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YA!AMIN SINIRI
Melih ELAL
Sen hiç ya(am n s n r yla kendin aras nda s k ( p kald n m ?
Zaman ak p giderken bir yerlerde bir tel kopuyor; bir haber, bir
olay, (iir okurken kar( la( verdi2in, seni saran, sarsan bir dize
gibi, al p bir ba(ka kö(eye at veriyor seni.
Ortaya ç k veren bir hastal k, ya(amla ölüm aras ndaki s n r
hat rlat veriyor sana… Yeniyorsun onu, gelece2e yönelik
tasar lar geli(tirmeye ba(l yorsun. Dergi… Akatalpa diyorsun.
Birkaç y l önce Abant 9zzet Baysal Üniversitesi’nde Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nca düzenlenen “Yerel
Dergiler” konulu sempozyumdaki konu(man an ms yorsun.
Dergicilerin bir bölümü Kültür Bakanl 2 yetkililerinden
dergilerinin sat n al nmas n isterken; senin “Akatalpa 5-6
arkada( n omuz vermesiyle elli ayd r, hiç aksamdan ç k yor; elli
ay sonra da ç kmaya devam edecek. Sizden dergimizi alman z
de2il, gölge etmemenizi istiyorum.” dedi2ini…
*
Bunlar olurken Akatalpa 83. say s n yay mlam (, 84.
say n n
haz rl klar n yap yoruz. Yedinci ya( m z bitirip
sekizinci ya( m za basmak üzereyiz. Nas l bir yaz yazay m diye
dü(ünüyorsun.
Akan
zaman,
derken
Fransa’dan,
Toulouse’den
Akatalpa’n n ilk ad m na katk s büyük olan, ilk sahibimiz Prof.
Dr. Ali Özçelebi’nin ölüm haberini getiriyor. Daha iki ay önce
Mahfel’in bahçesinde bulu(man z , Bursa’ya, Akatalpa’ya,
BUYAZ (Bursa Yaz n Sanat Derne2i)’a yönelik tasar lar n
an ms yorsun.
Sanata
olan
tutkusunu,
Uluslararas
Heykelt ra(lar
Sempozyumu
genel
koordinatörlü2ünü
üstlenerek Uluda2 Üniversitesi Görükle Yerle(kesi’ne
kazand rd 2 heykelleri, Bursa Senfoni Orkestras ’na katk s n ,
Melih Cevdet Anday’a, 9lhan Berk’e Onursal Doktora
verilmesindeki çabalar n , Frans zca ve 9spanyolca’dan çevirdi2i
romanlar , henüz yay mlanmam ( roman n , Akatalpa’n n
kurulu( günlerini an ms yorsun.
O zamanlar n E2itim Fakültesi dekan olan Özçelebi’nin;
Ramis Dara, Serdar Ünver, Mustafa Durak’la ç karmaya
çabalad 2 m z Akatalpa’ya “Ben sahipli2inizi üstlenirim.”
diyerek nas l omuz verdi2ini; Hilmi Ha(al’ n çabalar n ; 9hsan
Üren’in katk s yla al nan kâ2 tlarla önce fakültenin bask
makinesiyle dergiyi basma giri(imimizi; sonuç alamay nca
Özçelebi’nin “Bir matbaa bulun, bask paras n ben bulurum.”
deyi(ini; Akatalpa’n n do2u(unu; sonradan Nuri Demirci’nin
Ay(egül 9zmirli ad yla aram za kat l ( n ; Özçelebi’nin
Fransa’ya yerle(mesi nedeniyle bana sahipli2in devrini gözünün
önünden geçiriyorsun.
9ki ay önceki Mahfel bulu(mas na dönüyorsun. Onun
hayallerini, önerilerini aktar ( n dü(ünüyorsun. Nâz m
Hikmet’in yatt 2 hapishanesinde Memleketimden nsan
Manzaralar ’n yazd 2 kent olan Bursa’da, tarihi bir mekânda,
örne2in Necatibey K z Meslek Lisesi’nin kar( s ndaki yeni
restore edilen kilisede, fonda deniz dalgalar n n sesiyle birlikte
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CANGIL
Gö2e tak bir ku(u
ete2inde bir ta(
desem yine dilinden
gidenlerin, inceciksözüm var’a de2er mi?
(Keke dilim dikeni
dal gülü belese
bilmez bilin: ya var ne?
Darca yolun dar s
seyrek serpik önümde..
ama nerde bir yar var
ya da cang l kocamanGel, der imge, benimle,
var’dan iyi oras !
...
Bari fayda buncadan:
Söz ki evvel diyene
de2er imi( me2erse!

müzik e(li2inde, farkl farkl dillerde, Nâz m Hikmet’in
(iirlerinin seslendirilmesi hayallerini, nas l heyecanla
dillendirdi2ini an ms yorsun.
*
Evet, ben ya(am n s n r n elimle ittim, öteledim. Akatalpa
sekizinci ya( na bast . Ömrü uzun olsun. Oysa E2itim
Fakültesi’nde y llarca dekanl k yapt 2 Uluda2 Üniversitesi;
do2u(unda ve geli(ip büyümesinde, giderek Senfoni
Orkestras na dönü(mesinde büyük katk s olan Bursa Filarmoni
Orkestras ’n n, kurucusu Bursa Büyük(ehir Belediyesi,
Özçelebi’yi an msay p bir sayg töreni yapmay ak l edemedi.
Yak n dostlar ve çevresi Kitabevi’nde sade, ama samimi bir
törenle and lar onu…
*
Sevgili Özçelebi, Akatalpa BUYAZ’la birlikte hayallerini
gerçekle(tirmeyi dü(ünüyor. “Her Dilden Nâz m Hikmet
!iirleri” etkinli2i bir biçimde düzenlenecek. Yatt 2 n Kanl ca
tepesinden Bo2az’ 9stanbul’u rahat seyret…
Bahri Çokkarde(, Melih Elal, Gültekin Emre, Hilmi Ha(al,
Selami Karabulut, Mehmet Sad k K r ml , Salih Mercano2lu, Cihan
O2uz, 9brahim Oluklu, Ahmet Özbek, Çi2dem Sezer, Mehmet
Mümtaz Tuzcu, Serdar Ünver, Betül Yaz c , Halim Yaz c .

!A9R VE SEKS

Selami KARABULUT

Cihan OQUZ

KILAVUZ

Bir (airin, dizelere ilk ad m atarken duydu2u heyecan
f rt nas , olsa olsa, genç bir kad nla sevi(me öncesi, orta ya(l
bir erke2in p r p r eden kalbindeki (iddete e(ittir.
Her ikisinde de, hem bu fiilin ertesinde ba ar l olup
olamayaca2 n n dizginlenemez merak vard r, hem de -e2er
gerçekle(irse- o ba(ar n n ard ndan bayra2 burca dikecek
olman n hakl gururu.
!air için, dizelerle oynamak ve onlar k vama getirmek
neyse, orta ya(l bir adam n genç kad n bin bir cilve
cümbü(ü içinde kendisine m hlamas da odur. Her iki
macerada da, gerek imgelerin, gerekse tenin taze bir
muhatapla doyas ya kayna(mas ve sonunu hiç dü(ünmeden
kar( s ndakinin zaaflar n harf harf tan mas esast r.
Buradaki metafor ustal 2 , hem (iirsel yap y olu(turan
imgelerin ve ça2r ( mlar n gücünden, hem de tenden beyne
s çrayan hazz n yaratt 2 fantezi boyutundan kaynaklan r. O
süreç, (airin dizelere doyas ya sar lmas ve orta ya(l adam n
genç kad n iliklerine kadar ke(fetmesiyle (ekillenir. Masa
ba( ndaki terli u2ra(, yataktaki derinlemesine aray ( ile ayn
çizgide seyreder.
Yepyeni dizelerle öpü(mek bir (air için ne kadar gurur
vericiyse, genç kad n hiç b rakmamacas na vücuduna
kelepçeleyen adam n tan mlanamaz sevinci de o kadar
esrarengizdir.
Dizeler, bembeyaz sayfada küçük küçük harflere
kavu(arak (airin içindeki sese arkada( olurken, orta ya(l
adam n titreyen parmaklar da taptaze bir çiçe2i olanca
yumu(akl 2 yla kavray p, kendine çeker. O saatler, dakikalar,
bitmek bilmez bir serüvenin e(i2ine kadar gelip bekleyen
(aire ve orta ya(l adama göz k rp p dururken, asl nda
zaman n her (iir ve her kad n için ayr ve bamba(ka i(leyen
bir özellik ta( d 2 n ç tlat rlar.
!air için, geçen her dakika bir ba(ka ke(if mucizesi; orta
ya(l adam içinse hazz n ve azab n birlikte sürdü2ü bir
hesapla(ma sürecidir.
!air, hecelerini çeki(tirip durdu2u kelimeleri yörüngesine
nas l oturtaca2 n dü(lerken, orta ya(l adam s cakl 2a
susam ( genç bir vücudu nas l avutaca2 n hesaplay p durur.
!iirin ucu belirsiz finalinde iyi-kötü bir dinginlik; orta
ya(l adam ile genç kad n n hikâyesinde ise ba arman n
biraz da e(itlenememek oldu2unu hissettiren garip bir vurgu
vard r.
!airin de, orta ya(l adam n da içinde ukde kalan (ey,
yaratmaya çal (t klar sesin, duyduklar ses olup olmad 2 d r.
Dizelerden veya genç kad ndan yay lan sedân n, (airin ya da
adam n dü(ledi2i yank olup olmad 2 meçhuldür.
Her (air, yaratt 2 dizelerin kendisine biat etmesini
arzular. T pk , orta ya(l adam n, genç kad n taraf ndan
onaylanmay (iddetle istemesi gibi.
Asl nda, (airin de, orta ya(l adam n da görüp görece2i
mükâfat budur: !airin, istedi2i (iiri yaratamamas ama
ke(fetti2i güzel dizelerle avunmas hangi ölçüde ba(ar ysa,
orta ya(l adam n genç kad na sunabilece2inin azamisini
sunmas ama aradaki y llar n fark n bir türlü kapatamamas
da o derece kaç n lmazd r.
!air, masadan kalkarken, kalbi biraz buruk, yine de bir
sonraki (iirsel serüvenin daha iyi olaca2 umuduyla içi

vakti gelmi(ken söyleyeyim: albenisini yitirmi(
ilençli yan n z m ben. korkudan seçilmezmi(
s k nt s kendine ücra i(güzarlar n nabz
sand 2 n z gibi saklam yorum: geç fark ettim
canevimi oyan kurdu. silkinip uyand 2 mda
bulan k bir rüyayd (a(k nl 2 ma gülen dünya
hayli yak n say l r m (imdi uza2a terk
etti2iniz ölüye. kökünden sürülmü( a2aç
bunu sende bil: evrimin solu2udur gözya(
bak sinsice k vr lm ( yat yor aram zda y lan
gibi iyili2in gölgesi: deli diyecekler bana
i(te tan 2 m avucumda se2iren damar!
vakti gelmi(ken söyleyeyim, ki s r say lmaz
herkesin bildi2i. umurumda de2il ku(kum yok
zaten att 2 m okun dönüp beni yakaca2 na
son karde(imi de bu (enlikte yitirdim
ah! alk (tan çürüyen elleriyle ac ya tap nan
kuklalar. anlasan z belki severdiniz beni!
sevincim k lavuzdur yar na, öfkem yazg ma
(s)övgü. anlay n: a(k bir kez dokununca
kalbe yaln zl kta aynalardan geçiyor çünkü
bo(una de2ilmi( k l c n k n nda pas tutmas
(a( yorum: nas lda kay ks zs n z gülümserken
geceye. sahi unutmu(um! bunlardan kime ne?

rahatt r. Orta ya(l adam n, kendisine göre hayli diri bir
tenden ayr l rken hissettikleri ise, hayat
boyunca
yazamayaca2 bir destan n sadece epigrafi bölümünü
tamamlam ( olman n avuntusudur.
!air, birkaç dizelik o maceran n sonunda, bir ba(ka
sayfay açman n tatl tela( içindedir. Orta ya(l adam ise, pe(
pe(e at ( yapamad 2 için av n kaç ran bir avc n n onulmaz
dü( k r kl 2 n ya(ar.
Ama, ne (air bulamad 2 dizelerin büyüsüne ba(ka bir
(airde rastlamay kabullenebilir, ne de orta ya(l adam o genç
kad n bir ba(kas n n yan nda görmeyi.
T pk , her yeni ba(lanan (iirin mutlaka unutulmaz bir eser
olarak terennüm edemeyece2i gibi, genç kad n n o e(siz
tazeli2ini her dem duyumsay p, hedefi tam on ikiden vurmak
da o kadar kolay de2ildir.
Sonunda, (air ve orta ya(l adam, yazd klar ve
yazamad klar yla kalabal 2a kar ( rken, belki de göz ucuyla
birbirlerini sadece bir ân süzecek, sonra mahcup bir edayla,
hayatlar na (öyle bir u2ray p geçen o f rt nan n nas lsa
dindi2i gerçe2ini içlerine sindirerek, ayr duraklarda, ayr
otobüslere binip, kendilerini (imdi iyice tan yan ama bir an
önce unutmas n diledikleri dizelere ve kad nlara ald rmadan
yola koyulacaklard r.
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Çi dem SEZER

Salih MERCANO LU

KARANF9L KAV!AQI

SEHER

kar ya yor karanfil kav a na
...hâlâ!

açt m pencereyi
aman bir seher

biri baks n
biri duysun
konu sun biri
istedim
kelimeler bunun için

girdi koynuma
akl ma gelmezdi
öten bir ku( sürüsüyle
geceden geceye ço2al p
ç kaca2 m sabaha

karanfil kav(a2 nda küçücük bir k z
ete2i çal ç rp , ate(
yakacak, dumandan kelimeler
çizmek için hayat n karatahtas na

ten ve gövde
al ye(il
zaman ve gölge
kudretten çekilmi(
ka( n alt nda

onlar sana b rakt m dünya
masal olup girsin uykuna

ey sevgili !
y ld z n yitirmi( sabah
insan kendi sürermi( izini
a(k m k ldan ince
boynum a(ktan e2ri
diye seçtim
zaman ve gölgeyi

öyle bakt mahcup
elleri deniz getirdi
bir a2ac al p al p büyüttü
öyle büyüttü, bir yaprak
kalp yerine aras nda iki memesinin
rüzgâr ve su ve güne(
ta( yarak
küçük bir k z karanfil kav(a2 nda
kelimeden el ayak
takarak bulutlara
bir gökyüzü büyüttü

açt m pencereyi
aman bir seher

Bahri ÇOKKARDE

çocuklar ve kelimeleri
koruyan biri olmal , bir h rka
ü(üyen evlerin omuzlar na

KARANLIKTA
K m ld yor rüzgârda
Eski güzlerin
Muska a2açlar
Sessiz karanl kta

ama durmaks z n ya yor kar
ve örtüyor kelimeleri

Yaln z de2ilsin
Kimsen varsa
Kimsesizsin

anne k r k kasnak
parma2a batan i2ne kay p yüksük
kanaviçe kederler ve bitmemi(
bir motif evlerin çat k al nlar na

Mor kanatl gecede
Mührü sabit an lar
Karasinek yuvalar

baba a2 r aksak uzun hava
bilemek bir b ça2
sürterek dünyan n k vr mlar na

Tuhaf çok tuhaft
U2ulduyor bo(lukta
Sefil senfoni
Kafka’n n kulaklar

çocuk ya2mur açt
duadan sonra:
anne ben kimin karn na..?

9(te o kas rgalar
Zaman n zamans z yolcular

(imdi hangi kelime
hangisinin yan na
gitse…kar

Ne veda ne elveda
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Yücel Kay ran, bu izlekleri içerik alan bilip bunlar n
tart (mas nda dünyay bir “yasak alan ” olarak görmüyor. Ya(am n
içinde bunlar n da oldu2unu belirtiyor. !iirdeki a2 rl klar
ya(amdaki a2 rl klar kadard r. Böyle oldu2unu da “acemilikti her
durumda inen vaktimize” dizesiyle söylüyor. Ba(kalar n n
alg lamas böyle olmayabilir. Ba(ka bir dönemde de…
Yasaklar insan faaliyetinin bütünlü2ünde tutuluyor ve Yücel
Kay ran’ n söyledikleri, bu yolla, tav r çe(itlili2i olarak ç k yor
kar( m za.

YÜCEL KAYIRAN’IN
B9R !99R9 ÜZER9NE
9brahim OLUKLU
Yücel Kay ran, (iir üzerine dü(ünen bir (air. Elbette, denecektir
ki, her (air yazarken kendi (iirinin poetik konumunu dü(ünür.
Yücel Kay ran da yap yor bunu. Yaln z (u var: Kay ran, bu
dü(ünü( içinde, “felsefi (iir” diye adland rd 2 (iiri yazarken, bu
ba2lamda düzyaz lar da üretiyor.
O nedenle, Yücel Kay ran’ n Hem Türk, Hem Solcu, Hem
Sünni Müslüman1 adl (iiri üzerinde dü(ünürken, düzyaz lar n da
gözden uzak tutmayaca2 m. Ad geçen (iiri, Kay ran’ n
bölümleyi(ine ba2l kalarak irdeleyecek, ard ndan toplu bir
de2erlendirme yapaca2 m.

3.
“sen bula t rd n hep onlar bu solculu a
oysa söylediklerin öbür dünyada bile yok!
kalbinin iddetinden kork, akl n de il
sen kar geldin be inci emre
öyle akt kalbinde biriktirdi in nakit
kad nlar n gözleri gibi, yedinci emire

1.
“evlerin perdelerinde solgundu k
irkildim her kuyunun önünde
içime do ru geni leyen derinlik
dibe do ru sabah n bulamayan gece
yank land ayaz vakti içimde:

demi ti babam, Suat’ götürdükleri vakit
kibirsizlik bir isyan belirtisi! Diye”
Yücel Kay ran, “Suat’ n götürülmesiyle” baban n sözleri
aras nda (iirsel bir gerilim yarat yor. Bu dizelerde “gözalt na
al nma, tutuklama, yakalama, bask n” gibi sözler edilmiyor. “Suat’
götürdükleri vakit” sözü bütün bunlar veriyor zaten. !iirde bir
tutuklama durumu anlat lmamaktad r.
Peki, biz bu çerçeveye hangi yolla uyar l yoruz? !iir, dizeyle
s n rland r lmam (, geni( bir semantik çevrim üzerine kurulmu(tur.
Dizeler birbirlerini bekliyorlar. !iirin nitel taban na do2ru
birbirlerine yol veriyorlar. !iiri okuyunca dizeleri bu ilerleme
al m nda birlikte ya( yoruz. !iirin uyar m tarz , dizeleri tek tek
ya(amak gibi bir yol al (tan bizi al koyuyor.
!iirdeki tercih beyan , bir özne taraf ndan de2il, (iir yap s
taraf ndan duyuruluyor. Burada her dize bir semantik çevrim olarak
ç kar lmam (t r kar( m za. !iir bütünlü2ünün kar( lad 2 bir
olgusall k var. !iir dünyaya sadece kendisini söylemiyor. Öbür
(eylerle birlikte bir tutuklama halini söylüyor.

her karde bir Yusuf’tu ötekine
bir kuyu: bu ev, bu aile
daha derin oluyordu, daha derin
oradan çekilmek istemeyen her Yusuf’a”
Özne olmadan anlat m gerçekle(mez. Anlat mda iki özne yer
al r. Bir anlatan özne, bir de anlat lanlar n çevresinde örüldü2ü
ya(am. Bu öznelik hallerini her ikisinde de insan ta( r.
Ya(ad klar m z n sözünü ederek insan anlatmak, gerçekçi sanat n
yapt 2 bir i(tir.
Yücel Kay ran’ n dizelerinde hem anlatan özne, hem de bu
öznenin çevresindeki ya(am vard r. “Evlerin perdelerinde solgun
( k” nas l özneyse, “her kuyunun önünde irkilen” anlat c da bir
öznedir. Kay ran, Yusuf’u (iirine sokarak, sadece Yusuf örne2inde
kalm yor. “Her karde( bir Yusuf’tu ötekine” derken bir gerilim
olu(turuyor. Bu gerilim, tarihsellik yoluyla, anlat lan zamana
ta( n yor. 9majlar yoluyla gerçekle(tirilen bir (iir i(çili2i.
Örüntü, bizi insan ili(kisine ç kar yor. 9nsan n oldu2u bir
ortama… “Her karde( ve Yusuf” oradalar. Perdeler, solgun ( k,
kuyu, derinlik de…
Dizelerdeki gerilim “oradan çekilmek istemeyen Yusuf’la” onu
çekmek isteyenler aras nda.
Bu bir insan faaliyetidir. Böylesi bir faaliyet, bizi insan n psi(ik
ve zihinsel süreçlerine de ç kar r. Ama bu süreçlerin, insan
faaliyetinin kendisini örtmesine izin vermez.

4.
“Her ak am alkolle olurdu, her ak am
içindeki aynal odada dola an bir baba:
-Züleyha’yla evlenebilseydim
bir ba ka olurdu!
-O zaman biz?
Yine biz olur muyduk baba!
Duayla sab r ta na kesmi anne:
-Güzel Allah m!
s nad n hep
dayanamad m ac larla,
yüze ç kard n beni..
Ey güzel Allah m!

2.
“yalan söylemek yasaklanm t bize!
kad nlar n gözleri yasaklanm t bize!
kibirli konu mak yasaklanm t bize!
evlerin balkonlar yasaklanm t bize!
ötekini be enmemek yasaklanm t bize!
ay n hayali, o bak yasaklanm t bize!
hile yapmak vard , ama yasaklanm t bize!
acemilikti her durumda inen vaktimize!”

Kuyunun gö ünde bir hayal
iner gönül dersinde,
firar etmek ister Yusuf
her Yusuf’un yedisi de!”
5.
“hayat böyle çözemezsin!
rakibini takip edemezsin!
gün ak aml de il art k
tansökümünü göremezsin!

Yücel Kay ran, bir ya(am n betimini yapmaktad r. Bu
betimlemede yasaklamalar n egemenli2i söz konusu. Ama “ya(am
yasakt r” diyen bir betimleme de2il. “Yasak” bir izlek olarak
al nm (t r. 9çerik olarak al nm ( bir izlek de2il. “Kad nlar n gözleri,
kibirli konu(mak, evlerin balkonlar , ötekini be2enmemek, o bak (,
hile yapmak” ayn (iir i(çili2i içinde al n yorlar buraya.
Bu (iir i(çili2inde estetik kazan mlar, estetik i(lemin yerine
konmam (t r. Analitik birer birim olan izlekler yoluyla insan
faaliyetine ç k l yor.

öyle tutamazs n
gördüm dedi in görülmezi
ben gidersem anlars n
ard mda b rakt m izi!
demi ti,

4

annenin (iire sokulu(lar , hem birey olarak anlat c n n ya(ant s na
hem de toplumsal ya(ant ya ç kar yor bizi. Böyle olmas , elbette,
anlat c n n psi(ik maddili2ini ortaya koymas na engel de2il.
“Sevemedim hiç kimseyi/ karde lerimi unutacak kadar/
zemindeyim, nemli karanl k derinde/ gö ün dibinden bir ses
beklerim!” Görüldü2ü gibi psi(ik maddilik bu dizelerde kar( m za
ç k yor, ama kendi çevresinden yal t larak de2il. “Gö2ün dibinden
de olsa bir ses bekliyor.”
Dizelerdeki semantik örgü, (iirsel tada ula( p orada kalm yor.
Çevrim, (iir bütünlü2ü gibi bir boyutu amaçl yor. Bu yüzden
estetik soyutlama bizi (iirsel tatla yüz yüze getiriyor, ama orada
soyutlanm ( bir dünya bütünselli2i de buluyoruz. “Senin yaln zl n
bir araya gelmezlerin yaln zl / demi ti babam, ku lar yer
cemaatinden firar edeni/ zay f gagalar olur senin etinde kahraman/
derin vadileri vard r, tan vaktini geçemezsin/ hem Türk, hem solcu,
hem Sünni Müslüman olamazs n”.
Yücel Kay ran, hem (iiri, hem de düzyaz lar yla edebiyat m z n
kökten bir de2i(ime u2rad 2 n n bilincindedir. Çünkü var lm (
estetik ve teknik ba(ar lar yeni ba(tan de2erlendirmektedir.
Anlatmakta oldu2u insan , anlama çabas ndan kaynaklanmaktad r
bu. Kendini de orada, yapt 2 insan tan m nda, say (a kat yor. Baba,
Suat, anne anlat l rken kendisi de var bu anlat m içinde. Kay ran’ n
ayaklar bu nedenle yere biraz daha kuvvetle basmaktad r. Hatta
baban n ve annenin özlü söz niteli2indeki sözleri de Kay ran’ n bu
gücüne kat lmaktad r. !iirdeki bölümlemeler, ikilikler, dörtlükler;
büyük harf, küçük harf kullan mlar ; noktalama i(aretleri; Yakup,
9brahim, Yusuf, 9smail gibi özel adlar hep ayn çabaya ç kmaktad r.
Burada, Yücel Kay ran’ n düzyaz lar nda kar( m za ç kan
“dünya problemleri” kavram na de2inerek sözlerimi bitiriyorum:
“Dünya problemleri denilen problemler ne oldu2uyla ilgili
farkl tan mlamalar yap labilir. Ben, burada, nosyon olarak, 9oanna
Kuçuradi’nin tan m n alaca2 m… !öyle tan ml yor Kuçuradi,
dünya problemleri kavram n : “‘Dünya problemleri’ ya da ‘global
problemler’ denilenlere bakt 2 m zda, bu kavrama iki tür problemin
kapsat ld 2 görülüyor: a) bunlardan biri, ça2 m z n baz o l g u l a r
d r: bunlar, bir bütün olarak günümüz insanl 2 n n ula(t 2
uygarl k düzeyine ra2men, ayn insanl 2 n önemli bir k sm n n
çekti2i s k nt lar, ça2ca ula(t 2 m z de2er b i l g i s i yle
bak ld 2 nda ça2 m z n ‘ay plar ’ ve günümüz dünyas n n, fark na
varmadan girdi2i baz ç kmazlard r. b) ‘Dünya problemleri’ diye
nitelendirilen ikinci türden sorunlar ise, bu s k nt lar ve ç kmazlar
kar( s nda duyulan baz ö z l e m l e r ve/veya dü(ünülen ç ö z ü m
y o l l a r d r. Birinci türden problemlerin en önemlileri yoksulluk
ve terörizmdir. 9kinci türden problemlerin en önemlisi ise insan
haklar n n korunmas d r.”4
Bizler, evrensel kapitalist çeli(kinin içinde ve öznesiyiz.
Genelde edebiyat m z, özelde (iirimiz aç s ndan do2u-bat , tarihfelsefe, toplumsal gerçeklik-evrensel gerçeklik, bireyin mutlak
yaln zl 2 -bireyin toplumsall 2 , devrimci tip-kar( devrimci tip ve
benzeri kavramla(t rmalar geride kalm (t r.
Korkar m ki Yücel Kay ran’ n “felsefi (iir” ba2lam nda dile
getirdi2i “dünya problemleri” kavram da yukar dakilere benzeyen
bir kavramsalla(t rma olarak kalacakt r.
Bu topraklar üzerinde eyleyen ku(aklar n faaliyetini kavramak,
edebiyat da bu faaliyetlerden biri olarak görerek davranmak bizler
için yol göstericidir. Semantik çözüm i(te buradad r. !iiri ya(ama
indirgemek veya kuramsal mirasa indirgemek de2il, ya(am bir
kurama ç karmak gerekiyor.
“Felsefi (iir” bir kuram m d r? E2er onu bir kuram olarak ele
al rsak, bütün kuramlarda oldu2u gibi, o da tükenecektir. Oysa
tükenmeyen gerçekliktir. Yücel Kay ran da Hem Türk, Hem Solcu,
hem Suni Müslüman adl (iiriyle de bu tükenmeyen gerçekli2in
(iirini yaz yor.

babam!”
6.
“kuyunun d nda yön duygusu yoktu
ku lar yedi öyle ulu orta
kalbindekini fa edeni
serinli e ermedi
kazmad kça kendi kuyusunu
firar eden her Yusuf!
kendi kalbine nutuk olmad !
her Yakup bir brahim’di
her Yusuf bir smail!
döndü Suat’a..
gidenlerin hiçbirinden sala yok!”
7.
“aleviler evlerine gitti
sünniler evlerine gitti
milliyetçiler evlerine gitti
solcular, sa c lar evlerine…
herkesin bir cemaati var
cemaatçiler evlerine gitti
tan vaktinden önceydi
bulundu um sokak
çok so uktu, çok”
8.
“senin yaln zl n bir araya gelmezlerin yaln zl
demi ti babam, ku lar yer cemaatinden firar edeni
zay f gagalar olur senin etinde kahraman
derin vadileri vard r, tan vaktini geçemezsin
hem Türk, hem solcu, hem Sünni Müslüman”
9.
“gidenlerin hiçbirinden sala yok!
sevemedim kimseyi
karde lerimi unutacak kadar
zemindeyim, nemli karanl k derinde
gö ün dibinden bir ses beklerim!”
Burada bir al nt ya ba(vurmak istiyorum:
“Felsefel semanti2in (iir içinde bir dönü(ü2ü kaç n lmazd r.
!iire mal edilmelidir. Felsefel semanti2in (iirsel kurguya teslim
edilmi( bir biçimi yoksa yap tta bir dünya imaj do2maz. Felsefel
semantik (iire ait k l nm ( olmal d r. Ve imajlara (iir içi yatakl 2
bu eder. Hiçbir sanat yap t bunun d ( na ç kamam (t r. O yüzden,
gerçekçilik tart (mas n n can al c yeri buradad r. Çünkü i( bu
kadarla bitmez. 9majlar bizi dünyaya gönderdi2i zaman imajlar
orada gerçekle(tiri(imizi, bu dönü(ük, dünyayla olan ili(kimize
teslim eder. Ve burada imajlardan gelen tercih estetik tercihimizi
belirler.”2
Buna benzer sözleri Yücel Kay ran da söylüyordu:
“Felsefi (iir, ne felsefi söylemle kurulan bir (iirdir, ne de
felsefenin ortaya koydu2u bilgiye dayal bir (iirdir. Felsefi söylemle
ve bu söylemin içerdi2i felsefi ak l yürütme sistemati2ine göre
yaz lan bir ‘(iir’ zaten (iir olmaz. Felsefenin, yani filozoflar n
ortaya koydu2u bilgiye dayal olarak yaz lan ‘(iir’ de, yarat c l k ve
söz konusu (aire aitlik ilkesi bak m ndan (aibelidir. Felsefi (iir,
(airin ‘felsefi göz’ edinmesini gerekti2ini dile getiren bir anlay (a
sahiptirler. Felsefe, bize, zaten bunun için, yani felsefi bir göz
edinmek için gereklidir. Yoksa felsefi bilgi üretmek için de2il.”3
Bu bilgilerin ( 2 nda bakarsak yukar daki dizeler için (unlar
da söyleyebiliriz:
Yücel Kay ran (iirinin bu bölümlerinde, Dede Korkut’tan sürüp
gelen bir anlat mc l kla bireyin toplumsal varl 2 na dayand 2 n
gösteriyor. Birey, bireyin kendisine dayand r lm yor. Baban n ve

1

Beni Hiç Göremezsin, Yücel Kay ran
!iir ve Yenilik, Veysel Öngören, Broy Yay nevi, Ekim 1997, s.65
3
Felsefi !iir, Yücel Kay ran.
4
Felsefi !iir ve Dünya Problemleri, Yücel Kay ran
2
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kendini kolay kolay d (a vurmayan! Sevilenlerin
eme2i, göz nuru, bak ( , üzüntü ve sevinci... sinmi(tir
koltuklara, perdelere, tablolara, mutfaktaki kap kaca2a,
hal lara... oysa tümü “git gel altm ad m/ odalar
katarsan yüz on” büyüklü2ünde bir mekând r
ya(an lan. O2lunun b rakt 2 iz, sevdi2i kad n n elinin
de2di2i her (ey ve “evinde yolculuk”un onda b rakt 2
buruk duygular. Yani, fark na varmadan “zamana
boyun e2i(”

‘HER !EY B9R MEVS9M’
Gültekin EMRE
“yolculu2umu dü(ledim” diye ba(l yor söze Tu2rul
Tanyol. Geri dönüp bakt 2 ve bulundu2u yeri
saptad 2 (iirlerinde orta ya(a gelmi( bir (airin
dünyaya, kendine dönük yüzünü buluyoruz Her 5ey
Bir Mevsim’de. Ölüm, art k her an beklenen bir
de2i(imdir. Ac de2il de, yok olma ve kaç n lmaz bir
(ey. 9(te bu göçten önce neyi nereye kadar
gerçekle(tirdim saptamas n biraz da yazg c bir tav rla
(iirlerinde ele al yor. Tu2rul Tanyol, b rakt 2 izleri,
geldi2i yeri gözler önüne seriyor iyice yal nla(m (,
durula(m ( ve bilgeli2i artm ( (iirleriyle.

Tu2rul Tanyol’daki karamsar duygulara kapt rd m
ben de kendimi: “açmaya korktu um bir zarf/ bize
b rak lan/ geri dönü süz bir adres gibi/ ç kt m z bu
yolda.” Oysa gidemedi2imiz daha ne çok yer var orada
burada. Önümüzde “bir yanl l
düzeltmek/
sevdi imiz yüze uzun uzun bakmak/ bir a aç dikmek/ o
yolda gitmek ya da gitmemek/ ve bir oyun daha
oynamak için” daha ne kadar ya(anacak günümüz,
ay m z ve y l m z var? Kim bilebilir bunu? Sonunda
“her (ey bir mevsim” olup ç kar ya(ad klar m z ve
kursa2 m zda kalanlarla. Oysa gül, bir kez kokar.

Bundan alt y l önce Büyü Bitti, demi(ti Tu2rul
Tanyol, “geçmi(in dehlizlerinde ko(an bir tay gibi”
hayat m zda biten bir (eylere dikkatimizi çekiyordu
oradaki (iirlerde, çünkü “serap gerçe2e” dönü(mü(tü.

Her 5ey Bir Mevsim (iirini okudu2umda Tu2rul
Berlin’deydi ve “bir kez kokar gül” dizesini de içeren
bu (iiri yay mlamam (t . Ya(amdan, (iirden ve
geldi2imiz yerden konu(mu(tuk bir kahvede uzun
uzun. 9(te, o, bir kez kokan gül “ya(ar sonsuzca
dü(ler”imizde. Biz, art k geçmi(imize daha s k
bakmaya ba(lam ( zd r elimizde olmadan orta ya( n
getirdi2i duygu yüküyle ve öte dünya kendini daha s k
duyumsat r biz istemesek de. Her (ey, gün gün biraz
daha uzakla( r bizden, buna engel olamay z: “her (ey
bir mevsim”dir çünkü “her (ey öylesine uzak”t r
“suyun ortas nda kalm gibi/ ç r lç plak.” Sonra da
sevgilimize, karde(imize, dostumuza, ya( t m za (öyle
seslenirken buluveririz kendimizi Cemal Süreya’y
dü(ünerek, ondan esinlenerek: “biz bir zaman
payla t k/ yaln zca bunun için sev beni”

Her 5ey Bir Mevsim, bir ba(ka olguyu önümüze
seriyor: Yakla(an ölümü! “Bahçe”, “Evin Tarihi” ve
“Kalabal kta Yatmak” bölümlerinden olu(an ve 26
(iirin yer ald 2 bu son (iir kitab nda yer yer Behçet
Necatigil ve Ahmet Ha(im duyarl 2 n sezdim:
Yumu(ak, olgun ve ya(am n , ya(ad klar n
kabullenmi( bir (airin (iirleri “dünden kalan
ayd nl k”larla dolu. Ya(am n nas l da k sa sürdü2ünü
(u iki dize ne güzel anlat yor bize: “çay demlemeye
gittim/ döndü ümde gece” Ya(anan onca y l asl nda
k p k sad r. Bunun fark na orta ya(a geldi2imizde
var yoruz nedense. !u iki dize de Cemal Süreya’y
an msat yor: “Tanr m, beni unutma/ unuturum nas lsa
ben” S ras gelince ortada ne unutan, ne unutulan
oluyor ve ya(am n ac mas z eli i(e kar ( veriyor biz
istemesek de: Ya(am, onun için çe(itli biçimlerdeki bir
vazoya da benzetiliyor geçmi(i ustaca betimleyen,
imgelere geçiren: Beli iyice incelmi(, “k r k”,
“k vr ml ”, “ejderha duru(lu”, “sarho( bak (l ”,
“karanl k”, “ st rap”l , “ya2murla dolu”... Yani hüzün
yüklü. Gövdesini “bir hapishane”ye de benzetiyor
içinden ç k p özgürle(en sözcüklerin “çelik” kutusunu.
Ruh bir cenderede a( yor ve zaman gelince
özgürle(iyor.

“Ölüm Haz rl ”ndaki dizeler bana Ahmet
Ha(im’in ünlü “Merdiven” (iirini an msatt yaratt 2
atmosferle, öyle hüzünlü: S 2 nd 2 limanda yelkenini
onarm (, ölüme haz r birinin yakar ( nas l da ac bir
a2 ta dönü(üyor bu (iirde! Hele (u son dizeyi nas l
içime sindirece2imi bilemedim bir türlü: “bir sevap
olarak dönmeliyim tanr ya”
Onca kalabal 2 n içinde giderek yaln zla(an, hayat
roman olan bir bireyin (iirlerine yans yan öyküsüdür
asl nda Her 5ey Bir Mevsim. “Beyaz bir yatak”t r
sonuçta huzura kavu(aca2 m z yer. Ama bundan önce
de yap lacak bir i(i daha vard r (airin: Onun için
kendine (öyle seslenir: “hep bir iir b rakmal s n/ bir
sonraki kitaba/ ya amak için/ bir süre daha...”

2. bölüm “Evin Tarihi”: Burada Tu2rul Tanyol,
günlük ya(am n n ve (imdiye dek kazand klar n n bir
dökümünü yap yor ailesiyle birlikte. Evin içinde elini
nereye atsa hayat yla kar( la(t 2 ve geçmi(ine dönük
ya(ad 2 bir dönemi de imliyor bu bölümün (iirleri;
mutlulu2unu ve karamsarl 2 n da: “kablolar, giysiler,
bez parçalar / eski oyuncaklar k r k dökük/toz bulutu,
sis perdesi, an lar/ kâ tlar ve kâ tlar içinde,/ elimi
nereye atsam/ bir yerinden hayat m ç k yor.” O2lunun
çocuklu2u, yürüyü(ü, gülü(ü... Bir y 2 n (eyin fark na
varmadan evin içine yay l ( , dolmas , pek çok de2erli,
an s olan nesneler... Evlerde ne çok (ey gizlidir

Tu2rul Tanyol, i(te bunu yap yor.
_______________________
Tu2rul Tanyol, Her 5ey Bir Mevsim YKY, Ekim 2006, 61
sayfa.
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Hilmi HA AL

Halim YAZICI

B9TMEYEN

UZUN ZEYT9NLER A!KINA

Yan ts z kal r m dünyaya, insan nas l olunur, suçsuz insan
ne zaman içimde birilerini öldürsem, susar a2lar m su gibi
en çok Musevi’yim, en çok H ristiyan, en çok Müslüman
anbean birileri birilerini ezip geçer, anlayamam, ay ramam
kim kimdir içimde, utanc mla a2lar m !aman köklerimle
ne kadar öldürsem büyür yaln zl 2 n habis çekirde2i; ad m
ad m sanc lar yuma2 , çözemedim hiç, ay lamad m kinden
yan ts z kal r m kendime, insan nas l korunur, suçsuz insan

kur(un sesleri, duvar yaz lar
kovalar a(klar
kaos
ölüm günleri
geride b rakt 2 m
vapurlar n slak
parmak izleri

kan ts z kal r m kendime, insan nas l olunur, suçsuz insan
akar haber linkleri, nereye var r anlayamam, a2 l kirden
akl m zifiri hesaplar salg n ndan bo2um bo2um kah r da2
füze bulutlar patlar k rg n harflerimde, kanl hanelerimde
en çok çocu2um, en çok ergen, en çok olgun, en çok ya(l
ne zaman içimde birilerini bar (a ça2 rsam dü(er a2lar m
gezegenin bebekleri ba( ma ü(ü(ür, çürür inand r c yan m
birbirini eksiltirler müzmin pi(kinlikle, gökyüzü seyreder
yan ts z kal r m zamana, insan nas l do2ulur, suçsuz insan

size sesleniyorum hey
s 2 rc k ku(lar
yeniden ç k yollara
uzun zeytinler a(k na
haydi
yenilin bir daha !

yan ts z kal r m kendime, insan nas l okunur, suçsuz insan
yalan gelmez gezegen karde(li2i güya, ko(ulsuz güvercin
ama (ahin kesilirler birbirine, sinsi pençelerle y rt p gö2ü
ne zaman kanatlansa intikam ku(lar utanc ma gömülürüm
yeryüzüm ah, korkular n orta do2usu, kan dereleri nereye
yan ts z kal r m kendime, insan nas l durulur, suçsuz insan

Mehmet Sad$k KIRIMLI
ANILARINI UNUTAN YAZ
unutulmu( evin ah(ap sedirinde :

yan ts z kal r m kendime, insan nas l olunur, suçsuz insan
do2amayacaklar n cenin bahçesi yar nlar, art k bakamam
ne zaman sallansa içimde bir be(ik bin tabut büyür aniden
ad m kör kuyularda yank dalgas , hiç duyuramad m, hiç
dönüp dönüp cinayet yerini yoklayan iradesiz cani miyim
ne çok Musevi’yim, ne çok H ristiyan, ne çok Müslüman
bilinmez etti2im ah; onca tan kl 2 m san kl 2 ma denk mi

dü(leri ya2malanan çocuktum. eski
bahçelerin türküleri çoktan susmu(,
çak l ta(lar yla oynayan k y
kendi dünyas na kavu(mu(ken kum
tanelerini de öpmeyi unutmu(tum
ç plak gövdesiyle sar ( n rmak, çekip
gitmi(ti koynunda sakl sevdas n ta( yarak
sakl sevdan n ellerinde yasemin kokusu
gö2ün avucunda salk m saçak bulut,
görememi(ti mahzun ( 2 n gözlerimin

art k utan r m !aman akl m n atlarla geçilen sayfalar ndan
yan ts z kal r m kendime, insan nas l avunur, ölmü( insan.

avuçlar n incitmi( da2 n acemi da2c s yken
t rmand 2 m yoku(ta ellerim yoktu benim. ahh siz,
ellerimi bilmezsiniz benim, ellerimi…
hepsi de küt burunlu, parmaklar ince
arka ayaklar topal birer cüce...kimsesiz da2 n
ozan gibi (iir yaz p
(iir söylerlerdi herkese

Betül YAZICI
ALI!VER9!
s rt n za basarak t rmanabilirim sand m kendime
evrenin ilk gerçek peygamberi memelerimle

gölgesine s 2 nan duvar ve kap a2z
iki yorgun bak ( gibi susup kal rd kar( mda öyle

bir kulp takacakt m susuzlu2uma
ss zl 2 m a(acakt m ve saklanacakt m içinizde
kolay olmuyormu( kauçu2un reçinesini ak tmak
ve a2z s k istiridyeler
açm yormu( dünyas n kimselere

ihanete u2ram ( hayat için (öyle
utangaç bir mevsim
bulup seçememi(tim kendime. kula2 m,
bir ut sesine duyulan öfkeydi; hüzündü belki de
camlar döven ya2muru, ah(ab seven çamuru bol
bir dünya b rakm (lard önüme. gecenin
mürekkep at lm ( yüzünü hâlâ an msar m

gülü(ünüzü çiviledi2iniz kap lar kadar sahici
ba( m çarpt 2 m duvar kadar avuntusuz
dümdüz bir lades kemi2i olarak kald m oldu2um yerde
ölü olmayan ölü diyorsunuz bu yamal halime

umuttu oysa
daha çocuktu, ac lar n koynunda
an lar n unutan yaz. çekilip gitmi(ti sonra
kendini kanatl bir ku( sanan beyaz
bir bulutun s rt nda…

iki suskun kad nd gözlerim,
ovalad m
ve yumu(ac k bir nokta koydum sonuma
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YA!AMSANAT GÜNLÜQÜ (22)

Ahmet ÖZBEK

Mehmet Mümtaz TUZCU

KÜFE’DE SON KARANF9L

*
9(sizliklerini önemli bir i( gibi ya(ar dev ilçemde
insanlar. Serserili2i ciddiye al rlar. Kimse ödün vermez
burda aylakl 2 ndan.

keder dü(mü(
k y lar na
varo(lar
hüsran kokusu erken

*
Dola( k, daraç çantay çevirip silkeledim düz çar(af n
üstüne. Çanta de2il, k rk bay r! Göz görmez el girmez
zarfç klar n birinden bir resim akt geldi, örtünün en gergin
yerine dü(tü.
Çelik yaprakç klar bir lahza yol verince aç zindan n
beynine geçirmi( di(lerini –göz gözeyiz o yüzden.
9nsanlara bakarken onlar küçültmeye, ince ince
kirletmeye çabalayan o gözler, o buz gibi mercekten dost bir
ate(le geçmi(. 9lerlemi( ya( na kar( n yüzü nas l da düzgün,
nas l da sevimli! Utanmazca yürüttü2ü, hiç vazgeçmedi2i
paranoyak sorgulardan, be( para etmez insanlar canla ba(la
savunma illetinden ve daha bir dolu eziyetinden s z p da
yerle(en olmu( mu kaypak pütürtülerde, merak ettim birden.
Büyütece uzan p masa lambam yakt m.
Evet! Ukalal 2 vurmu( yüzüne. A2z n n kapan ( nda bile
o aptal-bilgiç beynin mührü vurulu!..

a2 r küfelerde
insan yüzleri ta( r
yorgun babalar
kim bilir hangi iklimlerden
naif a(klar ya(anm (
belli, burada
karanfiller k r lm (
tam da kalbinden
silinmi( sevgi sözcükleri
dalgalar üzerinden
denizy ld z tan k buna
k rlang çlar ö2üten rüzgâr

*
Yol gitmeye k sald kça uzar kayg s .

yokluk
‘ça2da( utanç’
küllere kar (an veda

*
A2 r vas tayad r kalem belgesi! Dahas bir sar lma
geni(li2idir. Uzun kol ister, kavi… Bir de külhan s ca2 !..

ve
çekik gözleriyle
karanl 2a gülümseyen mehtap,

*
Yeteneksizlik alabildi2ine büyükse, itiraf de2il yaln zca,
kabulü de olanaks zla( r. 9zans z günücünün, aran p
ç rp n rken, hep o a2 sürülmü( a2 z geçer eline. Derin
istidats zl 2 n n, tembelli2inin onu m hlad 2 zeminde ya da
yuvarland 2 bir düden dibinde; onun bunun hesab na yazar
yenilgilerini,
hayaletlere
f rlat r.
Yarad l ( ndan,
yeti(tirili(inden, eprimez bir namusluluk ta( y p getiriyor
olmas n n da toz kadar yarar dokunmaz ona. A2 l bir a2 z,
delici bir uç bulmaya, kullanmaya mecburdur; hiç kimse o
denli kabiliyetsiz oldu2unu kabullenemez çünkü.
Tersyüz etmeye, yans tmaya, t f l parmak kurum kara
aynalar bozmaya, suç yüklemeye ba(lar böylece.
Görünen’in yal nç, ola2an k r lg s içinde; e2itimini
ald 2 , yürütmede tuttu2u, dolambaçs z, yal nkat bir
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