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Ayl k Edebiyat Dergisi

K TAPLARDA VE TOPRAKTA B TEN
OTLAR
Ramis DARA
nsan tekinin anla) labilir özelliklerinden biri de ilgi
alanlar n n çak )t - ki)ileri daha çok önemsemesidir.
Hayat mda uzunca bir dönem )iir ve )airler üzerine
yaz lar yazd - mdan, ortalama )airlerin ya da uzaktan
tan )t klar m z n hemen hepsi, affedersiniz, beni )air
yerine koydular; )iir yazd - m sand lar. Yüz yüzeysek,
tabii )iddetle itiraz ettim. Ama ço-una kabul ettiremedim.
ki nedenle!
lki, )iir yazmayana adam m denir!
(Birinin, hatta bir gün, büyük bir kitapç da
tezgâhtarl k yapan kitap kurdu bir okura sen insanlar n
birincisi olsan ne yazar, ben )airlerin üçüncüsüyüm
dedi-ini i)itmi)tim. –Bu arkada) daha sonra ikinci ve
birinci oldu, önce ustas n , sonra Shakespeare’i a)t ,
a)aca- kimse kalmad - için de sonunda )iiri b rakt !)
kincisi de, kendileri daha de-erlilerdi; çünkü
tescillilerdi. Onlar n gözünde ben de )airdim ama
gölgedeydim, yan mda kendisiyse kutup y ld z gibi
parl yordu.
Neyse ki )iir yaz lar n b rakt m, ortal klarda
gezinmiyorum, bu dertten biraz kurtulur gibi oldum; bu
kez de biraz-yak n mdakiler edebiyata (tabii )iire, )iir
yaz lar na demek istiyorlar) ne zaman dönece-imi
sormaya ba)lad lar.
Karde)im, ben edebiyat b rakmad m ki, )airlerle ilgili
nafile yaz lar yazmay b rakt m (toplumun ve ortam n
buna ihtiyac olmad - n , biraz geç oldu ama sonunda
anlad m), )imdi daha çok çal ) yorum; ama bitkiler
üzerine. Burada en iyi ve en i)e yarar kitab m yazmak
istiyorum.
roni olsun, biraz k zd ray m diye, kendim k zd m ya,
insanlarla do-rudan de-il, bitkiler arac l - yla ama yine
yazarak ili)ki kuruyorum, diyorum.
Ancak yine anlatamad - m görüyorum.
Au konu)ma konusunun ba)l - na bakar m s n z:
“Bursa floras nda otlar ve yaz n (edebiyat)”
Telefonda, srar üzerine, peki Bursa floras üzerine
konu)ay m demi)tim; ortaya böyle bir ba)l k ç km )!
Anla) lan, hangi )airin hangi )iirinde hangi otlar n
bitti-ine bakaca- m san l yor. Do-adaki say s z ot, ot
say lm yor.
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PENCERE
bir pencerem vard
)imdi yok, gö-e aç lan
belki de gölgem diyecektim
durdu-um yerde
durmad haf zam n da- n kl )imdi hat rlamak istemiyorum
birbirine kar )t e)ya
birbirine kar )t zamanlar
ben, ya-mur kesilince gö-e ç kacakt m
bir )eyle bulu)acakt m orda
sözcüklerimi arma-an eden
y ld z n tutkulu bedeniyle
sonra dediler ki:
digital kart n z yoksa giremezsiniz
saçlar n z kirliyse giremezsiniz
y ld z n z sönükse giremezsiniz
kederliyseniz, talihsizseniz
ad n z ünsüz harfle ba)l yorsa
derneklerde, partilerde kayd n z yoksa
sar ) n bir sevgiliniz yoksa biraz
giremezsiniz
yeryüzü ve gökyüzü sizi tan mal
dokundu-unuz ta)
tuzla buz olmal
yoksa giremezsiniz
bir pencerem vard
)imdi yok, gö-e aç lan
belki de yerin dibine gidecektim

Ömer Aksay, Süreyya Barutçu, Ramis Dara, Nuri
Demirci, M. Mahzun Do-an, Melih Elal, Gültekin Emre,
Tamer Gülbek, Hilmi Ha)al, lker )gören, Salih Mercano-lu,
Abdurrahman Aenel, Bâki Ayhan T. Mehmet Mümtaz Tuzcu,
Halime Y ld z.

Trabzon bas n na tan tt - , dergiye ölümüne de-in her türlü deste-i
veren Pulathaneli, “Arslan Pulathaneli’nin Penceresinden” adl
kö)esinde, )iir kitaplar toplama u-ra) s ras nda ya)ad klar n
belgeleriyle anlat r. Pulathaneli, say s on bini geçen )iir kitaplar
kütüphanesine sahipti. Sinan K l ç, “Arkeoloji K y s ”nda,
Karadeniz yöresindeki arkeolojik buluntulardan; kram Saraç,
“Klasik Dü)ünce ve Türk Klasikleri”nde Türk yaz n n n klasik
yap t
ve
yazarlar ndan;
Subutay Hikmet, “Ac badem
Mektuplar ”nda tan d - sanat insanlar ndan; smet Zeki Eyubo-lu,
“Elli Y ldan Kalanlar”da sanat ya)am ndaki an lar ndan söz eder.
Ainasi Özdeno-lu, sanatç lar n kendine yazd - mektuplar
“Özdeno-lu’na Mektuplar” ba)l - yla yay mlar.
Birinci dönem K y dergisinin kurucu kadrosunda yer alan
gazeteci Attila A)ut, 169. (Nisan 2000) say dan ba)layarak
“Günlerin K y s ndan” ad n verdi-i kö)ede yazmaya ba)lar. lk
yaz s K rk Y l Önce K rk Y l Sonra’d r ve derginin K y ad n al )
öyküsünü anlat r: “Ak)amüstleri, Ahmet Selim Teymur, Ziyad
Nemli, Gündo-du San mer ve Rasim Aim)ek’le Hakimiyet
gazetesinde bulu)ur, dergi haz rl klar n gözden geçirmek için
Ganita’ya giderdik. … Çal )maktan yorulunca, soluklanmak için
s rt m z Kalepark’ n yamac na dayar, bu arada Mehmet Salih’in
getirdi-i çaylar m z keyifle yudumlarken, k y ya vuran dalgalar n
sesini dinleyerek, yeniden dergi çal )malar na dalard k. )te KIYI
ad , tad na doyulmayan bu Ganita ak)amlar n n do-al ça-r ) mlar
aras nda biçimlendi” (Say 169).
K y , ayn zamanda Köy Enstitüleri’nin ve ö-retmen dünyas n n
belgeli-i gibidir. Yaz lar yer alanlar n büyük bir bölümü ya Köy
Enstitülüdür ya da ö-retmendir ve onlar n an lar na, ara)t rmalar na
yer verilir.
K y , 162. (Eylül 1999) say s nda ekonomik s k nt ya ili)kin ilk
i)aretleri vermeye ba)lar. Gündo-du San mer Trabzon’dan
stanbul’a ta) n r. Ahmet Özer Ankara’dad r. Yönetim TrabzonAnkara- stanbul üçgeninde sürdürülür.
187. (Ekim 2001) say s yla yeni bir at l m gerçekle)tiren K y
yönetimi, okurlar na seslenerek yay n politikas n , “K y ’n n
‘çizgi’si bir yan yla do-du-u topra- önemsemek, bir yan yla da
yaz n n olabildi-ince nabz n tutmak” biçiminde aç klar. Derginin
üçüncü sayfas ‘Yaz n Kurulu’nun okurlar yla ileti)im kuraca“K y ’n n Not Defteri” ad n al r. Bu, yeni bir heyecan getirir. Daha
sonraki say larda Ahmet Özer, brahim Dizman ve Çi-dem Sezer
güncel yaz n sorunlar n tart ) rlar burada…
Her )ey iyi güzel de yine de bir sorun vard r. Derginin bir geliri
yoktur, okur deste-ine gereksinim vard r. 193. (Mart 2002) say ya
gelindi-inde çabalar, iyi niyetli giri)imler ekonomik engelleri
a)mada i)e yaramaz. Ahmet Özer, “Orhan Veli’nin bir )iirindeki
gibi ‘her ey birdenbire’ oldu. Kültür ve sanat dünyam z n sakl
suyu K y ’n n, 200. say s n da görebilece-imizi dü)ünüyorduk.
K smet de-ilmi). 193. say da okurlar m za veda ediyoruz. … Ço-u
dergi iç sorunlar yüzünden, mutfa- nda olu)an dü)ünsel
ayr l klardan dolay kapanm )t r. Hatta kimi dergiler kapand ktan
hemen sonra, yeni say larla, yeni adlarla yay n ya)amlar n
sürdürmü)lerdir… K y ’n n böyle bir sorunu olmad .” derken; 41
y ll k K y ’n n 16 y l süren bu son döneminin Genel Yay n
Yönetmeni Gündo-du San mer, “Trabzon k y lar nda bir güne)
batt . Aimdi ortal kta dola)an hüznü gecenin” sözleriyle son noktay
koyar. Sisyphos tam tepeye ula)acakken kaya yeniden a)a- ya
yuvarlan verir.
2007’yle birlikte, gecenin hüznü yerini tan ) klar na b rak r.
K y ’n n takas yine, yeniden Ahmet Özer’in sanat dan )manl - nda,
taka sahibi Fethi Y lmaz ve yolcular Attila A)ut, Alâettin
Bahçekap l , Neriman Calap, brahim Dizman, Mustafa Duman,
Zekeriya Saka, Çi-dem Sezer, M. Re)at Sümerkan ile demirledi-i
yerden, 194’ten ba)layarak Karadeniz’den, yaz n denizine aç ld .
ki ayda bir okurlar yla bulu)acak. Yolu aç k olsun…

TRABZON’UN S SYPHOS’U ‘KIYI’ DERG S
Melih ELAL
K y , 1961 ile 2002 y llar aras nda, Trabzon’da zaman zaman
kesintiye u-rayarak dört farkl dönemde yay mlanm ) bir dergi…
Altm )l y llar n Trabzon A- r Ceza Yarg c Ahmet Selim
Teymur’un giri)imiyle, avukat Necmi Duman’ n yaz hanesinde,
dönemin genç gazetecileri Ziyad Nemli, Attila A)ut ve Gündo-du
San mer’in teknik yard mlar yla temeli at lan ilk dönem K y ’s ,
Ekim 1961’de “Ayl k Sanat-Dü)ün Dergisi” olarak yay mlanmaya
ba)lar. Büyük boyutlardaki bu dört sayfal k dergi, A-ustos 1962’de
yay mlanan 11. say s yla ya)am n tamamlar.
lk K y ’y yedi y l sonra, May s 1969’da, Güner Yalç n’ n
yönetiminde Fatih E-itim Enstitüsü Ö-renci Derne-i’nce ç kar lan
“Ayl k Sanat Dergisi” K y izler. Onun yay m da 19 say sonra,
Kas m 1970’te son bulur.
Aradan on bir y l geçer, 1981’e gelinir. Uzun y llardan beri
Trabzon gazetelerinde “Dosta Mektuplar” ad alt nda yazmakta
olan Ahmet Selim Teymur, Genel Yay n Yönetmenli-i’ni
üstlenerek, Yaz )leri Müdürlü-ü’nü Melih S. Ertüzün’ün yapt ayl k K y “Sanat Dergisi”ni Ömer Olcay’ n sahipli-inde 20 x 28
cm boyutlar nda 16 sayfa olarak ç karmaya ba)lar. Bu üçüncü
dönem yay n da 21. say yla, Haziran-Temmuz 1983’te son bulur.
Üç y ll k aradan sonra, Nisan 1986’da en uzun ömürlü “Ayl k
Kültür ve Sanat Dergisi” K y yay mlanmaya ba)lar.
Trabzon’da yay mlanan ve ilk üç dönemi olu)turan dergileri
görmedim. Bu bilgileri, dördüncü dönem K y ’s n n 100. (Temmuz
1994) say s ndan yararlanarak aktar yorum. Bendeki en eski dergi,
dördüncü dönem K y ’n n 82. (Ocak 1993) say s … kinci
sayfadaki dergi künyesinden kurucusunun Ahmet Selim Teymur,
sahibinin M. Naci Özkan, Genel Yay n Yönetmeni’nin Gündo-du
San mer, Yaz )leri Yönetmeni’nin Melih S. Ertüzün oldu-unu
ö-reniyoruz. Aair Ahmet Özer’se Sanat Dan )man …
Dördüncü dönem K y ’s 19,5 x 28 cm boyutlar nda, kimi özel
say lar n d ) nda, 32 sayfal k bir dergidir. K y ’da Betül Tar man,
Gültekin Emre, Hilmi Ha)al, Metin Güven, Arzu K. Ayçiçek gibi
)airlerin )iirleri; Burhan Günel, Muzaffer zgü, Zeynep Aliye,
Tansu Bele, Mehmet Semih, Zafer Doruk, Zehra T r l, Nadir Gezer
gibi öykücülerin öyküleri; Mehmet Ba)aran, Ayhan Hünalp, Fakir
Baykurt, Talip Apayd n gibi yazarlar n yaz lar yan nda,
Karadeniz’in yerel sanatç lar n n )iir, öykü ve yaz lar na da yer
verilir.
Muzaffer Uyguner, hemen her say da yazan en sürekli yazard r.
Daha sonra künyede K y ’n n ö-retmeni diye yer alacak olan Arslan
Pulathaneli, Nazif Evren ölümlerine de-in; Gündo-du San mer,
Osman Bolulu, smet Zeki Eyubo-lu, Mehmet Ayd n, Tu-rul Asi
Balkar, Ainasi Özdeno-lu, Hasan Akarsu, Muhsin Yener, Neriman
Calap, Vedat Yaz c , Tansu Bele sürekli yazan K y yazarlar d r.
Derginin lokomotifiyse Ahmet Özer, brahim Dizman, Çi-dem
Sezer üçlüsüdür.
K y ’n n en önemli yan ysa her say da yer alan “Atardamar”
bölümüdür. Burada geçmi)in yöresel yay n organlar (45 Y l
Öncesinden Bir Sanat Dergisi: Akobuz – Say 109), yörenin sanat
insanlar (Son Kemençe Ustalar ndan Ali Temelli – Say 122),
bölgedeki sanat kurumlar (Ya)am Objektife S -d ran Kurulu):
OFSAD – Say 143), çal )malar yla yörede tan nm ) ö-retmenler
(Bir Cumhuriyet Neferi: Ö-retmen Halim Genço-lu – Say 137)
yan nda, Melih Cevdet Anday (Say 116), Aziz Nesin (Say 114),
Ceyhun Atuf Kansu (Say 144) gibi yaz n m z n önemli adlar
ayr nt l olarak incelenip tan t l r. Kas m say lar nda “Atardamar”,
Atatürk ve devrimlerine ayr l r.
kinci sayfada, künyenin yan nda, “K y ’dan” ba)l - yla her
say da okurlara dergi ve çevresi ile ilgili bilgiler, bir önceki ay n
sanat olaylar , ödülleri ve sanatç ölümleri duyurulur. ç
sayfalardaysa ulusal ve yerel sanatç lar n ürünleri, desenleri
yan nda zaman zaman farkl adlar n kö)eleri yer al r. Örne-in gizli
kalm ) bir )iir kitaplar koleksiyoncusuyken, Ahmet Özer’in bulup

_______________________________
Merakl s için: 1968’den beri Türkçe yay mlanan edebiyat ve
sanat dergilerini toplamaya çal ) yorum. K y ’n n dördüncü
dönemden 83-92 aras ve 127, 133, 161. say lar eksik.
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M. Mahzun DO AN

Salih MERCANO LU

AYNAYLA KONUAMALAR

KIRK

1.
Ne ki derdim ayna
Me-er, bir y l uzakm )
k rk ya) m

k rk y ld r gidip geldim
a ile z aras
bütün harfler güzeldi
bütün kelimeler k rklar cem’i
iyili-i içindi a- r bir cümlenin.

Geceleri bile bak yorum
Kendime bir gurbet
Ah! Ütopya!

uzun ya)ad m, suçum de-il,
utand m s rt mdaki üniformadan
sonunda ç kard m, i)te etim!
ya)amla ölüm
i)le ev aras sadece bir hece

2.
Hiç bu kadar sevmedim
güne)li bir balkonu
Dikmen manzaras ndan
kartvizit yapt m
Bulut Apartman ’n tabut
Anahtarlar mavi bir )ehirde
Unut!
Unuttum...

özendim de:
‘ ) k’ dedim ömrüne bir pervanenin

Tamer GÜLBEK

3.
Olmad m, kimsenin ömrüne tuzak
Tuzaklarda bo-uldum

CAN TORTUSU
Baz )iirler baz ya)lar bekler
Yava)lar damardan akan zaman
A- rla) r ayna, durulur su

Anne, aynayla konu)uyorum
hem de gece yar s bak!
Kapanacak gözlerim gece ile
susacak

Uzaklara kalkan bir uça- beklerken
Dinçle)en ayg r devrilmi)tir tarihe
Ve aseton gibi uçup gitmi)tir
Dirime yaz lm ) o tatl tedirginlik
Dirimin özünü de alarak yede-ine

Nerdesin, ömrümce dokudu-um yatak?
4.
Dü)man m n say s üç diyor, bir dostum
Benimki daha fazla
ama burada
bir tashih var

Baz )iirler baz ya)lar bekler
Kabartma yaz tlard r onlar
Ancak bir can tortusuna yaz lan.

5.
Neden sevdim Destina’y
Â) - m
hep
uzaklar
Bütün alfabeler yanl )

Dalm ) m protokol salonunuza
ç plak ayakla
Kovun!
Düzeltip ipek kravat n z
fular n z ya da

Belki ku)lardan ö-reneceklerim var
6.
Ne öpülesi bir dudak
ne bir diz, ba) m koyaca- m

Nezih, Sevgi, Mesut, Aükrü
Burhan, Levent,
Özcan, Kadriye
Gökhan ya da...

Yaraband m gökyüzü
Gökyüzü, balkondan göründü-ü kadar

Ad n z neydi?

7.
Bir s rt çantas , uyuyup uyan p bana bakar
Göçemeze, uçamaza, konamaza
Ve bir kitap:
“Yaln zl klar... Yaln zl klar...”

9.
Garson! Bana bir uzak daha!
10.
Ey, uzakl ktan al nm )
plastik kapl ayna

8.
Aran zda bir gaf m

Sen anlat serüvenini biraz da...
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Veysel Çolak’ n 2006 iir Y ll ise bizce tam tersi, sanki
herkese yer vermek dü)üncesinin ürünü gibi geldi. Yani iyi bir
seçme ve eleme yapmam ) da, isimlerin d )ar da kalmamas na
özen göstermi) say n Çolak y ll - nda. Giri) bölümündeki
aç klamalar da gere-inden çok uzun tutmu). Hatta bir yerde
)airlerle özel-ki)isel (bilhassa Sina Akyol’la) hesapla)maya
dönü)mü) bu yaz . Bunun yerine )iirin sorunlar na, )iirin gidi)
yönüne ait k s mlar kalsa, ötekilere yer verilmese iyi olurdu.
Biraz kantar n topuzunu kaç rm ) gibi görünüyor say n Çolak.
Bu y ll kta olup da Asiltürk’ün y ll - nda olmayan, fakat olmas
gereken herhangi bir isim var m diye bak ld - nda, böyle bir
isme rastlanm yor maalesef. Demek ki her iki y ll - n da
aras nda kalan baz isimlere önümüzdeki y llarda odaklanmak
gerekir. Yine mukayese ederek bak ld - nda birinci y ll - n
belgesel karakterinin daha güvenilir oldu-u ifade edilebilir.
Çolak’ n y ll - bu aç dan maalesef biraz zay f görünüyor.
Kimin girip kimin girmedi-i her y ll k için tart )ma konusu
olabilir ama y ll klar n ortaya koyduklar yaz listeleri, olaylar n
kay t alt na al nmas , etkinliklerin ayr nt lar n n verilmesi,
ödüllerin duyurulmas vs. y ll klar n ay r c özelli-i olarak
ortada duruyor.
iir Defteri (Cenk Gündo-du-Aeref Bilsel) geçen y lki
karakterine benzer biçimde ç kt . Öncelikle dergiler hakk ndaki
dü)ünceler yer al yor y ll kta. Geçen y l, dergilerin kapaklar da
vard ve bizce daha iyiydi kapaklar n olmas … Bu y l belki de
yer darl - ndan dergilerin tek tek kapaklar koyulmam ) bu
bölüme. Yine de bilgi dökümü aç s ndan bak ld - nda bu
bölümün doyurucu bilgi verdi-i rahatl kla söylenebilir.
Ard ndan, poetik ortam hakk nda )airlerle-ele)tirmenlerle
yap lan bir soru)turma ve hemen sonras nda da seçici kurulun
aç klamalar yer al yor y ll kta. Seçilen )iirler iir Defteri’nde
en çok sayfa kapsam olan bölüm; 150 civar nda )iire yer
verilmi). Baz sayfalarda iki )iir bir arada yer al yor. Bunun
yap lmas ndansa, e-er sayfa s n r varsa, )iir say s n n
azalt lmas daha do-ru olurdu denebilir. Aairin memnuniyeti,
okurun memnuniyetinden daha önemli de-ildir. (Bir de, san r z,
belki hakl olarak, )iiri bir ba)kas n nkiyle ayn sayfaya
s -d r lm ) )airler al nganl k edecektir.) Cihan O-uz’un y l
içinde yay nlanan poetik kitaplar hakk ndaki kapsaml ele)tirel
yaz s , Tozan Alkan’ n 2006’daki çeviri çal )malar n inceleyen
makalesi, Özcan Erdo-an’ n internetteki )iir faaliyetlerini ele
alan tan t c yaz s , Sezai Sar o-lu’nun ilk kitaplar konulu geni)
yaz s iir Defteri’nin kal c l - n art ran çal )malar durumunda.

A R KIRLANGICI – III
Süreyya BARUTÇU
1. Güncel tart (malar
Y ll klar birbiri ard nca gelmeye ba)lad . Veysel Çolak’ n
2006 iir Y ll : Toplumun iir Yüzü adl derlemesi ve Bâki
Asiltürk taraf ndan haz rlanan YKY iir Y ll
2006 Aubat
ay n n ilk haftas nda okurla bulu)mu)tu. Geçen ay ortas nda da
Aeref Bilsel-Cenk Gündo-du ikilisinin haz rlad - iir Defteri:
iir ve Hayat 2007 yüzünü gösterdi. San r z, y ll klar ciddiyetle
izleyen, y ll klardaki toplam görmek isteyen bir okur ku)aolu)tu. Ke)ke sadece y ll klar de-il, )iir dergileri ve kitaplar da
ayn ilgiyle kar) lansa!
Biz geçen ay mesle-imiz gere-i baz ara)t rmalar
yapabilmek için birkaç günlü-üne önce Ankara’da sonra da
Antalya’dayd k. Kendi pratik ara)t rmalar m zdan kalan
zamanlar m z )iire, )airlere, edebiyata, dergilere ay rd k. Bu
arada, y ll k tart )malar na kulaklar m zla, gözlerimizle )ahit
olduk. Genelde söylenebilecek olan )u: Y ll klarla ilgili ilk
tart )malar sanal ortamlarda, )airlerin etkinliklerdeki
bulu)malar nda ya)anmaya ba)lad . Dergilerin, editörlerin
y ll klara ilgisi de yo-un olmal ki, Nisan-May s ay nda Varl k,
Mühür, iiri Özlüyorum gibi dergilerin y ll klarla ilgili dosyalar
yay mlayaca- söyleniyor. Bizce bu dosyalar n yap lmas çok
ama çok faydal olacakt r, oras kesin. Çünkü internet
ortamlarda ve )air bulu)malar nda yap lan tart )malarda bir arpa
boyu yol alabilmek mümkün olmuyor. Buralarda konu)ulanlar
dedikodu kabilinden yak nmalar, yaltaklanmalar filan…
Y ll klara )iiri seçilen )airler y ll klar be-enir ve övgülere
bo-arken, )iiri seçilmeyenler y ll klar yerin dibine sokmaya
çal ) yor. Hatta internette öyle tart )malara )ahit oluyoruz ki, A
y ll - na )iiri seçilen )air kendisinden )iir seçen y ll k
haz rlay c s n n “vizyon sahibi” oldu-unu ileri sürerken
(herhalde burada seçicilikten uzak, yamal bohça misali
“toplama”n n ad “vizyon” oluyor!), kendisinden )iir
seçilmeyen y ll k hakk nda akl na gelen her olumsuzlu-u
s ral yor. Böyle mi olmal ? Aairin ahlak , tavr ; )airin seviyeli
duru)u nerede kald ? Y ll -a girmek veya girmemek midir )airin
derdi? E-er böyle bir amaçla )iir yaz yorsa o )airin hiç )iir
yazmamas daha iyi de-il mi? Haz r, roman yükseli)teyken ve
biraz da olsa para getirirken bu tip )iir yaz c lar n n roman veya
hikâye yazmaya ba)lamas daha do-ru olmaz m ? (Zaten, son
y llarda ortaya ç kan ama kendilerinde )airlik yetene-i
olmad - n anlayan baz isimler yava) yava) roman veya hikâye
yazmaya ba)lad )imdilerde. Kendilerini tebrik ediyoruz!)
Böylece gerçek )airlerle y ll k haz rlay c lar ba) ba)a kal r ve
seçilen )iirlerin seviyesi de daha yüksek olur, )airlik
yetene-inden yoksun olanlar da kendilerini gösterecek ba)ka
alanlar bularak oyalanma olana- na kavu)urlar.
Kendi fikirlerimizi söyleyecek olursak: Bizce YKY iir
Y ll , gerçek manada kapsay c bir y ll k olmu). Gerek giri)
bölümünde, )iirle ilgili yaz lar n-söyle)ilerin bibliyografik
künyelerinin ayr nt s yla verilmesi, hemen hiçbir derginin ihmal
edilmemesi, )iir seçiminde de tutarl davran lmas y ll be-enmemizin sebepleri aras ndad r. Ele)tirece-imiz yerler de
var tabii ki: Ke)ke Bâki Asiltürk, daha çok )iir seçseydi ve
y ll - n giri) k sm nda kendi )iir anlay ) n daha net ve ayr nt l
)ekilde yans tsayd , kitaplar ve )airler hakk nda yorumlar
yapsayd . Bunu yapaca- ndan bir okur olarak emindik ama
göremedik. Belki de önümüzdeki y llarda bunun yap lmas
gerekir. Asiltürk’ün genç )airlere zar atma tavr n ise
alk )l yoruz: Yavuz Türk, Aehper Ferda Demirel, Cengiz Aenol,
Betül Yaz c , Ömer Üner, Mustafa Altay Sönmez, Ahmet
Y lmaz vs.

2. Kitaplar ve dergiler
* Sizi Hiç Sevmi miydim? – Yasin Erol: Geçen senenin
sonlar nda Dipnot Yay nlar ’ndan ç kan )iir kitab n )air
“sevmeyi unuttu-u kad nlara” ithaf etmi). Aiirlerde zaman
zaman Cemal Süreya’n n zaman zaman Attilâ lhan’ n sesi
duyuluyor. Bu seslerden s yr ld - nda kendi sesini buluyor
Yasin Erol. “sahi ben hangi zaman n delisiyim” diyebilen,
“yaln zl - ma kulak kabartt - n z için söylüyorum” deme
inceli-ini gösteren bir )air var bu kitapta. Kendisine göre
olmayan bir hayatta ba)kalar n n varl - n seyretmenin ac s n
ya) yor bazen. Bazen de kötü geçmi) çocuklu-unun elinden
tutuyor.
* Suda Yürüme iirleri – Ali Selçuk: Hayat n içinden gelen
)iirleri var Ali Selçuk’un. 1977 do-umlu bu genç )air
temmuzun ve a-ustosun yüzüne bakarak yaz yor )iirlerini. Yer
yer kitabili-e bula) yor görünse de gö-süne bast rd - n orada
unutan bir insanilik her )eyin önüne geçiyor onun )iirlerinde.
Belki de yar m kalm )l k duygusuyla ya) yor; oyuna al nmay p
ta) üzerinde oturan çocuk gibi bak yor etraf na. Aiirleri genelde
geni) soluklu de-il ama bu durum, )iirlere incelik kazand r yor.
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Genç )air say s n n had safhaya ula)t Selçuk’un )iirleri okunmaya de-er…

günümüzde Ali

Hilmi HA0AL

* Yasakmeyve: Dergi, 25. say s n idrak etti. Bu say da ay n
)airi Sina Akyol, onunla konu)ma yapan ise Gonca Özmen.
Kapsaml ve doyurucu bir konu)ma olmu), baz tart )ma
noktalar da ilgi çekiyor. Dergide yer alan )iirlerden O-uzhan
Akay ve Metin Cengiz’in )iirleri çok kötü; zzet Yasar ve
Hüseyin Alemdar’ n )iirleri ise iyi say labilir. Yasakmeyve’nin
bu say s )iirden çok )iir üzerine yaz lara yer vermesiyle dikkat
çekiyor.

BU SANCISI
Zembere-i bo)alm ) zaman gerçe-i, zehirli kalabal k
aban yor hayal topra- m n üzerine, özümün yüküne
)imdi nas l havaland r r m serçelerimi, nas l, nas l…
kirletilmemi), tüketilmemi) gülümseyi)lerin )avk na
menek)elerimin, menek)elerimin, menek)elerimin…
ah’ anlaman n zonklad - yerden çatl yor ci-erim
felaketimin orta yeri sanc l bo)luk ota- , i)te bu
bu sayr ayr l k
bu

* Üç Nokta: Derginin 8. say s )u anda önümüzde. 1980’leri
oda- na alan bu say da gayet kapsaml soru)turmalar, yaz lar,
ele)tiriler yer al yor. Bundan böyle, 1980’lere dair söz
söyleyeceklerin, Üç Nokta’y referans almadan bunu yapmas
dü)ünülemez. Derginin editörü Cenk Gündo-du’yu ve dan )ma
kurulunu bu dergi için kutluyoruz. Dergide soru)turmaya
kat lan veya yaz lar yla yer alanlar aras nda küçük skender,
Haydar Ergülen, hsan Deniz, Seyhan Erözçelik, Necmiye
Alpay, Veysel Çolak, Süreyyya Evren vs. var. Çi-dem Sezer,
Serdar Koçak, Salih Mercano-lu ve Kemal Özer’in )iirleri ise
dikkati çekecek güzellikte.

gelmi) bulundu-um liman sanal, ölüme ayarl , al k
neler ummu)tum oysa, har yolu umar sütüdür diye
)imdi nas l usland r r m a)ks zl -a a) lanm ) kentimi
bozk r nda sözcüklerin, az tm ) say lar n ayaz alt nda
kavu)malar n olmad - , bar )malar n olmad - iklimi
plastik kartlar n z vanadan ç km ) çark , ça- gazab
felaketimin orta yeri, sak ncal hiçlik yata- , i)te bu
bu sa- r sahanl k
bu.

* K y : Y llar sonra )air Ahmet Özer, K y ’y yeniden
ç kar yor. K y bir zamanlar hakikaten de ilgi çeken bir dergiydi.
Küçüktü ama hem Karadeniz’den hem de ba)ka yerlerden pek
çok )airin )iirlerini, yaz lar n yay nl yordu. K y ’n n bu
say s ndaki imzalar aras nda Esat Ak nc , Ahmet Uysal, Çi-dem
Sezer, Ümit Tar , Betül Tar man, Bülent Sümer, Mustafa
Duman, Deniz Ye)il, Ruhi Türky lmaz vs. var. K y eski
günlerine döner mi bilemeyiz, ama )unu biliyoruz ki ta)ra
dergicili-i eski günlerini a)t bugün. K y hem yöreyi gözeten
hem de öteki yerlerle ba-lant içerisinde olan bir dergi olacakt r
yeniden. Umudumuz bu…

1lker 10GÖREN
B Z SA[ANA[I
Ya-mur yang n ak yor duda- ndan
yüzüne bak yor denizin bir yan

* Varl k: Derginin Mart say s çeviri üzerine bir dosyaya
ayr lm ): “Çeviri Korsanl - ”. Yaz lar okuyunca çeviri
romanlarda, )iirlerde, öykü kitaplar nda, bilimsel yap tlarda
inan lmaz çeviri h rs zl klar na )ahit olacaks n z. Bu kadar da
olur mu dedirtiyor baz tespitler! Aiirler içerisinde Kemal
Varol’un, Aakir Özüdo-ru’nun ve Cem Uzungüne)’in )iirleri
iyiydi; Celâl Soycan’ n ve Necmi Zekâ’n n )iirleri ise iyi
de-ildi.

seninleyken yürüyü)ünü izliyorum gecelerin
suskun harflerle f s ld yorsun içime…
ya-murun bir yan , sevi)meye ak yor

3. Ay n vedalar
1. “Aair mektuplar , reklam metni yerine geçerek postaya
de-il de dergilere veriliyor art k. Kusura kal nmas n, en küçük
bir samimiyet yok bunlarda. Yay mlanaca- garanti oldu-u için
de, hesapl kitapl cümleler i)te. En küçük bir mahremiyet
özelli-inden yoksun ‘aç k mektup’lar.” (Abdülkadir Budak,
Varl k, Mart) [Acaba say n Budak, son zamanlarda böylesi
mektupla)malar na rastlanan Haydar Ergülen ile Mahmut
Temizyürek’i mi kastediyor?].

karanl -a oturuyoruz usulca seninle
bu geceye, bu yola, bu tene, bu tere
bir )ey ar yorsun.
bana bak yorum, arad klar n da sana bak yor

yol birden suskun,
sen ellerinden tutuyorsun bir güvercinin
gülümsüyorsun bulutlar sayarken
bir da- n s rt na binip.

ya-mur bir yan n bize b rak rken…

2. “Haydarpa)a ve daha birçok tarihi mekân etraf n
ku)atarak yok etmek isteyenler bilmeli ki ne yaparlarsa
yaps nlar )u an ya)ayan ve gerçekle)tirmeye çal )t klar
çirkinliklere tan k olan insanlar n hat ralar n onlar ya)ad sürece belleklerinden silemeyecekler.” (Betül Yaz c , Onalt
K rkbe , Mart).

4. “gündüzü dumanl serçe / gökyüzünden bir tutam mavi
/ kalp at ) -bahar rüzgâr / tren sesi ve çocuk ç -l - yla / çarpt
penceremize” (Ahmet Özer, Akatalpa, Mart).
5. “Bir türlü ‘anti-lirik’ olamad - n , olamayaca- n bildi-i
için ama saf ve kat ) ks z bir lirik )iir olarak kalamayaca- n da
bildi-inden, ne tam olarak saf bir lirik )iir olarak kalabiliyor
Birhan Keskin )iiri, ne de çok istedi-i halde ‘anti-lirik’ler kadar
cesur olabiliyor.” (Kemal Varol, Mesele, Mart).

3. “ayaklar m benim hep çocuk kalmay isteyen bir
yanl )t r / çok ama kimsesiz bildi-im bir )ehir a-r s , geçilebilir
/ bir sl kla ne)e güdümlü, ki tendir arzulad - onun” (Aakir
Özüdo-ru, Varl k, Mart).
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‘HER K TABIN EL K TABI’

YAAAMSANAT GÜNLÜ[Ü (24)

Gültekin EMRE

Mehmet Mümtaz TUZCU
*

Bu ba)l - n bir de at yaz s var: Her Kitab n El Kitab
oluyor do-a okumay bilince. “Önsöz Yerine”de )iirin amans z
“Serüven”ine dikkat çekiliyor: Aiir yolculu-u “merak”la
ba)l yor, “al )kanl k”la sürüyor, büyük bir “tutku”ya dönü)üyor
ve )iir “cinnet” geçire geçire yaz l yor. Bu gerçe-in
saptanmas ndan sonra 1992-1995 y llar aras nda yaz lan
“Ç plakl n: iirde Örtük Anlam”da yer alan )iirlerle
bulu)maya geliyor s ra. A)ka imzas z bir yakla) mdan öte,
korsan bask nlara da ilgi duymadan geli)en ba)ka bir )eydir.
Yani “a k ki bundan ba kad r ve düpedüz budur”u göndere
çeken. Kitap boyunca kendini an msatan “at”l imgeler ise
dinmeyen f rt nalar , ele avuca s -mazl - , ha)ar l - ,
devingenli-i sergiliyor. Aiirlerde yeni bulu)lar ve atakl k da
hemen göze çarpar: “bir mu mula a ac gibi/ buru uk ve
ek iydi ak am” gibi. Ad n n Titreyen Ünsüzleri gibi... Au dizeler
de çarp c oldu-u kadar yeni bir söylemin mu)tucusu da:
“Ülkenden uzaktas n, ülkendeyim/ giderek, postadan kaybolan
mektuplara/ benziyor iirlerim.” Sere serpe bir anlat m ve
alabildi-ine kendine güvenen dizeler. )te: “Kar k y da,
eteklerinde yanan bir bal kç köyünün ayd nlatt da / uykulu,
yakut bir kolye gibi sallan yor diri gö üslerinin deltas nda/
Sen, görüp de unuttu um rüyay an msatacak bir ark
söylüyorsun”. Kendine hakim olmay bilen sözcükler,
ekonomiden haberi olan bir kalemin önünde diz çökmü) dizeler
“içerden süngülü”, “bin i neli parekete” sanki.
2000-2004 aras nda “Anlamak Gerekir mi?”deki )iirler
ç kagelir. mlenen ise halk n y ld zlar n n gökte oldu-u (yani
öldürülenlerin), ula) lmazl - ve askerlere göndermeyi,
sahtecili-i ayn kap dan u-urluyor Gökçenur Ç. “çelenkler ve
çapraz k l çlar aras nda/ ve ölüm bir sözcük de il/ o uldur
bize, sonra susar siyaset.” diyerek, 12 Eylül 1980 darbesinin
ülkemizde açt - derin gedi-in bir türlü kapat lamad - na da
ustaca göndermeler var bu cesur dizelerde: “Y l bin dokuz yüz
seksen küsur, ülkede asker ve s k yönetim,/ zafer havas
sokaklarda; komünistlerin ba ezilmi tir”. Ac s sonra sonra
kendini d )a vuran bellekteki unutulmaz görüntülerden
dev)irilen imgelerle yol alan bir hayat n )iirleri 1990-92’deki
“Uzun Otlar Zaman ”na ba-lan r. “anlasam azalmayacakt
ac ”. Bu dize bile tek ba) na bir ömrü ç r lç plak gözümüzün
önüne seriyor. Ac y kim anlayabilmi)tir, ya da kim
hafifletebilmi)tir? Hayat anlamak kolay de-ilken, yüre-i
da-layan ac lar nas l anlayaca- z ki? Ortada heder olmu),
y k lm ) hayatlar, k r l p parçalanm ) a)klar, tükenmi) dü)ler
varken, ac y anlamak neye yarar ki?
“Ans z n Ya mur” 1995-1998’de “sesler ki yeti emez
ya murun eyersiz atlar na” diye diye do-ar kale burçlar na,
dalgal denizlerin dalgas na, “portakal” n –varsa– yüre-ine.
Onun için )u iki dize zamana kaz nm )t r küslük falan
yaratmadan: “Uzun ve atlanarak okunan/ bir düzyaz d r belki
zaman” Au iki dize de a)k unutturmak için dile gelmemi)tir,
tersine a)k karekökü olarak alg lamak için varl kla yokluk
aras nda sal n p durmaktad r: “Çünkü toplat lm bir dergidir
a k/ ilk say s el alt ndan da t lan”. Kim okur, kim yazar bu
durumu, oras n kurcalamaya gerek yok.
“Poeta Pirata Est” (1997). )te geldik bir ç rp da Her
Kitab n El Kitab ’n n sonuna. Bu bölümle ba)taki giri)in bir
akrabal - oldu-u kesin. Aiir üzerine ahkâm kesmeden öte tek
elden saptamalar, vurgular, bulgular, belgeler sunuluyor okura,
)iir okuruna. Örnek mi? “Anlam, iirin definesidir.”, “>yi okur,
define avc s .” Onun için bu bölümün aforizmalar da ba-r nda
ta) yan uzun )iirinin ba)l - Y rt k Bir Define Haritas ’d r.

ki soruluk bir soru)turma. Sorular s ms k ama!.. lki: neden
)iir?
“San r m’s z, Herhalde’siz yan t bulunmaz bende; kesinli-i
kald ral m, kavga ç kmas n,” diye minyatür bir )akayla aç l ) yap p
yan tlara geçtim.
“Son derece h mb l bir hamarat m ben!
“Fena halde tez gönüllüyüm: içim çok dar; ama molla ad m yla
helva çekerim koruktan. )lerime burnunu sokamaz Aeytan.”
“Maymun i)tahl y m, azim nedir tan mam.
“Soyum gibi ba)lar, sopum gibi sürdürürüm; anlayaca- n z:
b rak veririm yüzüstü. Burcum da azim burcu i)in tuhaf !
“Ama, bir yandan da, )a) rt c direngenliklerle örülüdür
ya)am m.
“En küçük benek kay tl kal r bende.
“On y l sonra o noktac -a döner, kurcalaya kurcalaya büyütür,
tutulacak iki kulak kald r r, ta ba) ndan yeniden girerim ayn i)e.”
“Yaln zca, yaln zca kendim için yapar m!.. Bütün
yapt klar m !..
“Ama sonra, olu)an
co)kuyla payla) r m. Bay l r m
bölü)meye!”
“Gözlerimle, aln mla suda yürür giderim. Karda gezsem izime
basamaz hiçbir izci.
“U-run usul çal ) r m çok zaman; kaytarmam da öyledir.
Beraber olduklar m, n’eylerim ne ederim anlamazlar ço-u kez.
Ç t’s zd r ç rp n ) m… ve tek ba) na. Ama gün dayat nca, imece
çatmakta da hünerliyimdir do-rusu.”
“Çok çekingen, çok s k lgan bir
(yazd klar m yay ml yorum, örne-in…)”

te)hirciyim

“ )te bunlar yüzünden ve bunlar sayesinde
“ve daha bir sürü nedenle ve asl nda galiba sadece
“bunca
bar )maz
kar) tl yaln zca
O
bar nd rabilece-i için Aiir yaz yorum! –herhalde!–”

sonra…

bar )t r p

*
Yaz olanca )iddetiyle sürüp giderken giriyor Güz her vakit.
S ca- n en kavurucu oldu-u geceden ba)l yor. O yüzden umars z
kal yoruz hep… gözümüzün önünde kuruyup dü)erken… körpe
k l f m z, can gömle-imiz.

Aairle okur aras nda geli)en, çeli)en bir dünyaya harita
üzerinden yakla) l yor. )in özü )airle )iiri aras ndaki ili)kiyle
birlikte )iirdeki örtük anlam n yol haritas n ç karmakt r as l
amaç.
“Sonsöz yerine” de ise can al c Bir Rak Sofras Foto-raf
vard r: Cesur )iirler yaz yor dedik ya Gökçenur Ç. için.
“Ölürsem, ki bu y l modaym ölüm/ bir rak sofras foto raf na
gömün beni” dizelerinden dolay as l cesur kendisi )iirinden
önce. Kurgusuyla da öne ç kan bir kitap Her Kitab n El Kitab .
Diliyle, söylemiyle, yaratt - )iir dünyas yla da kendini önlere
f rlatan, özgün mü özgün bir kitap kazand )iir okuru. Daha ne
olsun!
_____________________
Gökçenur Ç, Her Kitab n El Kitab , Yitik Ülke Yay nlar , Kas m 2006,
80 sayfa.
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Halime YILDIZ

Ömer AKSAY
Üstüme Al nd

KADIN SURETLER

m Birine Ait Kimlikle - 11

B LÂL CERÎR’ N AÇMAZI

ta) sessizce do-ruldu
teneke trampetlerle uyand rd ruhlar n
Kör imge kad nlar
günün teri, bald ran zehri gece

Bir ürpertiyle kapanabilirim secdeye, e-er ya-mur dindiyse
)imdi
dinen bir gözya) yla, bahçe(m)de
dinen bir ac
ya da kanla tutu)an sevap
dinen fa)ist bir sokak gürültüsüyle
dinen açl klarla, uzak, yak n, orta, bütün do-ularda
bildi-imiz ç -l klarla
komünist hezeyanlarla
dinen bir tabut sessizli-inde sonbaharla
dinen bembeyaz
bir ölü yüzü gibi serin darbelerle
troçki gözlükleriyle, üstten bak nca sigmund freud
dinen edilgen ruh ve edilgen hayatla
dinen kösnül bir yahudi utanc yla
dinen belayla, isyanla
dinen grevlerle

suzinak evlerde çürütüldü
yaz masal tülbentler
güz a- d na berdel, akasya ölüsü ten
o kad nlar yayan )imdi, perihel p nar nda
a)k sesinde uçan ku), l k mavi dü)
antik kâseye doldurup gözlerini
kumsalda sabahlad lar
)arap içirdiler, içlerini kemiren kurtlara
sunaklar ndan su içenden
arta kald kad nlar
aynadan dü)tü suretleri
saçlar ss zl - n küf rengi

dinen a- r, emperyal bir ses tonuyla
dinen s radan bir diyanet rehberinin tavaf yla
dinen lebbeyklerle
dinen yürüyü)lerle sabah ak)am, hicri ve miladi
uyduruk takvimlerle s z nt l , a-r kesici
dinen din d ) dü-ün törenleriyle
uzun bir y l boyu süren, sürükleyen ortaça-da
dinen terörist bir s k nt yla, evet ama
dinmeyen bir sürüngenlikle
dinmeyen
dinmeyen
dinmek bilmeyen.

Abdurrahman 0ENEL
KULLANILMIA AAKLAR ALBÜMÜ
Sen benim cennetimsin, tut ellerimi b rakma.
Ç kar parma- ndan sadakat yüzü-ünü;
Dö)ümden havaland uyku ku)lar .
Sen beni uyuma ku)lar uyu.*

Bana, ortaça-daki içhuzurunun yapay
uzunlu-u, korsan bir tarih )eridinin önünde tesadüfen
üçka- tç ö-rencilerim taraf ndan ö-retildi
temiz bir nevresim gibi (sonbaharda) gündüzü kaplayan gece
evet, uyku dindiren bir mesneviydi, elindeki
Bilâl Cerîr’in, yani benim açmaz mdaki ben’in
felaketi, inen bir depremle, bir deniz, anlams z bir sava)
emperyalist bir serke)lik ve inen )ehvetle
ben
elbette Bilâl Cerîr san ld m.

Bo) teneke kutusu gibi yuvarlan r m merdivenlerden pald r
[küldür.
Üç y l a-lar m.
Arnavut kald r ml bir a)ka çarpar kalbim.
Lübnan bombalan r sabaha kar) .
Parçalan r Beyrut; y k l r köprüler.
Son çocuklar da ölür.
Kan renkli bir s v gibi hal ya h zla yay l r m.

Bendim, ben ki Bilâl Cerîr
her ak)am koynuma giren aynaya dokundum sinsice
yürüdü-üm caddede bana neyin gerekli oldu-unu bilmek
isterdim, hangi pencerede imkân bulan bir çapulcu?

nsan kalbi çarpt kça ya)ar, sava) alan na dü)en yapraktaki
[güzelli-i.
Her sabah güne)e erken açan; beni unutma çiçe-inin söyledi-i
[)ark y ,
nsan kalbi çarpt kça duyar.

Kanunlar n i)ledi-i bir ortamda
ota- b rakarak gittim, mevduat hesab mda küçük bir nema
kendimi adad - m, hep kendime k yd - m, terkedilmi) bir yaz
mevsimin sonu, terkedilmi) bir k y kasabas
daha uygun bir mecra, kan için
kan bulunamad bana. kabard kça deniz gem al nd k y dan
üstüme kald
y ll k faiz tutar . kamuya ait havuzdan
ta)an birkaç ta)ra damlas
hicran
küçük sevaplar için tutunmu) bir siyakat
mevsimin son nefesi
imbat.

Sen benim cennetimsin, ç kar parma- ndan sadakat yüzü-ünü.
Elini ate)e sokma.
A)k, satrançta hamleye benzer: böyle söylemi)ti mara)l bir
[b çak bileyicisi.
Yenilirsen erken unutulursun, silinir gölgen kullan lm ) a)klar
[albümünden.
Zar atars n ad ma kumarlar oynars n,
Ba-dat bombalan r sabaha kar) .
Ta) üstünde ta) kalmaz.
Duyulur analar n a- d : kald r mda son çocuklar da ölür.
Sessiz küçük harflere bürünürüm.
Havalan r sakal mdan ilenç ku) yuvalar .
Ayn kavanozun içinde kal r z k zg n madrid bo-as yla.
Sen beni yine b rak p gidersin.
Kimseye vefa borcu olmadan ölürüm bir huzurevinde.

Ba)taraf 8. sayfada
sarkac aras nda gidip gelen bir Tanp nar için bu iki ucun bulu)acaortak zaman, ancak rüyalarda in)a edilebilir. Bursa’da Zaman )iirinde
zaman, tarihin içinde erimi), muhte)em bir dönemin rüya âlemini
ku)atm ), bugünü de kapsayan, bugünden bakan bir zamand r.
_________________________

* Ezginin Günlü ü’nden

* 4 Mart 2007’de Bursa 5. Kitap Fuar ’nda gerçekle)tirilen konu)ma.
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TANPINAR’IN SAAT

*

Aiir anlay ) n da “en uyan k bir gayret ve çal )ma ile dilde rüya halini
kurmak” olarak ifade eder.
Rüya ve musiki ile ayaklar yere basan Tanp nar heykelinde
zaman , ya onun aln na ya da daha do-ru bir seçimle gözlerine
yerle)tirmem gerekti-ini dü)ünüyorum. Çünkü Tanp nar, kendi
zaman n olu)tururken, bir bak ) halindedir ve bir aynayla yüz yüzedir.
Ayna ile Tanp nar’ n konumunu üç biçimde ili)kilendiriyorum:
1- Tanp nar aynan n önündedir. Bu anda nesnel zaman n ya)ar. Bu
zaman n içinde, 1901 y l nda do-mu), babas n n memuriyeti nedeniyle
oradan oraya sürüklenip durmu) bir çocuk, Edebiyat Fakültesi’nde
okumu), çe)itli illerde ö-retmenlik yapm ) bir genç, sonunda mezun
oldu-u okula profesör olmu) ya)lanmaya niyetli bir adam vard r. Bu,
hayat dedi-imiz )eydir. Tanp nar, bu zaman kesitinde olaylar n
içindedir, olaylar ya)ar, olaylara müdahale eder, onlar yönlendirir ya
da onlardan etkilenerek yönünü çizer. Buradaki zaman, içinde aylar ,
günleri, y llar , mevsimleri bar nd r r. Bu zaman, ömür dedi-imiz
süreyle s n rl d r. Tanp nar’ n do-umuyla ba)lam )t r, ölümüyle
noktalanacakt r.
2- Tanp nar, aynan n arkas ndad r. Buradaki zaman, aynan n
önündeki zamandan epey farkl , s n rs z, k s ts z, bir zamand r. Olaylar
ve ki)iler gerçek konumlar ndan ve gerçek hallerinden s yr lm )t r.
Aynan n önündeki gerçekler, rüyalarla, imgelerle, hayallerle iç içedir,
kol kolad r ve biçim de-i)tirmi)lerdir. Böyle bir ortamda kendine yer
bulan Tanp nar, oradaki hayat n ak ) içinde olmayan, olaylara
kar )amayan, ama hem hayat hem de olaylar içinde duyan ve ya)ayan
bir konumdad r. D )ar dan bir bak )t r bu, ama ayn zamanda içerde de
ya)amakt r. Bu ortamdaki Tanp nar, aynan n önündeki Tanp nar’dan
oldukça farkl d r.
3- Tanp nar aynan n üzerindeki surettedir. Aynan n önündeki
gerçekli-i, aynan n arkas ndaki hayalin, rüyan n, imgenin üstüne
dü)ürdü-ü dü)sel an n içindedir. Gerçekle hayali, gerçe-in zaman ile
hayalin zaman n bu düzlemde bulu)turur. Hayallere somut bir gövde
kazand rmak için onlara gerçeklerin maddesini giydirir. Burada zaman
imgeseldir. Ça-r ) mlara aç kt r. Bursa’da Zaman )iiri üzerinden
örnekleyecek olursak, Orhangazi döneminde ya)amam )t r ama
1940’lardan süzülerek oraya gitmi), )ad rvanda )ak yan suyla ellerini
y kam ), yüzünü serinletmi)tir. O devirde Bursa’n n üstünde yanan
zaman n billur avizesinin epey uza- ndad r ama o avizenin ) klar n
yakan anahtar çeviren odur. Bursa’n n fetih günlerinden 600 y l
beridedir, ama )ehre giren ilk atl lardan biridir.

Nuri DEM RC
Tanp nar’da zaman kavram na kulak vermeden önce, k sa bir
de-ini biçiminde de olsa, zaman n ne oldu-unu sorgulamal y z.
“Zaman ne?” sorusu bugünün sorusu de-il )üphesiz. nsano-lunun,
avland - , bar nd - , göçtü-ü, konaklad - mekânlar ve bu mekânlarda
bir madde olarak kendilerini fark etti-i günden bu yana, daha sonra
filozof, dü)ünür, bilge diye adland r lan ki)ilerin, bir sezgi olarak
zaman konusunu da didiklediklerini, bu konuda dü)ündüklerini
biliyoruz.
lkça-da mekân , mutlak, her yerde her zaman ayn ve hareketsiz
bir bo)luk olarak tan mlayan dü)ünürler, zaman da hep ayn h zla
geçmi)ten gelece-e do-ru akan bir “)ey” olarak kabul etmi)ler. Ne ki,
varl klar n ve varl klar n n anlam n aç klamaya yetmemi) bu iki
kavram; eksikli-i, bu iki kavrama “madde”yi ekleyerek gidermeye
çabalam )lar ve kendilerinin de bir madde oldu-unu varsayarak,
“Dü)ünüyorum, o halde var m” sav na benzer bir deyi)le, varl klar n
“Aimdi, buraday m, o halde var m” biçiminde ifade etmi)ler. Kimileri
bu üç kavrama hareketi ekleyerek bütünlü-e ula)may denemi);
kimileri de, zaman n ve mekân n gerçek olamad - n , bu kavramlar n
insan bilincinde olu)turuldu-unu savlam ). Sonuçta, insan bilgisi
geli)tikçe zaman ve mekân konusunda daha derin, daha do-ru bir
kavray )a ula) laca- kabul görmü), bir bak ma soru ve sorun
ertelenmi)tir.
Zaman üzerine sorulan sorular n arkas yok. Bu sorular hepimizi
koval yor; hepimiz bu sorular koval yoruz. Örne-in ben, ak p gidenin
zaman de-il de mekân oldu-unu dü)ünürüm. Biz, mekân dedi-imiz bir
yolu yürüyoruzdur belki; zaman da bu yolun k y s , yolun k y s nda
yükselen ve üstüne afi)ler yap )t r lm ) bir duvard r. Yani ya)amak
dedi-imiz )ey, bu duvara as lm ) afi)lere; oradaki anlara ve mekânlara
bakarak yolla birlikte ak p gitmekten ba)ka bir )ey de-ildir. Belki de
mekân, bir yol de-ildir de, t rmand - m z ve yukar larda bir yerdeki bir
sahanl ktan sonra inmeye ba)layaca- m z bir merdivendir. Bu durumda
zaman da bu merdivenin korkulu-udur. Böyle bakt - m zda ölüm,
duvar n bir yerine bir afi) olarak as l kalmak ya da orada oldu-unu
sanarak yasland - m z korkulu-un art k yerinde olmad - and r.
Zaman kavram n n de-i)kenli-i ve göreceli-i konusunda bir örnek
vererek Tanp nar’a geçmek isterim. 50’li ya)lar n sürdüren bizler bu
paneli Venüs’te yapm ) olsayd k, kar) n za yakla) k 400 ya) nda olan,
o gezegene göre, delikanl l - biraz geçmi) ki)iler olarak ç kacakt k.
Neptün’de konu)uyor olsayd k, 10 ya) n biraz a)m ) çocuklar olarak
görecektiniz bizi. Zaman böyle bir )ey: Kendi kurdu-umuz saatin kaç
gösterdi-ini bilmiyoruz.

Tanp nar’da zaman kavram n
bu son hal üzerinden
de-erlendirmek gerekir, diye dü)üyorum. Çünkü Tanp nar’da zaman,
ne her zaman aynan n önündeki gibi somuttur ne de her zaman aynan n
arkas ndaki gibi soyuttur. Ço-u kez somutla soyut, gerçekle dü) bir
aradad r. Öte yandan, Tanp nar hem yaz gibi, güz gibi, sabah gibi,
ak)am gibi hayat dair, aynan n önündeki zaman , hem de kader gibi,
ömür gibi, ölüm gibi aynan n arkas ndaki ruhsal zaman kullanm )t r.
Bu bulu)man n gerçekle)ece-i düzlem, ancak aynan n üzeri olabilir.
Bu hali Tanp nar: “Kendisinin derinliklerine inmek ve ruhun
dalgalan )lar n gerçe-e dönü)türmek” biçiminde aç klam )t r. Burada
kendi derinli-ine inmeyi kendi aynas na bakmak olarak
yorumlayabiliriz. Yani, ayna da Tanp nar’d r, aynada görünenler de.
Ayna, Tanp nar’ n kendisidir, kendindedir.
Böyle bakt - m zda, zamanla Tanp nar’ bulu)turan en anlaml )iir,
Ne çindeyim Zaman n ba)l kl )iirdir:
“Ne içindeyim zaman n. / Ne de büsbütün d nda.
Yekpare, geni bir an n. / Parçalanmaz ak nda.

Tanp nar’a gelince:
Bu panelin konusu Tanp nar’da zaman olarak seçilmi) olsa da ben,
iki kavram n Tanp nar’da daha önemli oldu-una inan yorum. Önüme
bir mermer blo-u alsam ve Tanp nar’ n heykelini yapmaya kalk )sam,
Tanp nar’ n kaideye basan iki aya- ndan birini rüya, ötekini musiki
olarak dü)ünür ve ona göre keskime vurarak mermeri biçimlendirmeye
ba)lard m. Çünkü Tanp nar’ n eserlerini ayakta tutan iki önemli unsur,
rüya ve musikidir.
Bunu Tanp nar da söylüyor: “Bugün bende musiki ile temas n
do-urdu-u üç )ekil var ki, ayr ayr ruh haletlerini kar) l yor:
Na-meden bir a-aç, na-meden bir yükseli), na-meden bir yüz… Üçü
de ani bir duyu) alt nda )ekillenmi) üç rüyad r. Bu üç hayali bende
kar) l - olan duygulara çeviriyorum: Uzlet, mistik ülkü, ferdi saadet
hasreti.”
Musikiyi “daima olu) halinde” diye niteleyen, “Zaman gibi ve
onun nizamiyle kendi kendisini yiyerek büyür, kendinde do-ar ve
kendinde kaybolur” hükmüne varan ve musikiyi “sanattan ziyade dine”
benzeten Tanp nar, rüyay da “ba)ka bir zamana gitmek” diye tan mlar.
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