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Ramis DARA
Bizde muhalif olmak iyidir. Beni de zaten hiç
iktidarda gören yoktur. Ama benimkisi ilkelerim, beyin
ve yürek birlikteli:i diye tutturmakt r ve bu durum
genelde ilkesizlerce uyumsuzluk olarak görülür.
Asl nda ben genel anlamda dünyayla; insanlar , do:ay
ve gökyüzünü kaplayan dünyayla uyumluyumdur.
Yüre:imin ve beynimin izinleri ölçüsünde uzla> r m.
)yi ve nitelikli payla> mc y m.
Orhan Pamuk’un Nobel konu>mas n internetten
okudum ve uzun zamand r, iç dünyam n böylesine
çak >t : bir metin okumad : m duygusunu ya>ad m.
Bir iki can al c ayr nt vard , Pamuk’un
konu>mas yla özde>le>memi sa:layan; biri sahihlik
konusu, di:eri ta>ral l k ya da merkezilik duygusu; >u
anda ikinciye de:inmek istiyorum.
Orhan Pamuk’un uzun y llar kendisini ta>rada
görmesi, ama kalemiyle defterler doldura doldura
ya>ad : )stanbul’un daha sonra merkez oldu:unu
ke>fetmesi.
Bunu öylesine iyi anl yor ve y llard r, en az sekizon y ld r, ya> yorum ki…
Ben de y llarca dünyan n ta>ras nda ya>ad : m
dü>ündüm. Özledi:im merkez Paris ve Frans zcayd .
Ama 21 y l önce geldi:im Bursa’da yaz yla öylesine
yo:un ya>ad m ki, burada harcad : m çabalarla hiçbir
yeri özlemez oldum… Bursa üzerine, baz parçalar n
iyi edebiyat sayd : m, birkaç kitap yazd m.
)nsanlar n baz lar benim bu >ehre vurgun
oldu:umu sand . )çinde ya>ad : >ehre feti>ist bir ruhla
ba:lanan insanlar vard r ve Bursa’da bunlar di:er baz
>ehirlere göre daha çoktur. Beni de bunlardan biri
yerine koyuyorlar ak llar nca. Hani küçük bir tu:la
parças bulup, vay bu ne aziz tu:lad r ki… diye
ba>layanlardan.
Ömer Aksay, .evket Apalak, Arzu K. Ayçiçek, Süreyya
Barutçu, Ramis Dara, Hilmi Ha>al, Melih Elal, Gültekin Emre,
Mustafa Ergin K l ç, Ahmet Özbek, Mehmet Sad k K r ml , Salih
Mercano:lu, Cihan O:uz, Abdurrahman .enel, Betül Yaz c .
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DEN)Z ATLASI
gözlerine
b rak yorum
b rak lan çiçeklerin üstünden
suyu
bir tarih avucumdaki çizgide
unutulmu>
bekliyor
bekliyor geride kalan zamandan
sonray
ve belki geride kalan zamandan sonra
bir keman olur ta> d : m
dosya imgesi çantam
yerine
bir deniz atlas
öbür elimde
gözlerin gibi bir sokakta yürürken
içinden ada ku>lar da: l r
ve belki o zamanda
kendime ay rd : m ya:mur
dökülmez
bekler an lar n geçmesini

De:il karde>im; ben ya>ad : m ta>ra duygusunu,
yazarak a>maya çal > yor, Bursa’y kendi aç mdan
merkez k lmaya çal > yorum.
)yi yaz , iyi edebiyat, >ehirlerle ve dillerle hem
ili>kilidir, hem ili>kisizdir. )yi edebiyat, zaman
yumu>att : gibi, o edebiyat n yap ld : mekân da
uysalla>t r r.
Dünyayla
ancak
orada
kucakla> yormu>sunuz duygusu verir.
Olup biten >ey sadece budur ve zarars z olmaktan
öte, epey iyi bir >eydir…

Bergson’un, insan belle:inin >imdiki sürede uzamas , olarak
tan mlanan felsefesinden kaynaklan r. O nedenle de s kça saatlerle
kar> la> r z. Behçet Bey, saat tamiriyle de u:ra> r, birçok saati vard r.
Saat, parçalanmaz zaman ak > n n simgesidir.
Huzur da, günün ba>lang c ndaki zaman n belirlenmesiyle ba>lar.
Roman ki>isi Mümtaz uyand : nda saat dokuza yakla>maktad r. Yine
zaman n belirlenmesiyle biter. Ayn günün ak>am nda radyoda ak>am
haberlerinde )kinci Dünya Sava> ’n n ba>lad : duyurulmaktad r.
Böylece günün tarihi de belirlenmi>tir. Saatleri Ayarlama
Enstitüsü’nde de roman ki>ilerinden Halit Ayarc , saat tamircisidir.
.iirlerinde de temel izlek ân ve zamand r.
Mahur Beste, roman n ba> ki>isi Behçet Bey’in gördü:ü bir dü>
sonras nda uyanmas yla ba>lar. ‘.imdi’den, ândan; dü> yoluyla zaman
yolculu:una geçilir. On y l evli kald klar e>i Atiye Han m’ n
ölümünden beri otuz be> y ld r yaln z ya>ayan Behçet Bey, dü>ünde
‘>imdi’den birini, antikac Hüseyin Efendi’yi görmü>tür. Antikac yla
ortak yanlar vard r. )kisi de saat toplamaktan ve tamir etmekten
ho>lanmaktad r. Zaman içinde geriye dönü>ler her ne kadar geçmi>i
simgelerse; saat de zamanla birlikte ölçmeyi, tekni:i simgelemektedir.
Saat tamiriyle u:ra>maksa insan n akan zamana hâkim olma
duygusunu anlatmaktad r.
Behçet Bey uyan nca, Hüseyin Efendi’den sat n ald : Necip
Pa>a’n n yal s ndan gelme, çevresi yald zl ayna ile kar> la> r. Ayna
onu zaman içinde bir yolculu:a ç kar r ve hayalleriyle ba> ba>a b rak r.
Necip Pa>alar n yal s yla, kendi yal lar yan yanad r ve Pa>a’n n e>i
Târ dil Han m’la, babas )smail Molla’n n aras nda daha önceden bir
a>k ya>and : söylentisi vard r. Yan yal dan kimi geceler yükselen
>ark lara, )smail Molla da e>lik eder yal da bulundu:u gecelerde…
Behçet Bey aynan n kar> s nda bunlar dü>ünürken ak>am olur ve
tekrar uykuya dalar. Art k son bölüme de:in Behçet Bey’le e>inin
çevresi, ya>anan ortam ve ya>am biçimleri anlat l r. Roman n iç zaman
tarihi belirtilmeyen 19. yüzy l n ba>lar nda bir gündür. Geriye
dönü>lerle geçmi> ile ilgili bilgi ediniriz.
Mahur Beste’nin Garip Bir )htilâlci ba>l : n ta> yan bölümünde
Sabri Hoca’n n a:z ndan, Abdülhamit ve dönemine ili>kin ilginç, ilginç
oldu:u kadar da dü>ünülmeye de:er yoruma yer verilir. )smail Molla,
arkada> Sabri Hoca ile dönemin siyasal ya>am üzerine konu>urken,
söz dönemin Padi>ah Abdülhamit’e gelir. Behçet Bey’in bir sorusu
üzerine Sabri Hoca, “Abdülhamit nedir? Senin, benim gibi bir insan.
Yaln z bizden biraz ba>ka türlü. ... Biraz vehimli, korkak. Orta halli bir
marangoz. Titiz, dikkatli, küçük >eylerin üzerinde durmaktan ho>lanan
bir adam. Saraydan ç kar >u adam , >öyle orta halli bir eve koy;
muhakkak her ak>am kalemden gelir gelmez soyunup dökünüp
mutfa:a girecek, yahut da elinde keser, tahtabo> tamir edecekti.
Terliklerini takkesini giymi> bir Abdülhamit Bey… Rütbesine göre
beyefendi, yahut da saadetlü Abdülhamit Pa>a hazretleri. Sabahleyin
*kdam gazetesini penceresinin önünde okuyor. Evden ç karken
mutfa: n ate>ine dikkat etmesini, çocuklar n soka:a sal vermemesini
kar s na s k s k tembih ediyor. ... Bu adam tesadüfün sevkiyle
hükümdar olmu>. Olmasa iyi olurdu, fakat olmu>… Küçük, miskin
yarat l > bütün bir millete nefes ald rm yor.” (s. 116) diyerek Padi>ah ,
t pk Sait Faik’in öykülerindeki içimizden birileri gibi, )stanbul’da
ya>ayan herhangi bir insan gibi dü>ünür. Bu dü>ünce, Padi>ah n
uyru:undaki kimselere kul gözüyle bakmas , yönetilenlerin de bunu
benimsemesinin; biz de padi>ahla e>itiz, kul de:il onun yönetimindeki
insanlar z dü>üncesiyle yer de:i>tirmesidir.
)>te o e>itlikçi insan, son dönem Osmanl s ’n da “Mesele bu kadar
olsayd da biz Abdülaziz devrinde mesut olsayd k… Babalar m z
Abdülmecit devrinde rahat etselerdi… Dedelerimiz Mahmut zaman n
iyi geçirmi> olsalard … O zaman çocuklar m z n gelecek devirde daha
mesut olacaklar n dü>ünebilirdik… Tek tek al; ne Abdülhamit
babas na, ne Aziz karde>ine benzer; birisi vehimli, hilekâr, fakat sebat
sahibi, çal >kan; öbürü zalim ve deli, müsrif ve iradesiz…” (s.117)
diyerek, üç ku>aktan beri insanlar n mutlu olmad klar n söylerken,
üstü kapal olarak da Osmanl topraklar n tek ki>inin yönetmesinin
ki>isel eksiklikler, tutkular nedeniyle yanl > oldu:unu vurgulamaya
çal > r.
Sabri Hoca’n n a:z ndan Tanp nar’ n Osmanl
üzerine
dü>üncelerini de ö:reniriz. O, “… sen bir medeniyetin iflas nedir bilir
misin? )nsan bozulur, insan kalmaz; bir medeniyet insan insan yapan
manevi k ymetler manzumesidir. Anl yor musun >imdi derdin
büyüklü:ünü?.. Cahilsin; okur, ö:renirsin. Gerisin; ilerlersin. Adam
yok; yeti>tirirsin, günün birinde meydana ç k verir. Paran yok;

TANPINAR’IN )LK ROMANI
‘MAHUR BESTE’
Melih ELAL
Mahur Beste, Ahmet Hamdi Tanp nar’ n ilk roman olmas na
kar> n, kitapla>an son roman d r. 1944’te Halkevi’nin ç kard : Ülkü
dergisinde tefrika edilmeye ba>lan r, ama yay m yar m kal r;
tamamlanamaz. Ancak yazar n ölümünden 13 y l sonra, 1975’te
kitapla> r.* Gerçi 1987’de Tanp nar’ n Aydaki Kad n ad yla bir roman
daha yay mlansa da, bu ölümünden sonra, ondan kalanlar aras nda
bulunan yar m kalm > bir çal >mas d r.
Tanp nar, yaz n ya>am na >iirle ba>lar. )lk kez Musul Ak>amlar
(1920) adl >iiri Celâl Sahir’in (Erozan) ç kard : Alt nc Kitap adl
dergide (seri kitaplar) yay mlan r. Bunu A aç’ta tefrika edilmeye
ba>layan Geçmi> Zaman Elbiseleri (1936) adl öyküsü izler. Mahur
Beste gibi onun yay m da yar m kal r; daha sonra devam Olu
dergisinde tefrika edilerek tamamlan r. )lk kitab ysa bir monografi
çal >mas olan Tevfik Fikret (1937)’tir. Yazar, >iir, öykü ve romanlar n
dönemin dergi ve gazetelerinde yay mlamas na kar> n, bunlar n
kitapla>mas nda srarc olmam >, bu nedenle de ya>arken sadece
Abdullah Efendi’nin Rüyalar (1943-öyküler), Huzur (1949-roman),
Yaz Ya muru (1955-öyküler) ve (iirler (1961-37 >iir)’i kitapla>m >
olarak görebilmi>tir.
Mahur Beste, “Bu roman büyük bestekâr m z Eyyubî Bekir
A:a’n n ruhuna ithaf ediyorum.” sunusuyla ba>lar. Mahur makam nda
bestelenen güfteler mahur beste ad n al r. Mahur; sevimli, mutlu ruh
durumlar n yans tmaya uygun bir makamd r. Müzik dünyam zda,
mahur beste denilince, bilinen iki besteci vard r: Eyyubî Bekir A:a
(1685?-1759) ve Hammamizade )smail Dede Efendi (1778-1846).
Eyyubî Bekir A:a, mahur makam ndaki “Bir âfet-i mehpeyker ile
nüktelerim var” dizesiyle ba>layan güftenin bestecisidir. Lâle
Devri’nde, I. Mahmut döneminin en büyük bestecisi olan Eyyubî Bekir
A:a; >en, zaman zaman hicve yönelen bir biçem kullan r. Ya>am
boyunca hiç dini beste yapmaz. Kendinden bir ku>ak sonra gelen
Hammamizade )smail Dede Efendi’yse, klasik Türk sanat müzi:inin en
büyük üç bestecisinden (di:erleri Abdülkadir Meragi ve Itrî) biridir.
“Ey gonca dehen hâr- elem can ma geçti” dizesiyle ba>layan güftenin
mahur makam ndaki bestecisidir.
Tanp nar roman n , bu mahur bestelerin bilinen ilk bestecisi
Eyyübî Bekir A:a’ya adar. Roman ki>ilerinden Behçet Bey’in on y l
evli kald : e>i Atiye Han m’ n eni>tesi Lütfullah Bey’in babas Talat
Bey, mahur bestenin bestecisi, yani Eyyubî Bekir A:a’n n kar> l : d r.
Gerek Talat Bey’in bestesi, gerek Tanp nar’ n roman Mahur Beste;
>en, ama içinde hüznü ve yergiyi de bar nd ran bir içeri:e sahiptir.
Roman n ba> ki>isi Behçet Bey, her ne kadar yaln zl ktan yak nsa da
bundan dolay mutludur da… Onun ya>am n ve çevresini tan rken,
bak > aç s nda içten içe geli>en bir yerginin de oldu:unu görürüz.
Örne:in e>inin on y ll k evlilikleri süresince kendine al >amamas ,
Behçet Bey’in babas )smail Molla ile daha iyi anla>mas , Behçet
Bey’in saatlerini ve kitaplar n e>inden daha ön planda tutmas ,
ya>am na yönelik ele>tirel bir tav rd r. Roman n ad , mahur makam ile
içerik yönünden örtü>mektedir.
Mahur Beste, )ki Uyku Aras nda Dü>ünceler, Baba ile O:ul, )ki
Dünür, Behçet Bey’in Evlilik Y llar , Garip Bir )htilâlci, H s m Akraba
Aras nda, Eski Bir Konak, Mahur Beste Hakk nda Behçet Bey’e
Mektup adl sekiz bölümden olu>ur. Sonuncunun d > ndaki bölümler,
kendi içlerinde bütünlü:ü olan, birbirini tamamlayan birer öyküdür.
Mahur Beste, kurmaca biyografik bir romand r. )stanbul
konaklar nda ya>ayan, Osmanl saray gelene:inden gelen Behçet Bey
ve ailesiyle, e>i Atiye Han m ve ailesi anlat l r roman boyunca…
Ayr ca 18. yüzy l sonu ile 19. yüzy l ba> )stanbul’unu, saray çevresi
insanlar n n ya>am biçimlerini tan r; Osmanl ’n n kulland : çe>itli
makam ve rütbe adlar ile ilgili bilgi ediniriz. Kilerciba> , s rmake>
gibi…
Tanp nar’ n bu ilk roman nda daha sonra yazaca: yap tlar n n
izlerini görürüz. Onun için ân ve zaman önemlidir. Zaman anlay > ,
saatlerin günlerin birbirini izledi:i bir ak > de:ildir. Çok katmanl ,
geçmi>le >imdinin iç içe geçti:i, parçalanamaz bir ak >t r. Bu anlay >,
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kazan rs n. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur. … Hayat
onun için ahenksiz, birbirini tutmayan, günün hayat na cevap vermeyen
bir y : n ölü k ymetler taraf ndan idare ediliyor. Dünyaya bakt : m z
zaman ayr görüyor, kendi kendimize bakt : m z zaman ayr
dü>ünüyoruz.” (s. 118) diyerek, dünyan n de:i>ti:ini, yeni yönetim
biçimlerinin ortaya ç kt : n , padi>ahl k sisteminin art k ‘ölü de:erler’
aras na girdi:ini; insan m z nsa aymazca bu ölü de:erlerle oyalanarak
bozuldu:unu, çürümeye ba>lad : n , bunun da ileride onar lmas güç
sorunlara neden olaca: n anlat r. “Her cemaatin cebinde ayr bir vatan
haritas var. Hiçbirinin bizimle ya>amaya niyeti yok. Hatta o kadar
ba:l oldu:umuz Arabistan bile anavatandan ayr lmak istiyor.
Bulgaristan, .arki Rumeli’ye oturmu>, Makedonya’da S rplarla,
Yunanl larla sabah ak>am dövü>üyor; S rbistan kendisini Selânik’e
kadar indirecek hadiseleri sab rs zl kla bekliyor. Yunanl lar n her yerde
gözü var.” (s. 128) diyerek de bölünmü>lü:ü göz önüne serer. Bu
bölüm, roman n dü>ünce yap s n olu>turur.
Roman n sonuncu, sekizinci bölümü Mahur Beste Hakk nda
Behçet Bey’e Mektup ad n ta> r. Anlat c , Behçet Bey’e yazd :
mektupla, bundan önceki bölümleri olu>turan Mahur Beste adl
roman n ele>tirir. “Hem nerden ve kim benim roman yazd : m size
söyledi? Ben sizin hayat n z yaz yorum. Roman ayr bir >ey.” (s. 194),
“)çimde o kadar kuvvetle ya> yorsunuz ki istesem de sizi b rakamam.”
(s. 195) denilerek anlat c ile Behçet Bey özde>le>tirilir. Asl nda
Behçet Bey, biraz da Tanp nar’ n kendisidir. Roman ki>isi Behçet
Bey’in babas Mekke’de, romanc n n babas Antalya’da kad l k
yapm >t r. )kisi de )stanbul’un d > nda görev yapm >lard r.
Anlat c mektubunda, sözü kulland : biçeme getirerek bir
kar> la>t rma yapar: “Size ben de:il, Nodier [1780-1844 – Egzotik
öyküleriyle tan nan Frans z yazar] rastlasayd , o sarî hüviyetinizden ne
güzel bir eser ç kard . … O benim gibi maziniz üzerinde durmazd ; sizi
görür, sadece bununla kal rd . …o her sat r ayr bir dikkatle okunan
masallardan birinin kahraman olurdunuz.” (s.196), “Yahut Hoffman
[1776-1882 – Fantastik öyküleriyle tan nan Alman yazar ve besteci]
görmeliydi sizi. Muhakkak Kruuger’in arkada>lar aras na girer,
elinizde saz n z, bütün hüviyetiniz içinde güne> çalkan bir havuz gibi
musiki, na:me ile dolu, bize gamlar , ruh aras ndaki gizli
münasebetleri anlat rd n z.” (s.196), “Poe [1809-1849 – Polisiye
roman türünün öncüsü Amerikal yazar]’nun eline dü>seydiniz,
medyum kuvvetiyle, görülmez ülkelerden ça:r lm > bir ruhun masa
ba> nda tekrar insani bir >ekle giri>i olurdunuz. Fakat tesadüf beni
sizinle kar> la>t rd . Ben ne musiki>inas m, ne de masal sanat n n o her
sanattan üstün s rr na sahibim.” (s. 196), “Freud ile Bergson’un
beraberce payla>t klar bir dünyan n çocu:uyuz. Onlar size s rr insan
kafas nda, insan hayat nda aramay ö:rettiler. Onun için sadece bir
lezzeti bulmam lâz m gelen bir yerde ben birtak m gizli >eyler
ö:renmeyi, >eklin büyüsünü izahla k rmay tercih ettim.” (s. 197)
diyerek Bat ’n n yazarlar ndan ve dü>ünürlerinden örneklerle sanat
anlay > n yans t r. ‘Ben ne musiki>inas m, ne …’ derken, roman n
temel yap s n olu>turan mahur besteye bir gönderme yapar. Onun için
müzik, akan zaman n ‘yekpare’ bütünlü:ünü olu>turmada kullan lan
bir imgedir. Behçet Bey için de akan zaman; ho>, ama hüzünlü;
ya>anmas gereken, ama içinde tart > lacak olumsuzluklar da
bar nd ran bir ak >, bir beste, bir mahur beste gibidir.
Sonra sözü zaman ve tekni:e getirir. “Sizin de benim gibi, herkes
gibi zaman n z var. Sadece zihinde do:mu> bir >ey de:ilsiniz.” (s.198),
“Sizin için zihni bir ar za olan bu firari zaman, bana âdeta sanat için
bir metot gibi göründü.” (s. 199) der.
Tanp nar’ n roman n n sonuna böyle bir mektup bölümü eklemesi,
klasik kurguya sahip roman modern bir kurguya dönü>türür. Elöyküsel
anlat mla süren roman, bir mektupla, anlat c n n roman ki>isi Behçet
Bey’e yazd : mektupla son bulur. Anlat lanlarla içine dü>tü:ü hayal
dünyas ndan ç kar, kurmaca bir anlat mla kar> kar> ya oldu:umuzu
anlar z.
Mahur Beste, Tanp nar’ n sanat anlay > n örnekler de vererek
aç kça anlatt : ; daha sonra yazaca: romanlar n da ipuçlar n veren;
yazar n n öykü ile roman aras nda geçi> sanc lar n yans tan
acemilikleri de içinde bar nd ran, bir ilk romand r.

BAU
ölmeden önce
öldüm ben de
sen s rt mda h rka
nefsimi k >k rtan tennûre
giyindim de ç kt m
sokaklar bayrak içinde
dibinde kan
bin dermana ra:men
derdi gördüm
kan mda en güzel leke
ölmeden önce
ölmeden önce
gül ile, ba: ile
mercan bildim yükümü
saçt m önüne
sonras n çekerim
öncesi ömrüm
senin için zilkâde

Mehmet Sad k KIRIMLI
YALNIZLIK S)NEMASI
bahçede çitin üstünde oturan gece
benim yaln zl : md
gece yar s nihavent
türkü gibi yüksek sesle konu>tuk
biraz. o söyledi ben dinledim
b rak dedim, geceler rahat uyusun
saçak altlar , merdivenler
perdeleri kendinden y rt k birer sinema
yukar ç k p da oynayal m dersen
beni orada bulursun
bak, uyusun diye bir kenara koydu:un halk
art k uyand : dilinde kalk >man n türküsü
güzelce giyinip ku>and ...kurdun ku>un
elinden tutup götürdü. sokaklar
ve meydanlar dü:ün bayram… hadi kalk!
n’olursun beni de al p oyuncak
tarlas na b rak. orada kâ: ttan gemiler…
ah>aptan evler yapan çocuklu:um mahzun
kalmas n. ad n unuttu:um nehir
uzak sulara ta> s n beni sonra, çook uzak…
önümde yürüyen sar > n rmak
sedir a:ac gibi upuzun büyürken
yaln zl k avutsun kendini. zaman
eski bir saat takt koluma, kurcalasam
ha çal >t ha çal >acak…

________________________

yaln zl k sinemas ba>lamak üzere
hadi art k bak >lar ndaki umudu soldurma
onu da bana b rak

* TANPINAR Ahmet Hamdi, Mahur Beste, Yol Yay nlar , )stanbul
1975, 1. Bas m, 202 sayfa.

Abdurrahman ENEL

Salih MERCANO LU
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Süreyya BARUTÇU

ASYALI SARHO.
gözya> ülkesi : do:uya… hep do:uya

1. Güncel tart )malar: y ll klar, gereksiz övgüler, festivaller…
.iire de:gin tart >malar senenin ilk aylar ndan itibaren y ll klar
çevresinde geli>iyor, geli>meye devam edecek gibi de görünüyor. Belki
de bunun as l sebeplerinden biri olarak uzun zamand r y ll k
haz rlamada en k demli ele>tirmen olan Mehmet H. Do:an’dan sonra
y ll k ç karanlar n say s ndaki art > gösterebiliriz. M. H. Do:an y ll k
haz rlarken de böylesi tart >malar oluyor ve ele>tirilerin ard arkas
kesilmiyordu. .imdi de ayn s oluyor. Demek ki tart >malar hiçbir
zaman kesilmeyecek, >airler y ll klar kendilerinin ve arkada>lar n n
yer al p almamas na göre de:erlendirmeye devam edecekler. Günün
birinde >iir y ll : “ombudsman” tayin edilen bir edebiyatç taraf ndan
da (örne:in: Do:an H zlan, Enis Batur, Özdemir )nce, Arif Damar,
Cevat Çapan vs.) haz rlansa bu tart >malar devam edip gidecek galiba.
Belki de do:ru olan budur. E:er >airler gerçekten de çokseslili:e
inan yorsa, demokratik tercihlere sayg gösteriyorsa bunun böyle
olmas da gerekir zaten. .una dikkat ama: Baz >airler “çokseslilik”
deyince sadece kendisinin ç kard : “çok sesi” anl yor, “demokratik
tercih” deyince kendisine yak n olanlar n ad n anarak “liste”
olu>turuyor. Bu arada ay p olmas n diye farkl görü>lerden bir - iki
ki>iyi de listeye dahil ediyor. 2000’li y llar n bunlar n a> ld : zamanlar
olmas n beklerken, umudumuz bir ba>ka bahara kalm > görünüyor.
(Bir akl evvel de gazetelerden birinin kitap ekinde “>u y ll klar hiç
olmasa ne iyi olur” demi>! Bu zihniyet, bir >eyle ilgili problemin o >eyi
ortadan kald rarak çözülebilece:ini dü>ünenlerin zihniyetidir. Devrin
e:itim bakan n n “>u okullar olmasa maarifi ne güzel idare ederdim”
demesinden ne fark var ki bunun?)
Bizi >a> rtan bir durum da >u: .airliklerine - yazarl klar na sayg
duyulan baz isimler, dostlar n , arkada>lar n , yak nlar n övmekte
s n r tan m yor. Diyelim ki yak n arkada>lar ndan biri bir >iir kitab
ç karm >. Dostumuz hemen kaleme kâ: da sar l p >iirle ancak uzaktan
ilgisi olan bu kitab önemli bir >iir kitab ym > gibi gösteriyor! Onun bu
sözleri kitaplar n reklam - tan t m metinlerinde kullan l nca acaba hiç
utan p s k l yor, pi>man oluyor mu bu >airler - yazarlar? Yani
Türkiye’de Da:larca gibi, Özdemir )nce, Gülten Ak n, )smet Özel,
Ataol Behramo:lu gibi >airler ya>arken böylesi durumlar biraz ay p
olmuyor mu? Bir dostunuzu istedi:iniz gibi sevebilir, övebilir, göklere
ç karabilirsiniz. Ama >iir söz konusuysa biraz durup dü>ünmek
gerekmez mi?
Bu övgülerin internet ortamlar nda, sanal dergilerde olmas bir
nebze kabul edilebilir bir durumdur. Çünkü oralarda zaten, kli>e
tabirle, “a:z olan konu>uyor”! Herkes birbirini övme veya birbirine
sövme yar > nda. Bir >iir / roman / ele>tiri vs. tart >mas n n ortas na hiç
alakas z, s f r düzeyinde >ahsi bir tart >ma sokulabiliyor. S radan bir
>airden söz edilirken onun >airli:ine ipekten kaftanlar biçilebiliyor.
Dergilerin soru>turma dosyalar nda veya y ll klar n giri> yaz lar nda
son derece seviyesiz hesapla>malara giri>iliyor. Bazen de üstü örtülü
sözlerle birileri hedef al n yor; ama bu laflar da sadece söyleyenle
hedef al nan ki>i anl yor. Bunun ad da edebiyat oluyor, ele>tiri oluyor!
Okur arada unutuluyor, okurun zaman bo>a çal n yor. Buradan >u
sonuç ç k yor: Sözün s n rs z , sözün ars z olsa gerek! )kinci sonuç da
>u: .airlerin baz lar yazd klar her >eyi, yapt klar ele>tirileri,
haz rlad klar y ll klar e>leri - dostlar için haz rl yorlar! Ve üçüncü
sonuç: .airlerin kendileri bile >iirin esasen neye yarad : n n, insani
olan yan canl tutma gücünün, insan n duyu>unu tazeledi:inin fark nda
de:iller.
.öyle bir fikrim var, payla>mak istiyorum: .airler, ele>tirmenler
>air dostlar hakk nda yaz yazmadan önce, soru>turma dosyalar na
cevap yeti>tirmeden önce Turgut Uyar’ n (iirde Dün Yok mu?, Edip
Cansever’in Gül Dönüyor Avucumda, Özdemir )nce’nin (iirde Devrim,
Rilke’nin Sanat Üstüne, Mehmet Rifat’ n Ele tirel Bak Aç lar ,
Metin Celâl’in (iir Ustalardan Ö renilir, Oktay Taftal ’n n Ahlak,
Estetik ve (iir, Veysel Çolak’ n Mürekkebin *çti i Ses, Ramis Dara’n n
K r k Amfora, Mehmet H. Do:an’ n (iirin Yaln zl
vs. kitaplar na
baks nlar, yaz lar n - söyle>ilerini ondan sonra versinler. Çok >eyin
de:i>ti:ini, yaz - sözlerindeki seviyenin bir hayli yükseldi:ini
göreceklerdir. Sözü sözle tartmak gerekir, bizim >air, yazar, ele>tirmen,
editör, gazeteci dostlar m z n ço:u sözü sözle de:il de sözü sevgiyle dostlukla (mavi boncuk) veya sözü közle (k skançl k, nefret,
çekememezlik) tart yorlar!

Igit hüseyin, asyal sarho>lu:una geri dön.
anla> lmaz elbet, bir kad n n asyal yaln zl : yla
[yat lmadan;
bir dostun önemi.
allah n unuttu:u o ülkede,
sessizlik çiçekleri ku>at nca; el de:memi> sarho>luk
[gölünü
bulaca: m hüseyin.
allaha en uzak o ülkede,
hercai ya>ad klar n mutlu etmezse e:er;
ac na orta: m hüseyin, ac nla var m.
II allaha en uzak o ülkede,
neden ya>lan r zaman?
kalküta’n n fahi>eleri neden s rt n dayar himalaya
[da: na?
kom>ular bilmez bunu, onlar duymaz.
kapal kap lar asyal çöl fukaras na.
onlar, amerikal eskimi> donlar.
onlar, on iki ya> ndaki rakl k za tecavüz.
onlar, kol kesen askerler.
onlar, uykular nda petrol laciverdi.
git hüseyin, bir arab n öldü:ü yerde,
kalpsizlerin >atosunda güne> ol, ya: hüseyin.

Arzu K. AYÇ$ÇEK
FALLAR YALAN SÖYLÜYOR
Döndürüp duruyordu falc kad n elindeki
fincan
Fal nda a>k görünüyor bac m, diyordu
kahvenin bu:usunda gülen Sümbül han ma
evler bahçeler havuzlar görünüyor…
Dü>ündükçe büyüyor gözleri Sümbül han m n
bahçede oynayan dolunaya bakarak gece yar s :
hadi çal kap y postac … >araba durdu üzüm
ba:lar
gökyüzünü göremedim ben y llarca
soluk yüzünü gördüm ölümün
hummal bir çocu:un gidi>inde ac y
Bir >eyler var yanl > giden… belli, fallar yalan
söylüyor
uyudum, uyand m… çaresiz bir anne oldum
dün gece Filistin’de, o:lumu asker gördüm
saklay p kumlara otlarla besledim onu
karanfil kokuyordu otlar
mürdüm gözlü çocuklar ellerinde.
Ah! Kalbime dokunuyor bu çocuklar…
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Bu bölümü küçük bir notla kapatal m: Birincisi geçen sene yap lan
Beyo:lu .iir Festivali’nin ikincisi geçen ay yap ld . San r z ki çok
tart > lacak bir etkinlik oldu: Yabanc >airlerin neye göre seçildi:ini
anlamak konusunda bir kriter geli>tirilmi> mi bilemeyiz ama bu sene
yerli >air kadrosu son derece zay ft ! Hiç olmazsa araya Ataol
Behramo:lu, Özdemir )nce, Tu:rul Tanyol, Haydar Ergülen, Ahmet
Telli, küçük )skender, Metin Celâl gibi iyi >airler çe>itli oturumlara
serpi>tirilerek bu zay fl k giderilebilirdi. Bunun gözden geçirilmesinde
yarar var. Mademki bütün Türk >iiri için festival yap yoruz o zaman
yabanc lar n huzuruna da >air olup olmad klar bile belli olmayan
ki>ilerle de:il, iyi >airlerle ç kmak >artt r. Tart > lmal !

* Bonus – Serkan I> n: Somutçu - >ekilci (Deneyci, görselci, harfçi,
biçimci) >iir hareketi son y llarda >iir gündemimizde çokça yer tutuyor
do:rusunu isterseniz. Asl nda belki de gere:inden fazla yer tutuyor.
Asl nda bu >iir tarz , dü>tü:ü yeri bile yakamayan bir ate> gibi.
Do:rusu, ate>i de yok zaten, >ekilden ibaret. Baz ele>tirmenlerin veya
ya>l >airlerin nedendir bilinmez bu tip >iire acayip bir ilgisi var. Bu
türdeki >iirlerin baz iyi örnekleri de zaman zaman zuhur ediyor dergi
sayfalar nda. Ancak bunlar n bir kitapta topluca görülmesi okuyucunun
içini s k nt yla dolduruyor, midesini buland r yor, ba> n döndürüyor.
E:er deneyci >airlerin >iirden maksad bunlar yapmaksa onlar
günümüzün en büyük >airleri ilan etmek laz m. Buna biz kesin bir
karar veremiyoruz çünkü Serkan I> n’ n kitab nda okur için arada bir
“bonus” olabilecek iyi >iirler de var!! Bunlar n ço:unda da )smet Özel
taklidi bir ifade varsa da yine hiç olmazsa bunlar n >iir oldu:u
söylenebilir. Ötekilere >iir denilemeyece:i kesin ama ne denilebilece:i
de meçhul. Sonuç: Serkan I> n karars z bir >air aday : .iir yaparak
oyun mu oynasam, oyun oynayarak >iir mi yapsam, >iir mi yazsam
oyun mu oynasam, oyun mu yapsam >iir mi yazsam? vs.

2. Kitaplar ve dergiler
* Sözcükler – Melih Cevdet Anday: Sözcükler, Anday’ n hiçbir
kitab nda yer almam > dört >iirle ba>l yor ve 1946 tarihli Rahat Kaçan
A aç’tan 1995 tarihli Ya murun Alt nda’ya bütün kitaplar ndaki
>iirleri içeriyor. Son bölümde kitapla>mam > çok say da >iiri ve
çevirileri de var. .iire Garip’le ba>layan, sonras nda ise ak l ve dü>ünce
>iirine, mitolojik >iire yönelen Anday’ n benzersiz >iir dünyas na
girebilmek için iyi bir f rsatt r Sözcükler. Kitab n ad n da çok anlaml
buldu:umuzu söyleyelim; biliyorsunuz “sözcük” kelimesi M. C. Anday
taraf ndan Türkçeye kazand r lm >t r. Böyle anlaml bir bulu>turma
ancak >iirin gizemiyle izah edilebilir dü>üncesindeyiz. Anday’dan
birkaç dize: “Bir misafirli e gitsem / Bana temiz bir yatak yapsalar /
Her eyi, ad m bile unutup / uyusam…”

3. Ay n vedalar
1.
“Roman m n çevresinde geli>en siyasal kampanyan n
kazand : boyutlar görünce ve Nobel Ödülü’nün bana verilmesinin
çok çirkin sonuçlara varan siyasal amaçl bir karar oldu:u kan s na
var nca kimsenin zorlamas yla de:il, kendi irademle ödülü reddetti:imi
belirtirim!” (Boris Pasternak (1958), kaynak: Tan Edebiyat, say : 6,
Kas m 2006)
2.
“80’li y llar n ba> nda Turgut Özal’la ba>layan kö>e dönme
ideolojisi kendine edebiyat ve ele>tiride de kar> l k bulmu>tu. Roman
ve anlat da postmodern, ele>tiride yap salc l k ve göstergebilim. (…)
Bayan Elif .afak’ n kendi ‘ben’inden hareketle Türkiye Türklerinin bir
kimlik sorunu oldu:u vehmini ya>ad : n , yaz lar ndan, kendisiyle
yap lan baz söyle>ilerden biliyorum. Bayan .afak’ n tutum ve
davran > ku>kusuz, bir yazar duru>u de:il. Bir yazar ya da sanatç
kendi kendisini ço:alt p geni>leterek ‘herkes’ yapmaz.” (Özdemir )nce,
Yelkovan, say 1)
3.
“Geçen y l (bana) Max Jacob Ödülü verildi Fransa’da.
Yazar oldu:um Hürriyet gazetesi iki küçük haber yay mlad . B rak n
Zaman, Yeni (afak, Birgün, Vatan ve Ak am’ n kitap eklerini, Do:an
Medya’n n gazeteleri Milliyet ve Radikal’de, bu iki gazetenin kitap
ekinde bile benden ve ürünlerimden söz edilmez. Neden? Ben nedenini
ve “Neden?”ini gayet iyi biliyorum. )steyen dü>ünebilir biraz. Biraz da
olsa dü>ünmek iyidir.” (Özdemir )nce, Varl k, May s)
4.
“80’li y llar öncesinde esen sosyalizm rüzgârlar ndan ötürü,
sosyalist gerçekçilik iddias ta> yan ve dönemin popüler siyasi
ortam n n öngördü:ü >ekilde yazan birçok yazar, halk dalkavuklu:u,
köylülü:ün yüceltilmesi, edebiyat n slogana indirgenmesi vb.
nedenlerle ele>tirilmi>lerdir. E:er geçmi>in güzel insanlar n n, bu
tav rlar nedeniyle edebiyat d > na dü>tükleri varsay l yorsa,
günümüzde az nl k / ayr mc l k yücelticili:i, etnik dalkavukluk, AB
jurnalcili:i türünden tav rlar, edebiyat d > na dü>mek için haydi haydi
yeterlidir. (…) .imdi yeniden edebiyat okuru olu>turmak, edebiyat
mevcut tekellerin, “diyenarlar n”, kesme >ekeri paketi konumunun
d > na ta> mak gerekiyor. Etnik sevicili:in, rahibe Theresa
ikiyüzlülü:ünün, “Türkiye’de zulüm görüyorum” söyleminin te>hir
edilmesi gerekiyor.” (Oktay Taftal , Özgür Edebiyat, May s-Haziran)
5.
“Bir roman yazmaya ba>lad m. Gerçeklerle ilgisi yok,
tamamen kurgu! Sadece ismini bulurken Dostoyevski’nin Suç ve Ceza
roman ndan etkilendim. Ülkesine yabanc la> p yabanc lar n oyunca:
olan bir kad n ile, babas n n kim oldu:u belli olmayan çocu:unun
ac kl maceralar n anlat yor. Ad Ana ve Piç olacak!” (Atilla Tekin,
Tekinsiz Zin, say 2, May s)
6.
“Aray > yenilik iyi de, dahas gerekli; ancak geçmi>i
yokmu>a getirerek de:il. .unu demek istiyorum: Biraz da antika
merak gibi. Kuledibi’ne gidiyorsun, antikac lardan eski, k r k parçalar
al yorsun. (…) Sözgelimi el danteli, ya da k r k dökük baz e>yalar
al yoruz; iyi bir usta onar r, iyi bir cila yaparsa kullan m alan buluyor.
Yani Osmanl ’y kullanmak, ortaça: kullanmak, tarihi kullanmak, i>te
eski e>yay onar p piyasaya sürmek gibi.” (Adalet A:ao:lu, Adalet
A ao lu Kitab , 2005, s. 157)

* Özgür Edebiyat: Derginin bu say s nda sahici edebiyat ve yapay
edebiyat çabalar masaya yat r l yor. Roman özelinde son zamanlardaki
yapayla>ma, s :la>ma, yüzeyle>me tart > l yor. Dosyan n bütün yaz lar
ayr bir de:er ifade ediyor ama özellikle Oktay Taftal ’n n makalesi
sanat akademilerinde ders olarak okutulabilecek birikim, düzey ve
kalitede bir yaz . Toplu oturumda Selim )leri ve )brahim Y ld r m’ n
dile getirdikleri de günümüzde romanc olmaya özenen fakat
birikimden yoksun genç arkada>lar m za çok >ey söyleyecektir. (Ayn
konunun yeni dergilerimizden biri olan Yelkovan’da da tart > ld : n
ö:rendik ama ne yaz k ki >u ana kadar dergiyi okuma olana: m z
olmad . Sadece Özdemir )nce’nin o dergideki yaz s na internet
üzerinden bir dostumuz sayesinde ula>abildik, öteki yaz lar
göremedik.)
* Türk (iiri 2006: (Geçen yaz m zdaki y ll klar meselesinde buna
de:inememi>tik, çünkü bu y ll k henüz ç kmam >t .) Y ll : haz rlayan
Hakan Arslanbenzer, >airleri kendi anlay > na göre baz bölümlere
ay rm >. Yeni Hece .iiri, Neo-Epik .iir, Yeni Biçimci .iir vs. Neden
ötekilerde “yeni” kullan l yor da “epik” >iirin ba> na “neo” getiriliyor
acaba? Günümüzün epikçi yerli >airleri, Bat kökenli bir “epik”in
“neo”su olduklar n m vurgulamak istiyorlar? Buradaki “Neo” biraz
>eyi de ça:r >t rm >, “Matrix” filmindeki ba> kahraman “Neo”yu, bu da
gözetilmi> olabilir mi? Bence olabilir, çünkü epik denilince
günümüzde uzun ve karmakar > k, ba> sonu belli olmayan, çalakalem
yaz lm > >iir anla> l yor, dolay s yla orada kahraman Neo’ya da bir yer
aç labilir. Bir de >a> rt c olan, mesela “Yeni Hece .iiri” diye tan t lan
bölümdeki >iirlerin ço:u heceyle de:il serbest yaz lm >. Nas l olmu> da
bunlar da hece >iir olmu>? K sacas seçilen >iirlerin iyili:i - kötülü:ü
bir tarafa, içlerinde çok iyi olanlar da var, çok çok kötü olanlar da ama
bölümlemelerde yazar geli>igüzel, keyfi, y ll k ciddiyetiyle
ba:da>mayan bir tav r sergilemi>. (Ben yapt m oldu! Ama gerçekten
oldu mu acaba?)
* Belki Babam da Gelir Bu Dü üne – Mehmet .ah Erincik: Genç
>airlerden olan Mehmet .ah Erincik’in ilk kitab nda okuyucu farkl bir
>airle kar> la> yor. Baz >iirlerdeki tek handikap bizce, yeni >airlerin
pek ço:unda görülen bir durumdan kaynaklan yor: Sözü uzatmas ndan!
Turgut Uyar’dan veya Edip Cansever’den etkilenmenin böyle bir
sonuca götürmesi üzücü. Genç >airlerin Necatigil gibi kelimeleri
sayarak >iir yazmas n ne kadar do:ru bulmuyorsak, kelimeleri sayfaya
savuran anlay > da do:ru bulmuyoruz. Eninde sonunda >iir, sözün
süzülmü>, toparlanm >, elekten geçirilmi> halidir. Mehmet .ah
Erincik’in bunu göz ard etmemesi gerekiyor. Bir kere kitab n n ad
harika, kitapta bu adla yer alan >iir de çok çok iyi. Yine de M. ..
Erincik’in nispeten k sa olan >iirlerde daha ba>ar l oldu:unu belirmek
gerekiyor kitab nda.
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yank lanan
yüzy llar boyu
bu naif yerde
çivilenmi> parmaklar a>k n
fi>lenmi> rüyalar >ehrin
sabaha kar>
bir radyo bildirisinde
kapanm >
görkemli yeknesak yüzleri
karanfili dü>lere >imdi
bütün kap lar

Hilmi HA AL

Ahmet ÖZBEK

AYI.IUININ SES)

GEÇEN YAZ SOLAN .EH)RDE

Suya bakt m, dalgada say klayan suya
kaç milyon y l geçmi> kimbilir içinden
milli milsiz çak l, yosun ve midye bentleri
k y aram >, koy yoklam > gezgin suya

Alain Resnais için

kasvet odalar
küfle kapl koridorlardan
uçsuz koridorlardan
derin dehlizlerden
y ld zlara aç lan kap lar

suya bakt m, kaç milyon y l önceki suya
ölümü de aklayan suya, ak p sa:altan suya

mavilikten
ss z kalp kö>elerinden

çamlar n içindeki sisi de so:urup içen suya

mor derinliklere

kaç milyon y l belki s rt nda ba> bo> siyah
kaç milyon y l belki uykusunda yakamozu
benden önceki zaman tutup bezeyen dip
ve yüzey, benden sonraki zaman da yutup
san k uzay sonsuzlu:una s :d racak belki
belki de saklayacak suya verdim bu nefesi

bir bir aç lan kap lar
kadife, saten, devetüyü
kanayan bir ay söylencesi gibi
gökyüzüne aç lan,
ss z odalardan
tiz derinliklere

gümü> ay > : , gözlerime usul ya:an maya
masal n da kutsayacak suya verdim bu sesi
bitimsiz yans y , salk m salk m a:an ‘an’da
en eski yiti>iyle rüzgâr n yamac ndaki yas
gümü>ten derip söze ektim, yaz olsun diye...

turkuvaz odalardan
kül derinliklere
bir bir aç lan kap lar
çivilenmi> kanatlar
yüzy llar boyu bakir

Ömer AKSAY

a>klar n en narini
ya>anm > y llar y l
rüyalar labirentinde

TÜRKÜNÇ SESS)ZL)K

kalplerle kapl duvarlardan
kalplere kapal koridorlara
gümü> avizelerden
s rs z aynalara
yans yan

Çekilmi> sular n mülkiyetindeyim. .afak söktü
sökmü> diyorlar valla, hiçbir dayana: m yok, isnats z
suçlar omuzlar mda, bir buzda: kald
bo> senetler yap >t r l yor gözlerimin içine >imdi
hiç bitmeyen bir al > veri> gibi, terk edilip gidilmeyen
>imdi, >imdi bir sufi yorumu, yani suf >imdinin o:ludur.

yeknesak
gizli… ruhsuz
ayak sesleri

Derin sularda s : kayal klar
yalap yalap de:iyor entarinin ete:i
vuruyor, yava> yava> vuruyor bir karma> kl k
çok renkli, Mara> pamu:undan dokuma bir entarinin ete:i
al m morum al p ba> n gidiyor ötelere, raklara
ölülere, el dokumas emperyal kaftanlar sunmak için.

sadakat odalar ndan
a: r bir g c rt yla
kûfi saray koridorlar na
aç lan
hüzün kap lar…
rivayettir
dil’de u>>ak bilinir
bir bimen >en >ark s d r
bin y ll k bir tarihten

Bir mühür, dev>irme harflerin istifinden geçerek
aheste bir yüre:in k p rt s z sesini veriyor.
Yalan dünyada bir yalan söz yerine

6

Çocukluk arkada> Fikret S lay’la an lar na, Bozcaada
günlerine, Orta Fener Adas ’na, Tav>an Adas ’na, Bodrum’a, ilk
sevgilisine, Fas l Heyeti’ne, )stavrit’e... daha nice hayat n ve
ya>ad klar n n ince ayr nt s na al p götürüyor bizi Roni Margulies
TK1980’de. .iirlerini ya>ad klar ndan süzüyor demi>tim, kurguya,
yapayl :a, yer yok onun >iirlerinde.
Kimi zaman da “Dümensuyu” >iirindeki gibi s k dizelere de
rastlan yor:
“Yüklenip küreklere götürdü ümüz bir teknenin
dümensuyu gibi hayatlar m z ard m z s ra:

geçsin diye söylenir: “Yemen bizim neyimize”
bu ne menem i>tir, kim söylediyse boyu devrilsin
yedi kat mu>amba yap p içine cev>en koyar gibi
yare mektup yaz p yolluyordu belki.
“Yar orada kanser oldu ben burda verem”
böyle diyor. K rk sene önce tutuklanan
kocas n , erini, evinin erke:ini bekleyen kad n
kad n n ve adam n çocuklar , adam n hiç görmedi:i
bir çöp bidonunun arkas na s : n p da kur>una dizilirken
yalan n p ht la>t : yer neresi?

Betül YAZICI

RON) MARGUL)ES: ‘TK1980’
TEPEGÖZ
Gültekin EMRE

buru>uk a:z yla kambur bir çocuk do:uruyor dünya
içine alarak beni dibe çöküyor sanc s
bonbon >ekerlere benzetirdim
inanm yorum >imdi; “tek günlük ac ym > hayat”
hiçbir yumurtan n anlayamayaca:
renksiz bir resmi içinde ta> yor gözlerim

Roni Margulies’in yeni >iir kitab TK1980 yurtd > na ç k > n n
öyküsüyle ba>lam yor, bitiyor. )lk kez uça:a bini>ini de:il de
ülkesinden ç k > n ve Londra’ya do:ru uçu>unu kitab n n en
sonunda yer alan, kitaba da ad n veren TK1980 >iirinde payla> yor
>iirseverlerle.
“ya aç l p güne i yakalayan bir pencere
ya da belki, kimbilir, otuz y l önce
ilk kez bindi im bu uça a

bir >ey yapacakm > z da unutmu>uz
öyle bir huzursuzluk hep
bu yoksunluktan do:uyor bunca kopya cinayet
bütün yalanlar söylenmi>
tuza:a aç l yor bütün > klar
yüzlerimizi siliyor açgözlü bir ayd nl k

önümde hep uzanaca n sand m
o p r lt l hayattan bir sahne.
Yan m yatt TK1980 biraz,”
Son >iiri ilk kez yurtd > na ç k > n öyküsüne yatakl k ederken,
kitab n ilk >iiri “Sefer Say s ” da Londra-)stanbul aras nda gidip
gelmelerinin hesab n verir gibidir. 17 ya> nda görür kendini hep
“ne zaman ayak” bassa “Ye>ilköy havameydan na”. Yurtd > nda
aç lmak üzeredir okullar ve aylardan da eylüldür. “Elinde
pasaportuyla bileti, yepyeni bir çanta”yla “kalk > saati belli
uça: n” beklemektedir. Oysa, uça:a ilk bini>i alt y l öncedir. Bir
yan nda dedesi, birinde annesi, “mavi bir otobüs gelip b rakm >t ”r
onlar “kanad n tam alt na”, “On birdi”r ya> , gidi>i dönü>ü bellidir
bu yolculu:un; bir haftal : na )zmir’e gidiyorlard r. )kinci uçu>u
alt y l sonra gerçekle>ir. Önünde onu bekleyen “yeni bir dünya”
vard r.
Roni, an larla günlük ya>am n ayn kapta bir araya getiriyor.
Geçmi>in gerçekli:iyle yeni gerçekli:i yapyal n bir >iirle sunuyor
bize. O, anlat mc , öyküsü olan >iirler yaz yor. Anla> l r olmay
ye:liyor. Örne:in babas n n Neil Armstrong’un aya ayak bas > n
“Telefunken” marka radyodan dinleyi>inin öyküsünü anlat yor bize.
Sonra babas )stanbul’da, annesiyle babas Polonya’dad r, Onun
BBC haberlerini dinleyi>ini de bir ayr nt l bilgi olarak payla> yor
bizimle.
Kendi
ku>a: n
“Televizyon
ku>a: ”
olarak
de:erlendiriyor ve “radyo dinlemez bizim ku>ak” diye sürdürüyor.
Dedesinin “ye>il gözlü radyosu” akl na bile gelmezmi> “büyük
mermer bir binan n kap s nda Londra’da” “BBC World Service”
tabelas çarpmasaym > gözüne.
TK1980’deki >iirlerde Roni Margulies, kimi zaman bir >ey
an msayarak, ya da bir >eyin ça:r > m yapmas yla >iirin içine
giriveriyor birden. An lar , duyumsad klar , an msad klar ,
belle:indeki görüntüler onun >iirini olu>turmaya yetiyor. Uzun
y llad r ya>ad : Londra’n n günlük ya>am yla an lar n , geçmi>ini,
ailesini ve çok dillili:ini, çok kültürlülü:ünü, çok kimliklili:ini
ustaca yediriyor >iirlerine. Polonya, Türkiye, Yahudilik, ailenin pek
çok ülkeye da: lm > üyeleri... s cak ve duyarl bir anlat mla onun
>iirlerinde ele al n yor, i>leniyor; hiç abartmadan.
Yatmadan önce makas na uzan rken babas n n t rnaklar n n
uzay p uzamad : n merak eder. Oysa babas öleli “on bir y l”
olmu>tur. Elbette babas n n “ne sakal uzuyor”dur, “ne de art k
t rnaklar ”. Dedesinin uça:a binerken kendi ard ndan el sallay > n
an msar. Önünde Almanya yolcusu “küçücük bir o:lan” n dedesine
k pk rm z gözlerle el sallay > onu kendi an lar na al p götürür. Laz
takac lar Polonya ordusundan yeni terhis olmu>, Türkçeyi iyi
konu>amayan dedesine “Çorbac ” derlermi> ve k r lan pervanelerini
onarmas n isterlermi> kendisinden.

piramidin tepesinden bakarken tek gözüyle
aczini yüzü:ündeki zehirde gizliyor bu zavall ça:
geceler var oysa
camlara çarpmaktan korkmayan ku>lar var a>a: larda

Mustafa Ergin KILIÇ
TAR)F
tan mla dedim gökyüzünü
yorgan alt ndan parmaklar n göründü
k r k ama seni tam gösteren
çerçevesinden ta>an ayna yüzünü
daha ku>lar demedim ki
neden ç kt topuklar n
sözcü:ün a:r s n alan
kendi halinde göl omuzlar n
ah kaç senedir saçlar n n kiriyle yatmakta
yast : nda dudaklar n dinlendiren yorgan
bu >ehir sende ba>lad sende bitti
sende büyüdü bu sokak caddeye

uzakla t kça parlayan h rt l bembeyaz bir köpük.
Çok çarp c . Ve çok k sa.”
TK1980, bir dönemi de:il ama kendini ülkesiyle yurtd >
aras nda bir ya>ama teslim eden Roni Margulies’in s cak, duyarl
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>iirlerinden olu>uyor. Kitab n ön ve arka kapa: nda yer alan
bulutlar iç sayfalarda da kar> m za ç k yor zaman zaman. Böylece
uçakta geçen günlere de ustaca, görsel bir gönderme yap l yor.
“bulutlar m hareket etti rüzgâr esince,
ne olduysa i te, uzun sürmedi,
bembeyaz oldu her ey sonra yine.”

Küfrün yüceltmesini yapmak istemem; çünkü o takdirde,
ne söylersem söyleyeyim, meydana gelebilecek her
tart >man n o minvalde cereyan edece:i konusunda ku>ku
ta> yorum. Ama bir yandan da tan mlanamayacak ölçüde
sab rs z m: Önümüzde ak p giden, bizim hiçbir >ey
yapamadan çaresizce izleyip kahroldu:umuz, kurallar na
yenik dü>tü:ümüz, yaratt : paran n hükmüne esir
oldu:umuz, ki>iliklerimizi - kimliklerimizi - hüviyetlerimizi
eskitip durdu:umuz dünya var ya... )>te ona kar> bir görev,
haydi görev demeyelim de, bizden sonrakilere kar> bir
sorumluluk; haydi o da olmas n, en namuslucas , kendimize
kar sorumluluk hissi yok mu, elimizi kolumuzu ba:l yor.
.iir, elbette argodan ve küfürden ibaret de:il. Ama onlar
hiç olmad : zaman da hayli ss z.
Asalet, acaba sakin ve suya sabuna dokunmayan dizelerin
denizinde yüzerken, hiçbir >eye ald rmaman n manifestosu
mu?
.iir, risk almay n bir ödülü mü?
Argo, dizelerin intihar m , yoksa ölüyken canlan vermesi
mi?
Belki de hiçbiri. .air, yarat sürecinde, ba>ta kendisi
olmak üzere, hiç kimseye, hiçbir >ey için söz vermez.
Dizelerin ak > , ilk ba>larda hayli dalgal ve k r lgand r. O
süreçteki bütün yanl >lar, ön yanl >t r. Daha sonra elenip
sonsuzlu:a gidecek küçük k r nt lar. Aslolan, o süreci
ku>atan bütün duygulan mlar n, endi>elerin, tasalar n ve
-varsa- umutlar n finale kadar zafiyete kurban olmamas d r.
)>te o zafiyet, ad konulacaksa, ürkekliktir. Konformist hiçbir
>air, ad n n risk u:runa lekelenmesini istemez. Bu yüzden de
riske girmekten kaç n r. Sütliman metaforlar ve eskimeye
yüz tutmu> imgelerle ömür doldurur.
)nan lmayacak ölçüde tutucudur. Bakmay n sarho>
olunca naralar atmas na, o bile gelenekle bulu>an statükocu
bir yön içerir.
Elbette antolojilere girer, y ll klarda her y l boy gösterir.
Hatta -o y l artt ysa- iyi bir ödülün de sahibi olur.
Ama o kadar.
Ne yeni bir dizeler iklimine kulaç atar, ne de
söylemindeki t n y sertle>tirme ihtiyac duyar. Herkesin
yoku> a>a: yuvarland : bir dünyada, o kendi kahr na
t rman r.
Bal gibi imrendi:i halde, >iirde risk alan >airlere di> biler.
Günde yirmi dört saat hayata kalay basar, ama >iirlerinde
bunun bir tek yans mas n göremezsiniz. Çünkü kendisine
kar> dürüst de:ildir. .iiri tanr , kendisini peygamber,
dizeleri ayet olarak görür. Kimseye dokundurtmaz. Hayata
ili>kin en ufak bir olumsuzlu:u bile >iirine sokmaktan imtina
eder.
Halbuki >iirde hiçbir tabu kabul etmeyen asil ve fakat
muhalif >airler -ki bakmay n etrafta çok görünmediklerine,
say lar hiç de az de:ildir-, a:ustosböce:inin ta>ak geçti:i
kar nca kadar mazlum, ama kapan na direnen fare kadar
cesurdur.

__________________
Roni Margulies, TK1980, YKY, Ocak 2006, 61 sayfa.

AS)L VE MUHAL)F
Cihan OUUZ
.iir, argoya ne kadar haz r? Bir ba>ka türlü soracak
olursak, >iir argoya, hatta birkaç ad m daha ötesi olan küfüre
haz r m ? Can Yücel’in s n rlar n çizdi:i kadar na, belki
evet. Çünkü Can Yücel’in >iirdeki vurgusu, tam bir “Osmanl
tokad ”yd , anlayabilene. Ama unutmayal m ki, Can Yücel,
Cumhuriyetin ilk y llar nda büyümü>, kah r y llar nda
serpilmi>, ac y llar nda da öfkesini dizelerle payla>m > bir
>airdi. Onun vazgeçilmez tutkusu, hayata uzand : yerde
rastlad : p traklar yermekti. Üstelik, Neyzen Tevfik’ten,
E>ref’ten, Hayyam’dan süregelen bir gelene:in Cumhuriyet
versiyonuydu. Yanl > anla> lmas n: Elbette özgündü,
özgürdü ve biricikti; ama ondaki argo, gelenekseli bugünde
bulu>turan, küfür düzeyini de o s n rlarda tutan bir
vuru>kanl k ta> yordu. Can Yücel, >iirin asilzadesiydi;
sadece üzerindeki h rpani paltoya aldanmamak laz m. Zaten
o paltoya ra:men asil kalmak, “zade” tak s n mümkün
k l yordu.
Gelelim bugüne... .iirde her an patlay verecek “muzipçe”
bir söylemin “asalet” ad na frenlenmesi, do:rusu çok da
samimi gelmiyor bana. Elbette zaman zaman dizelerde
beliren bu kat tarz, anlamsal katmanlara kap açmakla
birlikte, okur/yazar' n alg s n zorluyor. Hatta biraz fazla
dürtüklüyor. Bunun fark nday m. Epeydir, argo ile küfürü iç
içe ta> yan, asab bozuk, dilin direncini k r p atan >iirler
yazmaya çal > yorum. Geri dönü>ün mümkün olup
olamayaca: n da inan n kestiremiyorum. Ama >u bir gerçek:
Romanda, öyküde, sinemada rahatl kla kullan labilen bu
dozaj yüksek "küfür" kalk >mas (haydi, buna 'isyan'
diyelim), i> >iire gelince bir anda perdelenme ihtiyac n
do:uruyor. Bunun sorgulanmas yerinde olacakt r. .iir
elbette soylu ve daha muhalif bir alan. Ama i>te çeli>ki de
burada ba>l yor: Asil ve muhalif. Hangisine bel
ba:layaca: z? Yoksa ikisine birden mi? )sterseniz
bekleyelim: Çünkü biz istedi:imiz kadar hakk nda
yordamalarda bulunal m, >iir bir yerde kendi çizgisine
kavu>uyor. Oradan da belki ba>ka bir çizgiye geçiyor. Ve
muhakkak ki bu hep böyle sürdü:ü müddetçe, asli kimli:ine
kavu>maya çal > yor. Hatta belki de en makbulü, o kimli:in
de zamanla derisini de:i>tirmesi.
.iir derisini de:i>tirirken, toplumsal hayat n derisi
de:i>miyor mu san yorsunuz? Dizelere tak l p kalan o
kabaday vari eda, sadece >airin uhdesinde canlanan bir tepki
mi?
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