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Ayl k Edebiyat Dergisi

BURSA EDEB#YAT GÜNLER#
YAPILDI MI?
Ramis DARA
Bursa Edebiyat Günleri Bursa’da ya0ayan bir arkada0
grubuyla benim öncülü3ümde ba0layan bir harekettir.
Türkiye’de edebiyatla ucundan k y s ndan ilgili herkes bunu
böyle bilir. Bilmeyen bir, Bursa Kültür Sanat ve Turizm
Vakf n n yöneticileridir. Oysa masalar nda duran Bursa
Edebiyat Günleri kitaplar n aç p ilk sayfalar na baksalar
bunu göreceklerdir. imdiye kadar yay mlanan 9 edebiyat
günleri kitab n n 8’inin aç l 0 konu0malar bana aittir, ilk
5’inde de tek sorumluydum. Bunu görmemek için gözlerin
nereye bakmas gerekir bilmiyorum.
Arkada0lar, yar n sizler de bizler gibi öleceksiniz;
masalarda kitaplar durmaya devam edecek!
Böyle 0eyler konu0mak zorunda kald 3 m için üzgünüm.
Dünyada herhalde bir insan n bu tür 0eyler söylemek zorunda
kalmas kadar can s k c bir durum yoktur.
imdiki Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf n n Genel
Sekreteri, göreve gelince, Bursa Edebiyat Günleri
ba3lam nda benden ve arkada0lar mdan kimlik sordu önce.
Ona Türkiye’deki yazar kurulu0lar na üye oldu3umuza
ili0kin belge götürüp takdim etme komikli3ini ya0ad k!
Sonra sürdü kaprisler, konunun d 0 nda olman n getirdi3i
komiklikler. Biz de arkada0lar mla birlikte daha çok
k r lmayal m, asli i0imize bakal m diye elimizi aya3 m z
ortamdan çekme ihtiyac duyduk.
Son iki y ld r, y l n son günlerinde alelacele 0ehre
getirilen edebiyatç konuklar srarla bizi yanlar nda görmek
isteyince, Vak f yetkilileri, i0in içine son anda bizi de
kar 0t rma tela0 na dü0üyorlar, ama bu tela0 kimseye bir
yarar sa3lam yor, komedi geni0liyor.
Üstelik bizi üzüyor; beni k r yor da!
Bu y l etkinliklerin ba0lamas na iki gün kala ar yorlar
(bizim zaman m zda konu0ma metinleri çok önceden
haz rlan r, edebiyat günleri ba0lad 3 nda kitab da
yay mlanm 0 olurdu!), hay r diyorum. Peki sizlere geçmi0teki
çabalar n z için plaket versek diyorlar. Buna kar 0amam
diyorum.
Gelen konuklara ay p olmas n ve bir merhaba diyelim
diye plaketleri almaya gidiyoruz. Gitmez olayd k: Salonda
rasgele ça3r l yor, elimize rasgele birer plaket tutu0turuluyor,
tam dört aç l 0 konu0mas n n yap ld 3 törende bize tek
Süreyya Barutçu, Hüseyin Avni Cinozo3lu, Ramis Dara, Nuri
Demirci, Özlem Tezcan Dertsiz, Gültekin Emre, Arif Erguvan,
Hilmi Ha0al, Zeki Karaaslan, Salih Mercano3lu, Cihan O3uz,
#brahim Oluklu, Mehmet Sarsmaz, ükrü Sever, Celâl Soycan,
Mehmet Mümtaz Tuzcu.
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Mehmet Mümtaz TUZCU
KAD#FE
Kadife k l fl 0u toplardamar
Sihirbazlar topluyor kaç k fendinde
Yumu0ac k dokuyu parma3 mla ay r p
Aln m bas yorum s cakl 3 na
ehvetle 0efkat aras nda bir yerde
Sars lmaya ba0l yor ç 3l ks z örtü

K#M# GÜN, K#M# SABAH
O uzun, fildi0i parmaklar n sinirle
Gerilmi0 bir aya3 n ucunda birdenbire
Dö0emeyi böyle sarsmaya ba0lamas
Akla gelir 0eylerden miydi dün gece söyle
Gerçi sars nt lar kolluyordun gizlice
Nemli avuçlar n örtüyü çekti3inde
Deprem göstergesine dönü0en dingin maviyi
Sürahide suyun yüzü h rsla titriyor 0imdi
Ç rp nan 0avk n çarp yor gümü0lere
Uzun ka0 3 n karn nda do3up bat yor habire
Tatl , uzun mavimize içti3imiz ilk güne0

cümle söyleme f rsat verilmiyor. Sonradan plaketteki yaz y
okuyunca ö3reniyoruz ki me3erse biz 11. Bursa Edebiyat
Günleri’ne kat lm 0 z!
Arkada0lar, bu kadar olmaz! Gerçekten bu kadar olmaz!
Bursa Edebiyat Günleri benim öncülü3ümde Hilmi
Ha0al, Mustafa Durak, Nahit Kayaba0 , #hsan Üren, Nadir
Gezer, Ali Aksoy, Ali Özçelebi’yle ba0lat lan, sonradan
Melih Elal, Nuri Demirci, Serdar Ünver’in, zaman zaman
#hsan Deniz’in, Metin Güven’in, Nevzat Çal ku0u’nun
kat l m yla zenginle0en bir gönül hareketidir.
Arkada0lar, ya –ad m n sadece bir kez, kurucu, ya da
öncü olarak an lmas ko0uluyla!– Bursa Edebiyat Günleri’ni
geçmi0ine yara0 r biçimde yap n ya da b rak n bu hareketi
gerçek sahipleri olarak bizler sürdürelim.
ÖZEL EK

“

R M ZDE 2006 UFUK TURU”
Haz rlayan: #hsan ÜREN

VE SOKAK VE YALNIZLIK
VE ##R

brahim OLUKLU
YA AMAK DED#P#N

Cihan OPUZ

Bugün sana selam söyledi
Geçen sonbaharda
Kurumaya yüz tutmu0ken ok0ad 3 n çiçek
Öyküsü uzunmu0, çokmu0 anlataca3
O günden beri
Ayr l rken 0unu da ekledi:
Bir odal k havada
Bir pencerelik gökyüzünde de
Ya0an yormu0, ya0amak dedi3in...

Murat Koçak’a
Kendini yapayaln z ve yapayanl
hisseden birinin
soka3a f rlay p benli3iyle ve duygular yla ba0 ba0a kalma
iste3i ile zaman bizatihi sokakta soluyan birinin kendini
s n rs z 0ekilde kapal yere hapsetme özlemi aras ndaki
uçurum acaba çok mu derindir?
Veya soruyu tersinden çevirerek 0öyle soray m: Ba0 n z n
üstündeki y ld zlarla ba0 ba0a kalma özgürlü3ü, floresan
alt ndaki huzurlu bekleyi0ten daha m soyludur?
Bu ‘k k rt c ’ sorular n varaca3 nokta bir yana, as l
0iirin bu çeli0kiler zincirinde ne arad 3 önemli. Öyle ya,
0iirin s n r tan maz varl 3 kar0 s nda, sokak gibi ‘ucu aç k’
bir kavram, olsa olsa s rat hükmündedir. Hayata ad m
atman n veya hayattan geri ad m atman n as l ba0lang ç
noktas , tam da bu start çizgisinde kendini hissettirir:
Ömrünüzdeki bütün bo0luklar inad na üstünüze üstünüze
gelir.
iir, ister dünyan n bir ucunda devam eden nedeni
belirsiz bir sava0taki eli tetikte bekleyen katilin, isterse
gecenin bir yar s hangi saikle b çaklan p vuruldu3u sadece
tanr n n bilgisi dahilinde olan 7 ya0 ndaki bir çocu3un
kederine saplan p kals n, gönlü hep o s rattad r.
Soka3 n dili, ne kadar kesik kesik ve ac mas z olursa
olsun, 0iirin sinesine hep o hayat n inan lmaz yükünü ta0 r.
iirdeki zarafet, soka3 n kendine özgü üslûbuyla çeli0kili
gibi görünse de, hayat n dayatt 3 söylem, bu ayr l 3 n
giderilmesine yeter de artar bile.
O noktada, 0air, sokakta bir ba0 na ve çaresiz kalsa da,
asl nda hiçbir zaman ezberlenemeyecek kadar zor, ömrünü
biraz daha eksiltecek kadar dayan lmaz, ama gerçe3in ve
adaletin damar n tutacak kadar soylu bir f rt naya
tutulmu0tur. Ne ki, her f rt nan n raporu ancak dindikten
sonra tutuldu3undan, hayata ili0kin bu hasar tespiti de, yine
tarihin o a maz yarg s na havale edilir.
Oysa o a maz yarg , ço3u kez bir duvara tökezleyip
kal r. Kimse de arkas na dönüp bakmaz. air bir yanda, 0iir
öte yanda, sokaksa tam ortada öylece durur. Ola ki, belki
y llar sonra, o toz bulutu geçip de yerini yeni de3erlere,
anlay 0lara ve al 0kanl klara b rakt 3 nda, geride neler
kald 3 n merak eden bir ba0ka 0air, ele0tirmen veya
ara0t rmac , güç-bela bir 0eyler bulup küçük bir yaz
karalamaya kalkar.
airin kaderi, soka3 n kaderiyle özde0tir: Kimsesizlik.
Üstelik de her gün yan ndan yöresinden geçen binlerce ki0iye
ra3men. Ama bu öyle garip bir çeli0kidir ki, anlat lamaz. air
de, sokak da, yaln zl k da bundan 0ikâyetçi de3ildir. Hayat n
tan mlad 3 bu çeli0kiler üçgeni, asl nda gelip geçmekte olan
günlük ya0ant n n da, güncel tarihin de, gelecekteki vizyonun
da foto3raf d r. iirin yara ald 3 veya ödüllendirildi3i,
0airinse bu hengâmede kayboldu3u o tan ms z fluluk...
Tüm bunlar gülümseyerek izleyen çocu3a gelince...
Asl nda o çocuk, 0iirin de, soka3 n da, yaln zl 3 n da ta
kendisidir. Sak n isim aramaya kalkmay n, yan l rs n z.
Belki biraz siz, biraz sizin ötenizdeki her 0ey, biraz da bu
dünyan n bizzat kendisi, o çocu3un sesine ses katan ya da
sesinden bir 0eyler eksilten asli cehennemlerdir.

Hüseyin Avni C NOZO LU
S#YAH
O rüzgârl bay r
T rmanmak istemiyorum Tanr m
Da3a kandilimi götürmek
Yeralt nda siyah bir gece yaln z
Uza3 mda müntehirlerin
Lanetli ayini
Yank s yok da3 n ta0 n
Yüre3imde biriken kara ya3mur
Çürük mi3ferim
Mani de3il ba0 ma at lan ta0lara
B ça3 elinde parlayan
#brahim peygamber gibi tedirgin
Beni bir kez daha imtihan etme Tanr m
#ki kez kaybedemez bir hayat
Ummad 3 m bu hazan
Bu yaprak dökümü
Kökünden kesiyor a3açlar
Annem
Bir yaprak dü0ünce dal ndan
Boynumu uzatacak dara3ac bulam yorum
Aln mdaki damgay
Gizlesin siyah gece
Ruhumun buzdan kandilini
Devam edeyim yola topallayarak
A0t 3 m binlerce menzil
Ayaklar ma ta0lar ba3layan dü0mü0 0ehir
Arkamdan gelsin
./.
Bir fatih gururuyla
Geçiyor ellerinde siyah k l çlar
Öncü müfreze
Ve gülüyorlar
Bak p ba0 mdaki çürük mi3fere
Bahçede bir korkuluk
Sallan yor rüzgârda
Y k ld y k lacak
Bir parya gibi ba0 m e3dikçe
Onlar n sanca3 dorukta
Benimse y k lm 0
eref mihrab m
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Özlem TEZCAN DERTS Z

Celâl SOYCAN

TEN TINILARI

ÖLÜLER #Ç#N ODA MÜZ#P#- III
A.

el
sular m çekilince makinadan, tu0lardan
ya3maktan vazgeçmi0 bulutlar dürttü içimi
dü0lerimi didikledi tan mad 3 m ku0lar
ellerin açs n istedim kalpteki dü3meleri

ba0 m e3ik geçiyorum
yatay ve dikey yaz lar
k m lday p duran
bir defterden gözlüyorum
tökezlemi0 bir tümce
avuçluyor günün hamurunu

benden kopmu0 bir rmak kap lar çal yor

güya olu0 halindeyken
biçim - çizgi çürüyor

dil
sözcükler kolyelere diziyor özenle incileri
ela bir gülü0le f rlayacak ok yaydan
hiçbir 0ey yapmaz denen, yumu0ac k o rüzgâr
ne zaman söktü att içimdeki çitleri

B.

günlerden temmuzun mumu
körümle bak 0 yoruz
her diriye birkaç ölü
geçinip gidiyor çar0

çat kap gelen ilkyaz yüzüme yerle0iyor

ben mi? harflerini ö3reniyorum
henüz yaz lmam 0 adlar n..

gül
kolay de3il, bir anda gömlekleri y rtarak
ayn h zla ta0lamak utanc n camlar n
güllerle beslenen ate0i canl tutup
ayn anda söndürmek 0ehrin 0 klar n

Salih MERCANO LU

büyüyen alevler gözümü korkutuyor

HAZ#N
güz

gurbete dü0en yol
araya giren hasret

0imdi hep yara geçmi0in sand 3 nda
kül rengi denizinde, unutma gemileri
ben akl mda hep tuttum bir ters laleyi
sendeki sar hüznün oyas yken yaln zca

yazg ym 0, unuttum
bir annem oldu3unu
rüzgâr n gö3süne
yaslay p ba0 m
hazin hazin a3lad m.
dedim ki: a0k bittiyse
gönlüm, sen de unut beni.

dudaklar m çetin bir k 0a haz rlan yor

#ükrü SEVER

unut ey ç nar!
ü0üdükçe bir köpek
çeker s rt ma ya0l gölgeni
yol biter, hasret de
dirilir kalbimde
esmer çocuk ölüleri.

ESK# ALBÜM
hep mevsimlere çevirir yüzünü
annem ve o bildik ac ya ölüme
bir tarih dü0ürebilmek için gözlerime
çocuklu3um tavan aras nda k r k rahle

ruhum, öte yan m
ç nar yapraklar ndan
suya dökülen 0ark m
gönlüm nas l unutsun seni!

yumu0ak elleri, yüzü neden sararm 0 haminnenin
bir mendil tutu0turmu0 elime annem, bembeyaz
büyük odada ve yaln z uyuyamam 0 m
sabah olmu0, elimden tutmu0 ö3retmenim
siyah beyaz bir foto3raf olmu0uz.

gurbete dü0se de yol
araya girse de hasret
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‘SENS#Z ÜÇ YAPMUR’

Arif ERGUVAN

Gültekin EMRE

Y#RM#YED#NC# SÖZ: SPLEEN

Sevdi3ine “Sen bir kelimesin” diyen genç bir 0airin 0iirini
nas l merak etmem! Çünkü içinde “kocaman bir yaln zl k
harfi” vard r. “ev hali yurt hali yol hali”. Nas l da mahcup ve
a0k n kendine bile itiraf etmeye çekiniyor: “aç lmam 0” bir
uçla ve kareli defterle dola0 yor 0iirine mekân ararken:
“Sivrilt beni”. Yaz p yaz p siliyor sevdi3inin görüntüsünü,
bir türlü imgelere gelmeyen görüntüsünü: “Belki sil...” Sonra
da 0öyle dü0ünür kimseye söyleyemedi3i: “Suyun ç kard 3
sessin.” Sevdi3ini çok dü0ünür ama o ölçüde de onu çok
ü0ür. Onu dü0ünmekle içini s t r bu popüler kültürün çabuk
tüketilen a0klar ndan kendini ay rarak. Mevsimler de
belirsizdir belki zaman – “Zaman da bir denemeydi” çünküsevdi3ine göre ayarl bir â0 k için: K 0, “Bir müsveddede”
kal r. Yan p tutu0tu3u için farkl harfler bulmaya çal 0 r
“uzun boylu, ya0l bir ahrazdan” beklemeyi de ö3renir, onun
yan nda da sabr elbette. Beklemek, zaten â0 3 n da, 0airin de
mesle3idir neredeyse.
u dizeyi kolay kolay unutaca3 m sanm yorum: “ya3mur
sana emanet”. Ya3murunu sevdi3ine emanet edebiliyorsa bir
genç 0air, üstelik 2006 Ya0ar Nabi iir Ödülü’nü de
kazanm 0sa, ya3murunu ba0kas na emanet edebilir art k.
Kalbi elbette s k 0 r “dizeler aras nda”. Geri dönüp bak nca
dal gibi ömründe çocuklu3unun “boynu ü0”ür. “ac 0iirler”
ezberledi3i a3z n “sabah” yakar. Irak’taki sava0 dü0ününce
ve hele çocuklar n öldü3ünü, annesi ne desin? “ku0a giren
kur0un kurusun”. Çocukluk “nereye akan bir rmak”t r
öyleyse?
Olcay Özmen ve arkada0lar n n sayesinde Eski0ehir
do3umlu Yaz l kaya 0iir dergisinde bulu0uyor art k 0airler.
O, çoktand r önünü ilikleyip hayata kar 0an da bir 0air:
Ölüm için daha çok erken çünkü, hayat onu bekliyor,
cebindeki “soka3 üzen” 0iirlerini; elbette “bütün yollar
ans z n bir tramvay” git git bitmeyen.
Hayat ve dupduru sevdas n 0iirine a3d r yor Olcay
Özmen, kendini ve yazd klar n kareli defterlerden sile sile.
Durmadan temize çekiyor dü0lerini, çocuklu3unu, ailesini,
annesinin s cac k ellerini. Çok sevdi3i ya3murunu bile
emanet edebiliyor sevdi3ine. Utangaç, ama 0iirindeki
duru0uyla, hem sava0a, hem de “kömür kokusuna” kar0
dirençli, sa3lam. #mgeleri insan n içine bura bura yer ediyor.
Söz oyunlar na ve plastik söyleyi0lere itibar etmiyor. Yal n
ya0am ndan yola ç kt 3 n unutmuyor. Belli ki hayat s k
takibe alm 0 ve geldi3i yeri de unutmuyor. Yüzündeki
“Ak0amdan geciken bir s k nt ” da eksik olmuyordur
yazarken; onun için de “kahverengi bir sab rla” beklemeyi
ö3renir “ac n n elmas’ n ” hakk yla çizebilmek için..” yaprak
ile a3aç” aras nda kuytusunda b rak lan izler pe0indedir
“menek0elerin gürültüsüne” rastlamak için. “yaln zlard m”
ya da “a3r yorum” ona özgü, s fattan fiil türetme, bir
kullan m, katmerli yaln zl 3 na ni0an al r gibi “emir kipiyle”
solan ak0amlarda ya3an “ya3mur en yorgun” yerini slat r.
Bazen de d 0ar dan içeriye bir pencere aç l r hayat için
ta0 d 3 bileti görmeye. “deniz yasl bir m z ka”ysa “Bir
ç kmaz sokak” olarak “devlet” de “burada”d r ve ne i0e
yarayacaksa.
Sensiz Üç Ya*mur, “efkâr ve ta0ra”, “imlâs z ve e0ref” ve
“incitmebeni” bölümlerinden olu0uyor art k çoktan kabuk

kur0unun cama etti3i rand man
büründü3üm mapusun taze nevresimleri
gece iki dört nöbetlerinde unuttu3um
dua
geceyi islendiren cahil safran
üç y l meleyen kafesteki söz
sebebi ala
ihtiyaç fazlas bilgi yanl 0
ac daki rehavet nilfam
kudret dört büküm tecelli
kollar m tut kollar m olursun
aln m zdaki si3il düzle0irdi
temkinli itikafsa kardelen nizam
ac lara ac d m m bütün ac y m
üç y l üç muhanet s k nt
mumdan evlerdi bu beni
kovun yurt paklar
ah ben kiri0lere sürterim yüzümü
abal itiyat cahil safran
k vam nda çamur ate0 k vam nda
cam çömlek
kan takip ediyor ucu alevli patlayacak
zd rap ya0amaya dönü0ürken gökyüzü
mele3i
temiz b raks n kullanan son beni
me0gulüm basarken imzas z mektuplara
mühür mart lar yaln z kalmaz
muhanet üç y l pa0am
evler tel örgülü kuzguncuk
kendini ele gün veren karalt
zaman diri diri gömülen k z çocu3u
enseden sinen taarruz safran
çak l doldurtan göz çukurlar na s r
sö3ü0ledi3im hüzün üç boyutlu
zaviyeden
ç rp nan tasfiye
töhmeti muhalif yapan üç y l
üç y l meleyen kafesteki söz
tanr yok yokuz heyula yok
ba3lam 0 bir yaraya, zor atlat lm 0 s k nt l bir döneme geri
dönüp bakar gibi... Ya0am , ya0ananlar n b rakt 3 izleri,
de3erleri ve a0k içten savunur gibi... Yeni bir dili selâmlar
ve kendi kanal n olu0turur gibi... Samimi, içten ve yal n bir
0iirin elinden tutar gibi... Hayata s rt n döner gibi de3il de,
sokaklar , ya0ad klar n teker teker kucaklar gibi....
Sözü uzatmaya gerek yok; ya3murunu sevdi3ine emanet
etmeyi önemseyen ve hayata 0iirleriyle kar 0an bir 0airle
tan 0man n sevincini kim önemsemez?
Olcay Özmen, Sensiz Üç Ya*mur, Varl k Yay nlar , 2006, 64 sayfa.
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korsanl 3 na kar0 ç kmad bunca zaman? Üzerinde
dü0ünülmeye de3er! Yoksa haktan yana, do3ruluktan,
emekten yana olal m derken rol mü yap yoruz? Evet,
üzerinde dü0ünülmeye de3er!

##R KIRLANGICI
I
Süreyya BARUTÇU

Y llard r Bursa’dan, #stanbul’dan, Ankara’dan, #zmir’den
0airlerle - ele0tirmenlerle arkada0l k ederiz. Bu konular n
konu0uldu3u ortamlarda mangalda kül b rakmayan, i0 sözlü
veya sanal tart 0malara geldi3inde herkesi sindirmek için
olmad k yöntemler geli0tiren baz 0airlerin gerçek hak,
gerçek hukuk, gerçek do3ruluk, gerçek emek söz konusu
oldu3unda neden bir anda görünmez olduklar n da merak
eder dururuz. Bugünlerdeki internette 0iir tart 0malar nda da
ayn s oldu. #zleyebildi3im gruplarda bu konu tart 0 l rken
baz “0air”(!)ler öyle 0eyler yazd lar, söylediler ki bunlar n
as l amaçlar n n, ba0ta Nâz m Hikmet olmak üzere,
0airlerimizin s rt ndan kendilerine ç kar sa3lama ve
yeteneksizliklerini ört bas etme kayg s ta0 d klar n
dü0ünmemize yol açt . Ç 3 rtkanl k diz boyu bu ortamlarda.
Bir yandan da Yap Kredi Yay nlar gibi edebiyata, kültüre
inan lmaz hizmetlerde bulunmu0 bir yay nevini hedef alan
aç klamalar birbirini izledi. Bu psikoloji böyledir:
Zaman nda bir dergiye yollad 3 0iirleri yay mlanmam 0,
yay n kurulunca 0iir dosyas reddedilmi0 olanlar için bu gibi
durumlar bir sald r f rsat d r. Zaten onlar pusuda beklerler
böyle bir f rsat ç kmas için. Sonra da arkalar na Sabahattin
Kudret’i, Nâz m Hikmet’i, Behçet Necatigil’i, Edip
Cansever’i ald klar n zannederek çaps z sald r lara giri0irler.
Oysa bilmezler ki ya0 yor olsalar herkesten önce bu 0airler
onlar ay playacaklard r eme3e sayg s zl 3 n yan nda yer
ald klar , internette 0iire yap lan sayg s zl 3 alk 0lad klar
için.

(De3erli okur, bu say dan itibaren y l boyunca “ iir
K rlang c ” ba0l 3 yla yay mlanacak bu sayfalarda seninle
birlikte olaca3 z. Ba0l 3 n biraz 0airane oldu3unu kabul
ediyorum. Bu tip sayfalar n ba0l 3 genellikle k sa, net ve
toparlay c olur; ben bundan özellikle kaç nd m, 0iirsel bir
ba0l k bulmaya çal 0t m. [ air miyim yoksa ben de?] Sevgili
okur; bana kimi zaman k zacaks n, beni bazen hakl bazen
haks z bulacaks n; ama biliyorum ki ne olursa olsun bana
ilgisiz kalamayacaks n; çünkü galiba sen de 0airsin. iire ve
0aire ili0kin her 0ey seni yak ndan ilgilendiriyor. S ca3
s ca3 na okuyacaks n güncel geli0meleri, yeni kitaplar ,
dergilerdeki yaz larla ilgili kritikleri bu sayfalarda. Son
zamanlarda ne yaz k ki iire de3il de aire ili0kin 0eyler
fazlaca öne ç kt . Umulur ki senin ilgin önce 0iire, sonra
0aire, sonra benim gibi denemecilere olsun! airle medya
ilgileniyor nas lsa, okur 0iirle ilgilensin biraz. S. B.)
1- Güncel tart-.malar
Bu co3rafyada 0iirle oldu3u kadar 0airlerin duru0lar yla,
sinir ve s n r dünyalar yla da kurulan 0iir ortam n n son
zamanlar 0enlikli tart 0malara, e3lenceli giri0imlere, 0iiri
yak ndan veya uzaktan ilgilendiren olaylara sahne oluyor.
Bu sat rlar tu0lad 3 m z günlerde tart 0 lan konular n
ba0 nda 0iirin internetteki serüveni geliyordu. Baz edebiyat0iir sitelerinin Türk 0iirinin önemli adlar n n 0iirlerini
özensizce sayfalar na yerle0tirdi3i, bundan da maddi-manevi
rant elde etti3i biliniyor. Hatta baz sitelerde yeteneksiz orta
ya0l veya genç adamlar n, Taranc ’dan, D ranas’tan, Ahmet
Arif’ten apartt klar dizelerin altlar na kendi imzalar n
att klar görülüyor. Durum o kadar ac kl ki “canl sohbet”
sitelerinin bile giri0 sayfalar nda Nâz m Hikmet’ten Edip
Cansever’e, Cemal Süreya’dan Turgut Uyar’a önemli
0airlerimizin 0iirleri izinsiz ve özensiz kullan l yor. Sanal
ortamda ciddi editörlük etkinli3i bulunmamas ndan
kaynaklanan daha ba0ka ar zalar da var.

iir çöplü3üne döndürülen internette 0iirin izinsiz /
özensiz kullan m na hay r! Kerametleri (0airlikleri!)
kendilerinden menkul yeteneksizlerin, arkalar na büyük
0airlerin
isimlerini
alarak
sanal
ortamlardaki
ç 3 rtkanl klar na hay r! iire, evet, gerçek 0iire ve eme3e
sayg ya evet!
2- Y-ll-klar
Son zamanlarda y ll k yay mlamak bir furya halini ald .
Bunlar aras nda 0iir y ll klar say ca daha fazla. Geçen y l
eref Bilsel - Cenk Gündo3du ikilisinin haz rlad 3 iir
Defteri, Veysel Çolak’ n haz rlad 3 ve Broy dergisiyle
verilen 0iir y ll 3 , Hakan Arslanbenzer’in haz rlad 3 0iir
y ll 3 vs. vard . Ahmet Y ld z’ n y ll 3 ise 0iirle s n rl
olmay p bütün türlere kucak açan, edebiyat n geçen y l n
bütünüyle kucaklayan bir görünüme sahipti. Bu y ll 3 n
Ankara’da ya0ayan eski yay nc , edebiyat adam Mehmet
Taner taraf ndan haz rlanan 0iir bölümü çok ba0ar s z
bulundu. Bu y ll ktan söz eden hemen herkes genelini
be3enmekle birlikte y ll 3 n 0iir k sm n n ba0ar s zl 3
konusunda fikir birli3i içindeydi. Yapt 3 i0lerde ince eleyip
s k dokumas yla tan nan editör ve hikâyeci Ahmet Y ld z i0in
kolay na kaç p Ankara’da ya0ayan birine y ll 3 n 0iir
bölümünü haz rlatmay dü0ündüyse bunun do3ru bir tav r
olmad 3 n ,
günümüz
0iirine
haks zl k
oldu3unu
söylemeliyiz. Günümüz 0iiri Ankara’dan “o kadar”
görünüyorsa burada önemli bir sorun var demektir. Bak 0
aç s mümkün oldu3unca geni0letilmeli. Belki Hakan
Arslanbenzer gibi, “Mehmet Taner b raks n bu i0i,

Durum böyleyken Yap Kredi Yay nlar sayg n bir tutum
göstererek ortaya ç kt ve ba0latt 3 uygulamayla yay n
haklar n elinde tuttu3u 0airlerin 0iirlerinin böylesi sitelerde
izinsiz ve özensiz kullan lmas na mahkeme karar yla yasak
koydurdu. Buradaki yasa3a, 0iirin yarar gözetildi3i için
belki de “0iirin özgürlü3ü” bile denebilir; e3er özgürlü3ü
ba0 bo0lukla kar 0t rm yorsak!) Zaman zaman internet
sitelerini de ziyaret eden bir okur olarak bizim de uzun
zamand r bekledi3imiz bir geli0meydi bu. Hatta tepkilerin bu
kadar gecikmesine bir anlam veremiyorduk. Kiminle
konu0sak, hangi 0airle internetteki faaliyetlerden bahsetsek
herkes zehir zemberekti ama kimsede t k yoktu! Ortada tam
bir haramilik / korsanl k durumu vard ve kimse sesini
ç karm yordu. Böylesi çirkin bir duruma, insan eme3inin
sömürülmesine ilk kar0 ç kanlardan olmas gereken 0airlerin
neden sessiz kald 3 na da 0a0 p duruyorduk. Öyle ya; emek
kutsald r. Bu eme3i veren i0çi de olsa, memur da olsa, 0air de
olsa, yay nc da olsa bu durum de3i0mez. Olur olmaz her 0ey
için imza toplayan, giri0imlerde bulunan, inisiyatifler
gerçekle0tiren “0air”ler neden internet haramili3ine /
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beceremiyor, 0iirden anlam yor” (onun sözleri tam böyle
olmayabilir ama bu anlama geliyordu hat rlad 3 m z
kadar yla) ifadelerine ba0vurmayaca3 z ama durum ortada.

Hilmi HA#AL
SI MAZLIK SANCISI

Mehmet H. Do3an’ n 0iir y ll klar , gerek Adam’dayken
gerekse YKY’deyken, merakla beklenen y ll klard . Gerçi
genelde kim var kim yok tart 0malar y ll 3 n niteli3ine
odaklanman n önüne geçiyordu ama; yine de uzun süreli
tart 0malar beraberinde getiren y ll klard Do3an’ nkiler.
2007’de bir y ll k aradan sonra YKY iir Y ll * yeniden
verilecek (siz bu sat rlar okurken muhtemelen y ll k da
verilmi0 olacak). Y l içinde Radikal gazetesinde ve Kitap-l k
dergisinde yap lan duyurularda bu y ldan itibaren YKY iir
Y ll * ’n Bâki Asiltürk’ün haz rlayaca3 n ö3rendik. Y ll 3 n
el de3i0tirmi0 olmas hem okur merak n kamç l yor hem de
günümüz 0iirinin y ll kta ne kadar temsil edilece3i merakla
bekleniyor.

Bir 0iir neden bitmez, gökyüzü a3 rl 3 ndan m
çekip gidemedi3im valizlerin a3 rl 3 ndan de3ilse
zamanda çile yuma3 an an ip, çözmekle bitmez
hep kendime toplad 3 m bun’lar dehliz suskunlu3u
çeviremedi3im ada çizgileri mi s 3 namad 3 m s la
ömrüm an larca aç k bir yara; 0imdi’de kangren öz
bana korku adlar n anlatmay n art k demiyorum
hiçbir a0k gitmekle kesilmez, eksilmez kalmakla
bir 0iir neden bitmezse; dü0yüzü a3 rl 3 ndan belki
sonras n diyemedi3im, bo0luk gibi akla ziyan s z
bilinmezlik köklerinden derslerim, rastlant lardan
bir 0iir neden bitmez, umutyüzü a3 rl 3 ndan belki

San r z ki bu y l n beklenen olaylar ndan biri y ll klard r.
Gerek iir Defteri, gerekse YKY iir Y ll * önümüzdeki
aylarda
0iirin
gündemini
belirleyebilir.
Kimin
haz rlad 3 ndan ziyade, umar z ki bütün y ll klar günümüz
0iiri için, 0iirimizin - edebiyat m z n gelece3i için yararl
olur, yeniliklere ve geli0meye yol açar.

peki bu 0iir neden bitmez, de ki a0kyüzü a3 rl 3 ndan.

3. Yeni kitap ve dergiler
Eskiden beri merak ederiz: Yeni kitaplar neden genellikle
y l n son aylar nda yay mlan yor diye. Galiba bu durumun
temel sebeplerinden biri 0u; kitaplar n ödüllere kat lmas
planlan yor. Belki yan l yoruz ama baz kitaplar n yay n
tarihi öyle ayarlan yor ki y l içindeki ödüllere kat lmas ,
kitab n okurla bulu0mas ndan daha önemli gibi bir durum
ortaya ç k yor. Hatta baz yazarlar n-0airlerin, kitaplar n
yar 0malara-ödüllere yollamak amac yla belli aylarda
bast rd klar n da duyuyoruz veya kendi söyle0ilerinden
okuyoruz! Önümüzdeki aylarda belki bu ödüller - yar 0malar
meselesine de de3inmemiz gerekecek.

* iirin Gücü – Metin Cengiz: Yeni bask s yap lan
kitaplardan biri ama bizce bu kitab n yeniden bas lmas n
gerektirecek bir durum yoktu, aranan bir kitap de3ildi ve
zaten kitaptaki yaz lar günümüzün çok çok gerisinde
duruyor, bunun yerine bir ba0ka yazar n daha önce
kitapla0mam 0 yaz lar n n toparlan p kitap yap lmas
yay nevi için daha iyi olurdu.
* Son iirler – Nâz m Hikmet: Gereksiz yere yeni
bask lar yap lan kitaplardan de3il, tükendikçe aranacak
yap tlardan biri olan Son iirler internette yalan yanl 0
dizilmi0 biçimleriyle de3il, özenli bask lar yla kitaptan
okunmal .

Bu giri0i yapmam z n sebebi, y l sonunda yine çok say da
kitab n sökün etmesidir! Bu bölümde yeni yay mlanan dergi
ve kitaplardan k saca söz etmek isteriz. 2006’n n son
aylar nda o kadar kitap ç kt ki 0a0 rmamak elde de3il.
Hepsinden tek tek bahsetmek zor ama bunlar aras nda 0ahsen
benim ilgimi çekenler ilk elde 0unlard :

* Çok Sevmek – Enis Ak n: Deneyselliklerle geli0en, kimi
zaman da imgeselli3i kovalayan 0iirlere yak ndan bak lmal .
Yeni dergilerle de kar0 la0t k bu aylarda: Özgür Edebiyat
(editör: Metin Celâl), Mesele (editör: Osman Ak nhay). Bu
yeni dergilerin edebiyat m z için yararl olmas n dileriz.
Yay m süren dergilerden ise son aylarda 0unlar dikkatimizi
çekti: Yasakmeyve’de Nurduran Duman’ca yap lan Sait
Maden söyle0isi, Kitap-l k’ta Bâki Ayhan T. taraf ndan
gerçekle0tirilen Tu3rul Tanyol söyle0isi, Siyahi’de DeneyselSomut 0iir atölyesinin kapsaml ve titiz yaz lar , Cogito’nun
“Freud ve Kültür” dosyas , Mühür dergisinin Manifestolar
dosyas (bu dosya hakk nda önümüzdeki ay biraz
konu0abiliriz).

* Yayl lar çin Dörtlü – Mehmet Butak n: #lginç bir
0airden 0iirler, ilginçli3i ç plak ve murdar tenlere
dokunabilmesinden geliyor.
* iir Ustalardan Ö*renilir – Metin Celâl: 1980’lerin
önde gelen 0airlerinden birinin kaleminden 0iirin nabz n
tutma denemeleri, ele0tirileri.
* Beni Yanl Öptüler – Altay Öktem: Toplu 0iirler
olmas aç s ndan önemli ama Altay Öktem’in 0iiri giderek
t kan yor, yapay oyunlara yaslanan bir durum gösteriyor,
onun 0iiri biraz küçük #skender’inkine benziyor ama
maalesef küçük #skender’deki canl l k onda yok, Öktem
vasatl 3 n kap s ndan girmek üzere

3- Ay-n vedas-

* Bir Gün Mutlaka – Ataol Behramo3lu: Yeni bask s
yap lan
kitaplar ndan
biri,
yeniden
okunmas nda
Behramo3lu’nun 0airli3inin izlerine yeniden odaklanmak
sürmek bak m ndan yarar var.

“Diyelim yirmi ya0lar n zdas n z ve ilk defa güzel bir 0iir
yazd 3 n z fark ettiniz. Heyecanla dolar ve ben böyle bir 0ey
yazmad m bugüne kadar diye hissedersiniz.” (Tu3rul
Tanyol)
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Ba0taraf 8. sayfada

Mehmet SARSMAZ

yönetmenli3ini yapt m. Yay mlanan kitaplar m: Alt k rkbe0
Yay nlar Otoben, Sel Yay nc l k YÜZ’DE YÜZ. u an bas m
a0amas nda üç kitab m bulunmaktad r.”

BU’DUR!

14 May s 2006’da öldü Cenk Koyuncu. Kar s Rodos’tan bir
y l kadar sonra, kanserden.

Yoklu3u a0k n bu’dur: ya0ad 3 n
Okyanus gözler yoktur, bilirsin
Sahici sevinçler kanatlanmaz ki
Yal n a0klar yoktur, anlars n.

Sa3da solda yaz l özgeçmi0ine bak yorum da, bendeki 2001
tarihli özgeçmi0inden sonra Sona Veda adl 0iir kitab n
yay mlam 0, dokuz say kadar da Son Ki ot dergisini ç karm 0.

Kuytuluk gerçek de3ildir, ya0anmam 0
Lalezar yoktur, laleler var. Solgun.
May s, aylardan biridir yaln zca
I0 k, güne0tendir yaln zca
Zaman kilitli 216’ya*… saniye yok!

Cenk Koyuncu’nun ilk ba0vurusunu dikkate almay 0 m n hakl
gerekçeleri var; i0yerinde yap lan i0lerle üretim hakk nda yeterli
bilgiye sahip olsa da, idari i0ler eleman , insan kaynaklar eleman
olamayaca3 çok aç k. Bu i0ler de kendilerine özgü özellikler
gerektiriyor. Özellikle, kimin ne anlama gelmedi3ini bile hâlâ tam
olarak bilemedi3i “insan kaynaklar ” alan nda. Dahas , 32 ya0 nda,
hele Cenk Koyuncu gibi 0air yarat l 0l birine, “eleman” olarak
çal 0may da yak 0t ramazd m. Bu yüzden, tamam, nezaketsizlik
belki ama, görü0meye bile ça3 rmam 0t m kendisini; sadece,
ba0kalar na yapmad 3 m halde, arkada0lar mdan kendisine telefon
ederek te0ekkür etmelerini istemi0tim.

Kum’da yaz l yazg n anlamazs n
Mavi’nin onurlu geçmi0i
Nas l olsa bir gün sarar seni
#yidir mavi ama; k skan r sar y
Yar m kalsa da sevinci, sözcüktür o da.

#kincisi de böyle oldu.
Oysa, bu kez ki0isel nitelikleri, ilan verilen i0e çok daha
uygundu Cenk Koyuncu’nun. Ne ki, i0yerim bir yay nevi, bir
yay c l k i0letmesi de3ildi. Üstelik, 0air, edebiyatç , yay nc … bu
türden insanlara yak n duran bir i0yeri de de3ildi. Çal 0ma ko0ullar
daha a3 rla0m 0t , fiziksel ko0ullar ysa berbatt , diyebilirim. Cenk
Koyuncu’ya böyle bir ortam yak 0t ramad m o zaman da. K sa
sürede k r laca3 n , o dirense bile, i0yerinin böyle birini ba3r na
basmayaca3 n dü0ündüm. Ne ki, bugün üzüntü duyuyorum
bundan. Neden, bilmiyorum.

Zalimdir, budur ve 0iirdir;
Ölümsüzdür, budur ve de ya0am n içindedir…
Ümitsizdir, güzeldir, inkâr eder:
Mahzun bak 0 n …
*Güne0, kendi yörüngesinde saniyede 216 km h zla ilerliyor nedense.

Onun ne ko0ullarda oldu3unu, neden gazete ilanlar ndaki i0lere
ba0vurup durdu3unu bilmiyordum. Belki, tek ç kar yol olarak
görüyordu böyle bir i0i, de3i0ikli3i; belki, bir biçimde bu türden bir
i0e ihtiyac vard . O zamanlar kendimce, biraz da a3abeyce bir
koruma güdüsüyle hareket etmi0 olabilirim; yap mda böyle bir yan
var. Ama, “Bana neydi ki?” diyorum bugün; “Ça3 r, tan 0; böyle
böyle de; dü0ündü3ün bütün sak ncalar , tüm çekincelerini söyle,
neredeyse otuzbe0inde koskoca adam, b rak seçimi kendisi yaps n.”
Bunu söylemek için, çok geç, biliyorum. Anlams z da. Ne ki,
içimden bu a3 rl 3 , akl mdan bu sorular atam yorum. Hiçbir
zaman atamayaca3 m bile bile yaz yorum.

Zeki KARAASLAN
AN’KA GAGASI: Z12
sise daim kaim da* iniltisi cay r cay r yand
söyleyin kim vurdu, a ka selen ceylanlar !!...?

Sözü getirip edebiyata ba3lamak gerekir mi?
Öyleyse, 0öyle diyece3im: Bizde edebiyatç lar n “ekmek
paras ” için çal 0mak zorunda olmalar ne y k c 0eydir. Biz
onlardan dünya çap nda eserler, ödüller bekleriz. Yazamad lar,
alamad lar diye ele0tiririz. Onlarsa, geceleri, belki herkes
uyuduktan sonra, günün, hayat n olanca yorgunlu3unu duya duya
hayallerini, yüreklerini dökerler kâ3 tlara. “Her ölüm erken
ölümdür” der biri, “Size çal 0 rd m, çok ölürdüm” der beriki; belki,
bas ma haz r bir iki kitap b rak r geride, çeker gider.

bu ulvi gecede barudi göz ya0lar m hangi?
Mecusû asacak tenor 0ark lar çekilirken k n ndan
kayan y ld zlar n ilahlar yaral anka gagas n n
söylencesinden o semâhlar ays z 0afaklarla ç’ekmedik mi??
Hallac- Mansur seccade üstünde ene’l hakiki
yüre3inde k ld turab oldu e3ninde ya3l ip
ihânet mertli3i bozar, bulan k su gibi akar; da
hasm n gözü kördür, dostun tükmü3ü dolu olur.

Bir kez daha, i0imin en güç yan n n, i0e insan almak oldu3unu
dü0ünüyorum. Bu yüzden, yaz lar , 0iirleri d 0 nda tan yamad 3 m
Cenk Koyuncu’dan, hiç bilmedi3i, hiçbir zaman da bilemeyece3i
bu konuda özür diliyorum.”

k’uyu da inleyen mele3in sesini duydum. Kehribard ,
o yezidin geçmi0i. Ar0a yank lanm 0 dualar n
imam yok, cem y k k cera3 veren çeriba0 abdestsiz
cemaatiydik. Sevgi, arkadan hançerlenen son görü0me

*
Bu özrü dilemesi gereken Halûk Cengiz midir, yoksa kültüre
uykusunun aras ndan bakanlar m d r?

yüre3imden, yüre3ine sessizce s zan yetimsu yine sendin.

C zzz’ n ba0lang c nda bu soru vard r.
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çal 0anlar kabullenemeyebilir, benimseyemeyebilirler. Bunlar n
hepsi olabilir de, ‘deneme süresi’ uygulamas yine de ho0
de3ildir.” diye sürdürmü0. u saptamay yapm 0: “Ne ki, bizde,
hemen bütün yöneticilere, i0in kötüsü de i0verenlere göre,
ç 3 r ndan ç kan i0sizlik yüzünden, sokaklar, iyi e3itimli, gerekli ya
da gereksiz birkaç yabanc dil bilen, yetenekli, neredeyse
söylenecek her 0eyi bedavaya yapmaya haz r insanlarla doludur.
Kimilerinin bu insanlarla görü0meyi, i0e almay falan dü0ünmeden,
s rf kendilerini tatmin etmek için istediklerini söyleyebilirim.”
Sonras c zzz’ n ba0lad 3 an:

#ÇER#M YANIYOR YAR YAR,
DI ARIM SER#N
Nuri DEM#RC#
#çimizde, közleri hiç so3umayan bir mangal ta0 yoruz.
#çimizde, fi0ten hiç çekilmeyen bir buzdolab sakl yoruz.
Kafam z n içinde, günlerin tortular n
yo3urup
an la0t rd 3 m z bir tekne var.
Biriktiriyoruz,
kar 0t r yoruz,
yo3uruyoruz,
biçimlendiriyoruz ve götürüp buzdolab n n raflar na
diziyoruz.
Ve günün olmad k bir saatinde, aç yoruz dolab n
kap s n , uzan p ald 3 m z bir an y mangal n üstüne at yoruz.
C zzz!

“#0te, belki Cenk Koyuncu’yu çal 0t 3 m i0yerinin verdi3i
eleman ilanlar na iki kez ba0vurdu3u halde görü0meye
ça3 rmay 0 m bundand .
A3ustos 1999’da, o zaman çal 0t 3 m i0yeri ad na “#dari #0ler
Asistan ” ile “#nsan Kaynaklar Eleman ” ilanlar n vermi0im
gazeteye. Cenk Koyuncu bu iki i0e de ba0vurmu0, özgeçmi0ini faks
arac l 3 yla göndererek. Adres olarak, Kad köy’de bir posta kutusu
numaras yazm 0: 328. Alt nda da ev telefonu yaz l . Sonra,
“#stanbul 27 Haziran ‘67 do3umluyum. 2 y ll k evliyim” demi0.

*
Halûk Cengiz’den 2007 y l nda gelen ilk ileti,
buzdolab nda saklad 3 , besbelli s k s k ç kar p mangal nda
közledi3i bir an yd . Kendinde kalmas na raz olmad , aradan
geçen bunca zamandan sonra, getirdi zalim an s n , her
zaman orada kalaca3 n bilerek, benim mangal m n da üstüne
b rakt .
Ad na yazar, 0air, denemeci, ele0tirmen, her ne derseniz
deyin, edebiyat dünyas na eleman olarak kaydolanlar n
hamurundan al nm 0 bir parçayd közlerin üstüne konan.
Tütüyordu ama, pi0miyordu, yanm yordu, kömürle0miyordu;
hiç de3i0miyordu hep diri kal yordu.
Galiba bu de3i0mezli3i anlatmak için orda öylece
tütüyordu.

Ö3renimi hakk nda, ilkokulla ortaokulu #stanbul’da okuduktan
sonra lise ö3renimini Isparta Ticaret Lisesi’nde tamamlad 3 n ,
Eski0ehir Üniversitesi #0letme Fakültesi mezunu oldu3unu yazm 0.
“Orta seviye”de #ngilizce bildi3ini belirtmi0.
Deneyimi için de “1985’ten bu yana profesyonel foto3rafç l k
(çekim - karanl k oda) dal nda çe0itli yerlerde çal 0t m. Yay nc l k
alan nda çal 0malar m sürdü. 1992’de Eski’z, dergisini ç kard m.
Yap Kredi Yay nlar ’nda 3 y l düzeltmenlik, ar0iv sorumlusu,
editör ve dergi yöneticili3i yapt ktan sonra reklamc l k alan na
geçtim. Valör Grafik Tasar m irketi’nde metin yazar ve
Machintosh operatörü (grafik ve PC alan nda) olarak 2 y l çal 0t m.
Kartpostal bask s ve renk ayr m konular n bilirim. C Yay nlar
ad alt nda yay nevi sahibiyim. Halen ki0isel olarak bu i0i
yürütmekteyim. 1993’te Kuvve’den Fiil’e (Mitos Yay.), 1994’te
Otoben (Alt k rkbe0 Yay.), 1996’da Yüz’de Yüz (Sel Yay.) olmak
üzere 3 0iir kitab m yay mland . Halen bas ma haz rlanan 2 0iir
kitab m var. Ayr ca Alt k rkbe0 Yay nlar ’nda bask sorumlusu
olarak görev yapt m” dedikten sonra 0unlar eklemi0: “#0 hayat m
boyunca edebiyat ve di3er sanat alanlar nda ürünler vermeye
çal 0t m. Yeni ortamlara kolayl kla uyum sa3layabilen ki0ilik
yap s na sahibim. H zl ve üretici çal 0ma temposuna girebilece3im
aktif ortamlarda bulunmak beni mutlu eder. Resim, foto3raf,
edebiyat ilgilendi3im sanat dallar d r. Ayr ca seyahat etmeyi çok
severim.”

*
Ya0ad 3 olay n sorumlusu kendisiymi0, bu dünyay
kendisi kurmu0, temelini yanl 0 atm 0, çivilerini eksik çakm 0
da y k ld y k lacak gibi sallan p durmas na neden olmu0
sorumlulu3u ve suçlulu3u vard Halûk’un yazd klar nda.
Oysa o da bildi3i gibi dönen bir devrana eklemlenmi0, bunu
kald ramam 0 ve bu yüzden kendini edebiyat n d 0 na atm 0t .
“Kimilerine göre, yirmi yedi y ld r yapt 3 m i0in en güç
yan , i0ten insan ç karmakt r. Oysa, i0imin bundan daha güç
olan yan , insan almakt r i0e.” diye ba0lam 0 iletisine ve
“Belli düzeylerdeki i0lere d 0ar dan insan al nmas n n,
içerideki çal 0anlar üzerinde olumsuz etki yaratabilece3ini
dü0ünür, onlar n bu yöndeki beklentilerini anlamaya, dikkate
almaya çal 0 r m. Üstelik, yasada ‘deneme süresi’ diye bir
0ey vard r; be3enmedi3iniz ki0iyi bu süre sonunda i0ten
ç karabilirsiniz, kimse size bir 0ey diyemez. Ben, bu
a0a3 lay c süreyi de dü0ünürüm, dü0ünmek zorunda
oldu3umu dü0ünürüm. Elbet tüm ili0kilerde kan uyumu, ten
uyumu diye bir 0ey vard r. Elbet, insanlar n toplu halde
çal 0t 3 i0yerleri de kimilerini kabul eder, kimilerini etmez.

Ocak 2001’de de “Kalite Kontrol Sorumlusu” aram 0 z ilanla.
Cenk Koyuncu, bu i0e de faks yoluyla ba0vurmu0.
#ngilizce bilgisinin bu kez “az” oldu3unu belirtmi0.
Deneyim bölümüne de 0unlar eklemi0: “Enis Batur’un
Ondört+x+4 Deneysel Metin, Ya/zar, Ramazan en’in Deprem
Odalar , Ayhan Bozkurt’un Ömür Ölümün Önsözü ve Re0it
#mrahor’un
KUVVE’den F L’e adl
eserlerinin yay n
Arkas 7. sayfada

Çünkü, her i0yerinin kendine özgü bir kültürü, denebilirse, bir
organizmas vard r. Ki0iler de yeni girdikleri i0i, i0yerini, i0yerinde
Yay n Yönetmeni
Sahibi ve Yaz #0leri Müdürü
Yönetim Yeri
Yay n Dan 0manlar
Da3 t m

: Ramis DARA
: Melih ELAL
: Bar 0 Mah. Adalet Sok. Adaletkent Sitesi
H Blok, D: 3 16140 Nilüfer - BURSA
: #hsan ÜREN, Hilmi HA AL,
Serdar ÜNVER, Nuri DEM#RC#.
: Pentimento Art Shop (0212 2933959)

Yaz 0ma Adresi
Katk Pay
Posta Çeki
Bask
Elektronik Posta
Yay n Türü

: Ramis DARA P.K. 68 16361 Ulucami - BURSA
: 15 YTL
: Hilmi HA AL 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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