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‘YÜZ KÜÇÜK D R’DEN
Ramis DARA
Bursa’da son y llarda d 2ardan bak l nca edebiyat
hareketlerinde büyük bir canlanma olmu2tu. Dergiler,
edebiyat günleri, buralarda faaliyet gösteren bireylerin
günümüz edebiyat ve 2iir ortam nda kendilerini ortaya
koyu2lar vb. Bu ortam n olu2turulmas nda 2üphesiz
pek çok etmen rol oynam 2t , pek çok insan bu
canlanmada rol alm 2t .
Ama biri vard ki o ilk hareketti. Uluda=
Üniversitesi E=itim Fakültesi bünyesine ülkemizin
do=usundan, dünyam z n bat s ndan gelerek kat lan Ali
Özçelebi hocam. O benim için kendisi oldu=u kadar
Albert Camus’ydü de (Gerekçeleri s ralaman n yeri
buras de=il).
Ve kestirmeden söylersem, beni Bursa’ya
Anadolu’nun ortalar ndan (Ankara) getiren oydu.
Benden sonra da Melih Elal’ , Serdar Ünver’i fakülte
bünyesine katm 2t , Mustafa Durak’ n etkinli=ine
ortam haz rlam 2t .
Düphesiz kentin sivil hayat n n da Nahit Kayaba2 ,
Hilmi Ha2al, hsan Üren gibi kendi dinamikleri, ortaya
ç kmak için vesile bekleyen ba2ka de=erleri vard . Ve
hep birlikte epey güzel 2eyler yapt k.
Ama bak n di’li geçmi2 zamanla konu2uyorum.
2001’de Sevgili Hocam üniversiteden erkenden
ayr lmak zorunda kald . Onu zorunlulukla bizler
izledik, daha 50’lerimizde bile de=ilken!
O Uluda= Üniversitesi E=itim Fakültemizin
yöneticisiyken kendimi yeryüzünü edebile2tirmekle
görevli bir elçi san rd m, gündelik hayat n edebi ve
ebedi hayatla bir ve ayn olabilece=ini dü2ünürdüm;
dünya mal dedikleri gözümde çal ç rp yd ancak.
O günler art k yok.
Edebiyat günleri sona erdi.
E=itim Fakültesinin 324 numaral odas nda
kurdu=umuz ve ilk sahipli=ini Ali Özçelebi hocam z n
üstlendi=i, ba2 ndan beri Sevgili Melih Elal’ n
ç rp nmas yla ç kan 2u küçük Akatalpa kald 2imdi
elimizde bir. Bir de y llar n izleri. Belki birkaç y l daha
görece=imiz ve sonra unutulacak olan.
Güle güle Sevgili Hocam.

BUN
Kal n bir sayfa olarak dü2tü mercani gün
Yaralayan gazel dolu havuz
Onaran kanun sesi – ki ezelde
Daibelidir yara onar c l = –
Karars z iklim gibi bir gün
O ya=murlu ve dünsüzdü – Ne kanunu
Ve ne sesi? Çarda= n asmas
Dökmü2se yapraklar n ne ç kar bundan
Ve bun’dan? – Bilmiyordu mürüvvetsiz
O giyindikçe soyunan Dünya’y

KUDKU VE GECE
Diir uykusuzlukla sava2 r gündüzleri
Bazen bir çocuk a=lamas yla uyan r
Bazen nedamet getiren ihtiyar n sesiyle
Ki gece de=il 2iirin yurdu, ku2ku de=il
O gitar dün gece çok 2endi k y da
Dimdi tutturuyor bura deniz de=il batakl k diye
Ay lm 2 demek ama uyanamam 2 daha

3 Kas m 2006’da hayata veda eden, dergimiz
kurucular ndan ve ilk sahibimiz Prof. Dr. Ali
Özçelebi’yi,
stanbul’da Kanl ca tepesine emanet
ettik, “ama yeri kalbimiz”…
–Akatalpa

Tahir Abac , Yusuf Alper, Deref Bilsel, Ramis Dara, Nuri
Demirci, Gültekin Emre, Hilmi Ha2al, Cihan O=uz, brahim Oluklu,
Fergun Özelli, Hüseyin Peker, Abdurrahman Denel.

‘AH, B R ATAD VER,

olan yave torbas 2iir kitaplar yla, kimi çevrelere 2irin görünmek
için yaz lan, bazen Nobel'le kand r larak k 2k rt lan, bazen özgürlük
biberonuyla, biberonun içinde ne oldu=una bilmeden beslenen kimi
yazarlar n kitaplar n n da ba2ka i2lerde kullan lmak üzere bir
kenara ayr laca= n , ate2ten uzak tutulaca= n dü2ünüyorum.

CIGARAMI YAKAYIM’
Nuri DEM RC
Bir yaz, kuzeyde bir vadideydim. Orada gün do=madan
uyan l yordu ve tepelere ç k l yordu. Yamac nda durulan tepe ile
kar2 tepenin aras nda, tepeler buraya konduruldu=undan beri,
sesinin üstünde ak p duran bir rmak vard .
Bir sabah, s cak bir gün olacakt besbelli, gökte tek bir bulut
bile yoktu, her sabah yapt = m gibi, rma=a bakt m ve birden
rma= n üstünde 2iiri gördüm. Yatak oraya serilmi2ti, rmak ak p
gidiyor olmal yd , ama yoktu; üstünde, rma= n k vr mlar na
uymu2, yata= n geni2li=inde, beyaz griye kesmi2 yo=un bir sis
uzanm 2 yat yordu. Sesi gelmese, rma= n yerinde art k bulutlar
ak yor, diyecektim; bütün bulutlar dereye dolmu2tu. Yan mda biri
olsayd , ona, 2iiri gördün mü diye soracakt m.
Dimdi ben 2iir için bir 2ey mi dedim? Dedimse ne dedim?
Demediysem konu2an kim, konu2turan ne?
Hilmi Ha2al, Yom Yay nlar 'ndan ç kan iirin Lav zleri adl
kitab n n ba2lang c nda, 2iir üzerine notlar niçin yazd = n
aç klarken, sözünün bir yerinde, kendi yazd klar üzerinden 2iir
yaz lar için, "nafile monologlar", diyor. Ne zamand r arad = m
nitelemeydi bu. Görünür bir haldi: Uzunca bir süredir dergilerde
yer alan, 2iir üzerine, ama 2iirin teori=ini ya da k saca neli=ini
irdelemek yerine, ona methiyeler dizen, onu ulula2t ran yaz lar
ba2 n al p gitmi2, ucunu buca= n yitirmi2ti. Bütün bu yaz lanlar,
Ha2al' n nitelemesiyle, gerçekten nafile monologlard .
Diir üzerine dü2ünülecek elbette, 2iir aranacak, 2iir okumak
yerine 2iiri okuman n pe2ine dü2ülecek, demem o de=il. Kar2
durdu=um, hatta biraz da ürkerek kar2 durdu=um 2ey, 2iiri koyacak
yer bulamamak, nereye konur ve oradan kald r l rsa, 2iirin bo2
kalan yerinin dolmazl = n abartmak, abartarak tap nmak, onu
hadsiz hesaps z yüceltmek ve giderek bu nafile monologlarla 2iiri
feti2 haline dönü2türmek.
Diir, bildi=i gibi, kendi yata= nda ak p gidiyor. Kimileri
tepelerden inerek, kimileri tepelere ç karak ak 2 n izliyor. Baz lar
ayaklar n sokuyor içine, baz lar dal p boy veriyor. Kimileri, bal k
da vard r bu suda, diye olta sall yor, kimileri de tutulacak bal klar
için mangal yak yor.
Yaz lan feti2ist yaz lar n, ne k y dan bakanlar ayaklar n
slatmaya, ne de ayaklar n slatanlar boy verip ölçüsünü kontrol
etmeye ça= rd = n sanm yorum. Hele, verilmi2 kararlar ve al nan
vaziyetleri de=i2tirece=ini hiç sanm yorum. Sonuçta o 2iirdir,
ordad r, kendincedir ve oldu=u gibidir. Okurlar ya da 2airler,
yaz lanlara bakarak üç milim sa=a, be2 milim sola k p rdarlar en
çok ve bildikleri gibi kal rlar.
Borges'in Babil Kitapl = ba2l = alt nda toplad = fantastik
edebiyat dizisinde, Hawthorne'nin Büyük Ta Yüz adl bir kitab
vard r. Bu kitab n “Ate2e Verilen Dünya” adl öyküsünde, geçmi2
ya da gelecek, belli olmayan bir zamanda, dünyay , eskimi2 ve
de=erlerini yitirmi2 2eylerin yükünden kurtarmak için yak lan
büyük bir ate2 anlat l r. Ate2e önce, kurumu2 yapraklarla birlikte,
dünün gazeteleri, geçen ay n dergileri at l r. Ard ndan bütün
antikalar, bütün ni2anlar ve madalyalar, 2atafatl giysiler;
yeryüzünün bütün içkileri, bütün tütün balyalar ; yaz lm 2 her türlü
mektup, her türden yaz 2malar; sonra silahlar, sonra paralar,
senetler, tapular, yevmiye ve ana hesap defterleri, tebligatlar at l r.
S ra kitaplara gelir. Kitapç dükkânlar , sahaf tezgâhlar , halk
kütüphaneleri ate2e bo2alt l r. Frans z romanlar k z l mavi
alevlerle, Alman öyküleri kükürt kokusu yayarak, ngiliz kitaplar
me2e kütükleri gibi yanarlar. Amerikal yazarlar n kitaplar bir anda
küle dönü2ür. Bu yazarlar n kitaplar ve daha birçoklar , en az ndan
için için yanarak tütmek yerine, sanki buzdan yap lm 2lar gibi
eriyiverirler. Sevilen 2iir toplamlar bo=ucu bir duman ç karmaktan
ba2ka i2e yaramazken, ad bilinmedik bir 2airin dergi kö2elerinde
s k 2 p kalm 2 bir 2iirinin alevi y ld zlara kadar ula2 r. Shelley'in
2iirleri saf ve parlak 2 klar saçarak yanarken Lord Byron'unkiler
simsiyah dumanlar üretir, Tom Moore'un 2iirleri yan k 2eker kokar.
Görünen odur ki, bir yazar n kitaplar n n hacmi ile parlak bir
yanma aras nda herhangi bir orant ya da ili2ki yoktur.
Dergileri i2gal eden nafile monologlar n, böyle bir zamanda
ate2e at lmaya de=er bulunaca= n sanmam. H zl üretimlerin ürünü

*

Bu yaz lar , Halûk Cengiz'den s k s k bahsederek sürdürece=im,
sürdüreceksem. Onun içine f s ldayan, içinden f s ldayan biri var
çünkü ve önemli saptamalar yap yor; ona kulak vermek gerek.
Döyle diyor örne=in: "Asl han Pasaj 'nda, sahaflara bak n rken,
onca aray p bulamad = m Güzel Yaz lar dergisinin Sait Faik'in 50.
ölüm y l nda yay mlanan Özel Say 's n , bir de Ayten Çetiner'in
yazd = , daha önce Efsane Adam ad yla bas lm 2 Kom um Sait Faik
kitab n bulup ald m. Dergi, bildi=imiz özel say lardan birini
yapm 2, farkl bir 2ey yok. Kitapsa, berbat... Burgazadal (2001'de
50 y ll k) bir kad n (sözünü etti=i y llarda 15 ya2lar nda) kom2ular
oldu=unu söyledi=i Sait Faik ile annesi Makbule han m teyzesi
hakk nda bir 2eyler yazm 2. "Efsane adam"dan etkilenmi2, ona
hayranl k duymu2, â2 k olmu2. K sa bilgiler 2 = nda, Ayten
Çetiner’in bugün yetmi2 ya2lar nda oldu=u; sözünü etti=i y llarda
(1951-1954 olmal ) kendisinin 15-18, Sait Faik'in 45-48 ya2lar nda
bulundu=u anla2 l yor. fade, üslup, felaket; dizgi, felaket;
anlat lanlar, felaket... Kendi ad ma söylemem gerekirse, do=ru bir
emsal de=ilse bile, Bukowski bile bana bu kadar azap
çektirmemi2ti. Kerime Nadir, Muazzez Tahsin etkili, zorlama
duygulanmalar, 2airane hassasl klar, k r l p dökülen zariflikler
içinde okuman n ne kadar zor oldu=unu, ne kadar güç ilerledi=imi
kestirebilirsin. Bir de 2airli=i varm 2 yazar m z n. Örnekleri
okumadan, eyvah, dedim, zavall 2iir... Ve ileri sayfalarda büyük
olas l kla, Burgazadal denizi, güne2i, a=açlar , ku2lar (mutlaka
mart lar ), börtü böce=i anlatacakt r dedim ve Burgazada'da
okullar n aç ld = ilk gün, mutlaka 2iir okudu=unu da yazacakt r,
diye dü2ündüm.
Kitap 153 sayfa ama, Ayten Çetiner'in yazd = , sadece bunun
86 sayfas . Ona da yazmak denirse... 86. sayfadan sonra, Sait Faik
Öykü Arma=an 'n kazananlar n listesi, 22 sayfa foto=raf (hepsi
Ayten Çetiner’in neredeyse.. kuzusuyla bile foto=raf çektirmi2, onu
da yay mlam 2. Bir iki de Sait Faik'in evinin müze görüntüleri),
kitap hakk nda yaz lanlar (zorlamal sevgi, sayg , hayranl k
ifadeleri)...
Ama en önemlisi, "Sait Faik'in Dair Portresi" adl bölüm. Tam
arad = m ba2l k, hem de 30 sayfa... Ne ki, bu bölümde sadece Sait
Faik'in bildi=imiz 2iirleri var. Ayten Çetiner, zaten 2iir üzerine, Sait
Faik'in 2iiri üzerine bir 2ey söyleyecek yetkinlikte de=il ama, bu
kadar da olmaz ki.
Do=ru bilmi2im: Kitab n "özgün" bölümünde, kad n n hepsi
birbirinden "özgün" üç de 2iiri var: "Mart lar", "Ana Mart ya",
"Efsane Adam". Adlar na bak!
Diirleri de yazard m ama, bir süreli=ine de olsa seni 2iirden
uzakla2t r r diye korkumdan yazamad m."
Diyor ve ad n s k s k ya gizli tuttu=u birinin iki notunu
iletiyor bana:
Bir: "Küçük airlerden aban erafettin Bey, elim bir kaza
sonucu, arkada lar n n gözü önünde, hafta sonunda gitti+i ile'de
hakk n rahmetine kavu mu . air olarak de+ilse de, insan olarak
kayb na üzüldüm, demem gerekir. Rahmetlinin son sözü, "Bak n,
imdi ne biçim bal klama atlayaca+ m" olmu . iirsel de+il ama,
manal ."
ki: "Edebiyat nazariyat , iir poetikas , u bu... hepsi safsata.
Kitab n sat yorsa iyi, satm yorsa kötüdür; çoksatana da ' aheser'
denir."
*
Buyrun, burdan yak n.

Cihan O UZ
MASK
Didi2ip durdu=um kendim, siktir git cehennemin dibine
Bir daha ne görün beyazperdede figüratif hallerde
Ne tekkede kuyruk ba=la talihine yeni bir kem
2

[eklenmesin deyu
Roma’y sevmeyen Brutus beni sevmesin asla!
A2kta icrai rezalet ç karmak maharet ya, sakla
[günlüklerini
Gün gün buharla2 p uçsun kelimeler, çark na s çs n
[kalbinin

Hüseyin PEKER
AYRILIK ÇEDMES

Herkesin içindeki celse ba2ka, suçlar a= z dolusu
Cayd rma beni yeni cinayetlerden

Ölmü2 birinin an s na beste yap yordum ak2amlar
ne çok ölü birikmi2 arkamda
ne çok kartvizit
ya2arken görmedim saçlardaki güzelli=i
gözlerdeki par lt y ; yast k iki ki2i
çok gelmi2 yorgan m zdaki bitki müzesi
öpücüklerdeki kabartma çiçekler
sevgi deyip geçmi2im cankurtaran yeleklerini
parmaklar m n ucunda krizler atlatm 2 m
hedefe ula2t = m kad n figürleri
sofrada vitrin süsü olup birikmi2
sayg yla kar 2 k korku duydu=um peçeteli 2erefe sözleri
kabuk ve kemiklerden yarat lm 2 arkada2l klar
gürleyerek akm 2 üstüme
aya= m terledi 2arap sahilinde
kumlar k rm z ya boyad m yelken kupas için
2imdi sana bak yorum el öpme sahnesinde:
benden tosun biri
ne kadar zay flad m dibe sürüklendi=imde
kuruttum gö=üs ucuma birikmi2 terleri
benim ol, bu masaya otur doku hasar ndan
gönüllü dostum ol deve güre2inde
arkada2 m kal diyen sar çiçekli teklifler
kanat aç kl = m o kadar derin ki!
bestem ayr l k çe2mesi, a= n tamamlad üstüme
ne kadar zay flad m pi2manl k denizinde

Kimi kimsesi olmayan ku2lar, öyledir ahali
Seveni de göt, sevmeyeni de
Y rt c d r, kendi surat perperi2an
Göç s ras nda kanatlar nda hep yama
Kimin hikâyesini kime yutturmal ? Söz verip unuttuk
Bir zamanlar biz, herkese ra=men, iki yan keskin k l ç

Hilmi HA AL
B LGE CAM
Kirpiklerinden tan r m diyor
sevi2mekten gelen her kad n
okurum göz k rp 2t rma ritminden
tel uçlar na sinmi2 mutlu an’
son öpücü=ün slakl = n bir de
bir de aln ndaki ne2eli ku2lar
ömrüme kat k ettim diyor, nice
çiftle2meleri, öyle, özlem ta2k n

Ölmü2 birinin an s na beste yap yordum, zemin kaymas
ben 2ehir efsanesiydim, sokaklara at ba=lard m
sopayla dayak yedim gençli=imde
güne2 gözlü=ümü ç kard = m dost sohbetlerinde
evi bulmakta güçlük çekti=im günlerim oldu
yarasa gördüm seni kar2 lad = m saat, kur2un kalemle
silece=im dedim, ondan att m tükenmez kalemdeki renkleri
sevgi hissettim, 2imdi ne çok ölüm; bestemdeki nota külleri
bir kar 2 toprak art k dostluklar n kendisi
at n üstüme, güne2 nerden do=acak diye soraca= n za
at n bestemdeki solfej anahtarlar n
at n güzel oyunlar oynad k sizinle
kap tokmaklar tan k buna
bestem korkunun kokusuyla yaz l yor
dinlerken mart lar bana konacak
hedefe ula2mak için fistolu eteklerime
kanat k r klar ndan tüyler dikecek
2imdi kartpostal m namluya kilitli
at p vuraca= m kendimi su cenderesinde

nas l bir 2eydir güne2le bulu2mak
toprak s n rken kucaklamak bir kad n
cemre iksir verdim diyor, o an’lara
ruhla, bedenle yanarak var lan tav na
ya=mur s cakl = mucizedir bilirim
sever, inci damla - ter, tende gezmeyi
kösnül çalkalan 2 ndan anlamaz m y m
diyor, ipek bluzun alt ndaki meyveyi
vitrin cam y m ben, olanlara ayna
k r l r 2 = m, beyaz kanar m, tan k boyna
vitrin cam y m ben, yalanlara ayna
belle=imdedir dünya, gölge her 2ey, c va.

D R VE KL M (XXIII)
Yusuf ALPER

Deref B LSEL
“Bir bak r tasta alev imdi havuz,
Suya sapland k z l m zraklar.
Aç l p k vr larak göklerde
Uçuyor parçalanan bayraklar!” Ahmet Hâ2im

ASLA
Seni seviyorlar diyor, f s lt yla
Brutus da Sezar’ severdi diyorum
Ama Brutus Roma’y daha çok severdi
Oysa Roma’y sevmiyorlar

Sevgili Okur: Gizlenmi2 Muhteva,
Yakla2 k iki y ld r Diir ve klim ad alt nda, bu sayfalarda
birlikte oluyorduk. Yaz lar m z bu say yla nihayetlenmi2 olacak.

3

Akatalpa dergisinin bana gösterdi=i, sansürden, dayatmalardan
uzak bu hareket alan için, ba2ta Ramis Dara ve Melih Elal
olmak üzere, dergiye ses veren herkese te2ekkür ederim. Diir ve
klim ad alt nda yay mlad = m z yaz lara, ço=u matbu olmak
kayd yla, pek çok tepki geldi. Bütün bu tepkilerin hemen hepsi
olumsuzdu. Dehre ve dile çarpanlar n boyunun ölçüsünü almak
için ko2turdu=u yaz lar. Yaz lanlar n hiçbirine cevap vermedim.
Fakat ciddiye ald = m, önemsedi=im birinden bu minval üzre
bir tepki gelmi2 olsayd ; rahats z olur, geriye dönüp bakard m.
ki y l içerisinde, kaybetti=im akrabalar m oldu; bunun yan s ra
kimi “akbabalar ” da kaybetmi2 olduk. Dost kisvesi alt na
yerle2mi2 baz yetenek dü2man dalkavuklar ise; yeni anlam ve
ili2kiler kuracaklar e2iklere do=ru hicret ettiler. Böylece
kendimize ve içinde bulundu=umuz zümreye daha yak ndan,
sivil bir gözle bakma 2ans n da edinmi2 olduk. Bu ülkede
hiçbir 2eyin içi “2air” imgesi kadar 2i2irilmedi. Bu imgeye sahip
olmak isteyenlerin bir k sm da 2i2irilmi2 de=erlere, ili2kilere
yaltaklanmaktan geri durmad . Ben ömrüm boyunca bu tür
ili2kilerin uza= nda tutmaya çal 2t m kendimi. Yak n
menzilimdekiler bunu bilir. Türk 2iiri bir e2ikten geçiyor; ve bu
e2ik 2airden sadece “2iir”ini istemiyor; insan olman n ölçüsünü
az çok elinde tutan kimi de=erlerin görünür k l nmas n da
istiyor. Bu noktada Türk 2iirinin iki kulvara aç lan bir yol
a=z nda durdu=unu dü2ünüyorum: Ya ahlakl larla birlikte
yürüyece=iz ya da ahlaks zlarla. Diirden önce, “2air”le
ili2kilerimizi gözden geçirmek durumunday z. Dair, bir 2ey
olmak için mi her 2ey yerine koyuyor kendini; yoksa…! Diirin
meselesi kadar 2airin meselesi de olmal d r; ve bu mesele kendi
2airlik imgesini 2i2irip parlatmak üzerine kurulmamal d r. Çok
az 2air beni hayal k r kl = na u=ratmad . Türk 2iiri havzas nda
san ld = gibi öyle onlarla ifade edilecek bereketli 2airler
oldu=una inanm yorum. Haddini bilmeyenlerin, haddi
bildirilmemi2lerin yuvaland = belli sanal duraklar var; gö=ü
göstermeyen, sadece kendi yüzlerini gördükleri, tümsek ve
çukur aynalarla dizayn edilmi2 duraklar!
Kaybetmeyi göze alamayan ne dünyaya gelebilir ne de
kendine… Türk 2iiri, söyleyecek sözü olmayanlar n sultas
alt ndan ç kacak refleksleri her zaman bar nd rm 2t r. Bu
reflekslerin öznesi gençler (ba2kalar na yamanmayan, kendi
ayaklar üzerinde durabilen) olacakt r; ba2ka 2airlerin
koruyuculu=unu yapmak yerine Türkçe’nin bekçili=ini yapan
gençler…
Diir ve klim ad alt nda bugüne dek yazd klar m
izlenimlerden hareketle ortaya konmu2 ça=r 2 m yaz lar yd .
Uzun süre daha bu yaz lar devam edebilirdi; fakat bu yaz lar n
bir yerde sona ermesi gerekiyordu; bu son tamamen kendi
tasarrufumdan kaynaklan yor. iir Defteri çal 2mas yo=un bir
sürece girdi; bir de Tozan Alkan’la birlikte haz rl klar n
sürdürdü=ümüz, Ocak 2007’de ç kacak olan “ç.n.” adl “Çeviri
Edebiyat Dergisi” var. Oca=a kadar “ÇeNe”mizi tutmam z n
bir nedeni de bu! Ve yine Tozan Alkan’la birlikte
haz rlad = m z, Türk ve Dünya edebiyat ndan 2airlerin 2iir
üzerine aforizmalar n bar nd ran “Diirin Günah Defteri” adl bir

uçsuz bucaks z serab ndan
çlendikçe ç rp nan bir denizdim
ads z k y lara do=ru ta2 nan
Gözlerine mil çekilmi2 gemileri
hangi fenerlerdir co2turan
Yollar ç +la kapanm 2 dostluklar n o ölümcül hüznünü özenle
saklayan, yo=un bir yaln zl = n 2airidir Ahmet Günba2; kap s nda
kara bir ark n n pusuda bekledi=i, bütün saçaklar k r k, bütün
denizleri çekili, kanad k r k göçmen bir ku tur; hatta, ömrü viran
sevdi+imi kim bilecek, diyerek, kimli=ine ait bir ipucu bile
b rakm 2t r, 1997 y l nda yay nlanan Göçkün isimli kitab nda yer
alan “Bu k 2 böyle geçecek” 2iirinde.
2te bu kanad k r k göçmen ku un, ilk okumada, belki de kendi
yaln zl = n bir diyalogmu2 gibi gözüken monologla sorgulad =
Fenersiz(1) 2iiri, nedendir bilmem, birdenbire sar p sarmalay verdi
beni ve müthi2 bir istekle, 2iirin sonunda sözü edilen fenerleri
bulmaya k 2k rtt ... Asl nda bu k 2k rtma, Orhan Veli’nin, Garip
için 1945 y l nda kaleme ald = önsözdeki: “Bir ba na da olsa,
kar koyan insan kuvvetli insan olmal . Ben bunu yaln z kal p da
ümitsizlik içinde oldu+umu hissetti+im anlarda daha iyi anlad m.
Bununla beraber, senelerden beri, o kadar çok zamanlar yaln z
kald m ki, bu hale adeta al r, hatta (kuvvetli olman n gururunu
duyabilmek için) zaman zaman yaln zl + arar oldum.” sözleri ile,
Franz Kafka’n n yaln zla2maya ba2ka bir boyut katan, “ ki olanak:

çal 2man n sonuna geldik. Ocak 2007’de bir dergide Hatay’dan
ses verecek: Har… Faruk Bal yönetiminde. Bu dergi için de bir
dosya haz rl = n tamamlamak üzereyiz. 2te bütün bu u=ra2lar
nedeniyle Diir ve klim yaz lar na son vermek durumunda
kald k.
“ nsan n” oldu=u yerde 2air olacakt r; 2airin oldu=u yerde de
“2iir” varl = n sürdürecektir ku2kusuz. 2006’n n son aylar nda
yay mlanan -sevdi=im kimi 2airlerin- 2u kitaplar n sindire
sindire okumak istiyorum: Zehirli Rüya Emel rtem (Yitik Ülke
Yay.), Asit Ya da ksir Onur Behramo=lu (Yitik Ülke Yay.),
Yan k Rüzgâr Tozan Alkan (Artshop Yay.), Ortodoks O+lanlar
çin Fücur Metin Kaygalak (Avesta Yay.), Hâr Defterleri
Metrin Kaygalak (Avesta Yay.), Çok Sevmek Enis Ak n (Avesta
Yay.), Yayl lar çin Dörtlü Mehmet Butak n (Avesta Yay.).
Görü2mek umuduyla sevgili okur!
“Dedim ki halk n y ld zlar göktedir
sizin y ld zlar n z omuzlar n zda
çelenkler ve çapraz k l çlar aras nda
ve ölüm bir sözcük de+il
o+uldur bize, sonra susar siyaset
Yana r beyaz kuleye gübre yüklü kamyonet” Gökçenur Ç.
Kendini sonsuz küçültmek ya da sonsuz küçük olmak. Birincisi
mükemmellik, yani eylemsizliktir; ikincisi ba lang ç, yani
eylemdir.”(2) aforizmas ndan da besleniyordu. Ayr ca, her 2iirin,
tan y p tan mad = m z bütün insanlar, hâlâ ke2fedemedi=imiz
yanlar bulunan dünyam z ve hiç görmedi=imiz gezegenler gibi
yeni bir serüven oldu=unu da bir kez daha an msat yordu bana.
Öncelikle, Fenersiz’in mimari yap s na bir göz atmal ve bu 2iir
nas l okunmal sorusuna bir yan t bulmal yd m. Zaman yitirmeden
ba2lad m bu i2e: ilk olarak, her ikilikteki ilk dizeleri daha h zl ,
ikinci dizeleri ise daha üstüne basarak ve a= r a= r okumak galiba
en iyi okuma biçimi olabilir, diye dü2ündüm. Ve hemen arkas ndan
mimari yap ile ilgilenmeye ba2lad m. Göründü=ü gibi
“ikilik”lerden olu2muyordu Fenersiz; k r lm 2 dizeler, ikinci bir
dize görüntüsü vermekteydi. O nedenle, 2iirin ilk yaz ld = hâlin,
altta örnekledi=im alt dizelik biçimde oldu=unu dü2ünüverdim:

YALNIZLIK G B B R DEY YA DA YEN B R
HAYAT Ç N YEN B R FENER…

Fergun ÖZELL
FENERS Z
Yanmaya yatk n m diye
ya=murunu kaç rd n yang n mdan

“Yanmaya yatk n m diye ya+murunu kaç rd n yang n mdan
K st r lm bir ye illikti benimki azg n k lara meydan okuyan
Üstüme küreledin her cehennemi yalanlar biriktirdin ard mdan
Usand m o çöl ülkesinin uçsuz bucaks z serab ndan
çlendikçe ç rp nan bir denizdim ads z k y lara do+ru ta nan
Gözlerine mil çekilmi gemileri hangi fenerlerdir co turan”

K st r lm 2 bir ye2illikti benimki
azg n k 2lara meydan okuyan
Üstüme küreledin her cehennemi
yalanlar biriktirdin ard mdan

Böyle olunca da, her ikili=in sonundaki sözcüklere yerle2mi2

Usand m o çöl ülkesinin
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vard . Oysa, seslenilen ki i, seslenen ki iye kar2 tamamiyle sa= rd
ve ona kar2 olan tavr da çok netti: “ülke” ve “dünya”, ancak ve
ancak, ortada tek bir seslenen ki i bile kalmay nca, huzura
kavu2acakt . Ama, seslenen ki2inin ay l p, kendisine gelmesi de söz
konusuydu Fenersiz’in sonuna do=ru: “Usand m o çöl ülkesinin /
uçsuz bucaks z serab ndan / çlendikçe ç rp nan bir denizdim /
ads z k y lara do+ru ta nan” dizelerinden de anla2 labilirdi bu
ay l 2 ya da daha do=ru bir söyleyi2le, uyan 2. Hatta, öyle bir uyan 2
ki, gözlerinin çok daha uzun bir zaman önce, gerçekten gördü=ünü
sand = zamanlarda kör edildi=ini anl yor dü2tü=ü bo2lukta ve o kör
halinde (ve en ac kl s , kendisinin de bir fener olabilece=ini yine
dü2ünmeden) onu co2turacak yeni bir fener ar yor kendisine. Bu
fener ya da fenerler, yepyeni bir hayat dü2üncesi ve yepyeni bir
örgütlenme biçimi olabilir bana kal rsa; üstelik belki de,
“sistem”den tümüyle ba= ms z.
Yukar da, 2iire politik bir anlam yükleyerek, kendimce
yorumlamaya çal 2t = m Fenersiz, bir ikili ili2ki anlam nda da
yorumlanabilir ve belki de onu Ahmet Günba2 taraf ndan
yaz lmaya yönlendiren duygu ve dü2ünce de asl nda böyle bir
ili2kiyle hesapla2ma iste=idir. O nedenle, politik yorumum, yine
ayn sözcüklerle ama seslenen ve seslenilen ki ilerin birlikte
ya2ayan, birlikte olan iki insan olarak de=i2tirilmesiyle, ya2am n
oldukça içinden bir trajediye de dönü2türülebilir. Bu de=i2iklik,
belki de 2iirin ilk yaz l 2 mant = na en yak n yorumlama biçimi
olabilir. Ama, öyle ya da böyle, her iki dü2ünme biçiminde de 2u
gerçek de=i2mez: ortada, bilinçalt biçimlendirilmi2, isyan etse bile,
isyan yla bile biçimlendirene yarar sa=layan ve kendisini de=il onu
(biçimlendireni) koruyan bir kimlik vard r. Bu biçimlendirilmi2
kimlik tümüyle reddedilip, yerine yepyeni bir kimlik in2a
edilmedikçe, “kör”lük bitmeyecek ve bu trajedi sürüp gidecektir.
Olumlu olan, “kör”lü=ün fark edilmesi ve fenerleri aray p bulma
iste=inin ortaya ç kmas d r; çünkü: istek, eninde sonunda, kendi
yolunu mutlaka kendi açacakt r.
Yaln z bir 2airin, yaln zl = nas l anlatt = n , nas l yorumlad = n
dü2ünmeye ba2lay p bu sonuçlara gelmek de 2iir okuman n en
çarp c , en güzel tad yd do=rusu. Üstelik, bu sonuç do=ru da
olmayabilir, Fenersiz’den ba2ka ba2ka anlamlar da ç kar labilirdi.
Olsun dedim, ilk tohumu ben ektim ya o yeter... Keyifliydim
do=rusu... Bir ba2ka 2airden, bir ba2ka 2iir okumak üzere, gözlerimi
kitapl = n raflar na diktim.

gibi duran uyaklar n, asl nda tüm dize sonlar na dadand = n fark
ettim: dan/yan/dan/dan/nan/ran. O zaman dedim ki kendi kendime,
i2te bu dadanma nedeniyle, dizelerdeki cümlelerde, her soluk al 2
aras n zorunlu bir dize k r lmas na dönü2türmü2 Günba2.
Fenersiz, imgeden çok simgelerle örülmü2 bir 2iir kan mca. Hece
yap s ise özgür: ikilikler, 1. ikilik: 8/11, 2. ikilik: 12/10, 3. ikilik:
12/10, 4. ikilik: 9/9, 5. ikilik: 11/11, 6. ikilik: 12/9 heceli. 2. 3. ve
5. ikilikte hakim olan 22 hece, di=er üç ikilikte bulunan 19, 18 ve
21 heceyle bir ses dü2mesine u=rasa da uyaklar yard m yla ses
yeniden yakalan yor denebilir. Ayr ca, 2iirin en geleneksel yaz m
özelli=i olan her dizenin büyük harfle ba2lamas kural na
(ikiliklerdeki ikinci dizeler küçük harfle ba2lasa da) s k s k ya
uyulmu2 ve bir yaz msal d 2 sapma kullan lmam 2. Sadece, son
dizede bulunan soru cümlesi nedeniyle, bir sözdizimsel sapmadan
söz edilebilir.
Gelelim, dizelerde ya2ayan, 2iire anlam verip, anlam n ço=altan,
tan mlamalar ve sözcükleri tan yarak, co turucu fenerleri arama ve
bulma sürecine:
1.
2.
3.
4.
5.

dizede, Yanmaya yatk nl k - yang n - ya+mur kaç rmak
dizede, K st r lm ye illik- azg n k lar - meydan okuma
dizede, Üste kürelemek - cehennem - yalan
dizede, Usanmak - çöl ülkesi - serap
dizede, çlendikçe ç rp nan deniz-ads z k y lar - ta nmak
dizede, Gözlere mil çekilmesi - gemi - fener - co turmak

6.
sözcük ve tan mlamalar , p r l p r l göz k rp yorlard bana.
Yanmaya yatk nl k, k st r lm ye illik, içlendikçe ç rp nan deniz,
2iir öznesinin önemli özellikleri aras nda gözüküyordu.
Yanmaya yatk nl k tan mlamas , sadece kendisinin de=il, ba2kas n n
da ac s n içinde hissetmeyi; dü2ünüp hayal etti=i bir ya2ama biçimi
için ya da tan d = ve tan mad = her insan için kendini feda
edebilmeyi içeriyordu sanki.
çlendikçe ç rp nan deniz tan mlamas da, ki2iyi, biriken ac lar n
harekete geçirebilece=ini savl yordu kan mca; t pk , “ çinde bir
parça k r l p koptu+u zaman daha iyi çal maya ba layan tek
makinad r insan”(3) diyen Mehmet Mümtaz Tuzcu’yu
kan tlarcas na.
K st r lm ye illik tan mlamas ise, yanmaya yatk n ve içlendikçe
ç rp nan deniz’in, bireysel ve toplumsal anlamda oldukça yo=un bir
ku2atma alt nda oldu=unu gösteriyordu; yine, “Yarat c insan,
yarat c olmayan bütün unsurlar n sürekli tehdidi, bask s ve
i kencesi alt ndad r.”(3) diyen Mehmet Mümtaz Tuzcu’yu
do=rularcas na.
Evet, diyalogmu2 gibi gözüken bu monolog 2iirde, seslenilen
ki i’nin özellikleri 2öyle s ralanabilir: Seslenen ki i’nin
yang n ndan ya=muru kaç ran; her cehennemi onun üstüne
küreleyen ve ard ndan yalanlar biriktiren... Seslenen ki i’nin
özellikleri ise: azg n k 2lara meydan okuyan; yanmaya yatk n,
k st r lm 2 bir ye2illik ve ads z k y lara do=ru ta2 nan, içlendikçe
ç rp nan bir denizdir.
Bu özellikler, (hem seslenen hem de seslenilen aç s ndan) do=rusu
bana hiç de yabanc gelmedi; hele hele, Fenersiz’e politik bir anlam
yüklemeye kalkarsam...
Seslenen ki inin özellikleri (simgesel de olsa): günümüzde, nedense
“dinozor”luk olarak tan mlanan, inanman n ve adanman n, umudun
ve isyan n, direnme kararl l = ve kazanma arzusunun, empati ve
payla2man n, a2k n, sevginin ve vicdan n, bilim ve sanat en büyük
de=er olarak görmenin erdemlerini, kendilerine do=al özellik k lan
insanlar n, yani, devrimcilerin özellikleriydi.
Seslenilen ki inin özellikleri ise (yine, simgesel de olsa):
devrimcilerin ülkede iktidar almas n ve sonras nda iktidar olma
dü2üncesini de ortadan kald rmas n istemeyen ve kime ait oldu=u
bir türlü netle2meyen o yüksek ç karlar gere=i, nimetleri
payla2may , dü2ünceleri konu2may , kültürlerin farkl l = n ve
insanlar n örgütlülü=ünü, do=ay , do=ayla birlikte ya2amay bir
türlü içine sindiremeyen (daha do=ru bir deyi2le, insanlar bilinçalt
e=itimle ikna ederek ya da zor yoluyla, kendi dü2üncesindeki
örgütlerde tutamazsa, kar2 s nda olu2an örgüt ve insanlar dü2man
ilan edip, “her türlü” sava2 mla ortadan kald rmaya çal 2an) ve milliyetçi bir bak 2la- asla “kökü d 2ar da olmayan!” “sistem”
yanl s , ki2i ve örgütlerdi.
2in en trajik yan , onca ac ya, onca eziyete ra=men, seslenen ki i,
seslenilen ki iye sesleniyordu hep; çünkü: bilinçalt nda ve bütün
bir dü2ünce prati=inde, sistemin içinde kalarak de=i2mek iste=i

____________________________
1)
2)
3)

Ahmet Günba2, A k Boyu Sürgün, Bilgi Yay nevi, 2001, s. 72
Franz Kafka, Aforizmalar, Bordo Siyah Klasik Yay nlar, 2004, s.59
Mehmet Mümtaz Tuzcu, Ya amsanat, Çizgi Yay nlar , 2006, s.2-6

‘D R DEFTER ’
Gültekin EMRE
Y l n son ay nday z. Unutulmamas gereken bir y ll ktan söz
etmemek olur mu? K sa bir süre sonra üçüncüsü okurun eline
do=acak ve 2006’daki 2iir, 2air ve yeni kitaplar y ll = n sayfalar
aras nda yer alacak.
iir ve Hayat 2006’da da devam etti 2005’ten yüz dergiden on
bine yak n 2iirden seçilen 134 2airin 2iiriyle birlikte. Bir y l n 2iir
tutana= bu: iir Defteri. Dair Deref Bilsel ile Cenk Gündo=du’nun
ortak çocu=u; 2 ya2 nda.
2005’teki iir ve Hayat’ n geni2çe bir panoramas ç kar ld ktan,
gözlemler, yorumlar okur önüne serildikten sonra dergiler üzerine
k sa ç kmalar, notlar yer al yor y ll = n ba2 nda. Ard ndan
geçti=imiz y l n 2iir, 2air ve poetik ortam için bir soru2turma
ba2l yor: Dokuz soruya yan t niteli=indeki bu soru2turmaya Ahmet
Oktay, -“görünmek gerekmez”-, Güven Turan, -“‘ya sab r!’ derim”Orhan Koçak, -“2iir ‘gündeme geldi=inde’ hâlâ 2iir olarak kalabilir
mi?”-, Ahmet Telli, -“dergicilik mi dediniz?”-, Haydar Ergülen,
-“‘e=lenceli’ bir y l oldu!”-, Enver Ercan, -“Diir hayattan de=il,
hayat 2iirden koptu!”-, Ömer Erdem, -“2005’te neredeyiz?”-, Yücel
Kay ran, -“felsefî 2iir gerilimi”-, Osman Çakmakç , -“milattan
sonra 2005!”-, Mehmet Erte, -“turunç bahçesine giren balta”-,
kat l rlar ve de=i2ik yorum ve gözlemleriyle geçti=imiz y l n 2iir
dünyas n enine boyuna irdelerler kendilerince.
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Do=du=un 2ehrin tozuna topra= na
Bulan r senin sar saçlar n dinledikçe
çin içine s =maz olur
Gün 2 = n serpi2tirirsin
Tuttu=un günlü=ün sayfalar aras nda
Onun k v rc k saçlar na
Uçmay aran zda gidip gelirken
Ö=renir iktisat kitaplar
Sizi el ele gördü=ü yerlerde
A=z aç k kal r yöntembilgisinin

1980 2iirinde tasfiye ve kopu2un da gündeme getirildi=i y ll k,
kendi içinde ele2tirel bak 2 , çok seslili=i de s cak tutmay ba2ar yor
bana göre.
Yusuf Çotuksöken de, bir ba2ka aç dan bakar 2005 2iirine,
2airine: “2005 Y l ndaki Diirlere Dil Cephesinden Ele2tirel Bak 2”la
ve ilgisini çeken dizelerle kat l r y ll k ailesine. O=uz Özdem de bir
ba2ka ele2tiriye yöneltir okuru: Çoklu bak 2 aç s yla içerik ve biçim
ba=lam nda sokulur 2airlere, 2iirlere ortak noktada bulu2ulacak bir
tasnif için: Dairleri ya2l -orta-genç, cinsiyet ve dünya görü2ü,
bireyci-biçemci ... gibi saptamalarla öbeklendirerek geli2tirir
dü2üncelerini O=uz Özdem… Bir buçuk sayfal k önerilen 2airlerin
ard ndan dört 2airden olu2an seçici kurulun de=erlendirmelerine
s ra gelir: Mehmet Taner, -gönlü en fazla 50 kadar 2iirden yana olsa
da- “geni2 bir seçme”ye ister istemez imza koyar. Abdülkadir
Budak, “2iir’e bir de 2air’den bakmak”la giderek daha çok ortaya
ç kan ve kendinden söz ettiren sa= kesim 2airlerine farkl de=inir.
Metin Celâl, “benim hâlâ umudum var” diyor sab r göstererek ve
handikaplardan söz ediyor aç k aç k. Salih Bolat, “iki bin’li y llara
do=ru Türk 2iiri”ne ku2bak 2 bak yor.
Sonra da seçilen 2air ve 2iirlere geliyor ya2 gözetilerek: 1914
do=umlu Da=larca’dan ba2layarak en genç 2air Gonca Özmen’e
(1982) dek 134 2airin 2iirini okuyoruz y l n iyi 2iirleri olarak.
Ço=umuzun pek bilmedi=i ve yabanc s oldu=umuz bir
dünyada, “2005 Y l nda Edebiyat m zda Elektronik Ortam ve
Fanzinler” ana ba2l = alt nda, Altay Öktem “fanzinlerden web
sayfalar na 2iirin yeni serüveni”ni, bu çok iyi bildi=i alanda
dev2irdiklerini payla2 r 2iir okurlar yla. Özcan Erdo=an da, ayn
ba=lamda bu gizemli ortamdan, “2005’te internette edebiyat”tan
aç l mlar getirerek de=erlendiriyor elindeki zengin malzemeyi.
“2005 Y l nda lk Kitab n Yay mlayan Dairler ve Kitaplar ”
bölümünde ise Sezai Sar o=lu, bir y l n ilk ürünlerini, 33 yeni 2iir
kitab n 2u ba2l k alt nda ele al yor: “2airler so=uk ve sinirli, 2iirler
sihirbaz, kurak ve ya= 2s z!..”. “2005 Y l nda Yay mlanan Poetik
Kitaplar” da Halim Dafak, “ele2tiri kendini imha ediyor!”
yorumuyla yaz yor. Sözünü ba=larken de 2u saptamayla ba2 ba2a
b rak yor bizi: “...tüm bir y l n verimlerinin belirginle2tirdi=i tek
2ey ‘ele2tirel’ ve “tümlüklü’ bir yap n n eksikli=i oldu.
Muhafazakârl = n hayat n bütün alanlar ndaki ideolojik sald r s
kar2 s nda bunun eksikli=inin her geçen daha fazla duyulaca= n
ifade” ediyor ve sözünü 2öyle sürdürüyor: “Dair ve ele2tirmen
bugünün dünyas kar2 s nda gelece=i ve bugünü belirleyecek bir

Tarih yazabilselerdi e=er Beyo=lu'nda barlar
Ana ba2l k yaparlard a2k n z

Abdurrahman ENEL
K MSES Z KALDI
Bugün, 2iir beni terk etti
Elimden dü2ürdüm onu
Çocu=umu dü2ürseydim vermezdi bu ac y
Bugün, takma di2lerimi kaybettim
Dairler kirli m sralarda do=urdu vi2ne a=açlar n
Bir kirpi unutuldu bugün tren ray nda
Dünyaya sövüyordu 2ark lar
Bugün, 2iir beni terk etti
Ac tt oynad = m yalanlar
Kokmu2 le2le dolu yala= m kaybettim
Kimsesiz kald bir sokak köpe=i
En çok ac veren de bu
Bugün, 2iir beni terk etti
Bacaklar m art k, yoku2u ç kamama yorgunlu=u
Ayn yoku2ta nefesimi kaybettim
Unuttum yazg m n 2 r nga tad n

yol ayr m ndad r. Söz konusu yol ayr m n n ayn zamanda hem
edebi, hem de politik bir tavra yol açmas beklenmelidir.”
Büyük bir emek ve sab r isteyen i2lerden birini de Baki Asiltürk
üstleniyor ve “Edebiyat Dergilerindeki Diirlere Dair Ele2tirel
Okuma”s n “Dergilerde Diirlere Dair Dengesiz Notlar” olarak
sunuyor 27 sayfada.
Son olarak “2005 Y l nda Yay mlanan Diir ve Dair Üzerine
Kitaplar n Listesi”yle bitiyor kapsaml iir Defteri.
Geçen y l n 2iiri hakk nda ne bilmek istiyorsan z hepsi var bu
özenli ve sab rla kotar lm 2 çal 2mada; iir Defteri’nde. Yan
tutmadan, dergi, kitap, 2iir ve 2air atlamadan sunulan bu y ll k
saklanmaz da ne yap l r? Aç aç, oku! Bellek tazele! Belge olarak da
kals n yar na.

brahim OLUKLU
B R ADKA ÖVGÜ
- Aylin ve Fuat' n büyük a2klar için -

Ayr l = n söze dökülmeyen yerlerinden
Her gün bir 'Papatya Adam' ç kar gelir
Sana olan özlemiyle
Yeni Rak 'n n beyaz peynir
Ve karnabahar salatas yla bulu2turdu=unuz
Lezzetinden ba2lars n z yeniden konu2maya
O çocuklu=unun bir dönemini anlat r
Bal kesir'den

_______________________
iir Defteri, iir ve Hayat 2006, Haz rlayanlar: Deref Bilsel - Cenk
Gündo=du, Toroslu Kitapl = , Nisan 2006, 322 sayfa.

Ç NDEK LER
Cilt: 7 Say : 73 - 84
Ocak 2006 - Aral k 2006
(Kö2eli ayraç içindeki rakamlar say y , ötekiler sayfay göstermektedir.)

ABACI, Tahir
AKYOL, Sina
ALKAN, Tozan
ALPER, Yusuf
APALAK, Devket
ARSLAN, Y lmaz

: Sep a (2iir)
: ‘Yüz Küçük Diir’den - Bun /
Ku2ku ve Gece (2iirler)
: Han meli (2iir)
: A= rl k (2iir)
: Arzu Birahanesi (2iir)
: Bir K rm z Bir Trak (2iir)
: Hayat ile Diir Aras nda (2iir)
: Asla (2iir)
: Mudanya Foto=raf (2iir)
: Kalbimi Adam Yapan Ç lg n

[78] 3
ASLAN, . Deniz
[84]
[79]
[76]
[77]
[79]
[83]
[84]
[81]

1
3
3
3
3
3
3
2

AYÇ ÇEK, Arzu K.
B LM D, U=ur
B LSEL, Deref

6

Nar A=açlar (2iir)
: Akl mda Yapraklar Yanar
Dimdi (2iir)
: Bo2luk (2iir)
: Git Gir Ba2ka Irma=a (2iir)
: Diir ve klim (15)
: Diir ve klim (16)
: Diir ve klim (17)
: Diir ve klim (18)
: Diir ve klim (19)
: Diir ve klim (20)

[81] 6
[80]
[79]
[74]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]

6
6
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4
4
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4

GÜLBEK, Tamer
: Bo=aza Tak lan K lç k (2iir)
[76] 6
GÜMÜDDO_AN, Emre: Ah2ap Eve Üçleme I-II-III (2iir)[73] 6
HADAL, Hilmi
: K y Aynas (2iir)
[73] 3
: Di2edeki Mektup: Diir
[74] 2
: Bulut Terazisi (2iir)
[75] 6
: Yo=un Lodos (2iir)
[77] 7
: Su Üstünde Seken Ta2: Diir
[78] 3
: Ruha ksir Sunan Sebil: Diir
[80] 1
: Beklenmeyen Mektup (2iir)
[82] 7
: Sözün Hilesiz Hali: Diir
[83] 8
: Bilge Cam (2iir)
[84] 3
KALE, Muzaffer
: Bir Leke Olarak
Duvar Sayd m (2iir)
[78] 7
KAYIRAN, Yücel
: Köpeklerin Ya2am 4 (2iir)
[76] 3
KEMAL, lhan
: K stak (2iir)
[83] 6
KIRIMLI, Mehmet Sad k: Say klama (2iir)
[74] 7
: ncinirsin (2iir)
[79] 5
KOYUNCU, Fahrettin : ‘Ya2amsanat’ ya da Kök Tümceler[82] 2
KÖSE, Hüseyin
: Hable Con Ella (2iir)
[80] 1
MERCANO_LU, Salih: Ü (2iir)
[76] 1
: Mor (2iir)
[78] 7
: At ve Sebat (2iir)
[79] 3
: Terzi (2iir)
[80] 2
NAMDAR, Osman
: Ki2neme (2iir)
[83] 6
O_UZ, Cihan
: Diirsiz Hayat, Hayats z Diir
[75] 8
::Veli Dedemin Keman (2iir)
[76] 2
: Diire Siper Kazmak
[78] 1
: Üvey Manifesto (2iir)
[79] 7
: Dair, Oyun ve Yan lg
[81] 1
: Dair ve Cellad
[83] 2
: Mask (2iir)
[84] 3
OLGAÇ, Berna
: Güle Çarpt kça (2iir)
[73] 3
: Cenin I (2iir)
[77] 7
OLUKLU, brahim
: Bir A2ka Övgü (2iir)
[84] 6
ÖZBEK, Ahmet
: Ate2böceklerinin Soldu=u
Yerde (2iir)
[74] 1
: Kül Veda (2iir)
[77] 6
: Karanfil Vakti Erken (2iir)
[81] 3
: Solan Dehir II (2iir)
[83] 2
ÖZÇELEB , Ali
: “Anadolu’da Bir Köy Mezar na
Gömün Beni”
[77] 8
: “Bugün Pazar, Beni lk Defa…”[81] 8
ÖZELL , Fergun
: Hikmet / Ay Aras (2iirler)
[78] 6
: Hayat: Dü2, Eylem, Kazan m;
Kesintisiz Bilmece
[79] 8
: Patyaka (2iir)
[81] 3
: Uçtu Gitti (2iir)
[83] 1
: Yaln zl k Gibi Bir Dey ya da Yeni Bir
Hayat çin Yeni Bir Fener… [84] 4
ÖZMEN, Olcay
: Liman Sokak No: 7 Konyaalt
Antalya (2iir)
[83] 6
PEKER, Hüseyin
: ‘Dip Sular ’
[74] 2
: Kara Gözlü Analar (2iir)
[78] 3
: ç Yang n (2iir)
[79] 3
: Ayr l k Çe2mesi (2iir)
[84] 3
SEVER, Dükrü
: Gece (O Yaln z Gece) (2iir)
[73] 6
: Da= (2iir)
[76] 5
: ki Küçük De=ini I) Yengeç
Sepeti II) pek (2iirler)
[80] 3
SEZER, Çi=dem
: Gökyüzü Kimsem Bildim
Soka= (2iir)
[77] 3
: Ya=mur Dinince (2iir)
[80] 6
SEZG N, Dinçer
: Sardunya I (2iir)
[77] 3
SOYCAN, Celal
: Yaz Dark s (2iir)
[78] 7
: Kap n Kapa (2iir)
[82] 1
SÖNMEZ, Mustafa Altay: Non (2iir)
[74] 3
DAH N, Kâz m
:Mutlulu=un K y s (2iir)
[81] 6
DENEL, Abdurrahman : K srak (2iir)
[76] 6
: Ayak zi Tamircisi (2iir)
[82] 3
: Kimsesiz Kald (2iir)
[84] 6
TEVF K, hsan
: Anne-Cenin (2iir)
[74] 7

: Diir ve klim (21)
[82] 4
: Diir ve klim (22)
[83] 4
: Diir ve klim (23)
[84] 4
CEM, Hakan
: Yeryüzü Soka= – Do=um / Çocukluk /
Gençlik / Olgunluk / Ya2l l k /
Ölüm (2iirler)
[82] 2
C NOZO_LU, Hüseyin Avni: De ja vü (2iir)
[76] 3
: Bir Amiral çin A= t (2iir)
[82] 3
ÇEL K, Mitat
: Karadivane (2iir)
[76] 3
: Meddah (2iir)
[82] 3
ÇEL K, Müslim
: Korumal Oto Teybi Gazeli –
Çocuklar (2iir)
[83] 3
ÇOKKARDED, Bahri : Kedi Fare Oyunu (2iir)
[75] 3
: Ay Odas (2iir)
[79] 7
: T/uzaklar (2iir)
[81] 3
: Kemirgenler (2iir)
[83] 3
ÇOLAK, Veysel
: Ho2ça Kalamam (2iir)
[78] 1
DARA, Ramis
: Yaz m Kurallar na Paydos!
[74] 1
: Suzan Erba2
[75] 1
: Dil Bilmiyorsan Gam Yeme
Diir Yazars n Sen de
[76] 1
: Edebiyat Art k Dergilerde De=il![77] 1
: Ba=lams z Sesler
[82] 1
: Ali Özçelebi Benim çin
II. Albert Camus’ydü
[84] 1
DEM RBAD, Soner : Göçebe A2k Yerle2ik An (2iir) [82] 7
DEM RC , Nuri
: Kedi Hüznü
[73] 4
: Ayr kotu (2iir)
[75] 3
: Nilüfer (2iir)
[81] 3
: Kalk Gidelim – Aman Gidelim [82] 8
: Civanperçemi (2iir)
[83] 3
: ‘Ah Bir Ata2 Ver, C garam
Yakay m’
[84] 2
DO_RU, smail Cem : Herhangi (2iir)
[75] 6
: “Sus” Sesinde Davet- I
Da= n k (2iir)
[80] 3
EFE, Hasan
: Sunay Ak n’ n ‘Ç nar’
[75] 7
ELAL, Melih
: Diir ve Gelecek
[73] 1
: P nar Kür Kaç Do=umlu? Nisan
1941 Tarihli ‘Uluda=’ Dergisinden
Bir Yaprak
[78] 2
: “Eski’z”den “Son Ki2ot”a
Cenk Koyuncu
[79] 2
: ‘Yeni Edebiyat’ Ayn Ad Ta2 yan
Farkl ki Dergi
[80] 8
: Orhan Pamuk ve Nobel
[83] 1
EMRE, Gültekin
: ‘Yeryüzünü Gezen Atl ’
[73] 2
: ‘Keder Gibi Ödünç’
[74] 6
: Gazel Gibi (2iir)
[75] 1
: ‘Sentetik Rüyalar’
[76] 2
: ‘Dünya Tutulmas ’
[77] 2
: Düzyaz Diirin Dahlan 2 :
‘Kilitli Defter’
[78] 6
: ‘Çevre Çitin Üzerine Ya=mur’ [79] 6
: ‘Mahkeme Kitap’
[80] 2
: ‘Yorgun Denge’
[81] 2
: ‘ z ve Kaçak’
[82] 6
: ‘Ya2amsanat’
[83] 7
: ‘Diir Defteri’
[84] 6
ERGUVAN, Arif
: Sus Pay (2iir)
[73] 6
: Kemikler (2iir)
[82] 6
ERGÜL, Do=an
: Cezayir Menek2esi (2iir)
[74] 3
: Osminyum Bir Element (2iir) [75] 3
ERTEN, Yusuf
: Diir ve klim (12)
[73] 8
: Diir ve klim (13)
[74] 4
: Diir ve klim (14)
[75] 4
ERYÜKSEL, Ali
: Haikular (2iirler)
[80] 6
FIRAT, Mustafa
: Defkat (2iir)
[73] 3
G DERER, Hakk Engin: Siyam (2iir)
[74] 7
: Hayat Dersi (2iir)
[80] 5
: Di2 Ayak (2iir)
[83] 6

7

BERK, lhan

: Suya Bak yorsun / Sözcükler, I /
Sözcükler, II / Sözcükler, III [74]
CANBERK, Eray
: Ebrular 107 – 108 – 109
[74]
ÇAPAN, Cevat
: Kitap Kapaklar ndan Kuyruklu
Bir Uçurtma
[74]
DA_LARCA, Faz l Hüsnü: Sayr l k / Ayd nl =a Do=ru [74]
DEM RC , Nuri
: Kam 2 / Salk m
[74]
DURUKAN, Deniz
: Düet
[74]
DÜNDER, Betül
: Harfzeden
[74]
ERTE, Mehmet
: Bir Cüzaml , Yüzy llar Önce [74]
GÜNERSEL, Tar k
: Pentotonik Kilim (güve yenikleri
le)
[74]
HAKKI, Ru2en
: Gümü2 Atlar Müzesi
[74]
HADAL, Hilmi
: K y Yakas
[74]
KESK N, Birhan
: Ayna / Evin Halleri
[74]
KÖYLÜ, Zeynep
: Atlaslar Kay p
[74]
KURTULUD, Cem
: Kendimi Duyarak Tasvir Ettim [74]
MURAT, Efe
: Sofray Senin Yerine Uzun
Masalar Kurdu
[74]
ÖZEL, smet
: Sava2 Bitti
[74]
SATICI, Adnan
: Uzak Bir Ülkedir Gülmek
[74]
TARIMAN, Betül
: Köz
[74]
ÜNVER, Serdar
: brahim’e Nar
[74]
ÜREN, hsan
: Diirimizde 2005 Ufuk Turu
[74]
: 2005 Diir Ödülleri
[74]
: Ufuk Turu Gezi Plan
[74]
: Alternatif Tur Yolcular
[74]
: 2005 Y l n n Dairleri,
Diirleri (liste)
[74]
: 2004 / 2005 Y l nda Ç kan
Diir Kitaplar (liste)
[74]
: Diir Sorunlar ve Çeviri Diir
Kitaplar (liste)
[74]
YADAR, Sad k
: Ödev
[74]
YED L, Alperen
: Lûti Diir
[74]
YILMAZ, Ertan
: Sevgilim Cam se Ben Kumum [74]
YOLG DEN, Selahattin: Ayna
[74]
ANMALIK
ALTINEL, Sabri
: Ya2ama Sevinci
[74]
LHAN, Attilâ
: An Gelir / Böyle Bir Sevmek [74]
NECAT G L, Behçet : Evlerle Sava2 / Solgun Bir Gül
Dokununca
[74]
YARAN, Azer
: Daire A= t
[74]

: Ayçiçe=i (2iir)
[82] 7
TEZCAN DERTS Z, Özlem: Es (2iir)
[73] 1
: Yaz T n lar (2iir)
[80] 3
TUNÇ, lyas
: Dairin Hüznü
[79] 1
: Ustam Öldü (2iir)
[81] 6
TUZCU, Mehmet Mümtaz: Ya2amsanat Günlü=ü (20) [73] 2
: Ya2amsanat Günlü=ü (21)
[77] 2
: Telefon (2iir)
[83] 3
UYSAL, Ahmet
: Zaman Aldatmas (2iir)
[75] 8
: da Sözlü=ü (2iir)
[77] 1
UZUNBAY, Zeynep : Sözümüz (2iir)
[78] 3
: Göle Ta2 Att m (2iir)
[79] 3
ÜNVER, Serdar
: Gece Ku2u (2iir)
[73] 3
: Gölge (2iir)
[77] 3
: Haikular 1-2-3-4-5-6-7 (2iirler) [78] 7
: Domino (2iir)
[80] 3
: Ova (2iir)
[82] 3
ÜREN, hsan
: Yeni Y l (2iir)
[73] 6
: Dilden… Eserden…
Al nteri – Eyfel ve Eniz Batur [75] 2
: Dilden… Eserden… Ayd nc klar m z
ve Picasso Denilen Dev
[76] 8
: Ressamlar – Sautine / Dali /
Modigliani (2iirler)
[81] 1
ÜSTÜBAL, Murat
: Transliteratür (2iir)
[74] 3
: Uykuya Uykuyla Yana2mak(2iir) [82]7
YARIKKAYA, Bilgin : Çölde Ayçiçe=i Fal (2iir)
[80] 6
YADAR BEDR
YADAR, Sad k

: Yedi Ayazma (2iir)
[75]
: Patlayan Sessizlik (2iir)
[74]
: Gözya2 Mumu (2iir)
[77]
: Çat k Ka2 Çe2itleri (2iir)
[79]
: Çürük Çocuklar
Koleksiyonu (2iir)
[81]
YAZICI, Halim
: Ku2lar m Konsun Üzerine (2iir)[78]
YEN AY, Müesser
: Edebiyat n Kalbinin Att = Yer:
Diir
[74]
YILDIZ, rfan
: K’üllenme (2iir)
[76]
: Durmu2 Bir Saat çin
çlenme (2iir)
[79]
“" R M ZDE 2005 UFUK TURU”
EK
Haz: hsan ÜREN
ALTINOK, Emrah
: Serap’ n Uykusu
[74]
XII
ASENA, nci
: Birimizden Birinin
[74]
VII
Yay n Yönetmeni
Sahibi ve Yaz 2leri Müdürü
Yönetim Yeri
Yay n Dan 2manlar
Da= t m

6
6
6
7
6
3
8
6
2

: Ramis DARA
: Melih ELAL
: Bar 2 Mah. Adalet Sok. Adaletkent Sitesi
H Blok, D: 3 16140 Nilüfer - BURSA
: hsan ÜREN, Hilmi HADAL,
Serdar ÜNVER, Nuri DEM RC .
: Pentimento Art Shop (0212 2933959)

Yaz 2ma Adresi
Katk Pay
Posta Çeki
Bask
Elektronik Posta
Yay n Türü

V
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V
VIII
XI
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X
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XIII
VII
IX
X
IX
I
II
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II
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XI
XV
XVI
XIV
XV

: Ramis DARA P.K. 68 16361 Ulucami - BURSA
: 15 YTL
: Hilmi HADAL ad na 584893 numaral hesap
: Özsan Matbaac l k, zmir Cad., No: 221 - BURSA
: akatalpa@hotmail.com
: Yayg n süreli yay n.
: ISSN 1305 – 7685
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