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ÇAR!I I

!iir ve edebiyat dünyas demeyece,im, .iir ve
edebiyat heveslileri aras nda yayg n bir kan vard r:
!iir yazamayanlar yazar ya da ele.tirmen olur.
Günümüz .airlerinin birço,una bak yorum da,
durumun böyle olmad , n , yazar olamayan pek çok
ki.inin .air olmaya çal .t , n görüyorum.

Berberin aynas tak ld , nda
Sokak . d yd
Hâlâ o çerçeve
!uras yeni karard
K y s ndaki resimler epeydir sar

Bu beyler ve bayanlar o kadar dolular, öyle
heyecanl lar ve h rsl lar ki, bu duygu ve sözde-dü.ünce
yükünü
insan
gibi
bo.alt verseler,
dünyay
kurtaracaklar n , orada bir numara oluvereceklerini
san yorlar. Bir .evkle oturuyorlar yaz n n ba. na.
Birkaç cümle kuruyorlar. Daha do,rusu kurduklar n
san yorlar. Olmuyor. Yürümüyor.

Ne bu evler vard , ayd nl k
Camekânl dükkânlar ne de
Avlusu at kokan .u han
Biti.i,inde
Gün devrilmeden kepenklerini indiren
Nalbant, ko.umcu, .ehla aktar
Bir de manifaturac

Derin sand klar , yeni sand klar , özgün sand klar
duygu ve dü.ünce yükü, s radan n s radan bile de,il.
Bir toz tanesini ta. yamayacak kadar zay f. Yazmaya
devam etseler, rezilin rezili olacaklar. B rak yorlar.

Bir evin odalar gibiydi çar.

Kalem i.e yaramay nca, tu.lar kanatlan p
uçamay nca, bu kez al yorlar ellerine kazmay , .iir
kaz yorlar.
Kaz yorlar, kaz yorlar, biraz toprak - çokça k r k ta.
ç kar p y , yorlar ortal ,a. Alan n canl lar n n
ço,unlu,unu ar zal lar olu.turdu,u için bunlar n bir
k sm düz bir yerdeki y , n haliyle bir .eye, ba, .lay n
.iire benzetiyor. Ba.kalar benzetince, kazmal lar da
benzetmeye ba.l yor kendini bir .eye, ba, .lay n, .aire.
Bir süre sonra gerçek .airlerin yan nda yöresinde
buluna görüle, bunlar da .air san l p say l p ç k yor.
Ama yine de derinlerde bir .eyler eksik kalm .t r;
bunu bazen hisseder gibi oluyorlar. Biraz çamur kar p
delikleri t kamak için yaz ya yöneliyorlar bir süre
sonra yeniden. Ço,u k r k ta. - biraz verimsiz toprak
y ,maya devam ederlerken, kuramad klar cümlelerle
yaz dan, sözde ele.tiriden medet ummaya ba.l yorlar.
Böyle böyle k demli, usta, ödüllü, jüri üyesi,
filozofik, çevirmen, editör, yay mc , li, lü, si, su, men,
man, ci, cü .air, .air-ele.tirmen kat na ç k yorlar.
Ey Dil, ey Türkçe, sen nelere kadirsin! %nsan
zir-vezir de edersin, zil-rezil de!..

ÇAR!I II
Soka, n kö.esinde
Ne satt , n unutmu.
%ki cepheli bir dükkân
Duvarlar nda geyik ba.lar
Doldurulmu. ku.lar
Çivilerden sarkan ev içleri
Tezgâh n üstünde
Hayat n oyu,una uygun vidalar
Rüzgârl bir balkon var bir kö.ede
Ve ay . , na dayan kl sandalyeler
Bir k y da duruyor
Paketi çözülmemi. zaman

Yusuf Alper, Süreyya Barutçu, Ramis Dara, Nuri Demirci,
Özlem Tezcan Dertsiz, Gültekin Emre, Hilmi Ha.al, %lhan Kemal,
Mustafa Ergin K l ç, Mehmet Sad k K r ml , Salih Mercano,lu,
Cihan O,uz, Naz Özalevli, Özkan Sat lm ., %hsan Tevfik, Mehmet
Mümtaz Tuzcu.

vicdan ve meyvesi de... Ya.ant n n soru-yan t geçidindeki anlam
rüzgâr d r yaz lmad k her dize. Nas l esece,i, nereye dek esece,i
kestirilemez. O bak mdan da zenginliktir var olunan zaman dilimi.
Sonray , gelen an gerekli k lan, vazgeçilmez (elzem) sayan ya.ama
felsefesiyle örtü.mü.lü,ü .ans bilir.

ÜCRADA MAYALANAN HÜZÜN
YA DA SÖZÜN YALNIZLIK HAL%: !%%R
Hilmi HA!AL

!iirin do,u. anlar ve sonraki evresi, yani yarat m süreci
bilinmezlikler madenidir, “muamma” ile doludur. Belki de o
nedenle dünden bugüne gelinen çizgide, imge ba. tac d r. %lk
sar l nan anlat m arac d r. Gözde dil sihri nesnesi... Dil araçt r
dediydik, evet “arac ” k l nmadan evvel araçt r! Belki de “imge
.iirin cinidir” dense daha hakça bir benzetme olur. Cin olumlu veya
olumsuz, eril veya di.il alg lanabildi,inden, .iirin .eytan
denmesine ye, tutulabilir. Mistik, mitolojik söylem parças
k l nabilir .iirdeki imge yo,unlu,u, cin’in etkinli,i... Ki cinsel
ça,r . mlar da ço,altmaktad r öylesi metaforlara kaç .. %mge, .iirin
vazgeçilmez ö,esidir elbette, .iire akl n n bir ucunu kapt rm .
hiçbir cingöz dünyal yads maz bunu... Öyleyse; “imge yaln zl , n
ceninidir”, denmesinde ne beis var?

Ya.am gailesinin bitmezli,i, sorun ö,üten çarklar n gerilimi,
tümüyle kâ, da dökülen zaman n izidir. Kâ, da dökülebilmi.se
e,er... Söz konusu iz, metin -.iir, deneme, öykü- olas ya dek kat
etti,i mesafeyle de,ere bürünür. Somutla. ncaya, yani nesne
oluncaya dek geçti,i süreçte, u,rad , ala. m ve demlenmeyle
derinle.mi.tir, derinle.ebilmi.se... Yazan n ruhunu kemirir, akl n
k .k rt r, bedenini çürütür söz konusu yarat m evresi. Yazana
cehennem azab n ö,retir öylelikle. Sonuçta, ne olursa metin
olmayla olur: öz ve biçim, yap y elle tutulur, gözle görülür k l nca.
Öylelikle ki.ilik kazan r sözcükler, metnin omurgas olu.ur...
Güncelli,ini koruyan bir durum; “!iirin yaln zl , , ya da ücrada
ya. yor / yaz yor olmak”... Yaz l . zaman ndan yay mlan .
zaman na akan yüksek gerilimdir .iir atmosferini sunana. !iirin
yüksek gerilimi diye adland r labilecek durum yeni ke.fedilmi.
de,il. Ki.i, dönüp geriye bakt , nda .a.k nl ,a u,rar bazen. “Bunu
ben mi yazm . m?” sorusuyla yüzle.mek. Asl nda hüsran halidir
ya.anan. Ve elbette iki tür .ok travmas b rak r insanda. %lki; “Bu
benim yazd , m bir .ey olamaz” dedirtir. Di,eriyse; “Lanet olsun
yine demek istedi,imi diyemedim!” serzeni.idir. %lki kamç lar,
h rsland r r, k .k rt r insan . %kincisi, imkâns zl ,a teslimiyettir,
yenilgiyi kabul, aray .tan vazgeçi.... !iire inatla sar lanlar, adanm .
ki.iler, bütün ömrünü .iire, sözcükler u,runa çile çekmeyi göze
alanlar, ilk olas l , aray . yolunda verilmi. bir mola sayarlar.
Ya.amaya, tutunmaya gerekçedir çünkü .iiri aray .; o henüz
yaz lmam . olan , o büyük .iiri... Yazma serüveni öyle öyle ilerler,
moral dalgalanmalar yla! Suskunlu,u bile, hüsran
bile
söyleyebilmenin aç k denizinde, harflerin, hecelerin gizemini arar
.iir aray c s , imge definecisi.

!iirin do,u.unda, zaman ve zemin, mevsim ve hava, ko.ullar
kadar tinsel gerilimin de etkisi vard r. Belki en önemli etmendir...
O nedenle “ücra”, “tenha”, “inziva” “münzevi” hatta “meczup”
kavramlar tarihsel ö,reticili,i yan nda önemli yarat m etmenidir
adanm . yarat mc , sanatç için. Sözcüklerin elenmesi, bamba.ka
anlam katmanlar nda i.itsel ve görsel ça,r . mlarla yüklenmesinde
harcanan gönül gücü yabana at lamaz. Söylemin omurgas , anlat m
zenginli,iyle ilintilidir, ça,r . m zenginli,iyle ilintili oldu,u kadar.
Bezek, ritim, ses ve di,er ö,eler yap n n olu.umunda örgüyü tutan
yerine göre yap .t r c rol üstlenirler. !iirin sonsuz biçim
denemeleri, söylem çe.nisi biçem aran .lar .iiri s k la.t ran
vazgeçilmezlerdir. !iirine özgüdür her biri. Hem yaz m (do,um)
a.amas nda hem yay m (dola. m) serüveninde .iir yeni .iirlere e.ik
olu.turur. Dahas kap olur, baz durumlarda. !iir kendi yaln zl , n
kurdu,u gibi kendi etki gücünü de kurar ve okundukça geli.tirir.
Tam da o nedenle genelleme yap lamaz .iirin halleri dolay s yla.
Elbette tekil yahut ço,ul ders de verilemez. Her .iir bir boabop
a,ac d r gezgende, tek ba. na vard r... Bulundu,u yer, uzay
bo.lu,undaki en ücra konum adresidir.

Adanm . ki.i, ya.ad , her an .iir için bir f rsat, bir arma,an
olarak benimser. Dilin; anadilinin, yaz dilinin i.levini kavram .t r.
Ya.ant s n n rastlant lar silsilesini .iirden yana de,erlendirir. Hatta
kazalar , bireysel felaketleri bile .iire “tahvil” eder. Gündelik
olandan, i.lerden ve zaman n i.leyi.inden, akreple yelkovan n
yeti.ilmez ko.usundan dersler ç kart r. Gerçeklikten kopmadan
sürdürür kurgu nimetinden, “fantazya”dan yararlanmay . Öyle
nefes al p verir ücradaki kö.esinde. Yaln zl , nda. Adanm . n
yegâne u,ra. alan , bireysel gezegeni .iiridir. Gerçe,ini
özümsemi.tir art k; .iir ile ve .iir u,uruna ancak varolabilmektedir.
Yo,unla.t , olanaklar karga.as içinden umudu dam t r,
Tutundu,u, ayak bast , nokta .iirdir ya .air olmak, .air say lmak
de,ildir as l hedefi. As l derdi, d .ar dan bakanlara saçma, delice
görünen eylemini ya.am n n anlaml bir parças k l p naçiz
varl , na bir zerre de,er eklemektir. Seçilmi. ya.ama biçimi, hakl
gerekçedir .iir için. Hüznün co,rafyas insan kalbidir çünkü
ücran n bereketidir, sözcü,ün hüzünden dam t l p imge k l nmas .

!iirin do,u.u için kesin bir .ey söylenemez. Söylenemiyor.
T pk .iirin tan m nda oldu,u gibi söylemeye yeltendikçe
dü,ümler, kördü,ümle ço,almakta... Dediydik; çünkü her .iir bir
gezgendir, tek ba. na “var” olur ve sürdürür varl , n yine tek
ba. na. !iirin yap s için de kal p ya da model önerilemez ayn
nedenle. Hele “konfeksiyon” .ablonu uydurmak, kesinkes
olanaks zd r. Özetle söylenecek olursa; .iir, do,u.u ve zamanda yol
al . üzerine yarg da bulunulamayacak türdür. Yarat m türlerinin
anas ! !iirin, zaman ta. d , , bünyesinde düne ait simler, benekler,
s z lar bar nd rd , o yönüyle de biricikli,ini vurgulad ,
yads namaz. Ya.amda alg lanan ‘an’, ‘an’daki hüzün sanatlar için
ilk kaynakt r. %lk kaynaktan, ya da ilk limandan diyelim hadi, ald ,
hüznü yar na götüren soyut bir gemidir .iir. !iir zaman gemisidir!
Hem .iiri yazm . ki.i için hem de “muhtemel” okuyucu ki.i için.
Bir kez do,an, bir kez yaz lm . bulunan ama okundukça ço,alan
gizemli anlam yükünün gemisidir .iir. %mge hazinesinin ta. y c s !

Ücrada yaz yor olmak, üretkenli,i kamç layan karamsarl ,
tan may , mutsuzlu,u dünyan n sonu saymamay zorunlu k lar.
Adanm . birey bilir ki bir .iirin dizeleri topluca ya.anan
mekânlarda, payla. lan ‘ortak’ zamanlarda sökün edip inmez ak
kâ, t üzerine. Kalabal kta gelmez .iir... O denli yaln zla.an kentli
bireydir, gündelik hesaplardan, oyunlardan mutluluk ç kmayaca, n
kendine inand rm . kusurlu kalem.or ki.ilik. Dünyevi mülk ve taht
kavgalar aras nda mutlu olabilir mi insano,lu(?) sorusunu
yan ndan eksik etmez. Sözcüklerle kurdu,u evrenden medet umar,
bilir; dili her .eyidir. Tek sermayesi, yerine göre tek silah ...
Yazmay ahdetti,i ya.ant k r nt s pe.inde gider, izle,i biricik
k lavuzudur. Zaman n .iir k labilmi. olmak tesellidir, mutsuzlu,a
panzehirdir. Yazan birey için zaman n vicdan .iirdir. A.k n

Her .iir yaln zl ktan do,ar saptamas n yinelemekte sak nca var
m ? Her .iir, her sanat ürünü yaln zl , n çocu,udur, ruhun ve
bedenin tenhadan dev.irdi,i gayri me.ru çocu,u... !iir yasalar ve
her türden düzeni yads r çünkü mayas gere,i. O nedenle
yaln zl , n kutsal meyvesi. Okundukça ço,alan yaln zl klar
deryas na dönü.ür... Okundukça yeni anlamlar üreten, zamana
eskinin tohumlar n eken ve okundukça yeni hasat atmosferi, yeni
ekim-biçim tarlalar ço,altan yaln zl k nesnesi. !iir yaln zlar terk
etmez, asla terk etmez o nedenle. Yaln zl ktaki her kasveti, her
bunalt y sa,alt c etkisi özünde gizlidir. %yile.me dileyene ilaçt r
.iir! Yaln zl ktan do,an ama yaln zl , n panzehiri olma
özelliklerini de ruha zerk eden soyut güçtür... !iir olsun yeter ki!
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Özlem TEZCAN DERTS Z

Yusuf ALPER

GÖZ TINILARI

NE ÇABUK
Yerin ve gö,ün güleç yüzünü görmek
Gülmek onlara kat lmak onlarla olmak
Fesle,en kokusuyla yaseminle begonyayla mart yla
Büyükay Küçükay cezve ve uçurtmalar
Sonsuz bir resimden sarkanlar
Dü.tü dü.ecek akt akacak y ld zlar
Ild r’ n ötesinden denizin diplerine

yak n
y ld zlar çok yak nd annemin dizlerinde
hiçbir tren geçmezdi odama u,ramadan
lodosun sl , na tak lmasam olmazd
kanmasam olmazd , ‘ate.in zilleri’ne
kap y açt m, büyüdü göz bebe,im

Ellerinde su kovalar kamyonlar kürekler
Hayatlar yaparak ve y karak geçen deniz çocuklar
Evlerin de kumdan kuleler gibi y k l p gitti,ini
Ne çabuk ö,renirler ne çabuk ö,renirler
Hüzünle kayan y ld zlara bakarak
-Ben miyim yoksa bütün hayallerim mi akan bo.lu,aAc içinde

Züleyha
gözlerim kama. yor, parma, mda kan
a.könü rüyalardan bir yatak yap yor
kaç kez diklenir yaz na sözcüklerin
Yusuf kaç kez görünür, dü.tü,ün o kuyudan
Elsa’ya ne anlat yor gecelerdir Züleyha

Ne çabuk ö,renirler evlerin kumdan oldu,unu
Bir esintiyle y k l p gitti,ini
Ve derin hüzünlerle ortada kalakald klar n
Ne çabuk büyürler ne çabuk
Ne çabuk ö,renirler hayattan hüzün ç karmas n

nazar
ters döndü fincan m, da, ld masal
kötü bakt m, suç buldum bahçelerde
s rganlar sararken me,er dört yan m
benmi.im yüzünü çeviren ötelere

Biter fesle,en kokusu yaseminler begonyalar mart lar
Çil yavrusu gibi da, l rlar
Hayat n ve okyanusun so,uk gö,süne

kendime de,ermi. nazar m de,se de,se

uzak
kalbim bu aralar her yere uzak
hep dolu otobüsler, cam kenarlar
yolculuk dü.leyen ç narlarla konu.tuk
toplan p toplan p gitmemek hayat

Salih MERCANO!LU
N%J%NSKY

kaç mevsim istiyor kendinden ç kmak?

y ld z par lt s n esirgedi benden
bir da, ete,inde ellerim kar n üstünde
o an ölümün yakla.t , n gördüm
ac ç ,l , m güçsüzlü,üm duydu sadece.

Özkan SATILMI

çünkü kutsand m; hem felsefe
tanr istedi diye beni dervi.,
beni bilge eylemedi mi cümle aleme?
yitik bellek, tanr ’n n titrek yapra,
kop dal ndan dü. zaman n a, r gö,süne.

B%R KULARIN SÖYLED%KLER%
%çimde; kar. na geçmek isteyen ya.l bir rmak
Ona yatak kur!
Kökler kökler üstüne toplanay m sende

.imdi ipek kravata daml yor gözya. m
s z yor bir dilencinin ars z avucuna
beni anlayan a,aca .ükür, yaratan uçuruma
gidip geliyor a.k, tanr s z bir pars
gibi dans ederek sokuldukça gövdeme.

Hangi sözcü,ü ovalasan duruluyor
Bendeki nefes nefese çiçek aç ,
Kaç el kaç ayakla gelirim sana say lar .a. rtarak
Bende nereye el atsan k rm z bir arkal k edinirsin
Dondurma iste,ini giderirsin çocuktaki

biri a,lasa ona öykündü,ümü bilir gök
yeryüzü s n rlar n tarihidir der: çevir yüzünü
bak bana, arad , n sonsuzluk öyleyse
ve sonsuzluk bir parça a.k, görürsün onu
yan ma gel yarasalar gözlerinden çekilince.

Sana i.leyen bir saati ba.latt n gövdemde
Ellerim çok k r ld , sesim çok
Sak n üstüme gelme
Bir çekirge sürüsüyle

çünkü tanr da deli: yoksa yarat p
izler miydi böyle sayr l bir âlemi
ey çeli.ki, ikonalara konmu. güvercin!
ne olur biraz sevgi ba.ka ne isteyim
neyleyim dilim donmu., ellerim kar n üstünde.

Güzelavratotu y ,d n ince bir hayvan n yüre,ine
Art k hangi sözcü,ü kullansan kirli duyar m
Bozulan, bir kula, n inançtan zar d r
3

Karabulut çocukluk ve gençlik a.klar n , kendisiyle olan
çat .malar n , sanr lar n , karanl kta saydamla.t r lm .
yaln zl klar n , öfke ve sevinçlerini dile getiriyor. Bunu
yaparken genelde sert ve gerilim yüklü ifadelere ba.vuruyor.
Kitaptan birkaç dize: “örümce in a n gerdi i aral ktan
bak yorum gö e/ bir anlam olmal bu ss zl n ne kadar
ürksem de/ kilitlenip kald m bo lu a… tekin de il ku kusuz/
seçerdim karart lar uzanabilsem ayakuçlar m n üstünde”.

!%%R KIRLANGICI – VIII
Süreyya BARUTÇU
1. Güncel tart)*malar
Yaz bitti nihayet ve bütün ortamlar gibi edebiyat
ortamlar da canlanmaya ba.lad . Dergilerin Eylül say lar bu
canlanman n i.aretleriyle gündeme geldi. Edebiyat n y l ,
normal takvim y l gibi 1 Ocak’ta de,il de galiba 1 Eylül’de
ba.l yor.
Böyle diyoruz demesine ama san r z ki edebiyat
dünyam zda, .iir âlemimizde görece canl l , n yan s ra bir
ölgünlük, bir solgunluk hüküm sürüyor. Uzun süren ve
gerçek ve mecaz anlam yla s cak geçen bir yazdan sonra
sanki beklenen yenilikler olmayacakm ., kimse yeni bir .ey
yapmayacakm . gibi bir rüzgâr da esmiyor de,il. Sanki
memleketin üzerine ölü topra, serpildi, sanki memleketin
tekerlekleri kendi ekseninde dönmeye yani patinaj yapmaya
ba.lad . Bunun nedeni siyasi geli.meler olabilir. Nitelikli
insanlar n nitelikli ürünleri yerine s radan görünen hatta
s radan bile olamayan yazarc klar n, gazeteci romanc lar n,
cinayet romanlar yla ün yapan yeteneksiz sakall -b y kl
kalem erbab n n, edebiyat m z n ve .iirimizin üç-dört yüz y l
evvel eskitti,i imajlar ille de geriye geriye giderek
yenile.tirmeye çal .anlar n modernli,i t kayan duru.lar
etkili olabilir bu durumun ortaya ç kmas nda. Gazetelerdeki
kö.elerini bilmem kaç bin dolara satan gazeteci tak m n n
giderek düzeysizle.en tav rlar da olabilir. Röportaj yapma
ad na, ne yazd , ne çizdi,i bilinmeyen ama sayfa sahibinin
yak n akrabas veya ahbab oldu,u için boy boy foto,raflarla
gazete ve dergilerde yer bulanlar n kald rd , midelerimiz de
olabilir. K sacas bir düzeysizlik rüzgâr d r esmeyi
sürdürüyor. Nereye kadar eser, önüne neleri katar da geri
getirmemek üzere götürür, kimler ve neler bu rüzgâra
direnerek niteli,in, bilginin, düzeyin, esteti,in, insanl , n
bayra, n ta. may sürdürür bilemeyiz.
Elbette bu böyle gitmeyecek ama y l içinde ancak kendi
tan d klar n n yazd klar n okuyan, gençlerin nitelikli
yap tlar na hiç bakmayan bir roman ele.tirmeninin
“Beklenen yazar nerede?” diye umutsuzca sormas yla da bu
i.ler düzelmez. Yan t ortada: “Beklenen yazar gözünüzün
önünde! O yazar n kitab kim bilir hangi kitapç n n arka
raflar ndan birinde sizi bekliyor ele.tirmen bey! Lütfen, bir
zahmet, oturdu,unuz koltuktan kalk n, çoksatan kitaplar
listelerini kapat n da gidip kitapç lardan kendi çabalar n zla
kitap aray n. Kendi seçip ald klar n z okuyun, reklam
sayfalar n n size dayatt , kitaplar de,il!”
Evet, ciddi bir ele.tirmen, b rak n çoksatan romanlar
listesine göre yaz yazmay bunlar tümden reddederek
yazmal
yaz lar n .
Siz
ele.tirmensiniz
(veya,
elle.tirmenseniz!), sizi kitaplar n sat . say s yönlendiriyorsa
o zaman ele.tirmen de,il elle.tirmen olarak kal rs n z.
B y klar n za, okudu,unuz kitaplardan daha çok önem
veriyorsan z gün gelir b y klar n z a,ar r, seyrekle.ir. Buna
paralel olarak ele.tirmenli,iniz de k rç lla. r! (Zaten öyle
olmu. görünüyor!)

* Kör Sahaf – Hüseyin Avni Cinozo,lu: !iirleri çe.itli
dergilerde okunan elli iki ya. ndaki .airin yeni .iirlerini bir
araya getiren Kör Sahaf’ta ilginç .iirler var. !öyle ki; bu
.iirlerin ço,unda tarihsel olan ile güncel olan birlikte
dü.ünülmü.. Bu zaman bulu.mas .iirleri ilginç k ld , kadar,
son zamanlarda tarihi sadece belli cemaatsel ve grupsal
çerçevede okumak isteyenlere de bir cevap gibi geldi bize.
Yan lma pay m z b rak yoruz tabii… Sonuçta .iir öznel bir
çal .ma biçimi ve .airin anlatt , ile okurun anlad , aras nda
farkl l klar olabiliyor. Giri.teki hayat hikâyesinden
anlad , m z kadar yla Cinozo,lu, .iir ve yaz yay mlamak
için dergi seçimi yapm yor, hemen her dergide imzas
görülebiliyor. Bu durum onu seçici olman n d . nda tutuyor
ve sanki söylediklerinin bir .ekilde duyulmas kayg s n öne
ç kar yor. Yenilikle tarihsel söylemin bir arada verildi,i
.iirlerin birinde .öyle diyor: “k rk nc kap y açsam/ belki bir
ba ka bahirde/ semada y ld zlar/ ve balkonda/ tema a
içinde/ bir fincan çay içip/ sevgilisine mektup yazabilecek/
bir air”.
* Sincan #stasyonu: Eylül ay n n olay bizce bu dergiydi.
Dergi, iyice bir hareket getirecek gibi görünüyor edebiyat
dünyam za. Gönül isterdi ki bu dergi en az ndan bir forma
daha kal n olsun, kapsaml olsun, doyurucu olsun. %lk
say s n n inceli,ine ra,men çok ilgi gördü ve .airlerin .iir
yollamak için s raya girdiklerini dü.ünmekte zorlanm yoruz.
%lk ay, en az 1000 .iir ya,m .t r dergiye. !airlerimiz öyledir;
kollarlar yeni bir dergi ç ks n diye ve ç kar ç kmaz da .iir
bombard man na tutarlar dergileri. !iirleri yay nlan rsa bu
dergiden iyisi yoktur, yay nlanmazsa zaten gereksiz bir dergi
olarak edebiyat dünyam zda yerini alm .t r! Sincan
#stasyonu’nu ç karan say n .air Budak bu konudaki,
görü.lerini edebiyat dünyas yla payla. rsa çok iyi olur
dergisinde. Editör, giri. yaz s nda bo.lu,a müdahale
ettiklerinin alt n çiziyor dergi ç kararak. !iirlerden en çok,
Adnan Azar ve Emel Güz’ün .iirini be,endik kendi ad m za.
Dergide gelenek, okur, kimlik, safl k üzerinde duruluyor .iir
ba,lam nda. Dar s gelecek say lar n ba. na. !iire ve öteki
türlere dengeli bir sayfa da, l m ay ran ve niteli,inden asla
taviz vermeyen Edebiyat ve Ele tiri’nin yan s ra Hayal,
Kum, Kül, Kar n, Deliler Teknesi vs. gibi dergilere ek
olarak Sincan #stasyonu ile Ankara yeni bir .iir nefesine
kavu.mu. oluyor; üstelik Ankara’n n ta.ras ndan ülkenin
merkezine yay larak yap yor bunu.
* Kitap-l k: Eylül say s nda dosya olarak “Rüya”
konusunu ele al nm .. Bu dosyada Hulki Aktunç, O,uz
Demiralp, Adnan Binyazar, küçük %skender, Semra Aktunç
vs gibi imzalar n yaz lar yer al yor. “Rüya” kavram
edebiyattaki ve kültürdeki de,i.ik yönleriyle i.lenmi. ve
dü.lerimizin hayattaki kar. l klar
ortaya koyulmu..
Dergideki .iirler içerisinde Ali Püsküllüo,lu, Çi,dem Sezer
ve Ali Asker Barut’un .iirleri göze bat yordu ötekiler
aras nda. Derginin son bölümünde Ömer Ayhan’ n Mehmet

2. Kitaplar ve dergiler
* Kendine K rg n - Selami Karabulut: !airin ikinci kitab
olan Kendine K rg n’da yirmi civar nda .iir var. Bu .iirlerde
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Rauf hakk ndaki ilginç yaz s , Bâki Ayhan T.’nin
Baudelaire’i anma yaz s , Metin F nd kç ’n n Gülten Ak n
hakk ndaki yaz s okunmaya de,er yaz lard .

3. Öneriler
Bu say dan itibaren küçük öneriler yer alacak bu
sat rlarda. %lk önerimiz öykü ve roman yazan genç
arkada.lara. Malum son y llarda yaz lanlar n hayata ili.kin
olmad , , tarihi bilgiye dayal oldu,u ama hayat
yans tmad , , pembe tablolarla dolu oldu,u, insan
kavramaktan uzak oldu,u ileri sürülüyor. Bu ele.tiride
hakl l k pay yüksek. (Radikal Kitap eki bu gibi kitaplar n
reklamlar yla dolu ba.tan sona.) Örnekse Elif !afak, Orhan
Pamuk, Nedim Gürsel, Murat Gülsoy, %hsan Oktay Anar,
Ahmet Ümit gibi yazarlar n yazd klar örnek gösteriliyor, bu
örnekler önemli ölçüde do,ru örneklerdir. Art k
s radanla.m ., hiçbir farkl renk ta. mayan gözü ya.l ,
duygulu, veya tam tersi sürprizlerle ilerlemeye çal .an,
polisiye olmakla gurur duyan ama asl nda polisiye de,il
ancak fiktifiye olan öykü ve roman konular yerine hayat n
içinden baz konular öneriyoruz: 1. Evine çok uzak bir
otobüs dura, na kadar yürüdükten sonra cüzdan n ve cep
telefonunu evde unuttu,unu fark eden bir adam n gün
boyunca çekti,i s k nt lar, 2. Çalma tutkusuna bir türlü engel
olamayan (kleptoman) bir adam n en sonunda kendi evini
soyma serüveni, 3. !ehirleraras bir otobüste mola
sonras nda masadan kendi çantas yerine ba.ka birinin
çantas n ald , n fark eden bir adam n otobüs kalkt ktan bir
iki saat sonra durumu anlad ktan sonraki tela. , 4. Bir .airin
imge avc l , yapmak için denedi,i yöntemler (günlük hayat
içerisinde), 5. Dul bir kad n n sevip sevmedi,ine emin
olamad , bir adamla sevi.tikten sonra duydu,u pi.manl k.

* Afrodisyas Sanat: Derginin üçüncü say s nda
edebiyattaki kad n solu,u, Akdenizlilik edebiyat , .iirin
insan yans tan yüzü üzerinde duran yaz lar dikkat çekiyor.
Fergun Özelli, Özlem Tezcan Dertsiz, Ahmet Uysal, Hilmi
Ha.al, Co.kun Karabulut gibi .airlerin .iirleri dergiye renk
kat yor.
* #le: On ikinci say ya ula.an derginin canl l , devam
ediyor. Bu say da dergiyle beraber bir de kitap arma,an var:
!iirimizde Manifestolar. Bu kitab Necmi Selamet haz rlam .
ve .iirimizdeki temel manifesto yaz lar n bir araya getirmi..
Kitab n giri.inde bir de de,erlendirme yaz s bulunuyor.
Dergideki .iirlere gelince: Haydar Ergülen, Yavuz Özdem,
Muzaffer Kale, Salih Aydemir, Uluer Aydo,du gibi .airlerin
.iirleri dikkat çekici. Ahmet Çakmak ise söyle.isinde .iir
maceras n n ayr nt lar n ele veriyor, .iirden ne anlad , n
ortaya koyuyor ve .iirinin yolunu ayd nlat yor
söyledikleriyle. Hayri K. Yetik’in giri. yaz s da adeta bir
makale niteli,i ta. yor. Yazar, yarat c l k üzerinde dururken
enine boyuna dü.ünceler geli.tiriyor, s k irdelemeler
gerçekle.tiriyor.
* Sözcükler: Dokuzuncu say ya ula.an dergide Cevat
Çapan, Ya.ar Miraç ve Hüseyin Ferhad’ n güzel .iirleri var,
öteki .iirler ne yaz k ki o .iirlerin seviyesinde de,il. Yaz lar
aras nda ise Mehmet Serdar’ n film ele.tirisi (!iddetin
Tarihçesi) çok önemli.

4. Ay)n vedalar)
* Cumhuriyet Kitap (20 Eylül 2007): Ayda dört defa
ç kan kitap ekinin bu tarihli say s nda Enis Batur okuma ve
yazma odaklar na de,iniyor. Bir metnin s k l , , gev.ekli,i,
iyili,i veya kötülü,ü bu yaz n n ana konusu. Mutlaka
okunmal ! Metin Celâl ise yaz s nda, Selim Esen taraf ndan
haz rlanan Kendileri adl kitaptan söz ediyor. Metin Celâl’in
verdi,i bilgiye göre Kendileri adl kitapta Adalet
A,ao,lu’ndan Nâz m Hikmet’e, Cahit Külebi’den Samim
Kocagöz’e, Edip Cansever’den Fakir Baykurt’a pek çok
yazar ve .airin kendi kalemlerinden ya.amöykülerine yer
verildi,ini ö,reniyoruz. Bizce, bir edebiyatç n n kendi
kaleminden
ya.amöyküsü
önemsenmelidir;
çünkü
edebiyatç n n ölümünden sonra onun hayranlar ya da
nefretçileri edebiyatç hakk nda olmad k hikâyeler anlatmaya
ba.l yorlar. Söz veya yaz sahibi, e,er ölen edebiyatç n n
hayran ysa onu abart l
biçimde anlat yor adeta
kahramanla.t r yor. Yok e,er nefretçisiyse yerin dibine
bat rmak için elinden geleni yap yor. Her iki yakla. mda da
yalan olaylar, sahte tan kl klar birbiriyle yar . yor. Sözgelimi
daha yak nlarda Cemal Süreya, Ece Ayhan, Can Yücel gibi
.airlerin ölümlerinin ard ndan; “Yok ben onunla .öyle
dosttum, yok beni s k s k arard , bulu.ur .iirden bahsederdik,
.iirlerimi ve yaz lar m çok be,enirdi! Benim .airli,ime çok
önem verirdi.” gibi yalan dolanla dolu an lar (!) dergi
sayfalar n süslemi.tir. Bu bak mdan Kendileri adl kitab n
benzerlerinin yeni ku.aklar için de haz rlanmas gerekir diye
dü.ünüyoruz. !u anda hayatta olan, ya. ilerlemi. önemli
.airlerin kendi kalemlerinden ya.amöyküleri mutlaka
derlenmeli: Da,larca, %lhan Berk, Mehmet Ba.aran, Egemen
Berköz, Kemal Özer, Arif Damar, Ülkü Tamer akl m za ilk
gelenler aras nda.

1. “Sadece ‘Türklü,e hakaret’ de,il, herhangi bir ulusa,
millete hakaret etmek dünyan n en a.a, l k halidir. Onur
sahibi kimse ne Türklü,e, ne Ermenili,e, ne de Yunanl ,a
hakaret eder. Ruh sa,l , yerinde kimse böyle bir aymazl k
yapmaz. Ba.kalar n n yurduna sayg duymadan kendi
yurdumuzu, ba.kalar n sevmeden kendimizi sevemeyiz!”
(Özdemir %nce, Hürriyet, 29 A,ustos).
2. “Masada bir metin tamamlanm ., temizlenip son,
kesin haline oturtulmu., onu s k buluyorum. Ne
büyüklenme!”, (Enis Batur, Cumhuriyet Kitap, 20 Eylül
2007).
3. “Ben bu süreçte ülkemizin içinde bulundu,u durumu
ulus olma bilincinin giderek a. nmas ve yok olu.a do,ru yol
al . olarak görüyorum. Bugün Türkiye uluslar aras kapitalin
kölesi, sömürgesi durumundad r ve bu giderek daha fazla
böyle olmaktad r.” (Ataol Behramo,lu, Varl k, Eylül).
4. “Herkesten daha duyarl olduklar vehmedilen
.airlerin duyarl olduklar koca bir yalandan ya da hüsn-ü
kuruntudan ibarettir.” (Haydar Ergülen, Varl k, Eylül).
5. “Bu kitap, kendisini yazar olarak görmeyen birisi
taraf ndan yaz lm .t r ve zaten sat lmam .t r. 6 bin adet
bas lm . ve da, t lm . olup sadece 344 adet okuyucular
taraf ndan al nm .t r. Bu kitap, okuyucular ve sat . noktalar
taraf ndan ilgi görmemi.tir. !ahnaz Çak ralp'in kitab n sat .
için gerek telefonla, gerekse giderek rahats z etti,i da, t m
firmalar ndan, dükkân ve ma,azalardan özür dileriz.” (Dizi
oyuncusu !ahnaz Çak ralp’in kitab hakk nda yay nevinden
medyaya yap lan duyurunun Eylül ay gazetelerinde yer alan
metninden al nd .).
5

lhan KEMAL

Mustafa Ergin KILIÇ

DÜN YANIRI

TANRININ GÜNAHI

5. öykü, küçük. büyük kent! pencereni, kapat gözlerini.
[duyma. görme.
günlerin k y s nda kar nca yürüyü.üyüm, kendimi
[tekrarl yorum
y llar y l , cebimde ta. d , m; bö,ürerek a,layan foto,raf;
kayda de,mez ezber! t rmand , mda a.ka, doru,undan
[y rtaca, m:
yükse,im diye ondan, bir kar nca boyu övünürsem;
[kalbimi de!...

diyor
dima, dola. k a,
vücudumda tek kalbim sa,!
yakalamak için bal klar denizi kuruttum
ya.amak için a.k unuttum

4. duyulsuz serzeni.ler! ipucuyum, izim yok; .akaklar m
[ dün yan , ,
sönmemi. közünün ya.l avucunda; hâlâ, zambak direni.i var;
kuytu, asi! kanat yor yaram ar l ,a. bu, ya,murca. güzel
rmakm . gözlerim, sahi. sevgili, y kan öyleyse. bat, onlara ç k!

um
boya bayram hediyesi ayakkab çatlaklar na
peki ya katma de,eri makyaj n yaraya

insan kendine cevher
kendine .er
ha

hayat bilgisi kitab kapl , yla
kaplanm . uçurtma
hangi rüzgâr uçurur

3. ömrüm, evet; vaktin darbo,azlar ndan, cinnet ak.amlar ndan,
kaç rd , kendiyle gelmi.. gel, ba, .layal m onu, bir
[hayra. hay r,
söylemeyiz; yere ayna dö.etip, yatt , m z ; üstünde; tavan
[aralar nda,

ki
hayata en büyük darp
bir çocu,un gözleri
kalbe en büyük harp
bir çocu,un gün a. r büyüyen sözleri
insana en büyük sarp
kendiyle büyüyen izleri

2. oradan, ayr l , n yüzümüzdeki jilet güllerini, gördü,ümüzü;
[hayat çiziklerimizi de… deme! kar ncan n doruk t rmanmas , bu. az
[.ey mi?

sana
.iir ba,la misinan n ucuna
gömle,inle sar k r k dut dal n

1. ne kadar çoksa, o kadar yah.i; can k r , ; a.k kesi,i; kalbim,
[yak . r sana
0. yok.ehir, mart 2006

anlad m buzlu cam eritmekmi. sevda

Mehmet Sad)k KIRIMLI
hsan TEVF K

ÇÖL%STAN

SULAR YÜRÜDÜRÜNDE

“mart lar ki sokak çocuklar d r denizin” Can Yücel
eyy rmak, bo.una kendini yorma
.u ellerine yüzüne bak, ter içindesin
kavrulmu. dudaklar ma su ver biraz
sonra k y da
yorgunluk atacak kum
gibi serilip kalaca, m bo.lu,unuza

sular yürüdü,ünde
o da yürürmü.
a,açlar dü.ündü,ünde
o da dü.ünürmü.

bizim oran n gözü ya.l kad nlar
kupkuru iplere asacak
yorgun bir günün ak.am nda yaln zl ,

gelivermi. boz bir üveyik
gö,süne konmu.

gülmesini unutacak sessizli,in ipuçlar
gö,ün utanc na kar. l k dudaklar kurumu.
ölü ku.lar kald raca, m. herkes
oturdu,u yerde a,layacak

bir seher vaktinde
a,lay a,lay durmu.
***

bir ikindi vaktinin yüre,ini yakan sevda
güller yollayacak bana; sonra pembe…
sonra k pk rm z karanfiller… ben de s cak
küllerimi savuraca, m sonsuza

bilmem .imdi yüre,i
yâr m yare mi
gündüzü aktan ak
gecesi kâre mi

içimin o dar ç kmaz nda hep
umudu eprimi. günlerin pi.manl , …
ve kalle. bir eylülün sapsar saçlar olacak
onlar tutup beyaza boyayacak zaman sonra

dualara m durmu. yüzünü
yoksa intizare mi
…

çölistan’da ki bir dosta seslenece,im:
diyece,im ki hüzün soka, ndan sak n geçme
üzülürsün. belki rüzgârdan
yüzü k r . k bir ak.am görüp bu s cakta ü.ürsün

bilmem nerelerde
bilsem çare mi…
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‘DÜN BUGÜN’

YA!AMSANAT GÜNLÜRÜ (26)

Gültekin EMRE

Mehmet Mümtaz TUZCU

Cengiz Bekta.’ n 2006 Ceyhun Atuf Kansu Ödülü’nü alan
.iir kitab tam bir tarih, mitoloji ve do,a dostu. Geçmi.in
kültürüyle yo,urulu bir .iiri ye,liyor Cengiz Bekta.. Buna
geçmi.te ve günümüzde ya.anan ac lar da eklemeyi
unutmuyor. Onun .iirinde krallar bir dönem olarak yer al yor,
yani tarihe can al c bak .lar f rlat yor. Eme,in sömürüsü, “Elli
y l önce”ki an lar, gün bat mlar , dünyadaki geli.meler,
unutulmaz, mitoloji... hep onun imgelerinde, dizelerinde hayat
bulur, buluyor. Büyük harfle ba.l yor onu .iiri ve k sa
dizelerden olu.uyor. !iiri yal n ve dupdurudur Cengiz
Bekta.’ n, dünyaya bak . ve yorumlay . da. Mimari yap lar ve
buluntular da unutmaz tarihsel olgu içinde: “BU KAPI
S#NANIN/ UYUMADI:I GECELER/ .../ DÖKMÜ@ #Ç#N#/
KAPIYA”. Arkeolojik kal nt lar, ya.ad , %stanbul, bir ulusal
felaket olarak hayat m z belirleyen deprem, e.it pay edilmeyen
emek, alt n madeni nedeniyle gündemden inmeyen Bergama,
tükenmemesi gereken umut, sonbahar n hayat n “mor ç ,l , ”
olarak hayat m za girmesi, yaylalar n özgür do,as , türkülerin
içimizi d . m z ar nd rmas ... onun .iirini belirleyen küçük yap
ta.lar , yönleridir.
!iirini dünden bugüne ta. rken Cengiz Bekta., Anadolu
kültürünü ve insan n n iç dünyas n hiç imgelerinden eksik
etmiyor, bir de “ hlamur a,ac ”na varana kadar do,as n .
Yönetimler, kültürler, ülkeler, tarihsel an tlar, tarihin ve
insanl , n b rakt , izler... onun izlek alanlar na giriyor. O,
“Ac lar”la süslemiyor .iirini, ça, n
“KELEBEKLER#
ÖLDÜRDÜLER” diyerek soldurulan “TENLER”e, “CANLAR”a
gönderme yap yor dupduru bir biçimde. Onun do,as etraf na
s k s k sar lmak ve gözlemektir: “ÜZÜMÜN/ #NC#R#N/
ELMANIN/ ESR#:#/ KEK#:#M/ TANI:IM” dedi,i yerdedir
onun .iir dünyas . Onun sevgisi “DONA KAR@I GÜCÜ/ MOR
Ç#ÇE:#N” zarif duru.udur. Eme,i gözü gibi koruyan bir .airdir
o. Emek, üretimdir, insanca ya.am n temel ko.uludur ve etik bir
duru.tur onun .iirinde: “EME:#M/ SU VERD#M/ I@I:A
TUTTUM/ BÜYÜTTÜM/ .../ EME:#M/ TOPRAKTA/
#NSANDA”. Bunlara bir de bar . eklememiz gerekiyor ki
Cengiz Bekta.’ n .air portresi tam olarak ortaya ç kabilsin.
Sava.lara ve bask lara kar. duru. esasl bir ilkedir onun
ya.am nda. !air duru.unu buna oturtmu.tur bir yerde.
Sömürüsüz bir dünyada, insanca ya.and , düzenlerde,
bask n n, i.kencenin, siyasal cinayetlerin olmad , ortamlarda
özgürce ya.amak, sevmek ve üretmektir bar . içinde birlikte
olmak: “BÜTÜN D#LLERDE/ SUCA/ A:AÇCA/ BARI@/
YANSITTIM/ #NSANCA”.
Toparlarsak, Cengiz Bekta. .iiri gücünü insan, do,a
sevgisinden al yor. Tarihi yorumlayarak günümüze uyarl yor,
mitolojinin kültür boyutunu, geçmi.in miras na sahip ç kma
olarak de,erlendiriyor. Do,aya sahip ç karken üretimin hakça
payla. lmas ndan yana oldu,unu da sergiliyor. Bütün kültür
varl klar na a.kla sahip ç k yor. Sevgi ve bar . onun .iirinde iki
önemli denge unsurudur: Sava.s z, sömürüsüz, bask s z, özgür
bir dünya için yaz yor .iirlerini.
Tek sözcüklü, ça,r . m etkileyici dizelerle kuruyor .iirini.
Zor anla. lan bir .iir yerine sezdirmeyi ye,liyor dizelerinde. Ele
ald , konuyu didaktik bir biçimde sunmuyor, .iirin kanatlar na
s , nm . bir estetik anlat mla yo,urup anlam büyütmeyi,
katmerlendirmeyi ye,liyor. Dünden gelip bugüne s k bir
biçimde u,rad ktan sonra yar na yöneliyor yal n, çarp c
dizeleriyle: “SÜRÜLMÜ@ TARLA/ DO:UM KOKUYOR”.
Onun için onun .iirinde badem çiçekleri çiçek açar, hlamurlar
kokar, toprak gebe bir kad n gibidir, yorgunluk gözle görülür,

* Çe.niciba. n n ba.gözüne ayakland k. Yüz ki.i vard k
san r m, en az seksenimiz taze pusatl . Uzun arabalarla gidildi
ba. kesmeye. Peri.an etti,i iki manga k z n öcü al ns n diye.
* Çatlak doktor saç n iy’ce uzatm ..
%lle ko.up geliyor: fena dadand boy göstermeye. Öbürleri
kepazelik .erbetlisi bir alay. Binde bir buçukluk inter-lanet
k t r yla güllüm atmaya gelmi. varyete kuyruklar , su kat c lar,
kavga ç kar c lar… Her birinin elinde bir havan eli; ç nsabaha
kadar su dövme dersleri… Üstelik uçu. adamak ll alçak;
tekerlekler çamura vurdu vuracak!...
* Testiyi dolduranla k ran bir olur mu hiç! Büyük Ödül
elbette k ranlara gidiyor. Ayakta alk .layanlar selsiz susuz
b rakana.
* Bu,day saçl güzel falc m en çok hangi hayvan sevdi,imi
soruyor. Hepsinden nefret ederim, dedim. Güldü de güldü.
Öteki k zlar da güldürdü güle güle. En az nefret etti,inizi
söyleyin öyleyse, dedi cilveyle. Fil, dedim. Hemen önündeki
kâ, tlara yöneldi. Yazd çizdi, birtak m hesaplara giri.ti. Çok iyi
bir insan oldu,unuza dair belirtiler ba.lad bile, dedi. Biz zaten
biliyoruz ama i.aretlerle do,rulanmas laz m. Filden öncekiler
de ayn .eyi göstermi.ti. Hayvansevmezli,imi bile kabul
etmediniz, dedim, insansevmezli,im ne olacak peki? Araya
gitmeden s ,acak m fi.lere? Can s k c l , m, kindar
ahlakç l , m… Güle güle ölüyorlar. Fil hikâyesi böylece sürdü
gitti.
* Sabah . , güzelse, i.i gücü b rak r uzun bakar m ona.
Görüntü av na adanm . bir güne k .k rtabilir zira.
* !aka’y ciddi ciddi .aka zanneden varsa, ona sözüm yok
elbette.
* Çay içmedi,i halde çaydanl k ta. yorsa bir adam, o adam
evlidir.
* !aka’y masum görüp masum gösterenlere “.akac ktan
öyle söylüyorlar herhalde” diyerek bakm .t m hep,
küçüklü,ümden beri.
* Bo.bo,azl , n dürüstlük diye adland rmaya kalkmasa,
idare eder giderdik belki bir süre daha.
* !aka bir türüdür rza geçmenin!
Irza geçmenin bir türüdür !aka!

terli bedenler önümüzden geçer, a.k göz al c bir biçimde
yüreklere akar...
Dün Bugün’deki .iirler, Cengiz Bekta. .iirine kal c bir
mühür bas yor.
___________________
Dün Bugün, Cengiz Bekta., Evrensel Bas m Yay n, May s 2006,
112 sayfa.
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!A%RDEN HAYRANINA

Naz ÖZALEVL
ARMARAN DÜNYA

Cihan ORUZ

Bursa sabah ; 9.30 sular ,
Cuma, Eylül 2007
ilk anlar yeni bir gezegenin;
nefes, k ve ses…

Gelin, buna gölge oyunu ad n verelim.
%nternette tesadüfen kar. la.t , n z veya bir arkada. n z n
size önerdi,i o .airin sitesine derin bir sondaj yapt , n zda,
kendi hayat hikâyenize . k vuran bir bilinmezi ke.fetti,inizi
sand n z. Belki k smen hakl yd n z da. Size ve ba.kalar na
kendini fütursuzca sunan o bilinmezlik, ilginç, ho. ve sars c
bir ö,reti gibiydi. Sizin aç n zdansa, kelimelerin arkada.ça
dünyas nda gezinmek hem risk ta. m yordu, hem de
hayallerinize ket vurmaktan uzakt .
Ona arada bir e-mailler gönderiyor, .iirleri veya yaz lar
hakk nda övgülerde bulunuyor, mahrem bir dünyay küçük
küçük de olsa ku.at yordunuz.
Elbette görünürde bunun bir sak ncas yoktu. Ama
.iirlerindeki s cakl ,a hiç de yak .mayacak bir .ekilde, msn
gibi zaman ve mekân kolayla.t r c bir can simidine uzak
durmay ilke edinmesi, ba.l ba. na bir s n r çitiydi. Oradan
ötesi, edebi dünyan n tuz buz olmas ndan ba.ka sonuç
vermezdi.
Siz bunu anlamayacak, belki de anlamak istemeyecek
kadar gençtiniz. Sat rlar n z taptaze, gö,üs kafesiniz bir
kartal n pençesini av na haz rlad , âna benzer titreklikteydi.
Siz .aire yakla.t kça, nedense önünüze al .t , n z
kolayl kta bir geçit ç km yordu. Tünele girmenize bile izin
vermeyecek kadar ürkek ve kararl bir duru. vard ortada.
!a. rman z do,ald . As l anlayamad , n z belki de .uydu: O,
bütün aç kl , na ve ç plakl , na kar. n, s radanl ,a asla yüz
vermiyordu.
Al .kanl klar n
pespayeli,e,
anl k
duygulan mlar n geri dönülemez zaaflara u,ramas ndan çok
ama çok korkuyordu.
Ta. m yd ? Ne münasebet.
Ya cinsiyetsiz bir yarat k? Asla.
Dü.lerinde gezinen ç r lç plak hayaletlere kar. duydu,u
dayan lmaz tutkuyu tasavvur bile edemezsiniz.
Onun kendine z rh diye seçti,i bu garip dünyaya ad m
atma cüretini göstermektense, ayak izlerini takip etmeniz,
size inan lmaz bir özgüven kazand racakt r.
Çünkü, ola ki bir gün kar. la. rsan z, ya siz ondaki
dünyevi zaaflar çok k sa sürede fark edip derin bir iç
k r kl , ya.ayacaks n z ya da o sizdeki edebi zarafetin
asl nda günlük hayat n za ara s ra u,rayan geçici bir müjde
oldu,unu anlay p, susacak.
%yisi mi, bilgisayar n z kapat p, .airin sizi m hlayan
birkaç dizesini kalbinize iyice nüfuz ettikten sonra, . klar
söndürün. Pencereden odan z n duvar na vuran gölgelerin
sevi.mesine kilitleyin kendinizi. Orada bir ayr l k, bir
bulu.ma ve bir uzakl k resmi göreceksiniz.
!airin kalbi tam da orada at yor, sak n dokunmay n.

Yay n Yönetmeni
Sahibi ve Yaz %.leri Müdürü
Yönetim Yeri
Yay n Dan .manlar
Da, t m

: Ramis DARA
: Melih ELAL
: Melih ELAL Bar . Mh. Adalet Sk. Adaletkent
Sitesi H Bl. D: 3 16140 Nilüfer - BURSA
: %hsan ÜREN, Hilmi HA!AL,
Serdar ÜNVER, Nuri DEM%RC%.
: Pentimento Art Shop (0212 2933959)

Anlam A harfiyle ba.larm .
ilkin onu sustum par lt ya kar.
demek ki benden önce de varm . ku.ku ve kabul
öylece bast m ç ,l , , göbek ba, m sundu,umda
sonra geçtim anlam kast na varl klar n
anlam her .eymi. hiçbir .eyin içinde
me,er ses ak . , me,er . k ak . hep yan lsama
sonra unuttum, bunu da unuttum sonra
a.k her .eymi. hiçbir .eyin içinde
mademki ben var m içinde, her .ey “.imdi”
mademki a.k tanr lar n ilk harfiyle ba.larm .
ilelebet cevher “.imdi” de,ilse ne, ne...
nezdinizde dünya, dünya içinde dünya
öyleyse dünya bir arma,and r size
dünyaya ben geldim, size
.urada, “ben arma,and r size” a,lamas
dü.ünüze, dü.üncenize de,di
yani “an” de,di size
size
dün
olan
size
yeryüzü yüzünüze güldü bugün, “.imdi” ile
.imdi . , , .imdi sesi alg n za, sezginize
sevginize, sevginize, sevginize...
mucize bugündür yan t öznesi ‘ben’de
.imdi öznesi ‘ben’de siz vars n z çünkü
“an” arma,and r, “an”da ya.anan size
size
ben
yeni dünya geldim, yeni söz ve yeni yank
ve bir demet A harfi ilginize
bir a.k tutulmas ndan indim yeni a.ka
ilk meyve
ellerinize iksir yans mas
anka
size.
“Pembemavi”, Eylül 2007
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