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Ayl k Edebiyat Dergisi

NÂZIM’IN &APKASI
Ramis DARA
Gündelik
edebiyatla,
özellikle
1iirle
ili1kimi
seyreltmemde pek çok etmen rol oynuyor. Bunlar n ba1ta
geleni kendi ad ma ba1yap t m diyebilece im bir kitap yazma
çabas içinde olmam. Bunun için günde 16 saatten az
çal 1m yorum; ancak bitti inde, biter mi emin de ilim, onu da
önceki kitaplar m gibi olmad deyip yakar m y m, yani siler
miyim gönlümden öncekiler gibi, bilmiyorum.
Birinci etmen bana ili1kin de; ikinci etmen biraz benim
d 1 mda. O da gözüm nereye çarpsa, ak l almaz bir
düzeysizlik denizi görmem. Somut yanl 1lar, hatalar görmem.
Y llard r Ramis Dara, Hilmi Ha1al, Melih Elal olan adlar n
k rk küsur 1ekilde yaz ld na tan k oldum, özellikle 1airler ve
sairler aras nda. Ha1al genelde &a1al oluyordu da Ha1at
yazana do rusu imge gücü için birazc k g pta etmi1tim!
Ad ma hayranl mdan de il, ama o benim ad m;
rastlant yla ortaya ç kt ysa da onu çabalar mla ben
olu1turmak istedim; buna sayg göstermeyen sairi hiçbir
zaman var saymam.
Banka ya da postane kuyruklar nda soyad m do ru
yazabilmeleri için “bo1 kab n a rl yani” diyen bana, ad
konusunda, ha öyle ha böyle diyen birinin söyleyecek sözü
olmamal .
Bu orans z giri1i Nâz m’ n 1apkas na dikkat çekmek için
yapt m. Ansan adlar nda kural, ad ta1 yan ki1inin iste ine
uymakt r. Attilâ Alhan da do rudur, Atilla Özk r ml da;
olamayaca , Atilla Alhan ve Attilâ Özk r ml yazmakt r.
Böyle ba1lay nca ba1layamazs n z, kimse ötesini okumaz,
okumamal d r.
Nâz m çoktan toprakta, milyonlarca 1iirseverin gönlünde
olsa da ve ona bugün ad n nas l yazal m diye soracak
durumda de iliz. Ama yasal varislerinin izniyle yay mlanan
onlarca kitab nda Nâz m yaz yorsa, bizim de art k Naz m
yazma hakk m z olamaz, olmamal d r, olmayacakt r.
Yaz l kaya’n n Haziran 2007 say s nda Cahit Koytak’ n
çok uzun bir Nâz m Hikmet 1iiri ç kt . &iirde geçen rüzgâr,
hikâye, kâkül sözcüklerini, hatta erguvanî, firûze, mesihî,
meselâ gibi sözcükleri bile 1apkal yazan 1air, nedense 1u
me1hur 1apkay Nâz m’dan esirgiyor, onu Naz m diye
önümüze sürüyordu.
Olur mu, olabilir mi, olabilecek mi?..

Y lmaz Arslan, Mitat Çelik, Ersun Ç plak, Ramis Dara, Gültekin
Emre, Mustafa F rat, Hilmi Ha1al, Salih Mercano lu, Abrahim
Oluklu, Ahmet Özbek, Hüseyin Peker, Celâl Soycan, Abdurrahman
&enel, Betül Tar man, Ahsan Üren, Sad k Ya1ar.

ISSN 1305 - 7685
Hüseyin PEKER

GÖZ KALEMA
Suçluyu nas l bulamam gün içinde?
sicili bozuk cazc y m, nas l bulamam
suçlu, evlerin foto raf içinde?
suçlu bo1 kafal , sanat dü1künü
bir o kadar da â1 k!
gözümde canland rd m kim oldu unu
suçlu; pasl demir, üstüme vuruyor
s k 1m 1 fermuarlardan bak yor üstüme
Suçlu bende, pencereden görüyorum örtülü kimli iyle
cebimde bozuk para, bazen slak mendil
k zartma ya lar ak yor, mucize ülkesinden
suçlu benle, gölgemde b çak biçiminde terliyor
yast klar çiziyor göz kalemiyle
yat diyor, iki ki1i olal m yaz gününde
yataklar düzenliyor, ter b rakmayan ipliklerden
evimin önünde patlayan bombaya ra men
papatyalardan olu1an duvaklar örüyor üstüme
Suçlu aya a kalk!
saklanma, kurnaz oyunlar içindesin
gö sümde atlet, bile imde dövme
a z ma yap 1an tükrük kadar bereketli..
kur1un ya d gün anlad m seni!
kara cesaretini benden al yorsun
agresif bir burnun var senin
ben yürüdükçe nemlenen boynun..
maskeli gözetleyenlere, eldivenli elle1enlere, sen nesin?
her suç i1ledi inde ya1am sahibi
babas na s k lan kur1unlara benziyorsun insan n
Anahtar paspas n alt nda
kap m aç yorsun sonuna kadar
perdelerimi kap yorsun, güne1 odaya iz b rakt nda
kendimi çal ml yorum kar1 nda
1 klar söndürüp, güne1i döndürüyorum
dava listesi büyüyor, kan ma giriyorsun s r perdesi!
masam n üzerinde çiçekleniyorsun, deliksiz örtüde
Senleyim baharatlar n rengine göre
düz gitmiyorum, y rtmaç belden ba1l yor
benden kalk yor ölüm gemileri
tuzlu halde b rak yorsun beni, terliyorum birlikte
durmadan yalan söylüyor,
suç i1leyenlere yol gösteriyorum
kim delirtti beni
foto raf n da tmaya ba1lad m senin, ipuçlar na
gece ba1lad kan hücrelerimde
susmay dü1ünüyorum bunca kabuk
kemikten örülü istek içinde

HER TOPRAKTA YETA&EN I&IK

okurun sevdi i, “&iirkolik” serüvenciler ve 1iir dü1üncesi üretip
payla1an 1air-yazar vard r. &iirin göverdi i gürbüz bahçeleri
görür, gösterir ve gözetir onlar. Herkes kendi listesini
olu1turacakt r, iki elin parmaklar n geçmeyen toplam dile
getirecekse. E er payla1mak isterse elbette!

FADESA: &AAR
Hilmi HA&AL
&iir nerede? Günümüzün “elektroh z” sarho1lu unda akan,
di er deyi1le; “teknohaz” hipnozunda yiten ya1am n neresinde?
Ansan nerede, anlam nerede, zaman nerede? Ba1ka sorular da
eklenebilir: Bulutlar nerede, rüzgâr nerede 1iir nerede? Bal klar
nerede, böcekler nerede, ku1lar nerede? Ya1am n rengini, sesini,
solu unu olu1turan ö eler, do al doku, büyülü giz nerde, dirimin
vazgeçilmez belirtisi 1 k nerde? Sonsuzluk nerede?

Bir uçtan di er uca, büyük kent içlerinde, klavyesinin
ba1 nda, ekran n derinliklerine gezinti yapt klar san l r. Oysa
kitaplarla, dergilerle ve etkinliklerdeki konu1malarla, 1iir sorunlar
üzerinden katk koymay sürdürürler. Her dem etkindirler.
Ülkemizin 1iir iklimi ve 1iir topra üzerine en çok çal 1an,
yaz lar yla ve 1iirleriyle yo un biçimde okuru etkileyen, yani
kayda de er verimlilik gösterendir onlar! Onlar belli! Son y llar n
dergilerine ve yay nlar na iz dü1ürenler, ürünlere ve etkilerine,
be enilerini de katarak harmanlad klar görü1leriyle dikkat
çekmi1lerdir genellikle. Bu yabana at lamaz! Beyinlerine,
yüreklerine ve kalemlerine sa l k(!) demek kal yor bize. Yaln z n
yaz lm 1 yaln zl n ö renen okura.

Sorular k 1k rt c d r! Hele ruhunu ve akl n 1iire ba lam 1,
ömrünü yaz ya adam 1; sözcükleri yol nesnesi k lm 1 ücra
meczuplar için, güncelli ini ve devasa önemini hiç yitirmez aranan
yan tlar. Türkçe 1iirin birikim havzas na, yani zaman m z n
bilinmezlik de irmenine su ta1 yan söz konusu meczuplar için,
tutkulu eylem gerekçesidir ayn sorular. Her neredeyse, büyük
yaln zl n ya1ayan, kendi ss zl ndan zaman n buka n gören,
insan n sonsuz trajedisini okuyan, imge dü1künü kalemlerin ba1
belâs d r denebilir. &iire, ça a ve ko1ullara, yani gerilime ve
yoksunlu a ili1kin sorular, sorunlar silsilesi. Dünyan n di er
ülkelerinde de oldu unu varsayabilece imiz “&iirkolik” yaz ve
dü1ünce temsilcileri, Türkiye 1iirinin gündemi üzerinden, özel ve
genel ya1ant lar na mim koymaktad rlar. Bu, 1iirimiz ad na yarar
yads nmayacak ivmeler halkas d r, övgüye de er çal 1mad r.
Özverili etkinliktir. Bereket belgesidir adeta!

Onlar kimler mi? Her okura göre liste biraz de i1ebilir elbette,
ama ille de zikredilecekse e er, an lacak imzalar 1unlard r:
Mersin’de Celâl Soycan, kuram / kavram eksenli ve estetik
bezemeli metinleriyle ve 1airlerle kitaplar üzere dü1ünce
üretmesiyle; Azmir’de Veysel Çolak, 1iirin bitmeyen ideolojisi ve
ideolojinin bitmeyen 1iirselli ini irdelemesiyle. Azmir’den Yusuf
Alper, 1iirin bilinçalt labirentleri ve 1airin “psikodinami i” içre
derin ve yayg n ara1t rmalar yla; Berlin’den Gültekin Emre, 1iirin
gurbetlik haller üzerinden panoramas n çizmesiyle; Bursa’dan
Ihsan Üren, y ll k “Ufuk Turu” çemberindeki 1iirin ve 1airin
nabz n (sinir katsay s n ) okumas yla; Trabzon’dan Ya1ar Bedri,
1iir denizinin ruhunu Mortaka reisi olarak nak 1lamas yla;
Trabzon’dan Ahmet Özer, K y ’lann 1iiri ve 1airi eskitemedi i,
yazmaktan, okumaktan, yay mlamaktan bezdiremedi i gerçe ine
vurgu yapmas yla; Ordu’dan Arfan Y ld z, 1airin de erbilirlik
yan n gösterip payla1mas yla; Kayseri’den Halim &afak, bireysel
çabas n Bireylikler yarg s üzerinden 1iir çorbas na katt tuzla
ve 1airin ard ndan ortaya koydu u de erbilirlik eme iyle;
Astanbul’dan &eref Bilsel’in ve Cenk Gündo du’nun dönem 1iirini
iir Defteri y ll klarla ilgi oda na çekmeleriyle, Baki Ayhan T.
ile Baki Asiltürk’ün ça da1 1iir harman nda ‘tez’lik metinler
kotar p tarihe katk da bulunmas yla, Haydar Ergülen, 1iire ve 1aire
her zamanki “itinal ” bak 1 yla; Nev1ehir’den Fuat Çiftçi, iiri
Özlüyorum yap m yla; Adana’dan, Yom’cu, mgelem’ci, Heves’çi
müdahalelerin 1iir üretim imecesine sokulu1u; Eski1ehir’den
Rahmi Emeç’in ve Olcay Özmen’in Yaz l kaya’y yeniden
konu1turmalar , Nemci Selamet’in “kullan lm 1” sözcükleri dert
edini1i... Diyarbak r’dan Ihsan Fikret Biçici ile Ahmet Çakmak’ n,
1iirin “sur” d 1 ndan da gelebildi ine Yarat m’ca mim
koymalar yla, Azad Ziya Eren’in k rsal yerle1imde ö rencilerle
1iiri günler / günlükler tutulabilece ini kan tlamas yla;
Antalya’dan Ahmet Tüzün ve Mustafa Koç, 1iire Akdeniz rengini
ve portakal yak 1t rma gayretleriyle; Çanakkale’den &enol Topçu,
Yadigâr Ercan, bir avuç kültür sanat toplulu u gönüllüsü, Metin
Cengiz’in k lavuzlu u (önermesi / yönetmesi / yönlendirmesi)
alt nda kotar lan Dü eyaz 1iir seçkisi ve “Troia &iir Günleri” ile;
Kocaeli’nden Üniversitenin &iir Kongresi ve Akademi Gökyüzü
dergisi kapsam nda Nejat Gacar, &ener Aksu… Ve daha
niceleri… Tümüne Bursa’dan bak nca, sevilmeye de er i1ler
yapt klar n görmemek olur mu? Günümüzün 1iir topra , 1iir
iklimi, 1iir atmosferi, karanl
ve karamsarl
sav yor onlar n
eme iyle, yarat c 1 yla. Hiçbiri yok say lamaz, say lmamal .
Çünkü 1iirin yaln zl n kavray p, yaln zl n verimini, ya1am
s z s n duymakla, 1iire yakla1 yor olmalar , her birini “merkez”,
her birini yeni bir “odak” k l yor. Onlar n eylemli varl
1iirimizin 1ans d r elbette.

Ortak adland rmayla, “&iirkolik”lik 1emsiyesi alt nda, ya da
“tenha” kalemleri dolay s yla an labilecek 1air-yazar ki1iler,
edebiyat m z n gönüllüleridir. Her dönemde vard r onlar. Bir
yandan, kendi 1iiriyle, özel simyac l k serüveniyle, o bitmez
tükenmez içsel hesapla1malar yla yolculu unu sürdürürken, di er
yandan da yaz lar yla soru ve yan t üretmektedirler. Döne dola1a
ayn evrensel tema üzerine kurarlar yarat m gömecini. Her yeni
an’la demlenen, her yeni dokunu1la mayalanan, her yeni s k nt ,
yeni sars nt dalgalanmas yla fokurday p kaynayan entelektüel dert
f ç s içre... Gerek poetik sorunlar, gerekse ba1ka 1airlerin 1iirsel
eylemi ve meyve hasad dolay s yla söz al rlar. Etkinli i ve verimi
görüp alk 1larlar, alk 1lamasalar da ‘eser’in varl n benimseyip
özel kütüphanelerine katarlar.
&iir dünyam z n, insan ve kuram odakl sorunlarca yo un emek
veren 1air-yazar üyeleridir söz konusu yaln zl k veya ücra ‘tip’leri.
Gönüllü 1iir elçileri... Dergi ç kar rlar bir yolunu buldularsa. Dergi
ç karmasalar de i1ik soru1turmalara yaz yeti1tirirler. Yürürlükteki
dertlerin bir ucundan de ilse di er ucundan konuya kat l r, yorum,
yarg bildirirler. Kimler peki onlar? Ço umuzun cismen de ilse de
ismen tan d imzalard r. Birbiriyle ilgileri, ili1kileri var ya da yok,
birbirini onayalar ya da onaylamaz, birbirini sever ya da
sevmezler(!) ama ortak eylem alanlar dolay s yla okurun ilgi ve
sorgu merce i alt ndad rlar. Genç, orta ya1, ya1l grubuna girebilir
ama toylu uyla da olgunlu uyla da 1iir ad nad r eylemleri. Çünkü
onlara göre, her yeni ad m 1iiri ilgilendiren metinler b rakmal d r
ard nda. Öyle anla1 l r varl k, öyle bereketli sonuç gösterir.
Evet, kimler peki onlar (?) sorusu, k 1k rt c ate1ini koruyan en
önemli merak ve polemik kayna d r. Kimlerin genelden bireye,
gelenekten moderniteye poetik durumu i1aret etti i ve nelere vurgu
yapt
önemlidir kuskusuz. Co rafyam z n de i1ik noktalar na
konaklam 1 “yaz delisi”, “&iirkolik”, “edebiyat Donkisot’u”
tan s n (ve tan m n ) hak eden ki1ilerdir onlar. Herhangi bir kar1 l k
dü1ünmeden, beklentiye kap lmadan yaparlar i1ini. Tek sevdalar
1iirdir. Ancak 1iirin u runa nefes al p veririler. Kimler olduklar n
1iir “camias ” bilmektedir. Yine de öznel pencereden bak ld nda,
bir tür seçme, görme ve de er bulma / de er bilme belgesi elde
edilebilir. Emek ve ürün tan ma, takdir etme niteli i ta1 yan
yan tlara götürebilir metni, giri1ilen güncellik saptamalar . Her
okurun izledi i, çal 1malar n zevkle ve merakla gününe kat k edip
yararland , kendince farkl buldu u imzalar tutar önceli i. Her

Betül TARIMAN
KENDAMDE KALIYORUM
METRESA OLDUM SÖZCÜKLERAN
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beni fark etti ini fark ettim bebek Ada’n n
– bir dalg ç olan k z mdan oldu u söylenir –

sonralar ta1 d m belkileri allah taksirat n affetsinleri
içimdeki s rr bir ölünün çehresine beni kendi içime b rakt m

gövdemde ad n okudu sanki; lehimsiz
bir türkçeyle uyand kendinden kendime–

hava so uktu bir cam hohluyorduk hoh hoh
kahramanlar geçti önümüzden uzun boylu mavi bir melek

ötekindeki her 1ey tan d k birimize; ama
hangimize?

birini ald k di erini öbürüne b rakt k çok isteseydinleri öyle
[özledimkileri
b rakt m z her 1eyden bir 1ey anlad k

B. anlamad m bir 1eyler söylerim, o anlar...
san r m bir dil kurmaktad r kendinden bana
bata ç ka buldukça yitirdi im harfleri

sözü bitmi1ler geldi gitti i1i çoklar i1i azlar bir erke i
[kendimizden anlad k
biri hep ötekiyle yer de i1tirdi biri hep h rst al 1 lm 1
biri k vaml bir ac gö e do ru yapra na mesafe

bir rüyadan haz rl ks z atl yor denizime
avuçlar nda hâlâ sonsuz sular n bilgisi
vaat edilmi1 bir topra a ben kulaç o kulaç-

ke1fettik birini ötekinden elimizi kald rd m zda hep bir sus
a r da milim milim ac kuma1a kuma1a da ac sinmi1

besbelli bir Ada’ya s

bu da benim ziyan etti im kuma1 yetimlere de yeterdi dullara
[da namussuzlara da

nacak denizim

C. omzumda dinlenen nas l bir sözcük bu!
soludukça avlumda en eski reyhan kokusu;
kokluyorum, ad mdaki Antep ölüsü canh ra1!

gerçek neydi ve mesafe ihmal edilmi1lik ve rica
soylu bir ac yla fark ndal m za kapand k

beni onaylayan bir kar1 t m oldu dünya…
Ada m ? o, dünyay teselli edecek sütsü magma

saatleri ayarlad k her an gidebilirimleri cayar m belki cezaya
[kalabilirimleri
uykudan olduk ciddiyetten uzak örtüsünü kald rd k kelimelerin

k z mdan bana s rd r bu ayaklanma–

ne de ay p 1eymi1 tuttu umuz yolda havva’dan olma bir elma
bir benzerimiz daha yok kendimizi hazza b rakt k

Abdurrahman ENEL

sonra sen yatt n ben kendime gittim geldim gittim geldim
bana öyle bakma nesli bu gece kendi kuzeyimdeyim metresi
[oldum sözcüklerin

KIZGIN KAYALARDA
YALIN AYAK

Sad k YA AR

Ölümden korkmuyorum.
Ak1am ya da sabah n körü.
Gözlerimi kapat nca - her yer ölüm -, beyaz köpük bir
[kay kta;
Ya da di1i bir kurt kemi imi kemirirken,
Elma a açlar n n arkas nda;
Solu umdan girecek, beni ald yere b rakacak,
Ölümden korkmuyorum.

HAP GÖRÜRÜM
önce yak ndan… sonra çok uzaktan
hap görürüm gözbebeklerini annemin
-eski bir gün
ince zar yd solu un
demir ac n n iç ya yla pi1erdi kalp

Dili upuzun sarkan bir köpe e su verirken,
K zg n kayalarda yal n ayak ya da ç plak;
Orhan Veli ben ve bal k, rak 1i1esinde uyumu1ken,
Açi görünen iskeletlere benzeyen ölümden
korkmuyorum.

-o gün
uzakla1t rd t rnak ucuyla
kula na mezar topra serpen iskeletleri

Upuzun bir soluk,
- bozk r n da lara bakan evlerinde Sevgilimin ad yaz l yüzü ünü, kanepe arkalar nda,
Ya da e1iklerde ararken;
Kap ma dayanan alacakl lara,
Bunca y l toplad m gazoz kapaklar n verirken;
A1aret parma mdan beynime kur1un gibi girecek
[ölümden korkmuyorum

-yeni bir gün
rütbeli bir kahkaha
damara i1tahla inen serumdan
açar içerim hangi bak 1 iyi ederse beni
ben hep hap görürüm gözbebeklerini annemin

AALE REASANA ANLAMAK

Celâl SOYCAN

Abrahim OLUKLU

ADA
A. ben dünyayla bak 1 rken k rp 1an bir ömrümde

-Veysel Çolak’a…-
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birli inin kurulmas yla kabul edilmektedir taraflarca. Ayn
zamanda imza alt na da al narak… Aile hayat , aile saadeti,
aile hukuku, aile bütçesi, aile oca , aile meclisi gibi deyi1lerin
anlamlar içinde olu1an bir yükümlülük ayn zamanda. Böyle
bak nca, aile reisli i bireysellikten çok toplumsal anlam
ta1 yor. Bu yükümlülü ü kabul eden ki1i, belki de kendisini
de il aile birli ini dü1ünmek zorunda kalacakt r zaman içinde.
Hatta o birli in di er bireyleri için kendi ya1am n ‘feda
edecektir’. Bunu böyle anlamad
/ yapmad
yerlerde de
suçlanacakt r.
“Ben babay m, kocay m, bu evin dire0iyim
Bu rolü ben seçmedim ama hep bana verdiler
Kendi çat m bile ayakta tutmaktan aciz
Bir adamd m belki de, hiç öyle demediler”6
Oysa bu birlik, ülkemizin de ya1ad
kapitalist ili1kiler
içinde yeniden biçimlenmekte, sorgulanmakta ve geleneksel
ba lar ndan kopmaktad r. Elbette ya1am n yeni biçimiyle de
sürdürerek…
Abdülkadir Budak, Aile Reisi’ni yazarken ve önceki
döneminden getirdiklerini buna katarken yukar da sözü
edilenlerin bilincindedir. Bu bilinç hali önemli, ama bu bilinç
halinin yeni 1airlerce ve yeni 1iirlerle sürdürülüyor olmas
1iirimiz aç s ndan daha da önemli.
&iirimizde bir estetik tercih var ki bu tercihte, birinci tekil
ki1i söylemi, ki1inin sadece kendisini anlatmas n de il
çevresinde olup bitenleri anlatmas na da yatk n hale
getiriliyor. Bir konu1mas nda Abdülkadir Budak 1öyle
diyordu: “Birinci tekil 1ah s a z yla yazd m hep. Hep
demeyelim de ezici bir ço unlukla. Dedi im gibi, ba1kalar n n
derdiyle, sorunlar yla, ç kmazlar yla de il de kendiminkilerle
u ra1t m genelde. Biliyor ve inan yordum ki benim derdim,
sorunlar m bütün insanl n derdi ve sorunuydu. Ç kmazlar m
ve aray 1lar m da öyle.”7 Bu söylemin kullan m elbette estetik
farkl la1malar çerçevesinde 1airden 1aire de i1iyor.
Abdülkadir Budak, kendi estetik kavray 1 içinde 1öyle
kullan yor bunu:
Aile Reisi’nde Abdülkadir Budak, ele ald klar n o ailenin
iç sorunlar ym 1 gibisine de erlendirmiyor. Geleneksel aile
yap s içinde kar1 la1t m z ‘kol k r l r, yen içinde’ anlay 1 ,
Aile Reisi’nde, bizzat aile reisinin dile getirdikleriyle
ç kar lmaktad r kar1 m za. Aile reisi hem kendisiyle hem de
ötekilerle yüzle1mekte / hesapla1maktad r.
Bizim 1iirimizde Behçet Necatigil aileyi, aile içi / ev içi
ili1kileri yazm 1t daha önce. Özellikle de Evler8 adl
kitab nda… Yaln z Necatigil’deki ele al 1, aileye bak 1ta,
Abdülkadir Budak’taki kadar d 1ar ya aç lmam 1t :
“Nedir anlam yorum
Evlerdeki h rs :
Cans zlarla birlik
Canl lara kar
…….
Körükler c l z olmak
Evlerin hiddetini
Evlerle sava m z
Sava lar n en çetini”9
“Sa0 ç k p günlük sava tan,
Evin yolunu tutmu um.
Yemek yedik, çocuklar m uyudu.
niyor üstüme yava tan
Allah n beyaz bulutu,
Kederlerimi unutmu um.”10
Necatigil, buraya kadar getirmektedir. Budak, bu ele al 1
bir ad m daha ileri götürmekte; bir yandan miras n alt n
çizerken, bir yandan da o miras gelece e ta1 maktad r.
Abdülkadir Budak’ n Ev Zaman adl kitab bu anlamda da
önemli ipuçlar sunar:
“Maske sipari leri vermek zorundas n z

A LE RE S
skeletimi kurdum, et bulmaya geldi s ra
Kasap çengelinde, s rtlanlar aras nda
Sözcüklerle bilenmi b çaklar bulmal y m
Etimden kesilecek parça kald ysa
Sevgimi kulland lar, suçlam yorum
Bunun için fazlas yla zemindim
Yorgun dü üp uyudu0um olsa da
Onlar için s çrayarak kalkt m hep
Ba a kakmak de0il de insan böyle oluyor
Et susunca konu uyor iskelet
Tarz m zorluyorum, bu benim tarz m de0il
Bilirim a0 r gelir aileme sözlerim
A0aca da a0 rd r ormandan sorumlu olmak
Bunu anlamak gerek! Bunu anlamak gerek!
Yormu ailem beni, kamuoyu önünde
Söylemek gerekmez de ben hep içime att m
E0ilip dikkatli bak ls n diye
Sonunda kuyunun kapa0 n kald rd m
çim kuyuya benzer, içimin derinine
Su bitince kendim doldum anlay n
Et çekildi, konu uyor iskelet
mâ sanat n geçtim a0z mdaki baltayla
Benzetmeler sert oldu ama hayat daha da sert
De0i mek diyordunuz o da oldu sonunda
Et yok ama yap l r iskeletin hesab
Vah i kapitalizmin diliyle konu urum
Bu benim tarz m de0il bu benim ac m
Varl k nedenim ailem ama yoruldum
Bugün bak yorum da sobaya odun yerine
Gövdemi atm m eyvah!
skeletim mi kalm ? Onu da y k yorum
Evet, i e gitmiyorum bu sabah
Abdülkadir Budak

Abdülkadir Budak, Aile Reisi adl 1iirine gelmeden önce de
aile içi / ev içi ili1kileri çe1itli boyutlar yla i1ledi 1iirinde.
Bu i1leyi1i, ayr nt lara fazla yönelmeden, 1u 1ekilde
açabiliriz:
Budak, bir dönem yazd 1iirlerde anne, baba, abla, karde1
kavramlar n / sözcüklerini yo un biçimde kullanarak ele ald
aile içi / ev içi ili1kileri. Ah ap Anahtar1, bu anlamda önemli bir
yap t. Ah ap Anahtar’da aile içi / ev içi ili1kiler ve di erleri
baba-o ul ekseninde geçiriliyordu 1iire:
“Ayaklar na bakm t m yüzüne de0il
Annem a rm t buna, tuhaft r ben de
O0lunun saçlar n ok amayan baba eli
Ne i e yarard art k, üstelik bir ölüde”2
Benzer bir anlat mla, Budak’ n Sana Bakmak3 adl
kitab ndaki Annesi Ölmü1tü Çünkü 1iirinde de kar1 la1maktay z:
“Ablas na anlatt , yan nda ak am vard
Ablas na, ak ama; onu bekledi0ini”
……..
“Ablas na anlatt , yan nda liman vard
Aç klarda su alan bir tekneydi karde i”4
Bu 1iirlerdeki ki1i, kendi kurdu u ve aile reisli ini üstlendi i
aileyi de il, içine do du u aileyi anlatmaktad r görüldü ü gibi.
Sonralar bu anlat c , kendi kurdu u ve aile reisli ini
üstlendi i birli i i1lemeye ba1layacakt r. Art k anlat lanlar n
aras nda ‘kar m, k z m, o lum’ diye seslendi i ki1iler de vard r.
Oysa önceki 1iirlerde ‘annem, babam, ablam’ diyordu daha çok.
Abdülkadir Budak’ n Ev Zaman 5 adl kitab na, a1a da
de inece im için, burada yönelmiyorum.
&u birkaç paragraf, Abdülkadir Budak’ n 1iirinden hareketle
ayr bir inceleme boyutlar nda geni1letilebilir elbette. Ama biz,
oraya de il Aile Reisi adl 1iiri aç mlamaya çal 1aca z.
Öncelikle söylemek gerekirse bizde ‘aile reisli i’ yasalarla
düzenlenerek ki1iye verilmi1 bir yükümlülüktür. Bu da aile
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Vah i kapitalizmin diliyle konu urum
Bu benim tarz m de0il bu benim ac m
Varl k nedenim ailem ama yoruldum”16

Yürümez evlilik, yürümez çocuklar
Ne güzel yalanlard r beraberlikler için
Öpücükler maskedir, maskelidir kucaklar”11

Sonuç Yerine
Abdülkadir Budak’ n bu 1iiri, ayn dergide17 dergi
yönetimince hiçbir aç klama yap lmaks z n iki kez bas ld . Aki
bas m kar1 la1t rd m zda tek de i1ikli in ilk dörtlükte
oldu unu görüyoruz. Alk bas mda birinci dörtlük ayr ayr iki
dize halinde, ikinci bas mdaysa bütün olarak yer al yor. Bu da
gösteriyor ki Budak, 1iirinde kurguyu, biçimi en az anlam
kadar önemsiyor. “&iir kurma tekni i anlam nda ilk iki kitab m
(Geçti lk Yaz Denemesi ve imdi Yaz) gerçek anlamda bir
aray 1 sürecidir. Bana en yak 1an öyle san yorum ki
Gömle0im Leylâ Desenli’deki tekniktir. O 1iir kurma biçimini
bir hayli benimsemi1 olmal y m ki bugün de onun üzerinden
yürüdü ümü görüyorum. Bazen dörtlüklerle, daha çok da
de i1ik say daki dizelerden olu1an öbeklerle ve d 1 uyaktan
elde edilen seslerle.”18 derken de biçim / kurgu çabas na dikkat
çekiyordu Abdülkadir Budak. Ayn özeni noktalama
i1aretlerini kullan rken de gösteriyor. Sözgelimi 1iirde hiç
nokta kullan lm yor noktan n verece ini onu kullanmadan da
veriyor Budak. “Bunu anlamak gerek! Bunu anlamak gerek!”
dizesinde kullan lan ünlem i1aretleri, 1iirin orta yerinde bir
ç l n yükseli1ine katk da bulunuyor. Oysa bu ünlem
i1aretleri kullan lmasayd da oradaki seslenmeyi duyacakt k.
Ama ünlem i1aretleri, aile reisinin bu sesleni1ini bir
çaresizli in 1iirdeki patlamas na dönü1türüyor. T pk Aile
Reisi adl 1iirin istedi i gibi, anla1 lmas gereken insani bir
patlama.

“Sokak denilen enkazla eve dönüyorum
Dört ayr ki iyiz ak am n sofras nda
Salon dörde bölünüyor, soludu0umuz hava
Monolog bir diyalog biçimini al yor
0ne deli0inden geçiyor so0uk rüzgârlar
Güz bizden ö0reniyor yaprak dökünmesini
D ardan bak l nca bu ev bir bahar”12
Aile Reisi’nde sürüp giden bir durum var: Eti yenen biri ve
yiyenler. Budak, kendi estetik tercihi içinde bu noktaya kadar
ta1 maktad r aile içi / ev içi ili1kileri. Necatigil’de ili1kiler hiçbir
zaman bu noktaya ta1 nmam 1t r. Eti yenen ki1i, ‘aile reisi’
konumunda olan ki1idir. Onun etini yiyenler ise adlar
belirtilmemi1 olsa da ailenin di er bireyleridir.
“Tarz m zorluyorum, bu benim tarz m de0il
Bilirim aileme a0 r gelir sözlerim
………
Yormu ailem beni, kamuoyu önünde
Söylemek gerekmez de ben hep içime att m”13
Ailenin di er bireyleri, aile reisini yorduklar n
söylememi1lerdir. &iirde bu anlamda bir i1aret yok. Kim bilir
belki onlar da verili olanla ya1amay yeterli bulanlardand r.
Zaten aile birli inin sorumlulu unu daha ba1tan kabullenen ve
yüklenen aile reisi de bundan 1ikâyetçi de ildir. Bir yere ailenin
yükünü ta1 yamayaca bir yere gelince, aile reisi sertle1ir ve
tepkisini 1iirde dillendirir.
“Sevgimi kulland lar, suçlam yorum
Bunun için fazlas yla zemindim
Yorgun dü üp uyudu0um olsa da
Onlar için s çrayarak kalkt m hep
Ba a kakmak de0il de
Et susunca konu uyor iskelet
ma sanat n geçtim a0z mdaki baltayla
Benzetmeler sert oldu ama hayat daha sert”14
‘De i1mek, de i1im’ sözcüklerinin anlamlar , 1980’li
y llardan ba1lanarak amorf hale getirildi. De i1menin yönü,
zaman , ko1ullar ve di er ö eleri de i1menin sözde h z içinde
kaybolup gitti. Özellikle ileti1im teknolojisindeki geli1meler, bu
teknolojiyi
yaratan
çaban n
neresinde
durdu umuza
bak lmaks z n, ya1am m z n tek belirleyeni olarak sunuldu.
Marshall Berman’ n Kat Olan Her ey Buharla yor yap t n n
ad bile, kitaptaki de erle(ndirmele)rin kapsam ndan öte,
‘Gülelim oynayal m kâm alal m dünyadan/ Mai tesnim içelim
çe me-i nev peydadan’ anlay 1 yla ele al nd . Kat olan her 1ey
buharla1 yor, öyleyse biz de buharla1madan hayat m z
ya1ayal m demeye getirildi.
Tahir Abac ’n n saptamas 1öyleydi o y llara bakarken:
“1980’lerde, üstelik fa1izan bir iklimde ilkin siyasal söyleme
yerle1en ‘çok seslilik’ dört e ilimi bir araya getirmek, ‘serbest
piyasa’ vb. görünü1te ‘liberasyon’ kokan ama gerçekte sadece
bir ‘manipülasyon’dan ibaret olan anlay 1 da hiç ku1kusuz
üretim ili1kileri, üretim güçlerinin geli1imi, toplumun
beklentileri gibi bir dizi ‘pozitif’ ihtiyac n dayatmas sonucu
do mu1tu. O ihtiyac birebir kar1 lay p kar1 layamad klar ayr
bir konu. Bu tür olgular, özellikle estetik de eri belirleme
düzleminde hemen, bir anda ve ‘bire bir’ düzeyde sanata
yans mazlar ama hem dönemin zihniyet dünyas hakk nda
ipuçlar verirler, ayr ca gerek içerik olarak gerek de erlendirme
ölçütü olarak k sa erimde yans yan yönleri de vard r.”15
&u belirtilen durum içinde elbette 1air de bo1 durmayacakt .
O da bu gidi1ata ‘de i1mek’ sözcü ünden hareketle alaysamal
bir dille yan t verecekti. Çeli1kileriyle / çat 1malar yla verdi de:
“De0i mek diyordunuz o da oldu sonunda
Et yok ama yap l r iskeletin hesab

____________________
1- Ah ap Anahtar, Abdülkadir Budak, Can Yay nlar , Astanbul,
2000.
2- Agy, s. 39.
3- Sana Bakmak, Abdülkadir Budak, Can Yay nlar , Astanbul, 2004.
4- Agy, s. 43.
5- Ev Zaman , Abdülkadir Budak, Can Yay nlar , Astanbul, 2002.
6- Agy, s. 54.
7aretler, Abdülkadir Budak, Söyle1i: Hayriye Ersöz, Toroslu
Kitapl , Astanbul, Ocak 2006, s. 98.
8- iirler, Behçet Necatigil, Yap Kredi Yay nlar , Astanbul, Nisan
2005.
9- Agy.
10- Agy.
11- Ev Zaman , s. 49.
12- Agy, s. 46.
13- Aile Reisi, Abdülkadir Budak, Varl k, May s 2006.
14- Agy.
15- iir Defteri, 1980 Sonras iir ve Hayat, &eref Birsel-Cenk
Gündo du, Toroslu Kitapl , Astanbul, Haziran 2005, s. 31.
16- Aile Reisi, Abdülkadir Budak, Varl k, May s 2006.
17- Aile Reisi, Abdülkadir Budak, Varl k, Nisan 2006- May s 2006
18- aretler, Abdülkadir Budak, söyle1i: Hayriye Ersöz, Toroslu
Kitapl , Astanbul, Ocak 2006, s. 102.

Salih MERCANO'LU
ORGAN BAZI&I
beyazci erlerimi tütüne
siyahci erlerimi alkole
kalbimi b rak p giden sevgiliye
kaburgalar m sosyalizme
dizlerimi ta1 d m yüke
gözlerimi dökülen kirpiklerime
gündüzümü geceye
gecemi bekledi im gündüze
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Bereketin fitili k s ld , solu u kesildi.
Ne yiyecek bu insanlar?
A1k, kar n doyurur mu?

ba 1lad m bile-isteye
ey babalar n babas !
bana sa lam kafa
sa lam vücut öneren
büyük ve kanl meret!
en güzel organ m sana b rakt m
bak örselenmemi1,
henüz dal nda, lütfen kabul et.

Melül mahzun bak n p durma,
yoksul art k
çünkü
a1k bitti!

Ersun ÇIPLAK

Mustafa FIRAT

EZELA YAPRAK

TANRININ GÜNAHI

usulca çekilince aram zdan
lalenin saadeti;
kopar f rt na, savrulur
taç/yapraklar aras ndan ruha
güzellikler bah1eden rüya
aç kta 1imdi k r lgan
bir suretle avuçlar m zda

sonra elindeki hançeri b rak
gün bir huzmedir, erir s rt mda yaralar
rüzgâr yok!
kaç zamand r de medin kalbim denilen o diyara…
e1yalar puslu ve kirli
ah n’olur sus!
nerelerdedir o hüznün sahibi?
i1te benim; yaln zl ndan kiral k o mutsuz!

alk 1 yasak sevinmek doyas ya.
k r l r… kristal parçac klar
kar 1 r kana, sonra asi bir ruhla
kal r z ayna kar1 s nda;
ve kan arar z ya1ad m z
ispatlamaya.

odalar a r ve karanl k
yüzüme bir tokat gibi çarp yor her 1ey
ve her 1ey bir 1ey oluyor anl k
bilmedim bilemedim de mezmi1 hiçbir 1ey

bilemez kimse, oysa muhacir gözlerimiz
yakla1mak için bir ba1ka k y ya,
nice kumun ate1le sevi1mesini beklemi1tir
y rt ndan tenlerimizin göründü ü
ezeli yaprakta

–de ki kalbin yol als n o ülkeye
sessiz, çaresiz ve yitik!

*
Zamans z ölümler giderek s kla1 yor. Önce gencecik
Do an Ergül, 1imdi de Co1kun Yerli. &airlerimizi yitirmenin
üzüntüsünü sevenleriyle payla1 yoruz.– Akatalpa

Melih Elal, 22 Haziran 2007’de annesini yitirdi. Sevgili
annemizin, do um yeri olan Bursa’da Hamitler
mezarl nda 1 klar içinde yatmas n diliyoruz.– Akatalpa

‘HÜSRAN FALAZLERA’

+hsan ÜREN

Gültekin EMRE

A&K BATTA…

Celâl S lay (1914-1974), 60 y ll k ya1am nda Vatan, Tasvir-i
Efkâr, Her Hafta, Her Gün ve Ticaret Postas gazetelerinde
(1940-51) çal 1mas n n yan nda Yeni Memleket (1952-55)
gazetesinde yaz i1leri müdürü olarak da görev yapar. Yeni Gazete
ve Her Gün gazetelerinde (1959-60) Ahmet Selâmi Sel takma
ad yla kö1e yazarl
yapar. Ayr ca 4 say yay mlanabilen te
(1944) ve 15 say ç kan Esi (1956-57) dergilerini yönetir. 30
say l k Do0u ve Bat (1952-56), 105 say l k Yeni nsan (1963-71)
dergilerini ç kar r ve Yeni Ansan Yay nlar ’n kurar.
Bitmedi. Çöl Yolcular (1934), Dört Kap (1934), Lâcivert
I klar (1934), Ebedî Renkler (1936), M sralar (1937) –yeni
bas m Hüsran Filizleri ad yla okurla bulu1ur– Merhamet iirleri
(1943), Acaba (1945), Sonra? (1946), Bo lukta Duran Ta
(1947), Zaman le Yar (1956), Adamca (1959), Do0a (1965),
A k Dialekti0i (1967), imdi Geldin imdi Gittin (1968), Küpe

A1k bitti;
kim, otomobili yoldan ç kard ,
kim 1arampole yuvarlad a1k ?
Ya murlar kesildi, çorakl k ba1lad .
K 1 aylar nda ya mas gereken
ya murun % 17’si ya d .
Gerisi, nerde bu ya murlar n, nereye gitti?
verim dü1tü, a1k bitti.
A1k n termometresi kaç gösterir 1imdi?
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naif çiçe i

Destan (1968), li ki Deyimleri (1969), Kar n (1971). Bu
kitaplar n tamam n Do an H zlan - Levent Y lmaz 2000’de Hüsran
Filizleri ba1l yla yay mlam 1lard . Aral k 2006’da yay mlanan
geni1letilmi1 2. bas ma yeni bulunan, 1airin yay na haz rlad ve
ortaya ç karmaya f rsat bulamad
‘Om’ ve dergilerde kalan
1iirlerinden olu1an ‘Kalanlar’ bölümü de eklenmi1.
Bu özgün ve farkl 1airin tüm 1iir kitaplar , böylece, eksiksiz bir
biçimde ve Do an H zlan’ n irdeleyici, aç mlay c , de erlendirici
sunusuyla yeniden 1iirseverlerin dikkatine sunuluyor.
Do an H zlan, giderek bir efsaneye dönü1en Celâl S lay’ n d 1
görünü1ünü ve ki1ili ini 1öyle ele al yor: “S lay efsanesini
olu1turan temel birkaç ö e var. Bunlar n bir bölümü daha çok
S lay’ n ki1ili iyle ilgili: tek ba1 na dergiler ç karmas , kitaplar n –
ço u kez dostlar ndan pe1in pe1in para toplayarak– kendi
bast rmas , ‘Kel’li i, ‘Napolyon’lu u ve elbette ki bitmez tükenmez
a1klar gibi.” Ayr ca günümüzde daha da çok önem kazanan “çevre”
sorunlar na 1940’l y llarda 1iirleriyle e ilmesi de unutulacak gibi
de il. Behçet Necatigil onun için 1u yarg da bulunuyor: Son on
y l nda 1iirini tek ba1 na ayakta tutma çabas da bir karakter
belirtisidir.” Sevdi i kad n n kendisine yüz vermemesinin yaratt
üzüntüyle bir gecede saçlar tümüyle dökülen, yine â1 k oldu u
kad n n pe1inde Fransa’ya giden bu 1airin sevimli portresi 1iirlerine
de yans yor.
Bu renkli 1airin tüm 1iirlerini 623 sayfal k Hüsran Filizleri’nde,
2. bas mda, bir araya getiren Do an H zlan - Levent Y lmaz, bir
efsaneyi biraz daha gerçe e dönü1türüyorlar böylece. D 1a dönük
gibi gözüken ama o ölçüde de s k lgan ve kapal bir ki1ili in
kaleminden ç kan onca 1iir, 1iir tarihimize de 1 k tutuyor.
De inmedi i konu, ele almad
felsefi yorum kalmam 1 onun.
Felsefeyi 1iirine yedirme çabas nda pek ba1ar l olamasa da k sa
dizelerle insana e ilmeyi ve kendini ke1fetme çabas n sürdürmü1
hep. “Onun için 1iir u ra1 de il, hayat n ta kendisi”dir diyor Do an
H zlan. Onun 1iirinde “Yaln zl k, 1ehvet, geçip giden hayat n
d 1 nda kalan birinin serzeni1leri, sembolizmin daha çok ya1amsal
alana dönü1ü...” yer al rken, “her dinledi i, her ya1ad
güzellik
onun bir 1iirine esin kayna ” da olur. Celâl S lay, kendi ben’ini öne
ç kararak kurar 1iirlerini. Yer yer biçimsel denemelere de girer iç ve
d 1 çeli1kileri ortaya koyarken. Tek hecelerden, sözcüklerden yola
ç kar kekeme bir tavr sergilemek için. Havada kalan bir 1iirdir
onunki, “Bo1lukta duran”. &airi kadar yaln zd r ve de “yorgun”dur
onun 1iirleri. Özgür ve özgündür yine de. Yer yer Nâz m’ n etkisi
de sezilir ilk dönem 1iirlerinde: Dize k rmalar ve söylemde Nâz m’a
yakla1ma çabas vard r onun.
Lâcivert I klar kitab na ad n veren 1iirin ilk dörtlü ündeki
duyarl tüm 1iir ya1am na yaym 1 bir 1air Celâl S lay: “Lâcivert
bir denize benzer gözleri vard ;/ Bak lar sessiz bir gece kadar
al c ,/ Ruhunun süzgecinden ruhumu anlay c ,/ Engin... sonsuz bir
mâna bende beni arard .” Açim ve D 1 m ba1l kl 1iirinde de kendi
dünyas na götürüyor bizi: “Beni dü üncelerim içinde b rak n z!/

bir sefalet hikâyesi
söylenir
k y lar nda
bütün kap lar nda
dil dil
ac lar
ve
kanayan
bir ay söylencesi
okunur,
y llar y l bak 1lar nda
gece annelerinin
yakamozlar n
soldu u tül k y da.
ü1ürken
ya1l bir çocukluk
ürperirken
ince ipek geceli iyle
1ehir:
--gülümserdi
çöl’e serap
mevsimler susard
rüya
solan ay’d
laleler konu1urken

Kendi kah rlar mla ç rp nay m yaln z,/ Hür rüzgârlar! Siz beni
aran za al n z./ Ben, ki içten ve d tan kavrulmu um, yanm m.”
Be1 deneme kitab n n yan nda bir de öykü kitab bulunan
Celâl S lay, 1iirleriyle bir kez daha aram zda. Yolculuklarda,
a1klar yla, çöllerde, sl k çalarak... ömrünü 1iire adaya adaya
çevreyi, renkleri, dünyay , içindeki ve d 1 ndaki her 1eyi 1iirine
ak tan bu 1airle birlikte 1iirimizin geldi i yeri de görme olana
buluyoruz, Hüsran Filizleri’yle.
____________________
Hüsran Filizleri, Celâl S lay, Haz. Do an H zlan-Levent Y lmaz,
geni1letilmi1 2. bas m, Ekim 2006, 623 sayfa.

‘LARAKA’YA AKAN IRMAK’

Ahmet ÖZBEK

-&iir ve Edebiyat Üzerine Dü1ünceler-

Y lmaz ARSLAN

DÜ&LER &EHRA
1iir k y s ndan
kalpler koya ndan

Ülkemizde, 1iir ele1tirisi üstüne, derinlikli yaz l lar yaz lmaya,
böylece konu da daha ayr nt l ve bilimsel temelde tart 1 lmaya
ba1land . KOÜ’nün düzenledi i “1. Ulusal &iir Kongresi”,
Çanakkale Üniversitesi’nin düzenledi i “Zaman n &iiri, &iirin
Zaman ” konulu sempozyum, Ordu &iir Günleri, Küçükkuyu Zeus
&iir &öleni (sonradan Dyonisos oldu san r m), Salihli &iir
Akindileri, &iiristanbul gibi etkinlikler 1iirin kendine, yeniden,
toplum belle inde yer edinmesi, 1iir konular n n ve 1iirin
tart 1 lmas aç s ndan, hareketlilik kazand ran etkinliklerdi. Bunun
yan nda haz rlanan y ll klar, dergilerde 1iirin ço almas (bir
ço unun niteli i elbette tart 1mal da olsa), dergilerin, 1iirin çe1itli
konular hakk nda dosyalar haz rlamas , 1iir ad na art haneye
kaydedilmesi gereken güzellikler...
Bilinir: kuramlar, yap t do urmaz, aksine kuramlar yap tlar
do urur. Olsa olsa, yap ta bakan n, al mlayan n geli1tirdi i
kuramlarla, ba1kaca yap tlara da bak labilir. Buradan da yeni yeni
kuramlar boy verir nihayetinde. Ülkemizde, ele1tirinin fazlaca

y ld zlar 1ehrinden
s rs z aynalardan
avuçlar çivi izi
sevdalar çarm h ndan
indirilmi1,
zifaf gecelerinden
teneke çat lardan
ay kap lar na
uzanan,
gizemli yapraklar
nilüfer a z
1ebboylar 1ehrinin
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okunmad
bir gerçek de olsa, i1te y llard r ülkemizde,
Tanp nar’dan, Ataç’tan, Mehmet Fuat’tan, Bezirci’den Fethi
Naci’ye, M. &erif Onaran’a, oradan süzülüp gelerek Sabit Kemal
Bay ld ran ve Mustafa Durak’a, Orhan Koçak’a, Veysel Çolak’a,
Yusuf Alper’e, A. Budak’a, Ramis Dara’ya, Celâl Soycan’a, A.
Ada’ya, Baki Ayhan T.’ye, Salih Bolat’a, Hilmi Ha1al’a,
Hüsamettin Çetinkaya’ya, Orhan Kahyao lu’na, &eref Bilsel’e,
sonras nda daha gençlere el veren bir ele1tiri-deneme-inceleme
merkezli yap olu1mu1 durumda. Bu yap n n el verece i ba1ka
isimler de ç k yor yava1 yava1. Bizde çokça yaz ld
gibi, art k
1airler de kendi ele1tirmenlerini, kendi içlerinden ç kart yor...
Bunlardan biri de Hüseyin Avni Cinozo lu... Kitab kaç ki1i okur
bilemem, da t m n da bilmiyorum, ancak okuyacak olanlar n çok
1ansl oldu unu dü1ünüyorum. Çünkü Cinozo lu, müthi1 bir
birikimle yazm 1 bu yaz lar . Hiç biri de denemesel, incelemesel
de il. Do rudan do ruya, ele1tiri kültürüyle yaz lm 1 yaz lar...
Yal n Ses Yay nlar . H. Avni Cinozo lu’nun poetik yaz lar n
kitapla1t rd . Ad yukar da. Alt ba1l k da... Hepsi 1iir üzerine de il
ama 1iirsel dille tan tlanm 1 yaz lar bunlar... Biri, Hasan Ali
Topta1’ n ‘Bin Hüzünlü Haz’ kitab üstüne... Cinozo lu, Topta1’ tan
‘Uykusuzlar’ okusayd , eminim onu da yazard .
Di er yaz lardan ikisi, H. Avni Cinozo lu ile yap lm 1
söyle1iler: 1. ‘Safranbolu’da Tek Deniz Feneri’ üstüne yap lm 1... 2.
‘Gölgesiz Kandil’ üstüne yap lm 1 söyle1i... Kendi poetikas n n
aç l m n , Türk 1iir rma n n k y s ndan yap yor. Bütün bir
sosyolojik, etik, edebi geçmi1le harmanlam 1 görü1lerini H. Avni...
Mistisizme entel bak 1 hemen fark ediliyor sat r aralar nda...
Di er yaz lardan ‘Bir Adam Yaratmak’, Necip Faz l’ n yaz p
Muhsin Ertu rul’un sahneledi i ‘piyes’ üstüne...
‘2000’li Y llarda &iirimiz’ adl yaz , 1iirimizin milenyumdan
görünen ahvalini açmaya çal 1 yor, belki de aysbergin görünen
yüzünü a1maya... Çünkü ‘1iir bitti’ mavralar , biliyorum ki
Cinozo lu’nun da can n s k yor. Do u-Bat sorunsal , Ahmet
Günba1’ n ‘Ça0laçak r’ adl 1iir kitab , Abdülkadir Budak’ n 1iiri,
Edebiyat adamlar n n ya1ant lar ve yap tlar na etkileri, yine 2000’li
y llarda 1iire bak 1, temel ve ara izlenimler, Betül Tar man’ n Yol
nsanlar adl 1iir kitab , Za firan’da K r k Beyaz
Zamanlar, &iir Ülkesinin Üstündeki Hayalet, Cinozo lu’nun

yine de adorno masum de il... yürürken veya araba
kullan rken arkaya bak p 1unu söylüyor,
– “müzik ses ile dü1ünmektir”. iyi de, bileklerim?
hadi ba1tan alal m... ilhan diyor ki,
“b çaklar temizlerim fakat
cesedi kim gömecek”
veya f rat ile dicle f rdolay , inana’n n sabaha kar1 üzerine
örttü ü 1al n danteli. bileklerimin bana ettiklerine bak. sappho, iyi
anneler gibi y rt lan tenimi yine dikecek kaçar yok.
1imdi neden çal yorum heleni k zlar n çeyizini. ufka
bak yorum, yesemek kad nlar hurma çiçe i san yor beni. -ancak
lazkiye sokaklar nda bir küfür isnad üzeri dü1ebilirsin diyorlar.
vaftizli dullar geliyor akl ma. onlara 1unu söylemeli miyim?- bir
ku1un kenar ndan ta1 nd m. simurgi de il, durum bu... yine de
galile k y s nda k zlar n y kayan bun’lara k zm yorum...
gratel büyüyünce azize olacakm 1.
2

3eyh galip dediydi
istiklal ile karaköy aras nda sözünü b rakt
galip dede’nin buluntusunu gören
bir seviniyor
bir seviniyor ki
sevinç...

oysa mesele,
plastik sanatlar üzerine görme minvalli de il... bir sualt
müzesinde,
mürekep
bal
öyküsünü
dinleyenlerin
uydurdu udur. o kuyu her ne kadar yerebatan sarn c na ç ksa da,
içinde bal klar n oyna1t : ca-mekan-u seyru mahlukat de il.
as l galip dede’nin sözünü kaybetti i do ru de il. bir pera
azizesinin marmara k skans n diye saçlar na takt
ve i1in
buras n tanr biliyor,
“vard k der-i sa’âdetine yâri görmedik
girdik behi te hayf ki dîdâr görmedik”

BAR GÜN’E E&DEZER AKA DENEME

-beyitinin konu1uldu udur...
belki hansel de aziz olur...

Mitat ÇELAK
1

poet-dilli kaleminden, beyninden süzülen dü1-yaz lar ...
Bu kitab nda, nacizane, benim ‘Sedir A0ac ’ adl kitab mdaki
yaz lar da müthi1 derinlikli bir incelemeyle, ama ele1tirel olarak
ele alm 1 sevgili dostum. Eme ine, yüre ine, kalemine sa l k
1airim. &iirimiz ad na bütün yaz lar ndaki önemle tespitlerin için...
Cinoz Da ’na selam...

adorno ve pe3revi

bir bahçeye girdi imi san yorum, güllerle dolu bir bahçe,
dibinde uyudu um... dibi en aç k anlam yla söylüyorum. bir
suna n, bir çift elman n, tepemde as l duran veya kalçalar nda
akdeniz uçar l yakalad m.
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