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ĠÇĠNDEN TRENLER GEÇEN
BĠR KASABAYDI AġK

Yeraltında biriken sesler arka arkaya patlıyor, duymazdan
gel
Sebepsiz yere ayaklanıyor dünya iĢleri, aldırma
Bugün tatil, ayakları kayıtsızlığa uzatma günü, sen biraz
daha uyu
Ben elimden geldiğince avuturum evin içindeki telaĢlı
koĢturmaları

Ġçinden trenler geçen bir kasabaydı aĢk, bölünen rüyalarıyla
gecesi gündüzüne karıĢmıĢ.
Ġçimizde hep bir boĢluk ve bir baĢka boĢluğa atlamaya hazır
bizler intihar meyillileri, uçurum çiçekleri, uykusuzlar,
onca kalabalık arasından uyumsuzlara tutulanlar
uzun yolları kestirmeden alanları seçtik

Kahvaltı tamam; ikindiye doğru Ģarap içeriz, mutlaka
kırmızı
Unutma; elma ve yeĢillik alacaksın pazardan, biraz da zeytin
Belki birkaç limon, bakıp bakıp hüzünleneceğimiz kadar sarı

günü akĢama kavuĢturduk, akĢamı geceye de
pencere önlerinde
canı isterse gelip gidenleri bekledik.

Sonbaharın saklısında yaza ait kırık dökük hatıralar
Bizim aklımızda sancılı ömür, arka tarafta bekleyen aksi iki
ihtiyar
Uçsuz bucaksız pamuk tarlasına gömülüyor son birkaç
dokunuĢ
GüneĢ batarken gözyaĢı ile ıslanıyor ufuk çizgisi
Mendilin bahanesi hazır, çekilecek gibi değil bu kahır

Biz ki eve ekmek getirenleri değil,
ruhu serseri rüzgârların peĢine takılanları sevdik
içgüdü mü dersin, çekidüzen verme isteği mi,
ya da bile isteye acıtmak kendimizi... ġu var ki
acıdan duyduğumuz hazzı
seviĢirken hissetmedik.

Zarfın üstüne pulu yapıĢtırıp köĢeye bırak sevgilim, unutma
YazılmıĢ her mektup kendi adresini bir gün nasıl olsa bulur

Sanki bir yerlere yetiĢecekmiĢçesine acele,
vermeden alınanların içteki serinliğiyle
üĢüyen ruhumuz, kalkar
hüznü alırdı üstüne.

Gel, sokağa çıkalım; bugün pazar, meyhaneler gün boyu
açık

Ġçinden trenler geçen bir kasabaydı aĢk, bölünen rüyalarıyla
gecesi gündüzüne karıĢmıĢ.

Levent KARATAġ
ERĠNÇ
Uyku kalkıĢımıdır o
TutmamıĢtır dikiĢi parçalanmıĢ rüyâların geceye.
Allah'ın-kul fakirine verdiği rahatlığı afiriklemiĢse ben
devletim devleti...
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Gece O'nun göğe döktüğü Ģeffaf mücevherleri;
Yıldızlar ve Ay'ı -görmeden uyunana- uyku mu derim ben?
Ah o derin yaz uykuları, kerpiç ev damlarında.
Haydut Memed’in analığı Neyir'in iç çamaĢırlarını
Köpeği Baysal'a giydirdiği
O Hıdırellez sabahı kadar uzak erincim.
Ocak 2019 / Istanbul / Sürgün.
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iĢbirlikçi yoldan çıkmıĢ ruhumun aynasını (öfkeli bilinmeyenin
eline tutuĢturulan) kırıp, gerçekten düĢe, düĢten gerçeğe
koĢarken gizleyebildiklerimi kalesinden çıkararak uyumlaĢtıran
algımın çağırdığı munis anlamla gururlu benzerliğin içinde
kaybolmak istiyorum.
Yeni sayfamda: Alanında doktorasını vermiĢ emojiler
eĢliğinde güzelliğin ve yaĢanmıĢlığın gelip yerleĢtiği
gülümseyiĢin ağrıyan noktasına parmak basmak istiyorum.
Çılgın kahkahalar eĢliğinde dalgakıran inĢa eden sözcükleri
boğarak öldürmek istiyorum. Demini almıĢ nabzın Ģerbetini
içmek istiyorum. Etiketlenince gıdıklanmak istiyorum.
Grubumun Kitaplık Kolu BaĢkanı olmak istiyorum. ġiirsel bir
sonuç için peruklu aklımın yarı yolunda yorulup, zamanı ve
mekânı
mıncıklamak
istiyorum.
Yeni
sayfamda
bahçeliĢiirevlerden fıĢkıran Ģiirsel zenginliğe su böreği olmak
istiyorum, para biriktirip Ģiir kitabı çıkarmak istiyorum. Daha
bir sürü Ģey yapmak istiyorum. Yaparım!
*****
Bazen, bir karĢılık verebilme yeteneğine eriĢmiĢ ve zekâsını
okuyucusundan almıĢ, anormal insan olarak sözcüklü
sözcüksüz bu kadim yoğun baskıya dayanamıyorum. ĠĢte yine
ulağını bekledi palazlanmıĢ ayrılık, Ģiirsel bir kuĢatmanın
ortasında olgunluğunu yeĢertiyor eyer ve at. Ve hâlâ maske
topluyorum sessizliğime, küçük sevinçler doluyor içeri.
BaĢucumda bana hayran günahsız bir kalabalık.
Artık, damıtılmıĢ Ģiirsel yalnızlığımla iyi geçinmek için
neyi, nasıl üstelik ne zaman paylaĢacağıma, tarifli korkularıyla
yokuĢ
aĢağı koĢan, kendini ötekinde sorgulayan,
empatiksempatik aklımın gözü kulağı psikolojim karar veriyor.
Böylesi çok daha iyi ve gölgesinde Ģiir piĢiren kendimi
gördüğüme de seviniyorum. Ve devamında bazı kavramları ve
onlara özene bezene yüklenmiĢ tanımları kabul etmiyorum.
Bana göre bunlar, aklını ele geçirip, insanı korkunç bir piyona
dönüĢtürüyor. Bu yüzden, bazı sözcüklerin sözlük anlamlarını
silip; onlara, özü zenginleĢtirecek yeni yüce anlamlar vermek
istiyorum. KuĢatmayı kaldıracağım. Bir yeniden yaratma
çabasıdır bu sözcüklere ve diğer Ģeylere acımasız davranan düĢ.
Artık, anlam buz dansına çıktı.
*****
Kaygılar biriktirir, biriktirsin ve barındırır, o Uzak, içimizde
unutulan, acı çeken insan için, insana yürümek için. Garip bir
gündü! Sensin karabasanlarla boğuĢup duran, dedim, soğuk
savaĢına büyümüĢ Ģiirsel sendromun bulgularını onaran düĢ
tamircisine. Usulca soyunmuĢtu yosun, nefesinde orman
dölleyen, sonsuzluğu belleyen kusurlu iĢgalin imgelerine.
Keskinin ucunda ilgi çukurları, lirik yaslanmalar, aynasında
ruhunu okĢayan carpe diem.
TeĢekkür etti, biçimiyle acısına huzur eĢleyen kırılgan bir
zamanı paylaĢtığım için, “Kalabalık arasında benden daha
kötülerini görüyorum.” diyen. Sonra belleğimde yer açtım tuhaf
bir tereddüte, okudum geri çağrılan yaĢlanmıĢ sözcüklerini.
Tanrım, nasıl da korkunç sonuçlar doğuruyor, çağrılınca
kasırgasına magma, o fesih: Ġnsanın kendini tanıması!
*****
ġimdi sen, yazıda ve turada özne; Ģiir üzerine de düĢünen ve
hisli ev Ģiirleri yazan ve okuyan ünlü bir Ģair eleĢtirmen olsan.
Bir güzelim emek ürünü dergide veya derginde Ģiir üzerine
konusu hâlâ taptaze bi yazın çıksa. Yazında, taaa ne zaman
ölmüĢ gitmiĢ bazı Ģairlerden alıntılar yapsan. Sonra
dayanamayıp, o Ģairlerin söylediklerini, bir kez de kendi
muhkem cümlelerinle yazıp, konuya iliĢkin özgün düĢüncelerini
oluĢtursan. Bu Ģey, senin cerbezeli yöntemin olsa! Sonra yine
çağrıĢımdan inerek Ģiirsel mühim bir tespitte bulunsan, Ģiiri
açıklamayan... Bu sempati uyandıracak tespiti, Ģiir gibi
çalıĢılmıĢ üç beĢ devrik cümleyle açıklasan. Sonra bu üç beĢ
cümlelik açıklamayı da dil ötesi bir yaklaĢımla yine alıntıyla
destekli iki üç cümleyle açıklasan. Sonra yine açıkladığını

ġĠĠR ĠÇĠN BĠLĠNÇALTI
PARAGRAFLARI XXI
Oresay Özgür DOĞAN
“Sizi etkileyen Ģeyler, nasıl olursa olsunlar, önemli
değildir.”
ġiirsel iĢ icabı dengesizliğe. Yalnızlığı ve sessizliği riske
atana. Bize yeni bir Ģiirsel atmosfer lazım, diyene. Ödül için
damda yatan Ģair oğlana. Ev iĢleri sosyolojisinin kırık bir
psikolojiye yamanmıĢ sosyal antropolojisine. ġiirsel pilav
ısıtmanın püf noktalarına. Ulusal ve uluslararası Ģiirsel
etkinliklere katılma puanına. Yazarak yaĢlanan Ramapithecus'a.
Mühim Ģiirsel gönderilere e-ifade bırakma makinelerine.
SosyalleĢmiĢ duygularına vizyon içiren Ģiirsel sıkıntıya. Mavi
panjurlu evin bahçesinden fıĢkıran Ģiirsel yazılara. ġiirsel aklını
alırım, diyene. Editör onayından geçen kitaplara.
Laf olsun torba dolsun estetiği ile eleĢtirel yorumculuk
yapanlara. Saf bir estetikle uzağı ve yakını biçimiyle
akıllandıran lavdan imgelere. Bir yorgunluk estetiği ile yara
bere içindeki Ģiirsel olaylara düĢünce devĢirenlere. Örtünün
alında bekleyen tamamlanmamıĢ yontuya. ġiirsel tartıĢmaların
ortasında Ģiirsel vido çekenlere. Tuzlu suya batırılmıĢ laf
kalabalığının Ģiirsel seçkisine. Kem gözlere ĢiĢ buluttan çıkacak
bir ayın öncül kıvılcımlarına. Zamazingosunun koynunda
ısınmaya çalıĢarak aĢkı tarif eden özgünlük ırmağının asi
çocuğuna. Meydanının gururu köĢesinden bakan alaycı siyah
kediye. Kendi içinin soylusu tahta atın ıĢıltısına. Ġyi okumalar
ve yazmalar dilerim.
*****
”Farkındalık” yaratacak Ģiirsel bir iĢ arıyorum. Etik estetik
bir meĢguliyet olsun istiyorum. ġöyle, çeliĢkiler üzerinden
zaman ve mekân eleĢtirisiyle imge dolaĢımı bir Ģairlik
düĢünceyle ıĢıldamıĢ gerdan kıran yaĢamın içinde en saf haliyle
alıĢkanlıkların yerçekimine karĢı koyarak bireysel bilinçten
toplumsal bilince duygudan önce akla eleĢtirel bir masumiyetle
büyük bir huzursuzlukla elbette felsefi temeli olan pası
çıkarılmıĢ bir tutumla modaya moda bir kara mizahla soyuttan
somuta düĢler çizerek Ģüphesiz bir edebiyat disiplini
uygulamasıyla içerek insanlık hâlinin sihrini yaratıcı
yalnızlığıyla kendi biçiminin peĢinden koĢan koĢusuyla avunan
ve soğukkanlı güne Ģiirsel seslenen bir tavus kuĢunu çözümsüz
olanakların içinde ağırlayarak müthiĢ övgülerle Ģöyle derincil
eleĢtirel Ģiirsel yorumlar incelemeler değerlendirmeler ve diğer
Ģeylerle sesleneyim, diyorum oraya ve buraya. Orada ve burada
yaratıcı okuyucular uzağa yakına ĢimĢek çakan referanslar,
kendine Ģiirsel Ģarkılar söyleyen avlular.
Hadi, bu filme iki bilet alalım. ÇıkıĢa bir acı kahve anısı da
yazalım. Bak, derin bilgimin öncü iĢareti bir vurguyla çalıp zili,
çalıĢtıracağım içkin hüzün taraması için Ģiirsel x-ray cihazını!
Biçimler ve biçemler keseceğim öğretilmiĢ Ģeyler üzerine
kurulan ve beklenen bahara müjdeler salan, okĢayarak en hassas
noktasından kerli ferli bir duyarlılığı selamlayacağım,
gülümsemeler iĢlenmiĢ Ģiirsel lirik yorgunlukları, o içsel
çatıĢmalara ve suskuya ve gizlenmiĢ utanca bağıĢlanan.
Ben’lerle çürümüĢ söyleyiĢ bütünlüğüne kumaĢ biçerek,
diyorum. DıĢlanma korkusuyla heves yamayan tedirgin kuĢlar
ve birbirine benzeyen aĢklar için tümceler boyunca boyanmıĢ
ıstırap ve gerginlikleri sileceğim diyorum, duvarlardan. Kalbimi
verdim sana. IĢıldıyor tematik dayanaklar. ĠĢte dilden dile
yüksek geçiĢler. ĠĢte müzikalite. ġiirsel yorumlar uzamındayız.
Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiĢtir.
*****
Sözü alkıĢlanan bir Ģair olarak elektronik ortamda farklı bir
isimle yeni bir sayfa açmayı düĢünüyorum. Orada yıkıma
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açıklayan açıklamanı yine iki olmadı üç cümleyle açıklasan.
Sonra yine esinle açıklamanın açıklamasının açıklamasını
açıklayan açıklamalarla... Artık dergiler, sayfalar ıĢıldasın
dursun. Neyse ya, yaratıcı okuru bekletme. Hadi, yalnızca Ģiir
yazmakla kalmayan 0 yüreğine sağlık. Unutma sıkıldığında
yine kendini google'da ara. Oldu mu oldu!
*****
Artık Ģiirsel bir Ģeyler yapmanın zamanı geldi: En iyisi
yakında veya Ģartlarını oluĢturan en kısa zamanda kendimi
genel yayın yönetmeni mi ilan etsem, ne etsem? Veya olmadı
Ģöyle yaĢı baĢı gelen bir Ģiir-ödül için ıslık mı çalsam, uzak
diyarlardan, çaktırmadan? En iyisi ne yapsam? Hadi yaĢadım
gitsin! Böyle olsun. Veya ağır bir yazıcı rolünde beklentilerin
kapaklarını mı açsam? Umuduna ürkek fotoğraflar mı
asıversem avluya acayip masumiyetiyle? Boyasam mı
beklentileri, istenilen renkte? DüĢleri büyülü bir yolculuğa mı
çıkarsam, Ģiir yolun kıvrımlarında? Ağlasam, sızlansam...
Sonra. Beklemeler sığınağında sessizliğe birikmeye baĢlasa
saatler. GüneĢ açsa kül denizi. Kınından çıksa kördüğüm,
küflenmiĢ bellek. Sonra tenlerde ölü kuĢlar, kendini gizleyen
fırtınadan dökülen. Bir ince kargaĢa. Heybesinde yılgınlıklar,
sevinçlerini okuyan gölgeler, sinse bir ay vakti, yavaĢça. ĠĢte bir
aĢkı yakalamak gerek paçasından! Ne kalıplı ve iyi kalpli bir
zaman, evet her Ģey olabilir, aç gözlerini bu fırsatlar avlusuna.
*****
ĠĢte elimin altında Bin Gözlü Böcek. Yürüyor ardı sıra
kabına sığmayan bir günün, öteki zamanlara seslenecek olan ve
“parlatıyor güneĢin ıĢığıyla mürekkepsiyahı kehribahar
boncuklarını bir Ģalın.” O Ģal ki dünyanın köprülerine
dokunmuĢ bir yalnızlıktır. Ve bir gece sessizce “süzülüp, iner
sahibinin ardından… Çığlık.” Dengenin bir ucunda, kerevetine
yer arıyor aklımdaki sözcükler, ardı ardına ekleniyor ve
selamlanıyor iç dünya gezintileri. Elimin altında, “Yaratmanın
sevinci.” IĢıldıyor, hiperaktif bir ayrıntılar cini. Sonra “Günah
zevkleri, …iyi bir kitaptı o.” Bütün kadim Ģiirleri okunuyor
yeryüzünün. Elimin altında, ölümlü bir güzellik. Ve demir
bilekli ölüleriyle kırbaçlıyor uykulu algıyı. Gülümsüyor
sessizliği kokuĢmuĢ itaatin, söylenip Ģımarıyor bağıĢlayan ölü.
Sonra yine o usunu baĢkalarının ayakları altına seren gürültü:
Kusurlu deniz ve mühre.
“Suskunlukta bile yeni bir baĢlangıç var, bir iĢaret ve
değiĢim.” diye yazmıĢ, Rilke.

Ġhsan BARAN
AH, AMA MOĞOL HÂLÂ
boğazımıza kadar yükselen kıĢ
aç kurtların soluğundan kaçıp bacalara giren
rüzgâr
ve köyde
kimsenin giymediği diĢli bot -izlerigencecik yüzümde tedirgin hatların oluĢumu
akordu sabaha dek bozulmayan köpeğin boğazı
yatağın baĢında bir cellat duruyor hissi verirdi
hayallerinde büyümüĢ olarak yaĢayan çocuklara
ve korkunç ürpertirdi
kırığına bant yapıĢtırılmıĢ camları zorlayan tipiyle
bakır kaplara damlayan suyun sesi
yaĢ yirmi dört ve sanki bir daha eklenmeyecek
yirmi dört
diller arasında akan nehrin suyundan topladığım
yorgun, tedirgin ve ıslak kelimeler-im
nasıl anlatsın
iki iri aç aslanın gözlerinden fıĢkıran hayatı
anılarım, göğü ortadan bölen çakım
koca bir Ģehri tek baĢına çağıran çan Ģiddetinde
hangi yöne baksam pırtlıyor alnımda
kurbanlık hayvanın boğazı kadar taze damar
yaĢ yirmi dört ve belki aynısından yaĢanacak
yirmi dört
babamdan öğrendiğim stran, soğutmalıydı oysa
Ģehrin içinden geçen tankların namlularını
hangi duyguyla yazsam, o
sırtında yatak, yatağın üstünde çocuk, elinde saksı
bilmediği yerlere taĢınan insanı
tutsun biri, bu kıyıMda bağlanmıĢ gemimĠ
sıcak denizlere salalım
tanrının yeni bir defter açtığı ben-den, öğrensin herkes
nehrin yanaklarını temizleyen kadınlara
yakılan türküyü, ve bilsin, güzel günler orada
sazlıkta, yıllardır büyümeyi bekliyor kundakta

Çıktı!
Zaman Tüneli Yazıları
Deneme
Fazlı Yalçın

ah, ama Moğol hâlâ

Yazılı Kâğıt Yayınları, Ankara, Mayıs 2018, 232 s.

Çıktı!
Çıktı!
Sevgi Yoksa Bir Uzun Türkü

Bedenimde Dövdüler Azize'yi

Öykü

Ģiir-metin

Fazlı Yalçın

Deniz Dengiz

Yazılı Kâğıt Yayınları, Ankara, Yeni baskı Ocak 2019, 168 s.

Kaos Çocuk Parkı, Ankara, Ocak 2019, 58 s.
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yıllardır kupkuru otağımı
bir gece yarısı
tavanaramı ısıttın

Mustafa Ergin KILIÇ
ÖZ(E)DEYĠġLER I

kuĢları
cemre gibi kalbe düĢen

i
kendini bıraktı da ateĢi eritti buz
diyor kızım

v
Ģemsiyemi sana açtım
artık güneĢine de
yağmuruna da varım
diyor kızım

sigaramın ateĢi gecenize çarpmıĢtı
biraz olsun karanlığınız yanmadı mı
hayat açık ara yara
hep önde
etime bata çıka

sana kurdum artık çadırımı
ne ev ne bark
kalbine kabile hayatı

tüm köĢelerimi kırdı da
tüm kıyılarımı aldı da
denizimden

bir güz kafilesi
bir leylak kafiyesi
bir deniz bir martı kadifesi

hayat aradığın yanlıĢ numara
beni artık çevirip durma
diyor kızım

vi
ey zaman değirmenine taĢ olduğumdan
buğdayım esmerim eskimiĢim

ii
sen kalbimde öylece
kalakalmıĢ kalamıĢ
hangi fotoğrafa baksam o poz
hangi fotoğrafa baksam o yakamoz

kas sistemim sinir sistemim
iskelet sistemim çökmüĢ de
dizlerinin üstüne
koymuĢsun bir an baĢını
sanki dağılmıĢ bir sofranın toplanması
bir ağacın saçılmıĢ yapraklarının
dibine yeniden süprülmeye baĢlanması

sönmüyor sönmüyor
ben bu ateĢi suda da yaktım
topraktan sonra
kalbimin en hızlı rüzgarın en ölgün zamanında
Ģu kayalıkta

vii
bir tek sana anlatabildim
kendimi
karanlık

bir kül bir gönül müzesi oldu bu Ģehir
ormanlar seviĢildikçe yeĢerir
öpüĢmek tutuĢturmanın hikmetidir
diyor kızım

bir tek sende karĢılığı vardı
yanıyor olmamın

iii
Ģu suyun simasıydım
Ģu taĢın simyası
Ģu bakıĢın semasıydım
Ģu akıĢın sılası

diyor kızım
viii
ah dağarımı dağlıyor bekleyiĢ
bir Ģiir gibi iĢliyor gergefe ipliği
sensiz bir intihar ırmağı
boğuyor ekinimi

Ģu öylece kalmıĢlığın tenhası
Ģu kalbin dahası
narın hası
kalbin hasarı

gün ıĢığı naklediyor etime
ilikle(n)miĢ geceye iliğini

her gün bakıp büyüttüğü yarası
Ģu etin
ellerinle ördüğün bu akĢamın
hasırı

bir ilmek kursuna yazdırıyor
irmik tatlısı kalbimi
bu yangı
bu yanılgı
bu yangın

iv
damağımı ıslattın
ekmeğimi ıslattın
toprağımı ıslattın
bu sabah
yılların bayatı ekmeğimi ısıttın
dudağımı dimağımı

bir kıvılcımla
kül oldum baba
kün
kul oldum
yaĢ tütün
4

tarlasıydım
sırılsıklam

tüm gece o ıĢıltıyla
tüm gece ıĢıltımla

ix
kalbim kalbinle uyanmıĢ doğa
bakıĢların kaç Ģiir antolojisi
trenin rayı tutuĢu
dağın dağla sırt sırta veriĢi
dağın dağa sırt veriĢi

iv
çeliğin yıllardır yapamadığını
birgün de yapıyor bu kalp
pas tutuyor pas
v
düz bir çizgi olmadım iĢte
sensiz kesik kesik çizgiydim hayatta
diyor kızım

kar kıĢ uzun yol ve anı çardağı
avuç içinde tuttuğun çay bardağı
yalnızca sıcaklığını geçirmezdin
demini de geçirirdin bana baba

var olabilmek akılsız adamların iĢi
sevgilim hiç olmamız bundan bizim

soğuğu koyuluğu yoksunluğu yoksulluğu
oyuğunda dindiren vadi
bir ömür nereye akarsa aksın
nehrin kaynağına dönme vaadi

vi
çöle kadar gitmene
gerek kalmaz
serap dediğin aĢkta görünür

x
düĢündür benim döĢeğim
baĢımın yuvası düĢündür

vii
sendeki hayat ya kısa pas ya ver kaç
ben yalnızlığa uzun bir pas

serçeden bir poyrazın
saçak altı yağmurlaması

bir üzüm akĢamı bir hüzün rakı
bir güzün bir Ģiirde kalanı

sensiz güz düğümleri çözülmüĢ
bahçeyi üĢüyüĢümdür

viii
parçalanmıĢ elek
parçalanmıĢ kasnağı
ama geçmiyor iĢte
una bulanmıĢlığı

xi
taĢla taĢla ölmüyor
kalbimdeki Ģeytan
diyor kızım
taĢla taĢla olmuyor
insanın kendisi
kendisine!

ix
püren balı mersin dalı
leylak kanyağı
derken derken

baba
b a a a b a a a a a!

ıhlamur meltem fakiri
martı imbat tasnifi
hep bir yalnızlık ve uçsuz çöl tarifi

ÖZ(E)DEYĠġLER II

kalp nasıl da tutumlu Ģimdi

i
ben sende ciğerine kadar soğuk inmiĢ
içi yarı beline kadar yarık
vadilerin
o içi taĢlaĢmıĢ sıra dağların
karını buldum
diyorum suya

x
birkaç gecedir
koynuma alıp uyuduğum
ezilmiĢ gül yaprağı
xi
yaprağı taĢı insanı çürüten bu toprak
kömürü bakırı altını tahılı
yaĢatıyor

ii
tüm bahçesi solmuĢ
bir bahçıvan düĢünsene

xii
evet bu kalp bir et
sen sevdikçe Ģehvet
sen sevdikçe yürek
sen sevdikçe asalet

diniyor yağmur
diniyor sancı
diniyor kalpler
de dinmiyor insanın kanaması

sen sevdikçe etlendi
bu hayatın iskeleti
diyor kızım

iii
aslında demiri değil
karanlığı kaynattım
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ĠĢte bu sansürün devleĢtiği dönemde Servet-i Fünun
(Edebiyat-ı Cedide) ve Fecr-i Ati Topluluğu Türk Edebiyatı
içerisinde varolabilme çabası içinde daha çok sembolist akımı
benimsemiĢ; yeni tamlamalar, Farsçadan ve Arapçadan hiç
duyulmamıĢ yeni kelimeler kullanmıĢlardır. Her iki edebi
topluluk da halktan kopuk bir edebiyat anlayıĢı benimsemek
zorunda kalmıĢlardır. Bu dönemlerde yazılan Ģiirleri
günümüzde bile anlamak güçtür. Hiç Ģüphesiz aĢırı imgeler
anlaĢılma kaygısının bir ürünüdür.
II. MeĢrutiyet (1908) ile birlikte basına sansür uygulaması
kaldırıldı. Bundan dolayı II. MeĢrutiyet’in ilan edildiği 23
Temmuz tarihi, Türkiye Cumhuriyet döneminde basın bayramı
olarak kutlanır. Fakat bu basın özgürlüğü de uzun soluklu
olmamıĢtır.
Osmanlı Ġmparatorluğu 1. Dünya SavaĢı’na girdiğinde
açılan ilk cephe Kafkas cephesidir. 22 Aralık 1914 - 15 Ocak
1915 tarihleri arasında Kafkas cephesinde savaĢan 3 kolordudan
birinin komuta kademesiyle birlikte Ruslara esir düĢmesi, bir
diğer kolordunun da mevcudunun yüzde 90’ını Allahuekber
Dağları’nda donmalarıyla sonuçlanan SarıkamıĢ Harekâtı tam
anlamıyla bir çöküĢ, kaybedilen on binlerce umut ve yüreklere
kazınan hüzündür. Ama destan değildir. Osmanlı damadı olan
Enver PaĢa ve yine damat olan Albay Hafız Hakkı Bey’in hiçbir
araĢtırma, hiçbir hazırlık yapmadan hatta askerlere kıĢlık
kıyafet dahi vermeden yapmıĢ oldukları bir çılgınlıktır. 90 bin
mehmetçiğimizin donarak Ģehit olması kalplere açılan derin
yaradır, ocaklara düĢen yangın yeridir fakat bir destan değildir.
Büyük ve telafisiz bir hatadır, piĢmanlıktır fakat destan değildir.
Peki SarıkamıĢ faciası nasıl destan olmuĢtur? Tabii ki sansür,
sıkıyönetim ... Hiçbir gazete ve dergi bu olayı yazmaya cüret
edememiĢtir.
1914 eylülünde Osmanlı Genelkurmayı imparatorluk henüz
harbe girmeden, “Seferberlik ve savaĢ zamanlarında harbe ait
her türlü haberi genel karargâhın vereceği, bu karara
uymayanların
divanıharbe
gönderilip
Ģiddetle
cezalandırılacağı”na dair karar almıĢ; Harbiye Nezareti,
valiliklerin kendi aralarında veya Dahiliye Nezareti ile
haberleĢmesini engellemiĢ, “askeri sırların ifĢa”sı gerekçesiyle
yerel idareciler arasında da yazıĢma yapılmamasını istemiĢti.
SavaĢ boyunca ve mütareke döneminde Türkiye’de SarıkamıĢ
bozgununa dair tek bir satır yazılamadı. Harp sırasında konuyu
meclis gündemine getirmek isteyen milletvekilleri ve ayan
üyelerinin çabaları da sonuç vermemiĢti. YaĢanan felaket asker
kaçaklarından, cepheden sağ dönebilenlerden öğrenildi;
ağıtlarla, türkülerle hafızalara kazındı.
Osmanlı Devleti SarıkamıĢ’ta olanları ancak 9. Kolordu
Komutanı Ġhsan PaĢa ile birlikte Ruslara esir düĢen Yarbay
Köprülü ġerif Bey (Ġlden) 1919’da yurda dönüp 1921’de Akşam
gazetesinde anılarını yayımlamaya baĢladığında öğrenebildi,
yani olaydan tam 7 yıl sonra...
7 Ocak 1915’te New York Times’ta “Kafkaslarda 50.000
Osmanlı Kaybedildi” manĢetli haberin alt baĢlıkları Ģöyleydi:
“Ġki Kolorduya Ruslar Tarafından Katliam Yapıldı-Yalnızca Az
Sayıda Tutsak Sağ Kaldı” Elbette Osmanlı basınında olay inkâr
edildi.
Batı basınında SarıkamıĢ’taki hezimet duyurulduktan sonra
da Osmanlı basını “zafer tefrikası”nı sürdürdü. Ġstanbul’da
çıkan Tanin gazetesi 24 Ocak’ta yayımladığı haberde Rusların
Kafkas cephesindeki zafer iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Osmanlı sansürü hiçbir gazeteciye göz açtırmadı. ĠĢte bu boĢ
meydanda Enver PaĢa tüm medyayı istediği gibi yönlendirdi;
tek kurĢun bile atamadan Ģehit olan 90 bin mehmetçiğin
trajedisi “Destan” olarak adlandırıldı. Muhakkak biz bu olayları
bilmeliyiz, geçmiĢe bakarak geleceğimize yön vermeliyiz. Daha
disiplinli, daha hazırlıklı, daha azimli olmalıyız fakat bu günü
bir destan olarak anmamalıyız. O Ģehitlerimizi saygıyla
yadetmeliyiz...

SANSÜR
Selim SavaĢ KARAKAġ
EĢ anlamlısı “Sıkıdenetim” olan sansür kelimesinin sözlük
anlamı; her türlü yayımın ve yayının hükümetçe önceden
denetlenmesi iĢi, bunların oynanmasının, gösterilmesinin,
yayımlanmasının izne bağlı olmasıdır.
Tarihte bilinen ilk sansür uygulaması diyebileceğimiz
sıkıdenetim M.Ö. 221 yılında Eski Çin’de, Çin Seddi’ni
yaptıran imparator Shi Huang Di tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġmparator, bilimsel olanların dıĢında kalan bütün kitapların
yakılmasını emreder. Ortaçağ Avrupa’sında ise Çin sansür
uygulamasının tam tersi bir uygulama gerçekleĢmiĢ; bilimsel ve
edebi olan tüm kitaplar yasaklanmıĢ Katolik kilisenin
belirlediği dini kitaplar serbest bırakılmıĢtır. Skolastik adıyla
bilinen bu karanlık dönemde yazılan tüm Ģiirler, romanlar hatta
çizilen resimler Ġncil’i anlatmak zorundaydı. Din dıĢı konuları
iĢleyen yazarlar, bilimsel araĢtırma yapan bilim adamları bu
dönemde afaroz (kilise eliyle dinden çıkarma) edilirdi. Kilisenin
aĢırı baskısı hiç Ģüphesiz reform ve rönesans’ın doğmasında en
etkin sebeplerden biridir.
Özellikle devletlerin, egemen din ve etik kuralların
korunması adına uyguladığı sansür, matbaanın yaygınlaĢması,
gazete, dergi, kitap basımının artmasıyla kurumsallaĢmıĢtır.
Hükümetler kamu yararını korumak adı altında sansürü
hukuksal bir zemin üzerine oturtmuĢlar ve çağdaĢ bir anlamda
sansür kurumunu oluĢturmuĢtur. Ülkemizde ise medya üzerinde
etkili olan “RTÜK” bir sansür kurumudur.
Osmanlı Devletinde sansür alanında ilk resmi uygulamalar
1864 yılında çıkartılan Matbuat Nizamiyesi (Basın Tüzüğü) ile
birlikte baĢlamıĢtır. Bu tüzükte gazete ve dergi çıkarmak izne
bağlandı ve hükümete gerekli gördüğü durumlarda yayın
organlarını kapatma yetkisi tanındı. Yani padiĢah aleyhinde
yapılan bir küçük eleĢtiride bile o yayın organının kapatılması
söz konusu olmuĢtur. Onun için bu dönemde yaĢayan dergiler
uzun soluklu olmamıĢtır.
Ġlk özel gazete 1860 yılında Ġbrahim ġinasi ve Agah Efendi
tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval’dır. 24. sayısına kadar
her hafta Pazar günleri çıkmıĢ 25. sayıdan sonra iki günde bir
çıkmaya baĢlamıĢ ve neĢir hayatı altı sene sürmüĢtür. Daha
sonra Tasvir-i Efkâr, Terakki, Basiret, İbret, Hadikar Hürriyet
gibi pek çok gazete hayata geçti. Ayrıca dergiler de yazı
dünyasında yerini almaya baĢladı.
II. Mahmud, Abdulmecid ve Abdulaziz’in padiĢahlık
yıllarını kapsayan bu döneme, Türk basınının doğuĢ dönemi
demek daha doğru olacaktır. Çünkü Türkiye’deki ilk gazeteler
bu dönemin ürünleridir. Çok kısa bir zaman sürecinde irili
ufaklı birçok gazetenin yayın hayatına girdiğini görüyoruz.
Tanzimat Ģairleriyle, yazarlarının hepsi gazetecilik,
dergicilikle ilgilidirler. Edebiyat dergilerinin çıkıĢları gazeteden
sonra geldiği için, ilk edebiyatla ilgili yazılar gazetelerde
yayımlanır. Bu yüzden ġinasi, Namık Kemal, Ziya PaĢa Ahmed
Mithad, Ahmed Vefik PaĢa, Recaizade Mahmud Ekrem,
ġemsedin Sami… gazetecilikle edebiyatı kaynaĢtırırlar.
II. Abdülhamid yönetimi 1878 yılında baĢlayarak sansürü
en katı biçimde uygulayan yönetim olmuĢtur. 1881 yılında
kurulan Encümen-i TeftiĢ ve Muayene’ye gazete, dergi ve
kitapları yayınlamadan önce denetleme yetkisi verildi. Bu
dönem basın-yayın açısından en karanlık dönem olarak
adlandırılır. Birçok dergi ve gazetenin yayınlarına son
verilmiĢtir. Basılan her Ģey siyasal düzene göre denetlendi, en
ufak bir pürüzden dolayı gazetelere sansür uygulandı ya da
tamamen yayın hayatlarına son verildi. Gazeteler sansür olan
yerleri boĢ bırakarak yayımlamak zorunda kaldı. Hatta
yazarlardan sürgün edilenler, hapse atılanlar oldu.
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1918 yılında Ġstanbul’un iĢgali ile yine Türk basınına
dünyada eĢi görülmemiĢ bir sansür uygulanmıĢtır. BeĢ yıl iĢgal
altında kalan Ġstanbul; Ġngiliz, Fransız, Ġtalyan askerlerinin emir
ve istekleriyle Milli Mücadeleyi ve Atatürk’ü karalamak için
yazılan yazılardan baĢka hiçbir yazıya izin verilmemiĢtir. BeĢ
yıl boyunca Ġstanbul “Ġslam bol” olmaktan çıkmıĢ Yakup
Kadri’nin gözlemleriyle “Sodom ve Gomore”ye dönmüĢtür.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Yakup Kadri Ġstanbul iĢgalini
“Sodom ve Gomore” isimli romanında anlatacaktır.
Dünya tarihinde en katı sansürlerden biri de Nazi
Almanyasında görülür: Demokrasiye son verip, Almanya’yı tek
parti diktatörlüğüne dönüĢtürmeyi baĢaran Naziler, gazete,
dergi, kitap, halk mitingi ve toplantısı, sanat, müzik, sinema ve
radyo gibi Almanya’daki her türlü iletiĢim aracının kontrolünü
ele geçirdi. Herhangi bir Ģekilde Nazi inançlarına ya da rejime
karĢı tehdit oluĢturan görüĢler sansüre uğradı ya da tüm
medyadan kaldırıldı. Nazi sansürü ve baskısı okullarda da
etkisini gösterdi. Bazı kitaplar sansürcüler tarafından derslerden
kaldırılırken, öğrencilere partiye gözü kapalı bir Ģekilde itaati
ve Hitler sevgisini aĢılamak için devlet tarafından yeni kitaplar
getirildi. Adolf Hitler'in doğum günü, iktidara geliĢinin
yıldönümü gibi günler bayram sayıldı ve özel günler olarak
okullarda kutlandı. ĠĢin en trajik tarafı ise Almanlar II. Dünya
SavaĢını kaybettiklerini Berlin’e giren Rus tanklarını
gördüklerinde anladılar öyle ki hiçbir gazete, dergi savaĢın
olumsuz gidiĢatından söz etmemiĢ hep yalan haber yazmak
zorunda kalmıĢlardı.
Günümüz sansürüne girip girmeme konusunda tereddüt
yaĢıyorum. ġu da bir gerçek ki sansürün katı bir Ģekilde
uygulandığı toplumlarda yaĢayan gazeteciler, sanatçılar sansürü
içselleĢtirir ve bu da otosansürü kendiliğinden ortaya çıkarmıĢ
olur. Peki, otosansür nedir? Otosansür, açık bir baskı
yapılmadan, baĢkalarının hassasiyetlerine saygı göstererek,
herhangi bir yetkilinin engellemesi olmadan, kiĢinin kendi
çalıĢmalarını (kitap, haber, film ve diğer anlatım araçlarını)
sansürleme veya sınırlandırma eylemidir. Aslında bu, mesleğine
ve diğer insanlara duyduğu saygıdan doğması gereken bir
durumken günümüzde daha çok korku nedeniyle ortaya çıkıyor.
Baskıcı ülkelerde, sanatçılar eserlerinde hükümetler tarafından
yaptırım korkusu ile otosansür yöntemini uygulayarak bu tür
engellemeleri kendi kendilerine koyabiliyorlar. Bunun
sonucunda ortaya çıkan eserin verimliliği yok oluyor ve korku
içinde yazılan yazıların üzerine ölü toprağı serpiliyor. Yani bu
Ģekilde düĢünen yazarların, çizerlerin baĢarılı olması
beklenilecek bir durum değil. Kısaca sanatın ölümü
gerçekleĢiyor.

Muammer KARADAġ
DÜġTEN DÜġTÜM BEN
DüĢten düĢtüm ben
Ġrkildim, kıpırdadım ortasında gecenin
Bir tırtıl gibi baĢladım, geleceği kemirerek
Cehennemdi tenin ter denizinin gemisiydi
Limanın olayım istedim zifirisinde gecenin
Öpeyim istedim en ücra köĢelerinden öpeyim
Süreyim yaban atlarımı göz değmemiĢ ormanlarına
DüĢten düĢtüm ben
Cinnetimle kol kola, çölde buldum yüreğimi
Adını inledim su yerine, yanıp kavrulurken içim
Tuzaktı gözlerin Emevi orduları gibi susuz kodu
Kırdı geçirdi ordumu, örümceğine tutundum ben
Leyla olsan ne olmasan ne, ben Mecnun’um sen nesin ki
DüĢten düĢtüm ben, gölgendim senin, koptum sonra
30 Mart’18-3 Şubat’19, (Avrupa Konutları/1 İstanbul)

Muharrem SÖNMEZ
DUBLAJ
-dünyada görmek istediğin ölüm olçocukların eriĢebileceği yere koyun
günün en güzel yerine açmıĢ gölgesini papatyaların
arıları karıncaları ve güneĢi
geniĢ bir bahçenin yerine bırakın hatta
düĢüp düĢüp yeniden kalkmanın baharını
gülüĢünüzü serpin ortalığa bu çok kolay
öyle ki onların gülüĢleriyle büyüsün bu çılgınlık
çocukların görebileceği yere koyun
dalından yeni ayrılmıĢ bir elmanın sıcaklığını
sabahın kokusunu saçlarıyla çoğalan
tertemiz akıĢını bir ırmağın uykusunda
havayı geri dönülemez bir umutla dolduran rüzgarı
parmak izlerini her Ģeyi birbirine bağlayan aĢkın
huzurla sallanıĢını pencere ve perdelerin
terli sıcak temmuz akĢamlarında
ne kadar insanca bir Ģey olduğunu hata yapmanın

Maalesef günümüzde otosansür çıkarlar doğrultusunda da
geliĢim gösteriyor. Günümüz yazar-çizerleri; hükümetin, medya
patronlarının, reklamverenlerin, editörlerin veya yayın grubuna
bağlı Ģirket ve holdinglerin tepkisini çekecek konuları ele
almaktan vazgeçebiliyor. Özgürlük havasını ciğerlerinde
hissetmeyen her sanatçı, eserlerinin yayımlanmaması, iĢten
atılma, yargılanma gibi korkular nedeniyle yazmak istediği
hiçbir Ģeyi tam olarak yazamıyor .
Türkiye, basın özgürlüğü açısında dünyada 121. sırada yer
alıyor. Birçok sansür ve otosansür uygulamaları ülkemizde
maalesef etkin bir Ģekilde kullanılıyor.
Ancak bazı durumlarda otosansür uygulanmalıdır görüĢünü
savunmuyor da değilim. Fakat hangi durumlarda sansürün
uygulanacağını gazetecilerin ve sanatçıların çok iyi bildiğini
düĢünüyorum.
Acaba sansür bir ülkede hangi zamanlarda katı bir Ģekilde
uygulanmak istenir; çıkarların ve korkuların maksimum
düzeyde olduğu zaman mı, yoksa gücün zirve yaptığı
dönemlerde mi?

çocukların bulabileceği yere koyun yalnızca
çünkü ne kötüdür dünyada
kendine saklanmıĢ bir sevgiyle yaĢlanmak..
Çıktı!
Bursa'ya Maniler
mani
Ramis Dara
Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Klübü Derneği Yayını,
Bursa, ġubat 2019, 36 s.
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GÜNLÜK
Osman Serhat ERKEKLĠ

671
Ölüm karĢısında karın doyurmak dıĢında çalıĢmanın,
eĢyanın ve hele hırsın hiç ehemmiyeti olmadığında birleĢen
mesajlar ilettik Ramis Dara ile birbirimize.

660
1955 doğumluyum. 1968-72 yıllarında yazdığım “Ġlk
ġiirler” yakında Lokman Kurucu’nun Kaos Çocuk Parkı
Yayınlarından çıkacak. ġeref Bilsel’in büyük yardımı
dokundu her sefer olduğu gibi. Yasak Meyve’den çıkan
İnsanlık Hali’ni de Enver Ercan’a ġeref tavsiye etmiĢti.

672
Ölüm ve piĢmanlık yakın olgu ve kavramlar. GeçmiĢ geri
gelmeyecek çünki. YaĢar iken ilgiye boğalım yakınlarımızı.

661
Ramis Dara dedi ki: Hayatta geride kalan her Ģey kaçmıĢ
bir fırsat. ġu sıkıntı sandığımız anlar toplamı da birdenbire
fark edeceğiz ki kaçmıĢ bir fırsatmıĢ meğer…

673
Bu güneĢ o güneĢ mi?
Çocukluğumdaki güneĢ…
674
Annem ressam Nebahat Erkekli’den satılmamıĢ diĢe
dokunur sadece yirmi tablo kaldı. Emanet edecek bir vakıf
v.s. arayıĢındayız.

662
Osman Çakmakçı’nın on dört yıl aradan sonra çıkardığı
Oğul adlı Ģiirler toplamı mükemmeldi.
663
Yılmaz Erdoğan sever benim Ģiirlerimi. Geçen Organize
ĠĢler (2) adlı filmine gittik. Filmi yakında kayb ettiğimiz
ortak arkadaĢımız Erdal Tosun’a adamıĢ. Sevindim. Fimde
Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu çok beğendim. Ben onu
sadece yakıĢıklı bir jön sanırdım.

675
KuĢlar uçmaktan yorulmuyor
Biz konuĢmaktan yorulmuyoruz.

664
Gülçin Yağmur Akbulut’un Akatalpa marttaki “Ben”
adlı Ģiiri sadece orijinal değil; durmuĢ oturmuĢ bütünlüklü
bir yapıya sahipti.

677

676
Üçüncü kumrunun Ģiiri yazılabilir.

Sevil çok yumuĢak bir kız. Annem Sevil’i tanımadan
öldü diye çok üzülüyorum. Ġsa da Sevil’i tanımadan öldü.
Yoksa onu havarisi yapardı.

665
DeğiĢik bir Ģey aklıma geldi. Zaten az basılan Ģiir
kitaplarında, her birinde aynı Ģiirin bir mısraı değiĢik olsa.
Ya da her birine farklı bir Ģiir konsa. …Kitapların tek tek
değerleri artar sanıyorum bu alıcısız muhitte.

678
Ġkibinyedi yılına kadar hiçbir gelirim yoktu. Aile desteği
dıĢında. Zor bir hayattan geliyorum. Çünki hastalıktan
dolayı iĢ ve eĢ hayatım olmadı.

666
Ramis Dara ablasının eĢini; Ġsmet Tokgöz ağabeyini
kaybetti. Ayrıca Ģair Ogün Kaymak’ı kayb ettik. Zor
hayatlardan geçiyoruz; zor yaĢlardan…

679
Bazı Ģeyleri çözemiyorum. Mahallede çok kısa boylu bir
adam durmadan her elinde onar kilo meyve taĢıyor evine.
Tek bir izah tarzı; karısı reçel yapıp satıyor olabilir.

667
Eski medeniyetlerden sadece taĢ kalıyor. Bir de madeni
paralar. Ruh eserde yaĢar ise yaĢıyor.

680
Bu dünyada saf insanların sayıca azlığına çok
üzülüyorum. Benden menfaat umanların tekerine taĢ
koyduğum için üzülüyorum. Mevlana’nın kusuru örtmekte
gece gibi karanlık ol lafını çok severim.

668
YaĢtan mı, bıkmıĢlıktan mı ideolojik hiçbir Ģey ilgimi
çekmemeye baĢladı. Hatta hangi kökenden geldiğm
falan…Bunun sebebi büyük ihtimal ile soyumun devam
etmeyecek olması.

681
Özgür Erkekli kardeĢim diyor ki: Ġnsan aklı ile alay
etmek Tanrı aklı ile alay etmek değil midir?

669
Serdar Koçak geldi. Diyor ki: Facebook ölene kadar
hepimiz sağız. Ve ekliyor: Bize haber vermeden çok
kimseler öldü.

682
Kayıtlı tarih ne kısa. Ġsa’dan bu yana sadece iki bin yıl
geçmiĢ.Ve bu iki bin yılın altmıĢ dördünde ben varım.

670
Rüyamda köpek sütü pazarlıyormuĢuz. Çocuk iken de
Gelibolu pazarında cilde faideli diye hıyar sütü satmıĢtık
kardeĢim ile.

683
Kadıköy’de Akdeniz’de Yücel Kayıran ile buluĢtuk.
Hayatta üçüncü görüĢmemiz. Hep ayrı Ģehirlerde olduk.
ÖzlemiĢim.
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Salih MERCANOĞLUHalil Ġbrahim YILDIZ

Gökhan ARSLAN
AĞAÇ ÇOBANI

ESKĠ YATAK
artık ne zaman bu Ģehre gelsem, hep yağmur yağıyor
denizden yeni çıkmıĢ gibi kokuyor ağaçlar
rüzgârın üstünkörü taradığı dallarıyla
yapraklarda bir telaĢ, köklerin ürkekliği
zaman, uzanmıĢ dinleniyor bir gölgede
o kadar geniĢ açıyorum ki kollarımı
gördüğüm ilk ağacı kucaklıyorum
sana sarılmanın nasıl bir his olduğunu unutmayayım diye

mahzeninden çıkarılmıĢ Ģarap
bahtiyarlığı dil ve sözcük ile
kırmızı kokuyor dünya omuzlarından
düĢüyor Ģal, Ģehir söylüyor Ģarkısını
kan ve katran akıyor varoĢlardan
göğsüne açılan eldir belki insan
semai sarılmalar ve yüreksizlik
ve yoksulluk örtüyor çıplaklığını
akıyor yine de, ah ılık ılık
usulca kalçalarından aĢk Ģarabı
döküyor aĢınmıĢ kapıların önüne
üstünde giysi diye taĢıdığı acıyı
gölgesinde ne el ne ses
teninde yağmalanmıĢ binlerce nefes
hatırlatır geçmiĢteki çocuk sancıyı

her sabah, daha yeryüzü uyanmadan
ceplerinde Ģekerlerle yaĢlı bir adamın
ağaçları suladığını söylüyor duvara tünemiĢ serçe
saçlarına düĢen aklarda ormanlar konaklarmıĢ
alçaktan uçan karganın anlattığına göre
eğilip bakıyorum sırtında dünyayı taĢıyan karıncaya
bir yıl daha eklendi, diyorum
bulutları eksik kalmıĢ gökyüzünün ömrüne

olmayan sütünü sağar, kirli mor
ince göğüslerini yoksulluğa sunar
sunar gibi kâinatı kravatlı dünyaya
terlikler düĢer yataktan, çorap düĢer
çocuk düĢer, anne düĢer, aĢk düĢer
kırılır gece, vazodaki o eski söylence
kirpiklerine değer az sonra
ağlar kıbele, dünyanın kadınlığı
duman gürültüsü olur sabah
sıcak ekmek gibi bakar camlara
sadece gözleridir uykudan kaldırdığı

bir gün beraber gelirsek buraya
bir ağaç seç kendine bozkırın sesinden
adı defterine ve rüyana bitiĢik yazılsın
kuĢlar karĢılar seni, hayatla da tanıĢırsın
parmaklarımızla kazırız o ağacın gövdesine
kısa tutulmuĢ türküyü, nisanın eksik gününü
yırtığını köĢede öylece bekleyen minderlerin
bir gün beraber gelirsek buraya
tamamlanır kitaplara saklanmıĢ yarım
seninle ağlamanın kıymetini unutmayayım diye
çatlayan bir atın boynuna sarılırım
18 Nisan 2019, Ankara

Musa ÖZ
Dilek BAYRAM

BĠR MENDĠLĠ
RUZNAME

Bir kız bir mendili yol ediniyor
Çocuk, kanayan elleri olunca

Uzun susuĢlarda anlaĢılmayı beklerken
Vakit kaybettik
Bir ihtiyaç molasından çok sürdü bekleyiĢimiz.
Hayattan çalınan manasız duygu yükleri ile
Çıktık yola ve vardık bir dağa
Dağ dediğin yücedir, yüksektir
Ġsmi gibidir…
Bencil olan her insanoğlu gibi dağa
Yükünden çok yük yükledik.
(küçükken bir limon yaprağı tüm yaralar iyileĢir sanırdım
dümdüz yürüyerek istediğimiz her yere varabileceğimizi)
Dağda dilediğimiz dilekler tutmadı.
Yaktığımız ateĢler sönmedi.
Adını bilmediğimiz tüm bitkilere dağ çiçekleri dedik.
Geçtiğimiz yollardan topladığımız kozalakları boyadık.
Ġzimizi bıraktık her bir yere.
Uzun susuĢlar olmazdı eskiden
Eskiden de güzel kelime: öyle cesur ve öyle yalnız ve öyle
çok…

Sen konuĢsan kırlar konar avlulara
Kim ölçer güzel günlerin sözcüğünü
Deniz uzun sürüyor her sabah
O kayık söylüyor sonbaharı
Çocuk, bir gökyüzü koyuyor baĢına
Bir çarĢafa yürüyor kadınlar
Ah, üĢüyüp de kendine gizleniyor
Hurma boylu sahra tenlisi
Mektup olup gülü örgütlesem yeniden
Birkaç tanecik ömrümde ilk aĢkta
Çiziyorum göğün eteğini
Çakıl ıĢığı dolduruyor kursağına kuĢlar
Toprağın uzantısı mıdır her aĢk
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Mitolojiden Orta Çağ’a sıçrayan Ģiir dönemin ayrıksı
karakteri “Heloise”in hikâyesini Ģiire törpülüyor. Gerek
Antigone gerek Heloise Ģairin değiĢmeyen günümüz
Ģartlarındaki dik duruĢunun simgesidir:

“ÖTEKĠ”NĠN ġĠĠRĠ:
BĠRCAN ÇELĠK - ESMER NEHĠR
NĠSA LEYLA - HAYAL DĠVAN

“(…) tanrı sevmiyorsa seni, sen sevgini tanrı yap ki tuzunu
kucaklasın denizler (…)” (s. 57)

Beytullah KILIÇ

Yazının baĢında da belirttiğim gibi ressamlığın Ģiirde
bulduğu akisler Bircan Çelik’te net bir Ģekilde seçiliyor. Suyun
görselliğinden çıkıp ıĢık oyunları içinde Ay, GüneĢ, ateĢ türevi
imgelerde gezdiriyor okurunu. Ayrıca siyahın ironisini
kullanmadaki baĢarısı kitabın iskeletini güçlü kılıyor.

Bircan Çelik-Esmer Nehir*
Yıl içinde resim sanatının baĢarılı izdüĢümlerini buldum Ģiir
kitaplarında. (Dilek Değerli ve Nurgül Ulu’nun kitapları…)
Bircan Çelik de hem resim sanatında hem de Ģiirde baĢarılı
eserler ortaya koyan önemli isimlerden biri.
Resimle ilgilenen sanatçıların Ģiirlerinde gözlem gücünü
daha etkili kullandıkları görülüyor. Renklerden yola çıkarak
“Esmer Nehir” düĢüyor bize. “Ġpeğin Dürtüsü” ilk bölüm ve ilk
Ģiirin adı. Siyahın tonları üzerinde izlenimlerini aydınlıkla
buluĢturuyor. Bu tonlar içinde taĢıdığı umudu parlatıyor Ģiire:

Nisa Leyla-Hayal Divan**
Nisa Leyla, özellikle son yıllarda adını oldukça sık
duyduğumuz Ģairlerden. 2017 Enver Gökçe ġiir Ödülünü
kazanan “Hayal Divan” dosyası Öteki Yayınevi imzasında
kitaplaĢtı. Hayal Divan adından da anlaĢılacağı üzere Bölüm
baĢlıkları olarak “hayal” üzerine kurulu tanımlarla kitap bütünü
oluĢturuyor.
Genel anlamda sıkı bir biçim disiplini olmasa da yığılı
dizelerden ziyade bölümlere ayrılmıĢ Ģiirler dikkat çekiyor.
Ayrıca Ģairin eĢit dize uzunluklarını tutturmaya çalıĢması da
bizde biçimsel açıdan bir sınırlanma duygusu uyandırıyor.
Ġlk bölüm “hayallerin soyunduğudur”da Ģairin ben diliyle
kurduğu okuru yormayan dizeler buluyoruz. KöĢeye çekilen
yaranın kabuk bağlamıĢ diliyle Ģair kimseyi kanatmak
istemiyor. Aslında Ģiir kitaplarında iddialı giriĢler daha alıĢıldık
bir durumdur. Fakat “Hayal Divan”da gerilimi yavaĢ yavaĢ
yükselen kompozisyon beni ters köĢe yaptı:

“…karaşın dağların güz serinliği sesinde bulduğum
kainat…” (s. 9)
“…şavkısın esmer tenin mesut hülyaları olsun canıma bela
tan bizi doğurana değin gözüm ürkse yeğdir…” (s.10)
ġiirde siyah-ateş -su imajları üzerinden tatlı sert isyan dilini
buluyoruz. Kendi doruklarının tenhalarına yalnızca ikinci bir
özne çağırıp onunla paylaĢıyor imgesini. Görsel çağrıĢımların
yanında ilk baĢta bahsettiğimiz renk oyunlarını da sıklıkla
kullanıyor. AteĢin ve suyun dinamizmini Ģehir gürültüsünden
uzak boĢluklara, akĢam vakitlerine çekip korkunç bir rüyanın
sonrasından; “rahatlama”dan sesleniyor bize:

“…hiç yaşamamış gibi
kapat gerçeğimi
aç hayalimi…” (s.13)

“…ateşin kıvılcımı konuşmanın hazzı
doruklarda ölümü bildiği kadar ölen
ölümü bildiği kadar ölen
arsız suları taşıyan genişliğim…” (s.14)

Ġkinci bölüm “hayallerin köpekleĢmesidir”de kendimi
dizelerin yönlendirdiği çağrıĢımın dıĢında farklı bir kapıda
buldum. Bu elbette tesadüfî bir durum da olabilir. Bölüm
adından yola çıkarak köpeklerin renk körü olduğu gerçeğini
hatırladım birden. Dizelerde ise insanın kendini olmadık
hesapların içinde buluĢuyla karĢılaĢıyorum. Aslında hayatı
renksizleĢtiren, hayal kurmamızın bile önüne geçip bizi
saldırganlaĢtıran da bu durum değil midir? Tüm bunlar hayatın
renklerinin de önüne geçer. Bu bölümde yakaladığımız bir diğer
anlam katmanı da Ģairin topluma sessiz kalmayıp sorunların
üzerine gitmesi gerektiği düĢüncesidir. ġiirin bu katmanlı
çıkarımlara kapı aralaması kelime oyunlarına dayanan dize
kurma yükünden kurtarıyor Ģairi. Bu yönüyle ilk bölümden
daha güçlü Ģiirler okuyoruz bu bölümde:

ġiirin yükseliĢ noktaları siyah ve yeĢilin savaĢı içindeki ıĢık
ve su oyunları bana Sohrab Sepehri’yi anımsattı. Her iki Ģairin
de ressamlığı göz önüne alındığında esin ve ilham damarlarının
belli noktalarda kesiĢtiği görülecektir.
“…Zirveye doğru gidiyorum,
Kanat doluyum.
zifiri karanlıkta yolu görüyorum,
Fener doluyum.
Işık ve kum doluyum,…” (Sohrap Sepehri)**
Ġkinci bölüm “Metal Leke”. Doğrudan bir savaĢ yok. Fakat
çağcıl kötülüklerle kartlarını-renklerini- savaĢtırıyor Ģair.
EleĢtirel dilini imgeye saklayıĢı, nitelikli Ģiirin kokusunu bize
taĢıyor. Duygu tüccarlığının ezici gücüyle büyüyen dünyanın
karanlık yanı var hedefinde. Kesin doğrular göstermek yerine
sorgulamayı yeğ tutuyor Ģiirde:

“…dilimi sordular dinimi
hiç bilmediler
ayak sesi menekşeden
geldiğimi…” (s. 39)

“…uçurum gözlerine bir damla günahsız yaş olur muydu
ah be çocuk
tanrı sevmiyorsa seni, sen sevgini tanrı yap ki tuzunu
kucaklasın denizler…” (s.57)

“…insanım ayaktayım
özgürlük türküsü aydınlığım
umut’tan beri hayattayım…” (s. 41)
Üçüncü bölüm “hayallerin kırıldığıdır”da Ģair daha
melankolik bir dille karĢılıyor bizi. Kırılan hayallerin etkisiyle
Ģiirde gerilim biraz düĢüyor. Kavafis ve Furuğ’a dizeden
gönderilen selamların yankısını buluyoruz dingince. Bu
melankoli “hayallerin sakinleĢmesidir” isimli dördüncü
bölümde de devam ediyor. Sevgiliye sesleniĢin kısık ama imge

“Antigone”lere ithaf edilen “kevaĢe” Ģiiri bize mitolojik
dönemle baĢlayan savaĢın asla bitmediğini, yıllar geçtikçe
sadece zırhını değiĢtiren tarafların bu savaĢı sürdürdüğünü
hatırlatıyor. “2083 kıĢı”na seslenerek distopik olanın mitolojik
olanla çıktığı terazide pek de bir Ģeyin değiĢmeyeceğinin
iĢaretlerini veriyor imgeye.
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Ramis DARA

Burak KARA

ÜÇ MANĠ:

YAĞMUR SIRASI GATHA

KÖYE GÜZELLEME

Hele bir sabah olsun
Kulak ardı eyle bunak eĢyaları
Tıpkı o yaz gibi büyüklerin nadastan döner
Çayırlara uzanırsın gene
Paslı Jondere’ye heyecanlanır
Çoraplarından ayıklarsın kılçıkları
Kurutmalık hevenklerini
Anımsa
Kiremit rengi sırtından akmıĢ reçineyi
Teliz torba üstündeki kayısıları
Bütün çocukluğu emen peĢkiri

Gerçeklere ayıldım
Sevildim ve sayıldım
Soruyorum yine de
Köyden niye ayrıldım
Dünyada güzel kent çok
Benim gözüm gönlüm tok
Geçtim köĢkü sarayı
Doğduğum köy gibi yok
Ana baba vatanım
Ömre ömür katanım
Bir yer ayır bana da
Bağrında Kurttutan'ım

Beyaz karga olduğuna hep inanmıĢsındır
Hele bir sabah olsun
Dirgenleyeceğim Ģahan keskinliği sürülmüĢ saçları
Mıcır yutkunmak tozlu yıldızlara nazır
Hantal gölge ağır gelse de eklemlere
Çift kiĢilik vesikalık çekinirsin
-Köhne ovalarda çadır kurmadan
-Sinide yemeden kendi etini
-Açıp düğmesini iĢliğin
-Gönlü haykırarak bahĢedeceğim sarıya

___________________________________________________
yüklü sesi okuru güncel sancılardan çekip sarhoĢ bir yaranın
kanayan ama acıtmayan kıvamına taĢıyor:
“…yamacına her çıkışımda kanıyorum
yaratıcı dönemlerim bunlar
bilmem ki keşfedebilir miyiz
felç tutmamış düşüncelerimi
sende yıkanmaya ihtiyacım var…” (s. 55)

Hele bir sabah olsun
Çaldığını duyarsın kapının
CazgırlaĢırsın.
Gönye tutarsın bulutlar sandalında
Konukluk kaç köĢeli

ġiirin sonuna düĢtüğü tek dizelerde de mektup türünü
hatırlatıp bu Ģiirleri sevgiliye yazılmıĢ bir mektup olarak
okumamızı istiyor:
“…hamiş: aslında benim sakin olmayan.” (s. 59)

Barbaros ĠRDELMEN

Bu kadar dinginlik yeter deyip “hayallerin yokluğudur”da
birden sesini yükseltiyor dize. Yakalanan imgelerin yanında
Ģiiri kendiliğinden bulan toplumsal olayları da geri çevirmiyor.
Ġmgesel zenginlik ve Ģiir kompozisyonu açısından bu bölümün
Ģiirleri kitabın zirvesini oluĢturuyor:

UNUTMAK
Anahtar
ġemsiye
Gözlük
Cep telefonu
...
Unutunca
Üzülür kızarız
Tekrar unutursak korkarız
ġüphe ederiz kendimizden

“…hazzı yüksek hayaller/akıtıyor delikli tavanım…” (s. 63)
“…doğrunun dünyası /iş işler yemek pişirir/ayakkabısını
boyar zamanın/ve sokmaz aşkı/ hayatın mutfağına…” (s. 65)
“…berkin ekmek almaya gider
devlet kapanına ayağını kaptırır
15 yaş ölüm,doğum günü armağanıdır
gözlerimiz kapalıdır…” (s. 66)
Son üç bölüm “hayallerin döngüsüdür, hayallerin
yalnızlığıdır, hayallerin s’onsuzluğudur” isimlerini taĢıyor. ġair,
bu bölümlerde yeniden “ben dili”ne dönüp Ģiirin gerilimini
düĢürmeyi yeğliyor. Böylece hayal döngüsünü tamamlayıp
“divan”ını oluĢturuyor. Adının hakkıyla “Hayal Divan”.

Unutmak
Kullanmaktan korktuğumuz
Hatırlamak kadar önemli
Bir yeteneğimiz
Biten aĢklar
Çekilen acılar
Kaybettiklerimiz
YaĢamın tatsızlıkları

* Bircan Çelik, Esmer Nehir, Öteki Yayınevi, Kasım 2018, Ġstanbul
** Sohrab Sepehri, Suyun Ayak Sesi, Çeviren: ġirin Mehran, Pan
Yayıncılık, Aralık 2006, Ġstanbul
*** Nisa Leyla, Hayal Divan, Öteki Yayınevi, Kasım 2018,
Ġstanbul

Mümkün mü?
Nasıl yaĢanır unutmadan...
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ĠKĠ ġAĠRDEN OKUMALAR:
EMRE ġAHĠNLER, EYÜP EKĠNCĠ

Utku YEġĠLÖZ
BĠLEN ÖZLER

Mustafa DURSUN
Hâlâ daha yaĢıyorsun güzelliğinde
ve içimde.

Emre Şahinler: Repertuvar*

Bilen özler, demiĢtin
yerin çekirdeğine çizdiğim karanfiller
gözlerini bekleyiĢe kapatıyor artık
vazgeçmiĢim, vazgeçmiĢsin, vazgeçmiĢler ne fark eder,
ne fark eder nerede baĢlamıĢsa
bir yangın, baĢlamıĢsa
ve ansızın saracaksa tüm ormanı
ırmak için taĢ tekil, su kendinden sade.

Bir söylem biçimi olarak Ģiir çevreden ve doğadan
yararlanır. Ġklim ve coğrafyanın insanı biçimlendirmesi doğal.
Bu yontma iĢinin edebi verimlere yansıyıĢına örnek verebiliriz
Emre ġahinler’in Ģu dizesini: “Hüzün bende deltadır.” ġiirin
coğrafyayla iliĢkisi fazla detaya inmeden verilmiĢ olup hüznün
Ģair gönülde alüvyonlu Ģekilde dökülüyor oluĢu dikkate
değerdir.
“(…) kuşlar iyidir. allah ne kötü. (…)”
“(…) kuşlar iyidir. allah ne büyük (…)” (Repertuvar, s. 16)

Ağaçlar günün birinde kaldıracaktır yaralı dallarının
kabuklarını.

dizeleri ise iyi bir Ģiir için güzel buluĢlar hatta leitmotiv olarak
da kullanılabilir. Uzun bir Ģiir için hayat-isyan ikileminde köprü
vazifesi görecek dizelerdir.
Emre ġahinler Ģiirde yol alırken kulaklıkla müzik dinletiyor
gibi. ġiir için olmazsa olmaz saydığımız müziği dize kurulumu,
tekrar sözcükler yoluyla sıklıkla hissettirmektedir. Örneğin:
“köhnekar ve gökparlaya” kelimeleri buluĢ bağlamında yerinde
ve müzik değeri olan kelimelerdir:

Sana bakıyorum
çayırlar yumuĢacık görüntüsüyle örtüyor üstünü toprağın
bir karınca sürüsü eĢeliyor durduğun manzarayı
ağaçların kökü üĢümesin diye güneĢ devrilirken yere
sana bakıyorum
hâlâ daha yaĢıyorsun güzelliğinde.

“(…) hayatta kalacaksın Gretta hayatta kalacaksın
hayatta kal…” (s. 21)

___________________________________________________

“çünkü ben, dağlarla bir yaratıldım” (s. 54)
dizesi insan profili olarak Ģairin kendini doğanın güç imgesine
konumlandırmasıdır. Ġsmet Özel’in “Benim adım insanların
hizasına yazılmıştır.” (1972) dizesi ve Orhan Veli’nin Kitabe-i
Seng-i Mezar (1938) Ģiirini hatırlatmak isterim bu bahiste.
Ġnsan kiĢi iliĢkisi yani insanın kendini kiĢilik olarak oluĢturma
çabası ya da kendine bir karakter olarak saygısı; eğer Ģiirle
anlamlı bir birliktelik oluĢturuyorsa kiĢilik ve Ģiir iliĢkisi doğar.
Bu iliĢki içinde kendini dağlarla eĢ tutan Ģairin kanımca
kuvvetli bir dil kurması zorunludur. Çünkü iki uçtan aldığımız
Ġsmet Özel ve Orhan Veli, Ģiir ve kiĢilik iliĢkisinde kendilerini
insanda anlamlı bulurken; oluĢturdukları farklı ve güçlü dil ile
edebiyatımızda yer edinmiĢlerdir. ġahinler’in yükü insandan
alıp dağa oturtması dil açısından sorumluluk doğurur.
Emre ġahinler’in Ģiir dilinden devam edelim: Repertuvar’da
müzik çeĢitliliği olsun diye mi yoksa Ģairin yurt dıĢı izlenimleri
mi bilmiyoruz ama yabancı dillerden çok sayıda kalıp, kelime
ve cümle barındırmaktadır. Bu kullanım hazırlanması gereken
dile zarar verecektir:
“kheyli (s. 24), nothins else (s.18 ), skythe on love (s.19),
without a trace (s. 49), onyl a foolbraks his ownheart (s. 23),
naked as we came (s. 49), oh dear (s. 36), kontrpiye (s. 33),
laidiesandgentlemen (s. 37) …” gibi örnekler modern hayata
eleĢtiri babında da olabilir, Ģairin bu hakkı saklı tutulur elbet.
Ama dil inĢasında görece kısa tutulmuĢ bir kitap için bu kadar
yabancı kavram, kelime fazladır.

Ekinci’de vurgulayacağımız diğer nokta bu kitapta zaman
üzerine dizeleri olacaktır. Gerekkırk4 (Mühür, 2017) kitabında
gerekse andığımız bu kitapta Ģiir baĢlıklarından tutun da içeriğe
kadar zamanın geçiĢi iĢlenmektedir. ġair hayatının hallerini aĢk
teması üzerinde incelerken akıp giden zamanı da not
etmektedir:

* Emre ġahinler, Repertuvar, Anima Yayınları, Ġstanbul, 2018.

Eyüp Ekinci’nin Ģiirini kurduğu baĢka bir tema da
yalnızlıktır. Bu duyguların iĢleniĢinde yaĢantının ön plana
çıkması müzik ve gizliliği ihlal ettiği kanısındayım. Dize
kuruĢunda kompozisyonu önceleyen Ģairin ritimli, canlı Ģiirlerle
de destekleyeceği temaları yerinde olacaktır.

“(…) bir çeşit ruh. zaman… zaman… zaman!
Çorak bir tutkuyla sarılmak, yitik bahçelere. esmer
telaşı başlar o an. (…)” (kırk4, s. 57)
“(…) Sürüyor gökyüzünü rüzgârın pulluğunu devriliyor
zaman (…)”
(Sürüyor Gökyüzünü Rüzgârın Pulluğunu, s. 7)
Biçim anlamında Eyüp Ekinci Ģiirlerini bentler üzerine
kuruyor. Önceki kitaplarda var olan bir durum bu. Genel olarak
dörderli ve altıĢarlı dizeler oluĢan bentler düzenli bir Ģekil algısı
yaratıyor. Zaten bu Ģekil düzeni aĢk ve hayat temasının
otomatikliğinden beslenmektedir.
“(…) sayfalarca dönüş şiirleri
eskittim doğurduğum gecelere
belki bir yalnızlık olabilirdi
ayaz çökmeseydi üstüme (…)” ( s. 49)

Eyüp Ekinci: Sürüyor Gökyüzünü Rüzgârın Pulluğu*
Mersinli Ģair Eyüp Ekinci geçen sene mayıs ayında
“Sürüyor Gökyüzünü Rüzgârın Pulluğu” kitabını Artshop’tan
çıkardı. Hüseyin Peker’in Akatalpa 2019 ġubat sayısında
Ekinci’nin Ģiire hayatın ayrıntılarını yerleĢtirdiği vurgusuna
ben de aĢkın hallerini ekleyeceğim.

*Eyüp Ekinci, Sürüyor Gökyüzünü Rüzgârın Pulluğu, Artshop,
Ġstanbul, 2018.
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Necati ALBAYRAK

Mehmet RAYMAN

ZAMAN HEP ÜRPERTĠR

BALONCUKLAR

su uçuĢur
yansımı toprağa iĢler güneĢ
rüzgârın yokladığı ten
zamanı ürpertir
zaman hep ürpertir
gölgemin ağırladığı karınca
üstlenir yükünü yıllarımın
anımsatır geçmiĢi

el deste gül deste
tamamı bu değil elbette
bütün renkler adına buradayız
gökkuĢağından çektiğim ipliğin
inceliğine yetiĢemedim
sim sarı kızların peĢinde
zaman gemisine çarpıyor
denizi yerinden oynatan dalga
liman güzeli kızlar geçiyor yanımızdan
onlar bu gemin yolcusu değil
sandalla bu gemilere gelecekler
uçkun baloncuk bırakacaklar göklere

çerden çöpten ibaret
dercesine
ah çekmesini bilene
ağzı bu denli dolu olmasaydı
belki de duyardım sesini
neler neler anlatırdı kim bilir
susar dinlerdim
söyleyemeden hiçbir Ģey

Gülçin Yağmur AKBULUT
YAĞMUR VE GECE

ĢaĢkınlığıma verilirdi elbette

ġafak sökmeden önce
karanlığa dikiyorum
uykusuz gözlerimi
avuçlarım ateĢ içinde

Atnan BAġKESEN
ESKĠ DÜNYAMIZDAN KĠM KALIR

Kendisiyle konuĢan gece
beni de alıyor meclisine
usulca bölünüyoruz güne

Çocukluğumuzun dünyasıydı, eskiydi hayaldi
Babalarımızın dünyasıydı, tevatürdü
Sığamadık çıktık, dünyasız kaldık sanki
Eski dünyamızdan kimimiz var, kimlerden ne kalır
Bizden ne kalır
UnutulmuĢ bir evde bir ikindi vakti gölgesi o kadar
kuĢlar uçar içimizde kanat çırpan boĢluğu kalır
O eski sazlar susar sesle sarhoĢ bir kulak
Kalaylı bakır taslardan taĢan yüklü keder kalır
UzaklaĢan ha bire uzaklaĢan araçlar evler
Evlerin kırık kiremitli damları kalır
Trenler, trenlerde raylar
Ha bire sular gibi akan raylar kalır
Ġstasyonda boynunu içine çekmiĢ gurbet kuĢları kalır
Veda kalır vedalaĢma kalır
Basma elbisenin içinde sanki kuĢ girmiĢ gibi bir kadının
Sapını kırmıĢ bir bıçak hüznü gözünde saplı kalır
Gözü ince bilekli atlara giydirilmiĢ doruklarda
En son giydiği üç eteğin renkleri gençliğinde kalır
Ġçleri daralır çayırların biraz koĢabilir çayırlar bu yüzden
Küçümen çocuklar annelerinin yanında
Irmağın saçını çözerler her yer kuĢ ağzı dolar
Çocukların gözlerinde yavru kuĢ ağızları kalır
Bu ülkede kimse kimseden bir Ģey öğrenmez
Herkesin elinde saklı bir çöl kalır
BitmiĢ kadim isyanların manaları
Hâlâ yüzlerde saklı kalır
Hayal kalır, piĢmanlık kalır
Ġnsan eksik kalır

Birdenbire ter ırmağı
bir ses dağların ötesinden
avuçlarım ateĢ içinde
Nasıl bir selin önündeyim
hem serin bir yayla
cehennemin dibi hem de
Ġlmeği daralıyor ömrümün
bir türlü doğmuyor o güneĢ
ağlıyor mu ne
karanlığın göğsünde
Ay kayıyor avuçlarımdan
yıldızlar sönmeye yüz tuttu
neredesin nerede
ey seher
Kırık aynalarda yansıyan
paramparça bu yüz
benim mi
ben miyim Allah’ım
bu susuz deniz
Ümidin ilmekleri
kopuyor birer birer
bir sancı yekiniyor
sol yanımdan
söylesene ey dost
sabaha çok var mı
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HALĠDE YILDIRIM’DAN “KALB”

Gültekin TEZCAN

Zehra Betül YAZICI

DOĞUM LEKESĠ
büyümemden az evvel
beni bir iğnenin deliğinden geçirdiler
bundandır çocukluğuma acıyı dikmelerim

Halide Yıldırım hepimiz gibi çok kültürlü ve çok dilli
oluĢun zenginleĢtirici atmosferinin yanı sıra, kıyımlarla ve
yitirmiĢliklerle tarazlanmıĢ bir ülkenin hırpalanmıĢ çocuğu.
YaĢadığı travmalardan entelektüel edimlere, oradan da
kendini gerçekleĢtirme mücadelesine doğru yol alan bir
edebi perspektif ve içe bakıĢla kaleme aldığı “Issız Kuğu”
ve“Çamur”dan sonra “Kalb” isimli Ģiir kitabı Eylül 2018
yılında Lîs yayınlarınca yayımlandı. Roman ve öyküye dair
düĢünce üreten yazılarını da Kasım 2016’da “Dile
Dokunma” adıyla kitaplaĢtırdı (Lîs yay.). “Kalb”, Ahmet
Erhan’ın “Resimli Ahmetler Tarihi” Ģiirine selam gönderdiği
“kalbinin çıkınında tıkış tıkış anılar” taĢıyan, bütünüyle
“Halide’nin resimli tarihi” diyebileceğim bir kitap. Yıldırım,
yıllar öncesinden Ģiirin mutfağına girmiĢ, kollarını sıvamıĢ,
dizelerden ve imgelerden oluĢma lezzetli yemekler piĢirmiĢ
bir Ģair. Yalnız bu yemekler biraz acı. Hem dilinizi hem de
canınızı yakabilecek türden. Ben onun Ģiiri için acılı bir
yemek dediysem de o, son kitabında, kendisini ve Ģiirini
“gümüĢ eyeri yana kaymıĢ terli ve huysuz bir ata”
benzetmiĢ.

insan büyürken, neden hep önce
yakamozlarını sökerler anne?
neden ay, dudakları çatlamıĢ
bir kadına benzer?
kıyıları tutulmuĢ bir ada mahkûmluğu bu
geceyi itsem düĢer mi günden?
çığlık ormanlarında seyrelmiĢ ömrüm
dalgaları beklemekte denizi görmeden
kuĢlarım anne,
ne zamandır
mezar suluklarından ıslatıyor ağzını
renkler kısaldıkça
toprak daha bir mavileĢiyor
beni göğe gömecekler anne!
kalemin intiharı niyetine
söylesene, daha kaç Ģiire sütünü verecek
parmak uçlarım?

Yıldırım’ın “Kalp” kitabındaki Ģiirlerinden yola çıkarak,
ġükrü ErbaĢ’ın “insanın acısını insan alır” dediği gibi
“insanın acısını insan dile getirir” diyebilmek mümkün.
ġiirlerinde çağrıĢım bolluğu, yarım bırakılmıĢ dizeler, Ģiir
cümleleri, düz yazı formu, acının ve hırpalanmıĢlığın
dilsizleĢtirdiği insanların sesi duyuluyor. Parçalı bir anlatım
var, bu önceki iki kitabından da çok yabancısı olmadığımız
bir biçim, son kitabında daha belirginleĢmiĢ. Parçalı ve
eksiltmeli, yer yer dili deforme edici, ama aynı zamanda
bütünlüğünü de koruyan bir uslûb.

aynalardan yontup da yüzümü,
unutulmuĢ bu zamana
maske diye astılar
bundandır herkesle ben olmadan konuĢmam
ve kalabalık sabahlarda
bir baĢına yaĢamam
sen yine de beni bir masala anlat anne!
ve ne olur sonu,
senin yalnızlığın gibi bitmesin…

Kalb, kitap bütünlüğünde tek ve uzun bir Ģiir, sayfalar
ilerledikçe bütün halinde yusyuvarlak olmuĢ, kendi üstüne
katlanmıĢ bir acıyı Ģairiyle birlikte dolanıyoruz. Kalb
kitabındaki ana izlekler Mezopotomya, kalb, kıble, toprak;
Akdeniz havzasını bütünüyle etkilemiĢ yaratılıĢ efsanesine
yakın bir inanç taĢımadığını bildiğim Yıldırım’ın Batıdan
Doğuya doğru yaptığı yolculukta bulmak istediği,
bulduğunda belki de keĢke bulmasaydım diyebileceği Ģey:
“acının kalbindeki efsane”.

ġerif TEZGÖRENLER
ADA
Bir adanın yalnızlığı ovanın sualinde
Bir ovanın gelinciksizliğinde bilir mi kalbin
Bulutların hilesiz ağlayıĢında anlam
Suyu ateĢin duman hicaz
Durmayan bir raks kalçaların göğüslerinin hıĢmında
Yurtsuzluğu güneĢin avaz avaz bir ıslık gülün matemine
AhĢabın sabırsızlığı güne günün okuduğu meydan
Merhabası güne mermerin
Çayın saflığında ince bir meltem
Bir adanın yalnızlığı ovanın sualinde
Bir perĢembe saat beĢ dudaklarında haz
Dudaklarında intikam saf Ģehvetinde meleğin
Olgunluğunda haz ateĢ yükü
Sırf bu yüzden tefekkür
Sırf bu yüzden teĢekkür yaprağa ince saz ve haz
Bulutların hilesiz ağlayıĢında
Bir ovanın yalnızlığını bilir mi kalbin

Yıldırım’ın Ģiir dili toplumsal uzlaĢı diline itirazının veya
direniĢinin yeri gibi. Tarihi dönüm noktalarına ettiği
tanıklıkları dillendiriyor Ģiirlerinde. Bir nevî “kaybedenlerin
tarih” kitabı gibi Ģiir kitapları; “alternatif tarih olarak Ģiir”;
resmî tarih kitaplarından okuyamayacağımız, okusak bile
farklı yorumlar eĢliğinde okuyacağımız yakın tarihin
Ģimdiden tozlanmaya terkedilmiĢ belgeleri: “sanırdım biz
geçtik tarih bitti! Tarih katmanlarında cesetler dipdiri
kanayan bir hikâye oysa”
Son kitabında; Ece Ayhan’ı meçhul öğrenci anıtına
gönderme yoluyla ve Marmara’yı da “iki adımlık yer küre
senin bütün arka bahçelerini gördüm ben” dizesini
çağrıĢtıracak Ģekilde selamlıyor Yıldırım. Marmara bir de;
“maskelerinizi kuşanıp yalanlarınızı çoğaltın / hepiniz
mezarısınız kendinizin” der; Yıldırım da ona “ah yalan
dünya, her şeyin gerçek” ironisiyle ekleniyor.
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Recep ÖZGEN

Umut TEMÜR
AÇIKLIK

DÜNYA GÜNLÜKLERĠ
taş'a

Mezarlık kadar soyutlamalara açık
Bütün Ģeylerin arasında Ģiiri bekliyorum

geçmiĢ zamanlar
yenilgi atlası gibi suratımda
yansımasıyım artık
bir parça camın
akan suda değilim
bardaktayım

Nisan 2019

Nihan IġIKER
IġIĞIN BAġUCUNDA YANAN KANDĠL

sessiz bir ıslık kaldım aranızda
sesi yalnız annemi ağlatan

tıpkı bir sahrada aynı rüyayı gören yüzlerce eren gibi
sayısı biraz daha az belki
uyanırlar bir düĢten

yürüdüğüm bu yol
diĢlediğim ekmek içtiğim su
eskittiğim zamanlar dünyada
acıdan baĢka nereye dolar
bu acıdan Ģu acıya
diye diye eksildi bu ömür

susarlar…

Zabit KARAKÖSE
BĠR TELEFON GÖRÜġMESĠNĠN
BĠLĠNMEZLERĠ

âmennâ
yanlıĢım
mesela çiçeklere bakmayı geç öğrendim
köpeklere sarılmayı
çoçuklarla ağlamayı
öpmeyi dudaklarından bir kızı
âmennâ
yanlıĢım

arayıĢım seni
bilinmez bir sokağın
bilinmez bir telefon kulübesinden
bilinmez bir numarayla
cevaplayıĢın senin
bilinmez bir zamanın
bilinmez bir mekânında
bilinmez bir merakla

dünyanın neresinden baktıysam
dünyaya
buğulandım
gözlerimi verdim
gözlerinizi aldım
buradan devam ettim yeryüzüne
eylüldüm kıĢ oldum
1955 kadar

tanıyıĢın sesimi
bilinmez bir özlemin
bilinmez bir kırgınlığına
bilinmez bir affediĢle
duyuĢum sesini
bilinmez bir sıcaklığın
bilinmez bir sarılıĢına
bilinmez bir âĢinâlıkla

taradım durdum kıvırcık saçlarımı
düzelmedi
suyum çürüdü yeĢilim tükendi
elim nereye dokunduysa
bir avuç karanlığa kaldım

konuĢmamız bizim
bilinmez bir vedanın
bilinmez bir evresinde
bilinmez bir nasılsınla

sokaklarda gülmeye çalıĢtım
sonra restoranlarda çalıĢtım
sonra buralara çalıĢtım
uyamadım

kapatıĢın senin
bilinmez bir karanlığın
bilinmez bir geleceğinde
bilinmez bir hoĢça kal ile

sessiz bir ıslık kaldım aranızda
yankısı babamın gözlerinden duyulan

kapatıĢım benim
bilinmez bir savaĢın
bilinmez bir yenilgisinde
bilinmez bir kurĢunla

Ģimdi gitsem gitsem
tenha bir ölüm olurum ancak!

Bursa, Nisan 2019
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Hüseyin PEKER

Hüseyin ALEMDAR

KIRK ÜÇ NUMARA

ARASA(A)T

gitmesem sana en iyi kitaplarımı verir miydim?
en eski dergileri: dost, soyut, heves
bende dursa ne yazar mor çatılar
sarhoĢ vokallerle susturmuĢtuk hepsini
kolay bir hayat değildi benimki
bir yüzük ve çiçekler istiyorum karĢılığında
hiçbir bahanem yok mezar taĢıma
yazmayı düĢündüğün 'kalbi kırık aĢk Ģarkıları' dıĢında

Gidenler gider
kanı ve kadranı donmuĢ saatleriyle
kanda açan gülü yalnızca cehennem söndürebilir
Allah’a rağmen kalanlara ait değil bu dünya
hiç kimse kaderi kadar kıramaz kendini ne yapsa
kırılmak-kırmak adına hep korktum kendimden
derviĢler densizler deliler arasında
hayat da dünya da yordu beni
gençliğim dahil küsüp küfretmedim hiçbir Ģeye
iyiliği kötülükten ayırdım da
ruhu ayıramadım tenden
insanolmanın külü künde değil tinde

eklemli bir dille nice söz döktüm
sana bunları aldım sonunda:
atmak istiyorum pilot açığıyla bahçene
dostoyevski'den miĢima'ya bir tomar kitap
oraya gidersen çıkamazsın dediler
gidiyorum köpek balığı burnumla
önüme terlik koyuyor misafirler
sandaldı, kulübeydi, kaleydi, baldı, gölgeydi
yanımda hepsi
götürülecek ne varsa kültür kavĢağından
benimle kaybolacak bilgisayarımdaki küfler
anlı Ģanlı haydut diye yazacak birkaç hayta
hakkımdaki söylentiler gerçekti bilesin
ben bunları duymayalı asırlar oldu
ama gizli mesajla yazdım sana
cesaret kanatlarını takarak uçtum
düĢmanın yüz hatlarına
Ģemsiyemin çubuğu karanlıktı benim
ucuz günlere takılmadım iĢin ucunda

Verdiler almadım
istediler verdim
helâl ü hoĢ olsun
kalple göz arasında
tükendi vefa saatlerim
ne kadar y/ara saatim var
ara
sat
ta!
Ölüp ölüp dirilmelerimi
Yaradan da biliyor yâr de
Zülâl’im ki yar köprüsü
ağzı bismil
kaĢları bismillah
saçları Bitlis

sonuna kadar bulantılarına sahip ol
derim sana
toprak renkleriyle sev dünyayı
sakladığımız o koçan
takvimin son yaprağından
hep af dilemiĢtir bir sonraki saate
dünyada iz ve miras bırakmak istiyorum
tutunduğum ne kadar kötülük varsa
endiĢeye gerek yok her Ģey yolunda

/değil Bitlis’i Hizan’ı da görsen
ne fayda
her Ģair kangülü, uyandığında!
Van, 21 Nisan 2019

gitmesem sana niye en iyi ayakkabılarımı vereyim?
kırk üç numara, uymazsa
kapının önüne koyarsın
yolumuzu kaybettiğimizde buluĢmamızı hatırlatır insana
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