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AHTAPOT EGEMENLĠĞĠNDE BĠR BEN

Levent KARATAŞ

Sevil AVġAR

DÜET

Freud son illüzyonistlerden biri olarak toplumlar, bireyler
üzerinde vahim sonuçlar doğuracak psikanaliz ile 20.yüzyıla
damgasını vurmuĢtur. Dünyadan bihaber, mazlum, korunmaya
muhtaç bir meleğin anne-babasıyla iliĢkisini sorgularken annebaba-çocuk üçgenini son derecede kirletmiĢtir.
Bilinçaltı kavramı hala gerçek anlamıyla tanımlanmayı
bekliyor. Çocuğun kirli olduğu ön yargısı savunulmaktadır bu
terimle. Anne-baba kutsanmaktadır Freud‟un kuramında. Alice
Miller yazdığı gerekçeler ile balonu patlatmıĢtır. Gerçekte
kutsanması gereken çocuktur çünkü. Dünyaya gelen her çocuk
anne-babasının temsil ettiği değerler dizgesine göre yetiĢtirilir.
Bilindiği üzere hiç de çocuğu gözeten değerler değildir bunlar.
Toplumun kabul edeceği akıllı, uslu, terbiyeli, kurallara uyan
birisi olmak üzere yetiĢtirilmektedir çocuk. Çocuğa fiziki ya da
psikolojik Ģiddet uygulanır sistemli bir Ģekilde.
Anne-babasının, dolayısıyla toplumun kodlarına sığamayan
çocuk ezildiği topluma baĢkaldıracaktır kendisi olabilmek için.
Çabaları sonuçsuz kaldığında, çaresiz kaldığı noktada artık bir
akıl hastası vardır karĢımızda. Anne-babasının zulmünden,
doğum sonrası bir yıl içindeki otistik varoluĢ biçimine kaçıp, bir
akıl hastası olarak baĢkaldırının zirvesini zorlar.
Gördüğü zulmün haklı bir gerekçesi yoktur. Mazlum,
Freud‟un kuramındaki anne-babaya duyduğu kirli aĢktan
kurtulmak için yıllarca terapistlerin kapısını aĢındırır ve/ya da
yaratır. Bilmecenin çözümü ne kadar zorsa, yürüdüğü labirent
ne kadar karanlıksa o derecede önemli eserler yaratır ya da
büyük bilimsel buluĢlara imza atar otizmine yaslanarak.
Annesinin, babasının zulmüyle inim inim inleyen çocuk
onların temsil ettiği toplumu sorgulamaktadır yarattıklarıyla.
Bir yandan da ümitsizce onların hayranlığını, Ģefkatini talep
etmektedir yıllardan sonra: GeçmiĢinde görmediği Ģefkati…
Genel kabul görmüĢ kodları reddeder…Annesine, babasına yani
topluma baĢkaldırır.
Trajik ekran çağında 20.Yüzyılın sonuna kadar var olan
değerler sistemi tepetaklak olmuĢtur. ġimdi ne anne, ne baba,
ne toplum vardır, kiĢinin boyun eğmesini, kendini reddetmesini,
köle olmasını isteyen. Teknoloji denen ahtapot kemiklerini
kırmaktadır insanların. Ġnternet kanalıyla sosyal medya, her
türlü iktidarı reddetmiĢ, iktidar odaklarının leĢleri üzerine
oturarak egemenliğini ilan etmiĢtir. Genç, yaĢlı, çocuk, kadın,
erkek, zengin, fakir; toplumun tüm kesimleri iktidar odaklarının
içini boĢaltmıĢ olan Enformasyon Devleri‟nin iktidarına boyun
eğmektedir artık. Enformasyon Devleri‟nin iktidarını
sorgulamak neredeyse imkansızdır ve insanlığın sonu gelmiĢtir.
Anne-babanın, her türlü otoritenin, toplumun böcek gibi ezdiği
yeni çağın insanını Ģimdi Enformasyon Devleri teslim almıĢtır
ve her türlü baĢkaldırı çabası baĢarısızlıkla sonuçlanacaktır.
Sanayi toplumunun böceği daha insani Ģartların böceğiydi.
ġu anda ezilirken çıtırtısını duyduğumuz böcek Kafka‟nın
böceğinden daha sefil bir böcektir. Nöronları ekranlarla esir
alınan insanlar, teknolojinin akıl almaz iktidarını fark
edemeyecekleri, okyanus zannettikleri bir havuzda kulaç atarak
debelenmektedirler. Ortada bir savaĢ yoktur ama dünyadaki her
bireye savaĢ esiri muamelesi yapılmaktadır. Dünya çapındaki
fiili savaĢlardan daha vahim sonuçları var, tek galibi teknoloji
olan savaĢın. DüĢünmesi bile engellenen insanların aklına
baĢkaldırmak gelemez; çünkü baĢlarını önlerindeki ekranlara
eğmiĢ, eğlendiklerini düĢünmektedirler. BaĢka bir düĢünceye
yer yoktur dünyalarında.

+Duygu kontrolü… AĢk krizlerini bu arzu yönetiyor!
“-Adımı babamın verirken hayal ettiği biçimde söyleyen ilk
insan AĢk”
+21. yüzyılda yaĢıyoruz. Dünyalıların inanmadığı Ģey...
“-Yalanlarına ihtiyacım var”
+AĢkın yenidenmiĢ gibi yapılan tanımlarından iğreniyorum.
Ben tanımlardan iğreniyorum.
“-Ġki ağacın arasından geçen mavi otobüs bile bana seni
hatırlatıyorsa bu aĢkın ilk tanımlanıĢıdır belki de.”
+Derler ki; aĢkın ilk savaĢçı tanımı gök çocuklarınca
yapılmıĢ.
“-Belki de göl çocuklarınca
Belki de o göl çocuğunu sevmeye devam etseydim mutlu
olabilirdim Ģimdi.”
+“Mutluluk satın alınan bir Ģeydir” diyen küstah film
karakterleri hep çocukluk korkum olmuĢtur. Mutluluğun
satın alındığına inanan arkadaĢlarımla artık görüĢmüyorum.
“-ġiire benziyor aĢk direndim baĢlarken ve direniyorum
biterken…”
+Armağan vermek için topladığın çakıl taĢlarını uçağa
almak istememiĢler! Ne aĢkı?
“-Erkekler üzülür mü diyorum sana cevap ver?!”
+Çıkmaz tanımsızlığı „bir gençlik masasında‟ bırakacak
kadar hatta.
“-Hoyrat aĢkın öbür adıdır üzülmez üzülmez!”
+Fransız güpürü gelinliği vardı anneannesinden. Ev
ütopyalarına inanmıĢtım.
“-Gerçekse geri dönecek aĢk ve son sözüm de bu!”
14 Mart 2018 / Acıbadem

___________________________________________________

Aradığımız her bilgiye bir saniyede ulaĢıyor; bilgiye
ulaĢmak için yorulmuyorsak, bilginin değeri kalmamıĢtır. Kaldı
ki o bilgiyi bir saniyede ediniyor bir saniye sonra unutuyoruz.
Bilgiyi biriktirip o bilgiyle eyleme geçme imkanı kalmamıĢtır.
Teknoloji tek ve en büyük iktidar; en katı otoritedir Ģimdi.
Annesinin, babasının, toplumun temsil ettiği değerlere kıyasıya
baĢkaldıran birey artık, teknolojinin iktidarını sorgulamak
durumundadır. Bilgi ölmüĢ, sanat ölmüĢ, böceklerin çıtırtısı
yankılanıyor dörtbir yanımızda. Gerçek zeka devreden
çıkarılmıĢtır. Nasıl olsa yapay zeka her kavramın sahtesi ile
oyalayacaktır bizi.
Ġnsanların bu kadar küçüleceğini; bu defa kurumların,
toplumun değil; hiper teknolojinin insanları böylesine
nesneleĢtireceğini Kafka hayal etmiĢ miydi acaba Böceğini
yazarken?...Kim bilir?
Eyvah değil “Ġmdat!...”
Eyvah değil “Dikkat!...”
27.08.2018
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DÜĞÜM

Suat Kemal ANGI
HAĠKULAR

Hamlığı sabrı
SarhoĢluğu insanın
Gönlü denizci.

HASRET HAĠKU

RAKI

Yaz esintisi
OkĢar sarı saçını
Olgun baĢağın.

Gün batıyor
Kırıldıkça seversin
Acı üzümü.

GÜNAHSIZ HAĠKU

GÜZLEK

Kovan çok uzak
Arının kalbi
Balını içti zehrin.

Boynu baĢağın
Çok yakından bakınca
Uyutan hamak.

YENĠ BĠR ALFABE

YILDIZ

Yaz esintisi
Yarın konuĢalım mı
Kısık bir sesle.

Gül vaktinde
Gece
Ay doğmadan.

RAUSCHGLUCK

#17

Görünmez bir kent
Vadediyor rüzgâra
Ilık bir hamak.

Çocukluk hapı –
Bura kıĢ, ses kıĢ sesi
GüneĢ cam gibi.

KAMBUR HAĠKU

#24

Ne yandan esse
Sırtı dönük rüzgâra
Olgun baĢağın.

Notası aĢkın
Dalgaya düĢe düĢe
Yuvarlanıyor.

WALTER BENJAMĠN

DAMLA

Badem sarhoĢ ol
Kıracak seni bir el
Sert kabuğundan.

Yağmurdan sonra
Ne kıyıya kızıyor
Ne de açığa.

KUYTU HAĠKU

KEDERLĠ HAĠKU

Arzu dolu dil
DiĢlerin kovuğunda
Arar sözcükler.

Kalem ve defter –
Döngüsü çözülüĢten
Ġki dağ kaldı.

SEVĠNÇ

ġARKI

Kırmızı çiğde
Balarıları uçuyor
Her yerinde.

Ağaç kabuğu
Tutamaz ki dilini –
Ah sarmaĢık ah!

KALP VE KĠTAP

MELANKOLĠ

Süte banılmıĢ
Bir bisküvi öyle tatlı
Bir labirent.

Ağaç köküne
Doya doya ağladı
Çamura hasret.

BAĞBOZUMU

KURTULUġ

Eylül yaklaĢtı
ġenlik vakti üzümün
Morardı suyu.

BaĢağın boynu
Tanımadı orağı
Ama çok sevdi.
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havalandıran bu alıĢveriĢten? Ve ipsiz salıncaktır bu tavır marifet
ağacına.

ġĠĠR ĠÇĠN BĠLĠNÇALTI
PARAGRAFLARI XVII

Sonra seninle, tutar, kale alınmayan parçalara paylaĢtırırız ayrıntıyı,
iĢin içinden çıksınlar diye. Süsleriz uzağımıza düĢen tutumu. Belki
gülümseriz? Belki bir kediye söz veririz, geri döneceğimize dair, kim
bilir?

Oresay Özgür DOĞAN
"TaĢkınlık, güzelliktir." W.Blake

*****

Halkalarında, kültürel zenginliğinin uzamı masallar, yüksek Ģahsiyetli
kartvizitler, bir parmak reçel hak ediĢli maiyet, kip gelmiĢ Ģiirsel kipler,
ortalığa saçılmıĢ Ģiirle meĢgul kısas ve kıvam, yaratıcılığını en üst
seviyesine çıkarmıĢ sevimli bir husumet, Ģiirin “ne olduğu” hakkında
iĢaretlenmiĢ bir Ģık. Halkalarında, kurumuĢ denizatları, ayrıcalıklı
pencere özneleri ve cennetine taĢınan saf dizeler. Halkalarında,
sularseller. Halkalarında, yarım akıllı uzmanlaĢmıĢ Ģiirsel Ģeyler.

"...Diyor ki" lerin toplamı bir "Aynen" le, tırmanıyoruz, o, Ģiirsel ağır
tırıĢkadan bambuya. Sıkılıp, yarı yoldan geri dönüyoruz, ince
ayrıntılarıyla ıĢıldayan kovuğumuza. Dünden kalan bir paragrafın yeni
cümlesini de ekliyoruz deftere: "Bu lirik romantik zaman diliminde,
eleĢtirmen dediğin, küçük incelikler üzerine destekleme trendlerini
bilen bir arzuhalcidir, Ģiirin agorasında." Ah, sözcükler nasıl da seviyor
bizi, diyoruz. Hadi içi bulanmıĢ bir akıl yürütme biçimini, tartıĢalım,
diyoruz. TartıĢıyoruz. Sonra sıkılıp, biçimimizin kıĢlıklarını
ütülüyoruz. Bir ara, yakın çağrıĢımları alkıĢlamak için kendimize bir
grup çiziyoruz akabinde aklımızı yabancı bir akılla tartmak için
"okuyucusu çok olsun" duasının kitabını arıyoruz google'da.
Sıkılıyoruz. ġifrelerimizi ezberliyoruz. Ayarları mizacımıza
benzetiyoruz. Ġçeriği tam olarak kavranmamıĢ bir yemekte bir bardak
Ģaraba, to love somebody Ģarkısını söylüyoruz. Sonra, sen gittikten
sonra, sabah erkenden, insanın, aslında ve esasında, gönle gönül katan,
edepsiz diğer canlılar ötesi, ödül toplayıcı bir yaratık olduğunun farkına
varıyoruz. Ġnceldiği yerden kopmadan, bu müthiĢ saptamayı da özlü
sözlere ve edebiyat ortamına armağan ederiz, olur biter, diyoruz.

Haydi, anlam yükleyici çağrıĢımsal boyutlar kuran pekiĢtiricilerle lir
eĢliğinde Ģiir okuyalım, sinestezik dıĢa vurumlarla. Ah, renkler
katlansın imgelerle, dıĢarısı ürkünç ve aklımı yanımda götüremiyorum.
*****
Bugün, güncellenen imgeye dönüĢen modern özneleri. Yılın kaĢkol
günlerinde yalnızlığı en güzel süsleyen karanfili. ġiirsel etkinliklerden
yeĢeren estetiği. DeliĢmen anıları belleğe okutan biçimleri boĢlukları
sayıları defterime itinayla kaydettim.

*****

Bugün, yağmur yağdığında gölüne kuğu taĢıyan daktilo kafalı bir at,
sürekli rüzgârı betimledi, iĢlemeli gem yapan kalabalığın katatonik
seyrine.

Çekiciliği sınırlarını aĢan avlu Ģiirinin meta modern imkânları içinde;
yamalı sarnıca imgeyle su taĢıyan övgüyü parçalara ayırarak (ġiirde,
övgü kaça ayrılır?) çoğunluğunu Ģiir imza etkinliği ve atölye
müdaviminin oluĢturduğu okuyucuyu haz üstü bir bereketle Ģiirin
fuayesine çağıran bir karayip tilkisi, acımasız meraklar uyandırmak için
sorgucu aklının kıdemli bir bilinç çıktısı olarak bakıĢ açısı farklı
farklılıkla oluĢturulmuĢ önemli Ģiirsel iĢleri anlamına "pemyaz ve
siyaz" bir gelinlik giydirerek konuĢulacak parçalara ayırdı.

Oldu mu? Oldu! Ki, Ģeylerin süsü herkese bir kuyu açmıĢtı. Rüzgâr
sustu, anlamlı pencereler boyunca. Ve yazdıklarım, öznenin ruhuna ve
kültürüne uygundur, dedim. Ġsteseydim, bir değer bilinci
oluĢturamayan, cesarete ırak; insanlarını, kendilerini yargılayacak,
sorgulayacak konuma getirememiĢ bu avlunun Ģairi kimdir, diye de
sorabilirdim, ama sormadım, sormam da.

Yine dayanamadım! Shakespeare abimizin, "ÂĢığın yemini,
meyhanede garsonun aldığı hesaba benzer, ikisi de sıkça yanlıĢ çıkar."
sözünü de doğrularcasına önceki paragrafının ağır baskısı altında artık
ilgiyle okunma garantili odağa alınmıĢ olguya yeni çılgın bir hayat
verecek olan boĢluklar tutan bu hep new soluğun özgünlüğünün çarpıcı
bir biçimde paylaĢtırılmasını defalarca seyredip alkıĢladım.

Bugün, çevirdiğimde yorumun kapağını, küçük anlaĢmaların köĢe
taĢlarına oturmuĢ Ģairler ve Ģiirler üzerine edilen kelamın, haz kapısını,
(yine) "yenilik ve farkındalık" sözcükleriyle açtığını gördüm.
Korkmadım! Ġki paragraf sonra etkin ve verimli övgü kalıplarıyla
ġeyler gelip geçmeye baĢladı gözlerimin önünden. Köpürdü,
alıĢkanlıklardan ve tekrarlardan öte çatılan duruĢlar, yaladı bilincimi
baĢka bir gezegen arayan eleĢtirel nitelik. Seviyorum, okumayı etik bir
ikilemden düĢen bu inceliklerle beslenen entelektüel oluĢların
okuyucuya serum takan tavrını, bir imkânın sırtına binerek Ģiirin
yanağına duygusal çukurlar açan bu samimiyeti, bu sürprizi. Kim
sevmez ki yol yordam bilen lirik bir ustalığı? ĠĢte gülümsüyor, o
çatlağa çabuk kuruyan alçı! Gülümsüyor, sınırlı sorumlu okuma
verimleri, hani o, hep safları sıklaĢtıran.

*****
Ġsmi ve unvanı kulağına tematik bir sevinçle çok kere fısıldanmıĢ soylu
Ģairin küçük yankılar yaratan bu ayrıcalıklı tavrını seviyorum. Ġyilerin
avlusunda, çığlıklarla bezeli bir çözümlemenin içinde,
kendiliğindenliğini rehin vererek ve bunca acının karĢısında ölçüsüz
mekânı anlamlandırarak, bir tutumlar bütünlüğünün derinliğini ölçen
tavrın hüzne sahip çıkıĢından bahsediyorum. Evet, okuyucunun
"bilinçlendirilmiĢ çeliĢkiler" eĢliğinde göğe bakması için bekletilen
hüznüne kol kanat geren ve nesnesini yaramazlığına kolye yapmıĢ
güzellikten. Sonra gülün gölgesinde, bir bulgunun ruhuna seslenmek
için, “Gülün anısında bir bahçıvanın öldüğü hiç görülmemiĢ” tümcesini
okudum.

*****
Elbette, bir sanatseverler topluluğuna üye, fazla gelen heyecanı, “tekrar
baĢarılar” dileyen sevgili okuyucunun ve kısmet kapar öğrencilerin ve
de tanıyor olabileceğimiz Ģahısların üzülmesini isterim; okuyunca
kuĢak bağlamıĢ iltifata tabi sayılarla dalga geçen Ģiirleri. Yola çarmıh
yazıldı onlar, sevenleri görsün, duysun diye.

*****
Sonra, o hiç gelmeyecek, kopmuĢ, koparılmıĢ eleĢtirmenin, bildiği gibi
olan Ģiirleri; o, derinlere saklanmıĢ imge toplayıcı yalın özveriyi, Ģiirin
bir bakıĢta yanıp toplanmıĢ doruğunda yer alacak olan yüklü bir zaman
aralığı üzerinden didik didik etmesini isterim ki dokunuĢ dediğin
aynasında kulaç atan, kara bulutları hepten çekilmiĢ, düĢleri elinden
tutan bir yalnızlıktır.

ġiirsel sayıları olan; neyi, nasıla karıĢmıĢ benzerliğine anahtar
uyaranlarla merdiven çıkan bazı insanların karĢısında saygıyla eğilmeyi
öğreniyor, zamanına ve mekânına huzurlu iĢlik. Küçük ama meĢru bir
yalnızlık korkusunun dıĢavurumu küçük bir çığlığa hayat veren küçük
bir dengeyle baĢarıyor gözü açık renklerle dalgalanmalar yaratan
bağıĢlanmıĢ bu çarpıcı sempatiyi.

Belki inanmayacaksın ama bu yüzden onsuz yaĢayamayacağımı
anlayabileceğim bir sonuç arıyorum hep yeni bir sonuç doğuracak olan.
Ve en çok hangi dile yakıĢacak olan. ĠĢte bu zamanda ve bu mekânda,
Akademikos'un mezar taĢına layık, lirik romantik anlam birlikteliği
doğurmak derim, ben buna! Bir anlam birlikteliği, korkunç toplumsal
olandan ürkünç bireysel olana yürüyen. Kim kaçabilir ki kendini

AraĢtırmalı, bu düğümün ne zaman atıldığını, ince ruhuna!
KarmakarıĢık hayat, diyor, iyi bir kitap önerin var mı, diye soran.
Bazen belki de çoğunlukla karmakarıĢık duygular besliyor, ilham
kaynağı, bir korsan kancası gibi aklına karabasan, bu takvimli, öncü
metaforları ilgi çukurlarına serpiĢtirilmiĢ dokunuĢa.
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Muharrem SÖNMEZ

Erkan KARA

KAHVE KUPALARINDA CEMAL
SÜREYA RESMĠ OLANLARLA
KARIġTIRILDIĞIM ĠSTATĠSTĠK

ġEHRE KAR YAĞDIĞI ZAMAN
Altan Kadayıfçı
ağabeyime

sönük bir balonun sokaklarda sürdüğü hayat mesela
üzerinde bir çocuğun edindiği ilk kayıp
hastanelerden çıkanların yüzündeki memleket ya da
daima sıkıntıyla aĢerdiğiniz samimiyet
aĢk diye isli bir duvara yazılmıĢ bulunmak
hiçbir öykünün beceremeyeceği kadar derin bir sessizlikte
çamaĢır sepetlerini bekleyen terapi turları
roma pırag venedik olmadı paris
iskandinavyalı bir turistle kurduğunuz rezonans
bütün yaklaĢımları yok sayan bir düĢünüĢle
tanrıyla satranç oynarken çekindiğiniz selfi

yoksulsundur
Ģehre kar yağdığı zaman
üĢürsün gövdenle, sen
çıkar kuĢlara ekmek atarsın
yoksunumdur
Ģehre kar yağdığı zaman
ruhunla üĢüyen, ben
çıkar ekmek alırım kendime
“yokuz”dur aslında
Ģehre kar yağdığı zaman
sen in/sana bakarken, âh
her güne çıkar gibi ben

sözlüklere çiçeklerle doldurduğunuz
taviz vermeyen ağzıyla zaman
dudaklarının ucunda eskimeyen bir ağıt oysa
kalplerine göçmen muamelesi yapan kadınlar
siz evde uyurken yalnızlığımla suladım parkları
iĢte bu hikâyesidir ayakkabılarınızdaki çamurun…

_________________________________________________________

Recep ÖZGEN

Böyle eksik günlerde, önemseyebileceği bir gece için yazılmıĢ, özneyi
özneye çoğaltarak, tutup her Ģey hakkında bilgi sahibi kulaklarından
kendini, çekiyor koĢulsuz uyum bereketinin sesine ses alan söz
dinlemiĢ Ģiirsel avlusuna. Havai fiĢekler aydınlatıyor benliğin denize
kur yapan bölümünü. Ama sonra yani burada sürgündeyken kamikaze
bir kuĢkuyla da dalmak istiyor torbadan çekilen çiğ anlam tarlasına,
kötü gün dostu pozunu sevdiği depresif bir tutkuyu beslemek için.
Gölgesi; kendine, mesafe ölçen bir 'kayboldum pusulası' yazıp, kendine
küstüğünde; üstüne, Ģiirden çalınmıĢ mavi bir pike örtüyor, gururla
panolara asılmıĢ uykusunun: Ruh üfleme zamanı akıp geçiyor, bir alt
yazıyla! Seviniyor adamakıllı çağıracak birbirini kıyısına rıhtım
bağlayan sözcükler.

ZAMAN. YENĠLDĠK ĠġTE HER ġEY
GĠBĠ
ela gözlerinden baktım dünyaya
çocuktum bardağımda limonata
kucağımda birtakım umutlar
güneĢe bakmaktan geldim
saçlarından boynunu görünce
dünya külahımızda çekirdek o zamanlar
zaman. yenildik iĢte her Ģey gibi

*****
Burada söze yürümüĢ alıntılarla büyütülmüĢ bir sıkıntının son
evresinde günübirlik ifadelerle kurgulanan avlunun ortasında kimlik
terazisinden taĢan duygulanımların eĢliğinde cepheden son bir hafta
içerisinde fonda okunmuĢ okunacak kalesini zapt etmiĢ bir manga
kitapla beslenerek çekilmiĢ bir fotoğrafta dile pelesenk edilmiĢ
romantik Ģarkıları çağrıĢtıran derin hırçın bir sükse gibi ıĢıldayan yüz
ifadesinin e-kusursuzluğunu paylaĢmak yerüstü ve yeraltı fotoğraf
okuyucusunda bazı sözcükleri daha çok sevilen manalı bir birliktelik
oluĢturuyor.

susuzluktan gelirdim dudaklarına
daha alkolde tavlanmamıĢtı gövdem
ellerimizle büyüttüğümüz bir Ģeyler vardı
kalbimden akanı kalbine koyardım
dolardık yavaĢ yavaĢ
ama dolardık
sesleri yutan durgun göl gibi

Bu çarpıp geri dönen heyecan temize çekilmiĢ ela gözlü manik bir
gülümseme için iç gıcıklayıcı dalgalı bir denizi tutup kolundan çekerek
sezgiye götüren hız çağında okuyucunun biçtiği anlamı sevmeyen
Ģairin öykülü ve filmli bir boĢlukta anlamsızlıktan anlam çıkarmaya
çağıran Ģiirlerden yaĢça büyük olan kuĢaküstü temize çekilmiĢ
tutkusunu hecelerine ayırıyor. KuĢlar zamana isim arıyor bu farklı ve
güçlü Ģiirsel eylemlere yer açmak için. Biz bu noktada katılma
duygusunun yarattığı karmaĢayı yanımıza alarak toplanıp kumsala uzak
kalan üzüntünün Ģafağına çağrılan saf aĢk için her bir parçanın henüz
toprağa yerleĢmemiĢ avcı toplayıcı hâlini görmek istiyoruz. Sonra
iĢaret ateĢlerini yakıyoruz kuğuya ağıt bir yalınlık için. Çay evindeyiz.
////

dünya elimizde süt mısır o zamanlar
zaman. yenildik iĢte her Ģey gibi
datçadayım ömrüm yıpratılmıĢ deneme tahtası
dünyanın kullanılmıĢı insanlarının unuttuğuyum
saçlarımdan dökülüyor yusufcuk kuĢları
ellerim
her Ģeyi ezbere seviyor
dünya ağzımda bir küfür Ģimdi
zaman. zaten yenilmemiĢ miydim
kimsenin elinde böyle ölmedim
gel artık
yoruldum dünyayı ayakta gitmekten
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(Sebep, Gülümser Çankaya, Hayal y. nisan 2018)
Konya doğumlu, Mimarlık fakültesi mezunu Dilek Değerli,
kısa süre önce (ilk Ģiir kitabını 2006 da çıkardığına bakarak)
adını duymaya baĢladığımız; sivrilen, kendi özgü bir dille ve
dünyayla karĢıladığımız ozanlardan.
Bir ucu karamsar bir dünyadan seslendiğini duyar gibiyiz.
Bu yanıyla varoluĢçu akımın günümüze akan temsilcilerinden
sayabiliriz. Çok umut ıĢığı ve coĢkusu değil, temeldeki Ģiir
örgüsü. Ġmgeleri de Fars ve uzak doğu edebiyatının (yılan, çöl,
kukla, balık mezar, mağara, salyangoz, hindistan cevizi,
dinozor) vb. korku imgeleriyle benzeĢen garip evreninden
esinlenilmiĢ imgeler. (çok baĢlı kara kuğu) benzetisinin
günümüzde hangi Ģairin tekelinde olduğunu ayırt etmek bile
güç? D. Değerli bu tür bir yöntemi çoğaltarak neyi amaçlıyor?
Özgün olmayı mı? DeğiĢik yerlerden giriĢ yaparak daha kolay
anılır hale gelmeyi mi? Bence Dilek Değerli'nin içindeki
kararan bir ıĢığın yansımasıyla benzeĢiyor bu imgeler.
'Zambak gramofon Ģakıyor' benzetmesine de bakarak,
D.Değerli'nin Ece Ayhan'vari bir deformasyon peĢinde olduğu
da düĢünülebilir. Özgün olma gayretini de iĢin içine katarak.
Bir de Dilek Değerli'nin düĢünce bazında vardığı yerlerle
ilgili düĢünmek gerek, King kong filminin ıssız adasına
düĢtüğünü sanan Ģiir okuru, kendini Dilek Değerli'nin yarattığı
karanlık, bir o kadar da karmaĢık evrende, tutunacak yer
aramaktadır. Bir korku seline kapılmıĢ gibi Ģiirin ucuna tutunup
gitmektedir garip okur. Sürekli geriye uçabilen meleksi pervane
kuĢuna benzetilen bir evren bu! Ne var olduğuna dair bir hüküm
var. Ne de yok olduğuna dair bir varsayım..
(Kozadan Karadeliğe, Dilek Değerli, Hayal yayınları, nisan
2018)

GENÇ GEZĠNTĠ -2Hüseyin PEKER
Sinan Karadeniz 1978 Fatsa doğumlu, edebiyat eğitimi almıĢ,
olgun bir edebiyat insanı. Ġkinci kitabı Dünya Balkısı'na
bakınca, ilk göze çarpan yazınsal bir olgunluk süreci.
Zorlamayan bir dille, eski gelenek rüzgârını günümüz Ģiirine
uyarlayıp, modern esintiye prim vermeyen bir Ģiire çalıĢıyor.
'DüĢüncem sanıyorum sana değiyor, suya düĢen gün ıĢığı sana'
diyor örneğin. sonra da aynı Ģiirde Tibet'de bir adamın kendini
yaktığından söz ediyor. Konuyu, bakıĢı geniĢletiyor.
'Öyle uzağız ama öyle dünyayız ki ikimiz' Aslında Ģair;
dünya üstünde yoğunlaĢan düĢüncelerimiz üzerinden kendine
baskı yapıyor: 'yöremizde bir Ģeyler değiĢir, dünya oluruz
böylece' deyiĢinden, ve (dünyayı fiyakalı bir edayla döndürme
isteminden),
konuyu
kötülüklere,
yoksul
sevgilere
uzatmasından sevgiyle ve çocuklarla, batan güneĢe
bağlamasından anlıyoruz ki; bir genelleme yapmak
istemindedir, yaĢam üzerine. Baktığı her Ģeyden geniĢ açılar
yaratıp dünyanın sıkıntısını uzatmayı planlamaktadır. Ama
Sinan Karadeniz'in bu kadar yoğun dünya anlatıĢ biçiminde
Ģunları bekliyor insan:
'Göz göze gelmenin ayrılık hali' ni anlatırsınız da, değerli
kıldığınız bu bahsi, niye (bir mumun kelimesiz yangını) gibi
çoğalan anlamlara yüklemek yerine, daha düz kılmak,
yalınlıktan bir kez olsun taĢmamak çizgisinde bırakıyorsunuz?
ġiirinizin kesif bir çizgiye taĢındığını yadsıyamayız. Durup
durup gelenek çizgisine takılan düĢünsel bir olgunun Ģiir seferi
'Dünya Balkısı'... Beğenmesine beğendim, ama daha yenilikçi
olmaktan bilerek uzaklaĢtırılmıĢ bir anlatım getirdi bana.
(Dünya Balkısı, Sinan Karadeniz, Hayal yayınları, mayıs
2018)

EĢref Yener, son dönemde parlayan bir diğer genç ozan.
Aydın'da doğmuĢ, Uluslararası ĠliĢkiler'de okumuĢ, Ģu anda bir
yayınevinde editör olarak çalıĢmakta. bir o kadar da, modern
Ģiirden uzak durmayan bir içinde yer almakta. DeğiĢik yerlere
saplanıyor farklı giriĢlere çalıĢıp esinine kaynak aramaya
çalıĢıyor. Cemal Süreya Özendirme ödülü ve YaĢar Nabi
ödüllerinde dikkate değer dosyalar arasında yer almakla ve
bütün bu baĢarıyı ikinci kitabına varana değin yaratmakla zaten
baĢtan dikkat çekici bir ad kanımca.
Kitabına çarpıcı giriĢle, patlayan bir görüntüyle baĢlıyor:
'köyümden ben
şehre kanamayla fırlatıldım'
Oldukça iddialı bir giriĢ bu. (köyümün kasığında alçakça bir
Ģeyler oluyor) diye sürmesi de umutlarımızı çoğaltıyor Ģairden.
Ama sonrası yer yer dikleĢen, özgün yerler arayan, yer yer de
sönükleĢen bir anlatıĢa çoğalıyor. Yani bu güzel giriĢ bence
(ketum rüsvasıdır) gibi edimlerle, üst üste yığılmıĢ imgelerle
geçiĢtirilmemeliydi. (Ben dağınık saçlı bir hudutum, tutup tutup
böyleyim) Belki Ģairin içinde yerini bulmamıĢ bir fırtınanın
tarifleri.
EĢref Yener ilginç bir çalkantı esasında. Metro çıkıĢlarından
rakının sohbetlerine, kasık ağrılarına uğruyor, diĢlerini ha bire
icat etmek gibi hünerli benzetmelere de uğruyor. Elmaya
inanıyor, çıplak saldırılarla karĢılaĢıyor. Kısaca E.Yener'de
hayatın her türlü hay huyu, gürültüsü birikiyor karĢımıza. E.
Yener yeni bir Ģeyler deniyor. Yer yer tutunmayan, Ģehir
sarsıntısına yakıĢan görüntülerden, yığmalardan örülmüĢ
bunlar. Bilmem kaç kez diĢlediği kara elmanın ses gıcırtısıyla
sesleniyor. ġiirinin bir Hint çarĢısının gürültüsünden koptuğu
kesin. Arıyor, mutlaka bulacak, çünkü uçsuz bucaksız bir
kelime ve imge arayıĢının ürünleri bunlar. Daha bir özenle ve
yerleĢtirmede, alıĢılmadık buluĢmalar; biraz daha kırmızı yeĢil
ıĢıkların denetimiyle geçerek, ilginç bir buluĢmaya tanıklık
edecekler.

Gülümser Çankaya, Antalya'da Etken ve ġiir Saati
dergileriniçıkararak, önemli görevler üstlendi edebiyat
dünyasında. Bunlarla beraber iki Ģiir kitabı da çıkararak,
dergisindeki soruĢturma konusu (genç Ģaire mektup yazar
mısınız?)olanlardan çoğaltılmıĢ (Mektupta ġiir Var, 2018)
baĢlıklı kitabında, Ģair ağabeylerine genç Ģaire mektup yazarak
gerekli çatıyı kurmaya çalıĢtığı gözlendi..
Son kitabı 'Sebep' te de, Ģiirden edindiği bir yığın bilgiyi,
Ģiirsel konumda sunmak gayretiyle görülüyor karĢımızda..
Öncelikle Behçet Necatigil'den edindiği az ve kırpılmıĢ sözcük
tasarrufuyla yarattığı çoğul ve oturaklı, sözü sayılır görüntüler
ıĢığında yalın bir Ģiirsel gösteriye kalkıĢması.
Az kelime, kırpılmıĢ sözcükler, biçimi aralarına gizlediği
bir yığın vurucu anlam.. Bazı yerde kalbini (lale soğanına),
derinleĢtirilmiĢ sözcük dağarına baĢvuran G.Çankaya, bu son
kitabında yalınlık asma katına iyice yaslanmıĢ gözüküyor.
Neredeyse sözcüklerin elekten geçirilip, bilerek azaltıldığı
duygusuna kapılıyor insan. Neredeyse süssüz hale dönüĢmüĢ bir
kırpık anlatım.
Bir Ģiirinde Ģöyle diyor:
'bilsen nasıl güzel
ölmek için sana dönmek'
Yukarıdaki dizesinden de anlayacağınız üzere, G.
Çankaya'nın Ģiirini temellendiren Ģeylerin baĢında, onu yöneten
ilkelerden ve vazgeçemediği ustalıklardan birinin 'aĢk' lduğunu
anlıyoruz. Adeta aĢk ve tutku onu yönetiyor. Karar verdiği her
biçimde aĢka danıĢmanın yeri var.
ġimdi G. Çankaya'nın vazgeçmediği, hatta aĢırılığa kaçtığı
yalın kalma savaĢında, Ģair ağabeylerinin Ģiiri Ġkinci Yeni'den
getirip Ģiiri yalın kılma savaĢına getirdiği ilklerin payının da
büyük olduğuna inanıyorum.
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Yeprem TÜRK

Önder ÖZTÜRK

GELĠNCE

YÜZÜME NAZĠRE

Söz Hallac'a Cüneyd'e gelince
Bir sanat olarak ortaya çıktı gece
Ey gözlerini kırpıĢtıran Türkçe
Bugünün sonuna birkaç söz
Daha ekleyelim bence

Aczimi gözlerime nasıl kovmuĢsa tanrı
Üzerimde beyazın deli gömleği tonu
Bileğimi ezerken hüznün hırçın atları
GitmiĢ elimden ağır ganimetler mektubu.

Sen gibi bir lisan mesela
Söz pususunu kurdu Cüneyd'e
Leyse fi cübbete ...

Cebimde sırlı afyon, cebimde bilet paslı
Dedemin sureti sessiz cep saatimde
Merak kuĢunu uçar yuvasına yabancı
Benim yüzüme konar telgraf telleri de.

Sen sen ol
ÂĢıklardaki hali
Ne bir norma ne hüküm cümlesine koy
Tasvire yay

Her parmağı bir balta putlar koğuĢu insan
Her koğuĢa bir yastık bir de urgan hediye
Yastığım alfabesi masallar fısıldıyor
Her mısrası bir Ģiir, her Ģiiri nazire.

Örneğin değmeden dünyaya
Nesimi‟nin derisini yukardan
Gökyüzü gibi soy

Ahmet ÖZDEMİR

Bistami‟den ah diye bir ses al
Onu dağlara ceylan gibi koy

ILIK SÜT

Halid‟i mi anlatmak istiyorsun
Onun baktığı aynaya
Elli beĢ kiĢi koy

venüs‟ün çatlak kadehinden süzüldü bu ağılı bal
tapınaklardan kaçtı günahların sıcak mağarasına
usul usul geçtim ovasından buğday baĢaklarının
yatırdım yüz üstü ormanı ve büyüdü esmer tavĢan

Sor âĢıkların celladına
Topla topla tükenir mi
AĢk bedeninde
Ölümün yemiĢleri:
Alileri, Rızaları, Ġdrisleri ...

padmini nilüfer çiçeğiydi gecenin bataklığında
uzandı ellerim keĢfetmek için taç yaprakta ıtırı
gözesinde kaynadı su durmadan ıslandı avucum
içine çekti beni derin çember beyaz çarĢaflarla

Arka arkaya say
Darağacının kendirini
Mansur‟un gırtlağına
Güzel bir günü sonlandırmak isteyen
Bir ikindi vakti Ģeklinde yay

tılsımlı dalgaları büyüttü kasıklarımda rüzgâr
ben terledikçe gidip geldi kollarımda kızıldeniz
ikiye ayırıp geçti açtığı yolu esmer tavĢan
damla damla boĢaldı ılık süt karıĢtı süzülen bala ////

Tan gibi ufka akıt aĢıkların kanını
Ey Türkçe
Onların adını göksoyu koy
Derler sana, neden âĢıklara
Dünya sonra ölüm öncedir?
Bilirsin Allah büyük kul incedir
Ve sevmek
Kasırga olup gelincedir

Cengizhan TOPÇU
GÖĞÜN FAHĠġESĠ

___________________________________________________

kalbin suyu akmaya baĢladı
Ġnanna‟nın cezbeden göğüs kafesinden
aĢk bahçesine

E. Yener sesindeki iltihaptan söz ediyor, Allah'ın hep
korkağı sayıldığından, ağız dolusu iĢgallerden. Uzun ve renkli
bir dünya. UzlaĢmayan barut diye çağrıldığı evreninden yazıyor
olanları. Bir gün bu metaforlarının bol koĢturduğu dünyayı
kabul edeceğine inandığım az ozanlardan biri E. Yener.
Olmamanın menekĢesi sözüne oldukça katılıyorum.
BaĢımızı çevirdiğimiz yerlerin zencisi olmaya da öyle, parla dur
EĢref Yener, Ģiirinle ve o renkli dünyanla!
(Fazla Uzaklaşmış Olamam, Eşref Yener, Hayal Y. 2018)

aĢk bahçesi; gök teknesi
yeni doğan ay
sürülmemiĢ nemli toprak
Dumuzi‟nin kor yüreğiyle Ģekillendi
kutlu öykünün resmi
Ġnanna: oyasıdır muĢtunun
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aksine, her damgalı ve lanetli kiĢi gibi, dıĢlanmanın lütfuna
mazhar olmuĢ varlıklar hepsi... Dahası damgalı kimliklere sahip
çıkmıĢlığım bile vardır, ama iĢte o kötücül insanların kendi
kötücül zihninin en derin karanlıklarına baktığında gördüğü
çarpık yansımasına sizi de katık etme makûs çabası yok mu?
Tam da böyle bir cürümden sorumlu tutuyorum Peker‟i. O salt
kılçıktan ibaret ve ucube görünümlü “psikanalitik” yöntemi ve
analiziyle daha pek çok sert kayaya çarpıp duracak, bunu
biliyorum. Ben kadın ya da erkek olsun eĢcinsel kimliğe sahip
birini sağlam ve tutarlı ve dahi efendi Ģahsiyetinden ötürü bilir,
alır ve kabul ederim. Ama gelgelelim bu Peker gibi birinin
anlayabileceği bir Ģey değil. Onun yaptığı eleĢtiriye değil, hele
psikanalitik bir kiĢilik analizine hiç değil –bunun için Troyat,
Zweig, vb. kalemleri okumalı biraz derim, okuduysa da bir daha
okumalı-, bel altı vuruĢların kinli ve sinsi diline kayıtlanıyor.
Hal buyken, bilgi ve feraset değil de her türden marazi ilgi
yüklü, nevi Ģahsına münhasır „analizi‟, tahkirli/tenzihli sözlerin
ortalamasına göç eden yaklaĢımı uzak olsun… Bunca yıllık
yazınsal birikimi ve entelektüel çabasıyla "kasten yanlıĢ
anladığı" Ģiirsel pratiğim ve hayata bakıĢımla ilgili gerçekten
bir Ģeyleri merak etmiĢ olsaydı ciddiyetle irdeleyip bulurdu
mutlaka, ama ben yine de naçizane görüĢümü birkaç cümleyle
aydınlatayım: ġiir, tökezleten yolların sesleriyle eğitir bizi. Her
yıkım sonrasının büyük onarıcısıdır bu yüzden. Sevinç verir,
aynı zamanda idraki hızlandırırken… Nadiren bilir, hiçbir
doğruyu söyleyemez, hiçbir derinlikli gerçeği… Ne kadar Ģair
varsa hepten bildiği Ģeylerin kâmilen cahilidir… Arzu sapkını
bir müsekkin gibi bir Ģeydir de denebilir. Bazen de bön
yanlarımızın alevli müziğidir, orta yaĢlara iyi gelen…
"Çakılların arasından sızan suyun sesi" ki, Ġbranicede Ģiirin
menĢeine bu serinleten cümleyle girilir. Tökezlense ne olur, bu
duyguyu anlatır… ġayet varsa/var olacaksa Ģiirin toprağında
birkaç metrekarelik bir yerim, hasbelkader
iĢitiliyorsa/iĢitilecekse de ücralarda bir yerde birkaç mısralık
soluğum, artistik patinaj yapıp „poetikam‟ demeyip “po-etik”
duruĢum diyebileceğim bir arzuhalim, bu birkaç
satırlık açıklama kanaat beyanım olsun isterim, hepsi budur,
daha ötesi değil. Zira kalemi elimize alıp -her ne olursa- bir
Ģeyler yazmadan önce ve belki de hepsinden hepsinden
hepsinden önce, etik kaygılar duyması gereken varlıklarız diye
düĢünüyorum. Ġnsan olmak ne zor düĢüncedir, arı olmak, duru
olmak, uz olmak; emin olmak kelimelerinin kimseyi
incitmeyeceğinden. Ġnsani etiğin filozofu Levinas‟ın dediği
gibi, kendi insanlığını ötekinin yüzünde tanımak ne büyük
erdem…
Peker‟in ilk yazısının „iyimser‟ ve (öyle ya, mademki
“bulamaç haline getirmeyi” çok seven biriyim) “düz bir
dünyayı” dümdüz kavramayı telkin eden havasında ne mi var?
“Anadan doğma karĢı çıkmaların adamı” için hazırlanmıĢ bir ilk
mezar… Bildiniz; o bedbaht mevta ben oluyorum. Nereden
baĢlayacağımı bilmiyorum ya bir deneyeyim. Sözgelimi
“balkonsuz bir direnişti şehirli korkulara” dizesinden bile bakın
ne ters-düz anlamlar çıkarıyor: “Balkonsuz diyerek, tutunacak
her tür dayanağı, teras‟a çevirdiği manzaradan korku filmine
çevirdiği ve karanlık bir tabloya dönüĢtürdüğüne tanık
oluyoruz.” Allah aĢkına siz bir Ģey anladınız mı? Ya Ģu
“tespit‟ten: “(GidiĢin) derken Ģiire baĢından ayrılık
terennümüyle baĢlar.” Ya “sen, pirimiz, efendimiz Rainer Maria
Rilke” dizesini bir yere konumlandırmaya çabalayan Ģu
cümleye ne demeli: “Hiçbir sevgisinde içten değil.” Tapaj
hatalarını demiyorum, ifade sarihliklerini ya da anlatımda
mükemmelliği hiç saymıyorum, sadece önden giden o uğursuz
hipotez cümlesine, en baĢta kurduğumuz ve daha baĢta
doğrulandığını görmek için yırtındığımız varsayım cümlesinin
vaziyeti baĢka türlü düĢünmemize el vermeyen piĢkinliğine
dikkati çekmek istiyorum. O varsayım cümlesi ne mi? Peker‟in
en düz ifadesiyle; “Karamsar bir dünyadan yola çıkmayı huy

SAĞIR YANILGILARDAN BĠRĠ DAHA
BAġTAN DEF EDILIRKEN!
Hüseyin KÖSE
Akatalpa dergisinin Mayıs 2018 tarihli 221. sayısında
Hüseyin Peker imzalı, Ģahsım ve Ģiirim hakkında yayımlanmıĢ
„değerlendirme‟yi geç de olsa okuyabildim. Sonra yine geç de
olsa, Akatalpa‟nın Temmuz 2018 tarihli 223. Sayısında yer alan
“ġer Cephesi” baĢlıklı son kin bükücü yazıya da
akatalpa.org‟dan eriĢim sağlayarak hıfz eyledim… Ġnsicam
yoksunu ilk yazıya –tam da ölçek ve çapının gerektirdiği
biçimde- sosyal medya mecralarının birinde küçümen satır
satıhlarının elverdiği ölçüde usulü dairesince mütekabiliyet
göstermeye çalıĢtım. En hafifinden „mütekabiliyet‟ gösterdim,
zira „mukavemet‟ etmenin hiçbir türüne değer bulunmayacak
bir yazıydı. Ama hakkını teslim etmeliyim; yılların deneyim
birikimli Ģair ve yazarı Peker, hiç olmaya bana tam cepheden,
anlı Ģanlı adımla seslenmiĢti. Zinhar karĢılıksız kalmamalı diye
düĢündüm. Buna karĢılık sonuncu yazıda buna bile cüret
edemeyip iĢi “Alleben deresi” metaforlarıyla, “Ġzmir'in Konak
semtinde duvarı nemli, rutubetli bekâr odası” örtmeceleriyle –ki
benim hiç Konak‟ta bir evim ve dahi ikametgâhım olmadı-,
sonrası “gurbetçi kimliğimle” “zor koĢullarda kendimi
yetiĢtirme” çabalarım ve sıra dıĢı baht dönüĢü çekinceli
övgüsüyle –anlaĢılmaz öfkesini satır aralarına vura vuragötürmeyi seçmiĢti. ĠĢte bu, hiç de affedilir bir Ģey değildi; bu
kez esaslı bir karĢılığı hak ediyor diye düĢündüm, belki de olası
bir yanıt yokluğunun karĢı tarafta “ciddiye alınmadan kalmıĢ
kiĢi” sendromuna dönüĢmesinden korktuğum için; ya da belki
kendi çıkardığı sesin ayartıcı gürültüsüne kapılıp gitmiĢ birisi
için bir dıĢ ses olurum umuduyla… Ġlkin, benim Ģiirim kara bir
Ģiir olabilir, bu tespite tamamıyla katılıyorum; dünyam kara,
hayalim kara, günüm sabahım kara, içi kara bir yuvada yaĢıyor
da olabilirim, tüm bu kara sıfatları –Hüseyin Alemdar olsa
“engelli beyaz” derdi- gururla taĢıyacağım bir unvan gibi de
görüyor olabilirim. Hepsi olası bunların. Ama gelin görün ki,
deneyimli bir kalem efendisinin “noir hard” çizgimin, aradaki
her renk tonunu koĢar adım atlayıp cümle kardeĢ kelimeleri bir
tomar sözcük yığınına indirgeyerek asla idrak edemeyeceği
bakıĢ açısı farklılığımıza lüzumsuzca abanırkenki “yumuĢamıĢ
kimliğindeki” yersiz gerginliği anlayamıyorum. Görmezden
gelemez miydim peki? Hayır, kuĢkusuz gelemezdim. Çünkü bir
Ģairin yazdıklarının yaĢamına, yaĢamının da yazdıklarına tıpatıp
dâhil olduğuna inanan biriyim. Bu yüzden de sözde
“psikanalitik kiĢilik çözümlemesi‟nin art alanındaki yıkıcı
hafriyatı görmezlikten gelemiyorum. ġiirini savunurken aslında
onurunu savunuyorsundur, yazdıklarımızın bizden bağımsız ve
bizden sonra da yaĢamına devam ettiği
saçmalığına da inanmıyorum, hiçbir zaman da inanmadım.
Yazınsal postyapısal terennümün –ki 'arkadaĢ'ın
mevcudiyetinden haberli olunduğunu varsayarak bunu
söylüyorum- bir müellif olarak sizden sonra da yazdıklarınız
üzerinden hecin tipler, kötücül eller tarafından kapınıza
bıraktığı binlerce dinamit olduğunu biliyorum; ve bazıları
barınağınızdan uzak yerlerde patlıyorlar diye, bu kötülükten
muaf olduğunuzu düĢünüyorsanız yanılıyorsunuz. Peker, iĢte o
kötücül insanlardan biri diye düĢünüyorum, üstelik daemonik
bile değil; hakaretle övgüyü, yergiyle sövgüyü, idrakle zannı
birbirinden ayırt ettiği gün –ki buna kalan ömrü vefa eder
umarım- gerçekten iyi niyetli biri olduğuna temelli kani
olacağım. Çünkü buna o kadar inanmıyorum ki, daha yıllar
önce yazdığım ilk Ģiirlerimden birinde öylesine geçiveren bir
ifadeden “lisede eĢcinsel olduğum imasını” bile çıkarmıĢtı!
EĢcinsel olmak suç ya da ayıp ya da kabahat değil biliyorum;
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haline getirmiĢ olmam...” Düz bir dünyanın dümdüz okunup
kavranıĢı dediğim Ģey bu iĢte. Son, daha baĢtan belli. O halde
yol niye var ki? Oysa en basitinden bilimsel bir analiz,
doğrulandığını görmekten hoĢnut kalacağımız verilerin ötesine
odaklanır. Hayal meyal sezilen Ģüphenin gerçekliği böyle
keĢfedilir. Darwin gibi, kendi görüĢlerini onaylayan kitapları
kiĢisel kitaplığının en uzak köĢesine sürgüne yollamakla
hissedilebilir bizimkine benzemeyen düĢüncelerin sevinci.
Anlamak için gözlerini uzağa diken filozofun bildik bakıĢı
değildir bu, bizatihi saksıyı çalıĢtırmayı ve zahmet çekmeyi
gerektirir… Ama gelin görün ki, Ahmet‟e, Mehmet‟e çalıĢan
biri bu zahmete katlanabilir mi? Bilmiyor değilim bu asırlık
gerçeğin hikmetini... Yaptıklarımızın değil de birbirimizin
bedenleri ve kimlikleri peĢinde koĢtuğumuz sürece de bu gerçek
değiĢmeyecek… Ama yine de yazısını bitirirken terennüm ettiği
sondan bir önceki o “Vakitsiz çiçeklendiğini sanma” teklifsiz
hitap cümlesi ile ikinci yazısındaki “Ara sıra ortaya gene
dökülüyor bu gereksiz 'muhalif varlıklar'” serzeniĢi arasında
nasıl bir anlamsal korelasyon kurmalı? Ne ki itirazım bunlara
da değil. Asıl canımı acıtan Ģey, Peker‟in
özel yaĢam ve Ģahsiyete gösterdiği bu saplantılı ilgi. Deyim
yerindeyse, sorun, her kalemi ele alıĢında, yalnızca kendi
hafızasında uçuĢan ve bazen de yıllar içinde rengi ve gerçekliği
giderek solmuĢ, çizgileri daha da flulaĢmıĢ manzaralarında…
Yalnızca hatırladığı kadarını bilmesi ve bildiklerini de yazınsal
üslubunun en Ģah düĢünceler mertebelerine çıkarması, sorun
tam da bu. Hüseyin Peker artık iyi düĢünemiyorsa veya
yaĢadıklarını çarpık çurpuk anımsıyor ve dahası
anımsadıklarına iman etmiĢçesine kendini de inandırmıĢsa,
bizler bu baĢı sonu körelmiĢ hafızanın niçin gönüllü veya uysal
kurbanları olalım? Hatırlıyorum da, bir defasında, çok eskiden
birlikte olduğum bir hanımın artık hatırlayamadığım kadar uzak
bir zamansal mesafeye göç etmiĢ hatırasını bile rakı Ģarap
masalarına meze etmiĢti! Gecenin epey ilerlemiĢ bir vaktinde
beni aradığı o saat, ne uğursuz, ne onur kırıcı bir saatti! Yine
hatırlıyorum da, o an yatağımdan doğrulup çareyi her Ģeyiyle
esaslı Ģairler soyundan olan H.A.‟yı cebinden arayarak çok
sevgili arkadaĢını zapt etmesi ricasında bulunmakta aramıĢtım...
Diyeceğim o ki, Ģiirini sevebiliriz, edebi tarzı da hoĢumuza
gidebilir bir kiĢinin, ama her seferinde münasebetsizce, bel altı
vuruĢlarının, kiĢiliğinize sataĢmaya varan hezeyanlarının,
utanmaz ve falsolu çıkıĢlarının yüzü suyu garabetine onu yine
de bağıĢlayabilir misiniz? Ya da bunca onur kırıcı
patavatsızlığın ardından, onu yine de yüreğimizin en müstesna
köĢesinde tutmayı sürdürmeli miyiz? Hem bunu neden
yapalım? Ben, kusuruma bakılmasın ama bunu
yapamayacağım. Yapmaya çalıĢtığım Ģey, Peker‟e hakkımdaki
yazılarından dolayı lanet okumak değil, sadece kendimi doğru
biçimde anlatabilmek dosta düĢmana karĢı. ġimdi önümüzde
ikinci hava bükücü yazı da durduğuna göre, gelin son olarak
hep birlikte bir iki balon daha söndürelim. ĠĢbu yazı
konusundaki ilk tepkim Ģu oldu: “Eyvah!” dedim/halen de
diyorum; yazık oldu onca güzelim can eriğiyle birlikte kan
kırmızı bir yürekle içilen Ģaraba… Heyhat ki, ne heyhat.
Dayanılmaz bir histi; zira Ģerden adamlar çarĢaf listesinin en
“gereksiz muhalif varlıklar” hanesine kodlanmıĢtım. Çerden
çöpten bir adamdım, diğerleri hep kargı! Bu devirde muhalif
olmak yersizdir zira, muhtelif kalemlerde tatlı su perçemlisi bir
Ģair kertiklisi olmak da gerektir... Tufeyli gibi davetsiz sofralara
destursuzca diz çökmek ve az evvel yüzüne karĢı mürailik
edilen muhatap size sırtını döner dönmez de avlanan itibarı
çakal diĢli manzaraya servis etmek adettendir. Bu tarz yazılara
değerlendirme, yorum, kritik, analiz, hele de 'psikanalitik bir
kiĢilik çözümlemesi' denebilir mi gerçekten? Peker, yazısının
türünü kategorik olarak böyle tanımlamıĢ tanımlamasına da,
gelgelelim acaba asırlık psikanaliz hazretlerinin bundan haberi
var mı? Hadi diyelim ki var. Hadi diyelim ki lüzumlu bir ihtiyaç

Onur KOCA
ARARAT
Nazan’a
Sonra sen geldin güneĢe taĢıdık karanlıkları
ekmek derdi kömür derdi sevgiden önce baĢlayandı
dağlarda bir silah patlasa bizim çeĢmelerimiz ağlardı
ağaçlar soyunsa rüzgârdan bahçelere öykünürdük.
Büyük bir ağrı taĢırım Ģuramda Ģuracıkta
boynumdan ur gibi salınır dünyanın akmayan nehirleri
meydanlara çıkarım ıpıslak silahsız ve urbasız
gökyüzü evleri kuĢanır ben sapanımı tutunca.
Susmak yalnızlığın diğer adıdır bütün çarĢambalarda
mevsimleri onaransın Ģimdilerde günleri tamamlayan
ayrılığı temizleyen akĢamlarımdan,
Sonra sen geldin uzun baharlara ertelendi kıĢlarım.
___________________________________________________

da belirdi, o vakit bu konuda goygoyculuk mektebinin
lafebeliği Ģubesinden emekli olduğu tescilli birinin değil de, bu
sahada kâmilen rüĢtünü ispatlamıĢ bir memleket evladının
kapısını çalmak daha hayırlı olmaz
mı? Onu niçin dinleyelim? Diyelim ki kimsenin kapısını
çalmaya lüzum yok, o vakit bu yersiz ağız dalaĢına neden
girelim? Lafın kısası, Hüseyin Köse Ģiiri diye kimi sayfaların
kenar boĢluklarına esef verici bir ısrar ve inatla salvolar atarken
gerçekten de boĢuna zahmet etmiĢ Hüseyin Peker. “Ama keĢke
yazdıklarımı daha geniĢ bir idrak zaviyesine sığdırabilmeyi
baĢarabilip de öyle kaleme kâğıda sarılsaydınız” diye
yazmıĢtım o gün; “her zamanki gibi yine bir Ģey ('az Ģey'!)
anlamamıĢsınız benden” diye de eklemiĢtim. ġimdi, bu ikinci
öfke dolu yazıyla birlikte, dil sürçmeleri açık seçik biçimde en
kahhar cümlelere dönüĢerek su yüzüne çıkmıĢ olduğuna göre,
daha baĢka ne diyebilirim… Olsa olsa biraz daha
geniĢletebilirim çattığım çerçeveyi ve o gün söylediklerimi
biraz daha aleni hale getirerek -ikinci kere deme riskini de göze
almak suretiyle- daha da netleĢtirebilirim belki bir Ģeyleri. O
halde muhatabın yüzüne karĢı ve tam cepheden ve lafı fazlaca
uzatmadan diyelim diyeceğimizi: Keyifli bir karmaĢa gibi
vehmettiğiniz ücra yalnızlığıma, nesnel temeli olmayan bir
karamsarlık gibi konumlandırdığınız yaĢamsal olmamıĢlıkların
telkin ettiği ağrıya, her biri varoluĢ krampının zamansız
vuruĢlarına denk gelen uzlaĢımsız mecazlarıma yine eğik bir
açıyla vurmuĢsunuz… Çünkü öyle açık seçik ki dik duran her
cismin karsısında bile böyle sayrı bir eğiklikle yan yatmıĢlığı
yurt tutmuĢluğunuz, gerçekliğe öylesi etik dıĢı vuruĢların
yamuk postüründen bakmıĢlığınız… Daha baĢka ne diyebilirim
ki bunun üstüne? Bu hakkınızdaki kaçıncı sağır yanılgı,
hatırlamıyorum… Her birkaç yılda bir hararet kazanıp irtifa
kaybeden söylemlerinizle, bu yamru yumru, bu biçimsiz, bu
sevimsiz ve eğreti kesiĢmelerimiz sonunda iyi ki yeni bir idrak
mertebesine evrildi…
“Siz bana Ģiir/edep mahfillerinin açık bir cezası değilseniz,
kimin veya neyin peĢin hükümlü gazabısınız?” soru cümlesinin
muhatabı da kuĢkusuz herkesten önce bizzat benim… ġimdi
daha açık seçik biçimde görebiliyorum gerçekte olup biteni.
Ben, sadece anlayabildiği kadarını anlamıĢ ve anlayabildiği
kadarının eksik/kopuk bilançosuna ulanmıĢ biriyle kötü bir
hatıra yaĢamıĢ birisiyim, o kadar… /////
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TĠYATRO & SĠNEMA SANATÇILARI
AKRABALIKLARI

Umut TEMUR
YAĞMUR

Ramazan TEKNĠKEL

Bu Yağmur’u yazan
N.F.Kısakürek’e.

*NaĢit Özcan & Amelya Hanım & Selim NaĢit Özcan & Adile
NaĢit (baba & anne & oğul & kız)
*Turgut Demirağ /film yapımcısı/ & Melika Demirağ /Ģarkıcı/
(baba & kız)
*Öztürk Serengil & Seren Serengil (baba & kız)
*Türker Ġnanoğlu & Filiz Akın & Ġlker Ġnanoğlu (eĢler & oğul)
*Sadri AlıĢık & Kerem AlıĢık (baba & oğul) *Sadri AlıĢık &
Çolpan Ġlhan (kardeĢ) *Tarık Akan & BarıĢ Akan (baba & oğul)
*Hülya AvĢar & Helin AvĢar (kardeĢ) *Açelya Elmas & Naz
Elmas (kardeĢ) *Mustafa Alabora & Mehmet Ali Alabora (baba
& oğul)
*Rasim Öztekin & Pelin Öztekin (baba & oğul)
*Tanju Korel & Hülya Darcan & ġehrazat (Bergüzar Korel)
(baba & anne & kız) *Kadir Ġnanır & Erdoğan Arıca & Soner
Arıca (dayı & yeğenler)
*Erdoğan Arıca & Kadir Ġnanır (dayı & yeğen)
*Hayri Esen & Itır Esen (baba &kız) *Necdet Tosun & Erdal
Tosun & Güldal Tosun (baba & oğullar)
*Sıtkı Akcatepev & Halit Akcatepe (baba & oğul)
*Erdal Özyağcılarv & Güzin Özyağcılar (eĢ) *Cüneyt Arkın &
Murat Cüretlibatur (baba & oğul)
*Türkan ġoray & Nazan ġoray (kardeĢ) *Hülya Koçyiğit &
Nilüfer Koçyiğit & Feryal Koçyiğit (kardeĢler)
*Hülya Koçyiğit & GülĢah Alkoçlar (anne & kız)
*Hülya Koçyiğit & Engin Altan Düzyatan (torununun eĢi)
*GülĢah Alkoçlarv & Engin Altan Düzyatan (kayınvalide & eĢ)
*Rana Fosforoğluv & Ferdi Master & Enis Fosforoğlu (baba &
çocuklar)
*Enis Fosforoğlu & Seren Fosforoğlu (baba & kız)
*Bilal Ġnci & Elif Ġnci & AyĢim Ġnci (dede & torunlar)
*Altan Erbulak & Dağhan Külegeç (dede & torun)
*Rutkay Aziz & Doğa Rutkay (baba & kız) *Pelin Körmülçüv
& Hazım Körmükçü (kardeĢ)
*Nejat Uygur & Behzat Uygur & Süheyl Uygur (baba &
oğullar)
*Cihan Ünal & Irmak Ünal (baba & kız) *Cihan Ünal &
Türkan ġoray & Yağmur Ünal (baba & anne & kız)
*Yıldız Kenter & MüĢfik Kenter (kardeĢ) *Rıza Kocaoğlu &
Gözde Kocaoğlu (kardeĢ) *Aysel Gürel & Müjde Ar (anne &
kız) *Murat Birsel & Gülce Birsel (eĢ)
*Bilge Pakalınlarv & Aslı Pakalınlar Çavdar (anne & kız)
*Yılmaz Erdoğan & Belçim bilgin (eĢ) *Zeynep
Değirmencioğlu /AyĢecik/ & Ömer Dönmez /Ömercik/ (kuzen)
*Selçuk Vural & Hakan Vural (baba & oğul) *Cem Karaca &
Emrah Karaca (baba & oğul)
*Kaya Akkaya & Esra Akkaya & Sarp Akkaya (kardeĢ)
*Metin Serezli & Nisa Serezli & Murat Seezli (eĢ & oğul)
*Avni Dilligil & Belkıs Dilligil & Çiçek Dilligil (baba & anne
& kız)
*Aliye Rona & Avni Dilligil (kardeĢ) *Burçin Orhan & Süheyl
Uygur (eĢ)
*Pelin Altuğ & Yağmur Atacan (eĢ) *Yasemin Yalçın & Ġlyas
Ġlbey (eĢ)
*Kerem Yılmazer & Göksel Kartay (eĢ) *Aykut Gürel & Seden
Gürel (eĢ)
*Erdal Cindoruk & Taner Cindoruk & Caner Cindoruk (amca
& yeğenler)
*Dinçer Çekmez & Metin Çekmez (kardeĢ) *AyĢen Gruda &
Ayten Erman & Ayben Erman (kardeĢ)

Rahme düĢen döl gibi uyutucu,
Ġlk dokunuĢlarcasına üĢütücü,
Limon ağacı gövdesine yakıĢan,
Karınca tanıĢıklığında Alime.
Yağmur, susamıĢçasına hayat doğuran.
Ağustos 2018

___________________________________________________
*Zeynep BeĢerler & Derya BeĢerler (kardeĢ) *Uğur Yücel &
Derya Alabora (eĢ)
*Devrim Evin & Deniz Evin (kardeĢ) *Abdullah ġahin &
Haluk ġahin (kardeĢ) *Kemal Sunal & Ali Sunal & Irmak Ünal
(baba & oğul & kız)
*Fatih Erkoç & Sinan Erkoç (kardeĢ) *Semih Sergen & Burak
Sergen & Toprak Sergen (baba & oğullar)
*Alev Sergen & Burak Sergen (dayı & yeğen)
*Suzan Avcı & Aydan ġahin (hala & yeğen) *Orhan GünĢirayv
& Mahir GünĢiray (baba & oğul)
*Nedret Güvenç & Ece Uslu (teyze & yeğen)
*Aliye Uzunatağan & AyĢecan Tatari (anne & kız)
*Belkıs Dilligil & Çiçek Dilligil (anne & kız)
*Raci ġaĢmaz & Necati ġaĢmaz (kardeĢ) *Aliye Rona & Çiçek
Dilligil (hala & yeğen) *Tekin Akmansoy & Arzu Akmansoy
(baba & kız)
*Mine Mutlu & Çağhan Çulha ) anne & oğul)
*Halit Ergenç & Bergüzar Korel (eĢ)
*Yusuf Sezgin & Selma Güneri && Umut Sezgin (baba & anne
& oğul)
*Ahmet Uğurlu & Mustafa Uğurlu (kardeĢ) *Ebru Akel &
Deniz Akel (kardeĢ
*SavaĢ Dinçel & BarıĢ Dinçel & Bihter Özdemir Dinçel (baba
& oğul & gelin)
*Ali Sururi & Gülriz Sururi (amca & yeğen) *Mustafa Altıoklar
& Sarp Levendoğlu (dayı & yeğen)
*Çetin Tekindor & Ayça Tekindor (amca & yeğen)
*Ali ġen & ġener ġen (baba & oğul)
*Haluk Kurtoğlu & Cem Kurtoğlu (baba & oğul)
*Gazanfer Özcan & Gönü Ülkü Özcan & Fulya Özcan (baba &
anne & kız)
*Ata Demirer & Özge Borak (eĢ)
*Selahattin TaĢdöğen & Naci TaĢdöğen & Erkan TaĢdöğen
(kardeĢ)
*Ferda Anıl Yalkın & Kamuran Yarkın & (baba & oğul)
*Ali DüĢenkalkan & Munis DüĢenkalkan (kardeĢ)
*Sönmez Atasoy & Faik Sevin Atasoy (baba &kız)
*Çetin Tekindor & Ayça Tekindor (yeğen) *Saadettin Erbil &
M. Ali Erbil (baba & oğul)
*ġahan Gökbakanv & Togan Gökbakar (yönetmen) kardeĢ
*Betül Arım & Mehmet Ali Alabora (anne & oğul)
*Atıf Yılmaz & Zeynep Cassalini (baba & üvey kız)
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Ahmet Şerif DOĞAN

Mehmet RAYMAN

ISLANMADAN OKUNSUN BU ġĠĠR

KATILIM

-Su neden kanar Hocam?
Yorulduğu için mi?
Ünzile Hoca:
- Hangi su?
-Mesela Fırat, örneğin Dicle?

bir yalım
ötemize düĢen bombaları
çocuklar bulmuĢ sokakta
ölüm onları yakalamıĢ
iĢte tam oracıkta

Naif bir yağmur iniyor sessizve avluya
Kırılgan, jiletli telleri incitmeden
Altında duranı ıslatmayan
Yağmud oluğuna koĢturuyorlar hınzır hınzır
düĢer düĢmez damlalar

ah kimler yaptı
üstü kırtıĢlı bombaları
belki geceleri dönen kadınlar
dökümhanede tıkır tıkır iĢliyor zaman
kimine para kimine paramparça
göğsünü yırtan kadınlar
bir bakıĢta vurulmayın insanlara

-Su kanıyor Ünzile Hocam, ılık ılık
Çukurovanın pamukları olmadı mı henüz
ParaĢütü açılmamıĢ sözlerimi yutuyorum
Ġçerime yağmur taneleri kadar serin ve yorgun düĢüyor
Gülüyorum, gülüyorum hallerine ıslanmadan
ve orada kalıyor sular
içimin küfür olukları tıkalı
Ben böyle sarılgan katrelere ıslanmadım

nereden geldiği bilinmeyen kurĢunlar
kaç çocuğun geleceğini sildiniz yeryüzünden
umutlarımızın afacan çocuklarını
doya doya sevemedik bir daha
sırasına kırmızı gül koysak ne yazar
basma fistan giymeye korkuyor kızlar

-Su kırılıyor Ünzile Hoücam, kırık kırık
Mezopotamya güneĢi doğmadı mı henüz

övünmekten gelenlere yer yok
sırtımızda taĢırız emeğin paydasını
direne direne yaĢarız dolan günleri
kapımız penceremiz rüzgarın ezberi
paslı zincire bir halka değilsen eğer
gün eğrilmeden sen de katıl bize

Sahi, burada hvalar çok güzel
Islanıyor sürekli, yağıyor eski yağanlar eskimeden
Sizin oralarda havalar nasıl Ünzile Hocam
Fıdatla Dicle hâlâ kanıyor burada

Ayfer KARAKAŞ

Turgut TAN

ACCIDENT

ISSIZLIK

Gürültü, sus!
Ben kıvranırken sonbaharın koynunda
Ulumalar duydum vuruĢma öncesi
Han sarhoĢ hancı sarhoĢ!

Bazı ayrılıklar uzun sürer
Sonsuzdur
Hatırlanır sadece
BaĢbaĢa kalınca hayallerle,

Kilit vurulmuĢ kapılar, siyah boyalı pencereler
YanaĢtı yanıma bir ağaç, gölgeme sokuldu
Döküldü sarı ağlayan yapraklarını, üzgün

Akordiyonun her bir tuĢunda anılar
Küle dönmüĢse,
Ġnsanın yüreği sızlar mevsimlerle,

Çiçekle onardım da yırtığımı gizlemedim Nasıl gizleyeyim,
açık yara
Kuduz ırmaklar öptüm. Kudurttum Ģehlalığımı
Dilimde ti li li li li li liiiii

Dalgalar gibi çırpınır
Kalplerin kırgınlıkları
Canlanır bellekte
Serin ikindilerde
Ayrılıklar,
Kederler içinde rüzgârı
Kalpler kırık kırık cam parçacıkları

Kirli sevdim seni dünya
Beyaza boyama hünerimle. Dirildim ve
Bir aĢk Ģarkısı mırıldandım
Bir yudum konçerto ile
Utandım sesimdeki incelikten

Anı yıllardan neler kaldı?
Özlemler, içlenmeler
Eylül yağmurları, çisentiler

Söylemekten aĢındı dudaklarım, sense alıĢtın. Beni sevme!
Sessizliğine itirazım yok

Bakılınca yıllar ötesine incelikle
GeçmiĢten, seven kalplerin gücenikliği
ġiirlerden ıssız dizeler kaldı.

KiĢilerim tükendi
Kaldım kendimle baĢ baĢa
Sıramı aldı bir hüzünlü gül, ölmeye.
TaĢ denize düĢer kirpiğim! Kaza bu.
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GÜNLÜK

Mehmet Hakan DÜLÜLOĞLU

Osman Serhat ERKEKLĠ

HÜZNÜN KARANTĠNASINDA
ÖPÜġTÜM

567
Holivud‟u nasıl öldürdüler; Holivud‟a ihtiyaçları kalmadı;
artık milyonlarca ekran var çünki, diyor Sevil AvĢar.

yeğenim Ege Muzaca'ya
içinizde yalnızca ben ters oturuyorum!!!

568
Budak, Fazlı Yalçın‟ın Zaman Tüneli Yazıları ile Ali
TurmuĢ‟un ġiirseverin Günlüğü adlı kitaplarını göndermiĢ.
Sincan Ġstasyonu‟nda epeydir nerde diye merak ettiğim
Seval Esaslı‟nın da Ģiiri vardı.

inatla dünyanın tam ortasında
yanı baĢında yerde uzanan siyah köpek
kahverengi köpeğin kulaklarını yalıyor durmadan
zaman kör sağır dilsiz bir ötenazi gözlerimizde

569
Hastalandırarak Tanrı biz delileri kendine ayırıyor.Bizim
herhangi bir dinde ibadet yapmamız gerekmez. Hayatımız
ibadettir.

ağır ağır sakin çığlık
diğer çığlıkları eĢiyor her tarafından kalbimin...

570
Tuhaf, Ġkinci Dünya SavaĢı ben doğmadan sadece on yıl
önce sona ermiĢ.

gerile gerile bileklerime kadar dünyanın kalbine
sokuyorum ellerimi
ağzına kadar çocuk cesetleri, ölü keklik kuĢları
karnımı çeke çeke kapandığım dizlerimde
üç tarafımdan güneĢin yansıdığı pencerenin
kenarlarında pençeleĢen çığlığın lehçesi
kan revan gözlerim
ve yalnızlığın künyesi orta doğu
müĢahide altında

bir açık artırmada içimdekileri dıĢıma seriyorum;

571
Kamil EĢfak Berki ile oturduk. Belki toprağı da değiĢtirirler;
kokusu kalmaz, dedi.
572
Yakında karıncalarla kucak kucağa yatacağım. Kolların bir
karıncayı sarabiliyor mu?

delire delire kendime saklanıyorum elimde olmadan;

573
Bir karınca bir karıncadan, bir serçe bir serçeden daha güzel
olabilir mi?

hızla koĢa koĢa dizlerimin üzerine kapanıp
kendimden geçmiĢcesine uyansınlar diye
ellerim arasında hiç durmadan küçük cansız bedenleri
sallaya sallaya aklımı kaybediyorum
teker teker üzerimdeki delikleri sayıyorum mermi izleriyle
çocukluğum müĢahide altında

574
Murat Karacan geldi. O, Sevil ve ben dinden, siyasetten
konuĢtuk.

yeni doğan çocukları öpüyorum inadına kalplerinden
koklaya koklaya
içimde konfor ve Amerika
müĢahide altında!..

575
Sevil AvĢar diyor ki bu çağ delirten bir çağ, deliren bir çağ.
576
Eskiden sedef kakma vardı; her mahallede marangozlar
vardı. Pazarda altın bileziğin taklidini elli kuruĢa satıyorlar.
Hayat da Ģiir de ucuzladı. Alıcının saygısı kalmadı.

________________________________________________

577
Serdar Koçak Tanrı insanı yarattı; nefsi ekledi; uygarlığı
bina etsinler diye, diyor.

580
Bir Azerbaycanlı tanıdığım, Türk Dil Kurumu kelimelerine
bir türlü ısınamadığını, muhabbetin yerini sevginin
tutmadığını söylemiĢti. Eskiler bilir, belki de Hisarcılar haklı
idi.

578
Hüseyin Alemdar tavsiye edince fark ettim; Yedi Ġklim‟in
ağustos 2018 sayısında Sinan Yavuz‟un TaĢrada Saatler Ģiiri
orijinaldi.

581
Mehmet Sarsmaz ile konuĢtuk telefonda. YaĢamak lazım ,
diyor, ama ölmek de lazım, diyor.

579
Ramis Dara diyor ki : Bu Dünya karĢısında sağlam kalanlar
gerçek delilerdir. Deli denenler de Hayatın akıĢını
yumuĢatmak için rol yaparlar aslında. Bu ara beĢ kefal
tutmuĢ; onu paylaĢtı benimle.

582
Hürriyet YaĢar‟ı özledim. Eskiden, aĢağı yukarı yirmi yıl
önce, çok sık görüĢürdük.
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Muammer KARADAŞ

Nihan IŞIKER

ATEġTEN OYULANLAR VEYA IġIK YANIĞI

KARANLIK VE GÖLGELER

III/BEHÇET AYSAN ÇINLIYOR
KULAKLARIMDA

bir akĢamüzeri
sonsuz bir sohbetin bestesini yaparken
ilerlemiĢ epeyce vakit
karĢıma dikiliverdi aniden
geceyi beklerim sen uyu dedi
uyumuĢ gibi yaptım
kirpiklerimin arasından karanlıkları saydım

Çınnnnnnnnnnnnnnnnlıyor öfkenin bam teli
Buncası hiçbir imgeye sığmıyor ah sığmıyor
Yangınlar yuyor Türk Ģiirinde her imgeyi, sancının
Buncası Ģiirle bile anlatılamıyor alev almıĢ kalemler
Kâğıtlardan kan damlıyor tarihin kara sayfalarına
Ah ulu Anadolu Frigya‟dan kalan tortu
Kesssek mi ipini sözün kördüğüm olmuĢ da
Behçetçe ağsın göklere diye uçurtma
Ağlasın yollar oteller, utansın Ģölenler diller
Ağlasın Diyonissos, Kibele bassın bağrına
Ardından susalım susalım, utansın ölüm
Behçet Behçet Behçet diye inlesin sazlıklar
Nice acılar sektirdik kanlı Sivas denizinde
Oltayı güneĢe atmıĢtık, yine karanlık çıktı payımıza

Tugay YAZICI
ÖLÜ KUġLAR PERDESĠ
ġiir zihnin yaramazlığıdır
Harfler
Gizlenir çelik çomağa

Acılar denizinde batıp çıkan birer adayız
Her ulaĢtık sandığımızda kömür gözlü sevgilim
BağıĢlamaz uçurumlara vardı yolumuz
Sandık ki varacağız sonunda o kızıl ütopyaya
Çivisini çıkardılar yaĢamın sellere kattılar bizi
Zehir yayılıyor Sivas‟tan yurdun damarlarına

Genzimde Ģemama kokusu
Burnumdan gelen bir beĢik
Ninnisiz sızan bir geleceği yuttu
Salıncaklar nakıĢ nakıĢ koptu
Dizelerime
Genzimde Ģemama kokusu
Dizdim sapansız vurduğum
Ölü kuĢları perdelerime
Asırlardır uykularımı bölen
SarıĢınla durmadan üĢüdüm

Oradaydık, tanıktık yakılıĢına ulu ağacın
Dallarında kan kırmızı sevdalar asılıydı
Ġnanmadık elbet, kim inanır böyle bir kedere
Sürüldük acılar adasına inci taneleri gibi
Nar gibi dağıldık otel odalarında
Bir daha uzattık baĢımızı koyun gibi cellada

PatlamıĢ mısır ve kadraj
Öppptüm

MaraĢ‟ta bir daha, Çorum‟da bir daha, Sivas‟ta bir daha
Ne bitmez bir ölümmüĢ bu sevgilim ne bitmez
Kaç darağacı, kaç ustura, kaç balta, kaç yangın, kaç çağ
Spartaküs‟le, Bedrettin‟le, Deniz‟le, Behçet‟le
Hep ordaydınız aynanın ardında, biliyordunuz
Ya da öğrendiniz susmayı karanlığa, bak
Behçet Aysan ağrıyor yangınların ağzında

Kanımdaki hemoglobin
saklambaç oynuyor
Masalsız çocukluğumda kelepçelendi
Masumiyetim
Huma kuĢu yüce okĢamalarla
Teğet geçti kirpiklerimi
Dağıtıldı iskambil kağıtları
Tütün kesiği uçurumlardan
Yaramaz bir dünya yuvarlandı
Benim dünyamda kimse oynamadı

Acıdır benim damağımda Ģiir, Nesimi‟dir, Nef‟i‟dir
Sıralı sırasız zonklar tarihin Ģurasında
Çok “kırgın” Behçet Abi “saçılmıĢ bir nar gibi”
Arar bizi sorar bizi Ģuradaki yıldızlar gibi
Halaya durmuĢ Deniz‟le, Mahir‟le, Ġbrahim‟le
Bakar bize yıldızların ta içinden kalbimizi yarar gibi
Ne diner acı ne de alıĢılır acıya sarar yüreği bir zar gibi

PatlamıĢ mısır ve kadraj
Öpppptüm

Behçet Abi, benim Ankaralı savaĢkan ve seviĢken abim
Büyükekspres‟te çekilmiĢ siyah beyaz bir resimde…
Ocak/Şubat 2018 (Avrupa Konutları 1)
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Ramis DARA
TOPRAK MANĠLERĠ

Güzel değil naaĢım...

Merhaba derviĢ Yunus
Hesiodos, Catullus
Homeros, Hayyam, Veysel
ġekspir ve Vergilius...

Ne bir yelim eserim
Ne kaldı bir eserim
Erim erim toprakta
Nadirattan eserim...

EprimiĢ bir özüm var
Küle dönmüĢ közüm var
Söylesem izninizle
Birkaç köhne sözüm var...

Kusurlu betiklerim
Ne çoktu eksiklerim
ġu Ģefkatli toprağı
Üzmeyin kemiklerim...

HoĢbulduk toprak paĢa
ĠĢte kaldık baĢ baĢa
Her Ģeyim senin olsun
Bin yaĢat, bin bir yaĢa...

Eziktir ama mağdur
Büzüktür ama mağrur
Bilirsin toprak anam
Az bulunur Ģey onur...

Toprak ile barıĢtım
Ġyce'çine karıĢtım
Hangimiz protein
Böceklerle yarıĢtım...

ġonlar, meĢhor kaĢarlar
Yüz sözcükle yaĢarlar
Toprakla bağları yok
Hiç dolmaz, hep taĢarlar...

Ak toprak kara toprak
Bedenim epey yıprak
Gene de ziyan etme
Çıkar benden bin yaprak...

Kabuklar, içleri yok
Omçalar, piçleri yok
Ah toprakçım toprakçım
Bunların kıçları yok...

ErimiĢ doluyum ben
Toprakla doluyum ben
Serapa seraplıkta
Tek değil doluyum ben...

Adam husruk uzmanı
Adam kasrık uzmanı
Topram daha ne diyem
Uzman, bir buk uzmanı!..

Toprakaltı bir derya
KomĢularım nem kaya
Burada eĢitlik var
Yok öyle atlı-yaya...

MeĢhor midenuvazcı
Her mecliste vaazcı
Duysan ölürsün topram
Hem repçi, hemi cazcı...

Burda hiyerarĢi yok
Burda oligarĢi yok
Boz toprak altım üstüm
ġiddet yok anarĢi yok...

Dünyayı bırakalım
Keyfimize bakalım
ÜĢüdüysen topracım
ġorda bir od yakalım...

Toprağın üstü kibir
Toprağın üstü zehir
Altı sakin hijyenik
Ve adeta bir iksir...

Ah saçım vah sakalım
Kökten toka takalım
Toprak baba izniyle
Usullacık kalkalım...

Ak, kara, boz, kızıldı
Göbeci'nden kazıldı
Mikrobik gövdem için
Topracığım üzüldü...

Tırnağım uzamasın
Tenime sızamasın
Toprak bebe uykuda
Uykusun bozamasın...

Odun ne dese haklı
Yanmaktır korun aklı
Toprak altı mis gibi
Ve sonsuz korunaklı...

Bura uğur ülkesi
Bura huzur ülkesi
Kara toprak dense de
Bura bir nur ülkesi...

Ko baĢlasın ayrıĢım
Gecikmesin paylaĢım
Geç kaldım topracığa

ġeylerin duyarlığı
Sarsalar sağırlığı
Toprakla değerlenir
"BoĢ kabın ağırlığı"...*
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BoĢ kap olmak iyidir
Besbela bedayidir
Toprağa uzak düĢen
Daha baĢtan zayidir...
Sel taĢır yığar lığı
Alır eline tığı
Toprak ince'nce iĢler
DerinleĢtirir sığı...
Sığlıklar ah sığlıklar
Renk renk pullu balıklar
Toprak orada candır
Çağrıdır açıklıklar...
Uydum uz çağrısına
Atladım sağrısına
Sürdüm atımı dörtnal
Toprağın doğrusuna...
Buraya gelegeldim
Kutlu bir ele geldim
Sıyırdım dikenleri
Topraktan güle geldim...
Aslında gül dikendir
Onu gönle dikendir
Toprak gani gönüllü
Her Ģey o var ikendir...
Tınısından tanırsın
Teninden kıvanırsın
Toprakta mayalanmıĢ
Kokudan kıvranırsın...
Güldür diye derilir
Yâr koynuna serilir
Gültoprak kokusuna
Kaç bin ömür verilir...
Tohum yerinde gerek
Biraz serinde gerek
Atıverme toprağa
Azcık derinde gerek...
Beni örnek alsana
Saf hayale dalsana
Toprakla cezbedeyim
Öyle kalakalsana...
Kabuğundan taĢasın
Engelleri aĢasın
Kalbindeyim toprağın
YaĢasın, hey yaĢasın...
Çürürsek herkes gibi
Yürürsek herkes gibi
Toprağın saf yüzünü
Bürürsek herkes gibi...

Güderdik kuzu çebiç
Oynardık yüzük peçiç
Toprağın koynundayken
Ölüler korkar mı hiç...
Çocuktum ve çobandım
Korulara dadandım
Toprak özüme sindi
KatıĢıksız yabandım...
Sığırları salardım
Bin hayale dalardım
Kayalara tırmanır
Tuzlu tadı yalardım...
Çocuktum ve Ģairdim
BaĢtan ayağa kirdim
Toz toprağın içinde
Ağaçla otla birdim...
Yazardım hece hece
Demeden gündüz gece
Saklardım herkeslerden
Topracım, sebepsizce...
Çocuktum ve yazardım
Bazı bazı azardım
Elma yanak anamı
Koc'kafamla üzerdim...
Koca kafa onurdur
Ablak ayla dünürdür
Kurban olduğum toprak
Ġlik, kemik, sinirdir...
Çocuktum ve âĢıktım
Ama sonuncu Ģıktım
Ezeli kaybedendim
Hicrana alıĢıktım...
AtılmıĢ beĢik benim
AĢılmıĢ eĢik benim
Dedem babam toprakta
Artıkın keĢik benim...
Kahpe felek diyemem
Böyle herze yiyemem
Toprak emceğzin sunmuĢ
Doyuncaya dek emem...
Al basma ak pazen bu
Felek n'apsın düzen bu
Hepimiz topraktanız
Ağaç, çalı, hezen bu...
Topraktanız sudanız
Afrikayız Sudanız
Ekin idik biçildik
Toprakta kaldı anız...
Anızlar yurdum idi
Güz meyvem mürdüm idi
Yoksul toprağımızı
Babamla sürdüm idi...

Arpalar ve yulaflar...
Ġk'öküz bir pulluktu
Nasıl bir yoksulluktu
Kepir bir arazide
Yaptığımız kulluktu...
Pulluktan önce saban
Ġle çift sürmüĢ baban
Antik Romalı gibi
Aban ahĢaba aban...
Helvacı vurmadım ben
Hiç pusu kurmadım ben
Sütten çıkmasam bile
Toprağı kırmadım ben...
Nice suçum var idi
Dünya bana dar idi
Topracığın üstünde
Gönlüm bir rüzgâr idi...
Rüzgâr idim kesildim
Dik ağaçtım yasıldım
Toprağın sinesinde
Çiçeklerle basıldım...
Aslında ben asıldım
Üç Fidanla asıldım
Toprak sitem edince
Mecbor yen'den asıldım...
Asıl Ģu Ģarkıya Can
Koygun çalarken keman
Kara toprâ dokunma
Ağlamayalım heman...
Ağlatan Ģarkı olur
O ses cin rakı olur
Toprak dayanır, n'apsın
Onun bir farkı olur...
Yaz geceleri ki ah
Birden patlar çınsabah
KoĢardım yalın ayak
Tutmayın Allah Allah...
Yatardım cibinlikte
Sonsuz bir dinginlikte
Bülbüller deme baĢlar
Sanki bini birlikte...
Kalkar bülbül taĢlardım
Sülaleden baĢlardım
Sonra göklere bakar
Kızdığıma ĢaĢardım...
Yakınamam bahtımdan
Sözde payitahtımdan
ġimdi uzak düĢsem de
Ol çocukluk tahtımdan...
Taht payitaht boĢ laflar
Gereksiz fotoğraflar
Ġnan daha değerli
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Kısmet talih hepsi boĢ
Dağlara ormana koĢ
Toprak nimetleriyle
Bul kafayı ol serhoĢ...
Kader sensin ve benim
Bedenin ve bedenim
Az da psikoloji
Ve taĢ gibi direnim...
Kayserili Karslısın
Eh biraz da hırslısın
ÇalıĢtın çabaladın
Böyl'olunca Ģanslısın...
ġans insanın kendidir
Ġnsan bir nirengidir
Toprağa bak suya bak
Hepsi insan rengidir...
Ama çakallar da var
Namussuzlar hırsızlar
Emeksiz Karun olmuĢ
Arsızlar uğursuzlar...
Ah amanın amanın
Cücüğüyüz zamanın
Yüzü öfkeden mosmor
Bizim toprak ananın...
Umusuz değiliz biz
Ustayız ehiliz biz
Beraberiz toprakla
Adiliz akiliz biz...
Ne kem söz ne de küfür
Yel eser püfür püfür
Es üstüme üstüme
Ġstersen toprak üfür...
Toprak anarahmimdir
Benim nuruçeĢmimdir
Kalu beladan beri
Gizli göbek ismimdir...
Ana madde su toprak
Ötesini ko bırak
OynaĢırım toprakla
Kahkahalar atarak...
Utanma kahkahadan
Kaçınma rayihadan
Katıl her tür Ģenliğe
Rapor hıfzıssıhhadan...
Doğduğum yer Kurttutan
Anayurt anavatan
Bozrak topraklarından
Bal emdiğim gülistan...
Yabani orkideler
Zerdaliler iğdeler

MeĢeler gibi dimdik
Nineler ve dedeler...

Bir bahçeyi besler mi
Et kemik ve humusum?..

Topracığın koynunda
Artık yüzükoyunsun...

Doyduğum yer mi, Türkçe
Böyle yiyip içtikçe
Kendime yapacağım
Küçücük bir sözlükçe...

Arpa sonu oraktır
Ne yakın ne ıraktır
Ne güzel söylemiĢsin
"Annem babam topraktır"...

Soğuldu mu gözlerim
Çözüldü mü dizlerim
Meraktayım doğrusu
Neye döndü yüzlerim...

Olur gibi olduğum
Sanki biraz dolduğum
Diyar Bursa, ah Bursa!
Bursa yeni bir doğum...

Pir Sultan Abdal bir de
Mağdur mağrur abide
"Anam yer babam yağmur"
DemiĢ evvel emirde...

Anbean hafiflerim
Lime lime liflerim
Toprağın himmetiyle
Arınıyor küflerim...

Burda sevdim her rengi
YaĢam bir çalgı çengi
Ancak önce bulmalı
Sağlam bir iç ahengi...

Belki onlar demedi
Bu harika sözleri
Bir gelenek içinde
Herkes biraz söyledi

Kıvıl kıvıl solucan
Solucanlar da bir can
Toprak yurdunda toplu
Bir neĢe bir heyecan...

Veysel okudum bugün
Ġçime tuttu dürbün
Kumrular "kuğul kuğul"
Günüm oldu bir düğün...

Dadaloğlu Köroğlu
Zulmeti yırtan tulû
Dünya açık ve netken
Anadolu hep flu...

Hele ki kırkayaklar
Ne güzel yaratıklar
Toprakaltı çiçeği
Müzikleri tık tıklar....

Gölyazıda oturdum
Günü güzel bitirdim
Veysel baba "yâr"ini
Anlattı, ben pırpırdım...

Ulu ulularımız
En çok dolularımız
Saygılar hepinize
Göğçek kutlularımız...

Ölümüm geç duyulsun
Cenazem yalnız olsun
Oğlum sen bu dünyada
Nadirattan bir pulsun...

Yıldıztepe Mudanya
Bol köpüklü Ģampanya
Kaçarım martılardan
Hepsi gizli eĢkıya...

Kurtları böcekleri
Pek zarif sanki peri
YaĢa e mi toprakçım
Ne Ģeker Ģu bakteri...

Bir pul gibi uçayım
Usul usul kaçayım
Topracımın bağrında
Bin yıl sonra açayım.

Duruyor mu gök ve yer
Atımda var mı eyer
Aman suda ölmeyim
Gözlerim martılar yer...

Bakteri kardeĢlerim
Canlı cefakeĢlerim
Besleyelim toprağı
ġanlı çilekeĢlerim...

Beni anmayın dostlar
N'olur yanmayın dostlar
Öldüğüm söylenirse
Sakın kanmayın dostlar...

EskimiĢ duyu bırak
ġu boĢ hayhuyu bırak
Yârin "kara topraktır"
Havayı suyu bırak...

Bine bölün özümü
Ġyi saçın tözümü
Toprak ablasız olmaz
Onla bulun çözümü...

ġonu Darius yazdı
Toprâ tırna'yla kazdı
KuĢ olup uçtu derler
Gövel ördekti kazdı...
___________________

Diyemem düğün yakın
BaĢıma "hece" takın
Mevlanaya uzağım
Yunus Emreye yakın...

Bizde sıngınlık olmaz
Bizde kıygınlık olmaz
Toprak baba dururken
Öyle yıkkınlık olmaz...

Aman Emrem Yunusum
Seninle aydı usum

Yılan çıyan soyunsun
Kurtlar kuĢlar doyunsun
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