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Yok, ben bu dağın fiyakasını sevmedim
Bir suçu var ki tıraĢlanmıĢ tepesi
KuĢ uçmaz kervan geçmez

Tıknaz 1988‟de köle bir akĢam
Perdeyi araladım, rampa
Solu proleter Fikirtepe, sağı huzursuz KalamıĢ
BakıĢtık yerinde duramayan KayıĢdağı ile

Otobüs vites küçültmüyor bayır aĢağı
Farlarında sise bulanmıĢ akĢam hikâyeleri
Kendini bir kazada unutmak istiyor

- Bir gün, yükselip Ġstanbul‟un üstüne binecekmiĢ
Anadolu tektonik tabakası -

Kendimi de sevmiyorum sen yanımdayken
Çıkmaz bir sokağa bırakılmıĢ taahhütlü mektup
Öyle diyorlar artık aĢk için

KayıĢdağı sırtlarında sönük yıldızlar
Gibi evler. Ezgiden kadehe sıçrayan çıngı
TutuĢup küle dönen yüzlerden bir heykel

Geçecek bunlar, çok da tasa etme
Dibini görmek evlâdır kâbusun
Tası tarağı toplayıp cehennemi boylayacakla

- Bir gün sarsılacakmıĢ bu Ģehir
Yürekten daha mı çok? Bir gün gidecektim KayıĢdağı‟na
Biri oturuyordu akmayan zamanın kaynağında
Dedi “Yıllarca bakıĢıp durduğun yer bura
Yıllarca azar azar boĢalttığın bakraç”

Sedat ġANVER
GÖÇEBE HÜZÜN

- Bir gün yıkılacak diyorlar bu Ģehir
Daha ne kadar yıkılır? -

Kadınlar uğurluyor erkekleri, anneler oğulları
Kızlar, yiğit ve onurlu kardeĢleri; yeni açmıĢ bir gül
Var gücüyle koĢuyor sonsuza yürüyen delikanlının ardından
Hatıralar bir baĢına, yağmur ve keder yolculuyor cenazeyi
Elden ele dalgalanıyor cesur bayrak ve bin yıllık intikam
yemini
MarĢlar, sloganlar, kol kola girmeler; söyleyin nereye
gidiyor kafile
Katilin adı ne ve neler oluyor tarihteki bu en lanetli günde
Kim sıkacak bizden sonra tahta çıkacak Ģehzadenin boğazını
Herkes niye bu kadar çok korkuyor kapıyı çarpıp giden
hükümdardan
BoĢluğa bakan yetimler neden paylarına düĢen her eziyete
razı
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EĞER

Halim YAZICI

Sevil AVġAR

ALĠCE HARĠKALAR SAVAġINDA

Fazıl Hüsnü Dağlarca: “Misafir et beni tanrım, ben kendi
kâinatımı yaratana dek” demiĢ.
Bu cümleyle baĢladım yazıma, sonra dehĢete düĢtüm. Bu
sözlerin üstüne söz söylenebilir miydi artık? Cahil cesareti iĢte;
söyledim. ġair kimdi? ġiir neydi? Ġnsanlar ve Ģiir nereye
gidiyordu? Söylemek zorundaydım.
ġair, otoriteye karĢı insan olmayı, birey olmayı, kendi
kalmayı seçip itaatsizlik edendir.
Ġktidarın dayattığı kimliği reddeder. ġiir edebiyattan baĢka
bir Ģeydir edebi reddettiği için. Özel bir üstdildir. ġair acısını
dile getirmek; kendisi gibi acısı olanlara dokunabilmek, yalnız
değilsiniz demek için yazar.
1980 öncesi halk çocuklarının “Devrim” diye büyülü bir
tasavvuru savunduğu yıllarda yargısız infazlar, faili belli
meçhullerle savruluyorduk. Bu zor yıllara meydan okumak,
zorluklara direnmek için de Ģiirler yazdık. “Il Postino” filminde
“ġiir ihtiyacı olana verilir.” demiĢti Pablo Neruda sıradan
görünen bir postacıya. ġiire sığındık. Ġhtiyacımız vardı çünkü.
Ġdeallerle umutların yüksek olduğu bir durumda hayal
kırıklığı da yüksek olur. 1980 sonrası açık bir cezaevinde
yaĢadık. Uğradığımız yenilginin ardından çaresizlikle
ihtiyacımız olan özgüven ve yücelme duygusuna cevap veren
Ģiirler, Ģairler aradık umutla.
Büyük yıkımlardan sonra Ģiir insanlığın yaralarını sarmıĢ,
acıya dayanabilmeyi yenilgiye rağmen ayakta kalabilmeyi
mümkün kılmıĢtır. 1980‟lerden sonra imge arayıĢı sadece
artistik bir tavır değil, yenilginin içe kapanmayla dile
getirilmesidir. Maalesef imgeye dayanan Ģiirler kısa zamanda
imge salatası haline getirilen sözcükler toplamına dönüĢmüĢtür.
Sanayi Devrimi‟nden önce ilkel-feodal toplumlarda dinsel
birlik, klan ve aĢiretlerdeki güçlü grup bağları insanlara güven
sağlamakta, yalnızlık duygusundan korumaktaydı. Sanayi
toplumlarında paylaĢılanların azalması bireyleri içedönük
kılmıĢtır. Enformasyon Devrimi‟nden sonra gerçek dünyada
yüzyüze kurulamayan iliĢkiler, sohbetler birbirini tanımayan
kiĢiler arasında, internet aracılığıyla sanal dünyada
gerçekleĢtiriliyor. YabancılaĢma, iletiĢimsizlik yalnız insanları
nihilizme, alkolizme, intihara sürüklüyor. Postmodern toplumun
bireyleri gibi Ģairleri de yalnızdır. SanayileĢme döneminden
önce modern anlamda “Yalnızlık” kavramını karĢılayan sözcük
bile yokmuĢ sözlüklerde. Enformasyon çağındaki saçmalık,
hiçlik ve yapaylığa Ģiir yazarak, Ģiir okuyarak karĢı çıkabiliriz.
ġair ve Ģiir vicdandır, itirazdır, muhalefettir. Adorno: “Lirik
Ģiir, dünyanın ĢeyleĢmesine ve burjuva ideolojisinin bu
ĢeyleĢmeyi gizleyip örtmesine karĢı bir muhalefettir ve bunu
açığa çıkarır.” demiĢ. ġair kuĢatma ve dayatmalara teslim
olmaz.
KüreselleĢme; küresel ısınma; iĢsizlik; yoksulluk; göç;
dinsel-etnik-milliyetçi eylemlerin ve gittikçe yalnızlaĢan;
ütopyası incinmiĢ insanın trajedisi yazılmaktaydı günümüze
kadar. Bu gün internet çöplüğünde yüzbinlerce Ģiir arasında
aradığımız gerçek Ģiiri bulma çabamız çöplükte elmas aramaya
benzetilebilir.
Seksenli yıllardan sonra çok uluslu Ģirketler, dev iletiĢim
sektörü hiç hazır olmadığımız bir altüst oluĢ yaratmıĢtır. Her
türlü acının, kederin anlamına ve yalnız kalanlar, itelenenler,
yok sayılanların trajedisine en uygun sesin Ģiir olduğu
söylenebilir.
Yeni bireyi geleceksiz ve projesiz bırakan kültürün yarattığı
umutsuzluk, Ģiirimizde hemen yerini alır. KüreselleĢme
politikalarıyla kapitalist dünyanın gittikçe daha da vahĢileĢen

uçsuz bucaksız buğday tarlası
ve pencereme konan kumru
söyleyin bana neden çocuklar
önce ölür. kuĢlardan bile önce
sizin savaĢınız çok oldu sizin
savaĢınızla artık çok oldunuz
hepinizin gözlerinden öperim
ben gidiyorum harikalar
dünyasına Alice‟in.

Nihan IġIKER
MEVSĠMLERĠN ÖTESĠNDE
seni aradım seni
dağlarca, nehirlerce
yıldızlara baktım
fezanın ötesine
bulamadım seni
ibrahimce sorguladım
yoksun hiçbir yerde
___________________________________________________
saldırısının, ulusların birikmiĢ sermayelerine el koyma giriĢimi
olduğu anlaĢılmıĢtır ve Ģairler bu alanda toplumun vicdanı
olarak bu konulara el atmak zorundadır.
Günümüzde anlamsızlık moda oldu. Nihilist ve anarĢist bir
söylemin felsefi ve ideolojik birikimini anlayamayanlar
anlamsızlığı bayrak ediyorlar Ģiirlerinde. Oysa anlamsızlığın ne
olduğunu söyleyen, anlamın asaletini gösteren Ģiirler yazsalar
anlamsızlığa özenmek yerine metaforlarla vb söz sanatlarıyla
çok anlamlılığa geçiĢ yapacaklardır.
Her Ģiirin bir önceki Ģiirin düzeyine ulaĢması, mümkünse
onu aĢmasıdır ustalık. Dilde değiĢim, dönüĢüm yaratmayan bir
Ģiirsel söylem, Ģairin kendini tekrarlamasıdır. ġiir boĢluklardan
oluĢur. Metinden atılan da, metine hiç sokulmayan da metine
dahildir. Günümüzün ideolojisi hız ve tüketimi kutsal kavramlar
haline getirmiĢtir. Buna bir karĢı duruĢ oluĢturmalı Ģiir. Bu da
sloganlarla yapılacak bir Ģey değil.
Eliot, “ġiir düĢünceden çok duyguya yaslanır, bu nedenle
sanatların en ulusalıdır. Ġnsanlar baĢka bir dilde düĢünebilirler
ama ancak anadillerinde hissedebilirler” demiĢ. Hayatla, aĢkla,
dostlarla iliĢkilerimiz internet üzerinden yürütülüyor ve Ģiir de
bundan nasibini alıyor. Eskiden eli kalem tutan herkes Ģiir
yazıyordu Ģimdi cebinde ekran taĢıyan herkes Ģiir yazıyor.
Gençlerin internette Ģiir yarıĢtırırken bir gelecek vaat
etmemeleri çok korkutucu doğrusu. Ceplerinde ekran
taĢıyanların anadillerinde hissetmeyi unutmadıklarını umut
etmekten baĢka çaremiz yoktur. Vaat edilecek bir gelecek de
kâinat da kaldıysa eğer… 15.9.2018
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Esra MURUTOĞLU

Suat Kemal ANGI
HAĠKULAR

HAĠKULAR

DERĠN HAĠKU

BĠR

Kıyısız deniz –
Ellerinde iskandil
DüĢünüyorlar.

Son bir ritimle
Tüm arılar
Çiçeğe konuyor.

KIġ

BĠR AN

Elveda demek –
Bir baĢağı koparmak
Parmaksız elle.

Islak zeminde
Sinirleri boĢalmıĢ
Kırmızı narın.

KALP AĞRISI

YUVA

Her gece bulut
Kaybettiğini sanıyor
Gökyüzünü.

Sekti çekirge
Karıncalar kaçıĢtı
Gözeneklere.
*

DERE

Ağlak kırlangıç
Emiyor ölümünü
Nurdan kedinin.

Yaktı sigarasını
Kıvrılıp giderken
Yatağında.

*

GĠDEĞEN

Aktı semaya
Unuttu ağır yeli
Pırpır kelebek.

Son nefesini çekti
Dökülmeden önce
Denizine.

*

GÖL AYAĞI

Serçe uçarken
Kiraz ağacı kondu
Kasıklarına.

Gideğen gitti
Geri dönmez bir daha
Karanlık sudan.

*

ATEġ

Parça ve bütünüm
Unutmayacak
Kaydedeceğim.

O da yansın diye
Sımsıkı sarıldı ot
BaĢağına.

*

YAZ

Gök çizilince
Eğri düĢtü sesine
Metal yıldırım.

ÇarpıĢtı kumda
BaĢak ve ot yıldızı
Adları böyle.

*

ÖZLEM

Mızrak akıyor
Liri parlak Tanrı‟yı
Esrik dağlıyor.

Ağustos kıĢa komĢu –
Yarısı rüzgâr
Yarısı dalga.

*

UZAY

Ġçleri taĢkın
Birbirlerine taĢan
Selin kayığı.

Haiku olmak
GüneĢe doymak
Seni seviyor gibi.
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büyüleyen." Hisliydim. Günler böyle geçip gitti, iĢte. Hep Ģiir
için.

ġĠĠR ĠÇĠN BĠLĠNÇALTI
PARAGRAFLARI XVIII

*****

Oresay Özgür DOĞAN
"Nasıl beceriyorsun,
Shakespeare.

kötüyü

böyle

güzel

Sıkıldım kendimden, öteki benin ağır yükü tutkulardan, bu
gülünç iĢler saatlerinden, bu dengesizlikten, bu kaçık
kavrayıĢtan, bu koruyucu ustan, bu vahĢi doğa fotoğraflarından.

göstermeyi?"

Bir ara çağın Ģiirsel ruhunu yakalamak için yine usanmadan
aklımın avlusunda:

Sizi gördüm, oradaydınız, büyük ayrılıklar için. “Deniz
kabuklarıyla” oynuyordunuz, herkesin içine kapandığı anlarda,
"Ağzınızda denizin tadı." Ve sessizliğin.

Mağarasından çıkan yarasaları, bir aĢkın enkazında gezinenleri,
bir kaĢık suda Ģiir yüzdürenleri, takıntı için teorik bir gerilimden
düĢen Ģairane bir bölütü, uzun yolculuğa çıkan ısmarlanmıĢ bir
acıyı, sağırlar diyaloğuna üzerlik kurusıkı ciddiyet
manevralarını, sözcüklü sözcüksüz ip atlamıĢ dokundurmaları,
sırtlanmıĢ tabuları, yasak için saflaĢtırılmıĢ bir saplantıyı,
"AteĢin gözleri, havanın burun delikleri, suyun ağzı, toprağın
sakalı" na tırmanan uyumlu tuhaflıkları, çarptım, topladım,
çıkardım.

Ben size "sözcük satmıyorum." Ben size anlam armağan
ediyorum.
*****
Kitaplığı ile baĢı dertte olana. Biz buna sanat adını veriyoruz,
diyene. Anlam yuvarlayıp kardan Ģiiradam yapana. ġiirsel
uzamı kamulaĢtırma çalıĢmalarına. TaĢkın ve aĢkın
manevralardan kalan Ģiirsel reklamlara. Denge disiplin
kurbanlarına. ġairliğine Ģiirsel ağırlık bağlayana. ġiirsel etkinlik
programlarının ağzı laf yapmıĢ Ģiirsel enstantanelerine.

Bildiğiniz sosyal korku iĢte! Bir Ģiirsel boĢluk, gıdık tüyü
kabarmıĢ. Zaten bir süre sonra, keyfini çıkaran ham korkunun
verdiği huzurla hiçbir Ģey hissetmiyorsunuz. Sonra sayfada boĢ
kalan yerleri de düĢünüyorum. ġiire hazırlık.

Sözcüklerin burnuna halka takan Ģairlere. Ġlginç olanı soyarak
kendine çıplaklık inĢa edene. Saf ve uygun zamanlarda
bağıĢlanmıĢ sözcüklerle nitelik yüklenen okuyucuya. Bir
gevĢeme tekniğinden düĢen dizelere. Havayı koklayabilen
Ģiirsel öngörülere. Kendisini tanrının atadığını söyleyerek
iktidarını yasallaĢtıran Hammurabi'ye. Banyodaki Venüs‟e.

Bir ara küçük bir not yazıp, "Geleceğe kaldım mı?" diye
bitirerek, tarih de atarak, koyup Ģiirsel bir Ģarap ĢiĢesinin içine
denize atmayı da düĢündüm. At onu yıprat, ey falez kaçkını!
*****
Simgesel duruĢuyla ıslık çalan Ģık göndermelerle kurgulanmıĢ
bir keĢmekeĢin içinden çabucak ve sağ salim çıkan inceliğe bir,
iki, en fazla üç heceli, kendinden kurtulmak için bir iyi
akĢamlar bunalımını renklendirmiĢ sözcüklerle teĢekkür
edeceğim. Limonlu bir akĢam çayı, demirbaĢ numaralı sıfatlı bir
baskın kapris, sıkıntının hararetini alacak. Ben, kuyulardan"
çıkıp, "KıĢ Rüzgârlarından" geçerek yerli yerinde bir algıyla
küçük mavi yaĢlı büyücü bir kalbe yürüyen kalıplaĢmıĢ yaratıcı
bir kuĢkunun alayıyım. Güzel. Lütfen devam edelim. Evet, hep
Ģiir için iĢte!

Ġyi okumalar ve yazmalar dilerim.
*****
Günün sonunda yıkıcı sonuçları düĢledim bir hazzın estetik
duygusunu doğuran, ardından Ģiir için tumturaklı dokunuĢ
notlarını temize çektim.
"Kötülükten fıĢkıran lekeli dizeler” e iyicil sözcükler seçtiler.
Bugün, içim sevinçle doldu, kendimi bir kargaya benzettim.
AĢkı ve tutkuyu çekip çıkardım eĢyaların arasından.
Kalabalıkların kâğıdından saklanıyor, "Yeni Cüceler ve Genç
Eskiler" ile birlikte "Uzak GeçmiĢe" ait kavgalar.

*****
Peki. Ey sevili Ģair! Siz hiç düzenli olarak zekâsı fındıkkıran
yamalı egonuza bindirdiğiniz açlık dürtünüzün sözcüklerini
terbiye etmeye çalıĢtınız mı? Ayrıca bu multidisipliner
ölçeklendirmenin üst üste gelerek varlığınızı etkileyip sevinç
yaratacak Ģiirsel eylemlerle iliĢkili olduğunu,

Kendimden korktuğum için aynaya bakmadım. Entrika için
Ģiirsel yetkinlikleri güncellemiĢler. Yine alıĢkanlıklarını
besliyor, Biçim Hırsızları, akĢama yorgun düĢecek olan.
Aforizma ağacı Ģairler mevsimin ilk meyvelerini vermeye
baĢladı. ġiir için bir özetin dinginliğinden çıkan kafalı erkekler
kafalı kadınlar akrabalığı. Ruh için ev hapsi.

Veya okuduğunuz, okuyacağınız kitapların, çalıĢma
masanızdaki, müĢkülpesent düzeninin tasarımı için, zihninde
canlandırma gücünü pekiĢtirmiĢ bir iç mimarla anlaĢmanın
uygun olacağını düĢündünüz mü?

Evet, önemli konular, raks ediyor büyük aĢkın içinde.
*****

Ve eylemimin sanatsal değerini fotoğraflarıyla da yansıtacak bu
tür giriĢimlerin genç aklı, karakıĢı tarafından kuĢatılmıĢ
ilkbaharı da sevindireceğini umdunuz mu?

Zamanı geldi: Korkunç Ģairliğimin tarihini Ģiirin kaldırma
kuvvetinden faydalanarak yüzen sezgili pencerelere açtım.
Ġncelikli bir vefa duygusuyla selamladım, zamanın ve mekânın
antikçağ düĢünürlerini, alacakaranlıkta kanat çırpan.

Bir ara görüntü, varlığı yeniden doğurdu mu, insanın, kendini
yeniden sevmesi için?

Zamanı geldi! Ġçi boĢ Ģiirsel bir saygınlık için Ģiirsel olayların
sıradan sözcükleri olgunlaĢtırdığı bir ana yakalandım.
Tutkularım vardı o zamanlar, depreĢmiĢ aklımla "ölümsüz bir
güzelliği" arıyordum, akıl alır tümcelerin içinde kalmıĢtım, hâlâ
saati kuran, zamanı büyüten, “Kimi kez ansızın beni

Bir ara, elbette Ģiirsel görevdeĢlik yaratacak çok önemli Ģiirsel
meselelerin küçük bir paragrafı için “Süreya”yı iki „Y‟ ;
entelektüeli de iki „L‟ ile yazmayı aklınızdan geçirdiniz mi ve
akabinde kendinizi, incelikli bir kınama avlusuna itip kendinizi
eleĢtirmeyi?
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Bir ara, kendini, kendine anlatan erken dönem bazı Ģiirsel
sonuçların
üflenmiĢ
ideal
çözünürlüklü
liberal
yapılanmasının…

Hüseyin KÖSE
SOYKA*

Neyse ya, canım kahve içip, Ģarkı söylemek istiyor. Belki
birazdan ay tutulur, geceye heyecan salacak olan.

Kırkında kırık yirmilerin telaĢı balkıyan yüreğinde
Bu kanayan dizler eĢyada eĢya gibi savrulmaktan oldu
Kayıp durdu yaz incesi seslerin üstünden hep, yerini bulamadı
Nere gitse yakasında solgun bir gülle yalnızlık kokan
Tene atıldığı sanılan çizikler kalp cidarındaydı
Çok derin bir kanamaydı ağır inanç kızıllığında

*****
Ah sevgilim, mizaç uyuĢması diyelim bu yenilgiye.
YakalanmıĢız, bir anlamsallık oluĢturan tutsak yazıldığımız
bekleyiĢe. Bazen, hayır bazen değil, çoğunlukla, okuyabilenin
kavrayıĢına çağrıĢımlarla hamak kuran anlam, haz vermeli
yalnızlığa. Ġfadenin sıfatlarından arınmasına çalıĢıyor, uzama
uzam ekleyen.

Ne giden ne de kalan biriydi yağmurlarda
Daltaban bir yalnızlıktı, yılbaĢları kadar bekârdı
Döndü mü Mecnun‟a dönen filizkıran koparan
Çöl ebrusu ten diyarı yaĢamalardan geçti
Arzunun çukurunda koruktan hevesler bırakarak
Kuma yazdı kendini kıyıya vuran sesten

Kimi seyreder, kimi yıkanır, kimi kulaç atar. Ġpin ucunu arıyor
sözcüğe sözcük fısıldayan. Varlığa pay çıkarmak için ev yapımı
hüzün kuranlar. Anlam yoğunluğu yaratacağım diyerek konu
komĢu sözcükleri birbirine ekleyenler. Ama iĢine gelenin
yanında duranlara da hak vermek gerekiyor!

Soyka bir emanetti hepsi gözler yüzler dudaklar
Perçem vermiĢ güz dalında kumda çiçeğe durmuĢ bir aĢktı
Düzyazı bile değildi Ģiire durakları hiç yoktu
Yüklemleri yorgunluktan üst üste yığılı bir deste kâğıttı
akĢamları
Sabah desen pürtelaĢ aynalar mahza karanlıktı
Çok mağlup bir hayattı pehlivan minderinde

YozlaĢma ve çürümenin estetik sayfalarında, özneler bölünerek,
birbirine çoğalıyor. Bir noktada durdum ve çoğunluk
demirbaĢın kendilerine Ģahin Ģiirlerini okumaktan sıkıldığım
için bazı dergileri almamaya karar verdim.
Sonra oturdum ve iĢin ehline odaklanan hikâyelerden düĢenler
için bir kastın içine yuvalanan cazibenin cümle içinde
kullanabildiği çoktan seçmeli aĢkın dalga boyuna deniz arayan
yerleĢik ve alaylı bir saygınlık için çapa paragrafını senin için
yazdım.

Ardında Ġzmir'lerden misk kokular körüklü sevdalar bırakarak
Çıngıraklı intikamlar biriktirerek kavı yılandan bozma
Vakitsiz gelen sevinçlerden diĢli korkular
Geçerek gece yarısı en kıdemli darbeler arasından
Kuma vardı taĢtan kopup sudan bahanelerle

*****
ġimdi yine zamanla ve mekânla paylaĢmak için uzun upuzun
zaman önce yazdığım üzere bir defa daha derim ki:

Ölü çıktı, kırkında bir hecesi düĢtü akıllardan
Mezarı çok sığ kazmıĢlardı iyi boylayamamıĢlardı
Ağzı körelmiĢ kürekler alacakaranlıkta
En damarlı yerine rastlamıĢtı kurumuĢ toprağın
Ölü çıktı, geçip gidebiliriz artık en-geniĢ-açılı-kapılardan
KırıĢmıĢ duygularımızı kuru temizlemeye bırakarak...

Yani sırında çatlaklar oluĢan büyük aynaya yapılan yamalar ıĢıl
ıĢıl iktidarını perçinliyorken geliĢigüzel bir Ģeyler söylemek
gerekirse,
Yani toplumsal kurumların kapısını açarak hazırlanan yaĢam
biçimleri üzerinden iz sürmek marifetiyle geliĢigüzel bir Ģeyler
söylemek gerekirse,
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Yani çırak diplomalı zekâsını kalıplaĢmıĢ tutumlar içinde iğdiĢ
edenin cırcır böceği ötüĢlü yalnızlığına dair geliĢigüzel bir
Ģeyler söylemek gerekirse,

* TDK: ad., “ölünün üstünden çıkan giysi.”

Yani var olan açmazları örtbas etmek için yaralara yeni bir
kabuk örerek, farklı yüzle ortaya çıkmanın susuzluğa çare
olmadığını bilmeyen kınalı imeceye geliĢigüzel bir Ģeyler
söylemek gerekirse,

___________________________________________________

Yani kâğıt üzerinde kurulmuĢ dengenin bütün üzerinde
uygulanabilecek bir modele can vermediğini belirterek
geliĢigüzel bir Ģeyler söylemek gerekirse,

Bu acımasız mevsimsel durumlara da hüzün yetiĢtiremiyorum.
Yoksa sinir mi olmalıyım? Aklımda, anlam sihirbazı sevgilime
yazdığım ilk Ģiir. Çıkarıp el iĢi örtülü sandığından, okuyorum.
Ah, yüzümde o utangaç albino. Sonra yine kar, yoldan çıkaran.
Bu defa aklıma estetiği sezgisiyle ıĢımıĢ bir Ģiirim geliyor, onu
da önce kendime sonra yakın çevreme okuyorum. Evet, allak
bullak ortalık. N‟olcak Ģimdi, beni teslim alan, yaramaz, bu
karakıĢ oyunları, hep çağıran!

Yani “ArındırılmıĢ Varlık” hayalciliğiyle yoğrulmuĢ boĢ
kafalar, büyük menfaatlerin bekçiliğini yaparken…
Yani bu manalı gecesine mum yakan rafyalı bilmeler kendini
okuduğunda,
Yorum ve eleĢtiri hayatı karĢılayamıyor.

Neyse ya! ġairin Résilience yaĢı diyelim bu dalıp çıkmalara.
Ben iĢime geri döneyim. Bi yalnızlık daha!

*****
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yakınımın liseye yeni baĢlayan oğlu karĢıma geçip önce
Dağlarca‟nın Kızılırmak Kıyılarında Ģiirinin Ģu dizelerini
okudu: “KardaĢ, senin dediklerin yok / Halay çekilen toprak bu
toprak değil / Çık hele Anadolu‟ya / Kamyonlarla gel,
kağnılarla gel gayrı / O kadar uzak değil /…/ Parça parça
yarılmıĢ öküz ardında / Parmağı üç pare, tırnağı ak değil /
Utanır elin ayağın / Korkarsın yakından görsen / Eli el değil,
ayağı ayak değil.” Sonra da M. Faruk Gürtunca‟nın Ģu
dizelerini: “Sen ne güzel bulursun / Gezsen Anadolu'yu /
Dertlerden kurtulursun / Gezsen Anadolu'yu. / Billur ırmakları
var / Buzdan kaynakları var / Ne hoĢ toprakları var / Gezsen
Anadolu'yu./” Sonra merakla sordu: “ġimdi Anadolu bu
Ģiirlerin hangisinde?” Ben de ona Ģiirlerle yanıt vermeliydim.
Örnekleri daha da çoğaltarak, önce Cahit Külebi‟nin Sivas
Yollarında Ģiirinin ilk dizelerini okudum: “Sivas yollarında
geceleri / Katar katar kağnılar gider / Tekerleri meĢeden / Ağız
dil vermeyen köylüler / Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler /
…”, Özbek Ġncebayraktar‟ın Türkiye‟m adlı Ģiirinin “Sevdan ile
sarhoĢ oldum Türkiye‟m / Aklım aldın bir hoĢ olum
Türkiye‟m” dizelerini, son olarak da Adil Turan‟ın yine
Türkiye‟m adlı Ģiirinin ilk dizelerini okudum. “VurulmuĢum
toprağına taĢına /Yerde gezen, gökte uçan kuĢuna / Baharına,
yazına, karakıĢına / VurulmuĢum. / Eli kalem, eli kazma, eli
kürek tutan / Yüzü toprak kokan. / Sınırlarda omuz omuza
yatan insanlarına…” Sonra da onu karĢıma alıp, “hadi Ģimdi sen
söyle Anadolu hangi Ģiirde?” dedim. Sahi Anadolu hangi
Ģiirdeydi? Zira okuduğumuz bu Ģiirlerin hepsi de bir Ģekilde
Anadolu‟yu, Anadolu insanını anlatan Ģiirlerdi. Sonunda Ģu
karara vardık: Anadolu bu Ģiirlerin hepsindeydi.

DEĞĠNMELER
Ramazan TEKNIKEL
AH ġU TOPLU ġĠĠRLER
ġairler daha önce yayımlanmıĢ kitaplarını toplu Ģiirler adı
altında mutlaka yayımlamalı mı? Bu bir olgun Ģairlik, usta
Ģairlik göstergesi mi? Ahmet Erhan dıĢında sanırım ellisini
devirmeden hiçbir Ģairin toplu Ģiirleri yayımlanmıĢ değil. Toplu
Ģiirler yayımlamak “ġiirimi yazdım, unumu eledim, kalemimi,
defterimi dolaba koydum…” demek mi acaba? O zaman toplu
Ģiirleri yayımlanan Ģairler artık Ģiir yazmasalar mı? Toplu Ģiirler
yayımlamak Ģuara içerisinde öylesine yerleĢti ki taĢrada adı sanı
duyulmamıĢ Ģairler bile kendi olanaklarıyla toplu Ģiirlerini
yayımlar oldular. YetmiĢini çoktan aĢmıĢ bir Ģair kendisinin de
bir toplu Ģiirler kitabının olması için çırpınıp duruyordu. YaĢça
kendisinden çok gerilerde olan birçok Ģairin toplu Ģiirleri çoktan
çıkmıĢtı. Bugüne değin kendi parasıyla bir düzineyi aĢkın Ģiir
kitabı çıkarmıĢtı, kendisinin de bir toplu Ģiirler kitabı olmalıydı.
O yaĢlı haliyle yayınevlerinden birkaçının kitap basan
tanıdıklarının kapısını aĢındırmıĢtı ama hayır olacak gibi
değildi. Bunu bir emekli aylığıyla karĢılayamazdı. O gün onu
toplu Ģiirlerini çıkaramamanın ezikliği içerisinde buldum.
Dilimi kaldırıp da bir düzine kitabını zaten kendi kısıtlı
olanaklarınla çıkardın ne gereği var Ģimdi toplu Ģiirlere
diyemedim. Desem, elbette daha çok yıkılacaktı. Toplu Ģiirler
çıkarmak sanki Ģairin bütün kitaplarına “sen de bu toplam
içerisinde yer alacaksın, buna mecbursun” der gibi geliyor bana.
Oysa her Ģiir kitabının kendine özgü bir kapak düzeni, kapak
resmi, anısı, sayfa düzeni, her Ģeyden önce bir özgünlüğü
vardır. Ġyi ama toplu Ģiirlerde bu kitapların bu özgünlükleri hiçe
sayılmıĢ olmuyor mu? Yoksa hiçbir zaman bir toplu Ģiirler
kitabım olamayacağı için mi böyle düĢünüyorum. Kim bilir
belki de toplu Ģiir çıkaranlara imrendiğimdendir. Doğrusu bunu
ben de tam bilemiyorum, gerçekten böyle mi düĢünüyorum,
yoksa toplu Ģiir çıkaranları kıskanıyor muyum? Aslında bu
toplu Ģiir çıkarma isteği Ģairlerin çok Ģiir yazmalarına, çok Ģiir
kitabı çıkarmalarına da yol açıyor olabilir. Öyle ya Ģairin en az
beĢ altı kitabı olmalı ki toplu Ģiirlerini çıkarmaya giriĢsin. BeĢ
kitap diyelim seksen sayfadan dört yüz sayfa eder. Dört yüz
sayfalık bir toplu Ģiirler kitabı da çok sayıda Ģiir barındırır
herhalde. Daha iki üç kitabınız varsa toplu Ģiirler için yeni
Ģiirlere yeni kitaplara gereksinimiz var demektir. Ġyi ama bu da
Ģiir enflasyonunu tetiklemez mi? ġairler bu toplu Ģiirler kitabı
çıkarma sevdasına kendilerini fazlaca kaptırmasalar mı? Yeri
gelmiĢken yazayım. Bir dergide okumuĢtum: TaĢrada bir Ģair
kendince bir yenilik yaparak, önce 460 sayfadan oluĢan toplu
Ģiirler kitabını çıkarmıĢ, daha sonraki zamanlarda ise kitaptaki
Ģiirlerden bir bütünlük oluĢturacak Ģekilde küçük oylumlu
kitaplar çıkarmıĢ. Her Ģeyin bir ilki var diyelim.

ġAĠRĠNĠ GEÇEN ġĠĠRLER
Bazen bir Ģairin adı geçince hemen çok bilinen bir Ģiirini
anımsarız. Yahya Kemal adını duyunca Sessiz Gemi‟yi, Ahmet
HaĢim‟den söz edilince Merdiven‟i. Cahit Sıtkı‟yla Otuz BeĢ
YaĢ Ģiiri neredeyse özdeĢleĢmiĢtir. Orhan Veli; Ġstanbul‟u
Dinliyorum, Tanpınar; Bursa‟da Zaman, Turgut Uyar; Göğe
Bakma Durağı, Edip Cansever; Çağrılmayan Yakup, Attila
Ġlhan; Ben Sana Mecburum Ģiirleriyle anımsanır ilk baĢta.
Örnekleri çoğaltabiliriz elbette. Cahit Külebi‟nin adı geçince
Hikâye, Ahmet Muhip Dıranas‟tan söz edilince Fahriye Abla‟yı
anımsarız? Dağlarca adı geçince de Kızılırmak Kıyılarında
Ģiirini… ġairini geçen, Ģairinin ismini gölgede bırakan Ģiirler de
vardır: Hepimizin bildiği Hancı ve KıĢlada Bahar Ģiirlerini
duyduğumuzda, Ģairinin Bekir Sıtkı Erdoğan olduğunu
çoğumuz anımsamayız belki de. Çocukluğumuzdan beri Bu
Vatan Kimin Ģiirini çoğumuz biliriz de Ģairinin Orhan ġaik
Gökyay olduğunu bilmeyiz. Yine altmıĢlı yetmiĢli yılların o
ünlü Anayaso Ģiirinin de Ģairinin ġemsi Belli olduğunu
bilemeyebiliriz… Öte yandan Ģairlerin özellikle bir iki dizesi
çok daha öne çıkan Ģiirleri de vardır. “ah, kimselerin vakti yok /
durup ince Ģeyleri düĢünmeye” dizelerini duyduğumuzda bu
dizelerin Gülten Akın‟ın dizeleri olduğunu hemen anımsarız da
çoğu kez llkyaz Ģiirinde yer alan dizeler olduğunu
bilemeyebiliriz. Dört yüz beĢ yüz sayfalık toplu Ģiirlerini
çıkaran ama tek Ģiiri hatta dizesi bile belleğimizde yer etmeyen
nice ünlü Ģair var. Yazının baĢlığına tersinleme olsun diye
söylersek, tek dizesi dahi kendini geçemeyen nice Ģair var…

ANADOLU HANGĠ ġĠĠRDE?
Anadolu‟yu anlatan sayısız Ģiirler yazılmıĢtır. Anadolu‟nun
güzelliklerini vurgulayan, göz önüne seren Ģiirlerin yanında
Anadolu insanının yaĢadığı zorlukları anlatan Ģiirler de
yazılmıĢtır elbette. Bir ara edebiyat araĢtırmacısı bir dostum
Anadolu ile ilgili yazılan Ģiirleri derleyerek bir kitapta
toplamayı tasarlamıĢtı, ancak bu konuda o kadar çok Ģiirin
yazılmıĢ olduğunu görünce, ne kadar derlese de ulaĢamayacağı
Ģiirler olacağı düĢüncesiyle vazgeçmiĢti. Oysa o haliyle bile
100‟ün üzerinde Anadolu‟yu anlatan Ģiire ulaĢmıĢtı. Bir gün bir
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Aytekin KARAÇOBAN

Muharrem SÖNMEZ

SĠTEM

ĠKĠ ġĠĠR
YALNIZLIKTAN KURULAMAMIġ
CÜMLELER

“Ben bir başkasıdır” -Rimbaud
Sözüne kandım Rimbaud,
beni bir baĢkası yaptım.

akĢamları uzanıyoruz yeni sulanmıĢ bir çimenliğin kokusuna
ben ve yalnızlıktan kurulamamıĢ cümleler

Nasıl bir iĢtir ki,
bir baĢkasıyla yürüdüğüm aynı yol
aynı yere çıkmıyor?

günün nasıl geçti diyor bir tanesi
yüzünü seçemiyorum nasıl akĢam

Aynı sözcüklerle konuĢuyoruz,
bende baĢka bir baĢkasında baĢka anlamlarla yüklü.

bir baĢkası ayaklarını uzatıyor huzursuzluğuma
dizlerim beni artık anlamıyor demek bu
ne utanç verici hâlâ hayattayız

Ben bitirmek isterken Ģiiri
sürdürmek istiyor bir baĢkası.

daha önce hiç görmediğim biri var içlerinde
bir kıpırdasa öylece tanıyacağım onu
sanki altyazılı kısa filmler gibi oturuyor gölgemle
ve yeni bir huy diye açıyoruz sesini kalbimizin

Nice savaĢlar baĢlatıyoruz
onca barıĢ antlaĢması imzaladıktan sonra.

çoğu zaman açıklanamaz bir cümledir hayat
herkesin

Aynı dil ordusunun askerleriyken
kurĢun sıkıyoruz birbirimizin ayaklarına.
Kâhin ben olmak istiyorum,
nasıl kaptırırım kâhinliği bir baĢkasına?

KONUMUZ BU DEĞĠL DENDĠĞĠNDEKĠ
KONU

Nasıl yapmalı,
sorduğum soruları
benim gibi yanıtlamazken bir baĢkası?

köpeği gezmeye çıkarmalısınız tabiat beklemez
sanıldığının aksine insanlar hep sandıkları gibi
gündüzleri iĢ icabı bir uğraĢ dönüp durduğumuz

Katlanamam bir baĢkası yaĢamaya baĢlarsa
ben öldükten sonra.

uğradığımı gösterir lokantalardaki garsonlar
elleri hiç bitmeyen sürrealist bir tablo

Sözüne kandım Rimbaud,
o günden beri dilim
cehennemde bir mevsim.

eriyip çorbamın içine düĢen
ve bunlar da hayalkırıklıklarının bıyıkları
ayıklayıp koyuyorum tabağın kenarına
sonra gezmeye çıkarmalısınız çocuğu

Muhammed YAKUPĠ
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EVĠM

gölgelerini hep anneleri giydirir
ve bir kol boyu kısaldığına Ģahidiz dünyanın

evi ev yapan içindeki gürültüsüdür...

pencereleri muğlaklaĢtıran bir bakıĢ açısı

benim rüyamda bir evim vardı
bir uyandım yok olmuĢ
baktım bir kapının önündeyim
ayağımın dibinde eĢyalarım
evim içerde kalmıĢ

mutluluk kerevizlerin pazar tezgâhlarına yaptığı Ģaka
korkunç ve üzücüydü
eve hiç dönmeyiĢiniz.
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DEĞINMELER

Selma ÖZEġER

Yeprem TÜRK

YAĞMUR YAĞMIYOR, YAĞMASIN,
BOġ VER

&

yırtılıp gidiyor yüzün
beklerken pundunu içimizdeki vahĢi siren
bir zarın denk düĢmesi değil miydi son
esmer ve soğuk hep düĢeĢ
jilet gibi keskin ilk söyleyiĢte
özürlü bir dilemek, yeridir Ģimdi
alıĢılmıĢ tenine dokunursun
bir çimdik, bir ısırık bileğinde
bütün uzuvlarında seğrili gecikme, saati çeyrek geçe
varsan uğultulu bu hiçlikte, sonsuz
oradasındır

Ruh, bedene dönüĢmüĢ gibi modern insanda. Ruhların artık
obez kalçaları, geniĢ omuzları var. Ten, ruh gibi hareket ediyor.
Sonsuzca, bitimsizce ve sınırsızca yaĢamak istiyor. Bu nedenle
önüne ne gelirse para, Ģehvet, eĢya pervasızca tüketiyor. Bu da
kendisini arzuyla gösteriyor. Oysa ruhun inançla coĢan neĢe
âlemini, tenle ateĢlemeye çalıĢmak, tütünsüz-afyonsuz
metafiziği reddedip, alkole ve nesnelerin Ģehvet pazarına
düĢmek anlamına geliyor. Ruhta karĢılanmayan ihtiyaçlar,
bedenin omuzlarına yüklenmiĢ durumda. Bedenler göğe,
yıldızlara değmek için nafile kollarını uzatıyor. Ve bu iĢleyiĢten
hastalıklı, kriminal kiĢiliklerimiz ve vücut tiplerimiz ortaya
çıkıyor.

sevinebileceğim bir bavulu yoktu babamın
annemin sandığında unutulmuş
çiçekli bir basmada bütün dünya
dönüp duran
dokuyup bozarak, buradaydım
bütün oyunlardan çıkarıldığında bir kız
içimin dehlizlerinde en karanlık
kuytusunda hınca hınç
öfkesiz dimdik duruyor hâlâ
sana söylenemeyenler, es geçilenler, geri dönmeyenler,
yüzünden düşenler, zor oyunu bozuyor

Ve artık insan elini neye atsa, ne inĢa etse kriminal bir yapıya
hizmet etmekten baĢka bir iĢ yapmıĢ olmuyor. ġahsiyetler
özden ve ruhtan uzak olunca, arzulara amade kalınca, onun
cemaati de, tarikatı da, sözü de, arkadaĢlığı da kriminolojik hale
geliyor.
Aslında çağımız baĢlı baĢına kriminal bir çağ desek yeridir.
Bir Ģiirimde de dediğim gibi eskiden kanaat ve söz; Tanrı‟nın
feneriydi. Yolu aydınlatırdı. ġimdi insanların önüne tutulan
lambalar karanlık yayıyor. GörüĢ alanını kapatıyor. ġeytani bir
tonlamaya bürünüyor. ĠĢte bu da kriminolojik aydınlatma
oluyor.

yazmak Ģahit olmaktır, diyorum, en çok
bir açmazı aralıyor söz
"yavaĢ yavaĢ ölürler" demiĢti Pablo
istikamet neresiydi
sen söyleseydin
bir konuĢsaydın
duyulsaydı sesin

&
Modernite ve biz, acayip bir Ģeyiz. Artık çağ ve biz birbirimize
o kadar benziyoruz ki. Ġnsan olarak, onu kendimize
benzetemedik, bari biz ona öykünelim, aradaki mesafeyi parlak
ama bir Ģey anlatmayan resim uğruna kapatalım, dedik.
Hakikaten de modernite, insana devamlı açıklar, sızıntılar
hissettiren ve bunları kapattırmak isteyen bir ayar veriyor.
Ġnsanımız ve çağımız, bir anlığına kendi haline kalıvermesiyle
hakikatin perdesi hemen yırtılıyor. Modernite ve biz, bu
anlamda, sürekli sprey ve imaj desteği isteyen haliyle, diri
vücudu ve siyah saçlarıyla hayata tutunan ama bir gün ıssız bir
adaya ya da bir karakolda üç beĢ gün konaklamayla,
bakımsızlıktan bütün ak saçlarıyla ve yıpranmıĢlığıyla ortaya
çıkan ademoğluna çok benziyoruz. Gerçekten ben,
modernizmin gerçek halini görmek için onun bir adaya
düĢeceği ve ıskartaya çıkacağı günü ısrarla bekliyorum.

yolu böldük ayrılıp Ģahdamarımızdan
en kirli ve en kilitli hislerle seviĢtik
üçümüzdük yalan yok; sen ben ve maskemiz
ben hep,
hep böyle, bütün yolları avuç içim gibi
sokaklarımda kol gezen ölümler, veda kokusu
bizi bırakma,
iki iyi adam
dört iyi kadın yeterdi Ģahitlik için,
iman ederdik bir kez daha Ya Rabbel-Âlemin.

&
Ġlimler birer sanattır. Toprak ilmi, aynı zamanda toprağı bilme
sanatıdır. Hayvan ilmi, hayvanları öğrenme, anlama sanatıdır.
Ama bir de bilme, öğrenme sanatı vardır ki, iĢte bu da
uygarlıkların ve medeniyetlerin bir Ģeyi bilme felsefesini ortaya
koyar.

___________________________________________________
Aslında kendi idrak biçimini ve biçemini devreye sokamayan
toplumlar, kuru bir taklitçi zihniyetten ve bazen de
devĢirilmekten öteye geçemiyor. Bugün, ülkemizde bilim
mutsuz, ilim sanatı kuru ve çocuklarımız okula gitmek
istemiyor.

Her ilim ve bilimin sanatı, Farabi‟nin dediği gibi her
medeniyette farklı neĢet ediyor. Biraz da toplumumuz kendine
has bilme Ģekliyle bir millet oluyor. Ve her millet, kendi ilim
Ģeklini, duygusunu ve irfanını harekete geçirdiği sürece mutlu
kalıyor.

Çünkü milletler kendi bilme Ģekliyle akılda, bilgide, teknikte
huruç ederse mutluluğu ve Ģevki yakalayabiliyor.
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Ümit YILDIRIM

Barbaros ĠRDELMEN

YOLDAġIN AĞIDI

RUHLAR DENĠZĠ

I

Ruhlar denizinde
DüĢünceler ülkesi ile
Duygular ülkesi komĢu
Hem dost hem düĢmanlar

uzun yoldan geldim
dineldim
dineldim
de
farımadım

DüĢünceler ülkesi prensi
YakıĢıklı cesur duygusuz
Duygular ülkesi prensesi
Güzel alımlı düĢüncesiz

bol ağılın çobanıydım
huzurda ilendiler bana
farımadım

Prens diyor oturup düĢünelim
Bırak duyguları mantıklı olalım
Prenses diyor seviyorum isterim
Bırak düĢünmeyi isterim ben isterim

filizlendi buğday baĢağım
suvattaydı o
suyun kalabalığıyla
kırın kalabalığıyla
suvattaydı
anasız babasızdı o
cellattı!

Ruhlar denizi, karanlık fırtınalı gecelerle
Rüzgârda savrulan kızgın küllerle
Yıldırım ve ĢimĢeklerle süslenmiĢtir
Engindir asla durulmaz...

(avcı ne yaptın
hangi habis dudaklar
fısıldadı kulağına
tuzağını kurdun
bu kaçıncı yuva bozduğun)

________________________________________________

II
sen
kesif cevhersin gökten inen
sen yoldaĢsın gönderilen

dalımı ayaz vurdu
yağı geldi beni soydu
avcı tuzağını kurdu
kappi
kappi
dedim
ilendim:

gel
katran ağaçları devirelim seninle
gel
tufanı ateĢi savuralım seninle
dineldim
dineldim
dineldim
de
farımadım

sen soğukta ısıtmayan ateĢsin
sen duvarsız kapısız sığınak
sen altındakileri ezen çatısın
sen uzun yolculukların susuz kuyusu
sen sahibini sıkan ayakkabı
sen deniz kumundan yapılmıĢ binasın
ilendim
ilendim
ilendim
de
yetemedim:

(neden yeliyorsun bu kadar
neden evmektesin
orman bekçisi ımızganmaz ki
dağların çocuklarına oyulgandın
hemen)

bulaĢık suları içkin
mezbele yiyeceğin olsun
yattığın yer sokak
durduğun yer duvar gölgesi olsun

III
ufukta
nehir boyunca uçar turna kuĢları
bizim için
katran kokuları taĢır ester katarı
bizim için

sarı denizin kavuzlansın
toz evinde ıĢığın olmasın

geç kalmadı geldi kara günlerin çerçisi
geç kalmadı geldi güzel günlerin gecesi

avcı tuzağın boĢ çıksın
simli yüzün gülmez olsun!
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YAVĠ' YE MEKTUPLAR - 1-2

Gülçin Yağmur AKBULUT

Gönül TOKAYEVA

YAĞMUR‟UM BEN

Merhaba Yavi,

ġafaktan kopmuĢ
kayan bir yıldız
inleyen yüreğim

Neden Ģiir diye soruyorsun.
Ben de sana soruyorum neden Ģiir değil?
Gün ağardığında değil de sen uyanıp gözlerini açtığında
avluma kahve, Ege'nin koynundan değil de senin teninden iyot,
kulağının arka sokaklarından ıtır kokuları yükseliyorsa, neden
Ģiir değil?
Ondördüne yenice basmıĢ bir kız çocuğunun eline ondört
yaĢ Ģiiri bulaĢırsa, onaltısında liseli genç bir kız edebiyat
öğretmeninden etkilenirse, otuzlarında hayat labirentlerinde
peynir avına çıkmıĢ bir kadın Ģiir adamlardan biriyle tanıĢırsa,
kırkına geldiğinde aĢkın bile Ģiir olduğunu anladıysa, neden
Ģiir olmasın Yavi?
DelicoĢ akıyor kanım 'sen' ırmaklarında Yavi. Bak bu bir
Ģiir. TanıĢtırayım. Yüreğin de rengi olur. Sen bana bakınca
pembe oluyor örneğin. Kanımın mavi akması, gönül ağacımın
yeĢermesi de Ģiir Yavi. TanıĢ Ģiirle. Zararsızdır. Kendi hâlinde
diyemem ama bak. Kendine has çılgınlıkları vardır.
Kirpiklerinden aĢağı yürek uçurumuna atlayıverebilir her an.
"GidiĢin bile ayrı bir güzeldi sevgili" dedirtir Ģiir. Nasırlı
anarĢist ellerine korsan çığlıkları attırır, avuçlarına bir ülke
kurar, yüzünü çiçekler, gözlerini Ģahinlere yoldaĢ yapar. Hırsını
alamadığı zamanlar da Ģiiri dayar Ģakağına, içini acıtan insan
lekesi bırakır kalbine. ġiir civa gibidir, ele avuca sığmaz.
Kapıdan kovarsın bacadan girer. Uykularını rehin alır, birkaç
dize fidyeyle de kurtulamazsın, rüyalarını da ister.
Çok yorgunsun, tahmin edebiliyorum. Bu saatte kafanı
ĢiĢiriyorum. Son bir Ģey daha, sonra uyuyabilirsin.
Hiçbir zaman dönmeyeceksin biliyorum.
Giden bir insansa geri dönmez Yavi. Ama Ģiir döner. Yirmi
yıl sonra bile gelir seni gece yarısı böyle bulur!
Huzurlu uykular Yavi. Yürekçe kal...

Zemheride açar mı gül
baharı yok muydu
ömür trenimin
Ağustos ortasında
ırmaklar da donarmıĢ
kaçıncı durağından geçtim
yıpranan göğümün
Zehirli elmalarınızı
nerede görsem tanırım
kanmayın uzun saçlarıma
aklım da uzun
duygularım da
Kaf Dağından çıkıp
avlularınızdan geçiyorum
hüznün ve
aĢkın yakınından
geçip de
akıyorum sonsuza
Ölümü öldürdüm desem
Ġnanmazsınız biliyorum
ama ben
fırtınalı Yağmur‟um
yaĢam birikiyor
her damlamda

Günaydın Yavi,
KuĢların düğün yaptığı, nazlı gelinler gibi süzülerek gelen
bir güne hazır mısın? Gerçi akĢama kadar kürek çekeceksin.
Hayata Ģakımayı pek bilmezsin sen. O yüzdendir Ģiirden
anlamaman. Duyguların cebi delik bir fakir çünkü!
ġiir, lirik coĢkusuyla bambaĢka dünyalar yaratan, müzik ve
öykünün dansıdır Yavi. Kendine küs bir dağda kavakların
gökyüzünden yel aĢırdığını, eflatun cepkenli bir bahçede
gülhatmilerin meneviĢlere türküler giydirdiğini, efkârlandığında
masanı ay ıĢığıyla donatıp gecenin katranından dem çektiğini
duyumsamaktır. Asma altında bir köylü güneĢten kül sağabilir
örneğin.
Gerçi burada Ģaire de iĢ düĢüyor. Dili, yalın, duru, akıcı ve
arı olmalı ki Ģiire açıklama gerekmesin. Çok anlamlılığı,
derinliğiyle bir âhenk üzerinde ilerleyerek dokunmalı ruhuna.
"ġiir dilin çiçeğidir" demiĢ Ahmet Hamdi Tanpınar. Yani
dil çiçek açmalı. Bu bir elma çiçeği de olabilir, yeri geldiğinde
bir fesleğen de. Aslında Ģair, fesleğence bilmeli. Çünkü
okuyucu Ģiirin asıl parçasıdır. Her Ģair Ģiirini okunsun diye
yazar. Bence Ģair Ģiir boyunca okuyucuya fesleğence
konuĢmayı öğretir!
BoĢuna "ġiir sözcüklerle güzel Ģekiller kurma sanatıdır"
dememiĢ Cahit Sıtkı Tarancı. Ġmgelerle dolu alt alta yazılmıĢ
dizeler yığını değildir Ģiir Yavi. ġiir karĢı penceredir. Kendi
pencerenden gördüğün Ģekilsizlikleri karĢı pencereden bakana
masalımsı bir yürek coĢkusuyla düzenlemektir.

________________________________________________

"Bazıları Ģiir sevmez. Çünkü onların yaraları yoktur.
Yaraladıkları vardır." demiĢ Attila Ġlhan usta. Burada Ģair
senden bahsetmiĢ sanki!
Biliyor musun gamze çukuruna düĢtüm geçenlerde bir
Ģiirimde. Oysa bir Ģiirimde de uyarmıĢtım seni "Öyle güzel
gülünmez ki / Sakarım ben / Gamzelerine düĢerim" diye. ġiir
aĢktır Yavi. Seveceksin. Yok beni değil, Ģiiri. Sana kendimi
sevdiremedim ama Ģiiri sevdireceğim, söz.
ġimdilik hoĢça kal Yavi. AkĢama görüĢürüz. ġiirce...
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Nevzat KONġER

Tolgay HĠÇYILMAZ

ÖLÜ KUġLAR AĞIDI

KÜÇÜK BĠR GÜNAH
Atını öpüyor pire
Kabuğunu arıyor yara

-külġiire kaçtım, yırtık bir göğüsle üfledim külümü
bu ağıt bin yıl önce yazıldı bin yıl önce yandım ben

Küçük bir günah, bağıĢlanabilir yoksullara.
Masumiyete, kanmıĢken bu kadar.
Acınası bulduğum, küçük bir günah,
ihtiyacım var!

-ölümhâlâ insanlar uyuyorken takvimi çevirdi ölüm
sarı küçük kâğıtlardayız bugün bir bebek kokusu zaman
çok uğursuzuz belki bu yüzden kan, yok olanlar bu yüzden
kırılmayan bir çiçeğin kalp yönüne döndürün beni isterseniz
yaĢadığım kadar dilinden anlarım dökülen mevsimlerin!

Yine ellerimi örüyor kirpiler.
Yangınların burnuma sokuluĢları.
Gömdüğüm arkadaĢlar,
tohumlara, zıvanalara,
sesleri unutulmuĢ.

-ağaçsenin hiç mevsimin oldu mu Derya ya da yüzünde kaç
ağaç var
ben yangında ölmüĢ orman resmi yapmayı bilmiyorum
aldığın nefesle yürüyorum düĢüyorum uçurumundan
sıkıntının
kaburgamda geceleri horlayan bir infilak sadece
ölülerin cevap verdiği görülmemiĢtir biliyorum
ve duyulmamıĢtır dudaklardan
son trene yetiĢmek için kalktığı kuĢ resimlerinin!

Daracık bir sokaktan
saklı bir avluya çıkaracak,
küçük bir günaha.
Ekmek atmak boğulan bir çocuğa.
Belki parasını öpüp, yatmak bir kadınla.
Ġhtiyacım var böyle küçük bir günaha.

-anneanne beni böyle yıkama de, beni göğsümden çıkar
bir deliçay gibiyim içimde beni duy, kok beni, öp
ninnilediğin güzel sesinden bana bir kuĢ büyüt
beni böyle gönderme de anne, beni koynunda onar!

AlıĢamam küçük Ģeylere.
Küçük kuĢlar,
küçük bulutlar,
küçük Ģehirler...
Bir zorba gibi, sevmedim küçük Ģeyleri.
Küçük bir günah.
Belki, sigarada adımı söndürmek
Küçük bir köyde koyunları diĢlemek.
Bir çocuğun ıslak saçlarından içmek.
Kendimden vazgeçmek belki.

mermerama dört kiĢiyle toprağa kardılar olanca anıyı
yüzünü mermerle yamadılar sessiz sedasız
-trensarıldın mı annene son düdüğü de çalarken yaĢlı trenin
hayata yeniden gelebilmenin kurdun mu hayalini
boğazındaki delikten geçti mi derin güzelliği ırmakların
meğer nefes yudum yudum tatlanan bir Ģeker ağacıymıĢ
anladım gittiğinde

Küçük bir günah!
Ġnsan son nefesinde de küfredebilir!
Söz veriyorum köpeklere ve atlara:
Günahların peĢinden koĢacağım yalnızca.
Küçük günahların, küçük bir insan olup.
Belki, bu gece kızıl erikleri vuracağım.
Belki, kızımın kumbarasını yakacağım.
Belki, annemi eteğinden asacağım.

-rüyasaçlarını dökme onlar kalsın annenin rüyasına uzat
bebeklerin yumuĢacık uykuları olur yine öyle uyu
beni böyle göğsümdeki meyhanede ağlarken görme!

Küçük bir günah,
ihtiyacım var!

dönüp dünyanın suratına tükür en iyisi!
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GÜNLÜK

Ozan ÖZTEPE

Osman Serhat ERKEKLĠ

MEMLEKETĠMDEN
ĠSYAN MANZARALARI - LXII

583
Değerli eleĢtirmen Tuncer Uçarol‟a yaĢarken kitap çıkarması
için çok ısrar ettik. Kabul eder gibi olmuĢ ama ömrü
yetmemiĢti. Üç ana eser bıraktı: Ġncelemesel ġiir EleĢtirileri,
Denemesel ġiir EleĢtirileri, ġiirler Üstüne Günlük. Adana
için yazdığı anı ağırlıklı tanıtım kitabını basan Heyemola
sıra ile basacak bunları anlaĢılan.

ERGAN KÖYÜ‟NDEN MEHMET
ÇELĠK‟ĠN ANLATTIĞIDIR
KutsanmıĢ
Emek harcanmıĢ
KararmıĢ
TaĢları Cimin‟den taĢınmıĢ

584
Amcam Yüksel Erkekli Ģairdi. Benim kitaplarımı
okuduğunu hiç sanmıyorum. Ġnsanı bazen en yakınları bile
okumuyor.

YıkılmıĢ
SıyrılmıĢ ahĢap hatılları bedeninden ayrılmıĢ
Ağır ağır eğilmiĢ zemine, hemhal olmuĢ,
YaralanmıĢ
Alev tutmuĢ
Önce damı seyrelmiĢ
sonra kiriĢleri
yarılmıĢ

585
Özgür Erkekli diyor: Ben Hayatın peĢinden koĢuyorum,
Dünya da beni kovalıyor. Dünya ile Hayatı tefrik etmesi iyi
olmuĢ kardeĢimin.
586
Ġnsanlar özensiz. Hayvanlarda mesela saygı diye bir mesele
yok. Ahlak akılla geliyor ve gidiyor. On Emire gerekçe
akılla.

Yeniden çatılmıĢ
DoğrulmuĢ
GerilmiĢ
AralanmıĢ, arınmıĢ

587
Cep telefonu at avrat silah üçlüsünün devamı gibi oldu.
Elimin altında olmayınca eksiklik duyuyorum.

Dokuz yüz on beĢte
dört oğlu AteĢyan‟ın
yığılınca
üst üste köyün meydanına çırılçıplak
hepten küsmüĢ taĢları
yere kapaklanmıĢ yorgun
kilise

588
Biz Sevil‟le on yıldır birlikteyiz. Sadece altmıĢ yıllık
mobilyaları değiĢtirdik. Mesela kendimize avize aramadık.
Çıplak ampuller altında oturuyoruz ve mesuduz.
589
Ramis Dara, Ozan Öztepe ve ben Mudanya‟da buluĢtuk.
Ramis Dara bir ara dedi ki: MeĢguliyet dinimdir benim.
Sağolsun Ġstanbul‟dan Ozan götürdü getirdi.

-------------------------------------------------------------------------

590
Sevil‟le hemĢerim Gülperi‟lerin evine gittik. Kemal Sunal
filmleri izledik. Bu filmler eskimiyor. Üst üste bile izleniyor.
Gülperi‟nin eĢi Davut Bey dedi ki : Kemal Sunal her evin
misafiri; ve ekledi: Öldüğü gün Ġstanbul‟da büyük bir
sessizlik oldu.

bıktığım kadar eski Ģairlerden de bıktım. Yeni Ģair yeni bir
maden, yeni bir madde, yeni bir mana getirmeli. Yeprem
Türk ve Ozan Öztepe‟de bu hassa var.
594
Kriz. Dolara karĢı değerin düĢmesi. Eldeki sınırlı para
malları alamaz oldu. Buzluğa domat, bamya, barbunya,
fasulye attım. Reçel ve turĢu yaptım. Ġçki ve sigaram olsaydı
nasıl yetiĢecektim, bilmiyorum.

591
Hüseyin Peker Engel-siz adlı son Ģiir kitabında diyor ki: Yer
ayırma mezarlık köĢesinde bize / Kirletir düĢünceyi ölüm…
592
Sincan İstasyonu‟nun eylül-ekim 2018 sayısında Hüseyin
Serhat Arıkan adlı genç Ģairin “bir elma neye üzülür hiç
sordun mu” mısraı ile baĢlayan Ģiiri orijinaldi.
Desteklenmesi gereken bir Ģair.

595
HemĢerim Gülperi yine bahçesinden biber, buğdaydan
yapılan tarhana ve çökelek getirdi. Günlerimi onlarla
geçiriyorum.
596
Siyasi düĢünce farklarından, egodan, edeb eksikliğinden hep
Ģikayet edilecek. Ne güzel bir filmdi : Ġnsanlar YaĢadıkça…

593
Doydum. Hiçbir Ģair okuma isteği uyandırmıyor. Hususiyet
ile çok bilinenler. Ġnsan biraz da keĢf etmek istiyor. ġair çok
eskimemeli; ayağa düĢmemeli; taze kalmalı. Naylondan

16 Eylül 2018
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ġerif TEMURTAġ

Remzi ÇATAK

BĠR GECE VAKTĠ

BU ARALAR SEN

yosun ve küf kokuyor gece
ölüm gelir kör uykularda
çıkarım bir düĢten bir köy evine
hayal kurarım taĢ ocağında
düĢerim bir buluttan gerçeğe

Sen Güney'in aĢk manzarası
renklerin isyanı,
Sen temmuzların esintili boğazı
Söylesene nerelerde çoğalır Ģimdi sesin
Hangi gök doluyor ağzının tepelerine
Ben vardım Hint eline. [ Bak
Yalnızlık, herkesi anlatıyor biraz

düĢer toprağa tohum
paramparça sıkılmıĢ yaĢamlar
ilkyaz uyanır ölüm uykularından
su gider kum kalır
akar dere boyu yaĢama

Yıkık dökük parmakların yankısında
Söylesene nerelerde yetiĢir zamana insan
Ben üzgünsem yokluğunda aynada, ihtilallerde
ve elimi dolduran bu hiçlikte
Üzgünümdür iĢte
belki de
Sonu kötü biten bütün romanlardan

kör bir bıçak saplanır gecenin ciğerine
eylül de gelir uzanır
gider son yaz ilk gençliğimden
sonbahardan kıĢa
yağmur da gelir belki

Söylesene yusufçuk kuĢlarının anası
kekik kokulu dağların karında filizlenen sevdadır ( adın/
Ölüme karĢı geçtiğimiz denizler
Bir çığlık halinde Ģimdi

köstebek sığınaklarında keder
yorgun bir amele gibi uyuyor toprak
kuyudan ayran çekiyorum
yakıyorum sokak ateĢini
ten ve kül kokuyor sığınak

bana kalırsa buna özlem derim ben
Çukurova yaslanır gibi bu akĢamüstü
döktüğüm yoksulluk yükseliĢte

Eylül 2018, Salihli

Söylesene sen aĢkı, umudu kurtarma ordusu
Kim olur ben gibi yağmur bekçisi
YaĢamı sıyırarak yaĢadım ben
uyandırmaya gelsen beni, yorgun bir rüzgârım ben
Sen Güney'in aĢk manzarası
yüzümü sana tutsam leylaklar atar belki üstümüzde
Söylesene nerelerde kaldın sen

Ahmet AKARSU
KAHVE DENĠZ
Tüm mülkün bir deniz gibi
çıplak ayağınla bastığın
derinlerden gelen bir Ģey taĢıyorsun
bunun izi var üzerinde.

Dilek BAYRAM
KANTROL

Kendine bir sis oydun vehimlerinden
UçuĢan yaprakların yoksuzluğunda
YıkanmıĢ ellerin, perdeler gibi
Hep örtüyorlar serinliğini.

Ruhumu uçan bir süpürgeye bindirdim:
Defterimin sayfalarında karıncalar dolanırken,
Kantaron yağına kantrol yağı diyerek,
Devamlı aynı sözcükleri tekrarlayan yaĢlı amca
EkĢi karadut, ekĢi karadut satıyordu.

Bir su boĢluğunda tadar gibi
Kırpıyorsun gözlerini, tüller…
MenekĢeli erguvanlı yangınların
Zihnimde bıraktığı koku…

Ruhum buralardan çoktan kaçıp gitmiĢti o sıralarda:
Bol tozlu 1958 tarihli Fransızca ve Ġspanyolca kitaplar,
Çizgi romanlar, eski bira bardakları
Pikapta dönüp duran adını bilmediğim bir müzik.

Bana uzaklığının ağrılığı
Ve yorgun kumaĢlar…
Bunlar bana seni anlatamıyor, yokluğun bunların anlamsız
dolgusu.
Ve günden kalan bir çiçek
BoĢluğuma uzatıyorsun, dokunuyorum
Tüm bir bekleyiĢin sonu neye varacak
Her gün basıp geçtiğimiz kahve deniz…

Uzun süredir kelebek görmemiĢtim…
Aristo burada evlenmiĢ, burada âĢık olmuĢ.
Ben Sokrat‟ı severim, Sokrat‟tan bir iz yok
Athena‟da bakılacak özel bir dünya var
Uçan bir süpürge var, kapı ardında.
Ağustos 2018
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YEPREM TÜRK‟ÜN
“BAYRAK RĠSALESĠ”

Orhan EMRE
DATÇA‟YA DAĠR ĠZ DÜġÜMLERĠ

Erkan KARA
ı

Edebiyatımızda özgün iĢlere imza atan Ģairlerdendir, Yeprem
Türk. Yeni eseri Bayrak Risalesi ile bunu bir kez daha bizlere
göstermiĢ oldu. Bundan önce, dört Ģiir, dört düĢünce ve iki
poetik kitabı bulunan Ģairin, edebiyatımıza kattığı bu on birinci
eseri Bayrak Risalesi, adından da anlaĢılacağı gibi, bayrak
üzerine, elli dört sayfadan müteĢekkil, kırk parça metinden
mürekkep, tematik bir çalıĢmadır.

akĢama vuran güneĢ uzak
bir dağın ve taĢın suskunluğu
sürerken
su ağaç ve rüzgâr
hep bir ağızdan bir ses olurlar...
ıı
içine girdiğim deniz
rüzgârın savurduğu çam kokusu
göğün hüsranına varan incir tanesi

Kitap, dünden bugüne birliğin göstergesi olan değerlere bir
selam ile açılıyor; ve kırkhırkanın ipi çıkrığında, kırk kuyuya
birden salınıp sabaha Bir çıkan hâl ile, adeta birliğin simgesini
oluĢturan bir “Bayrak Risalesi.” Evet, Yeprem Türk‟teki bu
coĢkunluk (Bayrak Risalesi), her Ģeyin faĢ edildiği bir zamanda
–bir çok ağızlı olanı gördüğündendir ki– ortalık olmak değil,
hayat içinde varolmak için, edebi dildeki, birliğin bir
göstergesidir.

ayrılırken diğer parçasından
tanesine varan toz gibi karıĢır
ateĢ böceği yıldızlara...
ııı
uyanıĢ: hızır ve Ģah köyünde
dört kapı kırk makam
kırılgan, tüm avlularda Hüseyin

Ġlim, irfan ve tefekkür üzerinde yoğunlaĢan Bayrak Risalesi ile,
bin yıllık kimliğimizin sembolü bayrağımıza, Anadolu irfanı
ekseninde, yeni ve farklı bir boyut kazandırarak, bayrağın hangi
bayrak olduğunu bu kitapta bize anlatmaktadır Ģair Yeprem
Türk. Anadolu irfanı yalnız tasavvufla eĢitlenmese de, kültürel,
örfi, islami ve siyasi kaynakların içindeki en temel taĢı
tasavvuftur yine de. Çünkü, insanı kendisine dair keĢifleri canlı
tutan, tasavvuftur.

ölümlü dünyada hakikat...
ıv
gözlerimde bir kapanıĢ
cennet denilen o rüya: datça‟da
tüm zamanlar bir koyda toplanır

Bu bağlamda, aĢk ve irfan içre Bayrak Risalesi; bayrağın
tarihini, onu kendi tarihinden baĢka, Ģairin kendi yüreğinden
kendi sözcükleri ile edindiğini de bu aĢk (Bayrak Risalesi) ile
görmekteyiz. Yani bir aĢk medeniyeti değil miydi bir bakıma
Ariflerin Anadolu‟da bize kurdukları. Bu yüzden aĢk deyip de
geçemeyiz, çünkü bayrağa dil olacak kanın gayreti aĢktadır.
Bunun için Yeprem Türk de “Bayrak aslında yazılmaz
kardeĢlerim. Bayrak söylenir. Ve ben bayrağı, yazmam,
söylerim” diyor.

belki bir gün tanrı bizi de sever

Anıl BAYRAM
TANRI KIYAĞI

O vakit bize de Bayrak Risalesi'ne bir kulak vermek düĢüyor:
“Rabbim! Bayrağım doluysa: Buyruğunla ve „gözbebeğimiz‟in
iziyle dolu. Hacılarının Mekke‟de tavaf haliyle dolu. Hira, Tur,
Nil haliyle dolu. Anadolu, Balkan, Afrika haliyle. Gül,
sarıçiçek, ardıç haliyle. Kimsesizlere arkadaş haliyle, açlarına
aş haliyle dolu. Emek deme haliyle ille de çalışmak haliyle.
Adalet ve ölçü haliyle. Umudu öldüren her şeyi öldürmüştür
diyenlerin ve direnenlerin istikbali yeşerten gayretleri ile dolu.
Ve Allah benle istediğini yapsın haliyle dolu.”

tepemde koca bir bulut
Ģeffaf, gemi biçimli
sanki Ruh‟un gemisi
uzansam göğe, dokunacağım
bir çift günah y
a
ğ
ı
yakaladım. Biri senin, biri benim bahtıma
okĢamaya memelerinden baĢlayacağım
rujun akmasın.

*Yeprem Türk, “Bayrak Risalesi”, Kuruluş Dergisi Yayını, 54
sayfa.
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Meral BAĞCI

Nisa LEYLA

SERĠLMĠġ PENCEREYE TEFEKKÜR

ÖLÜM GELMĠġ GĠBĠ

Devrederken dili Ģiire
Malûmu oldu aylak kadın kalemin
Isparmoza tutmuĢ acıların
EsrimiĢ fikir merasiminde
Söz kavgası usanç

akĢam olduğunda kalbim karardığında
ölüm gelmiĢ gibi çok özlüyorum seni
aynaya baktığımda yüzüm sarardığında
ölüm gelmiĢ gibi çok özlüyorum seni

Toprağın ağırlığını alırmıĢ bahar
Can yanığına Asya yağmuru
Açsın terütaze pastoral sanat bakıĢı kadın
Peki ya güngörmez mi kardelen

sözcükler oturduğunda seni içtiğimde
ölüm gelmiĢ gibi çok özlüyorum seni

Aynı göklerden kanatlanıp inen
ĠĢlenmiĢ bu Ģiirde eĢit değil miyiz
ġiirler olsun ki evet

aklıma geldiğinde aklım durduğunda
ölüm gelmiĢ gibi çok özlüyorum seni

Yine gelir mi yıldızlar saykodelik geceye
GüneĢin turuncusu da ıslanmıĢ
Ayak sürmemiĢ sularda
Yurduna sürülen savaĢ paniğiyle
Son utkuları bunlar
Gark olmuĢ nevi Ģahsı softa ayağına
Kan taĢıyan hatta temel olmuĢ günde
Tanrılara bağlandı eller
AkĢamdan damla damla yaĢlar
Dar-ü gülistan sulandı
Havarilerin kargıĢında sayrıklık ya
ĠĢte tarihi hatıraların amansız yükü
TaĢa bağlanmıĢ dizleri karanlığın izinde
Sessiz dil kökler

boynum büküldüğünde boynum ağladığında
ölüm gelmiĢ gibi çok özlüyorum seni
ölüm gelmiĢ gibi ölümüm gelmiĢ gibi
ölecekmiĢsin gibi çok özlüyorum seni

Ali Osman AVCI
BĠR ÇAY ĠÇĠMĠ
Haydar Ergülen‟e

Politik dayanç gözetmez doğa üstün müdür
Kötülüklerin sorumlusu sefihken
Lirik devinimlerin tansılığı
Güzelliği ayıklayan stoacı
Esinti ki gravör
Ipıl ıpıl kalabalığa karıĢan
Oradan kahramanlık hikâyesi anlatan geceye
IĢık kopyasını mühürleyen adına
Ve sunmuĢ kendini bilgi renklere çalımlı
Hare hare evrenselce

Ah diyorum Haydar abi
Oturup bir çay içemedik sakin bir körfez akĢamında seninle
Yürüyüp geçtin yanımdan dalgın bir deniz gibi
Sakalından bahar gibi Ģiirler
BaĢıboĢ bir tren gibi süzüldü sarı bir yalnızlığa
Bir damla buluĢtu bütünüyle
Esridi bulutlar, gök tutuĢtu nârından

El uzatma çağrısı bülbül
Yarımküre ses aĢk özgürlük
Efil efil Ģölen
Kucak dolu kitap barikat

Haydar abi diyorum sen anla
Ne zaman dönsek kendimize
EskiĢehir oluyor bütün Ģehirler
Uçuyor aĢkın zerreleri göğün kanatlı bahçelerinde
Meydan okuyoruz yerçekiminin bütün yasalarına

Erdinç DĠNÇER
TAKATUKA

Odunpazarında biz üç arkadaĢ masamızda elli iki ve üç çay
Küçük bir es verdik ömrümüze sen bilmezsin

ve ördüm ĢiĢleyerek bir meczubun hırkasını

Bütün gurbetleri topladım hüznün pazarında
Divan sazımla Ali‟yi çağırdım erenler dergâhında

ilk elden bir yaĢam mümkünse bu gövdede
giydir beni eskici hele al bu takatukaları
takatukalatmaya götür takatukacıya
kırıĢmıĢ ellerim hazır kavgaya

Sen var bu dediklerimi mektup belle Haydar abi
Ve kör bir kuyudan baĢkası bilmesin gönlümüze düĢen
güneĢi

ve söylemek isterdim güzel bir kadına
her ben‟in dünyayı yeniden öptüğünü
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ĠKĠNDĠ
Hayat bir indibindi
Bir kuĢluk bir ikindi
O hoĢ kırkikindiler
Birden nasıl da dindi

Ramis DARA
VAKĠT MANĠLERĠ
SABAH
Dirildim kalktım sabah
Dünyaya baktım sabah
Uykuda baĢucuna
Bir gül bıraktım sabah

Penceremdeki ıtır
Açıyor pıtır pıtır
Ġkindi bana en çok
Mazimi hatırlatır

Tatlı iĢtahlar olsun
Kutlu siftahlar olsun
Som ıĢıklar altında
Mutlu sabahlar olsun

KuĢluğun bir eĢisin
Belki de kardeĢisin
Sen çok yaĢa ikindi
Kanımın ateĢisin...

Sabah yarı kutsaldır
Eğme baĢını kaldır
Hamle bekliyor senden
Sarıl hayata saldır

AKġAM
AkĢam derim susarım
Düğmeleri kısarım
Kırılırım dünyaya
Bazen öyle pısarım

KUġLUK
GüneĢ doğar hoĢluktur
Manevi serhoĢluktur
Bir adam boyu çıkar
Dem bu demdir kuĢluktur

Gündüz gece arası
Kısa sert macerası
Ġzin vermem elimden
Tutsun akĢam sofrası

Sabah öğle arası
Huzurlu manzarası
KuĢluk kuĢlar öterken
Silinir kalp yarası

AkĢam ağır bir makam
Anlamsızlık ve anlam
Sarkaç gibi sallanır
AkĢam akĢam ah akĢam

Ġnce bir güneĢ kuĢluk
Herkesle kardeĢ kuĢluk
El eder hem göz eder
Güleç ve demkeĢ kuĢluk

GECE
Gece saltanatımdır
Ülkemle vuslatımdır
Dört bir yana sürerim
Kanatlı cin atımdır

ÖĞLE
Öğle tatilindeyim
AĢkın sahilindeyin
Dinlerim bıcır bıcır
KuĢların dilindeyim

Kendimedir pazarım
Bin bozar bir yazarım
Birkaç damla su için
On bin metre kazarım

Bir yağmurdum bir seldim
Sert kayaları deldim
Öğlende toy kurulmuĢ
Kanat kuĢanıp geldim

En sevdiğim yer gece
GümüĢi bir ter gece
AkĢamları bir ölür
Bin yaĢarım her gece

Yaptım küçük bir sayım
Nasıl bir masadayım
Öğlen mezesi gökten
Haydin güneĢim ayım.
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