam ortamları iyi olduğundan, koĢulları iyi olduğundan
insanlar çocuklarını askerlik alanına yönlendirmiĢ, o
alanın bilgisini beslemiĢlerdir.
Bu alanın bilgisi yazılı olanın dıĢında da taĢınmıĢtır
geleceğe. Toplumun bilince bir karĢılık bulan alan bilgisi,
sözlü olarak da taĢınmıĢtır.
ġairlik alanımız da böyledir. Toplumun ve bireyin
konularını yaygın biçimde anlatmak Ģiirle olduğundan,
bunun baĢka nedenleri de vardır, insanımız Ģairlik alanına
yönelmiĢtir. ġairlik alanının bilgisi yaygın olduğundan
insanlar o alana yönelmiĢtir. “Bizde üç kiĢiden biri
Ģairdir” sözü bile, bu anlamda maddi bir temeli iĢaret
etmektedir.
Bu alanın bilgisi de hem kayıtlara geçirilerek hem de
toplumun bilincinde taĢınmıĢtır geleceğe.
Felsefe alanının bilgisi, matematik alanının… bilgisi
askerlik ve Ģairlik alanını bilgisi gibi dolaĢmamıĢtır
insanlar
arasında.
Sürdürülen
hayatta
kolay
çoğaltılamamıĢtır o alanların bilgisi.
“EleĢtiri ortalaması” nasıl bir seyir izlemiĢtir bu
yürüyüĢ içinde?
EleĢtiri tarihimiz hakkında; matematik, fizik, kimya
alanları kadar bile bilgi yoktur kaynaklar tarandığında.
Daha doğrusu eleĢtiri yazısı bile yoktur XIX. yüzyıla
gelinceye kadar.
Günümüze gelindiğinde eleĢtirinin ortalaması
açısından durum yine değiĢmemiĢtir.
Öncelikle Ģunun belirtilmesi gerekir: “Beni eleĢtirdi”
sözüne nasıl bir anlam yüklüyorsak, eleĢtirinin toplumsal
ortamda bu yoldan yürüdüğünü anlamamız gerekir. Halk
bireyinin bu bilgiyi kuĢaktan kuĢağa aktardığını
unutmamalıyız.
ġair bireyi de bundan ayrı tutmamalıyız. O da
eleĢtiriyi bu anlamda kavramaktadır. ġairlerin, Ģair
kimliklerini öne çıkardıktan sonra, “eleĢtirmen” adını
almaktan kaçınarak eleĢtiri yazmaları da buna dayalıdır.
Onların “deneme”ye yakın durarak yazmaları da

Oysa ne çok özlerim düĢünde bir kırığı
Sarıp sarmalamayı ay ıĢığında
Bittiğim son toprağa gömülmem de bu yüzden
Her an yeĢiliyle küstü yaprak
ġehre zevkten ve kederden
Ansızın tanrıya layık harfler geçti ağzımdan
Dökülen yüzüne baktım ki yanı baĢındaymıĢ sır
Perdemden dünyaya çekildiğim kadar üzseydim
gökyüzünü
Suratımda seher saklardım kim bilir
Birden yıldıza benzedi zamanın
Sonra yazmak istedim sonsuz kıpırtının tenimdeki
ömrüyle
Hepten bağıracakken uğultular duyuldu
Susunca da ben anladım
Belli ki zaman taze
Bir aynada köreldim Ģimdi
Hangi iklim yağar beni üĢümeyen
Ne zamanımdan ödün var
Ne de hayat kullanılmamıĢ
Oysa hangi atlasa yol sorduysam
YaĢamak merakımdan.
______________________________________________
bundandır. Çünkü eleĢtiri bir baĢkanın yaratısı üzerine
edilen bir sözdür. ġair birey de Ģiirini dokunulmaz
görmekte, “kutsal söz” düzeyinde değerlendirmektedir.
Yaratı sahibi, eleĢtirel sözü “beni eleĢtirdi” anlamında
kavrıyor bu nedenle ve eleĢtiriyi bilinçaltından baĢlayarak
reddediyor. ġairlerin kitaplarının kapaklarına veya içine
eleĢtirel sözü değil, “övücü sözü” almalarını bile buna
bağlamak
mümkün.
Romancının,
öykücünün,
denemecinin;
sinemacının;
ressamın
eleĢtirmen
aramadığını; ama Ģairlerin bu konuda ısrarla eleĢtirmen
aradığını düĢündüğümüzde, söylenmek istenen daha
kolay anlaĢılır.
EleĢtirinin ortalaması bu ortamda oluĢmaktadır.
Büyük yayınevlerinin eleĢtiri dizisi yok. Diğer yayınevleri
para almadan eleĢtiri kitabı basmıyor. Devlet eleĢtiri
sözünü duyunca sopasını çekiyor. ġair, eleĢtirel sözü
“övgü sözü” olarak değerlendiriyor. Yazdığınız eleĢtiri,
toplumsal ve bireysel anlamında karĢılığını bulmuyor.
EleĢtirel söz, “beni eleĢtirdi” anlamında algılanıyor.
EleĢtirmenliğin sorumluluğunu yüklenmekten kaçınan
Ģair; yazılanları okumadan, okusa okuduklarını yazısına
koyduğu dipnotlarda anar veya bir iki sözle de olsa
değerlendirir, “bir varlık gösteremedi” sözüyle
çerçeveliyor.
Romanımız Halit Ziya UĢaklıgil‟den sonra, hikâyemiz
Ömer Seyfettin‟den sonra, denememiz Nurullah Ataç‟tan
sonra, Ģiirimiz Nazım Hikmet‟ten sonra nasıl “bir varlık
gösterdiyse” eleĢtirimiz de Namık Kemal‟den sonra o
kadar “varlık göstermiĢtir.”
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Korkut KABAPALAMUT

Cihannur SELENGA

YAKIN

SU

Bir anlamı olmak zorunda değil
Yeniden Ģiire baĢlıyorsam
Öylesine hoĢnut dudaklarımdan
Yalnızlığın bomboĢ salonlarında

su beliriyor , kafatasıma sığmayan su
açıyor kırık dökük katlanan kalemleri
boyun eğen eğri ayaklarıyla
altı noktalı bastonlar gibi
dağılan mürekkepleri
boğulmaya hazır bir deniz artık

Eski çağların ağına takılmadan
Dikiyorum gözümü yağmur bulutlarına
Bir taĢ ocağında köpekler ağlıyor
Dünyadan siliniyor baktığım nesne

suvarıyor yanlarını
satır aralarını, anlam sıraları
kontrol noktaları oluĢturuyor
üst baĢ aramaları yapıyor
vızıltılı arılarla
kan kusturan anıları

Çocukluğum mumdan bir ağaca tünemiĢ
ÇatlamıĢ resimlerde ölçülü tebessümler
DiĢ etleri elleri giysisi alev
NakĢediyor belleğime en sıcak gülü

böylece duyuluyor dişsiz damağın sesi
görünüyor gökyüzünde sallanan tanrının kolyesi

ĠĢim gücüm yıldızlara tırmanmak
Bir Ģeye adanmamıĢ saatlerde
Hava yangın
BuharlaĢmaya baĢlıyorum solgun yerimden
ġehirde kimse yok
Bildiğim dili iyi kötü konuĢan

**
kemiklerinde hamile kadın gölgesi. su.
elleri mağaraları yokluyor
duvarlar örüyor, barajlar yıkıyor
topraktan insana ulanan köprülerde
insandan insana taĢan klavyelerde
kıvılcımladığı arabellek korkusu

Bende senin mutsuzluğundan ayrılmaz bir Ģeyler var
Ġnanmıyorum en gösteriĢli sevincine
Üst üste sigara yakıyorum
Her fırsatta koĢup deniz kapılarına

***
yankısı: sahipsiz
eylemi: söylenen Ģarkı
kesilmiĢ hayatı: kendi ekseninde dönen kollarıyla
kovaladığı su, kovalandığı su, kovanla(n)dığı su
bileğinde her daim bozulmuĢ bir saat
sütten kesilmiĢ ağrı.

Çünkü ben kargaĢanın kendisiyim
Kendi fırlattığı oklarla yaralı
Ġsmi konulamayacak biçimsiz hayvan
Sabaha dek kızdırıyorum vücudumu
Haritalarda yolumu kaybederek
Mola veriyorum terkedilmiĢ hanlarda
Kalbimde gümüĢ bir leke
Sayıklıyorum heybetli yenilgimi

su

Yalnızlık fazla uzaklaĢmıĢ olamaz
Sıcak külleri var ömür boyu bir çiçeğin, nerede
soluklansak.
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