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Metin DEMİRCİ•
YENİRÜZGARLAR

Aydınlığım karanlıktan yansır benim
Sen yoksan ben ne kulum, ne de sultan
Sensiz sevdamın her yanı muhal
Hani şu geceyle gündüz gibi,
Hani şu gözlerinle gözlerim gibi.

Dostlara lıarşı. tümden haklı olunmaz
Bir pay yanlış ol, bir payda sakla bağrında
Yoksa kuşunu uçurmuş bir avuçsun
Hani şu kurbansız bayram gibi
Hani şu aşkınla aşkım gibi

Yalnızlık ancak dostlarla mümkündür,
Nesine gerek kendine yetmeyene başkası,
Oysa ne çok sen varmış senden sonra
Hani şu yeni rüzgarlar edinen bahar gibi
Hani şu birlikte çoğaldığımız yarınlar gibi

Mehmet SOLAK•
VURGUN SEVDALISI

Orman gölgelikleri düşer bana
ben başı göğe ermeyen çocuk
oysa
aklıma düştü düşeli vurgun yemek
yelken açarım kendime
- yelkenler pupa
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Mehmet AYCI•
UÇURUMA DAİR

leyli tebessümlerinde gamzelerin kan içinde
ölümsüzlük usaresi hangi camekan içinde
yasakağaca uzanan ellerim tuğyan içinde
ruhun adını bildiğim bir kayıp vatan içinde
ateşin ençok kıvrılan girdabı lisan içinde
sürgünümü yaşıyorum bir şehr-i insan içinde

canı kaçmış kentlerinde ademler havvasız mıdır
cam ve beton çöllerinin kumları leylasız mıdır
ah kudüs meryemsiz midir mısır züleyhasız mıdır
tutsak mıdır hülyaların çocuklar rüyasız mıdır
alınlar onursuz mudur gönüller sevdasız mıdır
utanır mı dalgaların kumsalları üryan içinde

hangi kuşluk seni çekti bir'e doğru kesretinden
köpürür mü damarların kitabının hasretinden
toprağın buzu çözülür güller açar nefretinden

,sılaya döner gözlerin intiharın gurbetinden
bir yağmurlu ülkeyedir haberliyim hicretinden
avucumda damla damla eriyen reyhan içinde

Yusuf DURSUN•
CAMBAZ
Yeşil gözlü dünyasına çocuğun
Bir tebessüm rengini
Süren benim

Her çocuğa bir rüya
Her rüyaya bir dünya
Kuranbenim

Tutuklarım
Kara kaplı geceyi
Siyahın sırrını soran benim

Imbihtetı süzülen rengedir yolum
J.çimdekicambazın
lpini geren benim

Kar çiçeği yüreğime sevdalı
Suladığım rüyasıdır çocuğun
Bire bin veren benim

Her çocukta bir rüya
Her rüyada bin çocuk
Gören benim



Mehmet NARLI•
YAZ şİMDİ

Şiirin sadece hayatın dışına (kendi sesının
yankılandığı bir mağaraya) doğru bir kurtuluş
olmadığını, hayatın içine doğru bir uyanış, bir
kurtuluş olduğunu anlatabilmek isterdim.

Binbir türlü alış-verişle şifrelenen zekanın,
şiirin verebileceği muhakeme ve tetkik gücüyle
çözülebileceğine inandırmak isterdim insanları.
Dilin, gerçekten insandan uzanan bir akıl, bir
bilgi, bir gönülolabilmesi için, şiire uzanılması
gerektiğini anlatabilmek isterdim.

Medyanın, hayatiyeti yok etmek; şiirin ha-
yatiyeti korumak için insanla buluşmak is-
tediğini; şiir olmadığı için her şeyin kiralanabilir
duruma düştüğünü anlatabilmek isterdim.

Bunları söylemiş olmakla, şiirin çok önemli
olduğunu va'zetmiş olmuyorum. Birçok şeyin ye-
rine geçmesi veya yerinde kalması için şiir, ge-
reklidir demek istiyorum.

Hiçbir şey hayat kadar öğretici değildir; ama
hayat kadar körletici bir şey de yoktur. Bizi ha-
yatı körleştiren tarafına çeken nedir? Devam ede

Ahmet URFALı•
PASTORAL BİR HASRET

duran hayat içinde, korunacak, kurtanlacak bir
şeyler olduğuna inandıran nedir? Şiir, bunun ce-
vabını çok ağır bir şekilde verebilir mi bil-
miyorum.

Ama teslimolmuş kafaya bir şey veremez şiir;
itirazlan olmayana da.

Konuşma konulan, medyanın haber ih-
tiyacına göre belirlenen, tepkilerini görüntülü
haberlerin ağına terkeden, artist olmak için ev-
den kaçan kavramlarla düşüp kalkan insanların
hayatında, teslimiyetin olmadığını söylemek ne
zordur! Bu hayatın körletici olmadığını söy-
leyebilmek ne zordur! Bu zorluğu başaran İn-
sanlara (!) şiirin, içe doğru bir kurtuluş işareti
verebileceğini söyleyebilmek gerçekten ne kadar
zordur!

Yaz şimdi
kendine ulaşmayan yolun kendine hasretini
aczimin homurtusunu
yaz şimdi külüngün sırtıma indirilmişini
ruhumun ertelenen dirilişini

Tenha dağlardan bakıyorum
Oynaşan ışıklarina şehrin
Yüreğime doluyor
Ezik çimenlerin kokusu
Uzaktan sesleri geliyor
Çoban ateşlerinin
Sonra dolunayın gülümsediğini görüyorum
Vegecenin gebe olduğunu sabaha
Gök meşeniıı filizlerine
Mayıs rüzgarları değiyor
Derenin serin sesinde yıkanıyor ruhum
Gözlerim engin derinlikliğinde vadinin
Yeşilin tadı dudaklarımda
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Selçuk TÜPÇÜK•
şİKAR
başımız serkeşti o zaman
kanımız cıvık
cüretimiz muttasıldı
yüreğimiz kabarık
bulutüstü şikfırdık
firhatlerde müştak
ve birgün
avcı vurdu bizi
ateşaldı tüfek
ateşaldı yürek

Selami YILDIRIM•

Seçkin GÜNDÜZ•
YAR/YARıYA

Bildiklerim
Seni tutan

Bildiklerim
Beniyıkan

Çok ş.eybildiğime
Uzgünüm inan

GELİp VAKTİMİZE KONAN ŞİİR

çoğumuz şiiri denemişizdir. Çünkü şiir in-
sanın duygu dilidir. İnsan ise duygu yük-
lüdür. Gönlümüzden kopup gelen coşkun se-
line kalemimizi banıp yan yana alt alta
döktürüvermişizdir mısraları. Yazdıklarımızı
çoğu kez beğenmemişizdir. Ya da yazdığımızı
birileriyle paylaşmak ihtiyacını his-
setmemişizdir.

Heyecanla kapısını çaldığımız insanların ki-
misi şöyle bir dudak büküp geçmiş, kimisi de
bizi kırmamak için alkışlamıştır. Ama gerçek
şiirden anlayanlar, acımasızca eleş-
tirmişlerdir. "Tabip olmayana yaranı sar-
dırma, azdırır yaranı ey etmez gönül" diyen
ozanımız öğüdünce derdimizi rast gelen in-
sanlara açmanın faydasız olduğuna inan-
mışızdır. Öyle ya, şiir bu anlayan var an-
lamayan var ...

Önce bir hevesle başlayan yazma macerası,
her başlangıçta olduğu gibi etkilenme ve tak-
lit etmekle başlar. Daha sonra kendi kişiliğini
ve kimliğini ispat etme gayretine girer. Bu
mecliste herkesin bir başka yoğurt yeyişi var-
dır. Ama ustasız işin haram olduğu misali, şi-
ir de de bir usta-çırak ilişkisi mutlaka ol-
malıdır ve vardır.

Şiir yazma tutkusuna kendini kaptıran ki-
şinin sıkıntıları vardır, çilesi vardır. Hani ye-

ni şiir yeni doğan bir evlat gibidir. Şair bir in-
ce işçidir. Onun işi iğne ile kuyu kazmak gi-
bidir. Duygu seline kapılıp gelen çer-çöpü iyice
ayıklamak, kumu çakılı iyice süzmek zo-
rundadır. Gelip vaktimize konan şiiri iyi kar-
şılamak gerek. Söz avına çıkıp, has ke-
limelerle beslemek gerekir bu ağır misafiri.
Gönül dağından çıkıp gelen bu misafire ki-
mileri ilham perisi derler. Misafir ağır, vakitse
çok dardır. Ozan dili çevik olur derler ya iki
yutkunur bir söyler ve gelen konuğun vaktini
hoş eyler. Bir gül yüzlü, gönül dili ilham perisi
kimi zaman bir bala ceylan gibidir, serin bu-
laklarda su içen, kimi zaman bir dağ me-
nekşesidir sarp kayalıklarda çiçek açan ... Ta-
rif etmeye dil çevik gerek, Ola ki, uçup gider
Anka gibi bir daha ki vakte kadar.

Şair bir söz ustasıdır, sözlerin hasını söyer.
O e?l-i dildir, Onun dili merhem gibidir gönül
yaralarının üstüne ... Onun meclisinde söz söy-
leyemez, pembe çığlıklar arttırır nar çi-
çekIerine, beyaz sükut der kar tanelerine ...
Yüreğini közde pişirir, gökyüzünden yıldız
devşirir. Ve tutar yüreğimizi bir başka aleme
götürür.

Vesselam şiiri anlatmak, sürç-ü lisan et-
meden anlatmak çok zordur Bana sorarsanız
şiiri anlatmaya cesaretim yok...

Beş



CevatAKKANAT• şİİRİN İPEK SEsİ - III -
14-şİİR ve KRİz. Şiir ile kriz arasında nasıl il-

gi kuruluyor, anlayamıyorum (13)
Edebiyatın kalbi olan şiirin ölümünden bah-

sediyorlar. Anlaşılacak gibi değiL.
Arada bir ısıtılan bu konu, üstelik şairlerce de

oldukça fazla kurcalanır. Aklın ermesi mümkün
..?mu.
Ekonomi krizi, hükümet krizi... Şimdi de şiir

krizi. Doğrusu tuhafıma gidiyor.
İsterseniz konuyla ilgili söylenegelen yuvarlar

fikirlere kısaca bir göz gezdirelim:
Şiiri krize, edebiyatı kalp spazmına uğratanlara

göre olay toplumsal mahiyette. Sadece şiir değil;
ekonomi, hukuk, siyaset, edebiyat, sanat, bilim ...
hepsi aynı sancıyla kavrıılmaktadır.

Bu genel nitelikli teşhisi, şiirin, Türkiye şairleri
gündeminden birbirini kabul etmeyen kasıtlı an-
layışlara kilitlenmiş olması takip eder: Sol şiir,
laik şiir, devletçi şiir, müslüman şiir, ilh ...

Meselenin bazı ilgililerine de konunun ortaya
yanlış konulduğunu, ilk hamlede "şiir nedir?' so-
rusunun tartışılması gerektiğini belirtirler. De-
vamında da, şairin rolüne değinmek gerekmez mi,
diye sorarlar.

İşin bu noktasında "kuşak" kavgalanna girilir.
Şiir karetesinin son kuşağı, en alacalı renk şu ve-
ya bu şekilde yorumlanır, dergilerde yayınlanan
şiirler ve şairleri abartılı bir edayla tenkis edilir
veya uçurulup göklerde dalgalandmlır ...

Hepsi bu kadar mı? DeğiL.
"Şiir ve Kriz" sempozyumunun marksizm ta-

rafına bakan mümessiller ihanetin aşktan kay-
naklandığını, şiiri krize sevkeden amillerin ba-
şında bu köftehorun geldiğini, bir an önce önlem
alınması gerektiğini, aksi halde gelecekte bir
Türk şiirinden söz edilemeyeceğini belirtirler. Bü-
tün bir geleneğe ve dahi İslamiyete kendi "hal dil-
lerince" yaklaşan bu zevatın örnek bir bildirisini
buraya aktanyorum:

"Şairlere, dergilere, yayımcılara önemli bir
görev düşüyor. Her 10 şiirden B'i aşk şiiri.
Bence Türk şiirinin çıkmazı burada yatıyor.
Kötü şiirden, kolay kurtulmak için bir süre
de olsa:

a)Şairler, aşk şiiri yazmasınlar.
b)Dergiler, aşk şiiri yayımlamasınlar.
c)Yayımcılar, aşka boğulmuş kitapları bas-

masınlar.
Burayı biraz daha açmak istiyorum. Ül-

kemizde 1000 yıldır İslam öğretisinin ege-
menliğinde ki insanlarımız, kadın-erkek iliş-
kilerindehastalıklı bir toplum
oluşturmuşlardır. Ayıplar, günahlar, kadının
ezilmesi, insanlarımızı hastalandırmıştır.
Böyle bir ortamda sağlıklı aşk şiirlerinin
üretilmesi beklenemez. kadınlarımız, top-
lumumuzun yarısı, erkekciı"baskılar altında
tutulurken, çağdaş motifli şiirlerin ya-
kalanması olanaksızdır" (14)-

'Türkçe Şiirde Yanlışlıklar" 'yan başlığı al-
tında toplanan onbir ''yanlışlığın'' do-
kuzuncusunu okudunuz. Ciddiye alınmaması ge-
reken bu .sevimsiz yargılan buraya bir çeşni olsun
diye aldığını belirtip geçiyorum.

Evet, şiir üzerine yapılan cedelleşmeler devam
edecektir. Fakat şiirin burnu kanayacak. sıynk ve
yanklar şiire bulaşamayacaktır. Oyleyse, bırakın
krizi!

Ama ne zaman?
Esas, burada.
Şiir üç-beş dergi idarecisinin elinden kur-

tulduğu gün!
Ama ne zaman?
Şiir "ahbab-çavuş" mübadelesinden arındinldığı

gün!
Ne zaman?
Şiir İstanbul'dan ziyade Anadolu'da. ucube

kentten öte irfanın çiçeklendiği her yerde kanat
çırpabildiği vakit!

Ama?.
Sahte, taklit, özenti değil; hakiki, öz, ilahi bir

güzele yol aldığı an!
Pes, şiirin krizd'e olduğu doğrudur!
15- ''Eksilmeyen Su''yun Kaynağı. Hikaye ya-

zarlarından Mustafa Kutlu, bir yızısında (15) dü-
şünce ve sanat dünyamızda mistik ve metafizik
yükselişlerin gözlemlerıdiğini belirttikten sonra,
sözü "gelenekselolana" getiriyor. "Geçmişte ka-
lan mirasa acaba birer müzelik malzemesi
gözü ile mi bakacağız; yoksa o malzemenin
özünden çıkaracağımız muharrik güç ile ye-
ni eserlere doğru mu gideceğiz?' diye soran bir
yazar, "aslolan ikinci husustur" şeklindeki ce-
vabı ile tavnnı belirtir.

Peki, bu ikinci hususu nasıl sağlayacağız?
ilgi alanımız olan şiir sanatı için, Kutlu, reçete

de sunuyor: "Biz Divan şiirinin sesi, vezni, bi-
çimi ve musikisinden alacağımızı aldıktan
sonra günümüz insanlarına günümüzün tav-
rı ile seslenmek zorundayız". Bu konuda ya-
pılanlardan şimdilik ümitsiz olduğunu belirten ya-
zar, ''bir ihya hamlesi" ile karşılaşmadığını da
söylüyor.

Belirli aralıklarla edebi tartışma gündemlerine
gelen "gelenek" konusu, kendisini ele alanlarca
parçalara aynImıştır. Kendisine sahip çıkanlar,
bir tarafta. Diğer parça, kendisini yok sayanlarda.
Yani, toplumun temelini araştınp bina oluş-
turmaya çalışanlar ve karşıda, dinamitçiler ...

Gerçekten de, her sahada, yüzelli küsür yıldır
yaşanılan "geleneği reddetme geleneği", top-
lumu hadım etmiştir. Edebiyat sahasında da ol-
dukça fazla bulunan "hadim" zümresi, ilk önce ge-
leneğe göndermişlerdir hışım oklannı.
Tanzimat'tan sonra büyük bir gürültü ile hayatını
devam ettirme imkanı bulan bu gelenek red-
diyecileri, edebiyatımızı annesinden ayırmışlar,
fakirleştirmişlerdir. .
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''Bir medeniyet kriziyle" başlayanbatı (m)yo-
lundaki edebiyatın ilk özelliği bizim olana kar-
şıtlıktır. dolayısıyla, sözkonu u edebiyatın tem-
silcilerihcl' daim, gelenegekarşıt olacaklardır.Ve
şimdilikgalibiyettedirler.

Burada, Kutlu'nun ümitsizliği ile çakışıyor gi-
biyiz.''Bir ihya hamlesi." Şart...

Fakat sözkorrus u reçeteyi nasıl uygulayacağız?
Şu şartlarda zor. özkonusu ses, vezin, biçim ve
müsıki hangi eğitim ile alınacak?Yarım yamalak
bir edebiyat egıtımi alan gençlik ile mi? 66 yıl ön-
cesinin harflerini ve dilini bilmeyen, kelime ha-
zinesinde klasik kültürün hiçbir nüvesi bu-
lunmayan Cumhuriyet çocuğuylamı'?Otuzundan
sonra geleneğikeşfeden şair ve yazarlarla mı?Din
ve tarih bilincinden yoksun, edebi ve kültürel ha-
yattan uzak siyasetçileri ne yapmalı?

Önceliklebir eğitim problemiçıkıyorkarşımıza.
Sistemimiz bozuk. Latince, Grekçe ve kendi dili
hariç en az iki yabancı dil ile yetişen batılıyla aynı
terazide tartılmamız imkansız. Latince ve Grekçe
onların "geleneksel" dilleri. Burada süs olsun di-
ye zikretmiyoruz.(16)

"Divan şiirinin yöneldiği gaye ..." İlahi bir
gaye. Besmeleyle başlayan divanlar, hamd ü

senalarla donatılmış binlerce şiir, metin... İlahi
bir gaye. Bunu nasıl kavrayacağız, kavratacağız?
"Günümüzün tavrı"m uygulayacağımız, yan-
sıtacağımız medyatik organlarımız, okullarımız,
kurumlarız?..

".. şiir okumak isteyince Baki Efendi'yi açı-
yorum" diyen Ahmet Hamdi Tanpınar dikkate
alınmalı. ''Eksilmeyen Su"yun kaynağına var-
malı:

"eskilerin ınnak gibi şairleri vardı.
şelale olup köpük köpük dökülen

nasip oldu bir ömür kıyılarında gezdik
eksilmeyen su nerden geliyor merak ettik
gittiği yeri gözledik

bir onlar bir de -her devirde-
yakınlarından daha yakını
bulunduğu mekanda vaktin evladrnı
toprağı kımıl kımıl besledi de
bizim otlarımız bitti

azizim boşver
aradaki haşeratı" (EksilmeyenSuGazeli)(17)

Bu iktihaslar bahçesini bir başka yazardan yap-
tığımız alıntı ile bırakıyoruz: ''Bir şiir, eğer ge-
lenek ve göreneklerden yeterince bes-
lenmemişe, ne dış alemdeki insanlara bir şey
anlatır, ne de kendi insanına bir lezzet su-
nar. Aksi halde 'yazılmışlıkla' ilintili bir fo-
toğraf verir ki o şiirlerden ancak dağ ke-
çileri beslenebilir" (18)

16-''Bir açıklama" Şiirin İpek Sesi-I'de,M.Ra-
gıp Karcı'nın imzalayarak Arif Ay'a verdiği "Yeni
Bir Sevda Süleyman'ı" kitabım elimizde bu-

lundurduğumuzu üzüntüyle belirtmiştik. Konuyla
ilgilibir açıklamaArifAy'dangeldi.

Ay, yayımmız üzerinde kitaplığındaki imzalı
''Yeni Bir Sevda Süleyman'ı"mn yok oluşunun
farkına ilk kez vakıf olduğunu ve üzüldüğünü be-
lirtiyor. ''Ben, hiçbir zaman, kitaplığımdan
sergicilere ya da kitapçılara kitap satmadım.
Bunu, kendi adıma doğru da bulmam. Her-
şeyden önce, ben bir okuyucuyum, kitap alı-
rım, kitap satmam." diyen Ay, açıklamasında,
kitabın elinden nasıl çıktığını araştırıp muhtemel
durumları zikrediyor:

"Zaman zaman hanerne dostlar, arkadaşlar
gelir; onları çalışma odamda ağırlarım hep.
Bu arada, bazıları, okuyup getinnek ko-
şuluyla kitaplığımdan kitaplar alırlar. Hatta,
kitaplığımda fazla olan kitapları hediye et-
tiğim de olur kendilerine. Yalnız, hediye et-
tiğim kitabın imzalı olup olmadığını da özel-
likle bakarım. Sözünü ettiğiniz kitabı, bir
arkadaş bana sonnadan kitaplığımdan alıp,
sonra da iade etmemiş olabilir. Aslında, ola-
bilir değil, olmuştur."... "İşte, elinizde bu-
lunan Yeni Bir Sevda Süleyman'ı böyle bir
garabete kurban gitmiştir. Dolayısıyla, vur-
guladığımız vefasızlık, sadakatsizlik ni-
telemelerinin muhatabı, aldığı kitabı iade et-
meyen, onu kitapçılara satan sahte
arkadaşlardır sanırım. Hem kendi adıma,
hem de onlar adına Sayın Karcı'dan özür di-
lerim. Size de, böyle bir olayı gündeme ge-
tirdiğiniz için teşekkür ederim"

Gerçekten, benzeri durumlar zaman zaman be-
nim de başıma gelmiştir. Kitaplığımdan pek çok
kitap bu yollarla ayrılmıştır. Maalesef, sağlıksız
arkadaşlar bizi bazen zor hallere sokuyor.Bu nok-
tada, "vefasızlık ve sadakatsizlik" ni-
telemelerini elbette sözkonusu sahte arkadaşlara
yüklüyoruzbiz de.

İmzalı kitabı ve selamlarımızı Arif Ay'a gön-
deriyoruz.

Bir Düzeltme: İlhami Çiçek ile ilgili tes-
pitlerimizde "Henüz bazı şair ve yazarlar söz-
cüklerme de ginnemiş İlhami Çiçek. Mesela,
Sayın ıhsan Işık'ın kitabında yok" demiştik.,
Halbuki İhsan Işık'ın iki ayrı yayınevinden kitabı
vardı. Biz, kapsamı dar olan ''Yazarlar ve Şa-
irler Sözlüğü, Ünlem Yayınları, İst 1983")kitabı
kullandık. Işık'ın ("Yazarlar Sözlüğü, Risale ya-
yınları, İst. 1990")isimli kitabının 124.sayfasında
merhum şairimizebaşlık açılmıştır.Düzeltiriz.

DİPNOTLAR;
13- Son olarak İstanbul Büyükşehir BeL.Başk. Kültür İşı' Da-

ire Başkanlığı ''Edebiyatın İçinden" üstbaşlığı altında 'Türk
Şüri Krizde mi?" konulu bir açık oturum düzenlenmiştir.

14- Insancıl Dergisi, 'Türkçe Şür Üzerine", Sabahattin Yal-
kın, Sayı: 47, Sh.15

15- Zaman Gazetesi, "Şehir Mektupları", 8 Temmuz 1994
16- Ders Geçme ve Kredi Sistemi, Tanıtım Dökümanı, MEB.

Ankara, 1991, Sh. 32-35
17- Ebubekir Eroğlu, Yirmidört Şiir, İz Yayıncılık, İst. 1991,

Sh. 69
18- Vahdettin Yiğitcan, kardelen Dergisi, Sayı:25, Sh. 7
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O. Adem SELÇUK•
AŞKUGRUNA
Aşk uğruna, zehir-zıkkım içilir,
Aşk uğruna, ömür yere saçılır
Aşk uğruna, coşkun seller geçilir,
Engel yığın yığın, zaman tül olur.

Aşk uğruna, uzanırsın dallara,
Aşk uğruna, el açarsın kullara
Aşk uğruna, koyulursun yollara,
Gurbet diken diken, sıla gülolur.

Aşk uğruna, uyku girmez gözüne,
Aşk uğruna, ateş düşer özüne,
Aşk uğruna, derman yağar dizine,
Dağlar menzil menzil, tozlu yololur.

Aşk uğruna, Mecnun öldü çöllerde,
Aşk uğruna, Döne Çamlıbellerde,
Aşk uğruna, Kerem gurbet ellerde
Tüter alevalev, Aslı külolur.

Merdan GÜVEN•ÖZLEM
Mızıkayla şehre uğur ettiler,
Çokgeçmedi kavalları özledim.
Gönül harmanında yanık buğdayı,
Doldurduğum çuvalları özledim.

Ala koyun, çifte kuzu doğuran
Hırçın Elir damda hamur yoğuran
Karşı köyden düğünlere çağıran
Zurnaları, davulları özledim.

Bir gönül namesi, ince çan sesi
Gizlice sağdığım Auşar keçisi
Hoş sohbet döşeği çoban keçesi
Serildiği ağılları özledim.

Tezeğin dumanı tüter bacadan
Şap çeker kağnılar aylı geceden
Iner suyum yaylalardan, yüceden
Çay başında çakılları özledim.

Zeynep toy güvercin, haktan vergili
Nazlı anasından daha görgülü
Ayşe al yanakIl, kırk bir örgülü
Belikleri, kakülleri özledim.
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M. Varol ÖZTÜRK•
ARTIK ZAMANLAR

ateşi karda bekledim.
mümkün olsaydı koparmak mevsimleri
bahara güzü eklerdim
tamam olsun diye hayat hikayem

oturmuş
isyanın şiirini yazarken bir şair
yüreğim ellerimde
bakire karanlıklar peşine düşmüşüm

alnımda o bildik çizgiler
saçlarım hayat yüklüdür
kapılar yanlışa açılmıştır üstelik
gecikmiş feryatlarımı ararım

inadına yaşanmış bir hayatın
yükü elbet ağır olacaktır
ezilip geçilen artık zamanlarda
oylum oylum yanık türkülere
söz olacaktır

her sözün alı'a eklendiği günlerde
bir kaşık suda boğulmuştur
çetince bilekleri
onulmaz acıları ve yüreği
ve kalemi deryaya uzanmıştır şairiıı
artık her damla bir kelime
her dalga bir hikayeye zeyldir
sahillerse onulmasan işaret taşı

kavuşmak haramdır
susmak belki bir sığınak
acının gözenekleri kanla dolmuştur
'artık zamanlar'
ilmihalolmuştur duygulara

Oolu.:z;---------------------------------------------------



İdrisAYDIN• •
GECEYLE GELEN

Gecedir ölüm
Bir ceylan sessizliğinde gelir
Ürpertici yalnızlığında şehrin
Koyacak yer bulamazsın yüreğini

Bir bayrak gibi açılır hüzün
Soluk gölgeleri kalır dostların
Harcanmış gençlikler veparçalanmış
Analar gözleri dolu bağırları yanık

Koşar atlıları ayrılığın
Dinmez ruhlarda fırtınalar
Gündelik hayatlarına çekilir insanlar
Yarım kalır oyunları çocukların

Yiter yusuflar kör kuyularda
Uyuruz kan uykularda
Gecedir ölüm
Bir ceylan sesizliğinde gelir

Ali Türkmen PARLAK•
AGLAGÜLÜM

Ağlagülüm,
Doyasıya...
Çektiğin bu azap
Taşıdığın bu yük
Derdin büyük ... ağla!
Belki deli diyecekler,
Belki çocuk sana ...
Yaralı yüreğinle,
Onurunla ... Şerefiale ağla!
A~l Ç" k" ,g a... un u açsın ...
Damlayan gözyaşlarında
Kardelenler açsın ...

On



Hümeyra YARGıCı•
BEKLEYİŞ
İsyan gecelerinde hüznü damıtıyorum
Bomboş tesellilerle kimi avutuyorum
Sevda denizlerinde gezdiğim günler nerde?
Artık açmıyor güller yorgun pencerelerde

Beni yaldızlı sözler, hüzünler anlatamaz
Bu çekilir dert değil, her yanında bir çıkmaz

Gôzlerimde yorgunluk acı ve umutlar var
Gökyüzünde aşk yüklü dumansız bulutlar var
Geçmek istemiyorum bu dert yüklü nehirden
Kurtar beni bu ıssız, bu karanlık şehirden

Gelmek ümidi varsa söyle de bekleyeyim
Bu yalansız sevdaya sevinçler ekleyeyim.

Acı ve ızdırabın adı kalmadı artık
Gurbet gecelerin tadı kalmadı artık
Bilmiyorum burada sensiz ne edeceğim
Ya boyun eğeceğim, ya çekip gideceğim

Başka bir yol göster de sabredip dayanayım
Aydınlık sabahlarda ümitle boyanayım.

Gecelerdeıı hederi silip atmak nafile
Olüme gidiyorum sonumu bile bile
Ufuklarda güneşin çaresiz ışıkları
Bahçelerde sevdiğim hüzün sarmaşılıları

Dağlara sesleneyim yol versinler gölgene
Acı söz söylenmezmiş, hiç yalansız sevene

Bedriye KORKANKORKMAZ•
KURTARILMAMIŞ KUDÜS.
Elimi uzatıyorum çığ altında

hurtarılmamış Kudüs'üm diyerek.
Üçmilyona dokuz can besleyen

zıpkın yemiş balığı m ben.
Öreelenmemiş sancılarımda

örkidelerim var yaşlanan.
Ömür takısı boynunda

göçük altındaki kardelenim ben:
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İrfan COŞKUN•
ATEŞİ AVUÇLASAN YANMAZ ELLERİN

Sen şöyle şuracıkta otururdun hani ya
Bir sigara yakardın asırlık dudakların arasında
Çekerdin yalnızlığı ciğerlerine
El azatan olmazdı omuzlamıştın yorulan gözlerini
Kalkmayı denerdin yere kapaklanmış tahta peykenden
Olmazdı bir türlü
İsyan ederdi eskimiş çarıklarından nasırlı ayakların
İşte o an boynu bükük bastonun koşardı yardımına
Vetutardı ellerinden

Soğuk bir eda beklerdi seni nezaretvari
Karanlığa açılan perdesi vardı
Kuş konmazdı güneş uğramazdı
Bayat ışıkları camlarını okşardı

Oysa sen,
Bir çağın üç boyutlu aynasıydın
Yorulmuş ayaklarınla Çanakkaleyi taşırdın iliklerine
Benimle çocuk olur
Babamla yükünü paylaşırdın hayatın
Bir de seccaden vardı anlından öpen
Ötelerden haber verirdi ak sakalın
Ben galiba yolcuyum derdin inanamazdım
Dudaklarından akardı yüzyılın trajedisi

Ağarmış yüzünü gördüm
Kaplaınıştı şakaklarını sonbahar halkaları
Ateşi avuçlasan yanmaz ellerin
Estergona kondururdu yüreğini

Vebirgün
Gözlerin incelmişti
Öyle incelmişti ki,
Tanıyamamıştın beni
Sonra hafifçe adını fısıldadım kulaklarına
Bağırdım, haykırdım, korktum ağladım
Duyamadın.
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ErdalNOYAN• YAVUZBÜLENT BAKİLER'İN şİİRİ

Yavuz Bülent Bakiler'in şiiriyle Edirne Öğ-
retmen Lisesinde öğrenciyken 1970'li yıllarda ta-
nışmıştım. "Duvak" isimli eserini okumuş ve sev-
miştim. Tam o yaşlara seslenen bir ürün
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şairi yine o
yıllarda takip ettiğim ''Hisar Dergisi" sa-
yılarından da hatırlıyorum. "Yalnızlık" ve "Se-
ninle" isimli şiir kitaplarıyla sonraki yıllarda
karşılaştım. Uzun zamandır yeni şiirine rast-
lamıyoruz. Herhalde şiir yazmayı bıraktı. Bu se-
beple Yavuz Bülent Bakiler'in şiir serüvenini ta-
mamladığını düşünebiliriz.

Nereye yerleştirmeli bu tamamlanmış se-
.. .?ruvenı ....

İnsanı, aileyi, milleti ve vatanı şiirleştirmiştir
Bakiler... Güzeli-çirkini, iyiyi-kötüyü, yanlışı-
doğruyu ayırmada söz konusu unsurlar için his-
settiği bağlılığa terazi görevi yüklemiştir. Ke-
limeleri bu bağlılığın merceğinde manalandırır.
Tarafsız değil taraflıdır şiiri... Ata yurdu Azer-
baycan ve yetiştiği Sivas, şahsiyetini ve şiirlerini
beslemiştir.

Serbest tarzda yazmış, uzunlu kısalı mısralar
ve bütün imkanlarını kullandığı kafiye sanatı va-
sıtasıyla akıcılık kazandırmıştır şiirine. Duygulu,
sade ve anlaşılır. .. Bu nitelendirmeler şiiri hak-
kında hem müsbet hem de menfi olarak kul-
lanılabilir! Çünkü şiir çok çeşitli açılardan ba-
kılan sanat dalıdır ... Yavuz Bülent Bakiler'in
şiirini gelip-geçici, sıradan ve basit bulanlar ola-
bileceği gibi, böyle nitelendirenlerin haklı ge-
rekçeleri de ortaya konulabilecektir. Bu sadece
Bakiler'in değil, "şiir gerçeği"nin meselesidir.
Şiir, kaynakları ve keşif imkanları çok geniş bir
dünyadır. Bu dünyada ısrarla gezinirken saf şiiri
yakalamak mümkündür, ama hiç rastlamamak
da ihtimal dahilindedir. Asıl önemlisi ise, ya-
kalananın şiir' olup olmadığı konusunda belki de
hiçbir zaman görüş birliği bulunmayacağıdır. O
yüzden biz şiir gerçeğinin tamamını herkesin
gönlüne göre bir gül ve diken bulabileceği gül
bahçesi kabul ediyoruz. Yavuz Bülent Bakiler'in,
Arif Nihat Asya şiir halkasının zincirlerinden biri
olduğunu söylemekleyetiniriz.

İncelememizde şiirlerinin tekniğinden çok
muhtevaları ilgi alanımıza girmektedir.

"VE BÜTÜN YETİMLERİN YÜREGi BEN-
DESIZLAR"

Bakiler'in şiirine mührünü vuran unsurunun
anne ve çocuk ikilisi sık sık karşımıza çıkar. Ge-
cekondularda sağlıksız şartlarda yaşayan ço-
cukların hikayesi yüreğimizi sızlatır. Yetim ço-
cuklar, işçi çocuklar ve dilenci çocuklar;
çaresizliğini sabırla yenmeye çalışan analar. Yaş-

larını yaşama imkanından mahrum çocuklar
"ceylandan ürkektir" ama anne ürkeklikte da-
ha ileridir. Çünkü ürkekliğinin sebebi yavrusuna
hissettiği sevginin sarsıcı yüceliğinden beslenir.

Fakir şartlarda bile olsa, masallar anlatan,
türküler söyleyen, evi ve hayatı aydınlatan bir
anneye sahip çocukların zenginliği; anneden
mahrum yaşayanların derman bulmaz yal-
nızlığına göre imrenilecek seviyededir. Acıların,
çilelerin bile ölçüsü var, onlarda basamak ba-
samaktır. Şüphesiz satıcılık yapan çocuklar di-
lencilere göre daha bahtiyardır. Bir de suçlu ço-
cuklar ve onların anneleri var! "Gül" damlası gibi
yavruları mahkeme koridorlarında görmek, bu
sosyalolgunun sorumluluğunu paylaşmak, on-
ların suçlarına ortak olduğunu düşünerek acı-
lanmak. Bizeböylehisler tattırmakta Bakiler, ya-
ramızı deşmekte, acı çektirmekte şiiriyle. Ya
anneler ... Çocuğu hapse düşmüş anneler ... ''Ne-
rede yanlış yaptım?" sorgusunda yürek oyaBwi-
le...

Aç çocuklar, dilenci çocuklar, suçlu çocdMar...
Cemiyet bu günahların ısırığında kıvranır. Se-
filliğe terkettiğimiz çocukların yüzünden hala ye-
rin dibine geçmeseydik, "müslüman bir mer-
hamet abidesi"ni andıran annelerin varlığı
sebebiyledir.Yağmur gibi dış düşmana, sel gibi iç
kahpeliğe rağmen ayaktaysak. nur yüzlü an-
nelerin temizliği hürmetinedir. Aile, cemiyeti
ayakta tuttuğu için önemlidir ve anne ailenin en
parlak şahsiyetidir. Günde beş vakit namaza du-
ran, ağzı dualı anneleri hakettiği makama koyar
şair:

"Yurdumuzun yuvamızın orta direği
Dünyadaki varlıkların en mübareği"
Şiir bu mısraların neresinde derseniz: Bütün

harflerinde nüfuz etmiş "anne" kelimesindedir,
derim.

''BİR YANIK BOZLAK GİBi YÜREGİME
DÖKÜLÜR"

''Hayın, cahil, asabi, taş devrini yaşayan
kaba kuvvet" şaİrin Anadolu insanını anlatmak
için kullandığı kelimeler. ''İınbikten geçmiş gi-
bi sıcak, misilsiz bir merhamet" ifadeleri de
öyle.Anadolu'nun ihtişam veya sefalet içinde olu-
şu bu iki tanımlamadan hangisinin ağır bastığına
göre değişmiş. İhtişam ve sefalet!.. Anadolu bu
ikisi arasında devirmiş çağları.

Alim'i de görmüş Anadolu, zalim'i de... Şeh-
rimizi süsleyen ince sütunlar, şadırvanlar, kub-
belerde bizim eserimizdir, çirkin, kaba şekilsiz
harabelerde. Güzelin, zenginin, muhteşemin şa-
hidi boldur. O sebeple olsa gerek Bakiler; Çileye,
derde, gama şahitlik ediyor daha çokve yolsuz,
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ışıksız, susuz köylerin kerpiç e lerin e -a-
şayanlann yoksunluklanndan görüntü er _ -ar
Anadolu'nun son yüzyıldaki kara ennin e
önemli sebeplerinden birisi okumuş-yazmış
nankör çıkışıdır. Yani diktiği ağaç gölge rer-
~e~iş~ir. Sebepl~eri do.ğuran asıl seb~p is
Islam ıı;ı"koyd~gu kesin yasakl~ bile çiğ-
nenmesı! Şaır, hurafelere dın di re
rılışımızdaki acayipliği de iyi yakala
İslamiyet, sakal-ı şerif gibi kırk bohçada kav-
bolmuş, Islami ahlaktan eser bile yok! -

Hayat, maddi rnekanlara ihtiyaç hisset irir.
Ama o maddi mekanların manevi havası da var-
du:,.Evler vı: şihirler sadece taşlardan, demirden
tugladan, ağaçtan, sokaktan, meydandan ibaret
değildir. Mesela evlerimiz de Kur'an ca-
milerimizde ezan hayatımızın kimlik kartıdır
varlığımızın ispatıdır. Vatanda ezanın susmas~
esarete düşmüşlük için yeterli delildir:

"Her sabah ezan sesiyle
Müslümarımüslüman uyanan şehir"
''BIR HUZUNLU AYDOGAR KARANLIGA

SAPSARf'
. Bir ~ilı:nde Sivas'ı, Sivasta Türkiye'yi, Tür-
kiyede Islam'ı keşfedemeyen gönül Anadolu ik-
li~in~ :Y3:bancıl.a~~ış~ır.Zaten gaye ve güç-
lenmızı Sıvas kilimını meydana getiren ilmikler
gibi birleştirmeyi başaramadığımızdan dolayı iş-
sizlik, fakirlik, evsizlik, anarşi kapımızdan eksik
olmuyor. Şair Anadolu insanının yanlışlannı
ameliyat masasına yatınrken yine de ona kıymak
istemez; onun memleketine karşı derin sevgisini,
kargaşadan değil düzenden yana tavır alışını da
vurgular. Odediği vergiyle, verdiği askerle dev-
letini ayakta tutan bu insanların devletten sa-
de~cekırbaç gördüğü devirlerde yaşanmıştır. "Kı-
hgı, kıyafeti, türküleri" bizden olmayanlar hem
kırbacı elinden tutmuş, hem de feryat etmiştir.
Anadoluya düşen: Sabır sabır sabır ...

Insanımızın en acil meselesi ihanet derecesine
ulaşmiş yabancılaşmayı önlemektir. ışıklı za-
manlan yaşadığı gibi, zindan vakitlerin ka-
ranlığını da görmüş ''Yunus Emrelerin atsız-
pusatsız" fethettiği bu memleket, ''yüreğinde
bizden nakış" taşıyanlar tarafından yeniden ka-
zanılman bekliyor.

"ZULUM BIR HANÇER GİBi içİMizE
OTURUR"

Yavuz Bülent Bakiler. sağ-sol ku-
tuplaşmasının şaire şiddetle etki ettiği dö-
nemlerde ürün vermiştir. Kabaca nitelersek yeri
sağdadır. Köy insanının alabildiğine sö-
mürüldüğü bir ortamda köylümüzün meselelerini
samimi ve sade şiirlerle dile getirmiştir, bir sürü
laf cambazlığı arasında keçiboynuzu misali sun-
mamıştır. Sosyal gerçekçilik adına cemiyet ya-
pımızın dinamitlendiği yıllarda çarpıklıklanmızı
ve eksikliklerimizi "vatan ve millet" sevgisinin
hassasiyetinde ortaya koymuştur. Kupkuru bir
sefalet edebiyatına yenik düşmeden, insanımızı
müsbet ve menfi yönleriyle sergiler.

Bakiler'in şiirinde aile ve m'
ık sık rastladık. Ummette ise sa
runun karşımıza çıktığını görüyo
geçilmez şefkat kaynağı, milleti bü
eşmesi, ümmeti ise İlahi şems
ğınmak olarak açıklamak mümkü
a_rılanların üyesi durumundaki ins
a bir değer ifade eder, mana taşır
:.. tadında ve farkında yaşayan .
millet ve ümmet şahsiyetini silen
e tamamlayan birlik oluşumla

leyişle bunlarsız ''kişi'' dü .•..•~_.:c._o,
siirlerinde ''kişi''yi bağımsız öze

mı tir. Iaddi ve manevi varlığıj a
trn cırr-u irçok evincin ve acının tek ba.•ın

taşımıştır. Insan hayatın ortasında
öze • e e de rarlığım belirgin bir şekilde
kırmiş . B adarla kalmayan insan, aile ka -
ra!lliyla bır a~a ın manasma daha bir eriş-
mış güci e ç ca mış, şahsiyetini kıvama
getirmiştir .

Millet olgusu da çağının bir gerçeğidir. Büyük
kültür sözle me-inin oluşturduğu ''millet''e bü-
yük evgi be ler sair. Bunu da geniş anlamda dü-
şünür

'Ya tutup sizi kaldırsam oradan
Ya düşsem toprağa erkekçesine"
mısralanyla ve birçok şiiriyle o insanların k -

şı karşıya bulunduğu akıl almaz işkencele
sını çekmiş; çaresizliği kabullenmemi
hibi bir insan olarak üzerine düşe
Yirminci yüzyılın Anadolu'da e rliı.'":IT'l:n·r!
letimiz için bir zulüm çağı olmuştur:

Yavuz Bülent Bakiler. kişi-aile
tünleşmesini sağlamış, oradan ',{-iTTlTTH:Ol

yapmamış veya yapamamıştır. T

çizgi takip etmiştir. Bu ise isı
ile ne ölçüde bağdaşır? Bütün mus ....L----=----'..~'--
ği! müslüman Türklerin şiirinı
siklik olarak mı görmeli?...
şair sadece Keşmir mus,••.•.•.:.......:..
selelerinden ilham alan
lerden hiç söz etmediği içi
lemek mümkün mü? Islamı
tabiki mümkün. Asıl değrus
lüman Türk'ün şiirini Yi:U.J~=h..':

radan "ümmet" gerçeğinı
çıkmaz. Çağımızm ha-
nımlamasının başına il
yeni bir ideoloji_ "·l1nri.,,;:;,,--~-

layışlann da rüzgarı
siklik varmış görün
millileştirme özentis .
üstünlüğü verecek
vetlendirecek, arıta
leyişte yakalamıştır :;

''Ezanlar yükselir
Bütün camilerde

rur
Secdeye varır aıınıar,
Durulan ben olur-am,

i!iiii----------------------------------



..seyin TOKUŞ

•
YOK
Binbir yerinden yamalı bir şehirdeyim
Sularım bir başka tadı m yok ...

Çocukluğum hoşuşur eski sokaklarda
Silinir isimler bir bir adım yok ...

Nerede muhabbetin, nerede sevgin Rabbim
Seni anmak için güç ver tôhôtim. yok ...

Zifiri sisler çöker gönül şehrime
Fırlayıp kaçmaktır muradım kanadım yok ...

Bazen bir nur süzülür penceremden; ne muhteşem
Kanat vurur tüm hücrelerim yerindedir neşettı
Çözülür ilmek ilmek en esrarlı bilmecem
Gündüzlerim daha nurlu, gündüzlerime eştir gecem

İşte o zaman sen kaplarsın zihnimi
Saniyem sensin, yelkovanım, akrebim saatim yok ...

Hep sen kovalarsın seni adım adım her saniye
Bazen sıkıntım sıkar beni rahatım yok ...

Masivam çok. sancılarım, umutlarım, düşleri m çok
Artık o gün olsun efendim, senden gayri hayatım yok ...

Fatih OKUMUŞ•AŞKADAİR
Aşkadair
Şehre dair
lstanbul'a dair
Şiirler okuyorum gün boyu
Firfıke, visfıle, sevgiliye dair
Vefaya ilişkin
Hasrete dair

Yürüyorum ahrete doğru
dünyanıza teğet
sevgiliye dair

Göçüpgidiyorum sonra zamandau
tüm gemilere el sallayarak kıyıdan
bir gün bir el çekip alacak beni
şiirlerimi yakıp gemilere bineceğim
bir ülkeye doğacağım rüyadan uyanır gibi
sonsuzluğa dair

Aşkadair
Şehre dair
Vefaya ilişkin
İstanbullu şiirler dokuyorum işte şimdilik
diişlere dair

~ Onbeş



Nurullah GENÇ•
ÇAGIRIN AYIŞIGINI

yıldızların umut taşıdığını
gördüm yedi kat göklerden
güneşten koparıp ellerimi
kuşandını zırhını pürüzsüz duaların

çağırın bebeği, ayışığını çağırın
çağırın öfkeyi, rüveydayı çağırın
birbirine benzer bebek ve ayışığı
ikisi de salıncaklarda büyür
birbirine düşmandır öfke ve rüveyda

toplayın bütün musa'ları
denizleri
orduları
bıldırcııı etini
ben öfkeyi değil, ayışığını
rüveydayı değil, bebeği istiyorum

bebek, hakikate çağırır da öfkeyi
öfke ateşe düşer
ayışığı sarar yüzlerimizi
rüveyda sanki mahşer

artık yalnızlığa karşı savaşmıyorum
karanlık
kangren
başıboş kentlere giriyor hayallerim

çağırın ayışığını
rüveydayı çağırın
ben maskeli değilim
günahına girsem de karanfillerin
çekmedim kalbimi bakışlarından
çağırın ayışığını
gözlerime süreyim

o şimdi ısırgan büyütüyor sokaklarda
. o şimdi bir sancıdır sevda duraklarında

kalbimi karalıyor binalarda o şimdi
intikam devşiriyor rüyalarda o şimdi

geceyi kaldırın omuzlarımdan
yoksa bütün çiçekler kuruyacak et imde
karşuna dikildikçe fosforlu, kıvılcımlı
rüveydanın zehir, nefret gözleri

halbuki ne vergiler ödedim rüveyda için
yargılandam
tutuklandım
mahpusum vicdanımın ıssız köşelerinde

çağırın ayışığını
rüveydayı çağırın
reva mı beni böyle kurşunlamak derinden
ruhum bakamaz oldu güllere, kederinden
reva mı, içimde soluklanan kuşların
kırmak kanatlarını
sonra gitmek, arkaya bakmak i ın bir defa
bırakıp adım adım istilızô: t .humları
bu zamansız şairi incitmek re a mıdır
sevindirmek dururken, öldürmek reva mıdır
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