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Binlerce sözcük… binlerce ses… binlerce imge…
ve binlerce ya1anm 1l k! Biri kendine uygun dü1se,
di4erleri ne der? Hepsi birbirine yara1sa ‘1iir’in
kendisi ne buyurur?
Seçerken birinden geçmek, birinden geçerken de
1iirde göçmek!
Velhas l zorluklar seç seç al!
(Bilinse ki 1air kendi ‘seç’ti 1air olmay , “Beter ol!”
denir, ç k l r i1in içinden; fakat ‘beter’lik de4il midir
zaten, 1iir topra4 n sulayan ve ard ndan 1iiri biçtiren
rahmet!).
Bu kadarla kalsa iyi; hele bir de 1air olarak
‘seçilmek’ veya ‘seçilmemek’ var, loca ve lonca
taraf ndan!
“Ben 1airli4i, ben imge vesaireyi, ben 1iirimi
seçtim.” demek de yetmiyor yani. $sterse en iyi kokan
gülü oldu4u kadar, en iyi sokan y lan da; bulutlarda
yatan duyguyu oldu4u kadar, en içe batan ac y da
seçmesini bilsin 1air, bu böyledir.
Neyse…
Her 1air ‘sonraki zaman’ dü1ünür; ama baz lar
yine de ölümlü olduklar n , ayaklar n n bir yeryüzü
paftas nda topra4a bast 4 n ; bir süre e4lenecekleri o
co4rafyada bu ay bir ‘seçim’ olaca4 n ve o seçimde
bireysel ve toplumsal aç dan kendilerine dü1en
sorumlulu4un önemini de bilirler.
Bilirler ve ona göre davran rlar!
Ba1a dönersek…
Seçilen-seçilmeyen sözcükler, sesler, imgeler,
ya1anm 1l klar bir kez de böyle ve bu platformda
s nanacak, bu platformda somutla1 p yerlerine
sabitlenecektir; çünkü “Kader bir 1ans oyunu de4il,
seçim sorunudur. Beklenecek de4il, elde edilecek bir
1eydir.” *
Sonra, ilk sözcük, yerini ‘1iir’e b rakabilir nas l
olsa.
Öyleyse, bir de böyle bir görevin ba1 na sevgili
1air!
* William Jennings Bryan

REQUIEM
koro-solistler ve ölmü1 bir senfoni orkestras için

MUC$ZE SESLER
tuba mirum
(allegro-giocoso)
Gözleriniz iki çe1me! A4lamakl tanr lar, tanr çalar…
Güzelli4in deminde, dilimizde açan çiçeklerde ço4al n,
s nmak yerine kül olun kötülüklerin alevinde ah!

“…Davullar
iyili e susuyorlar,
öyle ermi ler murada
susuyorlar …”
Bitmeli bu kendinize olan hayranl
“i aret say n”
çiçeklerin solmas n zamandan yana
“iyilikler seçin.”
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“…Hani diyor ya Sappho,
hani diyor ya Sappho!”
“Bir da rüzgâr nas l allak bullak ederse…”
Öyle dölleyelim nefreti savrulan menek1elerle
iyi insanlar güzel adlar olsun büyüyen sevgilerle!
Soprano solo: Book Antiqua /
/ Tenor solo: Arial Narrow / Bas solo: Arial
Koro: Monotype Corsiva / Orkestra: Times New Roman

Süreyya Barutçu, Hakan Cem, Ersun Ç plak, Hasan Efe,
Gültekin Emre, Osman Serhat Erkekli, Kemal Gündüzalp, Eda
Keskin, Salih Mercano4lu, Çi4dem Sezer, Serdar Ünver, $hsan
Üren, Sad k Ya1ar, Betül Yaz c , Halim Yaz c .

MET$N ALTIOK’UN
“B$R K$BR$T ÇAKIM(I)”LIK
NAZIM B$Ç$MLER$

iirsel Metnin Anlamsal Yap s
#iiri yüzey yap n n anlam yla okursak on be1 sözcükle olu1an
bir ikilik deriz ilkin. Seslerdeki ünlülerin kal nl 4 da (a, , o) derin
yap daki anlam ça4r 1 mlar n da etkileyecektir.
Yüzeysel yap n n okunu1uyla, 1iiri saran öznenin, okurda bir
genç k z oldu4u izlenimi b rak r. Bu izlenimi; gergef, kanaviçe,
i lemek... sözcükleri verir.
Okumam z derin yap n n anlam na do4ru kayd 4 nda 1iirin
öznesi yer de4i1tirir. Yani “o”dur. Bir ba1ka deyi1 ben, sen, o;
herhangi birimiz ya da hepimiz.

Hasan EFE
#air Metin Alt ok’u anlayabilmemiz için ressam-çizer Metin
Alt ok’u da unutmamam z gerekir.
Metin Alt ok, sanata ad m n görsel bir düzlemde atm 1, resim
sergileri aç p Abidin Dino’dan feyz alm 1t r! Daha sonra geçmi1tir
edebiyat dünyas na. $lkgençlik y llar nda 1iirle ilgilense de
edebiyata as l ç k 1 1960 sonlar d r.
Yaz nsal alanda Metin Elo4lu, Bedri Rahmi Eyübo4lu, vb
sanatç lar da görebiliriz bu özelli4iyle. Bu 1airler görsellikle
yaz nsall 4 içle1tirerek kurmu1lard r 1iirlerindeki dokuyu.
Alt ok’un 1iirlerine genel olarak bak ld 4 nda biçimselli4in
gözden kaçmayaca4 fark edilir. VII.-VIII. yüzy l Türk 1iirinden
XX. yüzy l Türk #iiri’nin biçimsel örneklerinden bir i1lev
görebiliriz onun 1iirlerinde. Yani ko uk naz m biçiminden, gazel,
kaside, sone, terza-rima, vb kullan m gözden kaçmaz.
“Hesap – $1i #iirler”indeki görsellik olgusu onun, 1iirde bir
aray 1 içinde oldu4unu gösterir bize.

Derin Yap n n Anlam Ö eleri
#iirin bütününü saran ac
ve hüznün ça4r 1 mlar ,
alg lad 4 m zdan daha da fazlad r. $çe dönük bir etkileme söz
konusudur burada. Bu ça4r 1 msal i1lev 1iirin izle4ini de a1ar. Ad
konulamayan bir soyutlamaya var l r böylece. Yüzeysel yap da
gergefi, ço unlukla dikdörtgen veya daire eklinde, üzerinde nak
i lenen bir kuma n gerildi i, iç içe geçmi iki çerçeveden olu an
araç, olarak dü1ünsek de 1iirin derin yap s nda ya1amsal alan
olarak alg lamal y z. Biraz daha açarsak, ya1amdaki gerilim,
bask lar ve sindirmeler ile ortaya ç kan i kencenin (parma ndaki
kan ) anlamsal sapmas d r bu.
E4er, bu ac lar ya1anmasayd ya da ya1anmazsa gelecek güzel
günler (açacak gül) hiçbir zaman ç kmaz ortaya. Yar nlar n
güzelli4i (kanaviçe i leyen) ancak ya1ad 4 m z zorluklarla (küçük
alan nda ac sa da can ) gerçekle1ir.
$kilik bütün olarak al nd 4 nda Alt ok, okuru dar bir alana
sokmu1tur. Biçimsel i1leyi1le iki dizeye s 4d r lan 1iir, derin
yap s ndaki ço4ul sapmalar ve art alan i1leyi1iyle anlamsal olarak
da çeker okuru. O, kendini bir bask alt nda hissedebilir.
Bu i1leyi1, yüzeysel yap daki sessel unsurlarla da
desteklenmektedir. Okur derin yap ya yönelmeden dizelerdeki a,
ve o kal n seslerinin etkisinde kal r önce. Bu i1leyi1in fark nda
de4ildir ilk okumada. #air bilerek kurmu1tur bu art alan i1leyi1ini.
Okuma derin yap ya kayd 4 nda anlamsal salpalarla sessel i1lev
iç içe geçer.
Art alandaki bu özellik 1iirin soyut yap s ndaki anlamda
kendini yo4unla1t r r.
Okur derin yap soyutlamalar yla 1iirin izle4ini zihninin
derinlerinde hissetmekle kalmaz, bedenini de saran bir ürpertiyle
ya1am n gerçekli4indeki düzlemde bulur kendini. Yani o, bask ve
i1kencenin verdi4i ac y bedeninde ya1an l r k ld ktan sonra, içsel
bir ac yla döner tekrar ya1ama.
#iir, bu imgesel boyutuyla okuru bireysellikten s y r p
toplumsal k lacakt r.
O (okur), ya1ad 4 ya da ya1an lan bütün ac lar n yükünü
omzunda ta1 makla kalmay p bir de4i1ime yönelecektir.
Ne 1ekilde olursa olsun okur, ac s n sevmek zorundad r
ya1am n. Çünkü “açacak gül ad na”d r bütün bunlar.

“YILKI
Sesim
sanki
sa r
bir
handa
duvarlara
çar
pa
pa
par
par
ça
ça”
çar

$mgemizde ça4r 1an sesler, duvarlara çarp nca neden
parçalanmas n diyemeden edemiyoruz Alt ok’u okuyunca.
Bu biçimsellik onu ar nd r r fazlal klardan. $mgeyi daha da
yo4unla1t rmak için tek ve iki dizelik bir alana yayar baz 1iirlerini.
Onun deyi1iyle “Bir Kibrit Çak m ” dizeler ç kar ortaya.
Bunlar edebiyat m z n tek dizelik “m srá- âzâde”lerini (özgür
ya da ba4 ms z m sra/dize) ça4r 1t r r. Ayn zamanda “m sráberceste”ye (seçkin dize) örnektirler. Genelde bunlar, dize
kavram n da kar1 layaca4 için kar 1t r lmamal d r.
Dize;
Naz m birimi olursa, iirin bir parças .
Bir naz m biçimi oldu4unda iirdir.

Yüzeysel Yap da iirin Görselli i
#iirin yüzeysel yap daki görünürlü4ü 1airin ressaml 4 yla da
ba4da1t r labilir. Gergef, gül, parmak, kan, i lemek sözcükleri bir
resmin ortaya ç kard 4 görselli4i somutla1t r r.
Yüzeysel okumayla bu görsellik; bir genç k z, gergefin üzerine
k rm z bir gülü i lerken parma n i neyle kanat r; bu kan
lekesinin olu turdu u leke de sanki bir gül motifiymi gibi de
alg lanabilir.
Bu görsellik okuru 1iire çeker.
“Güzel çekim”in ac ya yakla1 m d r bu.

Alt ok, 1iirindeki biçimsel i1lerli4i ac , hüzün ve karamsarl k
üzerine oturtur genelde.
Bir yerde o, içe yöneltir hüznünü.
Bir ba1ka deyi1le zehrini (imge-hüzünsel boyut) sanatsal
düzlemde okura, ya1amsal gerçeklikle kendine ak t r.
Bu k sa de4erlendirmeden sonra Alt ok’un “Birer Kibrit
Çak m( )”l k 1u 1iirini açmaya çal 1al m.
“Gergefinin o küçük alan nda ac sa da can , açacak gül ad na,
Kanaviçe i leyen sever parma ndaki kan .”

Sonuç
Bu iki dizelik özdeyi1sel 1iir birçok ça4r 1 m yaratabiliyor okur
zihninde. Onun bu imgesel yo4unlu4u 1iirin derin yap s ndan
altlara do4ru bir damar bulup akar.
Gelenekten de yararlanan Alt ok, 1iirlerine kendi biçemsel
zenginli4ini de kat p d 1tan içe do4ru yo4un bir imge i1levi sa4lar.

$ki dizeyle kurulmu1 bir 1iirdir bu. Bana göre özdeyi sel 1iir de
denebilir bunlara. $slamiyet Öncesi Türk Edebiyat n n sözlü
ürünlerindeki sav ile yap sal bir benzerlik göstermesinin yan s ra,
anlamsal bir sapman n varl 4 da kaçmaz gözden.
Bu biçimsel ve anlamsal benzerlik günümüzde iirselli e kayar.
(iirdir sonuçta!
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Çi dem SEZER

Salih MERCANO)LU

AYAN$S KALES$

EVVEL

tersine açan her lâle için…

1effaf ve güzel günah
bir gönlü b rak p gitti

1.
da4lar a4r ya mecbur…

evvel kald

sus’lar biriktir ötekine çöl
bir açmaklar içinde o kadar
derin bir göl bir bo4ulmaklar

diyorsun ki yak!
evvel cand
kirpiklerinden
temiz bir gömlek
dökülüp s rt ma
çoktan yand

ayanis’in ete4inde nefti bir gece
ev ki b çak izleri bedeninde
ters lâleler gibi aç yor hayat
içine ta1m 1 her kelimede
ölüm siyah bir penceredir bazen
kapanm 1 da4 n kalbine

önü yaprak
ard rüzgâr
demek ki güzmü1 giydi4im
cahil bir a1k
kalbim öyle sand

gökten kesilmi bir güne içerde
inkâr ve srar n ilme4i boynunda
ayanis kalesi sabaha kar1
y ks n surlar n a4r n n ustalar
kalbinde bir m zrakla ç kt 4 her yolda
bir atl dört nala topraklar m …

evvel kald
diyorsun ki yak!
evvel: ahir hem kül
külse zahir
bir sözde mercan

d mda bir kap bir akmak
nicedir taranmam saçlar mda
can m ac tan bir tarak
ayanis’in kesilmi1 ayaklar
aç lmam 1 çekmeceler renkli tülbentler
özenle katlanm 1 kalman n hüznü

ya1amak a1k
a1ksa zehir
ömrüm buna kand

surlara ç k öteye bak i te imkân
sana köklenmi bir dal sakl mdan…
2.
söylenmeye söylenmeye ads z
bir kemik gibi uza4 nda senin
harflerim dü1üyor

Eda KESK-N
K$L$T

ayanis kalesi’nde bin y ld r bir lâle
tersine büyüyor

pasl sözcüklerimi aç yorum
kilit 1 k rd yor kap da
i1te o zaman yaln zl 4 m n
ötesine geçilmez kap
oldu4unu
fark ediyorum

Halim YAZICI
S U S $#ARET$

pencereden dü1üyorum
ama içerdeyim
yine d 1 nda bir yerdeyim senin dünyan n
ço4ald kça bitiyorum
azal p toplan yorum
içimde ç rp narak bir 1eyler ötüyor
sevgi dolu bir kedi hat rlay p familyas n
pençesiyle içimdeki ku1lara sald r yor
havada uçu1an birkaç tüyde
hat rl yorum ölümü

giden güvercinlere mi yansam
dönsem yeniden rüzgârlara m inansam
bir 1ey anlayabilmi1 de4ilim bu dünyadan
anlamak istemedi4imi anlad m inan
bir tek bunun fark na vard m
dünyadan geriye dü1en dü1lerimden
ayr k otlar m kan yor
ayk r l klar m bu yüzden
akl ma gelen bir avuç su
su samurlar n n söz i1areti

pasl sözcüklerimi yineliyorum
aç lm yor
neden sonra avcumda
bir çocuk eli
s k lm 1 yumru4umda, ya1ama kar1
öyle duran, bozulmayan
bir 1ey var

kum saatinin yan yatan
cam gövdesinin ses i1areti
uzaklar n tuzaklara dönü1tü4ü
kimi sular n göz i1areti.
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bize göre ayn anda roman, öykü, 1iir, günlük, tiyatro vs.
türlerinde yap t üretmeye gayret edenler gelmektedir. Genç bir
imza ayn anda 1air, öykücü, romanc , tiyatrocu olamaz.
Bunlar n hepsi de ayr ayr odaklanmalar ko1ullayan
u4ra1lard r. Yani insan k 1 n 1air, yaz aylar nda romanc ,
sonbaharda öykücü vs. olamaz. Burada da bir zekâ
eksikli4inden bahsetmek yanl 1 m olur? Bizce yanl 1 olmaz.

#$$R KIRLANGICI – VI
Süreyya BARUTÇU
1. Güncel tart 1malar
#iirimizin bugününe bak l nca bir “hareketsizlik”ten söz
edilebilir. Dergilere bak yoruz, TRT 2’deki Okudukça’n n ya da
CNN Türk’teki Karalama Defteri’nin dosyalar n seyrediyoruz,
1air dostlarla veya bizim gibi kendileri 1air olmasalar da 1iiri
yak ndan takip etmeye çal 1anlarla konu1uyoruz… Bu bak 1lar,
seyirler, konu1malar genellikle 1iirin kendisine ait olmuyor
maalesef. Peki neye dair oluyor? #iir için yap lanlara dair
oluyor! Yani tart 1 lan, 1iirin kendisi de4il. Örne4in günümüzün
önde gelen, 1iiriyle belli bir iddia ortaya koyan 1airlerin 1iirleri,
poetik duru1lar tart 1 lm yor. Söyle1ilerdeki sorular n ço4u, o
1airin 1iirinin gizlerine ili1kin de4il. Söyle1iyi okuyorsunuz ama
o 1airin poetikas na ili1kin çok az 1ey ö4reniyorsunuz. Bunun
yerine o 1airin kimlerle aras n n bozuk oldu4unu, hangi
dergilere veya editörlere k zg n oldu4unu, hangi 1air
çevreleriyle
yak ndan
temas
halinde
bulundu4unu
ö4reniyorsunuz.

2. Kitaplar ve dergiler
* -lhan Berk’i Derleyip Toplama Denemesi – Eser Gürson:
$kinci Yeni 1iirinin önde gelen isimlerinden olan $lhan Berk
üzerine çe1itli çal 1malar yap lm 1, 1iiri üzerine çe1itli yaz lar
yaz lm 1t r. Eser Gürson’un bu son derece alçakgönüllü
çal 1mas (58 s., YKY) Berk’in 1iirindeki dönemlere
odaklanarak ilerleyen bir çal 1ma. Kitab n “Vakit” ba1l kl ilk
bölümünde Berk’in 1iirindeki zaman sorunsal inceleniyor ve
olabildi4ince fazla örneklemeyle 1airin zaman alg s
1ekillendiriliyor. Sonraki bölümler bu 1iirin dönemlerine
odaklan yor. Bu bölümlerde de Berk 1iirindeki de4i1imler
örneklemelerle anlat l yor. Kitaba giri1 yazan Haluk Aker’in
verdi4i bilgiye göre Eser Gürson’un tamamlayamadan ya1ama
veda etti4i bu kitap asl nda çok oylumlu de4il ama Berk’i
anlayabilmek, Berk’in 1iirindeki dönemsel de4i1imleri
kavrayabilmek için önemli anahtarlar sunuyor. Berk’ten birkaç
m sra hat rlatal m: “Ama bu dünya böyle gitmez / Zulumla
yap lan çabuk y k l r.”

Bir ba1ka önemli nokta da 1iirimiz kendi içine kapanma
sürecini ya1 yor. #iirin ba1ka alanlarla ili1kisi, ilgisi giderek
zay fl yor. Bunda 1iirin giderek 1ekilli anlay 1a kucak açmas n n
da rolü olabilir. Yani 1ekilli kesme 1eker gibi “1ekil 1iiri”,
somut 1iir, deneysel 1iir yazan birtak m ki1iler 1iiri tamamen
kendi içine kapama gibi bir tutum sergiliyorlar. Asl nda bu
kapama, 1iirin kendi de4erleriyle yap lsa yine anlaml sonuçlar
elde edilebilir. Fakat burada 1iirin kendi de4erleri yerine baz
yapay çabalar, sentetik de4erler öne ç kar lmaya çal 1 l yor.
Anl k çarp nt lar büyük kalp vuru1lar gibi sunuluyor. Bu
anlay 1la giden bir 1air en geç bir-iki y l içinde t kanacak, bu
anlay 1 n temsilcisi olan dergiler de 15-20 say l k bir heyecan n
ard ndan kendilerini tüketeceklerdir.

* Mecnûn Dal – #eref Bilsel: 1990’lar n genç, 1imdilerin
ise olgun 1airlerinden 1972 do4umlu Bilsel’in yeni 1iirlerini bir
araya getiren Mecnûn Dal kitab iki k s mdan meydana geliyor.
Birinci k sm n ba1l 4 “Sürgündeki Rüzgâr”, ikinci k sm n
ba1l 4 ise “Sersefil Türkülere Girizgâh”. #air bu ayr m neye
göre yapt tam olarak bilemeyiz ama bize kal rsa (bir okuyucu
olarak) ilk k s mda daha bir hayat n içinden gelen söyleyi1,
ikinci k s mda ise genelde daha önce söylenmi1 olanla kurulan
hayat ili1kisi kendini gösteriyor. Bilsel’in 1iirlerinde yeryüzünde
varolan n yeniden adland r lmas dikkati çekiyor. Mesela 1air
“ imdi ya an ya mursa gö ün küfrüdür bize”, “yüzünde eski
bir ya muru çal t ran iyi ak amlar”, “hât ralar aç k
unutulursa / su olup basar bodrum katlar n ” diyor. Bütün bu
ifadeler 1airin hayata hep ba1ka bir pencereden bakma iste4inde
oldu4unun alt n çiziyor. $ster hayat 1iirle ba1kala1t rmak
diyelim, ister hayat n içindeki ba1kal klar 1iirle fark ettirmek
diyelim. Bunlar n yan s ra Bilsel zaman zaman espriye de
selam veriyor. #u m sralar arac l 4 yla hem Edip Cansever olma
hayaliyle ya1ay p bunu ba1aramay nca birahanelerde, sanal âlem
restle1melerinde, sanal dergi sayfalar nda arkada1lar na Edip
Cansever rolü yapanlarla esasl bir alay içeriyor: “birkaç k r k
sigara, birkaç dize nas l olur bir edip / masada olunca her ey
olur zannediyorlar / ne yani edip yere dü ünce pide mi?”
Mecnûn Dal ’yla #eref Bilsel hem kendi kitab yla ayn kâ4 da
bas lan öteki kitaplar hizaya sokuyor hem de kendi hiza
çizgisini biraz daha ileriye ta1 yor. Kitaptan birkaç m sra:
“gecenin hât ralar n dünyadan ç kartmak için / kürekli ve
esmer adamlar sabah n kap s nda / sen uyuma diye.”

Bu yaz n n ilk paragraf yla ikinci paragraf nda ileri sürülen
dü1ünceler bir arada ele al nd 4 nda belki de mesele daha iyi
anla1 lacakt r. Bunlar birbirini tamamlayan, tetikleyen
görünü1lerdir. #iirin yerine farkl de4erlerin tart 1 lmas ,
söyle1ilerde gerekli noktalara de4il de asl nda 1iir için çok da
gerekli olmayan noktalara odaklan lmas böyle bir sonucu
do4uruyor. O zaman da 1iirin yerine 1iirimsilerin, “1ekilli
deney”lerin geçti4ini, daha do4rusu geçmeye çal 1t 4 n
görüyoruz. Peki bu anlamda, burada büyük bir olumsuzluk söz
konusu mu? Asl nda hay r. Yani bu “1ekilli çal 1malar” çok
abartmamak gerekiyor. Dar bir çevrede etkili olabilecek bu
çabalar, büyük 1iir rma4 içerisinde sürüklenen çer-çöp
kabilinden 1eyler olarak görünüyor. Üzüntümüz, yetenekli baz
isimlerin bu “1ekilli 1iir” çabalar yüzünden yeteneklerini
harcamalar dolay s ylad r. #iir biraz da zekâ i1idir ama galiba
1airlik için de azami derecede zeki olmak, neyin ne oldu4unu
veya olmad 4 n alg layabilmek gerekiyor. #unu iddia
ediyorum: $kinci Yeni 1iiri duyarl kla, imgelemle
anla1 labilecek bir 1iir olmay p büyük ölçüde zekâyla
alg lanabilecek bir 1iirdir. $lhan Berk’in, Turgut Uyar’ n, Edip
Cansever’in ilk dönem 1iirlerini terk edip $kinci Yeni içinde
de4erlendirilen kitaplar n olu1tururken zeki davrand klar na hiç
1üphe yok. Daha “sivri” bir zekâ ise Salâh Birsel’de, Metin
Elo4lu’nda, Can Yücel’de, küçük $skender’de görülebilir.
küçük $skender’e özenen Altay Öktem de bazen zekâ i1i 1eyler
yapmaya çal 1 yor görünse de onda keskin olmay p tam tersine
“küt” bir zekâdan söz edilebilir. Çünkü Öktem’in yap p ettikleri
eninde sonunda gidip küçük $skender’e yap 1 p kalmaktad r.
Günümüzde zekâs n kullanmalar gereken ki1ilerin ba1 nda ise

* Mahvedici Melek – Hüseyin Köse: Akademisyen
1airlerden Hüseyin Köse’nin ikinci kitab olan Mahvedici
Melek’in ad bize ilk elde ba1rolünü so4uk bak 1l aktris
Marlene Dietrich’in oynad 4 Blue Angel (Mavi Melek) filmini
ça4r 1t rd . Tabii bunu sadece ad benzerli4inin bir ça4r 1 m
olarak söylüyoruz. #airin ilk kitab Üzülmü Evler Kraliçesi
2000 y l nda ç km 1t . Köse’nin kelime seçimleri ilginç:
“mütesettir, sükut, ümmi, mazbut, suret, zelil, a1iyan” gibi
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kelimelerle “dokunakl , esintili, gececil, bun, ölümcül, bellek”
gibi kelimeler bir arada görülüyor 1iirlerde. Bu durum 1iirleri
zaman zaman zaafa dü1ürüyor; çünkü okurun dikkati ister
istemez kelimeler üzerine kay yor. “Bu kelime burada neden
kullan lm 1? Özel bir anlam olmal .” dü1üncesi okuru
duraklat yor. Ak p giden 1iirler de4il Mahvedici Melek’teki
1iirler. Belki bizimki bir okur yan lg s ama ad Mahvedici
Melek olan bir kitapta ço4u a1k, yaln zl k, gotik ac lar, yitiri1
konulu 1iirleri okurken daha bir ak c l k bekliyoruz. Halbuki
lirizm gerek kelime seçimlerindeki tutars zl k, gerek a1 r
imgesel s çramalar ve gerekse de baz bölümlerde anlat mc l 4 n
öne ç kar lmas sebebiyle kayboluyor. Lirizm kaybolunca da
1iirlerden beklenen ak c l k sa4lanam yor. Kitaptan birkaç dize:
“-z’anl bir suretti / Yar ç plak sar nl nda gecenin. / Ey
yeline can verilesi g lgam ölümsüzlü ü ak amlar! / Benli in
tarifsiz hazlar ö üten de irmeni.”

* -le: Derginin May s-Haziran say s nda Hayri K. Yetik
“Gelece4in Edebiyat ” ba1l kl giri1 yaz s nda dünyan n
gidi1at na odaklanarak edebiyat n gelecekte alaca4 , almas
muhtemel yollar ele al yor. Edebiyat n malzemesinin dil
olu1una ra4men s n rlar n n hiçbir zaman dil olmad 4 n
vurgulayan yazar, imgeler arac l 4 yla edebiyat n bütün s n rlar
a1t 4 n belirliyor. Dergide Halim #afak ve $hsan Tevfik’in
1iirleri ötekilere göre birer ad m önde görünüyordu.
* Gö e Bakma Dura : Hüseyin Avni Cinozo4lu derginin
5. say s n n ba1lar ndaki “Para #iiri Pul Edemez” yaz s nda
kapitalist ekonominin 1iir üzerindeki görece olumsuz etkilerine
odaklan yor. Yaz da tarihselci bir bak 1 aç s yla konuyu ele
al rken Atatürk’ten sonra Türkiye’de kültürel alanlarda
zay flama görüldü4ünü söyleyen yazar, önümüzdeki y llarda
1iirin zaferini kazanacak olanlar n bugünlerde otuzlu ya1lar n
süren 1airler oldu4unu söylüyor. Acaba kimleri kastetti4ini
aç kça yazsa daha iyi olmaz m yd ? Günümüzde otuzlu ya1lar n
süren 1airler içerisinde o kadar yeteneksiz olanlar var ki,
Cinozo4lu’nun akl ndaki 1airleri insan merak etmeden
edemiyor. Dergide Salih Bolat’ n 1iiri ilgi çekiciydi.

* Eski Kent K rg nl klar – Ahmet Çakmak: Üçüncü kitab n
yay nlayan Ahmet Çakmak’ n dili eski efsanelerin, mitolojik
söylemlerin içinden kendini geli1tiren bir dil. Günümüzün çok
çok uza4 ndan ama günümüze sesleniyor 1air. “Akl m z n o
uzak resminde” canland rd 4 görüntüler, imgelerin ça4r 1t rd 4
olaylar, sürekli olarak sorulan ve cevap aranan sorular Ahmet
Çakmak söyleminde alt çizilesi özellikler. Eski Kent
K rg nl klar kitab adeta bir kitap bütünlü4ü gözetilerek
yaz lm 1 1iirlerden meydana geliyor. Kitab n ilk bölümü zaten
tek ve uzun bir 1iir durumunda. $kinci bölümdeki ayr ayr
1iirler de ilk bölümden ba4 ms z de4il. Ahmet Çakmak’ n bu
kitab ndaki 1iirlerde “baba, ev, gül, kent, ölüm, gece” motifleri
dikkat çekiyor. Birkaç al nt yla Eski Kent K rg nl klar ’na veda
edelim: “Vakit varken kar mal çoluk çocu a / Bizim ve
herkesin olan tütsüyle / Oysa ne güzel vaftiz edildiydim / Çok
mutlu olay m temrinleriyle”

3. Ay n vedalar
1. “Bir gün cep telefonum çald . Pek yapmad 4 m bir 1eyi
yap p bilmedi4im bir numaray açt m. Bir k z çocu4u sesi,
‘Galatasaray kulübünden ar yorum, say n ba1kan m z sizinle
görü1mek istiyor.’ deyince, yine biri benimle dalga geçiyor,
diye dü1ündüm do4al olarak, ama çapraza dü1tüm bir kere,
‘Buyursun.’ dedim. Kar1 ma sahiden de o bildik inceli4iyle
Mehmet Cansun ç kmaz m ? ‘Ahmet’çi4im, gazetedeki
konu1man okudum, 1airlerin Galatasarayl olmas bizi
ziyadesiyle memnun ediyor. Müsaitsen, yar n saat 14’te Hasnun
Galip’e gelirsen seviniriz.’ dedi. ‘Gelirim.’ dedim. Konu
Galatasaray olunca elbette giderim.” (Ahmet Erhan,
Yasakmeyve, May s-Haziran)

* Nietzsche – Lou Salome: Filozof ve 1air Nietzsche’nin
hayata bak 1 , insanl k anlay 1 , kurdu4u felsefenin sistemi,
Versus Yay nlar ’ndan ç kan bu kitapta ilginç bir imza
taraf ndan ele al n yor: Nietzsche’nin umutsuz a1k Salome!
Bilindi4i gibi Salome, filozofun bütün kalbiyle â1 k oldu4u
dönemin entelektüel kad nlar ndand r; fakat Salome, filozofun
a1k na kar1 l k vermedi4i gibi 1air Rilke’yle birlikte olmu1tur.
Bu, Nietzsche’nin ya1am boyu unutamad 4 ac lardan, hayal
k r kl klar ndand r. #imdi okur, Salome’nin yer yer özel
durumlar n etkisinde kalarak nesnelli4ini yitirdi4i, yer yer de
Nietzsche’nin felsefi sisteminin hakk n tamam yla verdi4i
cümleleriyle kar1 kar1 ya. Kitab n önemli iddialar n n
neredeyse
tamam
Nietzsche’nin
yap tlar na
yap lan
göndermelerle ilerliyor. Bu bak mdan asl nda nesnellikle
öznelli4in birbirini destekledi4i bir kitap var okurun önünde.
Yeni yorumlar içeren, Nietzsche’nin çok çok yak n nda
bulunmu1 bir kad n entelektüelin bak 1 aç s n n ilginçli4ini
ta1 yan Nietzsche kitab , ayn zamanda 1air olan filozofu daha
yak ndan tan yabilmek için önemli bir çeviri.

2. “Türk ayd n ndaki, yazar ve 1airindeki bu kompleksi de
anlamakta zorland 4 m söylemek isterim. Bir Frans z 1airi
Frans z oldu4undan utanmazken, bir $ngiliz 1airi $ngiliz
oldu4undan s k lmazken bir Türk 1airi niye Türk oldu4undan
utan r gibi durur? Türkiye’nin vatan oldu4unu söylemekten
niye çekinir? / Kafatasç l 4a, etnik ayr mc l 4a vard rmadan,
seninle birlikte ya1amay seçen az nl klar n haklar n kendi
haklar n ölçüsünde gözetti4inde Türk olu1undan utanman
gerekmez. Vatanda1 m z olarak gördü4ümüz, ba4r m za
bast 4 m z Hrant Dink de Ermeni olu1undan utanm yor, bunu
saklam yor, ayr ca halk n n ve haklar n n mücadelesini
veriyordu. Bizim ayd n m z, yazar m z, 1airimiz de 1unu
diyebilmeli: Ben de evrensel de4erler üzerinden yürümeye
çal 1an bir insan olarak, az nl k haklar na duyarl , sayg l ve
mazlum halklar n yan nday m, ama ben bir Türk’üm, Ermeni
de4il.” (Abdülkadir Budak, Yasakmeyve, May s-Haziran)
3. “Bak yorum da 73 1air, 1 Cahit Koytak kadar
olamam 1!” ($hsan Deniz, Mor Taka, Bahar-Yaz, 8. say )
4. “80’li y llarda bu ülkede Mobil bile edebiyat ödülleri
verdi. Olay kavrayabilmemiz için bu örnek bile yeterli bence.
Pegasus ad alt nda edebiyat ödülleri verdiler. Kime verdi?
Bilge Karasu gibi bir adama verdi. Anlay n i1te, ne ilgisi var
Mobil’in Türk edebiyat yla.” (Demirta1 Ceyhun, Sahaf n Keçisi,
#iir Seçkisi 1, Eylül-Ekim 2006)

* Yasakmeyve: Dergi 26. say ya ula1t ve 26. say da “#air ve
Okuru” bölümünde Enver Ercan’ n Ahmet Erhan’la geni1 bir
söyle1i gerçekle1tirdi4ini görüyoruz. Bu söyle1i hem Erhan
1iirinin gizlerine erebilmede hem de 1airin hayat ndaki baz
ayr nt lara tan kl k etmede yol gösteriyor. Yasakmeyve’nin
dosya konusu “#air ve #ehir”. Bu dosyada T. Abac , B. Elal-#.
E. K l ç, B. Asiltürk, #. Bilsel gibi isimlerin yaz lar yer al yor.
Dergide Özdemir $nce, Yusuf U4ur U4urel, Ali Cahit E.’nin
1iirleri çok çok iyi.

5. “Murat Belge’nin Türk Dil Devrimi’ne yönelik olumsuz
tutumunu biliyoruz.” (Nizamettin U4ur, Lacivert, May sHaziran, say 15)
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Ersun ÇIPLAK

Sad k YA AR

AYNA VE NYMPHE

S$L$KON

titreyen yapraklar topla ba1ucumdan
sustur ç 4l klar n kan görmü1 ba1lar n
bir güzel uyumak istiyorum
küçük oyunlar d 1 nda aptalca tela1lar n

dostum kal b n al yor bal klarla ku1lar n
varsa kusurlar düzeltip kurutacak güne1te
dalg n dola1 yor öyle ortal kta ruhu
esiri olmu1 ne1eli bir 1eytan n

yeni oyuncaklar yarat kendine
t rnaklar n var s k nca avuçlar n kanatacak
uzaklar diyordun uzaklar i1te gör ne yak n art k
savur saçlar n ya da gözlerini k s p bak

bir can bulup versem kal b n ç karacak
toplam 1 bir kö1eye do4rularla yanl 1lar
uç uç böcekli bir peri ar yor , geçmi1i
temizlesin ve ay rs n diye birbirinden

yetmez mi ölüme öykünen uykular n
ve rüyalar olamad 4 n sanaca4 n kendini
kapt r p bir anl k çekimine tüm anlam
dibinde sand 4 n kuyular n unutup efendini

dostum kaynar söz kuyusunda bir mavi yengeç
çentik at yor ölü günlerin so4umu1 etine

öyle ise yeni k y lar bul kendine azadesin
ilencini söküp al söylenmemi1 1ark lardan

açl 4 n ve rezaletin ihanetin ve inkâr n
kal b n ç kar ki dostum bilelim
hangisine ne kadar ne verece4imizi

Kemal GÜNDÜZALP

ama ç karma kal b n sevginin
ço4alt l r bir gün sahtesi

B$R DA[ MASALI
Maz da , Karacada ve eski ceylanlar yurdu
En çok neleri özledim, kara sevda bu muydu?
1. Iss z Bir Kasaba
Daha ne kald geride o rüyalardan
Bir ay tutulmas bulutlar aras nda
Esirgenmi1 gizil ten, ay görmemi1
Kahredici güzellikler ar nm 1 ve ak
Gül yüzlü kad nlar pembeleri soluk
Bir de eskiyen çocuklu4un an lar ...

Betül YAZICI
DÖNÜ#ÜM

Kendimi anlatamasam
Kimlere sözüm geçerdi
Kim anlat rd öyküsünü?
Mardin elbette bir da4d r
Iss z bir kasabad r Maz da4
Burada neden bir istasyon yok? *

k rk ikindilerde takar dü4melerini
geri döner kalkanlar
sonra kirli bir a ustos
lüzumsuz 1eylerden konu1ulur
göç edememi1 bal klar n tats zl 4 ndan

Sana geliyorum Diyar- bekir
Günlerin ötesinde bir kavu1ma
Neredeyse ömrümün yar s d r
O darbe ve ‘ihtilâl’ y llar ndan
So4uk bir k 1 gecesi... kaland r!

1iirlerinden ölü ku1lar geçer
sat r aralar ndan yasak a1klar
bo1 bir sokak kadar huzurluyken uykular
kendilerini ikiye bölmek
doyas ya çelik çomak oynamak gelir içlerinden

Hayat n bir rastlant olmad 4 n dü1ünüyorum
Ondan öte bir 1eydir ölümsüz a1k da!
Kendimi b rakam yorum yeni bir a1k n kollar na
Bir kentin yollar da dar geliyor bana
- te geldik gidiyoruz masal bir da4dan kalan.

dönmemek üzere ç k l r
hiç girilmemi1 kap lardan
masals yaln zl klara do4ru çal n r sl k
parçalara ayr larak tutulamaz hayat
yine de 1a1 rt c
eksiklerimizi tamamlad kça kendimizden uzakta ya1amak

* Çok sonra Arapça konu1an bir çocuk
“Gar a a dad r, yani çölde” diyecek.
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TÜRKÜNÇ SESS$ZL$K
BERNA OLGAÇ: ‘BEN-S$Z VE ÖTEK$’

Osman Serhat ERKEKLB$R SEVG$L$LER GÜNÜ #$$R$

Gültekin EMRE

Tekir, Anadolu kedisi
Beyaz bir kedi

Destan kotarmak hiç de kolay de4il günümüzde, ama destans z da
olmuyor. Ça4 m z destanlar, kahramanl klar ça4 de4il. Daha çok
popüler kültürün yaratt 4 yapay starlar, mitler var ömrümüze,
günlerimize müdahale eden, yolumuzu ve yönümüzü 1a1 rtan.
Küreselle1menin y k mlar tek tek bireyleri de sar p sarmal yor ve var
olan de4erlerden, de4erlendirmelerden kopar yor, yerine yeni yükselen
de4erleri dayat yor kaç n lmaz bir biçimde. Beni bu giri1i yazmaya
yönlendiren Berna Olgaç’ n 1u dizeleri oldu: “hüzünler giydirilmi
ya ama dayanan/ bir yaln zl kt ”.
Elimizde bir yaln zl 4 m z kald bize ait olan. Bizi soyutlayarak
birbirimizden dayan 1ma ve ya1ama gücümüzü k rmak istiyorlar.
Üstelik bizi içi bo1 bir çuval gibi bir kenarda unutmak istiyorlar
posam z ç kard ktan sonra. Hayat m zla, gelece4imizle, sevgimizle
oynuyorlar hayas zca.
Oysa, “Cenin”leri yok etmek o kadar kolay de4il. Anneyle çocu4u
aras nda geli1en uzunca bir diyalogu ba1ar yla 1iirle1tirmi1 ben-siz ve
öteki’de, Berna Olgaç.
Çocuk, daha do4madan hayat kavramaya ba1lam 1 biri olarak
ç k yor kar1 m za: “annemdi çocuklu um/ bana yâr oland hayat”
derken, annesi de ona “bir ömrü geride b rak” diye kar1 l k veriyor.
Çocuk, “ruh ve beden”den söz eder, onsuz ve öteki olandan da. Anne,
“ya mur gibi tutkulu/ slak ve yorgun göz iklimleri”ne de4inir hemen.
Araya ö4üt de giriyor umutlara kap lmas n diye çocuk: “ya am bir
takvimden ibarettir/ gençli e zaman yetmez” Kar1 l kl â1 k at 1malar
gibi, s k dokunmu1 bir 1iirin elinden tutuyor Berna Olgaç. Ya1am ,
ya1ananlar , do4ay kavramaya, kavratmaya çal 1 yor ve önümüzdeki
engellere dikkat çekiyor sanki “artmas n sesindeki karanl k!” der gibi.
Anne feryat ediyor çocu4unu tehlikelerden korumak için. “can m n
kopmas m rüzgâr”. Ya1am n ö4retti4i deneyler, çocu4un önünde
uzanan uzun yol ve onun olgunla1mas için annenin ç rp n p durmas ,
yavrusunu kem gözlerden koruma mücadelesi 1iirin yap s n bozmad 4
gibi epik bir anlat m da sezdiriyor bize. “öksüz sularda bo ulan/ âh
ç rp nan sular/ yar m a kdü ü...” Çocuk: “gece evet bazen k r k bir
gözlük olur mutlulu un yüzünde...”. Çocu4un gelece4iyle ilgili
öngörüsü, ak ll ca etti4i laflar, hayat s k kavramaya ba1lad 4 n da
gösteriyor süreç içinde: “ve ben birkaç an birkaç sözcükle/ uzak
ça r ml foto raf y m yar nlar n...”. Çocuk isyan da birlikte
getiriyor anne karn ndan, do4as gere4i dikleniyor pek çok 1eye: “dilim
çözülüyor sözcüklerim isyanda!” Bazen “sanc ” da devreye giriyor
parma4 n kald r p söz isteyerek. “kordon” da çocukla anne aras nda
bir koridor olu1turur. Gözlerini dünyaya açan çocu4un a4z ndan
merhaba niyetine 1u sözler dökülür: “ve a lamak ve merhaba demek
dünyaya/ sanc l yolun sonunda”. Anne ve çocu4u aras nda hem
kopmaz bir sevgi ba4 var, hem de hayat birlikte kavrama azmi ve
iste4i. Rahimden ba1layan yolculu4un 1iire dü1mü1 gölgesi bu 1iirler.
“A k ve Zaman (iirleri” kitab n ikinci bölümünü olu1turuyor. $nce,
içe i1leyen duygular , k r lmalar , hayat kar1 s nda s k 1 p kalan yaln z
insan n dünyas n ustaca 1iirle1tiriyor Berna Olgaç. Örnek mi? $1te:
“âh zaman beklemiyor i te duygular
eskiyor sözcükler
boyun e iyor hayata”
Süssüz, yal n bir anlat m var Berna Olgaç’ n. Kendisi olmak
istiyor o, a1kta da. “Aynalara küsen bir veda” olsa, “hangi yaln zl a
koyard ” ba1 n acaba? Bu soruyu ancak o yan tlayabilir. Kad nla
erkek aras ndaki duygular n anakaras na ç kar yor onun 1iiri okuru için
açt 4 “Pencere”. O, diyaloglara dayal dizeleri, anlat m ye4liyor yer
yer. Bunda ba1ar l da oluyor. #iiri kavram 1 bir 1air var kar1 m zda.
#iirini hayattan süzmesini, almas n da biliyor. Tedirginlikleri de var,
bu seziliyor da. Acemi denemez ona, yazd klar na...
ben-siz ve öteki, 1iir üstüne çok dü1ünmü1, ya1am anlamaya,
kavramaya çal 1an, kendini 1iir dünyam z n kulvar nda s namak isteyen
Berna Olgaç’ n ilk kitab . Ama ilk kitaptan öte, o, olgun bir kitapla
aram zda. Ona; ho1 geldin, buyur, bu kulvarda sana da yer var, demek
için hiç de erken de4il bu ilk yap t.

Ve u4ursuz, siyah
Rüyamdaki gibi
Gece yar s surun üstünde
A! Bir sincap!
Ve eski bir delikanl n n ruhu
Bin y l öncesinden
K rlang çlar, yarasalar
Her ak1amüstü ç kan f rt na
Can m içeri gir ü1üyeceksin
xxxxxxxxx
Erikler çiçek açt
Yak nda kiraz
Kediler dallar k rmamaya özen göstererek
Geçecekler duvarlar n üstünden
$nciri hep sevdim
– Kesmek gerekli midir onlar ya1lan nca
– Ölmek gerekli midir
Can m a4açlar n kökünden içeri gir ü1üyeceksin
xxxxxxxxx
Ya4murlu bir 1ubat sabah
Bütün güne1ler gibi geldi sesin
Belki kar bile ya4ar
Bir yandan bahar
Bütün iklimler birbirine girdi
Ve sen kalbinde büyüttün beni
Can m içeri gir ü1üyeceksin
Kendi kalbinden içeri gir ü1üyeceksin
xxxxxxxxx
Evimizde çiçekler, salon a4açlar
Biz kendimizi mi unutuyoruz bazen
Can m
Kalbimden içeri gir ü1üyeceksin
xxxxxxxxx
Birbirini takip eden iki güvercin damda
Kiremitler k zg n
ve ya4murlu, slak
Bütün evlerden içeri gir ü1üyeceksin
xxxxxxxxx
Ve ben
Biraz ü1ümek istiyorum bu sabah
Sevgisini yak ndan hissedebilmek için
Ama sen içeri gir
ü1üyeceksin
Belki bütün iklimlerde
Ve Tanr n n ayak ucunda
O’nun iki yumurcak oyunca4 gibi
I1 kl ve hüzünlü birer kelebek gibi
Birer 1 k kelebe4i gibi
xxxxxxxxx
Kar 1arak y ld zlar n 1 4 na
Samanyoluna
Â1 klar n ölümsüz yoluna
Ve sonsuzca
Ve sonsuzlu4u do4ru
Tanr dan içeri gir ü1üyeceksin
xxxxxxxxx

________________________

Seni seviyorum
Bu sözümü her duydu4unda ü1üyeceksin

Berna Olgaç, ben-siz ve öteki, Kül Sanat, Eylül 2006, 63 sayfa.
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$nsan durumlar n ortaya koyan k sa 1iirler de çok
önemli:
“YAKINDAK-N-N UZAFI
F r na gidiyorum/ Ekmeklerin kokusu anne gibi/ Sofrada
ekmekler/ Neden baba”
“SOFRA
Ekmek anlar/ Aç n/ Bir tek dilimindeki/ Zenginli ini”
“EV-N TADI
Kad nlar/ Çok sever kad n konuklar / Kendisi de
kad nd r ya/ Konuk oluverir kendine”
Hiç, okula; ö4renciye, ö4retmene Da4larca gözüyle
bakt n z m ?
“YA(
-lkokullarda/ Ö renciler büyürken/ Ö retmenler
anlamaz bile/ Ya verdiklerini”
Türk e4itim sisteminin kendine özgü bulu1u olan, tüm
dünyada örnek gösterilen, e4itim sistemi olarak incelenen
üzerine tezler yaz lan Köy Enstitüleri üzerine F. H.
Da4larca da yazmaz olur mu? Buyurun:
“ÜLKEYE YÜRÜMEK
Köy çocuklar kazma giyindiler/ -ndirdiler kaynak
suyunu obalar na// Köy çocuklar yapt lar devrimden ev/
Karak
s nd rd lar// Köy çocuklar nice köylerden gelmi /
Yurt öbe i k ld lar yaratt lar yüzlerce el// Köy çocuklar
a aç okudular yaprak okudular/ Büyüdüler büyüttüler
gökyüzünü// Köy çocuklar gördüler birbirlerini ço ald lar
ço altt lar/ Bir avuçtular ya güne i tutan eldiler// Ya ad lar
orda geçmi i gelece e ta d lar/ Gelmi geçmi bütün
ça lar
sömüren yönetim sezinlemi ti birdenbire//
Geleceklerinin yok olaca n anlam t lar/ Darmada n
ettiler okullar da ö rencilerini de// Donuvermi ti yar nlar
öbür günler/ Ne ki ayd nl k yok edilememi ti edilemezdi
edilemeyecekti// O toprak çocuklar ki imdi bile
görevlerinin ba ndad rlar”
Cumhuriyet gazetesinde $lhan Selçuk’un Pencere adl
kö1esinde gördüm a1a4 daki 1iiri. Bundan 3-5 y l önceydi.
Ondan sonra F. H. Da4larca, Cumhuriyet’e girdi, verimi
artt . Cumhuriyet, kendisine yak 1an yapt , Da4larca da
sa4l kl beyniyle verimli yan n gösterdi:

‘Genç’ DA[LARCA
$hsan ÜREN
Ç nar m z Da4larca, 2007’in ba1 ndan beri kitap
yay mlay p duruyor…
May s ay itibariyle say be1i buldu.
I- Ta Devri: 60 y l sonra ikinci bask s yap lan kitap.
2- -çimdeki (iir Hayvan : Da4larca’n n 138. kitab .
3- Orda Karanl k Olurum: Da4larca’n n 139. kitab .
Mart 2007’de YKY’ce bas ld .
4- Arkas Siz: Da4larca’n n 140. kitab . $lk bask s
Nisanda YKY’den ç kt .
5- Genç Da4larca’n n 141. kitab . Yine ilk bask s
Nisanda YKY’ce yap ld .
F. H. Da4larca’n n 141. kitab Genç son y llarda yaz lm 1
dergilerde, gazetelerde kalm 1; bas m yap lmam 1 1iirler
toplam d r.
Genç adl 1iir kitab üç bölüme ayr lm 1:
Birinci bölüm, Ba1kas ad n ta1 yor ve 67 1iir bulunuyor.
$kinci bölüm, Ötekinin Aç lar Ç plakl 4 ad yla 12 1iirden
olu1uyor.
Üçüncü bölüm, Ötekindeler Evi, 15 1iirden ibaret k sm
bar nd r yor.
Ba1kas ad ndaki birinci bölümün 1iirleri genelde epik
özellikler gösteriyor. Kitaba ad n veren “Genç” 1iiri bu
bölümün ilk 1iiri. Son dörtlü4ü 1öyle:
“Seçim meçim geç git/ Oylamalar de i ir oy de i mez ki/
Sensin devleti b rakanlar/ Sensin devleti ele alan.”
Üçüncü 1iirin ad “Do4umlar ”, 1iirin son dizeleri 1öyle:
“Karanl k do um yap yorsa da lar m z da yar nlara
gebedir/ Onlar n da büyük yar nlar olabilir/ Onlar de il
midir/ Onlar n direnci de il midir/ Onlar n ölümsüz direnci
de il midir/ O ullar k zlar ya amalara egemen k lan”
Da4larca, 1iirlerinde o kadar berrak sözcükler kullan r ki,
1iirinin hiçbir taraf na gölge, lo1luk dü1ürmez. Bak n
“Sözcük Saraylar ” 1iirine:
“Yine biçim de i tirir onlar/ Ki i olur hepsi/ De i ik
dillerde ki i olur hepsi/ Nedense yalanc olur hepsi/ -nsanda
insana benzer hepsi/ Birbirine yalan söyler hepsi/ Çocuklara
ku lara yalan söyler hepsi/ Bilime yalan söyler hepsi/
Erdeme yalan söyler hepsi/ Güne ayd nl na yalan söyler
hepsi/ Kara giysilerine kravat takarlar/ Kocaman yap larda
yönetici olurlar/ VAY O TOPLUMUN GELECEF-NE”
Cüce, kal b n n adam olmayanlar , Da4larca, toplumun
kar1 s na ç r lç plak ç kar yor. Ac mas zca göz önüne
koyulan insan m z görün:
“BOYLARIMIZ
-ki boyu vard adam n/ Ev boyu sokak boyu/ Ev boyu çok
uzundu/ Yüksekli i görülmüyordu sanki// (…)// Güldü bana/
Gerçek insan odur dedi/ Evde ba kad r insan/ Sokakta
ba kad r/ Sokakta ekmek paras kazan rken küçülür/ Evde
ac s n al r bu küçülmenin”
Yay n Yönetmeni
Sahibi ve Yaz $1leri Müdürü
Yönetim Yeri
Yay n Dan 1manlar
Da4 t m

: Ramis DARA
: Melih ELAL
: Melih ELAL Bar 1 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)

“SAYRILIK
Sayr l yd m
Cumhuriyet gazetesi okunuyordu bana
Bir ses geçmi olsun dedi
Bir ses geçmi olsun dedi
Bir ses geçmi olsun dedi
Bir ses geçmi olsun dedi
Bir ses geçmi olsun dedi
B kt m ben
-stiyordum desin bana biri
-yile iniz de
Gelecek olsun.”
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