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Ayağı aksak iskemledir bir yaĢtan sonra ömür ve sen yorulur
oturursun ya gün batımlarında
sana ölümlü olduğunu hatırlatır.
BaĢkasının gözünden bakmazsa kendine nasıl tanır ki
kendini insan
sormadan biri çıkıp seni avluda toplaĢanlara
sen kendini
nasıl bildin
önce bunu bir düĢün.

-YEKSÂNyol hayâtın ta kendisi bakma sen
dingil ağırlığı meçhul gabarisi
meçhul bir ömür verdiğimiz
baĢını sonunu bilmediğimiz
Ģarampolünü dürttüğümüz
kavĢağında ĢaĢtığımız Ģosesinde koĢtuğumuz
Ģevinden aktığımız hendeğinden korktuğumuz
hemzemin geçitlerinde trenler sorduğumuz
bariyerlerinde bir gülüp bir ağladığımız
iniĢli çıkıĢlı dolambaçlı düzlüklü
tozlu topraklı çamurlu çukurlu
varmak yokmuĢ olmak var
dostluk o yekâhenk o kopkoyu aĢk
o gönlü gerçekçi mahrem dem
o mayhoĢ ahbâbî mülksüz düĢ
gözler perdeli
insan insana et parçası paçavrası
gözler perdesiz
hep yâren hep yoldaĢ
tütsülü

Dağ yamaçlarına yaslanmıĢ köyler gördüm de uzaktan
kısmet olmadı meydandaki çeĢmede yüzümü yıkamak.
Sebeplerim vardı, kalbime ağır gelen elemlerim
ve yol alırsam dedim, uzaklaĢırsam buralardan
hafifler dedim de
trenler bekledim
yüzünü büyük Ģehre dönmüĢ bakarken
baĢörtüleri baĢlarından kaymıĢ kızlar
alıp yanıma yalnızlığımı tren camlarından seyrettim
bir gizlilik yemini gibiydi bozkırda
soluk kasabalar.
Ayağı aksak iskemledir bir yaĢtan sonra ömür ve hayalleri
kadardır insan. Ben hayalleri elinden alınmıĢ çocuk,
çocuk aklımla dedim ki;
-Vazgeçme hayallerinden, sabret.
ġimdi ne zaman içime dönsem o eski çocuk,
elimden tutar götürür
yazlık sinemalarına çocukluğun.
Arka sıralarda bir yerde oturur sevgilim, dönüp bakamam
annem görür,
dönüp bakamam annem babama söyler,
babam ortalık yerde döver

şiirhâne

avluda toplaĢanlara sözümdür babamı kötü bildim,
babamın kalbi yok
babam kendi zengin evindeki fakir.

Gülçin Yağmur Akbulut, M. Mazhar Alphan, Cansu Aydın, Ali
Asker Barut, Semih BaĢar, Hakan Çamurcu, Sertaç Çıralı, Fuat
Çiftçi, Erdinç Dinçer, Ahmet ġerif Doğan, FatoĢ Durmaz, Hasan
Efe, BarıĢ Erdoğan, Uluay Koçak Güvener, Muammer Hacıoğlu,
Nihan IĢıker, Gülsüm IĢıldar, Zeynep Karaca, Suna Kızılırmak,
Hüseyin Korkmaz, Salih Mercanoğlu, Volkan OdabaĢ, Serkan
Özer, Ozan Öztepe, Hüseyin Peker, Muharrem Sönmez, Halil
ġahan, Ertuğrul Tiryaki, Yeprem Türk, Oya Uysal, Ahmet
Yılmaz, Osman Yoluç, Reha Yünlüel.

Her Ģeyin birbirine karıĢması var ya Ģimdi.
Gökyüzünün yağmurla yeryüzüne kavuĢması, bulutun tutup
toprağı kucaklaması. GeçmiĢin Ģimdiye, Ģimdinin yarına
ermesi,
yani bir güne daha uyanmak diyelim, yaĢıyorsun ya iĢte,
daha ne olsun.
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BOġLUKLARDAN ġĠĠR ÜRETMEK

Yeprem TÜRK
U

Halil ġAHAN

Yalnız yaĢadım. Evlenmedim. Ben göğün, tabiatın
damadıyım. Onlar bana kız verir gibi akrabalık, ilham ve
huzur imkânı verdiler. Onlara teĢekkürler. Söylemelerim bile
bir zamandan sonra inanın bana insana değildi. Dağa taĢa
idi. Kalemimdeki amaç: Kelimeleri, mancınık gibi semanın
arkasına düĢürmekti. Ġçimden, modern insana söylemek
gelmedi. Bendeki, onların istediği Ģeylerden değildi.
Biliyorum modern insan, bir Ģey denmez; helallik istenmez
ve hak helal edilmez duruma geldi. Ve modern insan artık
akĢamını etmeli. Yeni insan için sabahı beklemeli. Ne
denecekse ona demeli.

UYKU
Tanıdım seni
Ne sık gelirdin eskiden (s. 37)
***
YALNIZLIK
Kaçtır geçiyorsun
Beni tanımadın mı? (s. 58)

Modernizmin bir milim bile yeri yoktu bendeki arazide.
Modernliğe karĢı tek tabanca kaldım çitlerle çevrili bu
yerde.

(Fahrettin Koyuncu, Kırmızıda Biten Yol,
Klaros Yayınları, 2021)

Bu nedenle yalnızım. Ve en çok gün biterken sarıyım, yani
fanilik doluyum. Münzevi kiĢi, bu duyguyu yüzle
çarpmalıdır. Yalnız, akĢamın kapısını alabildiğine uzun
kapatır. Nereye gideceği konusunda zaman kazanır. AkĢam
olunca nihayetinde herkesin ufkunda evi barkı. Onun
varacağacı yerse ıpıssızlığı, bağır kadar derin aĢkınlığı. Her
yalnızın kafasında gideceği yer konusunda Ģöyle bir tabir
vardır: Allah'ın oraları.

Bilinçli yapıp yapmadığını bilemem, ama Fahrettin
Koyuncu‟nun bu minik Ģiirlerle önümüze geniĢ bir Ģiir evreni
serdiğini düĢünüyorum. Bunu, eskiden beri zaman zaman sözü
edilen, ama nedense fazla üzerinde durulmayan bir yöntemle
yapıyor Koyuncu: Anlam ve çağrıĢım üreten boĢluklar taĢıyan,
söylenenden söylenmeyenin çıkabileceği bir anlatım kurarak.
Bu söylediklerimi önce, “Uyku” ikiliğinde açımlayıp
örneklemek istiyorum.
Tanıdım seni
Ne sık gelirdin eskiden
Görüldüğü gibi, iki kiĢinin karĢılaĢması söz konusu. Birisi,
öbürüne, “Tanıdım seni” diyor. Demek ki bu iki kiĢinin bir
“önceleri” var. Bir vakitler birbirlerini görmüĢler, belki
arkadaĢlık da etmiĢler, belli ki
aynı uzamı (mekân)
paylaĢmıĢlar. Sayılıp dökülmese de, söylenenlerden bunlara
ulaĢmak olanaklı.
“Tanıdım seni”; günlük dilden kalıp bir söyleyiĢ. Eskiden
Ģöyle böyle tanıdığımız birine yıllar sonra rastlayınca söylenen
bir kalıp. Aslında “tanıdım” kipi, anımsadım anlamında.
Demek ki bir unutmadan da söz edilebilir.
Ayrıca bu tanımanın hemen olmadığını, kiĢinin belleğini
biraz kurcalaması gerektiğini de düĢünüyoruz. Hatta kiĢi,
eyleminden pek güven de duymuyor. “Ne sık gelirdin eskiden”
dizesi, bu güvensizliği giderme amacı da taĢıyor.
Bu dizedeki “eskiden” belirteci üzerinde özellikle durmak
istiyorum. Bu söz, “gelme” edimine artık olmadığı anlamını da
yüklemekte. Böylece bir nostalji duygusu oluĢuyor okurda.
Eski günlerin özlemleri kıpırdıyor içimizde. Anlığımız (zihin)
dolup taĢıyor. ĠĢte bu noktada ikilik ĢiirleĢiyor.
Son olarak, bu Ģiirin adından da söz etmeliyim. “Uyku” adı,
ikiliğin çağrıĢım gücünü sınırlayıp Ģiirini zedeliyor bence.
Okur, her Ģeyi uyku bağlamıyla düĢünüyor çünkü. O nedenledir
ki, ben bu ikilikte çok eski iki tanıĢın karĢılaĢtığını varsaydım.
Eh, Ģiiri biraz da okur, yazar; eleĢtirmen ise Ģiire her zaman
yeni anlamlar katar.
Gelelim öteki ikiliğimize:
Kaçtır geçiyorsun
Beni tanımadın mı?
Biri, birinin önünden birkaç kez geçmiĢ, ama ona
seslenmemiĢ, onunla ilgilenmemiĢ. Oysa bu iki kiĢi arasında
tanıĢıklık olduğu anlaĢılıyor. “Beni tanımadın mı?” sorusu,
tanıman gerekiyordu anlamı da taĢımakta. BaĢka anlamlar da
yüklü bu söz; olgunun alt söyleminden çıkarak
söylenmemiĢlere ulaĢabiliriz. Örneğin tanıdı, ama tanımazlıktan
geldi diye düĢünebiliriz. Bunu da, birçok nedene bağlayabiliriz:

Çocukken üzüm getirmek için akĢam serinliğinde tabiata
çıkardım, bazen dağdan geç dönerdim, evimizin çatısında ay
ıĢığı, annem ve Tanrı beni beklerdi. Ya da ben öyle
sanırdım. Ve sonraki yıllarda hangi Ģehirde olursam olayım
inzivaya dönerken kalbim bu manzarayı hissetti. Bu güzel
hatıra, nurunu yaya yaya ta o eski sıladan çıkar gelirdi; ona
bakmaktan insan ölebilirdi. Kayıtsız kıyısız bir Ģıralığa
düĢebilirdi. Bir zaman sonra bu maziden gelen ıĢık,
arkasında koyu bir karanlık bırakarak giderdi. Ben de
biliyorum bunun süreği ancak cennetteydi.
Ve günün sonu, gözlerimin içine bomboĢ bakan gece
hayatıyla biterdi: Ve o siyah gece bana: Ey gök kafalı adam
ıĢıklarını söndür, iman kepeneğini üstüne çek de yat, derdi.
Erenler 'Uykuyu sevmeyin' dermiĢ müridlerine. Ama ben
severim. Uyku bana ana rahmine dönme huzuru ve isteğiyle
gelir. Varlığımdan beni sağaltan bir sinyal alamadığımda
isterdim bunu. Beni bir uykuya koysunlar orada unutsunlar
diyecek denli yatıp uyumak isterim yokluğa ve ancak
uyanmak Ġsrafil'in suruyla. Güzellikte, saadette geniĢlik var
uykuda da o var.
___________________________________________________
Burnu büyümüĢ, kendini bir Ģey sanıyor, beni küçümsüyor ya
da ona yük olacağımdan çekiniyor vb. Ama o kiĢimiz, olaya
olumlu bakma eğiliminde; “Beni tanımadın mı?” diye yumuĢak
bir uyarıyla yetiniyor. ġiirin adından anlaĢıldığına göre, eski
arkadaĢını incitip de yalnızlıktan kurtulma olasılığını hepten
yitirmek istemiyor. Gene de bu ikilikte ince bir yakınma ve
gizli bir paylama sezilmekte.
Bu ikilik; dokunaklı bir yalnızlık olgusu sergiliyor
önümüze. Ġnsan iliĢkilerinin, çıkar iliĢkisine dönüĢtüğü, sevgiye
dayalı içtenlikli iliĢkilerin nerdeyse kalmadığı günümüzde bu
kısacık iki dizenin içimizde Ģiire dönüĢtüğünü duyumsuyoruz.//
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BarıĢ ERDOĞAN

Suna KIZILIRMAK

GÜL PEYGAMBERĠ

ġEYLER

beni bir gül peygamberi baĢtan çıkardı
yüzü ceviz gölgesi, düĢleri güvercin korusu
coğrafyama küskün dudağına yanaĢtım
kusursuzdu, kusurlu olan gözlerimdi
beni o gül peygamberi baĢtan çıkardı

boĢ veriyorum dolularıma bir süredir
sonra anlamsız bir ifade solgun yüzümde
bir Ģey yapayım diyorum, bir Ģey
devrim mesela
ne yazık ellerim ceplerime varıyor en fazla
ruj çıksa ya
allık bulunsa ya
renklenirdim hiç olmazsa

ağzı bir kuĢ uçumu uzak, ahlattan tuzak
düĢünde topal karga kayıtsızlığı, nankörlük
yaprak lekelenir çiy düĢerdi utancından
yokluğunda baĢka bir akĢam oldum
evler bomboĢ, odalar tepeleme nefes

daldırıp avuçlayınca
kırk kırıklı onurum ellerimden batıyor canıma
bir Ģey olur mu bu parçalardan
Ģarjörüme mermi, yayıma ok mesela

toplayıp gitmek var uzaklara gölgesini
uçurumları yılgın kuĢlara bırakarak
bir ağacın gölgesinde ömürlük tütsü
yorgun bir tarihe güvercin düĢürerek
suskunluğu toplayıp rafa kaldırdım

olsun artık bir Ģey
güzel bir Ģey
doğum düğün
ya da
ne farkeder ölüm gibi

kandan gömlek diker, laleler emirgân
çığırtkan bir kırmızıydı yol arkadaĢım
iki arĢın kumaĢ, saçları neftiye çalar
sabahın diliyle davet ettim soframa
ellerimden tutuĢtum daha dokunmadan

Osman YOLUÇ

bugün bütün sözcükler zifiri ve yakıcı
belki de baĢka dizelere taĢınmayacağım
düĢüneceğim, kalkıp gideceğim gece yarısı
eğilse, yüzümden öpüp kaçsa çocuksu
oturup anısına gül dokuyacağım

ĠNSANSI UÇLAR
bakımı zor fotoğraflarda
diĢ geçirilmiĢ onca heves,
bir gençlik kuĢanılmıĢ dört bir araftan.
sonra günlerin günlere küskünlüğünde,
bakıyoruz Ģu ömrün neresi kesin?

Serkan ÖZER

andacın keskin sesleriyle
mevsimsiz bir gül
gibi soluyor ümitten devĢirilme
o sıska küheylan.

KOM
masallar üstüne mumdan kaleler yapan
canı bir sıkım bugünden sakallı çocuklar
sanrıyla kuvveti birbirinden ayıramayıp
kâğıdı tutuĢturup kaleme üstün tutarlar

her apolette hissettirmeden
biraz daha çöken omuz:
göğüs gerin, hiza al, diz çök!

aĢk halinde bilerek üç yanlıĢ yapıp
azı bir diĢi yaĢama seve seve verenler
zamanı gelince kar yağmadan üĢüyüp
hırsızlardan önce kalplerini sökeceklerdir

bir fotoğrafa böyle
uzun uzun gücenirken
Ģimdi incecik seziyorum:
kırıklığında hatıra özgü,
bir bakıyoruz
yalnız
bir an bölüĢülmüĢ
iĢte soluk.

adıyla çağrılmamıĢ bir kuĢ muyuz ki
ağaçlarımız kakılırken
kabuklarımız iyileĢsin
yaramız çokken tarihe not tutulsun
seviĢirken utangaçlığa takılmıĢ
bir yaĢamı çokça kuĢkuya değiĢenler
göz altına gelince hareketsizce
ve yalnızca siyaha yakın moraracaklardır

nitekim
sanki daha dün,
öz yurdundan memnun
bir kabuk gibi sertken
Ģimdi bu fotoğraftan
ne kadar da uzağım,
ne kadar çabuk!

iĢte yeni bir yaĢama merhaba diyecek
ağıya çokça düĢmüĢ delikanlılar
yankılı odalarını sözcüklere boğup
Ģehirleri de yaylalara değiĢirler kom
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Aslan, Muammer KaradaĢ, Cihan Oğuz, Muzaffer Kale, Ġlyas
Tunç, Nazmi Ağıl gibi isimler edebiyat hanesine yeni katılan
isimler olarak sivriliyordu.
2013‟te ilk basımı yapılan, günümüzde yeni basımı ortaya
çıkan, Ersun Çıplak'ın 'Minima Poetika‟ sında Ġzzet Yasar,
Necmi Zekâ, (bu arada Heves grubu Ģairleri Mehmet Öztek, Ali
Özgür Özkarcı, Enis Akın fazlaca övülüyor yazı aralarında) ön
plana çıkıyorlar.
2021 basımı "Açıklığa Doğru" baĢlıklı Asuman Susam
kitabında öngörülen listemize yeni eklenen isimler ise
Ģunlar: ġeref Bilsel, Neslihan Yalman, Bülent Keçeli,
Süreyya Berfe, Ömer Erdem, Elif Sofya, Metin Kaygalak,
k. Ġskender, Mustafa Irgat, Duygu Kankaytsın, Ömer ġiĢman,
Hulki Aktunç.
Bu isimler ve kitaplara doğrudan bakıldığında birleĢen adlar
var. Ölenler ve sağ olanlar da mevcut. Bu birleĢen adların
edebiyat tarihine kendini kaydettirdikleri anlamı gelmiyor usa.
Ama dikkat çektiklerini söylemek de kaçınılmaz. ġimdi deneme
yazarlarının kitaplarına haklarında yazı ekledikleri Ģahıslara
verdikleri payeler hesaba katılırsa, daha hesaplı olmaları
önerilemez mi? Bu tür sorumluluk alanların iĢi aceleye
getirmemeleri gerektiği konusunda uyarı da gerekmez. Sonuç
ortada. Örneğin Orhan Koçak, 'Kopuk Zincir' de oluĢturduğu
edebiyat erlerine bir ek yapmaya kalkıĢsak, ya da Koçak'tan
beklesek ne kadar inandırıcı olur? Ben bu hesapla hazırlanmıĢ
deneme kitaplarında deneme yazarlarının çıkacak sonuçlarda
daha sorumlu davranmaları gerektiği kanısındayım. Özellikle
Orhan Koçak, Necmiye Alpay gibi deneme ağırlıklı tanınan
isimlerin
bu tür toplamlarda,
sonuçları belirleyiĢi ön
planda. Ramis Dara da öyle, o da deneme yazarları arasında
baĢta
anılanlardan.
Ama,
özellikle 'Hayatı
Şiirleştiren Kitaplar’ kitabında bu açığı kapattı sanıyorum.
Birçok ismi kitap içeriğinde toplayarak, her yakadan Ģairi göz
ardı etmediğini gösterdi.
Demek istediğimiz Ģu: Necmiye Alpay ve Orhan Koçak gibi
öncü sayılanların, aynı Memet Fuat gibi Türk Edebiyatı toplamı
üzerinden hareket edip de, öznel ayırtlarını bir yanda bırakarak
sonuçlara daha sağlıklı bakmaları. Öznel seçmeler edebiyata her
dönem zarar vermiĢtir. Aslında herkes biraz da özneldir, ama bu
iĢte ön plana çıkanlar daha ortalamaya yakın duruĢ sergilemek
zorundalar.
Aynı Ģeyi geçtiğimiz yıllarda yıllık çıkaran kiĢiler için de
söylemek mümkün. Gerçi yıllıklara ara verildi bir dönem için.
Gerek yıllık hazırlayanlardan gerek seçen ve seçilenlerden
gelen kusurlar, yıllık iĢinin önünü tıkadı. Dediğim gibi seçme
ve seçilme iĢi biraz da ayar iĢi. Terazideki denge-ölçü
birimlerini sıkı tutmak gerekiyor.

SEÇENLER, SEÇĠLENLER
Hüseyin PEKER
Deneme kitaplarında eleĢtirmen ve deneme yazarlarının bir
bölük edebiyat isimlerini buluĢturdukları görülür. Kısaca
dergilerde o Ģahıslar hakkında yazılmıĢ yazıların bir bölümü
toparlanır, kitaplaĢır. Bu da yazarların edebiyat tarihinde
yerlerini almaları olayını hızlandırır. Çünkü okura, edebiyat
ilgilisine üzerine çok yazılan yazarlar merak uyandırır, çoğu
okurun o yazarlar hakkında belleğinde fikir oluĢmasına
yardımcı olur bu tür yazılar.
Memet Fuat 'Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi' nin 1985 ilk
basımını görmedim ama bendeki 1993 tarihli 7. basımında ekler
yapmıĢ dönemin genç Ģairleri arasından: az ve öz: Cahit
Zarifoğlu, Egemen Berköz, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe,
Ġsmet Özel, Refik DurbaĢ'la noktalanıyor bunlar. Daha sonraki
basımlarında birkaç ilave daha görmüĢtüm. Memet Fuat çok
genci seçkisine doluĢturmaktan kaçınıyordu. Mehmet H.
Doğan'ın son dönemde çıkmıĢ en iyi seçki olarak kaldı
kanımca, sonrası da az yapıldı, ama Doğan'ın ayarını tutan
olmadı. M. H. Doğan iĢin çıtasını daha yüksek tuttu. 1978
doğumlu Zeynep Köylü'ye kadar uzadı bu iĢ. Son eklenenlere
bakarak, içinden kalan bir dilimi aĢağıya sıralıyorum: Ġrfan
Yıldız, Derya Çolpan, Hakan Savlı, Altay Öktem, Nazmi Ağıl,
Küçük Ġskender, Birhan Keskin, Cihan Oğuz, V.B. Bayrıl,
Seyhan Erözçelik, Cem UzungüneĢ olarak görülüyor bunlar.
Bir de deneme kitaplarına eklenen yazılarında, bazı yazar
incelemeleri var; seçmelere konu edilecek. Daha çok konumuz
bunlar. Çünkü deneme yazarları; dergilerde çıkmıĢ metin
incelemeleri, yazar araĢtırmaları bağlamında, birçok ismi bir
araya getiriyor. Bu isimlerin çoğalması ve yazının cinsine göre
önem arz etmesi bakımından edebiyat tarihine de iyi veya kötü
hizmetleri dokunuyor. ġöyle ki, aĢağıda örneklerini de
vereceğim yazarlar kitaplarında bazı yazarları incelemek gereği
duyuyor, bir çeĢit 'seçme' yapıyorlar. Sanki bizim seçtiklerimiz
dikkate değer adlardır der gibiler.
Ġlk örnek, Orhan Koçak'ın 'Kopuk Zincir' i, Defter ve Virgül
dergisinde dönemi içerisinde yazdığı incelemelerdeki bazı
adları toplamıĢtı o kitapta: Nâzım Hikmet, Melih Cevdet Anday,
Oktay Rifat, Necatigil,
Ġlhan
Berk,
Ece
Ayhan'ın
ardından Süreyya Berfe, Mehmet Taner, Ġzzet YaĢar,
Abdülkadir Budak, Enis Batur, Mahmut Temizyürek, Komet,
Neci Zekâ, Bedirhan Toprak. Aslında Orhan Koçak'tan devamı
beklenirdi bu kitabın, ama gelmedi. Son saydıklarıma bakarak,
biraz da özel seçmeler yaparak noktaladığı görüĢüm egemen.
Necmiye Alpay'ın "Beklediler Gelmedik" (2020), kitabında
bu listeler ya da seçmeler farklılık gösteriyor az. 1950'lerden
baĢlatıp, 1970-1980-1990 ve 2000 doğumlulara geliĢtirilen
seçmeler; Nilay
Özer,
Betül
Tarıman,
Emel
Güz, Anita Sezgener, Betül Dünder, Bejan Matur, Aslı Serin,
Ahmet Çakmak, Nazmi Ağıl, Mehmet Öztek, Ali
Özgür Özkarcı, Murat Üstübal,
ġeref Bilsel, Gökçenur Ç. vb.
gibi adlara uzanıyor.
Ramis Dara'nın Broy yayınları 1968 basımı "Şiir Çünkü
Şiir" yapıtında daha çok dönemin gençleri bir arada
araĢtırılmıĢ: Metin Altıok, Egemen Berköz, Süreyya Berfe,
Abdülkadir
Bulut,
Ahmet
Ada, Ġsmail
Uyaroğlu,
Behçet Aysan, Seyyit Nezir, BarıĢ Pirhasan, Abdülkadir Budak,
Erol Çankaya, Ali Cengizkan, Adnan Özer, Ahmet Erhan..
Ramis Dara'nın 1999 basımı, 'Kırık Amfora' sında, Orhan
Alkaya, Haydar Ergülen, Turgay FiĢekçi, Alova, Murathan
Mungan, Güven Turan, Sina Akyol, Hulki Aktunç isim olarak
öne çıkarılıyorken, 2021 basımı 'Hayat Şiirdir' adlı yeni
kitabında, Enis Batur, Azer Yaran, Tuğrul Tanyol, Hicran

Sertaç Çıralı'nın Lakin Yayınlarından 2021 basımlı yeni Ģiir
kitabı 'Şiir Bu Sokakta Öldü' yapıtı öncelikle Ģu duyumları
taĢırdı bana: Çıralı, sakin, batmayan, hatta incelikli
diyebileceğim bir duyarlıklı tematik bütünlüğü de içine alan bir
çalıĢmayı sergilemiĢtir. YaĢadığı ya da tasarladığı bir sokağı,
mahalleyi içine alan bir mekân kurmuĢtur sofrasında. Burada
insanları incitmeyen naif kiĢiler ve yaĢam yürümektedir. Bunlar
üzerinden 'mahalle maketi' üzerinden Ģiir diliyle insanları, muhit
yaĢantısını sorgulamaktadır. Kahramanları hatırĢinas, antika
hislerle geçmiĢten kopmuĢ, tepetaklak tekerlemeler düzenleyen,
birbirlerine seslenen, uyumlu yaĢayıp giden kiĢilerdir:
"edepli teyzeler / edebi amcalar / ebedi aşklar"
Bir harf aralığıyla, birbirine yakın duran (edepli, edebi,
ebedi) kiĢiler biraz da uyak çevresinde, birbirine yakın bir
yaĢayan komĢu gibidirler. Gar lokantası, saklambaç ağacı,
pamuk Ģeker ve prensesler, Ģairler, filozoflar, tarihçiler arasında
tasarlanan bir masal dünyasının kahramanı gibi sahnenin içinde
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FatoĢ DURMAZ

Salih MERCANOĞLU

LEGAL AġK RADYOAKTĠVĠTESĠ

KISA KARA ġĠĠRLER- 4

ġakayık öpüĢler avuntusu,
Uçurum kıyısı bir gece,
Henüz boyanmıĢ kapına dayandımdı.
Bir daha yağmur yağmadı.
Üstüm baĢım bulanıĢ.
Zaten, en berrak çisil en erken yere düĢen değil mi sevgilim?
Senin ayrılıklar deltası yüzünde
SarıĢın susmaları hüzün diye çizdiğim
Ve
Çıplaklığıyla değmek için kendimi soyduğum gecelerde
KarĢılıksız milyon soru biriktirdim.
Demem o ki sevgilim;
Alkolsüz öpüĢsem ayıp olur mu
Legal ekseninde çeperi biz olan dünya dönerken?

dokunmak
niyetim incitmek değildi
insan yerine dokunmak istedim
senin de suçun yok
çünkü ludd‟sun,
kalbimi güzel kırdın
kör
anlat bana hafız:
doğuĢtan kör bir insanın
gördüğü rüyayı
bilgi
bilgi de bir din
tanrı gibi sonsuz
ibadeti öğrenmek olan

___________________________________________________

mevsim
geceyi gündüzü bilmem ama
bizim buralarda
mutluluklar kısa, acılar uzun olur
sevgilim sen yine de
üzerine ince bir rüzgâr al

döner
dururlar.
Hepsi
de
iyilikle
kuĢanmıĢtır
ömürlerini. 'boy boy prensler' dediği Ģairin, 'bol yıldız bol
insan' da olabilmektedir sırasına göre. Araya giren diğer sokak
kahramanları "dilbaz abla, galip abi, kadim amca (gün boyu
kedilerle konuĢtuğunu söyler), lütuf bey, sükûnet teyze
(galata'nın kırk yıllık hatırlı kahramanları) nispet teyze, güzaf
amca, gaip abi, Ģeremet, (mahallenin kedileri çok seviliyor bu
arada) hüsran bakkal, muhayyer efendi vb.
Bir kez bu özgün yapıtında, denildiğinin aksine tek kelimeyi
takıntı yapmamıĢ Çıralı (hani bir Ģairimiz bu kitap için,
"dizelerde Ģiir kelimesi fazla geçiyor" demiĢti ya)
'Perihan Abla'ya da 'Susam Sokağı' gibi TV dizilerinin bir
benzerini de Ģiire taĢımıĢ. Bir örneğini geçmiĢimizde
tanıdığımız sokak dekoru içinde ona geçmiĢini armağan eden
muhiti, Ģiir aralıklarında tartıĢmaya açmıĢ; biraz da onları daha
da yaĢanır hale getirmiĢ: konuĢmuĢ, konuĢturmuĢ, Ģiir
kahramanı yapmıĢ:

Ahmet ġerif DOĞAN
SON ÇIKIġTAN ÖNCEKĠ ÇIKIġ
Dünya tekinsiz ve sessiz Ģu aralar
Kolları bağlı, sütü kesilmiĢ doğanın
Uzayan otların arasında kayboluyor yavru ceylan
Kendi içine doğuruyor tahtadan anneler

"kâğıttan kayıklara yükle ganimeti
gazete sayfalarına sar ekmeği
satır aralarından su alıyor bakkalın teknesi"

Vidası çıkmıĢ bir atom bombasının sürücüsüyüz
Sınavından kalmıĢ insanlığın
Ne denli de hak ediyoruz kendi kendimizi
Tüm evler mayın tarlalarına ekili

Belki de Çıralı'nın sesini, duyarlığını bu kadar çocuksu
kılan, yüreğinde geliĢtirdiği pembe beyaz düĢlerdir, kopup
büyüttüğü çocukların eksilmeyen duvarları, sarmaĢ dolaĢ
resmedilen tarihler:

Ġnanın son çıkıĢı kaçırdık,
Hitler kesecekti tüm biletleri
HiroĢimalar, Nagazakiler ve Çernobiller kurtaracaktı
Tüm ceninleri yataklarında
Namlulara sürülmeden içte patlayacaktı

"doğan her bebeğe bir şair resmi bulun
her çocuğun cebine hayal doldurun
beslenme çantalarında piknik çayırları
ip atlar gibi aşsınlar çocuklar çağları
bilyelerinin şıngırtısıyla çınlasın evren
bu sokak şiire emanet!"

Geç kalınmıĢ bir ırkın talihsiz serüvenlerini yaĢayanlarız
Hep mi karamsar olmalı, güneĢi görmeyen kör mü
sanılmalı
Fakat inanın son çıkıĢı kaçırdık ve topluca atlamalı kazılı
mezarlara

Sertaç Çıralı Ģairimiz Ülkü Tamer'in 'Soğuk Otların
Altında' yapıtından da öteye gitmiĢ 'Virgülün Başından
Geçenler' den bir fersah öteye taĢmıĢ, ümit verdiğini
düĢündüğüm kimlik; onu daha da ileriki günlerde hak
ettiği yerlerde göreceğimize eminim.

Daha bir batmadan batağa,
Duvarları yıkıp da çıkmalı bu maskeli balodan

"Şiir Bu Sokakta Canlandı" diyorum, öldü demek yerine.
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Bunu Ahmet Haşim‟in Merdiven adlı Ģiirindeki birkaç
bölümle örtüĢtürelim.

ġĠĠRE YAPISÖKÜM ĠLE BAKMAK

Ağır, ağır çıkacaksın bu
merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın
yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya
ağlayarak…

Hasan EFE
ġiirde yoğunlaĢanlar, ona yaklaĢtıkça Ģiirin
kendilerinden uzaklaĢtığını görürler.
Metin / Ģiir aynı olmasına karĢın zaman, yer /
zaman döngüsü bireyde, insan olmanın ortaya koyduğu geliĢim
ve değiĢimsel farklılıkları beraberinde taĢır.
Yıllar değil yüz yıllar önce kayda geçen metinler;
dizeler günümüzde bize nasıl yansır?
Ardıl duyguları bilemesek de hissedebiliriz. O dönem
insanlarını ancak metinlerle anlar ya da duyabiliriz. Bu anlam
ve duyum, içinde bulunduğumuz tarih - zaman akıĢının
Ģekillenmesi sonucu bizde etkili olur. Metin / Ģiir aynı olsa da
yorum farklılaĢır. Söz gelimi uğruna verilen herhangi bir
alandaki mücadele, uzun süren bir baskı, sağlıksız koĢullardaki
yaĢam,
bireyin
duygularını
doğrudan
etkiler.
Bu
da metin / Ģiirdeki yoruma yansır.
Metinleri anlayıp irdelemek, çözmek veya açmak
(açımlamak) için yol ve yordamlar değiĢir. Bunlardan en yaygın
olanı bana göre yapısalcı yaklaĢım ve yapısökümdür.
Yapısökümün temellendiği
yer
Kuzey
Afrika
diyebiliriz.
Neden Kuzey Afrika?
Jacques Derrida bu coğrafyanın havası ve kültürüyle
bezenmiĢtir. 1930 Cezair (El-biar-kasabası) doğumlu olan yazar
düĢün ve sanatla bu ortamda etkileĢmiĢtir. Etnik ve dinsel
zenginlik onun sanatına büyük katkı koymuĢ, öte yandan o,
farklı kültürlerle tanıĢmıĢtır.
Derrida‟yı besleyen salt bunlar değildir. Rousseau,
Gide, Camus, Nietzsche, Valery ve Sartre gibi yazarların
yapıtları da bunlar arasındadır. Öte yandan 1952‟de elde ettiği
bir bursla Cambridge ve Harvard üniversitelerinde dinleyici ve
araĢtırmacı olarak bulunmuĢtur.
Burada Derrida değil,
Tufan ErbarıĢtıran‟ın onun
yapıtlarından, kuramından yola çıkarak ele aldığı “Türk
Edebiyatında Örneklerle Yapısöküm Çözümlemeleri” * adlı
kitabındaki üç örnek çalıĢma Ģiire uygulanır mı? sorusu
üzerinde duracağız.
Adı geçen kitapta Hasan Ali ToptaĢ (Beni Kör
Kuyularda), Suzan Samancı (Koca Karınlı Kent) ve Murat
Gülsoy‟un
(Ve
AteĢ
Bizi
Tüketiyor)
romanları yapısöküm yöntemiyle ele alınmıĢ.
Her ne kadar roman ve Ģiir yazın‟ın içinde yer alsa da
örüntü, kurgu ve kapsam olarak birbirleriyle içleĢmez.
Oysa ErbarıĢtıran‟ın çalıĢmasından
sonra
romanda
uygulanan yapısöküm yönteminin Ģiirde de kullanılabilirliğini
gözden ıraklaĢtırmamak gerekir.
Zaten Ģiir incelemeleri (çözüm / anlamlandırma
/ yorum ) alanında kalem oynatanlar farklı kuramlardan yola
çıkarak çalıĢmalar yürütmektedirler.
Biz
burada yapısökümün dayandığı
temel
felsefenin metin olduğu üzerinde duracağız kısaca.
Tufan ErbarıĢtıran adı
geçen
kitapta
ele
aldığı yapısöküm kuramı çalıĢmalarından Ģöyle söz eder,
Onun (Derrida) temel felsefesi olan yapısöküm,
eleştirel yöntemiyle tek gerçekliğin metin olduğunu öne
sürer. Yapısöküm yöntemi ile metinler okunurken metnin
içindeki
zaman-mekân karşıtlığı
ve
eğriltmeler
gibi
tanımlamaları farklı okumalarla zenginleştirebiliriz. Ona
(Derrida) göre her okuma yeni bir okuma yaratır. Her yeni
okuma da bir diğer yoruma kucak açar.

Sular sarardı… yüzün perde perde
olmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam
olmakta.
Ahmet HaĢim **
Bilindiği
gibi
bu
Ģiir, insan
yaşamının
geçiciliği (ömrü) üzerine kurulmuĢtur. Bir baĢka deyiĢle
yaĢamın çocukluk, gençlik ve yaĢlılık dönemleri ele alınır.
HaĢim,
Divan
Edebiyatının
olanaklarından
yararlanmıĢ, benzetme, kiĢileĢtirme gibi sanatların yanında ses
olaylarıyla da metni güçlendirmiĢtir. Bir dönemin etkisinde
(Fecr-i Ati / Servet-i Fünun) olan sembolist bir Ģiirdir.
Yapısöküme göre bugün bu metin / şiir değiĢmemiĢ, a
ynıdır. Oysa bunu günümüzde farklı yorumlarla okuyabiliriz.
Metin değiĢmese de yorumlar her okumada değiĢebilmektedir.
Haşim‟in Merdiven Ģiirinden
alıntıladığımız
bu
dizeleri Ģöyle de yorumlayabiliriz.
İnsan yaşamının akışı içindeki süreçte zaman, dilimler
halinde ağır ağır akarken içimizde taşıdığımız bir yığın sıkıntı
bizi savurup bir köşeye atmaktadır. Küreselleşmenin bireyi
boğduğu günümüz koşullarında da insanın varlık ve yokluk
sınırları alabildiğine daralıp keskinleşmektedir…
Yukarıdaki kısa yorumu farklı açılardan da ele
alabiliriz.
Yapısökümün bizden istediği budur.
Biz yine ErbarıĢtıran‟a dönelim,
Böylelikle bir metin üzerinde üretilen sayısız yorumlar
vardır. Söz konusu yorumlar her dönemde kendini yeniler,
farklı katılımlar ve eksilmeler yaşar ama sonunda kalıcı olan
tek gerçeklik metnin kendisidir. Derrida yazıyı kadim dönemden
günümüze değin, salt yazılı bir kaynak olarak görmez, sözün ve
aklın bu doğrultuda ele alınmasını savunur…
Onun görüşüne göre, esas olan yazılı metin
olduğundan, söz her zaman ikinci planda kalır… Derrida,
yazmanın bir söylem birlikteliği oluşturduğunu ve bir bellek
yarattığını, ayrıca farklı ilişkilerin izlerinin de bulunduğunu
söyler.
Bizler bir metni / Ģiiri ele alırken onun açılımını /
yorumunu salt tek bir unsur yani özne üzerinden değil metin
içindeki anlatımın ayrıntıları; benzerlik, farklılık, değiĢim,
dönüĢüm, alt ve üst okuma, yüzey ya da derin yapıyı oluĢturan
mecazlar, değiĢen sözcük, deyim, terim vb. değerler üzerinden
yaparız. Ayrıca özne / özneler etrafında dolanılırken bunların iç
ve dıĢ dünyaları içine girmekle kalmayız. Onların bu iç ve dıĢ
dünyalarını ören bireysel, sosyal, psikolojik, tarihsel, ekonomik
ve siyasal iliĢkileriyle de ilgili bir örüntü oluĢturma çabasıyla da
uğraĢırız.
Metnin anlam yoğunluğu üzerinde gezinirken bir
anlamsızlığın metni zenginleĢtirdiğinin farkına varabiliriz. Bu
da bizi okuma sürecinde, yeniden yaratmaya yöneltir.
Burada sözü yine ErbarıĢtıran‟a bırakalım,
Derrida’nın yapısöküm kuramı
yazılı metinlere doğrudan zarar vererek anlaşılmaz bir hale
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getirmek değildir. Daha da ötesi yapısöküm bir yazılı metni yok
etmeye yönelik bir anlayış da içermez. Yapısöküm kendi
penceresinden metin içinde yer alan yapıların gerçek yüzlerini
göstermek için metnin her tarafını didik didik eder.
Bir
metni yapısöküm yöntemiyle
okumaya
çalıĢtığımızda onu yani metni / Ģiiri yalnızca Ģimdiki
zaman içinde ele almamalıyız. O metin sürekli değiĢtiği için,
buradaki anlam da ertelenmektedir.
Tufan ErbarıĢtıran bunu Ģöyle açıklamaktadır,
Bir yazılı metin gelecek ve geçmiş hatta şimdiki
zamanda bile değildir. O halde, aynı metnin yorumu / çözümü
için yazar / düşünür / eleştirmen / dilbilimci de metnin anlamını
sürekli erteleyecektir. Hiçbir zaman bir yazılı metin tek ve
değişmez değildir… Yapısöküm kuramı da bu görüş / düşünce
üzerine kurulmuştur.
Her okuma bir emek, uğraĢ gerektirir.
Yorucudur da!
Her ne kadar yorulsak da ufkumuz ve algılarımız daha
da geniĢler.
Yazımızı sonlandırmadan önce bir Eski Mısır Ģiirine
bakalım.

Ali Asker BARUT
BĠR AYNANIN BUĞUSUNA
ĠKĠLĠKLER V
Eski Yara
Ġlkokul defterim bir de bahçenin kirazı bilir
Dizimdeki ve kalbimdeki yaranın sebebini

Buraya
EĢiğin güneĢi Ģahit herkesler gitti
Buraya yüzümü iĢaret bıraktılar çok eski bir keder için

ArkadaĢ Zekai Özger‟e
Ne zaman ArkadaĢ‟ı düĢünsem
Kolonya kokulu bir gök doluyor içime

DİLİN GÜCÜ
Güçlü olmak istersen söz ustası ol:
Dil, yiğit elindeki kılıç gibidir.
İyi konuşan daha merttir iyi
dövüşenden.
Dize getiremezler yüreği cerbezeli
olanı.
İyilikle, adaletle hüküm sürer
Atalar dilini güzel konuşan.
(Eski Mısır) ***
Bu Ģiire yapısöküm ileyaklaĢırsak Eski
yorumuyla
değil
günümüzdeki
koĢulları
önüne alarak okuruz.

KuĢlar Ağıdı
Havaya doğru patladı bir demir boru
Ah! bir Gökyüzü düĢtü içi ölü kuĢlar dolu

EĢkâl
Bir suyun kederiyle doyasıya akmak için
Kirli bir aynanın içinde unuttum bulanık eĢkâlimi

ĠncitilmiĢler Çiçeği

Mısır
da
göz

Der ki sarı çiğdem der ki incitilmiĢler çiçeği
Yeryüzünden derviĢlerim kırılmıĢ bir nar sesiyle geçtiler ////

Alemşahlı, Ekim 2021

Erdinç DĠNÇER
SANA BEZELYELERDEN KEDĠ
YAPMAYI GÖSTERECEKTĠM

Kaynaklar:
* Tufan ErbarıĢtıran, Türk Edebiyatında
Örneklerle Yapısöküm Çözümlemeleri, KitapzYurdu Doğrudan
Yayıncılık, 1. Bas., Mayıs 2021 Ġstanbul
** www,siir.gen.tr
*** Talât S. Halman, Eski Uygarlıkların Şiirleri,
Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları Ġstanbul 1974

beden sonsuzdur görünüĢlerle var etmeye çalıĢır kendini
duyumsayan her bitki sıkıca sarılır
„şerbetçi otu soldan sağa doğru bezelye sağdan sola‟*
bir sarılmak gelir kucağıma yerleĢir
sana bezelyelerden kedi yapmayı gösterecektim
süremiz doldu her Ģeyin bir süresi var biliyorsun
patatesin püresi insanın yürüyesi gelir nedensiz biliyorsun
bilmek bedenin bir imkânı olarak düĢünüldüğünde
çıplaklığının parmak uçlarında uzadı boyun
dile geldi çocuk gelir bedenin sonsuzluğunda
duyulmamıĢ olabilir sesi dalgın babaannen
bezelye ayıklıyordur bir rakı kadehi devrilmiĢtir masaya

Çıktı!
Ölümlük Dirimlik
anlık, günlük, anı, eleĢtiri, deneme, öykücük, mani…

bezelye taneli ve güzeldir kırıldığında çıt eder
yaşam döngüsü kısa ve gözlemlenebilir
çıt çıt ettiğinde mendel‟in kulakları çınlayabilir
bu mendel‟in bir beden olarak
varlığını sürdürdüğü anlamına gelebilir çıt

Ramis Dara
Klaros Yayınları, Ağustos 2021, 248 s.
https://shopier.com

.

(*) H. Bülent Gözkan‟ın Kant’ın Şemsiyesi kitabından
alınmıĢtır.
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Nihan IġIKER

Cansu AYDIN
KALBĠM

SUSPUS

güleç bir kadın yüzünün arka bahçesi kalbim,
parlak taç yaprakları yaĢam aĢkının çatlamıĢ aynası
siyah gül sarmaĢığı büyütüyor usulca

Tüm soruları yuttum ben
Sorunları da...

Ozan ÖZTEPE
Fuat ÇĠFTÇĠ

MEMLEKETĠMDEN
ĠSYAN MANZARALARI -XC

ġĠĠRLER

KLAZOMENAĠ‟LĠ KALAĠS

SUSMANIN
GÖLGESĠ

Ġki farklı yol geçer Klazomenai‟li
Kalais‟in kemikleri üzerinden. Kızılçam
gölgelerinden akan ayakların açtığı ilki.
Karantina Adası çıkmazına sapan
rezene kokulu mıcır yol
diğeri.

ipini boğuyor
susmanın gölgesi;
adların mağarasını
karıyor ısırık manzarası…
göğüslerinin fırtınasında
yağmaların çıplaklığı!

Yalnızlık
ve her yaz göveren cırcır böceklerinin
uslanmaz sesi en büyük derdi. Hele
sol uyluk kemiğiyle kalça kemiği
arasına kondurdukları
Ölçer Apartmanı‟nın
betonarme temeli…

ÖZLEM
MÜRETTABATI
buzu çiçeklendiriyor
uzaklıklar;

Mıhlı iki bin yıldır karanlık toprağa
evi, nefesi. Kanatlı karıncalar,
bronz sikkeler,
yağ kandilleri
uçuĢur durur göğüs kafesinde
her gece

iki maske arasında
küçülüyor mezar…
özlem mürettebatı
Cansu‟nun sesi!

KıvrılmıĢ yatar ölü Leandros
az berisinde.
Sağında ölü Athanasia,
baĢı ayaklarına varmıĢ.
Göremez nedir, en yakın arkadaĢı
ölü Quintus‟tan kalan geriye…

AĞITLARIN
FÜGÜ
gözlerinin giysisi
taĢtan kör;

ġarkı söylerler neĢeyle,
kavga ederler geceleri, eğlenirler
birkaç metre üzerinde.

duvarı göveriyor
hiçin Ģarabı…
yatağında dindirilmiĢ
azap gelinleri.

GüneĢ gören,
rüzgârı az bir kuytusunda
Urla Ġskelesi‟nin,
teĢhir edilmek en büyük dileği
kırık mezar steliyle bir gün.

darmadağınık nabzıma
saklanmıĢ ağıtların
fügü!
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Uluay KOÇAK GÜVENER

Ertuğrul TĠRYAKĠ

YUTKU

KARDELEN

Kayıp akĢamüstleri belirince ufuktan
Hiç sevilmemiĢ gün kaçıverir ufaktan
Hüzünler sevinir içimde
Yer gök sesimin griliğinde
Hani nerde mut anlar

insanlardan
soğudun mu bir kez
mevsimin hep kıĢ

Muharrem SÖNMEZ

Hüseyin KORKMAZ
BOġLUĞUN BELLEĞĠ

BUNU NASIL ANLATACAKSIN

KÜF ZIMPARASI
gün, ıĢığını bohçalar
sessiz gecede;
gizemin ayak izi
sakin, dizimizde biz
küf sarmıĢ ekmeği
zımparalarız

sonunda siner insanın kanındaki zehir
sonunda bir kelime daha uzaklaĢır kendinden
suskunluk mu sessizlik mi yaraĢır
bunu nasıl anlatacaksın
neĢeyle mi karĢılayacaksın kimsesizliği
bir yerden baĢlamalı diyeceksin
kollarını kavuĢturan her kötülüğe
hepsine tek tek mi bakacaksın
hangisi senden hangisi senin diye
bunu nasıl anlatacaksın

HALK AĞILI
adaleti kemiren açgözlülük
kini büyütür
ağılına tüneyince halk!

düĢürmüĢ gibi olay yerinde kalbini
gölgelerin altında biriken korkuya
biraz daha mı bakacaksın kimse olamadığın yere
bir cümle senden bahsedecek tenhalarda
elini göğsüne bastırıp hınçla
bunu nasıl anlatacaksın

RAFĠNE
insanı rafine eden vicdan
günah bosasını üretir
özgül ağırlığı olan özün
damlası
insanın hamurunu mayalar

kötülüğe övgüler düzülüyor her yerde yazık
biriyle karĢılaĢtım bu sabah
alexanderplatz'a giden bir otobüste
hani baksan herkes gibi bir insan
ama beklemek gerek çoğu zaman konuĢuncaya kadar
bazı hükümler insanı aldatmak için
bunu nasıl anlatacaksın

gölgenin hükmü
karanlığımız kadar
yaĢam süzgecini
aĢk denen tortu tıkar
ölüm,
ses geçirmez boĢluk!

iki genç bindi durakların birinde
esmer kavruk iki delikanlı
tam arkamdaymıĢ oysa sonradan gördüm
orta yaĢlı bir kadın beyazdan daha beyaz
rahatsız oldu farklılığın ortaya çıkardığı renkten
her Ģey gözlerimin önünde oldu
nasıl dirildiğini gördüm adolf‟un
saniye saniye geliĢti büyüdü
iki genç inmek zorunda kaldılar bir an önce
çünkü anladılar
otobüsün alexanderplatz'a gitmediğini

BOġLUĞUN BELLEĞĠ
Ģeylerin içi derin
girse dibine
karanlığı ürkünç
mülkün iradesine teslim dünya!
belkinin bildiğidir
an…
çocukluğun sıfır noktası
anne yası!

hemen ben de indim bir durak sonra
düĢündüm yürürken sabah serininde
ne beter bir duyguymuĢ
hitler‟le karĢılaĢmak bir otobüste
bunu nasıl atlatacaksın…

gerçeğin sırtına koĢulu
kursağından lokma geçmemiĢ yalnızlığı
kucaklar taĢra.
boĢluğun belleğidir, Ģiir.
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Gülçin Yağmur AKBULUT

Zeynep KARACA
ÖLÜ BALIĞIN GÖZLERĠ

ÇÖL TOZLARI

ÖlmüĢ balığın gözlerini yedim
Az önce
Bu benim hayattaki en barbar
Eylemim
Önce birer birer ağzımda
Ezildi gözler
Isırılan bir elmadan geriye
Kalan gibi
Böyle zamanlarda sokaklar
En idealidir zamanı anlamanın
Anlamak da bir tür hastalıktır
Anlamsızlık bu kadar açıkken
Nerede yürünür en iyi
En iyi Ģarkıya hangi acıda
Denk gelir insan
Bir Ģey söylesin elleri cebinde
Dolanan
ġey desin bu eller ki hamalları
TaĢınacak odunların
Geçilecek olan ırmak
Uzağında bu parmağın

Dizlerimin dibine otur gel
harlanır ateĢte
yetim bir aĢkın hikâyesi
savrulur çöl tozları
Ferhat‟tan ruhu
teslim alan külüngün
suyla buluĢmasıdır
gökyüzüne dağılan buhur
Söze tutuĢmuĢ vav
gök kızarmıĢtır eliften
masalsı ülkelere
çoktan baĢlamıĢtır göç
Çift kanca batmıĢtır
eğilen menzilden söze
gecenin sözleri
aridir gündüzden
Yıldızları donatır
uyuklayan ruhu gizli el
kalbe sığmaz
her karesinde yer bulur evrenin
gönlümüzdeki aĢk

Gülsüm IġILDAR
Hakan ÇAMURCU
K/UYRUĞUNDA YILDIZ ARAYAN

KÖYDEN ġEHRE

DüĢünün, düĢleyin demiyorum
DüĢünün, düĢün demiyorum
DüĢmek sarılmaktır hayatın
Elma kokulu koltuk
Altlarına…

benim sana geliĢim büyük bir linç giriĢimi
toprağımda her anne hayalini doğuruyor
seninkinde her hayal katilini
yokuĢun uzadığı
hayatın kısaldığı yerdeydim
sana geldim ve anladım:
kalabalık yalnızlığın Ģarapnelidir
ve sen
bomba ya da lamba ya da baba gibisin

Meselâ siz,
kuyruğunda yıldız arayan,
ġakağıma dayalı kurĢun
Değil miydiniz , vurulmasam?
Ġhânet değil mi, severken sevmek?
Kanıttır, yüzü yağmalanmıĢ
Kıyılarımdaki tırnak izleri,
Rüyasız gecelerimi kanatan
Çok dilli söz kesiği ve
Göz/taĢlarımı damıtan mağra…

herkes baĢkalarının intiharıyla
savunuyor kendini ve avutuyor
sen konuĢtukça posta kutuları kanıyor
anlıyorum ki;
yelkovan akrebin cinnetidir
kâğıt mürekkebin cinayeti

Kokunuz kent değiĢtirdiğinde
Sokaklara nabzını saydıran
ġairler olmasa, kim duyardı
Zamanı büken kalplerin
Hacimsiz çığlıklarını kim…

benim senden ayrılıĢım geç kalınan barıĢ
toprağımda bütün babalar mesafeyle ölçülüyor
seninkinde yalnızca zamanla
dağın yorulduğu
ovanın susadığı yerdeyim
ve anladım ki;
beyazların ülkesinde tek zenci yalnızlıktır
ve sen
nankör ya da aktör ya da diktatör gibisin

Ey, tutulmamıĢ sözlerin istifçisi
Yarın, bir yapbozcuya gidip
Birkaç modüler mutluluk alacağım,
Hurda akıllardan bir kanat yapıp
Atacağım kendimi
Göğün penceresinden…
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Volkan HACIOĞLU

M. Mazhar ALPHAN

MARKSĠST MAKĠNĠST

TÜTER GÖZLERĠNDE

ÇürümüĢ ıĢığın boĢluğuna düĢtü yüz
Surat da denilebilir bazen sima da
Hattâ sergüzeĢt de yaĢanabilir,
Gramofondaki hatıranın uzak sesiyle
Karanfil gözyaĢını keĢfetmiĢ karanlıkta.

Sordum bana aslım hangi arĢivde
Dedim ki tek bir yalan var o da doğru
Doğru ne? Yalanın giydirilmiĢ hali
Her yalan yine kendine çıkar
Dünya kâinatın küçük arĢivi
Emanete hıyanet büyük günah
Ġnsanın kendi içine gömülmesi sebebi de
Mazhar kendine döner görür annesini
Babası kardeĢleri bakarlar uzaktan
IĢık karar temeline sütü kaymağa keser
Tüter gözlerinde aslı

En son bir Ģimendiferde görmüĢler onu
Yük vagonlarına istiflenen sefil gölgelerle
Hasbelkader kaçarken gulyabani aĢklardan
Ellerinde elektrikli güller gaz lambaları
Zamanın kazanına kömür atan Marksist makinist.
“ġimdiye kadar ġekspir‟i oynadık,”
Diyordu cızırtılı bir telsizden ormandaki
Ağaçkakanlara konuĢan piĢmanlık.
Haydarabad yakınlarında madenlerden
Çıkarılan Moğol elması denli vakur.

Ahmet YILMAZ
HAYAT ÖRME BĠR KAZAK

Rüzgârın kurukafası camlara vuran
Fotoğrafın icadından hemen önce
Senin resmini çektim kalbimin pimiyle
Hazineye tenezzül etmeyen korsan
Vazife de denilebilir bazen görev de.

Bir karınca baĢını uzatıyor yuvasından
Bir martının uçmaya hazır kanatları
Yorgun bir ıĢık yüzüyor ıslak kayalıklarda
Yağmurdan kalan sular sabırla göl oluyor
Sızıyor ilk bulduğu çatlaktan
Yola bakan gözleri, gitmeye hevesli

“ġimdiye kadar ġekspir‟i oynadık,”
Gramofondaki ihtilâlin militan sesi
Mazi ile geçmiĢ arasında büyüyen fark
Nasıl durmadan bakıyordu ikimize
Deniz kıyısında diyalektik salıncak.

Üstünü silkeliyor bulutun teki
Saçlarını yeni kurutmuĢ bir çınar
Sallanır koltukta ihtiyara döküyor içini
Yüzü buruĢmuĢ bir duvar, dizleri tutmayan

Semih BAġAR

Ġsmini arayan çocuk, daha ellerinde kına
Merhametle doluyor kuyunun göğsü
Analar kimi emzirse geri dönmüyor

BĠR NEFES SONBAHAR

Ağaca tırmandırıyor iĢtahını komĢu mutfağa göz diken kedi
Kuyruğu sinek avlıyor havada,
Kim bilir hangi çöplük doyuracak karnını
Ġnsana yer bırakmıyor Ģehrin meydanı

Kimsesiz bir duvara omuz verip
hasretle ekim'i içine çekerek,
Az daha derine alsa nefesi
tutunarak acılara,
acıyı bal eyledik deyip
neredeyse bütün mevsimler göğsüne girecek.

ĠĢgal altında yediveren gül, yeĢil bitten muzdarip,
Kararıyor bülbüle bakan tomurcukları, sevgiliye küskün
diken
Kırılıyor ve kırıyor dalını kavuĢma ihtimalinin

Bu rüzgâr,
bu sonbahar...
Ah! YaĢamayı bırakacak kim var?
Hasreti vuslat kırar.

Allah‟a teslim olmuĢ derviĢ, ölüyor günbegün
KarĢı mezarlıkta ekmeği piĢiyor açlıkla imtihan olanın
Ömrünü una yatırıyor türbedar, boynu bükük taha ve yasin

Yıkıldı duvar
artık omuz vereceği bir kendi var...

Salıncakta kız çocuğu, ömrü parkta geçiyor
Gülmeyen annelere, geç kalan babalara alıĢmıĢ
Dönme dolap gibi dönüyor dünya, baĢı dönüyor evsizlerin

Alamasa derin nefes,
geçse sonbahar
ve üstüne tutunduğu acı kırılsa;
ne gam? Elde kalır bal.
Ah! YaĢamak yine de:
aĢamayacak ne var!

ġeker arıyorum dedemin ağzında, yaĢım yedi sekiz
Ben burdayım ey kendi söküğünü dikemeyen terzi, sen
neredesin acaba
Hayat örme bir kazak, tel tel dökülüyor
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: Tüter Gözlerinde (Ģiir)
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Gökyüzü (Ģiir)
(255)13
: Bardağın BoĢ Tarafıyla
ÇatıĢan Mesafe (Ģiir)
(258)11
: Kete (Ģiir)
(262) 7
: Alucra‟dan Gökhan Akçiçek
ġiirine Kısa Bir BakıĢ
(254) 8
: ġiirle Büyüyüp GeliĢen Bir
: ġair
(255)12
: “DönüĢ Hikâyeleri” ġiiri (260) 6
: Haiku Zihin Yolunu Açar mı?
(261) 8
: Göreceli Olasalıktan ġiire…(262)8
: Mine Ömer ve YaĢlı Bir
Umut
(263) 6
: ġiire “Yapısöküm” ile
Bakmak
(264) 6
: Dünyanın Sonu (Ģiir)
(257)15
: Tokmaklı Duvar Saati(Ģiir) (262)14
: Bütün Renkleriyle
Aktar/dı Dağlar (Ģiirler)
(254)11
: Bendeki Yüzün Bende
Kalsın (Ģiir)
(256)15

ERDOĞAN, BarıĢ

: Balıklı Tuz (Ģiir)
(254)12
: Buhari Kançiçeği Kızıl
Pelerinli
(257) 1
: Gül Peygamberi (Ģiir)
(264) 3
ERKEKLĠ, Osman Serhat : Yaz Diyor Ramis
(253)14
: Günlük
(254)14
: Günlük
(256)14
: Günlük
(257)14
: Günlük
(258) 10
: Günlük
(260)14
: Ozan Öztepe Ġçin Üçlük
(Ģiir)
(261) 1
: Derya‟ya ġiir (Ģiir)
(262) 1
EROĞLU, Mustafa
: Arabesk Bahçeler (Ģiir)
(253)13
EROL, Emre
: Beyaz Ayrılık (Ģiir)
(253)16
: Özlem (Ģiir)
(257)15
: O (Ģiir)
(262) 7
FĠLĠZKOL, Seyit
: Yılkı (Ģiir)
(254) 10
FĠRUZĠ, Elif
: Katalpa (Ģiir)
(259) 5
GEÇGEL, Hulisi
: Ve…Su Gibi Titrer‟ken
Ömürler
(261)10
GĠDERER, Hakkı Engin : S‟Agapo (Ģiir)
(258)11
: ġafak (Ģiir)
(260) 9
: Kırkıncı Gün ġarkısı (Ģiir) (263) 3
GĠRGĠN, Mehmet
: Gelincik Günlüğü (Ģiir)
(256) 9
GÖKSAL, Umut
: Anı Ceketli Zenci (Ģiir)
(256)11
GÖLDERE, Selçuk
: AnlaĢma (Ģiir)
(254)15
GÖNEN, Tuncer
: AĢk Bazen Ölüme DüĢer
(Ģiir)
(254)16
GÜÇLÜ, Faik
: Yokluğun Çıkmazı (Ģiir)
(262)11
GÜLMEZ, Sedat
: Yontu ve Gece Dersleri
(Ģiir)
(260)11
: Ġlk Huzura KavuĢma
Ġstenci (Ģiir)
(261) 9
: Gece Dersleri (Ģiir)
(263)14
GÜNEġ, Hasan
: Karanlığın Kralı (Ģiir)
(259)11
: Bir Kıskaç (Ģiir)
(260)13
GÜVENER, Uluay Koçak: Kokulu Duman Ormanı
(Ģiir)
(257)15
: Devran (Ģiir)
(259) 1
: Sevmezdin (Ģiir)
(261)13
: Mutlu Kucak (Ģiir)
(262)13
: Yutku (Ģiir)
(264) 9
HACIOĞLU, Volkan
: Burlesk (Ģiir)
(260) 5
: Marksist Makinist (Ģiir)
(264)11
HATĠPOĞLU, Hüseyin : YeĢil Yazma (Ģiir)
(258)14
ILDIZ, Hasan
: Ġnanıyorum (Ģiir)
(259) 9
IġIKER, Nihan
: S/Onsuz Merdiven I (Ģiir) (253)13
: S/Onsuz Merdiven II (Ģiir) (256)16
: Sözleri DüĢünen Olmadı
(Ģiir)
(258)16
: On Üçüncü Mevsim (Ģiir) (159) 7
: Siyahın Âhı (Ģiir)
(260)16
: Issız Kız (Ģiir)
(261)15
: Hakikat Damlacıkları- I
(Ģiir)
(262)14
: Masal Sofrası (Ģiir)
(263)11
: Suspus (Ģiir)
(264) 8
IġILDAR, Gülsüm
: Uygarlık (Ģiir)
(259)11
: K/Uyruğunda Yıldız Arayan
(Ģiir)
(264)10
ĠHSAN, Taha
: KıĢ (Ģiir)
(256) 1
: KoçbaĢı (Ģiir)
(259)14
: Saygınlık (Ģiir)
(261)16
KARA, Erkan
: Papatya Çiçeği (Ģiir)
(255)14
: Her ġey Yolunda Giderken (259)11
: Ġyi Ġnsan Olabilirsin (Ģiir) (261) 7
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: Bilmek ve Bilmemek Üzerine
ġiirsel Bir Kakofoni
(263)12
KARABULUT, Selami : Eskiden kalan (Ģiir)
(255)16
: Kendinden Yorulan (Ģiir) (258)10
KARACA, Zeynep
: Mevsimlerin DeğiĢtirdiği
Yaprak (Ģiir)
(254)11
: Piksel Uzaklığı (Ģir)
(257)15
: Amy Winehouse'a AdanmıĢ
(Ģiir)
(260) 9
: Ölü Balığın Gözleri (Ģiir) (264)10
KARACAN, Murat
: Tanrının Ölümü (Ģiir)
(262)14
KARADAġ, Muammer : Ne Uzak Ne Yakın (Ģiir)
(256) 1
: AltmıĢ YaĢ Lirikleri:
Sıkılmak (Ģiir)
(258)16
: AltmıĢ YaĢ Lirikleri:
II / 2 Hâlâ (Ģiir)
(260) 5
: Bir Sokak Ġmgesi (Ģiir)
(262)16
KARAKAġ, Ayfer
: Orion Hayaleti (Ģiir)
(259) 3
: Yaban Kirazı (Ģiir)
(263) 9
KARAKUZU, Deniz
: 38 Gram Nolu ġiir (Ģiir)
(260)11
KARAKÖSE, Zabit
: Bir Dersin Bir Öğretmeni
Ġçin DüĢler (Ģiir)
(254)13
: Hicaz, Nihavend ve Taksim
(Ģiir)
(258)13
: Güya Ġçinde Rüya (Ģiir)
(260) 7
: Bir Filmin Çözümlemesi
(Ģiir)
(262)13
KARATAġ, Levent
: Ben Senden Daha Yaralıyım
(Ģiir)
(254)11
: YeĢim (Ģiir)
(257)13
: Mustafa (Ģiir)
(260) 1
KARAYAZI, Mahir
:Yoldan, VIII (Ģiir)
(254) 7
: Kar Türküsü (Ģiir)
(157) 1
: Tuz Gibi VII (Ģiir)
(262) 3
KAYACAN, Oğuzhan : Bambasit Bir Ankara
ġiiridir (Ģiir)
(255)13
KAYRA, Peria
: Terbiyeli Tavsiye (Ģiir)
(253) 6
: Yersiz (Ģiir)
(256)13
KEMAL, Ġlhan
: Ġnansın Ġnanna (Ģiir)
(254)11
KILIÇ, Beytullah
: Dize Kralları (Ģiir)
(255) 9
KIZILIRMAK, Suna
: ġeyler (Ģiir)
(264) 3
KONġER, Nevzat
: Annemin Göğü (Ģiir)
(254)15
: Umay (Ģiir)
(257) 9
: Su Haikusu (Ģiir)
(260) 7
KORKMAZ, Hüseyin
: GüneĢin Sofrası (Ģiir)
(255)13
: Bre Haydar (Ģiir)
(258) 9
: BoĢluğun Belleği (Ģiir)
(264) 9
KOYUNCU, Fahrettin : Avluda Birkaç Saniye
Durdum Öylece (Ģiir)
(253) 6
: ġiirler, ġairler Arasında
(254)12
: ġiir Kitaplarıyla
(255)14
: Üç ġair, Dört Kitap
(257)12
: 8>76 (Ģiir)
(260) 9
KUL, Erdoğan
: Sizin Ordan Geçen Yüklere
BakıĢ (Ģiir)
(253) 7
: ġerit (Ģiir)
(256) 1
: Yangı (Ģiir)
(259) 3
: DokunuĢ (Ģiir)
(262) 7
KURUCU, Lokman
: Anne Oğul ve Çıplak 2:
Anne (Ģiir)
(253) 3
: Anne Oğul ve Çıplak (Ģiir) (260) 3
: Sultan I, II, II (Ģiir)
(264) 1
KÜÇÜK, Ferziye
: Salınım (Ģiir)
(262) 5
: SukuĢu (Ģiir)
(263) 9
MERCANOĞLU, Salih : Uyku (Ģiir)
(255) 1
: 16. ġarkı (Ģiir)
(258) 5
: 19. ġarkı (Ģiir)
(260)16

: 18. ġarkı (Ģiir)
(261) 3
: Kısa Kara ġiirler- 2 (Ģiir) (263)16
: Kısa Kara ġiirler- 4 (Ģiir) (264) 5
METE, Arif
: Değil (Ģiir)
(256) 3
ODABAġ, Volkan
: Lokman Kasidesi
(254)10
: Mahir Efendi‟nin Papağanı(258) 8
: AkĢamsa (Ģiir)
(260)11
: Babamdı, Öldü!.. (Ģiir)
(264)16
OĞUZ, Cihan
: Kızılca Kıyamet (Ģiir)
(261)16
: 58 Yılın Aritmetik
Sağlaması (Ģiir)
(262) 1
OĞUZ, Mustafa
: 2020 Dizeleri (Ģiir)
(257) 7
: 2020 Dizeleri (Ģiir)
(260) 4
ÖMER, Mine
: Vardiyamız GüneĢ (Ģiir)
(257)16
: Ġzmir‟i Duymak (Ģiir)
(259) 5
ÖNDER, Hızır Ġrfan
: Kısa ġiirler (Ģiir)
(257)13
: Gün Artığı AkĢam (Ģiir)
(261)15
ÖZ, Musa
: Uzaklara YaĢlanmak (Ģiir) (255) 16
ÖZ, ġennur
: O Ev (Ģiir)
(258)11
ÖZBEK, Levent
: Dans (Ģiir)
(253)12
ÖZCEYLAN, Mehmet : Sonrasındandır (Ģiir)
(257) 9
ÖZDEMĠR Bahadır
: Uğursuz Islık (Ģiir)
(253)13
: Bayraklı Tepe (Ģiir)
(262) 3
ÖZDEMĠR, Yusuf
: Çerçeve (Ģiir)
(261) 9
: Urd Kuyusu (Ģiir)
(263)14
ÖZEN, Tolga
: Bir Zambak Soğanı (Ģiir) (256)15
ÖZER, Serkan
: Mektup (Ģiir)
(254)12
: Kapalı Zarf (Ģiir)
(257)16
: Ocaklardan Irak (Ģiir)
(259) 9
: Baba Yarası Ölüm Karası
(Ģiir)
(261)13
: Kom (Ģiir)
(264) 3
ÖZKAN, Elif Burcu
: Heybe (Ģiir)
(263) 3
ÖZKAN, Dilek
: Soluyor Fotoğraftaki
Sevgiler (Ģiir)
(254)13
: Dilê Min Digirî (Ģiir)
(258)11
ÖZKĠġĠ, Ömer Burçin : Takvim Yaprakları (Ģiir)
(254) 6
ÖZLEN, Esma
: Güle Nazire (Ģiir)
(253)14
ÖZLÜ, Nurgül
: Dağıldım (Ģiir)
(254)13
ÖZMEN, YaĢar
: Kısa Denemeler
(255)10
ÖZTEPE, Ozan
: Unkapanı – Laleli Kayıtları
(Ģiir)
(253)11
: Suud (Ģiir)
(256)11
: Üveyikler (Ģiir)
(261) 1
: Klazomenai‟li Kalais (Ģiir) (264) 8
PEKER, Hüseyin
: Suç ġüphelisi (Ģiir)
(253) 1
: ġiirde Hareket Var
(254) 4
: Ġyi ġiirler Kapıda
(255) 8
: ġiirde Ġleri Yönelik
Çözülmeler
(257) 8
: Bir BaĢyapıta ÇalıĢırken
(258) 6
: EleĢtirme‟nin Neresindeyiz?(259) 8
: Çağ, Nefreti de Emrediyor,
Sevgiyi de...
(260)10
: Pençe (Ģiir)
(261)16
: Yeniden ġiirle
(263) 4
: Seçenler, Seçilenler
(264) 4
PEKER BAġARAN, Didem: Fener Yeri (Ģiir)
(253)16
RAYMAN, Mehmet
: Beklenti (Ģiir)
(256)10
: Yerli (Ģiir)
(259) 1
: Darası (Ģiir)
(262) 5
ROHANĠ, Artun
: Yenilgiler Tarihi (Ģiir)
(253)11
RÜZGAR, Mehmet
: Posta Kutusu (Ģiir)
(256) 3
: Bize Doğru Yürüyen (Ģiir) (259) 9
SAĞLIK, Esra
: Protez Gerçek (Ģiir)
(258)13
: Zarif Yanılgı (Ģiir)
(261) 4
SARAÇ, Atalay
: Gece (Ģiir)
(256)14
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: Üç Kısa ġiir (Ģiir)
(255) 3
: Sevigemi (Ģiir)
(258)14
SELÇUK, Ali
: AĢk Her Zaman
(EleĢtirinin EleĢtirisi)
(256)(12
SEPĠN, Günova
: Sakalı Uzar Tüm Keçilerin
(Ģiir)
(253)16
: Süreklilik (Ģiir)
(255)13
SEZER, Erol
: Bir Tutam Fesleğen (Ģiir) (255)14
SÖNMEZ, Muharrem
: Peter Pandemi (Ģiir)
(253) 7
: Kırkından Sonra (Ģiir)
(256) 5
: Eve Gelen Nehir (Ģiir)
(258) 3
: Her ġey Yolundadır (Ģiir) (260) 8
: Herkes Hatırlayabilir (Ģiir) (262)11
: Bunu Nasıl Anlatacaksın
(Ģiir)
(264) 9
SÜMEYRA, Cemile
: Satılacak Gazoz (Ģiir)
(260)13
ġAHAN, Halil
: Bir ġiiri EĢelemek
(253) 2
: Bir ġiirin Düğümlerini
Çözme ÇalıĢması
(254) 2
: Yalın Derinlik
(255) 2
: Tarihsel ve Toplumsal
YabancılaĢmanın ġiiri
(256) 2
: Bireysellikten Toplumsallığa
Ağan Bir ġiir
(257) 2
: Eskil Bir Coğrafyanın
Büyülü ġiiri
(258) 2
: Eskilerden Yeni Bir ġiir
Çıkarmak
(259) 2
: Hüseyin Alemdar Ve An‟h (260) 2
: “Bir Ġlkbahar ġiirine
BaĢlangıç”
(261) 2
: ġiiri Uzamdan ve
Zamandan DevĢirmek
(262) 2
: Öyküyle ġiir Arasında
Gidip Gelen Bir Metin
(263) 2
: BoĢluklardan ġiir Üretmek(264) 2
ġAHĠN, Ertan
: AĢkın Kısa Tarifi (Ģiir)
(262)11
: Düğün (Ģiir)
(263)14
ġAHĠN, Kazım
: Merak (Ģiir)
(253) 7
: Ġkilem (Ģiir)
(256)16
: Kendi Ġçimde (Ģiir)
(258) 8
: Avunmak (Ģiir)
(259)16
: AĢkın Kısa Tarifi (Ģiir)
(262)11
: Düğün (Ģiir)
(263)14
ġAHĠNLER, Güzin Y. : Annesiz Evler (Ģiir)
(253)16
: Sıram Geldi mi Giderim(Ģiir)26115
ġENGÜL, Firdevs
: Dağların Ardı (Ģiir)
(257) 7
ġENTÜRK, Figen
: Köpekkelepçe (Ģiir)
(256) 8
ġĠMġEK, Selami
: Terleyen Kaya (Ģiir)
(257)14
ġĠġMANLAR, Süreyya : AĢk Benim (Ģiir)
(255)15
TEKNĠKEL, Ramazan : Zaman (Ģiir)
(262)16
TEMEL, Ġrfan
: Erken Kirleniyoruz (Ģiir) (259)10
TEMÜR, Umut
: Oyunbaz Doluluğudur
AĢkın (Ģiir)
(255)15
: Kara Giyinen Kız (Ģiir)
(259)14
: Bir AĢk BenzeĢmesi (Ģiir) (261) 9
TEMURTAġ, ġerif
: Alev AlmıĢ Bir Uçurtma
(Ģiir)
(256)15
: Rüzgârı Esti Dağın (Ģiir)
(263)16
TEZCAN, Gültekin
: Ġn (Ģiir)
(254)16
: Aynı Nakaratta
Yitirilen Oğullar
(257)13
TEZGÖRENLER, ġerif : Porselen Duvak (Ģiir)
(254)13
: Ah (Ģiir)
(257)13
: Tek Tükler / 1 (Ģiir)
(259) 5
: Tek Tükler /2 (Ģiir)
(261)12
: Bağbozumu Eylülde (Ģiir) (263)11

TĠRYAKĠ, Ertuğrul

: Öyle Biri ĠĢte (Ģiir)
(254)13
: Çirkinim (Ģiir)
(257)12
: Havadan Mutluluk (Ģiir)
(258)11
: Beklenen (Ģiir)
(260) 3
: Borcum Borç (Ģiir)
(262)14
: Topraksız AĢk (Ģiir)
(263)13
: Kardelen (Ģiir)
(264) 9
TURGUT, Engin
: “Acı Sarısı” ve Musa Öz!
(Ģiir)
(260)12
TUTUMLU, Mehmet Akif: Oyun (Ģiir)
(261) 7
TUZCU, Mehmet Mümtaz : AĢk mıydı? (Ģiir)
(253) 3
: Eks –Vay –Zi (Ģiir)
(258) 1
: SplaĢuar Sezai (Ģiir)
(259)16
TÜRK, Bayram
: Artık Beni Help Mi?
Artık Beni Lhinç (Ģiir)
(255)15
TÜRK, Yeprem
: Günü Gelmeden Taburcu
& Hüseyin Peker ġiiri
(256)10
: U (Ģiir)
(258) 1
: Murad (Ģiir)
(259)14
: U (Ģiir)
(260)13
: Elif Lam Mim, Boom (Ģiir) (261) 9
: Hüseyin Alemdar ġiirinin
Türk ġiirindeki Yeri
(262) 6
: Gece YürüyüĢü (Ģiir)
(263)12
: U (Ģiir)
(264) 2
ULU, Nurgül
: Zamanla Ġncelir Tuz (Ģiir) (259)16
ULU, Yücel
: Hüseyin Peker (Ģiir)
(253) 7
UNUTMAZ, Hakan
: “Oğlan Çıkmazı” Üzerinden
Oğulcan Kütük ġiiri
(256)13
UYAROĞLU, Ġsmail
: Asap Bozucu Bir Yazı
(253) 8
UYSAL, Oya
: Lacivert Ceket (Ģiir)
(254) 1
: Yalnızlığım (Ģiir)
(264) 1
ÜLKER, Yalçın
: Mucize (Ģiir)
(257) 9
VAROL, Hasan
: Akdeniz‟in Acı Sarısı
(257)10
: Eğildim (Ģiir)
(258) 8
YAVUZ, Attila
: Bu Gece (Ģiir)
(259)14
YAVUZ, IĢık
: Doğa (Ģiir)
(255) 3
YILDIRIM, Ümit
: Ah KeĢke (Ģiir)
(253)11
: Yazını Yazınca (II)
(255) 4
: Köprü (Ģiir)
(258)16
: Yazını Yazınca (III)
(259) 4
: Gece (Ģiir)
(260) 5
: Yazını Yazınca (IV)
(262) 4
: Zaman Rüzgârladı Beni
(Ģiir)
(263) 3
YILDIZ, Ġrfan
: Diego Maradona (Ģiir)
(254 3
: Serin Masal (Ģiir)
(258) 9
YILDIZ, Necip
: Kumar Gurmesi (Ģiir)
(256)16
: Ormanların - Yoktur
Bahçıvanı (Ģiir)
(259)13
: Trane (Ģiir)
(263)11
YILMAZ Ahmet
: Caka (Ģiir)
(261)13
: Hayat Örme Bir Kazak(Ģiir) (264)11
YILMAZ, Ġsmail Güney : Bir Ömür Kadar (Ģiir)
(256)11
: Nöbet (Ģiir)
(258)13
: Güzeldi (Ģiir)
(261)13
: Bir AkĢam Yürümesi (Ģiir) (263) 5
YOLUÇ, Osman
: Çabuk Görücü (Ģiir)
(253)15
: Akla Doğru Dipsomani
(Ģiir)
(256)16
: Kesik Kesik Sinyaller (Ģiir) (260) 1
: Ġnsansı Uçlar (Ģiir)
(264) 3
YÖRGÜÇ, Berker
: Aynı Suda Yunduğumuz
(Ģiir)
(253) 6
YÜNLÜEL, Reha
: 18'ine RövaĢata (Ģiir)
(255) 5
: Bir Abdal Kıtmir (Ģiir)
(258) 5
: Yeksân (Ģiir)
(264) 1

SARSMAZ, Mehmet
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Volkan ODABAġ

Sertaç ÇIRALI

BABAMDI, ÖLDÜ!..

MAZĠ

babamdı öldü
bir sonbahar gününün güneĢli kalbiyle
terk etti beni

Ģimdi bir hikâyeyi çınlamanın vakti
sanma ki gecenin ikisi
san/ki kum saatinin boğazına duran çakıl tanesi
sakın kendini
Ģerbeti zerk edip mazi t/adında bir yere
nikotini tütsülendirip buhurla
içine çektikçe boğulmanın vakti

ömrü fındıklıktan evlere göç‟tü
sabah akĢam her gün
gitti geldi
gitti geldi
dönünce gülüĢürdük
altın diĢleriyle
bazen de hüzünlü

mazi demiĢken
izi bulaĢtı ve söyledim
zaman dilinde yalanımı
bu yüzdendir kimse ünlemedi adımı
kimse yaka numaramı hiç ama sormadı
bir ben

babamdı
tam on sekiz gün direndi
ölüme
yüzündeki beyazlık
alnındaki öpücükle

bir ben
yetindim nokta ve nükteyle
yine de bilirim inilmemiĢ dağdır orası
incinmemiĢ düĢ
düĢülmemiĢ gökyüzü

usulca eğildim yüzüne
yatarken hasta yatağında
acıyla sesime döndü
- eve gidelim mi baba?
- baba eve gidelim mi?
açtı kapalı gözlerini
dudaklarında bir kısa iniltiyle
-…
kim bilir ne söyledi

göz kırp
harp ol
sağ çık
mazi dedim
o haritadan silinmiş coğrafyanın acıklı yeri

hatırlıyorum
yağmurdan ve topraktan sonraydı
birlikte büyürdük
hep mavi beĢikler çatarken
eski bir samanlıkta
ya da
bir el fenerinin izinde
bir ömür
adımlarken dağ yollarını
o önde ben arkada

neyse Ģimdi kiraz tadında diĢ iziyiz
diye anlatalım tarihi
kırmızıyla Ģiirin içine iĢleyerek seninle
ve diyelim leke olsun sevmek
sıçrayalım tam da lafımızın üstüne

babamdı öldü
ben ona bir oğul
o bir çocukken daha bana

bize ayrılan sürenin sonuna gelmiĢiz
ıĢıkla silinecek etimizden dövmemiz

gecenin ikisi de olmak üzere
bu yüzden ağzımla çoğalan sevgilim
ellerim yılkı yelesi
iki dizeyi dört nala koĢma vakti

nasılsa mazidir Ģimdinin gelecekteki ismi
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