AKATALPA
May s 2007 - Say 89

Ayl k Edebiyat Dergisi

ISSN 1305 - 7685

D ZE M GEL R D ZE

Özlem TEZCAN DERTS Z

Serdar ÜNVER

KAR TINILARI

Bazen olur… Hepimize olur! Durduk yerde bir dize
geliverir akl m za ve hemencecik dilimize yönlendirilir
beynimizce… Ne o dizenin 5airi, ne o dizenin önü
arkas , ne de söyledi8i önemlidir. Ama tak lm 5t r i5te
dilimize ve yineleyip dururuz o dizeyi, an s olan bir
5ark n n en vurucu sözlerini yineler gibi; sevdi8imizin
ad n tespih eder gibi… Bu ‘geli5’in nedenselli8i,
etkisi ve süresi ki5iye göre de8i5se de bu böyledir.
=unu dü5ünür oldum: 5te o an en saf, en yal n
halimize tan k olmakta; bizi, hatta ruhumuzu
karaba5otu suyuyla y kamaktad r adeta.
Asl nda kirlenmeye haz r ‘iç’imize, kirletmeye
haz r ‘d 5’ m za ne güzel bir tepki ve ne de güzel bir
yunu5tur o!
Hay r, hay r! “=iir geldi dizeye dayand ” falan
demeyece8im. =iirin –kendinden de olsa– bir
dayanak’a gereksinimi olmad 8 n kabul edenler
taifesindenim ben! Hem o tarz söylemler beni a5ar.
Diyen demi5 olsun! Sadece 5u: Akla dile geliveren
dizeler ile; akla, dile gelivermeyen dizeler aras ndaki o
yok çeki5me, o yok k skançl k ilgilendiriyor beni as l!
Yani, istiyorum ki zakkum suyu da, s rgan otu suyu da
bende –en az ndan o an için– 5ifa vericili8e bürünsün;
veya ben kimyas n de8i5tireyim onun. Ne yapay m,
neredeyse sav söz haline dönü5mü5 dizelerin 5iirin
bütününe
yay l 5 na,
di8er
dizelerin
alçakgönüllülü8ünü suiistimal edi5ine gönlüm raz
gelmiyor!
Bu konuda 5öyle bir savunmam bile var: O garibim
dizeler var olma yolunda kim bilir ne mücadeleler
verirken, do8u5tan vars l di8er dizelerin kurumlanmas
lükstür!
Ba8layay m:
‘Ah, kimselerin vakti yok, durup öte dizeleri
dü5ünmeye!’

Hasip Bingöl, Süreyya Barutçu, Hüseyin Avni Cinozo8lu, Bahri
Çokkarde5, Soner Demirba5, Özlem Tezcan Dertsiz, . Cem Do8ru,
Melih Elal, Gültekin Emre, Tamer Gülbek, Ahmet Özbek, Celâl
Soycan, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Hülya Deniz Ünal, Serdar Ünver,
hsan Üren.

Tane
patiskadan bir ne5e alçac k penceremde
yava5ça kapan yor yasaklar n üzeri
parmak hesab nda daha ac lar
takvimlerle i5i yok beyaz günlerin
çocuktu kar, sevinçler çizerken yeryüzüne

tipi
güne5le geldi8in yaln z 5ehrimde
hangi gece el ele verdin karla
her güzel 5eyin üstünü örtmese tipi,
de8i5mezdim gül ovam bu yalç n da8la
seslendim gidi5ine –bu gürültü ne?-

ç
gözlerinden koptu ç 8, tam içime dü5tü
dizdi ufkuma en uzak gemileri
kolay kolay aç lmazd kalbimin önü
bir kardelen b rakmasa kap ma kürekleri
çal 5mak iyi gelir buz kesmi5 harflerime

nisan
nerden ç kt dedim böyle ya8arken
ye5ilçamdan kaçm 5 bu mutlu son
kendi 5arab na kendisi ilaç atm 5
bir yere var r elbet sapt 8 m z yol
ak5amlard r kaça8 m avunma treninde

gecenin düzenleni5 gerekçesinden, Özçelebi’nin Bursa kültür
ve sanat ortam na katk lar ndan söz ediyorum. Örne8in onun
uzun çabalar ve giri5imleriyle Bursa Filarmoni Derne8i’nin
kuruldu8unu, böylece Bursa halk na klasik müzik kültürünün
kazand r ld 8 n , ilk heykel sempozyumu’nun onun çaba ve
katk lar yla gerçekle5tirildi8ini, Uluda8 Üniversitesi Görükle
Yerle5kesi’ndeki on kadar heykelin bunun kan t olarak
orada durdu8unu, yerlerini de belirterek, anlat yorum.
Sözümü, Bursa vilayet ve yerel yönetimlerinin bunun
fark nda olmad 8 n , sanat ortam na bunca katk s na kar5 n,
de8erinin anla5 lamad 8 n belirterek bitiriyorum.
S rada Yedi Dilden Nâz m Hikmet =iirleri dinletisi var.
Dara, say n n bu ad belirlendikten sonra yediyi a5t 8 n , onu
buldu8unu söylüyor ve Nurettin Kurtulu5’u mikrofona
ça8 r yor. Kurtulu5, Almanca “Über dem Meer die bunte
Wolke/ Darauf das silberne Schiff/ Darinnen der gelbe
Fisch” diye ba5l yor Nâz m’ Alman diliyle dillendirmeye
“Denizin üstünde ala bulut/ Yüzünde gümü5 gemi/ çinde
sar bal k” dizeleriyle ba5layan 5iiriyle…
Dara, 5iir aralar nda Nâz m’la da ili5ki kurarak, Özçelebi
ile ilgili an lar n anlat yor.
Halime Y ld z, önce Bulgaristan’daki çocukluk
günlerinden, okuyaca8 5iirin üzerindeki etkisinden söz
ediyor ve Bulgarca “K z Çocu8u” 5iirini okuyor.
Üçüncü s rada Özçelebi’nin ö8rencisi olan U. Ü. Frans z
Dili E8itimi Bölümü Ö8retim Görevlisi Erdo8an Kartal var.
Önce Fransa günlerinden ve Özçelebi’den söz ediyor. Sonra
da “Tuhafs n be Karde5im!” adl 5iiri Frans zca olarak
dillendiriyor.
Ceyhun Erim, Simavne Kad s O!lu "eyh Bedrettin
Destan ’n n 14. bölümünü ngilizce; Andrea Dergamo,
“Otobiyografi”yi talyanca; Hilmi Ha5al, “Vera’ya”y Rusça;
Gustavo Jimez, “Don Ki5ot”u spanyolca; Atsumi Osaka,
Kuvâyi Milliye destan n n “Dörtnala gelip Uzak Asya’dan/
Akdeniz’e bir k srak ba5 gibi uzanan/ bu memleket bizim”
dizeleriyle ba5layan bölümünü Japonca; Ali Aksoy, “Ya5 m
Altm 5” Türkçe; =aban Akbaba, “Bugün Pazar” Azerice
dillendiriyorlar. =iirlerin hem asl n hem de di8er dokuz dile
(dillerden biri Türkçe’ydi) çevrilmi5 biçimini dinledik.
Güçlü 5iir ba5ka dile de çevrilse ritmini belli ediyor.
Böylece Yedi Dilden Nâz m Hikmet =iirleri diye
ba5layan gece, on dilden Nâz m Hikmet 5iiri olarak
sonlan yor. Oysa önceleri yedi dilden 5iir bulabilir miyiz
diye kayg lan yorduk.
=iirlerin okunmas ndan sonra Ali Özçelebi’nin k z
Meltem Özçelebi, bir te5ekkür konu5mas yap yor ve Ali
Aksoy da tok ve gür sesiyle “Akrep gibisin karde5im,/
korkak bir karanl k içindesin akrep gibi./ Serçe gibisin
karde5im,/ serçenin tela5 içindesin./ Midye gibisin
karde5im,/ midye gibi kapal , rahat./ Ve sönmü5 bir yanarda8
a8z gibi korkunçsun, karde5im./ Bir de8il,/ be5 de8il,/ yüz
milyonlarlas n maalesef./ Koyun gibisin karde5im,/ gocuklu
celep kald r nca sopas n / sürüye kat l verirsin hemen/ ve
âdeta ma8rur, ko5ars n salhaneye./ Dünyan n en tuhaf
mahlukusun yani,/ hani 5u derya içre olup/ deryay bilmiyen
bal ktan da tuhaf./ Ve bu dünyada, bu zulüm/ senin sayende./
Ve açsak, yorgunsak, al kan içindeysek e8er/ ve hâlâ
5arab m z vermek için üzüm gibi eziliyorsak/ kabahat senin,/
-deme8e de dilim varm yor ama- / kabahat n ço8u senin,
can m karde5im!” diyor ve bu anlaml gece, alk 5larla son
buluyor.

‘YED D LDEN NÂZIM H KMET
= RLER ’
Melih ELAL
Akatalpa’n n kurucular ndan Ali Özçelebi’nin bir dü5ü
vard ! Emekli olduktan sonra yerle5ti8i Fransa’dan
gönderdi8i günlüklerinde bir iki kez bundan söz etmi5;
aram zdan ayr lmas ndan yakla5 k bir ay önce de Mahfel’de
bulu5tu8umuzda
yeniden
dile
getirmi5,
mutlaka
gerçekle5tirelim bunu, demi5ti.
Neydi bu dü5? 2006 Temmuz’unda Fransa’n n kentlerden
uzak bir köyündeki 5apelde, e5i Odile ile birlikte bir Nâz m
Hikmet’i anma etkinli8ine kat lm 5, iki dilde (TürkçeFrans zca) okunan 5iirler Özçelebi’yi oldukça etkilemi5 ve
Türkiye’de, özellikle de Nâz m’ n, hapishanesinde y llarca
yatt 8 , Kuvâyi Milliye destan n , Memleketimden nsan
Manzaralar ’n n büyük bir bölümünü yazd 8 Bursa’da, çok
dilli bir Nâz m Hikmet etkinli8i niye düzenlenemez diye
dü5ünmeye ba5lam 5t . Bursa’da Osmangazi Belediyesi’nce
kültür merkezi olarak kullan lmak üzere restore edilen
Frans z Kilisesi bu i5 için biçilmi5 kaftand . Arka planda
Uluda8’ n rüzgâr n duyumsatan sesler ve müzik e5li8inde
Nâz m 5iirlerinin çok dilli seslendirildi8i bir etkinlik
düzenlenebilir, bu oldukça da ses getirirdi. 5te dü5ü
buydu…
=imdi Ali Özçelebi uçup gitti8ine göre bunu
gerçekle5tirmek bize dü5üyordu. Konuyu Akatalpa Yay n
Kurulu’nda konu5tuk, Ramis Dara’yla birlikte kurucular ve
Yönetim Kurulu aras nda bulundu8umuz Bursa Yaz n Sanat
Derne8i (BUYAZ) ile gerçekle5tirmeyi dü5ündük. BUYAZ
Ba5kan =aban Akbaba görevi üstlendi. Etkinli8in ad n n
“Ali Özçelebiyi Anma ve Yedi Dilden Nâz m Hikmet
=iirleri” olmas kararla5t r ld .
Frans z Kilisesi’nde düzenleme dü5ü hayata geçirilemedi.
4 Nisan 2007 Çar5amba ak5am , Kültürpark içinde bulunan
Ça8da5 Gazeteciler Derne8i Lokali’nde Yedi Dilden Nâz m
Hikmet =iirleri için bir araya geldik. Kent insan ,
Özçelebi’sine sahip ç km 5, lokali doldurmu5tu. Etkinlik saat
19.00’da kemanlarda Esra Tokgöz ve P nar Dalaysel
Balc ’n n, viyolada Hande Taban’ n, viyolonselde Burç
Balc ’n n yer ald 8 Prusa Yayl Çalg lar Dörtlüsü’nün
klasik müzik dinletisi ile ba5lad . Ola8anüstü bir müzik,
salonda ç t yok, herkes kulak kesilmi5 dinliyor. Yayl lardan
yay lan ezgiler, herkesi kendi dünyas na, hayallerine,
tutkular na götürüyor. Salon, tek yürek, tek nefes… Masada
yan mda Ramis Dara, Serdar Ünver, Güzin Ungan;
kar5 mdaysa Ali Özçelebi’nin k z Meltem Özçelebi ve
annesi var. Kim bilir neler geçiyor ak llar ndan!.. Derken
müzik bitiyor ve güçlü bir alk 5 kopuyor. Mikrofonun ba5 na
geçen =aban Akbaba, bundan sonraki bölümün Ramis Dara
taraf ndan sürdürülece8ini belirterek, onu kürsüye davet
ediyor.
Dara, ayn zamanda Özçelebi’nin Erzurum Atatürk
Üniversitesi’nden ö8rencisi, daha sonra da Bursa Uluda8
Üniversitesi’nde çal 5ma arkada5 … Dara, Özçelebi ile ilgili
k sa bir konu5madan sonra beni ça8 r yor kürsüye. Kürsü
diyorum ama, lokalin herkesçe görülen kö5esinde bir yükselti
var. Buraya bir masa, iki mikrofon konmu5, arkas nda da iki
sandalye… Birinde Dara oturuyor, di8erine de ben… Bu
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A.

bir sürü içine kapan k yüzey doldu elimiz, hepsi birden
yüz yüze dursa da iki elin nesi oldu8unu anlasak
uyu5sak da linç edilmi5 etraflar azaltmas n içimizden d 5ar
[kovulman z
yaln z ba5kalar ad na yass diyor ki bizim hacim iddiam z
bir sürü kimlikten bir benlik ç karamaz

cambaz n hünerine uzun geliyor ip
yetmiyor dünyan n biçti8i denge
her kusurlu solukta Araf molas
gecenin çinilerine derin kandillerden
bo5alan renk tutundu8u biçimi tutu5turuyor

birkaç da8 n k hat ram var yar ndan saklanacak
kestirebilen de her an tehdit gibi ortal 8a dolu5uyor
yoruyor bir nevi; yüzeye saklad k da ondan m bu akortsuz
[yürüyü5
biz b rakal m tarafl ca aksat lm 5 bu nefreti

ilk ad m: geriden ve ileriden sark yor
harflerin riyakâr yuma8
bir daha: yukardan a5a8 ya gidip gelen
masal n eskimi5 korkular
sonras : hep kusurlu unutu5B.

“sus” sesiniz kendi ekseni etraf nda can istiyor
diledim ki kendi kaynaklar na s rt çevirmi5 bir ifade
kendine dü5 aras n bir sürü aldat lm 5 otlak içinden
genizden gelen sesleri de duymaya amade bekliyorum
biliyorum ama seviye vermiyor nas rl ellerde denenmi5
[t rnak süsleri
sonra bir sürü tan d k sözcük bir cümle dahi etmiyor

susarak incitilmi5 bir dilsiz neyi
yan tlarsa orada yenilir anlam;
geni5letilmi5 ölüm bilgisi bekler soruda..
çan ve ezan aras na gerili Mahya’da
bo5lu8u dengeler yaz : ah- ya!

C.

kendi göçleri etraf nda can buluyor “sus” sesleri
birkaç tan d k hat ran n da sözü mü olur istemiyorum
olur da bize daha zarars z resimler bulsayd k yar ndan
biraz kenar süsü biraz de8i5ken ekleyip kanman n hasar

eksik hünerine cambaz n ipsiz
denge: ölüm- Tanr ’n n hayal gücüdür…

[yok
ama yok yalandan örülmü5 bu an lar n görkemli bir defteri
bir sürü bas k yüzey doldu içimiz, ama onca yüzey
ayr enler halinde yaln z yaln z ço8alacaklar
ama unutacaklar binlerce kimsesiz bal k gibi yine de
binlerce kimsesiz al k kadar oltalarda bo8ulacak sesleri
dileyen buncac k nefes içinden ya5at r beni de

Bahri ÇOKKARDE
SENBAHAR
=ifre de5ifre
Ya5amak
En iyi intihar

Soner DEM RBA
NAR KULE

Uzun bir yaz yaln zl k
Hep ayn yerinden k r l r a5k

y ld zlar n parlat r ya5l bir gök
duman gümü5 tenli da8lar n tepesinde

Bozulmu5 zaman n terazisi

göl kurur ay ü5ür sabah n avlusuna dü5er aksi
ta5 n gözünü terk edince durulur selin sesi

Kokarca sürüleri
Tuz ve tükürük
Kar serpintisi

külün içinde çay külün içinde otlar külün
içinde rüzgâr ve külün içinde külünmü5 gül

Kal rsa kal r
Sonsuz sonbahardan
Senbahar

bir gül ancak külün içinde yaprak açar
güle benzer kule dibinde gö8ü seyreden otlar
ya5l bir gök y ld zlar n parlat r / da8 t r
gümü5 tenli da8lar n tepesinde duman

Uzak bir erguvan dal nda parlayan
Güne5
Köpek kovalayan rüzgâr

naaaaaaaaaaaaaaaaaaar
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dönü5türmü5tü, 5imdi elimizin alt nda gerçekten zengin bir
toplam var Bursa ad na. Dile8imiz öteki 5ehirlerde yap lan
etkinliklerin de düzenli olarak kitaba dönü5türülmesi.

= R KIRLANGICI – IV
Süreyya BARUTÇU

2. Kitaplar ve dergiler
* Parantezin çindekiler – Emin Akdamar: Ölenlerin
arkas ndan a8 t yakmakta üstümüze yok! Bunun örneklerini her
zaman gördük, görüyoruz. Maalesef ölenlerin hayattayken
yapt klar n unutmakta da üstümüze yok! Oysa edebiyat n
özelliklerinden biri de unutturmamak, zihinlerin kurumas na
izin vermemektir. (Halim =afak) geçen y l hayata gözlerini
yuman 5airlerden Emin Akdamar’ n 5iirlerini ve hakk nda
yaz lan yaz lar bir araya getirerek büyük bir kadirbilirlik örne8i
sergiliyor. Parantezin çindekiler umulur ki benzeri durumlarda
yap lacak benzer çal 5malara emsal te5kil eder. Yak nlarda
kaybetti8imiz nice 5air var ki böylesi kitaplar hak ediyorlar.
Emin Akdamar’dan birkaç dize: “benim karde5im yoktu/
uyan rd m ki/ ömrüm yoluna ta5 koyuyor kendinin”;
“unutulmak olmas n/ k y s z bir ayr l 8a/ yeni bir mevsim
aramak/ ay rmay n eylülü yüzümden”.

1. Güncel tart()malar
Modern bilimlerin en önemlisi say labilecek fizikte bir kural
vard r: Maddeler birbirleriyle ili5ki içermedikçe hiçbir
maddenin kat 5 kl -gerçek varl 8 ndan söz edilemez. Bu aç dan,
bizim meslekte (Fizik) maddeler daima birbirleriyle olan
ili5kileriyle anlam kazan r. (Asl nda edebiyatta da böyle.) Yani
suyun, ate5in, havan n, topra8 n varl 8 sadece kendisiyle
aç klanamaz. Bunlar n mutlak surette ba5ka maddelerle ili5ki
içerisinde dü5ünülmesi gerekir. Mesela bir a8ac n var
olabilmesi için havaya, suya, topra8a ihtiyac vard r. Suyun var
olabilmesi için hava bo5lu8una ihtiyac vard r.
Yine mesleki bir konudan giri5 yapt 8 m z için kusura
bak lmas n ama son y llarda sanki 5iir dünyam zda da ili5kilivarl k teorisi unutulmu5 görünüyor. Baz edebiyatç lar dili o
kadar kötü kullan yor ki, sa8lam bir dil olmadan edebiyat n da
olamayaca8 unutuluyor. Baz romanc lar o kadar kötü bir
Türkçeyle yaz yorlar ki, daha en ba5tan roman n ngilizce
çevirisini hesapl yorlar. Hatta baz lar direkt ngilizce yaz yor.
Bu durumun son iki örne8i Orhan Pamuk ile Elif =afak’t r.
Zaman nda Halide Edip Ad var da baz eserlerini ngilizce
yazm 5t ama o kadar aç k sözlü bir yazard ki, siyasi fikirleri
soruldu8unda Amerikan mandac l 8 fikrini aç kça savunmu5tu.
=imdiki yazarlar m z ne yaz k ki bu aç k sözlülü8ü, bu ayd n
dürüstlü8ünü gösteremiyorlar. Bir yandan içeride okurlardan
(“okuma” de8il de) “sat n alma” potansiyeli yüksek bir çevre
olu5turmaya çal 5 yorlar, bir yandan da kendilerini d 5ar da nas l
pazarlayacaklar n n hesab n yap yorlar. Bu belki anla5 labilir
bir 5ey: Edebiyat n sahihli8ini, iyi bir roman yazman n yarat c
hazz n de8il de ödülleri, kitaplar n n çok sat lmas n hesap
eden birinin ba5ka biçimde davranmas beklenemez. Nas l ki
margarin, makineya8 , sanayi tüpü, gübre, dondurma,
iççama5 r , koltukalt parfümü, tuvalet temizleyici, ayakkab ,
otomobil, buzdolab , çama5 r makinesi, kalem, çelik kap , gübre
vs. üreticisi mal n allay p pullayarak al c ya sunmak
durumundaysa, günümüzde edebiyat de8il de edebiyat d 5
kriterleri romanlar n n tan t m nda, sat 5 nda kullananlar veya
kullan lmas na izin verenler de ayn mantaliteyle hareket
ediyorlar demektir. Bunlar 5airse, sonunda ya bir ya5amdan
saniyelere, dakikalara odaklanan televizyon program na kapa8
atman n yollar n ar yorlar, romanc ysa da acaba günün birinde
5u 5u ödüllerden birini nas l alabilirim, kitab m nas l
ngilizce’ye çevirtebilirim diye ince hesaplar yap yorlar.
Buradan nitelikli edebiyat, düzeyli 5iir ç kmaz; çünkü bu
mantalite piyasa mantalitesidir, edebiyat n kriterleri ba5kad r.
Fizikten ç kt k buralara geldik. =imdi ili5kiyi daha net
belirtelim: Fizikte nas l ki maddeler varl klar n birbirlerine
borçluysalar, piyasa edebiyat nda (5iirinde de) ve gerçek
edebiyatta (5iirde) roman n veya 5iirin varl 8 kendilerinin varl k
nedenleri olan ba5ka ölçütlerle mümkündür. Biri olmadan öteki
olmaz. Sahici bir edebiyat ve 5iir olmas için sahici bir niyet
olmas gerekir; piyasaya yönelik ürün sahibi olabilmek için de
piyasan n kriterlerinin iyi uygulanmas 5artt r.
Gelelim gündemdeki konulara: Havalar n sertli8ini
yitirmeye ba5lamas yla birlikte edebiyat / 5iir etkinlikleri de
birbirini takip etmeye ba5lad . zmir, Adana, Kayseri, stanbul,
Ankara, Mersin, Antalya, Antakya, Eski5ehir, Kocaeli vs. gibi
kentlerde önemli etkinlikler düzenlendi, düzenleniyor. Bu
etkinliklerde nelerin tart 5 ld 8 , gerçekten önemli 5eylerin
konu5ulup konu5ulmad 8 ise meçhul; çünkü bunlar aras nda
kitaba dönü5türülenlerin say s yok denecek kadar az. Bursa
Edebiyat Günleri y llarca etkinliklerin bildirilerini kitaba

* Narin Zehir – Fergun Özelli: Dergilerde 5iirlerini
okudu8umuz Fergun Özelli son zamanlarda yazd 8 5iirlerini bir
araya getirmi5 bu kitab nda. Özelli’nin 5iirleri kal n gövdelere
sahip, ifadeleri ise kitab n ad ndan esinlenerek söylemek
gerekirse “narin” görünüyor ama asl nda sertlik içeriyor. Böyle
bak ld 8 nda 5iirin incelikleriyle hayat n sertliklerini
bulu5turdu8u söylenebilir. Narin Zehir’i okuyanlar, bir yandan
“bütün kald r m ta5lar dinlesin/ varillerdeki çöpler bizimdir”
diyerek sokaklara, yoksullara sahip ç karken bir yandan da
“gidece8im yer bile 5a5 p kal r beklemedi8inden” diyerek
dünyaya sürprizler yapan bir 5airle kar5 la5acaklard r.
* Öteki Dü)kenar – A. U8ur Olgar: And z dergisi editörü
U8ur Olgar’ n bu kitab geçen sene pek çok 5iir kitab
yay nlayan Kül Sanat Yay nc l k’tan ç km 5. Olgar, zaman
zaman toplumcu gerçekçilikle, zaman zaman dü5sellik içeren
imgelerle,
zaman
zaman
da
tabiat
görüntülerinin
5iirle5tirilmesiyle kalemini hareket ettiriyor. Ruhunu gökyüzüne
dayam 5 bir 5airin dünyayla olan irtibat n kesmedi8ini
dü5ündürüyor bize. Caddelerden ara sokaklara, tabiat n
kuca8 ndan
insan
hallerine,
günlük
durumlardan
zamans zl klara gidip gelmeyi deneyen 5iirlere imza at yor U8ur
Olgar. Kitaptan birkaç dize: “soka8a dü5üyor/ ernesto
5ark lar n n gölgesi/ bir küba ikindi güne5inde/ da8lar n s rt nda
parçal yorum/ uyku yeni8i gitarlar ”.
* Virgül (Nisan '07): Virgül dergisinin bu say s nda 5iire
a8 rl k verildi8i görülüyor. Öncelikle, Ohannes =a5kal’ n
Zahrad’da 5iir ve 5airlik üzerine yaz s , ard ndan Betül
Yaz c ’n n y ll klar n ruhunu kavramay ve kavratmay
amaçlayan sorgulay c yaz s , Ye5im Dinçer’in Baudelaire’in
tek roman Fanfarlo (çev.: Tozan Alkan) hakk ndaki yaz s ,
Gökhan Akçura’n n Abdülhak Hamit hakk ndaki yaz s dikkati
çekiyor.
* Varl k (Nisan '07): Varl k dergisinin bu say s nda y ll klar
tart 5 l yor. Y ll klara yöneltilen ele5tiriler ve y ll k
haz rlayanlar n aç klamalar var dergide. Veysel Çolak, y ll klar
okuyan genç 5airlerin kendi 5iir pratiklerini de8erlendirirken
ba5ka pratiklerin fark nda olabileceklerini, y ll klar n buna
hizmet edebilece8ini söylüyor hakl olarak. =eref Bilsel,
5airlerin ö8renme süreçlerini dedikoduya kurban edi5lerinin, s rf
5iir üzerine yaz
yazd klar
için 5air say lanlar n
yeteneksizliklerinin, ödüllerdeki büyük adaletsizliklerin alt n
çiziyor. Cenk Gündo8du da ödüllerdeki kirlenmeden uzak
kalmay istediklerinden y ll 8a ödül haberlerini koymad klar n
belirtiyor, "iir Defteri’ni haz rlama yöntemlerini aç kl yor. Bâki
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Asiltürk, haz rlad 8 y ll 8a 5iir seçerken uygulad 8 poetikestetik anlay 5 n izah ederek ku5aklar n y ll klarda yer bulu5
oranlar n belirliyor. Kadim y ll kç ve ele5tirmen Mehmet H.
Do8an y ll k haz rlama deneyimlerini aç klarken y ll klar n
ülkedeki 5iir ya5am n n bir parças oldu8unu söylüyor ve
y ll klar haz rlayan 5airlerin y ll klarda kendi 5iirlerine de yer
vermesinin gereklili8ini vurguluyor. Metin Cengiz’in
aç klamalar nda bilgi hatas dikkat çekiyor: YKY "iir Y ll ! ’nda
smet Özel ve Tahir Abac ’dan 5iir seçilmedi8ini söylüyor ama
bu 5airlerin her ikisinin de 5iiri var y ll kta. (Emin olabilmek
için tekrar tekrar bakt k) Böylesi bilgi yanl 5lar verilen
cevaplar n ve aç klamalar n inand r c l 8 n maalesef çok
zedeliyor. Nilay Özer’in aç klamalar daha bir doyurucu. Özer,
y ll klar n edebiyat dünyas içerisindeki yerini irdeliyor ve
y ll klar n kimliklerinin nas l olmas gerekti8i konusunda fikir
geli5tiriyor. Varl k’ n bu say s ndaki çok önemli dosyalardan
biri “Edebiyatç lar n Kamusal Alana Müdahalesi” ve bir ba5kas
da Ahmet Erhan dosyas . lkinde S. Evren, T. Abac , E. Kosova,
N. Behram, K. Özer, H. B. Kahraman, Jaklin Çelik vs. gibi
edebiyatç lar n aç klamalar ; ikincisinde ise hem Ahmet
Erhan’la Ayhan =ahin’ce yap lm 5 bir röportaj var, hem de
Haydar Ergülen’ce yaz lm 5 bir yaz var. Tozan Alkan, Emel
rtem, Mehmet Ba5aran ve Ahmet Necdet’in 5iirleri dikkat
çekiyor dergide.

YA=AMSANAT GÜNLÜ\Ü (25)
Mehmet Mümtaz TUZCU
*
Kesilmezse olmuyor, ille kesilecek!
Elinde çifte makas, “Bende makas yok!” diyor.
Ye8en, kuzen, sa8d ç… onlara yüzü ayr . =ak r 5ak r
kesiyor. Arpal kta durana, b çak, ustura g rla.
“Kesiver 5u hortumu, yürüsün gitsin o da!..”
“Neyi keselim abi, bir 5ey yok ki ortada.”
Az daha üstelersen kafas n kesiyor. Siliyor haritadan.
E8ilip kendin kessen? Yak 5m yor nsan’a.
Göbek i5i çözümsüz!..
*
“Minik bir ç harfinin çeyrek çengeli kadar ç lg n… O kadar
bile yeter.” Aynen böyle yazm 5 m.
“Minik bir ç harfinin çeyrek çengeli kadar ç lg n olma hakk
da tan rsan e8er kendine,” diye yazd m geçende, fazla ciddi,
fazla genç bir arkada5a, “körpe bilgeli8in, caymaz üretkenli8in
o minicik çengeli soluk borusu yapar, tökezlemeden yürür
gidersin çok uzun süre.”
Ç lg nl ktan ç lg nca ar nd r lm 5, affetmeyi ö8renememi5;
a8 r, al ngan ahlakç l 8 m ; çeki ta5 gibi bir bilgeli8e
hayallenmi5 heveslerimi; her yerde tek ba5 ma, ç r lç plak
dola5t rd 8 m delikanl l 8 m n o ak ll kan n , en uslu yani en
uçuk yan n itiraf ederek verdim bu minicik ö8üdü de elbette.

* Gösteri ("ubat '07): Gösteri dergisi iyiden iyiye edebiyat
a8 rl kl bir dergi olma yolunda ilerliyor. Her say da edebiyata,
5iire ili5kin sayfalar ötekilerden daha çok. Bunun anlam büyük;
çünkü Gösteri dergisi 1980’lerden beri edebiyat m z n atar
damarlar ndan olmu5tur. Gösteri’de baz isimlere ili5kin ve ayn
ki5iler taraf ndan yaz lan yaz lar n çok s k olmas ba5l ca
s k nt lardan biri. Yücel Kay ran hakk nda Ya5ar Güne5
imzas yla okudu8umuz say s z yaz lardan biri var Gösteri’nin
=ubat say s nda: “Yücel Kay ran’ n =iirinde Flaneur ve Çalg n”.
Son y llarda Bâki Ayhan T.’nin pek çok yaz s nda ve
söyle5isinde kar5 m za ç kan (Baudelaire kaynakl ) “flaneur”
kavram na böyle bir yaz da özellikle yer verilmesi Yücel
Kay ran’ n kendisini ba5ka 5airlere göre konumland rma
gayretinde oldu8unu dü5ündürüyor. Oysa ba5ka 5airler (giri5te
fizik kuram ndan bahsettik) bir 5airin ancak varl k
nedenlerinden olabilir, kendini konumland rma nedeni
olmamal . Yücel Kay ran da kendini ba5ka 5airlere göre (Bâki
Ayhan T. veya ba5ka bir 5air) konumland rmay , onlar n
üzerinde s kça durduklar kavramlarla kendini “ ralamay ”
tercih etmemeli.

*
Tek çocuklu annemin Bi Tane’si olamadan ya5land m.
*
K r p yar m b rak yor hep, yar n olsun diye.
*
Ben yaln zca kendime sular m yapraklar
Ama onlar ye5erince sizlere de olurlar
*
“Sizde söz gani gümrah! Eziliyor insan!”
“Susturulmu5 dilden dam t ld ,” diyorum, “çalçenedir o
yüzden.”
*
=iir nas l derin kar5 tl klar üstüne kuruluysa; 5air nas l
uzla5maz çeli5kiler içinde, onlara kar5 n, onlar sayesinde
ya5ay p yarat yorsa; 5iirin al mlan 5 , yorumlan 5 da ayn a8 r
iki uçlulu8u ta5 yor içinde. Bu içkin iki uçlulu8a, bu alanda at
oynatanlar n 5a5k nl k verici iki yüzlülü8ü ekleniyor bir de
bizde.

* Hayal (Nisan-May s-Haziran '07): Mutlaka okunmas
gereken bir say . Bu say da hem “=iir ve Görsellik” dosyas n n
yaz lar hem de Cemal Süreya’n n efsane dergisi Papirüs
hakk ndaki bölümü ilgi çekiyor. Uzun bir Abdülkadir Budak
röportaj da var dergide. Bu röportaj bize 5unu dü5ündürdü:
=airler art k farkl 5eyler söyleyebilmeli ya da röportaj
vermemeli. Budak’ n röportaj nda söylediklerini y llard r
dergilerdeki yaz lar ndan, ba5ka söyle5ilerinden biliyoruz. Yeni
bir 5ey yok maalesef. Yine de, haz r dergiyi alm 5ken, önceki
söyle5ilerini okumam 5 olanlara ilginç gelebilir. Dergide Altay
Öktem, Ömer Üner ve Erol Özyi8it’in 5iirleri maalesef çok
kötü; Haydar Ergülen, Gülten Ak n, Sevil Av5ar ve Hakan
Sürsal’ n 5iirleri çok iyiydi.

2. “Merak ediyoruz; baz dergilerden çok 5iir alan y ll k
haz rlay c lar , haz rlad klar y ll klara 5iir seçme ölçütlerini
yay mlarlarsa, o y ll klara 5iir seçilmeyen dergi olarak, gere8ini
yapar z! Ya5ayan Türk edebiyat ve 5iiri birkaç dergiden mi
ibarettir? Böyle ise külah n önüne koyup dü5ünmesi gerekir.
Edebiyat ad na, 5iir ad na, ele5tiri ad na… Unutulmamal d r ki,
Türk 5iirini besleyen Anadolu’daki 5airler ve onlar n 5iirleridir.”
("ehir dergisi giri5 yaz s , Mart-Nisan '07).
3. “Günümüzde 5iirimizin bence en büyük çeli5kilerinden
biri, belki de en önemlisi bu; adam bu ülkede ya5 yor, 5iir
yaz yor, bak yorsunuz “Türkiye” ad n telaffuz bile etmiyor,
etse de telef ediyor deyim yerindeyse. / / Zaten ben Kant’ da
pek sevmem, 5ekerli s cak su gibi bir 5eydir görü5üme göre…
Ça8 m z görsellik ve olay ça8 ; bunlar n aras nda 5iirin ne bir
i5levi ne de yeri vard r. Gider ya Sunay Ak n olursunuz ya da
Hülya Av5ar… ” (Ahmet Erhan, Varl k 1195, Nisan '07).

3. Ay(n vedalar(
1. “Kendisini tam bir ‘ slamc 5air’ saymad 8 m Hilmi
Yavuz’un 5iirinde bu olgu çok aç k biçimde görülebilmektedir.
Hilmi Yavuz’da uhrevi ö8elerle dünyevi ö8eler iç içe geçmi5tir.
Hilmi Yavuz 5iiri ‘Tevhid’le ‘sa8alt lmay ’ ve ‘diriltilmeyi’
isterken, Hilmi Yavuz Nevizade’de e5iyle dostuyla rak
içebilir.” (Ahmet Oktay, le 6, Eylül-Ekim '06).
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Tamer GÜLBEK

Hülya Deniz ÜNAL

NEW CASTLE

OL’U=

Ö8retmenler odas n n penceresinden d 5ar
gümü5 grisi zmir Körfezi’ne bak yorum.

Karmak için dilimin çamurunu
Sesimin 5 8 n k st m
Karanl k b rakt m yüzümün orman n
Derinime yank lad m

Art k sonuna yakla5t 8 m n
iyice fark na var yorum bir 5eylerin.

Yamas kendinde demi5tin
Geçmedi içimdeki yara

Kapal havalar daha m çok seviyorum art k?

Yükleyip s rt ma paralelleri
Kendi eksenimde döndüm

ki saksa8ana tak l yor sonra
bahçeye kayd 8 nda uyurgezer gözlerim.
Yeni biçilmi5 çim kokusunun üzerindeler,
taflanlarla f st k çamlar n n tam ortas nda.

Hayata s çrad tela5, k r ld meridyenler
Ekvator çizgisine te8et, yaln zl k ol’dum.

Hüseyin Avni C NOZO LU

Kar koca olmal lar, ya da iki sevgili.
Yiyecek ar yorlar iki ileri bir geri.

DAKT LOYA ÇEK LM = = RLER*

New Castle kanatlan yor akl mdan ayn anda
hiç görmedi8im halde bu uzak 5ehri.

lgi çekmez bir köylünün intihar
“daktiloya çekilmi5 5iirler”i yoktur
Dü5mü5, ayaklar alt nda bedevi sanca8
A5k k sa sürer
Bir imla hatas d r
Her intihar mektubu
Her hakk mahfuzdur üstelik

Tuhaf oyunlar oynuyor insana bazen zihni…

Tanr m, içimde bu sahte ate5
lginç de8ildir bir köylünün intihar
“ köylüleri bu yüzden öldürmeliyiz “ efendiler
=ehrin ortas nda k rm z de8irmen
Hayat bir kas rga sedye yetmiyor
Ruhu yaral cumhur
Daha h zl , daha yüksek… Kibriya
Bak n a5a8 da duruyor cesedi
“Mu5amba bir dekor” içinde
A5 lm 5t r ölüm korkusu
“Aziz” ilan edilmez
At ndan dü5en bedevi

Hasip B NGÖL
AVLU:
‘GEL EY DEN Z N NAZLI KIZI’
ve uçmalar ihanet
kilitlenen bak 5lar n ses vermedi8i
avlu, bir ku5un kalbi
s z yor yarama.
oysa kadim bir gölgeden dev5irildim
yaban ve k skanç k l nd m
tüm metinlerden azat yazg yla.

“Ad Nilgün’dü
ntihar karas bir karde5
Ad n verdi Marmara denizine
Saçlar 5elaleli bir amazon
çe dönük güzel bir anar5ist
Ben de üç kez denedim
Marmara denizine parlak bir y ld z gibi dü5meyi
Uçurumlara uçurtmalardan daha yak nd m”
./.

eksik sefer tas yla var lan ihanet
bedel, sanr lar n ödünç
bir bekâretle üzerime çal nmas .
tepelere seslendim,
vard m ki ya8mur henüz
slak ve sefir tüm çehrelerde.
ma8lup bir heves de8il çekildi8im
meydanlar, arz k lay m
bir kad n ki kelamd r.

-1=ehrin gözbebeklerinde
Bir kartal n ha5metli pençesi
Amad r 5airleri
Ve k rm 5t r armonikalar n
“üstü çizili ki5iler”
=ehrin cürüm ahalisi
“ölümün cesur körfezi” de8il
Uçurum hakk için köylülerin
Apartmanlar n bö8rüne sapl her balkon

mücbir sözler söylettim k l nd 8 m
onca eksik duada. beni bulsun
gaflet bildiklerim, hiçbir 5ey isminden
öte de8il. hangi tan m eksikli8iyle
hangi yara tan m yla giz.
inat bilindi tüm görmeler, kendim sual
iken cevaplar mahrem bir ses.

Bu dünyada her ölüm hazindir efendiler
Memleketimden ntihar Manzaralar
K rk kap kapanm 5t r ve firar edilemez
Hiç de8ilse daktiloya çekin 5iirlerinizi
* Nilgün Marmara
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N HAT Z YALAN: ‘SEVG L = R’

= R VE ONUR ÜZER NE

Gültekin EMRE

Ahmet ÖZBEK

“saks da bir ya)am oldu!unu unutmu)
kök salmaya
topra! ar yorum

yilik duygusu rüyalar üzerinden eksilirse bütün
eylemleriniz riyaya bulan yor. O her 5eyi yetersiz olan halk n za
bir de yukar dan bakarsan z 5iiriniz bu kez kâbusa dönü5üyor
ülke kalbinde.
Edebiyat dergilerinde sayfalar dolusu 5iir üzerine, 5airlik
üzerine yaz lm 5, söylenmi5 5eyler… Hemen ve daima sonucu
ac çekmi5 bir toplumdan kopmaya neden olan duyusal
soyutlanmalar;
fiziki
‘ayr l klar’,
ya5anan
topra8a
yabanc la5mak, 5iirle kucakla5arak de8il 5iire yaslanarak
‘yükselmeye’ çabalamak… Bunlar n hepsi 5iir kalbindeki iyicil
dünyay yok eden eylemler. Bence 5iirimizin içindeki en ciddi
açmazlar bunlar.
Bu ‘eteklerinden inci dökülen’ al ml ülkenin sonsuz
kanamalar na dur diyebilecek tek 5ey de belki sanat; belki
sanat’tan çekilip ç kar lm 5 ince bir ‘5iir’. Oysa 5airler ‘de8i5im
mevsimlerine’ ve ‘post’ iklimlere yenildiler. Yaln zca sonsuz
kazanma iste8inin, bayg n anason kokusunun içimizi yakt 8
hazin mekânlarda: içinde tiz yaln zl 8 bar nd ran hiç
içselle5memi5 kö5elerde var olan ac bir ayr l kt ya5ad 8 m z…
Ah, bilseniz ne çok yoruldum ‘o sokaklardan’ ba5 e8ik
geçerken. nce ac lar duydum, salt kaybolan ‘iyilik’ ad na, gün
gün sararan ülkem ad na.
Söyledim de8il mi, 5iir yapay bir dizge düzene8ine yenildi.
çsellik, duygu ve sevinç ise hemen daima dizelerimizin d 5 nda
kald lar.
=imdi diyorum ki, sonsuz bir kederle: insani olan her 5eyi
kucaklamak istiyorum, ‘o ac l çocuk rüyalar na kar 5an’
sesimle; ac yan bütün yüzlere dokunmak istiyorum sonsuz bir
5efkatle…
‘=air’ olmak ad na küçülmek istemiyorum; ödünler vermek
istemiyorum par lt s sönmü5 yorgun ad’lara; ‘kirlenerek’
ya5lanan ‘5iir otoritelerine’ kar5 boynu bükük kalmak
istemiyorum. Çünkü 5iir ayn zamanda toplumuna tepeden
bakmayan bir onurlulu8u gö8sünde ta5 mak zorunda: ince bir
karanfil gibi…
=imdi, bilmiyorum neden, tükenmi5 ve solmu5 bunca de8eri
izlerken Faz l Say’ n, Suna Kan’ n bak 5lar giriyor rüyalar ma;
belki de 5u yorgun ve sonbahar mevsimlerinde dökülen
5iirimizin böylesine incelikli adlar olmad 8 n görebildi8im için
a8l yorum, ince ince ve çok serin…
Bütün bunlar, içinde umudun da oldu8u yaral bir dü5 gibi:
bazen
bilge
yüzlü
bir
‘imge
dervi5i’
ruhuyla
kar5 la5abilece8imiz bir dü5…
San r m ‘yenilgiyi’ hakl ç karabilecek tek duygu da bu:
‘5air’, ‘örselenmemek’ u8runa 5ehir burçlar nda tek ba5 na bir
ate5 yakmak ve bu ate5in 5 8 nda ayd nlanmak iste8inde belki
de. Yapayaln z. Üstelik yaln zl 8 n n da ay rd nda olmadan…
Alkole ve riyaya s 8 n yor, yaz k ki.
yicil olan her 5eyden uzak kalarak.

gübre bol
su eksiksiz
)a) rt yor insan havalar
olmad k yerde çiçek aç yorum”
(Nihat Ziyalan)
Nihat Ziyalan, “Sydney’de Bir =air”. Bu bile çok 5eyi
anlatmaya yetiyor san yorum. Ya da anadilinden çok uzakta
Sydneyli bir 5air! “Saks da” yeni bir ya5am var art k onun yeni bir
“kök” salmak için kendine iyi bir toprak aray p dursa da. D 5ar daki
insan n kökü ülkesinde, anadilinde olmas na kar5 n, köksüzlü8ünü
derinden duyumsamas n anlatmas ne zor! Yazd 8 onca 5iirle,
öyküyle ve iki roman yla kökleri Türkiye’de olan bir 5air olmas na
kar5 n, uzun y llar yurtd 5 nda ya5ay nca, içinde ya5ad 8 topluma
yava5 yava5 kök salmas n kolay kolay hazmedemiyor insan, onun
gibi, benim gibi. Oysa “gübre bol/ su eksiksiz” ama bu yetmiyor.
As l ac s da “5a5 rt yor insan ” buralar n “havalar” . Daha da ac s
“olmad k yerde çiçek” aç vermesi insan n hiç fark na varmadan. Bu
göçün do8al bir sonucudur. Yerle5me ba5ka s k nt lara neden olur,
oluyor. An lardan kurtulamazs n z, bunda garip olan bir 5ey yok.
Her geçen gün geçmi5 daha s k ç kar insan n kar5 s na hesapla5 r
gibi, unutma beni der gibi.
As k Yüzlünün Biri (1964), Güvercin Uçu)u (1980) ve
Avusturalya’dan "iirler (1985) Nihat Ziyalan’ n Sevgili "iir’den
önce yay mlanan 5iir kitaplar . kinci Yeni’nin etkisiyle yola ç kan
Ziyalan, daha sonra toplumcu 5iirde karar k ld . =iirde anlam yar p
parçalamaya, irdelemeye, yan anlamlarla zenginle5meye önem
veren bir 5air o. =iirlerinde öykü ve an lar n anlatm yor öyle gibi
bir izlenim verse de. Soluk bir zaman dilimi içinde yer alan
an lar n sözcükleri üfleyerek, yeni bir gerçeklikle seriyor önümüze.
Anla5 lmak onun tek sorunu gibi geliyor bana. Çünkü o, bir 5ey
söylemek, derdini dökmek için yaz yor. Onun anlatmak, payla5mak
istedi8i 5eyler var. Bu bir iç dökme, s zlanma de8il, sak n yanl 5
anla5 lmas n. Ziyalan an y , öyküyü ayn potada eritiyor ve
anla5 l r, dupduru, yapyal n 5iirlerle ç k yor 5iirseverlerin kar5 s na.
Hem geçmi5i, hem de içinde ya5ad 8 toplumdan dev5irdi8i
gözlemleri s cak, samimi bir anlat mla 5iirlerine geçiriyor. A8 r,
anla5 lmaz imgelerden kaç n yor. Sydney’deki ya5am , kom5ular ,
Türkiye’deki yak nlar 5iirlerinde kar5 m za ç k veriyor, dostça.
Onun 5iirleri Saraybosna’ya, Abidin Dino’nun Ayak Deseni’ne,
Cihat Burak’a, Cihangir Çay Bahçesi’ne, Antalya’da Bir Zaman’a,
Can Yücel’e, Çiçekpasaj ’na, Galata Kulesi’ne... de al p götürür
bizi. Görüntüler, sesler de birbirine girer, bazen her 5ey karman
çorman olur: Melbourne’de kar5 s na ç kan tramvay onu “K s kl
yoku5u”na götürüp b rak verir “beli aç lm ) bir gökyüzüyle”.
=u dört dize Nihat Ziyalan’ n yurtd 5 ndaki iç dünyas n gözler
önüne seriyor:
“mendilim ipeklenir kanguru kuyru!unda/ siyah )alvar m
mongol gömlek/ lü lü lüü Avusturalya/ döner kebap dönerek
kavrulurum”.
“vizesi güne)le damgal ” biridir art k o. ki ülke aras nda
devinip duranlardand r. Bir yanda günlük ya5am , yeni gerçekli8i,
öte yanda ülkesinde ya5ad klar , belle8inde birikenler ve geride
kalan dostlar , yak nlar ...
“denizin lülesinde yuvarlan rken bak )lar / dertliydi sesi/
köküm stanbul’da kald / tutar m y m Sydney’de”
Yurdu, elbette çocuklu8udur. Onun için “akmayan suyun sesini
dinlemekle geçiyor” ömrü. Resimler de üst üste biner, kar 5 r;
zaman da. Nerede oldu8unu bilemez bazen insan; hangi yurdunda

ve hangi dilde. Hangi uyku gerçek, hangi dü5 hayal? Bunu ay rmas
bile ne zordur kimi zaman.
Nihat Ziyalan, yeni 5iirlerini bir araya getirdi8i Sevgili "iir’de,
çok uzaktan yak n duygularla aram zda olmay sürdürüyor.
_________________
Nihat Ziyalan, Sevgili "iir, YKY, Ocak 2007, 81 sayfa.
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kuyru8u m r lt larla tempo tutuyor 5iire! “En eski insanlar benzerdi
hayvana”.
Cumhuriyet gazetesinin 15 Mart 2007 tarihli kitap ekinde (891.
say ), Onur Zafer Ceylan’ n “ çimizdeki =iir Dahisi” ba5l kl
yaz s nda, “Faz l Hüsnü, do8al düzene uyum sa8layabilen insan n,
5iirsel büyü ta5 yan hayvans yan na yak n oldu8u, onu devindirdi8i
sürece insanla5aca8 n söylemektedir.” diyor.
Radikal gazetesinin 16 Mart 2007 tarihli kitap ekinde Haydar
Ergülen, “=iirin de Ötesinde Bir =air“ ba5l kl yaz s nda 10
maddede F.H.Da8larca’y anlat yor. Güzel ve derli toplu bir yaz :
“1- Da8larca bir ‘Ba5yap t’t r. 2- Da8larca için dünya düzyaz ,
evren 5iirdir. 3- Da8larca’n n yazd 8 bir ‘meta-5iir’dir. 4- Da8larca
bir ‘dü5ünce 5iiri’ yazar. 5- Da8larca belki de bir ‘=aman’d r. 6Da8larca’n n 5iiri ‘ilkel’ bir 5iirdir. 7- Da8larca bir ‘s nav’d r. 8Bir Da8larca m , çok Da8larca m ? 9- Da8larca 5iirinin ya5 yoktur.
10- Da8larca’da ‘gençlik’ kadim bir kavramd r.”
Ben bu yaz ya oturdu8umda Enis Batur’un Ta) Devri üzerine
yaz s ndan ba5ka bir yaz yoktu. Ma5allah yaz lara yeti5emez
duruma geldim. yisi mi art k keseyim
Kitaptan Da8larca’y veren bir 5iir:

Ç MDEKI = R HAYVANI
hsan ÜREN
Faz l Hüsnü Da8larca’n n son 5iir kitab n n ad çimdeki "iir
Hayvan . Hiç ayr ks dü5meyecek bir ad seçerek, sevgili Da8larca,
büyüsünü bize aktar yor!
Bence önemli bir 5iir olay olarak alg lad 8 m, Da8larca’n n
2006 y l nda Norgunk Yay nc l k’tan çok geç de olsa yeni bas m
yap lan, Ta) Devri adl 5iir kitab n n oldukça ilginç bir öyküsü var:
Çocuk ve Allah, 5iir söylemenin kendimce ilk dü5ünülmü5
ba5ar s d r. Havaya Çizilen Dünya’da ne demek istediklerimi
yazm 5t m. Çocuk ve Allah’ta demek istediklerimi yazd m. Çocuk
ve Allah’ izleyen Ta) Devri demek istediklerimle ne demek
istediklerimi yeniden bir araya getirir. Demek istediklerimle ne
demek istediklerim, siz de biliyorsunuz, bamba5kad rlar. Birisi
yar n dü5ünmek gibidir. Birisi yar n n sizi dü5ündü8üdür.
Ta) Devri, “Söz dalgalar n n da8lara çarpmas . lk karanl 8 n
sözleri daha iri göstermesi. Be5 sözcük bilen bir duyarl 8 n, söz
selinde duydu8u korku, çaresizlik, kaçma, ürkü… =una da
benzetebilirsiniz; bir çocuk k rda oynarken, akan küçük suyun
içinde sözlerin yüzdü8ünü görüyor, anlam yor yüzen sözlerin
ço8unu, anlamad 8 n n resmini yap yor. Buna benzer bir 5ey.”
Böyle özetlenebilir Ta) Devri.
Enis Batur, Cumhuriyet gazetesinin kitap ekinde “Pervas z
Pertavs z”da F. H. Da8larca’n n Norgunk Yay nlar ’nca 60 y l
sonra yeniden bas lan Ta) Devri adl kitab ndaki 5iirlerin, dünyada
öne ç km 5 birçok ünlü 5airin 5iirinden hiç de a5a8 kalmad 8 n
söyleyip, F.H.Da8larca daha ne yapmal d r diye sorup takaza
ediyor.
Evet, görevini yapan 5airden sonra, devreye girerek sorumluluk
ve görev almal , d 5ar ya sesimizi duyurmal ? Ama kim?
Bence bu dönemdeki eksik halka, Kültür Bakanl 8 ’d r.
Cezaland rmak için sanatç kovalayan devlet, sanatç s n dünyaya
tan tma görevini de üstlenmelidir. Bunun için elinden gelen her
çareye ba5vurmal d r; çünkü sanatç iktidardakilerin kar5 t olabilir,
ama dü5man de8ildir!
Böyle bir iktidar ölmeden görebilece8ime inanm yorum.
2005 Ufuk Turu’na F. H. Da8larca’n n bir sözünü alm 5 m:
“=iir bir bak ma vah5i hayvand r. =airler bunu türlü yöntemlerle
kendilerine ba8lam 5lar. lk 5iirlerimde onu dizginleyemezdim.
Y llar geçtikçe nerelerinin daha yumu5ak oldu8unu, nerelerden
k m ldamaz hale getirece8imi arad m, buldum. =iir aranan, bulunan
bir yarat kt r.”
Cumhuriyet gazetesinin 28 =ubat 2007 tarihli say s nda Hikmet
Alt nkaynak’ n “Türkçenin ve =iirin Efendisi” ba5l kl yaz s nda,
“94 ya5 ndaki büyük 5airimiz, dünyada ya5ayan 5airlerin en büyü8ü
oldu8u gibi, yazmay sürdüren 5airlerin de en büyü8üdür. Son
kitab çimdeki "iir Hayvan 138. kitab d r. 200’ün üzerinde irili
ufakl ödül alm 5t r. Guinness Rekorlar Kitab ’na al nmal d r.”
önerisini getiriyor.
Da8larca, “=iir, bir saat gibi içinde bulunulan zaman , bir
pusula gibi de gidilecek yönü göstermelidir.” demi5. çimdeki "iir
Hayvan kitab n tan t rken, 138. kitab demi5tik Da8larca’n n. Bu
arada 139. kitab da ç kt : Orda Karanl k Olurum. Her an 140.
kitab n da ç karabilir Da8larca… yisi mi acele edeyim.
çimdeki "iir Hayvan ; k p r k p r canl , devinen, varl 8 n
duyuran bir hayvan. nsan n kuca8 na atlayan bir kedi. Bu hayvan n
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