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Ayl k Edebiyat Dergisi

R YILLI$I FURYASINI
B R ANLAMLANDIRMA DENEMES
Ramis DARA
Türkiye’de ,iir kadar sapla saman n iç içe girdi0i bir
alan ve bu ortam n yarat c lar kadar sorunlu bir zümre
yok san yorum. Söyler misiniz, hangi alanda, bu kadar
y ll k de0erlendirme kitab -kitapç 0 yay mlan yor?
iirin etkisinden, gücünden diyeceksiniz. De0il;
böyle olsa, y ll kç lar n birkaç olsun ayn zamanda ,iir
yazmayan birileri olurdu.
Tabii bu sonuçta, ,iirin sanat türü olarak kendisini
edebiyattan ay rmas , sanat n da zaten eskisi kadar
hayata müdahil olamamas n n etkileri de rol oynam yor
de0il.
Böylece, yapt 0 i,i, kendisi de fazla bir ,eye
benzetemeyen, de0erli bulmayan, toplumun zaten bir
,eye benzetemedi0i bu insanlar n aras nda müthi, bir
gerilim do0uyor. Bir de0er arama, anlamland rma pani0i
patl yor. mkân n bulan saz kap yor ve bildi0i, duydu0u
türkülere benzer türküleri bir araya topluyor. Bu karma
ezgiler toplam n y l n albümü diye sözde piyasaya
sürüyor.
Gönlünde pop-starl k aslan yatan türkücüler merakla
at l yorlar albümün üzerine, acaba benden parça al nm ,
m diye.
Karma albümde parças bulunanlar n bir bölümü,
özellikle yeni ba,layanlar bir defal 0 na seviniyor,
eskilerin bir bölümü niye bu albümde sadece ben yokum
diye içten içe k z yor, bir bölümü bir albümde bu kadar
parça fazla de0il mi diyor, bir bölümü ,ununla bununla
yan yana oldu0u için ad n n de0ersizle,tirildi0ini
dü,ünüyor, albümde ad n göremeyenlerse kendilerini
bir süreli0ine yerle bir olmu,, varl klar na kastedilmi,
gibi hissediyor.
Ancak 12 ay dedi0in nedir ki, çabucak geçer. 13. ay
nas lsa yeni albümler sökün eder, bunlarda yer almaya
çal , l r. Zaten karma albüm haz rlay c lar n n say lar da
y ldan y la artm yor, k demlileri de gelen tepkilere göre
seçimlerine yeni ince ayarlar çekmiyorlar m ! B
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air, ,iirin hep bir ad m gerisinden gelir. “Yarat c l k” faktörü
ne derece rol oynarsa oynas n, ,airin ,iir kar, s ndaki durumu
budur. iir kaçar, ,air kovalar. “Esin perisi”nin çekicili0i bir yana,
bunda, ,iirin özgül varl 0 da önem ta, r. iir, tek ba, na, ,airine
meydan okuyacak kadar özerktir. Onu pespaye olmaktan
uzakla,t ran ve kimli0ine yegânelik sa0layan özellik de buradan
kaynaklan r.
iirin, bizzat yarat c s ,airi izinden sürüklemesinin temel
nedeni ise, dizelerle bütünlenen organizmas n n, yazma eylemi
tamamland ktan sonra özgür bir ruha kavu,mas gerçe0idir. Bu
öyle bir haledir ki, “benim” diyen ,airi bile kar, s nda sus pus
eder.
iirini tamamlad ktan sonra, bir daha ona eskisi gibi babal k /
anal k yapamayacak olan zavall ,air, çocu0unu yetimler yurduna
terk etmek zorunda kalm , bir varl k olarak, ortada ç r lç plak
kal r. Ta ki bir ba,ka ,iire tanr l k yapana kadar. Ama o ,iir de bir
süre sonra elinden kayacak, edebiyat âleminin sonsuz yarg s na
yelken açacakt r.
air, ne kadar y rt n rsa y rt ns n, ,iirine hükmedememenin o
dayan lmaz azab n ölünceye dek duyacakt r. Nas l hükmetsin ki?
Dizelerde olu,turdu0u o büyülü dünya, tek ba na hiçbir anlam
ifade etmeyen etten kemikten ,aire üstün gelmeyecek de, ne
olacak?
air, cismen yarat p ruhen orta0 oldu0u ,iirsel serüvende, her
,eye ra0men hep arka planda kalmaya mahkumdur. Evet, kürsüye
ç k p okudu0u zaman ,iire can veren, dizeleri gökyüzüne savuran
ve kalplere nak,eden, ,airdir. Ama bunu iyi bir tiyatro sanatç s da
ba,arabilir. Önemli olan, ,airin ,iirine sahip ç kmas de0il, onu
a mas d r. Zaten ,airi ,iir kar, s nda ikinci plana iten gerçeklik de
budur. Her yazd 0 bir öncekini geride b rakacak, tekrara
dü,meyecek, benzer sözleri / metaforlar
/ imgeleri
kullanmayacakt r. Bu zorunluluk bile, tek ba, na, ,airin
yenilgisinin göstergesidir. iirin özerkli0i, ,airine kafa tutan
bamba,ka bir dünyan n ad d r. air, istedi0i kadar “Onlar ben
yazd m, onlar benim eserim” desin, ak kâ0 da bir kez dü,en
dizeler, art k bütün edebiyat âleminin dilidir.
Tüm bu varg lar ma, tam da bu konuda bir yaz kaleme almak
üzereyken, son kitaplar nda benzer görü,lerine rastlad 0 m Güven
Turan ile Ahmet Güntan’ n bulu lar temel olu,turdu. Güven
Turan, “ iirleri, airlerinden kurtarmak gerek”, Ahmet Güntan
da “ air, iirinden büyük de#ildir” ,eklindeki belirlemeleriyle,
dü,üncelerimi destekledi.
Peki, ,airin bu serüvenindeki rolü ne? Çok ,ematik bir bak ,
aç s yla soracak olursak, ,air sadece ta y c anne / baba m ?
Elbette hay r. Ama ömrünce yüzlerce ,iire imza atan ,airin, bu
dizelerin hepsine birden ayn ölçüde de0er vermesi beklenemez.
Tam da bu noktada, “ airin hayat , tüm iirlerinin bir toplam d r”
gibi beylik bir önermede bulunmak da yak , k almaz. O, ,airin
serüvenini semantik aç dan de0il, sosyolojik aç dan ele alacak
ara,t rmac lar n i,i.
Her bir ,iir, ,airin kalbinden f rlay p sonsuzlu0a kucak açm ,,
orada
kendi
özgün
dünyas n
olu,turmu,,
okurla
merhabala,m ,t r. Bu sürece müdahale etmek ,airin harc de0ildir.
Okur, beher ,iirle, t pk hayat na aç lan fal gibi ayr ayr
yakla, mda bulunur. Kimisinde a,k n k r lgan atmosferine rastlar
hüzünlenir, kimisinde bir öfkenin derinlerinde vurgun yer bir
ba, na kalakal r, kimisinde de masals bir dünyan n ormanlar nda
kaybolup ütopyas na gem vurur.
Ama hep, sar ld 0 o ,iirin hasletiyle yön verir kalbine. O
çizgiye kar ,mak da ,airin haddi de0ildir. iir, t pk denizinden
ayr lan bir rmak gibi, diledi0i da0a vurur kendini.

G rtla0 m t kan yor dinleyenleri görürse? Ya da gözler
görünürse ses telleri kopuyor.
S ms k yumulmu, gözler; çevreleri k r , k r ,, çirkin,
bak , ms z, iki acayip leke.
Yamulttu0u a0z ; gökçül nefesi koruyup yaymaya de0il,
y rt p bitirmeye burkulup duruyor sanki.
Grotesk bir can çeki,me öykünmesiyle izleyenleri k r p
geçirmeyi umup da kendini paralayan, ba,ar s z bir sirk
görevlisini de dü,ündürüyor hemencecik bu hali.
Büyüleyen, esriten o harikulade ses, bu berbat surattan
ç k p geliyor i,te.
Ses kayd için girilen bir oda de0il buras , bir konser
salonu! Say s z mikrofon bu e,siz sesi evreniklim rüzgârlay p,
kalpleri hazla yorarken, dört kamera mangas da çiçekpatla0
resmi sonsuzlu0a yaz yor.
*
Keskin zekâ, ökelik… ya,am gibi keskin k lar Yaz ’y ;
diriltir, diri tutar. Ne ki, yerini tutmaz görmü, geçirmi,li0in.
Tan kl k, biriktirmi,lik –hele hele romanda– her vakit
önündedir dehan n.
*
Soygun yorgunlar , ödül bekleyen doland r c lar hep
O’nun pe,indeler. Bir alçak, gö0süne bir madalya tak ls n,
ad na tören düzenlensin dü,üne dü,tüyse e0er, gidip O’nu
buluyor.
*
çtenliksiz yap lamayan bir i, yap yor elbette Yazar; ama
sonra kendini pazarlarken, överken, yalan denizlerinde
bo0ulup gidiyor. Her gece omuz çantalar yla, küfürlerle girilip
ç k lan meyhaneler de, dev çatla0 , asl nda i,levi çatlatmak
olan ate, suyuyla s vamay üstlenmekte.
*
Ç kar çetelerinin ku, beyinli kurnazlar ndan ya da iri
çamlar deviren sinsilerinden biriyle ille de bar , yapmam
istiyorsa, “Büyüklük sende kals n!..” diyerek doland rmaya
kalkard beni.
“Bundan böyle hep küçüklük bende kalacak!..” diye
kestirerek yöntem de0i,tirttim O’na.

air, o zavall yarat c ise, elinden uçup gitmi, dizelerin
kim bilir hangi yürekte vuku bulan , lt s na m yans n, kitapta
ve hukukta alamet-i farikas kendi imzas na tutsak o gerçekli0i
mi sorgulas n? Nafile. iir, hiç kimseden icazet almadan ve
duru,undan ödün vermeden, usulca çizer yolunu. T pk ,
yuvaya b rak lm , gayri me,ru bir çocu0un kendi kimli0ini ve
ki,ili0ini bulup “büyük adam” olmas gibi. Biyolojik baba
bellidir: air. Ama ya ondan kopup yeni bir dünyaya,
toplumsal hayata kucak açan ,iir?
Bu gerçe0in ,airi kudurtmas i,ten bile de0ildir. Öyle ya,
kendi kaleminizle, kendi beyninizle, kendi yüre0inizle ve
kendi hayallerinizle olu,turdu0unuz, yaratt 0 n z o güzelim
,iirler, bir daha dönmemecesine sizden uzakla,acak, ne idü0ü
belirsiz okurun belki de katran zifiri dünyas yla kokla,acakt r.
Tahammül edebilmek zor gibi görünüyor. Ama ba,ka
çaresi de yok. Ya bir daha asla elinize kalem almayacaks n z
ya da ,iirinizin uzakla, p giden ayak izlerine a0 t
büyüteceksiniz.
Bu da, ,iirin ,airine att 0 en büyük çal md r.
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Nuri DEM RC

Yusuf ALPER

Ç ÇEKÇ

YENG OYUNCAK

Dikine t ra, n v z lt s bize uzak abecim
Asma sakal m yok, ustura gezdirmem üstümde
Bildim, ,imendiferi raya sokmak cümlenin derdi
Bildim de f s geçmedim sesime

Dipsiz bir çukurda ç rp nan ay
Hüzünle yüzünü saklam ,
Derin bir yar kta ruhunu arayan
Ac bir hüsranla kalakalm ,

Rafadanlar ,aha kald rm , damar n
Lehim için ko,arlar mazgal pe,inde
Kar ,t racak ar,iv arar çöpü k r lm , tohumluklar
Bildim mi bildim; böyle düz nefes edilir kürre

Ne zaman güneye baksam ac mak
Kuzeye baksam öfke ,ad rvan
Sen elleri ba0r nda çocuk
Hangi yüzle nerelerden kayd rak

M rm r ndan p rp r na, abecim
Pla0 bozulanlara na0meli bohça
Kontrol kalemi , yanlara çifte a0 zl piriz
Kiremit aktaranlara dam, t 0 kabarm ,lara dantel
Kuma bellemi,tir beni küpüne s çan dü,ürenler

Bu sonsuz cenderede ruhunu b rak
Aks n sonsuz denizlere da0lardan
Irmaklardan çaylardan durmadan
Nereye dönsen yayan yap ldak
On binlerin döndü0ü o sava,ta
Ruhunu mu bulmu,tun y llar öncede
Hangi dönü, ben orda hangi yenilgi
Öyle bir yenilgi ki yengi oyuncak

Bu seran n tekerle0i böyle döner abecim
Sera dedi0in, tamir atölyesi, pansuman makinesi
Sera dedi0in k rm z feneri yan k t ng rt tezgâh
Böyle bilmi,ler de, yenge olmadan önce
Post sermi,ler ,eriat evine
Keçeyi suya salm , zekeriya çelebiler

Ahmet ÖZER

Ben kira toplay c y m, abecim
Verime aç topra0a suyu ,i,mi, bir hortum
Me,ebükenlerin dibine bir sap menek,e
Kitab n aç ld 0 yere haz r cümle bulurum
Bildim de bunu, k rd m camlar m
Esnaf durdum elin sermayesine

GÜNÜN ORTASINDA
gündüzü dumanl serçe
gökyüzünden bir tutam mavi
kalp at , /bahar rüzgâr
tren sesi ve çocuk ç 0l 0 yla
çarpt penceremize.

Y lmaz ARSLAN

binlerce dü,ü savurdu günün ortas na
kimbilir hangi denizden dalga sesi
k rlardan bu0day esintisidir
iki bu0ulu gözde ta, nan.

EH RDE S YAH SAATLER
kendinden kaçmay unutmu, bu ,ehirde
fiilsiz efkâr, hazs z yas, kibir dolu bir yazd m
sulara yazd m da bu hüznü, ate,lere tuttu0um kalbimle
ak,am na küsen nergistim ben, kendime hep ayazd m

YA IMIZIN ORTA YER NDE
B R UÇURUMDUR HAYAT

bir çocu0un hüznüyle u0urlad k kar ya0an günleri
geceyi avuçlar m zda ate,böce0i gibi s t p
sabaha gömdük ç k ,s z kentlerde masumiyeti
saklad m dilimi a0ulu ,iirlerde, dil h rç n bir kediydi

bana akarsuyu ezberleten
yüzümü ye,il ya0murlarla bulu,turan
bütün köprüler may nl d r
ya,ad klar m z yaln zl 0 n geçidine ak yor
nice a0 tlar n tuza0 kurulurken sesimize
bir dinamit olup ate,leniyor sözlerimiz.

[bende
orada bulduk ta,lar n ba0 ran haysiyetini
kendimizi vura vura parçalad k amyanttan kederlerimizi
kentin göçmeyi unutan ku, yaln zl 0 nda bulup ölümü
su gibi öptük annelerimizin ve a,k n görmeyen gözlerini

SUÇ D YE TA IDI$IMIZ
KEND A$IRLI$IMIZDIR
art arda nice hayatlard r ard m zda akan
dü,lerimize savruluyor , lt l tozlar karlar n
yitirilmi, gökyüzünden bize kaland r
çocuklu0umuz
masald r gül kokulu solu0unda uyudu0umuz.

,imdi ayna tutar ölüm karanfil kokan saatlere
bilsem neye yarar ölece0im günü
bir ,iir daha yazar m en fazla ve buru,ur ruh
unutulmu, yüzüm rehin b rak lm , bir ayna gibi kal r
[sizde!
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,ey t k r nda giderken (gitti0i san l rken!), herkes birbiriyle ,iir
tokala,malar , ,iir öpü,meleri gerçekle,tirir ve i,leri böyle
yürütürken biri ç kar da ba0 ra ba0 ra kral n ç plak oldu0unu
söyler ya; i,te Çarbo0a bunu yap yor. Kutlamak gerekir genç
,airin cesaretini. Yaln z, mesle0imiz gere0i y llard r pozitif
bilimlerle (kimya, biyoloji vs.) u0ra,t 0 m z ve ,iir dünyas nda
olup bitenleri, ,iirde olup bitenleri oradan da bakarak
anlamaya çal ,t 0 m z için Çarbo0a’ya ,unu söylemeyi gerekli
görüyoruz: Evet, fiziksel-biyolojik aç dan bak ld 0 nda
söyledikleriniz tamamen do0ru. iir dünyas nda somutluk
ekseninde olup bitenler konusunda büyük ölçüde hakl s n z;
ama bu sayd klar n z n yan nda ,iir yay nc l 0 n ciddiyetle
yürüten yay nc lar, i,ini sonsuz bir dürüstlükle yapan editörler,
iyi ,iirin kokusunu ,ehirler ötesinden alan okuyucular da
vard r ve gelece0e kalanlar da ancak bunlar n yapt klar d r!
As l ,iir dünyas n kuranlar bunlard r, ötekiler ayr kotlar ndan
farks zd r. Bo,verin onlar , ,iire odaklan n, gerçek ,iirdir bu
gereksizlerin ortadan kalkmas n , ortal 0 n temizlenmesini
sa0layan.
Murathan Çarbo0a’n n söyledikleri dosyadaki öteki
,airlerin görü,leriyle birlikte (Nigâr Okyay, Onur Zafer Ceylan
ve lker ,gören’e de haks zl k etmemeli; dosya yaz s nda
onlar n söyledikleri de son derece ilginç, çarp c , ciddiyetli ve
kapsay c ) ele al narak umar z genç ,iirin sorunlar n n neler
oldu0u, edebiyat dünyas n n genç ,airlere nas l bakt 0 (daha
do0rusu bak p bakmad 0 !) meselesi yeni tart ,malarla
aç mlan r. Patika editörlerine de küçük bir yak nmam z olsun:
Derginin kapa0 nda, dosyaya kat lan ,airlerin hepsinin ad
olmas gerekmez mi? Dosyaya 12 ,air kat lm , ama kapa0a
bunlar n sadece 6 tanesinin ad yaz lm ,. Bizce ya hiçbirinin
ad yaz lmamal ve sadece dosyan n konusu belirtilmeli ya da
dosyaya kat lan bütün ,airlerin adlar s rayla belirtilmeli.

R KIRLANGICI – II
Süreyya BARUTÇU
1- Güncel tart $malar
ubat ay içerisinde tart , lan konular n ba, nda Kültür
Bakanl 0 ’n n “haz rlatt 0 ” 100 air-100 iir adl seçkinin
haz rlat l , yöntemi geliyordu. Bu tart ,maya ili,kin olarak
Radikal gazetesinde küçük bir soru,turma yap ld ve ortaya ç kt
ki ,iirleri seçilen ,airler bile böyle bir çal ,madan haberdar
de0iller! Metin Celâl’in Cumhuriyet Kitap’taki yaz s ise
doyurucu aç klamalar yap yor ve bizce yan tlanmas çok da kolay
olmayan, haks zl klar ve metotsuzluklar aç 0a vuran sorular
gündeme getiriyordu. Anla, lan, ,airi-yazar korumas , onlar n
haklar n sonuna kadar savunmas gereken bakanl k, ,airlere hiç
haber vermeden böyle bir kitap yapm , ve bas m n da bir
yay nevine sipari etmi . u anda görünen o. Biz, kitab henüz
görmedik ama söylenenler do0ruysa görmeye pek de gerek
olmad 0 n dü,ünüyoruz. Türk ,iirinin yüz y l n n yüz ,airden
birer ,iir seçilerek temsil edilebilmesi mümkün de0ildir. Galiba,
bir ,airi tek ,iirinin temsil edece0i dü,üncesi, edebiyat dersinden
geçebilmek için ,iir ezberleyen lise ö0rencilerinin gözüyle ,iire
bakmak gibi bir nedenden kaynaklan yor. D ranas demek
“Serenat” demek midir, “Olvido” demek midir, “Fahriye Abla”
demek midir? Ya Attilâ lhan? “Sisler Bulvar ”n , “Ben Sana
Mecburum”dan, “Yorgun Serüvenci”yi “Üçüncü
ahs n
iiri”nden nas l ay rabilirsiniz? As l komik olan da, Çetin
Altan’ n deyi,iyle “Türk’e Türk ,iiri propagandas yap lmas ” gibi
bir durumun varl 0 d r! E0er gerçekten de, bakanl k aç klamas nda
ileri sürüldü0ü gibi, Türk ,iirinin d ,a aç lmas amaçlan yor idiyse
bu ,iirlerin ngilizce, Frans zca, Almanca, Rusça, Yunanca,
Macarca, Çince vs. çevirilerinin de kitapta yer almas gerekmez
miydi? Demek ki ortada ciddi bir proje yok, ciddiyetten fersah
fersah uzak bir i var.
Geçen haftalarda en çok konu,ulan konulardan biri y ll klard .
Bununla birlikte bu tart ,malar belli bir zemine oturtulmad 0 ndan
ortal k toz duman oldu ama ortaya ciddi görü,ler koyulmad , daha
çok internet ortam nda tart , ld y ll klar. Bu tart ,maya
önümüzdeki ay geni, biçimde de0inmeyi istiyoruz. Belki bu arada
ele,tiriler, söyle,iler de yay nlan r dergilerde. Asl nda bu konuda
epeyce ele,tiri, tart ,ma malzemesi birikti ama bunlar n biraz daha
,ekillenmesini beklemek gere0i var sanki. iir Defteri’nin henüz
yay mlanmam , olmas da y ll klar n sacayaklar ndan birinin eksik
olmas sonucunu do0uruyor ,imdilik.
Yaz m z n ilk bölümünde biliyorsunuz, tart ,malardan
bahsediyoruz, dergilere sonraki bölümde yer veriyoruz. Bununla
birlikte, Patika dergisinin genç ,iire ili,kin çabalar n n devam
etti0ini gördü0ümüzden, Mustafa Ergin K l ç taraf ndan
haz rlanan “Genç ,air, genç ,iir yazabiliyor mu?” dosyas ndan
burada söz etmekten kaç nmad k. Dergileri yak ndan takip edenler
hat rlayacaklard r; bu dosyan n ilk bölümü geçen sene
yay mlanm ,t . Dosyadaki yaz lar toparlamaya, yönlendirmeye
yönelik “Genç ,air, genç ,iir yazabiliyor mu?” sorusu güzel ama
kendilerinden yaz istenen genç ,airlerin bir k sm n n bu soruyu
cevaplamaktan kaç nd 0 söylenebilir. Hatta baz ,airler, genç
,iirin karakteristik özelliklerinin fark nda de0il gibi görünüyor.
Kanaatimizce, dosya ,airleri içerisinde en cesur yaz Murathan
Çarbo0a’ya ait. Murathan Çarbo0a’n n ,u de0erlendirmeleri, ,iir
piyasas n iyi gözlemledi0ini ortaya koyuyor, kimin nelerle i,tigal
etmekte oldu0unun fark ndal 0 na ayna tutuyor: “Medya
maymunlar ,iir krall 0 n ilan eder. Bar entelleri tel çerçeveli
gözlükler ard na s 0 n p usul usul viski yudumlayarak ithal
poetikalar üretir ve ertesi gün unutur her ,eyi. Kafe ve kahvehane
filozoflar pos b y k, sakal ve bo0azl kazak duyarl 0 yla yetmi,li
y llar diriltmeye çal , r. lahiden bozma, cennetten arsa garantili
manzumeler dizilir ça0da, tekkelerde.” Hani baz zamanlarda her

2- Kitaplar ve dergiler
Geçen y l n sonunda sökün eden kitaplarla ilgili yaz lar,
ele,tiriler, söyle,iler yava, yava, dergilerde, gazetelerin kitap
eklerinde yer almaya ba,lad . Ne yaz k ki belli bir çevrenin
içinde olmayan genç ,airlerin kitaplar yine tan t lma ,ans n
bulamayacak. Gazete eklerinin editörleri ba,ta olmak üzere
edebiyat medyas yla ili,kileri iyi olanlar n kitaplar hakk nda
birkaç yaz ç kar ve hatta bunlar peyderpey büyüklü küçüklü
ödüllerle taltif edilirken, belki de ,airli0i onlar n çok ilerisinde
olan ama piyasa ili,kilerini sa0l kl kuramayan (!) genç ,airler
gölgede kalacak. Parsay yeteneksizler toplarken yetenekli ve
yarat c isimler bir kö,ede unutulacak. Bu umutsuzluk içinde,
yeni umutlar yaratman n yolu, ,iire çal ,mak, okumak,
de0erlendirmek, kendimizi geli,tirmektir.
imdi kitaplara ve dergilere bakal m biraz:
* Estetik ve Mücadele Esteti#i - Ayd n im,ek:
Günümüzde estetik üzerine yerli imzalar n kitaplar ndan çok,
çevirilere rastl yoruz. Bu bak mdan Ayd n im,ek’in kitab
çeviri olmay p telif olmas yla iyi bir örnek olu,turuyor.
im,ek bu kitab nda yeni anlam ve aray ,lara, burjuvan n
sanata bak , na, estetik ve eylemlili0e odaklan yor ve e0ildi0i
konulara ili,kin geni, çözümlemelere soyunuyor.
* Be Duyum - Mustafa Ergin K l ç: iirleri Varl k,
Edebiyat ve Ele tiri, Kum, iiri Özlüyorum, Budala, Mühür,
Lacivert, Hayal vs. gibi dergilerde görülen ,airin yeni kitab .
K l ç yer yer “çocuk akl ”yla konu,uyor, yer yer “yaral
anlam”lara ula, yor, “a,k n çekirde0i”ne iniyor. Kitaptan iki
dize: “tanr ders sonunda sorard / ne anlad 0 m hiçbir
,eyden”
* Masal - Levent Karata,: Küçük ayr nt lardan yola
ç karak geni, duyumlara ula,maya çal ,an ,iirler var
Masal’da. Kitab n tamam okundu0unda bir masal duygusu
yarat yor ama asl nda kat gerçeklikleri de sayfalara ta, yan
Karata,, “böyle misiniz siz / böyle mi birbirinizle / sessiz ve
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korkunç / korkunç” diyor.
* Heyelan - Fatma N.: Karata,’ n kitab gibi bu da
Yasakmeyve Yay nlar aras nda ç km ,. 1958 do0umlu Fatma
N.’nin kitab “Mektup Bitti” ba,l kl tek ,iirden olu,uyor. Bu
,iirde ,air nesnelere, küçük hayat parçalar na, küçük devinimlere,
günün görünümlerine odaklan yor. u dizeler sonlardan: “belle0i
üzerine yemin edebilirim / ya0mur k rbaç gibi indi0i yüzü
unutmayacak”
* Serpintiler - Güven Turan: Bir ustadan ,iir seçkisi. Toroslu
Kitapl 0 ’n n ,airlerden seçmeler dizisinde ç kan kitapta Turan’ n
,iir birikiminin örneklerinden bir bölümü Serpintiler’de bir araya
getirilmi,. Günümüzde haiku yazmaya u0ra,anlar Turan’ n
yak n na bile yakla,amazken neden Turan’ n ,iirlerini okuyup
yal nl 0 n, do0aya süzülmenin, do0ay kendine süzmenin dersini
almazlar: “Kesiliyor yaz / aks yor / söz uzay nca an s dokunu,un”
* Sözcükler: lk say lar nda Adam Sanat’ n yerini dolduraca0
izlenimi veren dergide ilk say lara göre bir dü,ü, gözleniyor. Hep
ayn isimlerin hep belli ,eyleri yazmas , ,airlerin seçiminde ya çok
ya,l lara ya da çok gençlere yer verilmesi aradaki ku,a0 n
ba0lay c l 0 n n olmamas
Sözcükler’in ,iir pozisyonunu
zay flat yor. Her iki uç da havada kal yor gibi.
* Deliler Teknesi: Sonbaharda yay n na son verilen Kum
ekibinin (Ayd n im,ek önderli0inde) ç kard 0 yeni edebiyat
dergisi, aç l , Orhan Pamuk’un Nobel konu,mas yla yap yor. Bu
metnin yarat c bir zekân n filizlerini ta, d 0 na hiç ku,ku yok.
Fakat, galiba, Orhan Pamuk’a Türkçeyi iyi bilen bir dan ,man,
asistan laz m. Yaz y meydana getiren yüzlerce cümle içinde
bozukluk ta, mayan cümle say s o kadar az ki! Pamuk’un daha
önceki yazd klar nda da benzeri vahim hatalar n varl 0 n
bilmesek bu yaz s ndaki (edebiyat ve dil ad na) yüz k zart c
yanl ,l klar yazar n Nobel heyecan na verebilirdik. Bu metni
yay nlayanlar, editörlük haklar n kullanarak gerekli düzeltmeleri
yapsalar, anlat m bozukluklar n tamir etseler ne iyi olurdu.
(Nas lsa ngilizce çevirilerinde bu hatalar onar lacakt r!) Neyse,
Deliler Teknesi’ne dönelim. “Edebiyat ve Delilik” gibi ilginç bir
dosyayla yola ç kan bu derginin Kum’dan daha canl oldu0u kesin
bir gerçek. Gerçi bu da Kum gibi “atölye dergisi” olman n
handikaplar n ta, yor ama bizce daha canl , daha co,kulu, daha
renkli. Umar z bu durum ilk say olman n getirdi0i bir heyecan
de0ildir ve uzun zaman devam eder. Çi0dem Sezer’in
“Sümbülteber”i bu say n n iyi ,iirlerinden biri. Susan Sontag’ n
günlüklerinden al nt lar vurucu dersler içeriyor. Deliler
Teknesi’ne gizlice binmi, “Gümü,”te de kapsaml bir Ahmet Telli
dosyas okunmaya de0er bir birikim olarak yer alm ,.
* Mesele: Derginin ikinci say s nda s k bir Ahmet Oktay
söyle,isi var. Oktay, postmodernizm konusunda, Orhan Pamuk’un
anlay , konusunda, günümüzdeki edebiyat anlay , konusunda
önemli ,eyler söylüyor. Hatta, söylediklerinden bir cümleyi ay n
vedas na alma mecburiyeti hissettik! Hele de, “Baudrillard’ n
‘gerçe0in simülasyonu’ dedi0i, Birinci Körfez Sava, ’n n
televizyonlardan naklen yay nlanmas na ‘sava, olmad ’ benzeri
sözlerle kar, l k vermesi…” ,eklindeki soruya, “Ona bakarsan,
Baudrillard’ n kendisi bir simülasyon.” deyi,i var ki tek ba, na bu
cevap bile bu söyle,inin par lt lar n ta, yor. Bu söyle,i mutlaka
okunmal , kaç rd ysan z e,inize dostunuza ba,vurup dergiyi
bulun, deriz.
* Edebiyat ve Ele tiri: Say n Ahmet Y ld z geçen sene san r z
y ll k haz rlama tela, ndan dergiyi biraz ihmal etmi,ti. Bu y l
dergi, s k bir say yla ba,lad . Y ld z’ n Vecihi Timuro0lu’yla
yapt 0 oylumlu söyle,i hakikaten çok iyi ve kal c bir örnek
olu,turuyor. Bununla birlikte derginin ,iirleri maalesef o kadar
“s k ” de0il, acaba ,iir seçme i,ini Y ld z (Ankara’dan olmayan!)
bir ,aire mi havale etmeli? Y ld z’ n ele,tirelli0ine, hikâyecili0ine
diyecek bir ,ey yok ama Edebiyat ve Ele tiri’de iyi bir ,iir
seçicisine gereksinim duyuluyor. Önceki y l dergide “ airler
Deresi” ba,l 0 alt nda ,iir ele,tirileri yazan ve yazd klar ilgiyle
okunan eref Bilsel’e teklif götürmek Y ld z’a yapaca0 m z küçük
bir öneri olsun…

* Mühür: Geçen ay da belirtti0imiz gibi bu derginin
“Manifestolar” dosyas ilgi çekici bir birikim meydana getirdi.
Geni, bir izlerçevreye ula,mas bak m ndan ele al nd 0 nda
2000’lerde genç ,airlerden Bâki Ayhan T.’nin “Soylu
Yenilikçi iir” manifestosuyla ba,layan süreç, Efe Murat-Cem
Kurtulu, ikilisinin “Madde iir” manifestosuyla, Serkan
Engin’in “ mgeci-Toplumcu iir” bildirisiyle, Fuat Çiftçi’nin
“Ba0 ml l k- iir Manifestosu”yla ,ekillendi ve Mühür de
bunlar bu dosyayla yeniden tart ,ma alan na alm , oldu.
Mühür’ün dosyas nda çe,itli ,airler, yazarlar görü, bildirmi,.
Kimisi manifestolar n gerekli olmad 0 n söylüyor, kimisi
manifestolar savunuyor, kimisi de ara,t rmac tavr yla tarafs z
kal yor. Dosyada ciddiyetle okunacak yaz lar yan nda ele,tirel
ciddiyetten yoksun yaz lar da yer al yor. Savunanlar elbette
kendi görü,lerinin arkas nda duruyor ama günümüzde
manifestolara kar, olan yazarlar n dergideki yaz lar bu
yazarlar n hâlâ 1800’lerin sonlar nda veya 1900’lerin
ba,lar nda ya,ad klar n , o y llar n zihniyetine saplan p
kald klar n dü,ündürüyor. Hat rlatmak gerekir: Y l 2007!
(Sanki ya,l veya orta ya,l ,airlerimiz “hiçbir ,ey yap lmas n,
gençler hiçbir yenili0e kalk mas nlar, bizim yazd klar m z
okumakla yetinsinler” gibi bir dü,ünce içerisinde.)
* Hece: Bu derginin “1980’den Günümüze
iir”
dosyas n n ikinci bölümü 122. say da (derginin kapa0 nda
Ocak 2007 yaz yor ama içerisinde ubat 2007 tarihi var!)
yay nlanm ,. Bu dosyan n ilk bölümü ne kadar geni, idiyse bu
bölümü o kadar s 0 ve yetersiz geldi bize. Özellikle de Hayriye
Ünal, Ali Galip Yener, Ali Emre imzal yaz lar son 10-15 y l n
,iirini neredeyse yok say p belli isimlere indirgemeleriyle
Hece’nin dosya yay mlama konusundaki ciddiyetine büyük bir
gölge dü,ürmü, oldular. Genel literatüre bak ld 0 nda
1990’lardan günümüze gelen ,iiri meydana getirenlerin, bu
yaz larda odaklan lan isimler olmad 0 , hatta bu isimlerin
baz lar n n hiçbir çevrede ciddiye al nmad 0 söylenebilir.
Hece, bu say s n toplat p yeni bir dosya say s yapmal !
3- Ay n vedalar
1. “(Orhan Pamuk ve Elif afak’tan söz ederken)
Bunlar ‘oras ’yla tamamen bütünle,mi, ki,iler. Onlara art k
‘gönüllü müttefik’ demek laz m. Bunu söylemekten de
kaç nmamal . Emperyal kanonun bilerek ya da bilmeyerek
gönüllü müttefikleri.” (Ahmet Oktay)
2. “Ben her zaman ,unu söyledim gençlere: yi bir ,air
ya da yazar olmak istiyorsan z, kendi yaz n m z n tüm
geçmi,ini, yaz n m z n tarih boyunca ili,ki kurdu0u yaz nlar n
hiç olmazsa iki yüz y ll k geçmi,ini ö0renmelisiniz. Birikimsiz
,air ya da yazar olunmaz.” (Vecihi Timuro0lu)
3. “Yazabilmek için ismimi sevmem gerekli. Yazar n
kendisine â, k olmas gerekir. Kitaplar da iki â, 0 n
bulu,mas ndan ve o ,iddetten do0ar.” (Susan Sontag)

DUYURU: KAR ILIKLI DERG YOLLANMASI
Ticaret amac yla ç kmayan edebiyat ve ,iir dergilerinin her
yeni say s ndan kar, l kl yollanmas ho, bir dayan ,ma örne0i,
bir gelenek, biraz da gerekliliktir. Böylece en k sa yoldan
birbirimizi görmü,, okumu, oluyoruz. Bundan böyle, postaylaysa
posta kutusu (R. Dara); kargoylaysa yönetim yeri adresimize (M.
Elal); bu iki adresten birine gönderilmeyen dergilere, dergimizi
ula,t ramayaca0 m z n haberini veriyor; sevgiler, sayg lar
sunuyoruz. – Akatalpa
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‘YOL DOLAYLARI’

RAM S DARA, MERHABA!
Be, alt y ld r, sa0l 0 m iyi gitmedi0i için, evden pek
ç kam yorum. Bu yüzden de, ad n duydum ama dergini*
görmemi,tim. u anda ubat 2007 say s elimde. Sa0 olsun,
bir arkada, m, Akatalpa’da benimle ilgili yak , ks z birkaç
sat r görünce, görmem gerekti0ini dü,ünmü,.
Kafas çok mu kar , k bu bay n, yoksa bu deli saçmas
sat rlar kendinde olmad 0 bir zamanda m yazm , acaba?
Gerçekten de, Ramis Dara karde,, Bay hsan Üren ne
demek istiyor o üç sat rla, bana anlat r m s n lütfen?
Bu bay n ö0retmen oldu0unu ö0rendim, o zaman, ele,tiri
(!) sayd 0 birkaç sat rda argo kullanma da ne oluyor? Ben de
onun için, “bu bay kafay yemi, herhalde...yazd 0 sat rlar
anlayan varsa beri gelsin!” demeyi bilmez miyim? (Kullanmak
zorunda kald 0 m bu dil için okuyanlardan özür dilerim.)
Do0ru dürüst söyleyecek laf yok mu bu bay n? Ben
,iirimi bu bay için yazm yorum ki! Vars n okumas n,
ilgilenmesin!
Ben
onun
tek
,iirini
okudu0umu
an msam yorum, o da benimkini okumas n. Onun gibilerinin
okumas na ,iirimin gereksinimi yoktur. Ama madem ki
okuyor, ele,tiriye bula,maya çal , yor, okudu0unu anlas n ve
bir ,ey yazacaksa hakaret etmesin. Adam gibi ele,tiriyle
u0ra,s n. Geçen y l bilmem ne kadar ,iir yay mland diye
çetele tutmas n. Bunun ad ele,tiri mi oluyor? Ay p bir ,ey bu
yapt 0 .
u da var, bu düzeysiz laflara yara, r gördü0ü birinin
,iirini aktarma hakk n nas l kendinde gördü0ünü de aç klas n!
(Benden izin alm , m ? Bundan sonra ele,tiri amac yla bile
olsa ,iirimi izinsiz aktar rsa gere0i yap l r.)
Derginin yay mlay c lar görünen Ramis Dara ile Melih
Elal’ n hiç mi can s k lmad bu düzeysiz üç sat ra (üç kasap
sat r na), bilmek isterdim. Üren baya kat l yorlar da onun için
mi dergilerinde yay mlad lar?
Bunca y l sonra (san r m 56 y l geçti ilk ,iirlerimin
yay mlan , n n üstünden) böyle s 0, böyle anlay ,s z bir ,ey
kimin için yaz lsa ho, kar, lamaz. Do0rusu ya Ramis Dara,
senin gibi ele,tiriyi “ciddi”ye alan, iyi bir ele,tirmen olan
birinin dergisinde bu sat rlar n yer almas benim için ,a, rt c
olmu,tur.
Sözü uzatmak istemiyorum. Kendini ast 0 ast k kesti0i
kestik sanan bu baya bu k sa yan t m Akatalpa okurlar n n
görmek haklar d r, de0il mi?
yi günler, selam ve sevgiler.

Gültekin EMRE
Koca Sapmalarda Biz Vard k (1968) ,iir yolculu0unun ilk
kitab : Göçün öyküsüne içten ve farkl bak , aç s getiren, iç içe
geçmi, destans ,iirlerden olu,uyor. Bir y l sonra yay mlanan
Umut Dolaylar , daha politik ,iirlerden olu,uyordu ve umuda
odaklanm ,t . Ayr ca bir izle0in de ilk halkas n olu,turur bu
kitap. Ayd nl k Kanayan Çiçek’te (1974) ,iir ve yabanc l la,ma
üzerinde durulurken “,aire sorular” da yöneltilir. Yer yer yak nma
ve ortama kendini kabul ettirme sava, m n da öne ç kar r
buradaki ,iirler. :ncindi#in Yerdir Gurbet’te ise (1979) bir
incinme söz konusudur art k. Gurbet, insan incitir, çaresiz b rak r,
yaln zla,t r r. Saat Ankara’da -takvim dizeleri- (1981), bir y l n,
haiku tad nda, dokunakl , yer yer siyasal göndermeli, gurbette
iyice bunalm , bir ,airin ,iir yüklü dünyas na tan kl kt r. Sen
Dolaylar (1983) sevgiye, sevdi0ine ve kar, s ndakine odaklanm ,
bir dünyan n izini sürer Yüksel Pazarkaya. Karanl ktan Yak nma
(1988), bir yak nmalar toplam de0il ama içinde ya,an lan
toplumdan ho,nutsuzlu0u daha belirgin aç 0a vuran ,iirler
toplam d r. Dost Dolaylar ’nda (1990) Yunanistan’la kurulan
,iirsel köprünün ürünlerini buluruz 1992’de her biri ba,ka bir
izle0in pe,ine tak lan üç kitap bir arada yay mlan r: Sen Dolaylar ,
Sevgi Dolaylar ve Umut Dolaylar . Sonra s ra Mutluluk
iirleri’ne (1995) gelir. Bu kitap da bir izle0i, mutlulu0u ,iirde
a0 rlar. Somut iir (1996) ise onun pek ço0umuzun bilmedi0i
ba,ka bir yan n gösterir. Ülkemizde de yer yer ele al nan,
denenen, ama Avrupa’da bu i,in öncüleriyle yar ,an Yüksel
Pazarkaya, Somut iir’deki yerini ve duru,unu gözler önüne
seriyor burada. Onun son ,iir kitab ise Yol Dolaylar (2006)
ba,l 0 n ta, yor. “Umut”la ba,lay p, “Sevgi”yle süren, “Sen”le
devam eden, “Dost”la iyice geli,en bir dizinin son çal ,mas da
“Yol”a dikkatleri çekiyor.
Yüksel Pazarkaya, yer yer ve bir borç öder gibi Behçet
Necatigil duyarl 0 yla örüyor ,iirlerini. “Necatigil Dolaylar ” ya da
“Behçet Necatigil’in Sevgili An s na” bölümler olu,turuyor
hemen hemen her kitab nda. Beslendi0i kayna0 da önümüze
sermi, oluyor böylece.
Son kitab ndaki “Yaz Dolaylar ” bölümünü ve öteki ,iirleri de
unutmamak gerekiyor. Bir yandan bir konunun, kavram n
etraf nda toplarken ,iirlerini, dü,üncelerini, öte yandan ba,ka
alanlara da, “Rüzgâra Kar, ” durur gibi, uzan yor.
Yüksel Pazarkaya, ,iirlerini hayat n içinden, ya,ad 0 ortam n
iyi ve kötü yans malar ndan, k r ld 0 , incindi0i yerlerden, sevgiyle
olu,turuyor. Ba,taki siyasal söyleme e0ilimli tavr n giderek
b rak p, yerine ,iirinde poetik derinle,meye yönelir. Almanya’daki
ya,am n güçlükleri, gurbette ya,aman n duygusal a0 rl 0 ,
özlemler, s lan n uzakl 0 , dünyan n hali, sevgiliyle, dostlarla,
yolla kurulan bire bir ve o çok özel dünya yer yer somut bir
bak ,la, yer yer de yumu,ak, samimi dizelerle yans t l r.
Ben Aran yor (1989) adl roman , Almanya’daki ya,ama
çarp c bir , k dü,ürür bir belgesel gibi. Kendini arayan bir
ayd n n ileri-geri gidip-gelmeleriyle kurgulanm , bu roman göçün
iç dünyas n da ele verir. Sonra Almanca’dan Türkçe’ye,
Türkçe’den Almanca’ya pek çok çeviri de k r lmas zor bir rekor
olarak yaz n dünyas nda yerini çoktan al r. Haz rlad 0 ,iir
antolojisi, ,iirlerin yan nda yaz lan öyküleri, çocuklar n
dünyas ndan dev,irilen kitaplar, oyunlar da üstünde önemle
durulmas gereken Yüksel Pazarkaya duraklar d r.
2004’te yay mland 0 halde bir türlü göremedi0im, sonunda
edinebildi0im edebiyat yaz lar ndan olu,an Odyssee ohne Ankunft
kitab da onun ara,t rmac yönünü gösteriyor. Ayr ca

Ali PÜSKÜLLÜO$LU
__________________

* “Dergini” de0il, “derginizi”: Akatalpa bir grup arkada, n
birlikte ç kard klar , her türlü teknik sorununu grubun katk s yla
Melih Elal’ n çözümledi0i; ancak yay n yönetmenli0i konusunda
son birkaç y l içinde zafiyetler gösterdi0i söylenebilecek bir dergi.
hsan Üren’in öteden beri haz rlayageldi0i “ iirimizde Ufuk
Turu”ysa dergiden ba0 ms z bütünüyle yazar n özel çal ,mas d r.
Sevgiler, sayg lar. –Ramis Dara

denemeler toplam Mölln ve Solingen’den Sonra Almanya
Üzerine (1995) unutulmamal . Bir de Demirta, Ceyhun
üzerine yazd 0 monografi kitab var: Kara B y kl lar n
Aksakal Demirta Ceyhun (2004)
Çok yönlü bir ya,am n, kültür adaml 0 n n tamam n k sa
bir yaz da de0erlendirmenin olanaks z oldu0unu biliyorum.
Onun ,iir ve ,air yönü ise yukar da ad n and 0 m kitaplar nda
okurunu bekliyor.

_____________________

Ankara, 12 ubat 2007

Yüksel Pazarkaya, Yol Dolaylar , Cem Yay nevi, 2006, 80 sayfa.
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Ömer AKSAY

-evket APALAK

Üstüme Al nd # m Birine Ait Kimlikle - 10

ZAMAN KULES
ve rüzgâr anlad m
beynimde kum saatine
zaman anlat yor

B LÂL CERÎR’ N AVUNTUSU
Polisler al p götürür kamuya aç k öfkemi
hep ayn yerde biriken erigen gibi
inad na, sahip olmakla övünç duyard m aç kça
fazlas yla aç k bir dille Bilâl Cerîr, yani ben, tekil
sevaplar ndan sak nan bir mahrum olarak örtü,mü,ken
nefsimle ihbarl , nefsimle ba0l
kendi üzerime al n rken tümel bir çaresizlik içinde sefil
korkusuz, rasyonel bir a,k ça0r s alm , m
,erh edildi0im bana sunulmu, bo,lukta sallan yorum
kördü0ümü çözen bencil bir fiskeymi,.

saati soruyorum nehre
elbet zamans zl k trene biniyor yan mda
saatin tik taklar n hayal eden hayat
sen de bir yelkovans n kendine
orda anlad m sanki oradaki rüzgârda
neler arad 0 m sinemadan ç k ,ta
belki at lmayan ad mlar
o rastlamad 0 m ,eyler
s ras n bekliyor zamans z yerde
ç kr k gibi bir ses duydu0um yerde

Ben, yani Bilâl Cerîr olarak bu melanette
iradem alt na al p kendi beceriksiz
ç 0l klar m kendi içimde zapt ettim
belli bir u0ra, verdim bu u0urda
kimse iltifat etmedi yapt 0 m i,e ama tufandan
bir ben, yani Bilâl Cerîr kurtulmu,um
me0er içgüdülerim plastik ve ne yaz k ki e,antiyon
kap daki adamlar gitsin diye.

bir sapa0 geçerken
olmayan bir nehirden dönünce
b rak ld 0 n yerdi ad n okudu0un sokak
ilçe otobüslerinin s t lma sesleri
içindeydin
göynük peyniri torbanda
balkonda s ralanan günlerden biri dü,mü,tü yere
penceresinde leylak bekleyen
bir yüz geçti önünden
kule birden ba,lad
yoku,ta bir ya,l ,ehri soruyordu

Araf’ta as l kalm ,t m, kalakalm , m uzun süre i,te
nefsimle ufkum aras nda mustarip bir sirk cambaz gibi
zorlay c l kla zorundal k birbirine kar, durmu,
zevksizlikle i,leyen süreç bir ölçüm ayg t n n ters
görüntüsünden
sürçen ayak grameri bozuyormu, umurumda de0il
sürekli bir çat ,mad r siyasi ve ekonomik gramer
zaten gramere kar, n cinsel co0rafik ve sûfi bir gramer
di,il mutlulukla kapl yd herkeste oldu0u gibi basit
ba0 , kl k sistemim bireysel avuntum imgelemim
yani i,te bir ben, Bilâl Cerîr olarak kurtulmu,um
her taraf tufan pasl bütün eskizler.

zamans zl k dedim art k trenden iniyor
gönlüm zamanlar seçiyor belki

Bahri ÇOKKARDEKORKULUK
Bisera'ya...
Dü,tü0ünde gölgesi
Bir defa gerçe0e
Ömür boyu yalanlar n

S rt mda hurç, yol yorgunlu0umla bekleyenin olmad 0
bekleyen kör bir karanl 0 bekler hep, kendi evinde zaten
kitaplar n n içinde, kuyusunun dibinde sakin
çölün ucunda yorgun zaman beni bulmam ,t r
sanki ilintisiz bir rmak nas l iniltisiz ak p giderse
terse do0ru, i,te böyle bendeki
yani Bilâl Cerîr’deki vasf yla.

Cennet için cehennemler gerek
Ey yorgun defne
U0runa savruldu0um
Büyük yaln zl k
U0ursuz f rt na
Zaman n öfkeli yüzüyle
Bilenen balta

Hayatî bir gereklilik olarak s 0 nd 0 m sinemada
ekme0i kan mla gözya, ma banarak yedim
k z l biberli zeytinya0
bundan böyle Tekvin’deki ayeti neshediyorum kendimle
yani Bilâl Cerîr olarak Bilâl Cerîr’de.

Kesilmi,
Gökyüzü ,ark s
Alacakaranl kta
Tela,l çakallar
Sessiz semender
Gece dü,ünüzden kalk p
Neden akl ma geldiniz
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K rm z ve sar renkli çiçeklerin ilk ça0r , m gelincik ve
papatyad r. Çünkü pamuk tarlalar nda görebilece0imiz en yayg n
çiçeklerdir bunlar. Papatyalar sar tüpsü çiçekler ile sar ya da
beyaz dilsi çiçeklerden olu,an parçal yaprakl bitkilerdir. En
geni, alana yay lan bir tarla çiçe0i olu,unun getirdi0i ça0r , md r
bizi ona götüren. Gelinciklerse k rm z d r.
Bu iki çiçe0in bir ba,ka özelli0i de sa0alt m alan nda
kullan lmalar d r.
Renklerle çiçekleri anlamland r rken ister istemez duyusal
imgemiz önce rengin sonra da çiçe0in ça0r , m na götürür bizi.
Daha sonra imgelemdeki yay l m sanat ba0lam ndaki imgede
kendini yeniden var eder.
air, k rm z n n verdi0i güç ve canl l kla sar daki akl n
birle,imiyle pamuk tarlalar ndaki avratlar dinamik k lar. Tarla i,i
kolay de0ildir. Bir enerji gerektirir. kinci dizedeki “... Biz de
var z çapada rgatlar.” iç dizesiyle genç k zlar n da ülke
ekonomisinde var olduklar n onlar olmadan kalk nman n
sa0lanamayaca0 n ça0r ,t r yor ,air, özne a0z ndan konu,arak.
Gelincik ve papatyalar bir y ll k otsu bitkilerdir. Bunlar n
iirdeki ça#r m ysa genç ve canl k z rgatlard r. Bunlar, yani
rgatlar, gelinlik ça0daki genç k zlar olarak da dü,ünülebilir.
Okumam z birinci dizeyle ikinci dizenin ilk iki sözcü0üyle
bütünle,tirirsek ;
“K rm z sar çiçekler aç yor pamuk tarlalar n n
otluk s n rlar nda. ....”
iirdeki alg lamam z, genç k zlar n daha üretim alan na
girmedi0i ,eklinde de olabilir. Çünkü onlar (genç k zlar) otluk
s n rlar nda; yani daha üretimin d , ndad rlar, ama her an
çal ,maya haz rd rlar.
iirdeki üçüncü renk olan mavi ,iirin d , na ç karak yüzeysel
yap daki ça0r , mla huzuru ve sakinli0i verir bize. Ayn zamanda
bu renk pamuk tarlalar nda çal ,an genç k zlar n kendilerini iyi
bir gelecek için çal ,maya adamalar n ortaya koyar.
Bitkiler olarak alg lad 0 m z; çiçek, pamuk, ot ve gül
sözcükleri ya,amdaki canl l 0 n farkl alanlar n kapsar.
Bunlar üç grupta ele alabiliriz.
a) Çiçek ve gül,
b) Pamuk,
c) Ot.
Çiçek ve gül => üretim ( rgatlar, genç k zlar, avratlar)
Pamuk
=> endüstri-ekonomi (ham madde)
Ot
=> ba0 ms zl k, denetimsizlik, ba, bo,luk...
iiri, duyusal imgeler içinde alg larken zihnimiz otluk s n rlar
sözcükleriyle ça0r , mlar farkl la,t r yor. Bir tarlada ya da üretim
alan nda elde edilen ürünler aras na istenmeyen ,eylerin girmesi
ho, kar, lanmaz. Pamuk tarlalar ndaki otlar ürünün (pamuk)
de0erini dü,ürece0i için onlar n, otlar n, üretim alan d , nda
kalmas sa0lan r. Otlar da denetimsizlik içinde ba, bo, büyür
gider... s n r ötelerinde pamuk tarlalar ndan ayr .
air son dizede bir eme0in üstünlü0ünü öne ç kar rken ince
bir ironiyle k rsal kesimdeki insanlar n (avratlar n) giysi
zevklerini de ortaya koyar.
alvarlar güllü sözcükleriyle yap lan gözlemde de ülkenin
(yörenin) folklorik (halk bilimi) özelliklerini öne ç kar r ,air.
Yüzeysel yap da ele al nan gül sözcü0ü derin yap da iirin
as l öznesini ele verir.
air, nereden bakarsan z bak n emek ve al n teriyle geçinen
bu gencecik rgatlar birer çiçek gibi pamuk tarlalar nda ülke
ekonomisine katk sa#laman n yan s ra gelecek ku aklara da bir
umut vermektedir, dü,üncesini ortaya koyar çiçeklerle.

OKTAY R FAT’TAK Ç ÇEKLER;
LALELER VE PAPATYALAR...
(Toplumsal bir pastoral lirik)

Hasan EFE
“Ç:ÇEKLER
K rm z sar çiçekler aç yor pamuk tarlalar n n
otluk s n rlar nda. Biz de var z çapada rgatlar,
k rm z l mavili terli avratlar, alvarlar güllü.”
(Bir C gara :çimi, Oktay Rifat, Ada Yay nlar , s. 44, 2. bas. Aral k 1980,
stanbul)

Gözlem gücünün etkili oldu0u 1970’li y llarda yazd 0 ,iirlerden
biridir Çiçekler Oktay Rifat’ n. Onu, ya,amsall ktan uzak
dü,ünemeyiz ,iirlerindeki gelgitten dolay .
Rifat, toplumsall ktan uzakla,maz varolan yans t rken bu dönem
,iirlerinde.
Çiçekler, Oktay Rifat’ n üç dizelik bir ,iiri olmas na kar, n
ça0r , mlar geni, bir lirik’tir. Ayr ca bulundu#u zamandan sonras n
saptayabilen bir pastoral iirdir.
Sonuçta Çiçekler, Oktay Rifat’ n toplumsal bir pastoral lirik’idir,
denebilir.
air, ba,l kla (Çiçekler) bizi bir do0aya çekerek pastoral duygular
ya,at r. Yani okur imgesi ussalla, r. Daha sonra bu ussal imge,
duyusal imgeyle içle,erek sanatsal bir ba0lama oturur.
Ba,l kla (Çiçekler) ,iirdeki ça0r , m n genelle,ti0ini görüyoruz.
Bu genellemeler alt dizelerde ayr , p imgesel yata0 n bulur daha
sonra.
K rm z ve sar s fatlar bu genelleme alan n daralt yor. Pamuk
sözcü0ü ile ikinci bir dar alana giriyoruz. mgelemimiz bu daralan
alanlar üzerinde yürürken alt dizedeki rgat sözcü0ü genellemesiyle
ussal imge, nesnel dünyan n öznesiyle kar, la, nca sanatsal
ba#lamda bir imgeye dönü,üyor.
Son dizedeki gül, ilk dizede genelle,en çiçekler’in somutla,an
imgesi olarak beliriyor okurda.
iirin co0rafyas bizi Ege ve Güneydo0u Anadolu bölgelerinin
ünlü pamuk ovalar na götürüyor. Buralar ülkenin (Türkiye) pamukta
önde gelen tar m alanlar d r. Güneydo0u’da Adana ve Ege’de Söke
ovalar ülke ekonomisine büyük katk sa0lamaktad r. Bugünse ne
yaz k ki pamukta önceki y llardaki üretim art , n göremiyoruz.
Yöneticilerin d ,a ba0 ml ve yanl , tar m politikalar ülke
endüstrisini olumsuz yönde etkilemekte, tar m n yan s ra tekstil
sanayi de bundan nasibini almaktad r.
Oktay Rifat’ n geçmi,ten görebildi0i gelecek bu olsa gerek.
Yani pamuk tarlalar ndaki terli avratlar art k yok!
Bu rgatlar n tarlalardan silinmesi, köyden kente do0ru bir göçü
do0urmakta, kentlerdeki fabrikalar n (tekstil sanayi) da ham madde
bulamamas
sonucu
kapanmas
toplumsal
bir
çökü,ü
h zland rmaktad r
,te bu, Çiçekler’i pastorallikten toplumsall 0a oturtur okur
zihninde.
Renklerin ve Çiçeklerin -iire Katt 3 $lev
iirdeki renkler: k rm z , sar ve mavi.
“K rm z hayat n, gücün ve canl l 0 n sembolüdür. Sar akl ve
ak ll 0 temsil eder... ayr lman n rengidir. Mavi ilham kendini
adamay , huzuru ve sakinli0i temsil eder.” (Yans Bilim ve Renk
Terapisi Çal ma Kitab , Pauline Wills, Alk m Yay nevi, stanbul)
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