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Burhan SAKALLı•
MOR CEPKENLİ şİİR

siyah bir çavdar ekmeğini bin bölüşüp
acılara hatıl: eylediğimiz günlerde
çelik çomağı bırakıp
eli kalem tutar olmuşum
anam şair olma oğul demiş
anamainat
tetik düşürmüşüm şiire
şair olmuş um

şair olmuş um
"seoenleri toprak olmasın diye çocukların"
sözün onuru bilmişim şiiri
bilmişim şiiri sözün namusu
büyümüşüm zehir zemberek acılara
nice hayranlıklar görmüşüm
ihanetin bini bir para

yakılmış yıkılmışım bir baştan bir başa
bir tahrir-i sükun'a mahkumgözlerim
bir yanım çanakkale' dir yanar
bir yanım istiklal mahkemesi kanar
söze ve şiire and verip beklemişim
bu acılı hoyrat hangi dağa konar

bükülmemiş bileğim susmamış dilim
muhalif destanlar yazmışım dağlara
en kahpe zamanlarda
tevekkeltü alellah deyip
sığınmışım kırk düğmeli
mor cepkenli bir şiire
anam şair olma oğul demiş
anamainat
'tetik düşürmüş üm şiire
şair olmuşura
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Paşa ÇETEN•
SALDıRIYOR GÜN

Kanla yoğrulmuş topraklar önünde
Öfkeyle saldırıyor her doğan gün bana
Eski şehitlerin kaybettiği itibar savaşları düne çekiyor
Eski aletler, çaresiz öfkeyle saldırıyor gün

Nasıl düşer güneş, toprak, su, hava
Özgürlük nasıl bir kelepçedir
Geleceği aydınlatmayan bu yol nasıl düşmüş sabıkama
İyi huylu ve iyi haldeyken nasılda saldırıyor gün

HakkıYANıK•
NALAN

. '

-Anadolu 'ya-
Riieigôs-larııı
tufanların arasında
soy
nôeenin.
gelincik duruşlu

yedi tepeli şehir'in
boynu bükülmüş
talan olmuş
sevi yavuklusu
anası
ve
yavrusu

ben senin varınım
vefalı göğsünde uyuyorum senin
kalbinde
kendini ağulamış afyon
zakkum tortusu

yüreğim leke dolu
yüreğim leke
yüreğim
eyanadolu!

yine mi şeb-i yeldô.korkusu?



Mehmet NARLI•
ŞİİR ÜZERİNE - VI -

YİNE İMGE ÜZERİNE
Bir gariplik var bu işte! Yaşadığımız dönemde

hemen hemen herkes şiirin imge ile ya-
zılabileceğini kabul etmiş durumda. Ama bu ka-
bul şairleri ne kadar kuşatıyor belli değil. Yap-
tıklarımızın taklidi olabileceği gibi,
kabullerimizin de taklidi olabileceğini hatırdan
çıkarmamalıyız. çoğu zaman hatırdan çıkarılıyor
ki bazan mesaja da, benzetmeye de, kelimeye de
imge diyenlerirniz çıkabiliyor. Oyleki şiirinde hiç-
bir soyutlama işareti bulunmayan bile "imgenin
öneminden" söz edebiliyor.Neden böyle?

Çünkü imgeye götüren süreç aslında ya-
şanılan bir süreç olmuyor. Bu süreci yaşamayan
insan için imge, insanlar arasında cazibesi olan,
reddedilmesi zor bir kavram düzeyinde al-
gılanabiliyor. Mesela "özgürlük önemsiz bir şey-
dir" dediğinizde, alacağınız tepkilerin aşağılama
taşıdığını bilirsiniz. Ama özgürlüğü bir iç oluş
olarak yaşamasanız da olur, yeter ki ondan söz
edin...

İmgeye götüren sürecin, temelde iki boyutu
vardır: Birincisi bilgi; ikincisi kendi olmaktır.

Bilgi, insanın hangi eylem ve oluşlarını kap-
sar; bunun bilinmesi gerekir. İsimlerin bil-
gisinden, öz bilgisine; nakli olandan akli olana,
tecrübi olandan sezgiselolana kadar uzanan bir
duyuş ve düşünüş alanını kapsar bu bilgi. Sadece
nakli, sadece isimlerirı bilgisi, sadece tecrübe, in-
sanı imgeye değil; kurulan imgeleri taklide gö-
türür.

İsimlerin bilgisiyle insanlar, nesnelere sahip
olabilirler. Ama bu sahiplenme aslında bir çeşit
işgal ve bu işgal de özünde bir tutsaklıktır. Nes-
nelerle ilişkisi işgalle tutsaklık' düzeyinde kalan
insanın imgeye ulaşması çok zordur. Ulaştığını
sandığı şey imge değil,' sade nesnelerin yer de-
ğiştirmesidir. Halbuki kanaryaya duyduğumuz
ihtiyacı, onu evimizde alıkoymadan da gös-
terebiliriz.

Kullandığımız eşyanın, baktığımız tabiatın,
yaşadığımız çevrenin, konuştuğumuz kav-
ramların bizi rahatsız eden tarafları, özleri ile il-
gili değilse, rahatsızlığımızın derinliğinden ve sü-
rekliliğinden şüphe etmeliyiz. Bu derinlik' ve
süreklilik olmazsa imgeye uzanabilecek bir ko-
numa geçemeyiz.

Nakli olan şey akli değildir demek is-
temiyorum; ama nakli olan da her zaman bir baş-
kasına teslim olma tehlikesi vardır. Çünkü olmuş
olanlar ve söylenmiş olanlar her zaman bizim dı-
şımızda cereyan ederler. Oysa her şeyin bizde
başlaması ve bizde devam etmesi gerekir. Buifa-
de ile nakil reddediliyor sanılmasın; tam tersi, bu
ifade, nakli olanın aklı bir .kimlik kazanması ge-

rektiğini anlatır. Bize nakledilen, kendimizin de
içinde bulunduğu bir duruma uygunluk ar-
zetmiyorsa, nakledilenin akli bir kimlik ka-
zanması zordur. Akli olmayan da adı üstünde
nakliyattır; üretim değildir. Nakliyat imge kur-
maya değil, imge nakline götürür. Bugün şi-
irimizde gümrüksüz bir nakliye sektörünün ol-
duğu malumdur.

Tecrübeden sezgi alanına geçmeyen oluş da
imgeye götürmez. Hiçbir şey hayat kadar öğretici
değildir ama hiçbir şey hayat kadar körletici de
değildir. Tecrübe, bizi yaşanılan hayatın ka-
çınılmaz olduğu fikrine götürüyor ise, bu körletici
bir tecrübedir. Bu şekilde, tecrübenin bize ka-
zandırdığı şey, aslında kaybettiklerimize alış-
maktır. Çok tecrübeli olarak bize tanıtılan çoğu
insan aslında bir çok değerini kaybeden insandır.
Tecrübe, bize tembellik ve pasiflik aşılıyorsa, ha-
yat bize neyi öğretmiştir?

Tecrübe bize, sezgisel bir güç kazandırmalıdır;
her şeyolup bittikten sonra kabul etmeyi değil!..
Olup bitmeden önce, olabilecekleri sezmeyi ve ol-
ması gereken için kendimizi ve başkalarını uya-
nık tutmayı öğretmelidir bize.

Bilgi bu eylem ve oluşlarla iç içelik ar-
zetmediği zaman imgenin oluş sürecine dahil ede-
mez kendini şair.

İmgeye götüren sürecin diğer bir boyutu da
"kendi olma"dır. İnsanın kendi olması, biraz da
nelerinden vazgeçebileceğiile ilgilidir. Elbette in-
sanın bazı görüntülerinden vazgeçmesi onu, ken-
di olmaya götüren tek şart değildir; ama atılacak
ilk adımdır. Çünkü bu hayatın her kurumu, her
örgütü, insanın kendisiyle buluşmasını önlemek
için örülmüş bir duvardır. Duvarın bu yüzünde
kalanın imgenin köklerine tutunması zordur.
Çünkü duvarın bu yüzündekiler, öbür tarafa bak-
mak isteyenleri küçümseyecekler, yalnızlıkla teh-
dit edeceklerdir. Veya herkesin duvarın öte-yü-
zünü unutması ve onu düşünmekten uzaklaşması
için suni duvarlar yapıp seyircilerin önünde yı-
kacaklardır. .

Nelerden vazgeçmeyidüşünmeli kişi, kendi ol-
mayı düşünmesi için? Bana' kalırsa, kendisine ih-
tiyacı olarak sunulan psikolojik ve maddi doyum
vasıtalarının gerçekten ihtiyacı olup olmadığını
düşünmekle başlamalı işe. Bu psikolojikve maddi
doyum vasıtalarından ilk planda vazgeçmese bi-
le!..

İnsanı kendi olmaya götüren bir yol da "in-
sanın kendini önemsemesi" olabilir. Kendini
önemsemeyen insanın yaptığı işin ciddiyetine er-
mesi beklenemez. Kendi yaptığı işin ciddiyetine
eremeyen insan aslında başkasının da ne yap-
tığını anlayamaz.

______________________~ t)~~c



Yasin MORTAŞ•
BERATHU

arı yürekler
altında binlerce hiı
titrer ruh yaprak gibi
gece bir akitdir hu
uelettir luunişana berat.

güvercinler hiı berat
hafiflensin kanatlar
çöl havuzunda su berat
kuşlar sesiyle hu berat.

kandil yanığı geceler
güneşi köz gibi yak
bu sağnak son berat
gözler yaksın fecrini.

alınlarda göç güneşi
mesaid-i aksa-haram berat
kanlanan göz ırmağı hu
çözülsün dizler berat.

rahman gecesi
rahim gecesi
rahmet gecesi hu
yanar kandillerde nur
berat gecesi

Ali BÜYÜKÇAPAR•
ADAK

Yıldızları ne çok bu gecenin
Yeryüzü bir kurban mı sunmakta yoksa
Dağlar susmuş
Poyraz el bağlamış
Meydanda havariler
Çıkınlarında taş
Kadehleri ellerinde
Gözlerine mil çekilmiş

~, ~C __ ~ ~ __ Beş



Hüseyin SÖNMEZLER•
OLMAYACAK

Taşlar gibi dizileceğim kaldırımlara
Yollar gibi izlerin,
Qrselenmiş olacak
Orselenmiş kalacak.
Seyyahlar kesince ümidi
Dostlardan,
Örselenmiş duygular fışkıracak.
Uçurtmalar düşecek gecenin tüllerine
Karanlıklar saklayacak renklerini
Boğacak
Nefes alsam olmayacak
Gölgeler kabaracak yüreğimde
Aldırmayacaksın
Olmadık izler kalacak
Sôelerin. gelecek aklıma
Olmayacak ...

Cemal ÜNALDI•
BENDEKİ YABANCI

Şu hayat yolunun dik yokuşunu
Tırmandım tırmandım bitiremedim
Dört elle sarıldım, dünya işini
Sırtıma yükleyip götüremedim

~akışım gıptaydı, nazardı, kemdi
Içimde haykıran çılgın öfkemdi
O ben değilim ya! bendeki kimdi?
Bir türlü aklımı yetiremedim

Geciken sabaha serilen gece
Geçmişin hesabı verilen gece
Varılmaz yerlere varılan gece
Gönlümü geriye getiremedim.

___________________________________________________)lL~ı



MUSTAFA PINARBAŞI İLE ...
Konuşan: Tayyib ATMACA

• Şiir maceratuz ne zaman başladı?
• 1978 yılının Aralık ayına rastlayan Ma-

raş olaylarında ilk kez, korkunç bir arzu, şid-
detli bir heyecan duydum şiir söylemek için.
Daha doğrusu, çocuk dünyamın, o karanlık
günlerin etkisiyle sanki başka bir galaksiye
doğru hareket ettiğini ve buna dair ilk kı-
pırtıları duymaya başladım, Ancak bu yeni ga-
laksinin adının "şiir" olduğunu ta ortaokul
üçüncü sınıftayken, yani ilk heyecandan üç-
dört yıl sonra keşfedebildim!

Birgün Tercüman Çocuk Dergisi'nde Ata-
türk için yazılmış bir şiir gördüm. Hoşuma git-
ti, aldım. Şiirin altına kendi adımı yazarak,
okulun duvar gazetesine yapıştırdım. Çok de-
ğer verdiğim bir hocam, nasılsa şiiri farketmiş
ve çok beğenmiş. Bana öyle övgüler etti ki,
inanır mısınız, bir anda omuzuma bir ağırlık
çöktüğünü hissettim. Çünkü bunu ha-
ketmemiştim ben .. Ve hayatımın, belki de ilk
ve en önemli sorumluluğu oldu bu. O günden
sonra da yazmayı hiç ihmal etmedim.

• Dolunay'la başlayan şiir yol-
euluğunda karşılaştığınız sıkıntılar oldu
mu?

• Bir kere Dolunay, şiire farklı cephelerden
bakan insanların gelip gittiği (tabir- i caizse)
bir kurs yeriydi. (Okul demiyorum, çünkü o
husüsiyete ulaşacak kadar uzun yaşamadı)
Farklı simalarla, farklı görüş ve eğilimlerle ta-
nışmanın, insana bir takım avantajlar sağ-
ladığına inanmakla beraber, bunları an-
lamaya, kavramaya çalışırken, çoğu zaman
büyük çelişkiler yaşayıp, belli bir çizgiyi ya-
kalamakta çok güçlük çektim ben. Mesela, Ali
Akbaş'ın lirizmiyle, Yavuz Bülent'in destansı
söyleyişleri arasındaki alakasızlıkta, bir hayli
bocaladığımı, bunaldığımı hatırlıyorum. Lise
yıllarımdan kalma, bir de Ümit Yaşar Oğuz-
can hayranlığı vardı. Onun romantizminden,
günlük yaşantıma da yansıyacak biçimde et-
kilenmiştim. Dolunay'dan sonraki iki yıl bo-
yunca, Ümit Yaşar, bende bir başbelası olarak
kaldı hep.

1987 yılında yaşamaya başladığım şiddetli
depresyonlar ve psikiyatrist ziyaretlerinden
sonra, şiirle arama ailem girdi. (Belkide haklı
olarak) aklımdan endişe ettikleri için, o gün

den itibaren şiir yazmama yasak koydular .
Bu yüzden, şiiri çok uzun süredir ter-
kedişimde de büyük sıkıntılar çektiğimi söy-
leyebilirim.

• Türkiye'deki diğer Edebiyat der-
gilerini takip etme imkanınız oluyor mu?

• Biliyorsunuz, Zaman Gazetesi'nin iç say-
fasında, ayda bir, dergi tanıtımlarma yer ve-
riliyor. Oradan beğendiklerime abone olmak
için her türlü imkanlarımı kullanıyorum. Bir
ara 6-7 dergiye birden aboneliğimi bil-
dirmiştim. Sadece ikisinden cevap alabildim;
Kayıtlar ve Kardelen ... Sonra Kardelen'e abo-
ne olmaktan vazgeçtim. Kayıtlar ise üç-dört
sayı elime değdikten sonra gelmez oldu. Ak-
saklığın nedeni konusunda yazışma ihtiyacı
bile duymadım. Çünkü, derginin, sırf bir ce-
maat'in malı oluşundan son derece ra-
hatsızlandım. Kendi sanat anlayışının dışında
ortaya konan eserlere karşı hiçbir ciddi, so-
rumluluk taşımayan bu tip, mutaassıb der-
gilerden hoşlanmıyorum ben. Bugün bizimle
aynı davaya gönül vermiş insanların çıkardığı
sayısız derginin de bu olumsuzluktan na-
sibini aldığım görüyorum. Bunu ne Servet-i
Fününcuların, ne de Garipçilerin tek çatı al-
tında toplanmasıyla bağdaştırmak müm-
kündür. Onlar, şiire yeni bir üslub, yeni bir
bakış getirmek kaygısıyla "ayrı evlerde" top-
lanmaya yöneldiler. Oysa bugünkünün, çok
acı bir tablo ve camide birleşemeyişimizin do-
ğal bir yansıması oluşunun ötesinde, özel bir
tanımı yok.

Hele, Edebiyat dergilerinin "babası" kabul
ettiğim Türk Edebiyatı'nın asli çizgisinden ko-
pup, yavaş yavaş sosyeteleşmeye doğru giden
değişim anlayışı ise hazmedilir gibi değiL..

Bununla birlikte, "KANAT" gibi (bence) çok
seviyeli dergiler de çıktı Türkiye'de. Ancak
adını üç kişi bile duymadan kapandı. Yani de-
mek istediğim, birtakım dergileri takip etmek
de bana işkence veriyor; bir dergiye gönül ve-
rip, onun kapandığını görmek de. Herşeye rağ-
men, dergilerle avunmaya çalışıyorum ...

• Edebiyat dergilerinin büyük ço-
ğunluğu finanslarını reklamlardan kar-
şılamak durumunda kalıyorlar. Okuyucu,
neredeyse derginin reklam gelirlerini he

__________________________________________ }'edl



sap ederek, alınan reklamın dergiyi
kaç sayı çıkarabileceğini hesap ediyor.
Bu durum, Ist.isnüsız bütün dergilerde
böyle. Siz bir dergi çıkarsanız, aynı yola
başvurur musunuz?

• Sadece görsel sanatların sanat kabul
edildiği ülkemizde, Edebiyat sanatçıları ve
dergicilerin durumu, gerçekten içler acısı.. Za-
man zaman çok ağır eleştirilerde bulunuyor
olsak da bilhassa müslüman kesimin, yüzlerle
ifade edebileceğimiz dergilerle gösterdiği bu
daldaki direnişini alkışlamamız gerekir.

Dergi çıkarmanın ne büyük bir külfet ol-
duğunu, Dolunay'da müşahade etmiştim. Do-
layısıyla böyle bir işe kalkışıldığında, hiç-
kimsenin, zorluklar yaşamamak için birtakım
ayrıcalıklara sahip olduğunu sanmıyorum.

Benim sorumlu kişiliğimin, dergi çıkarmak
gibi bir külfetin altından kalkabilecek ye-
terlikte olmadığını da itiraf edeyim.

• Günümüzde medyanın okumaya dar-
be vurduğu söyleniyor. Bu bir bahane mi,
yoksa, şairlerin, yazarların "dergi nasıl
olsa çıkıyor, bende abone olmasam, batar
'ını"desturuyla hareket ettiğinden, bir be-
davacılık alınış yürümüş. Şairler, ya-
zarlar için kullanabileceğimiz aykırılık
sözcüğü, şairi, yazarı, bir müddet sonra
kendi aykırılığı ile başbaşa bırakabilir.
Siz, ne kadar bu aykırılığın içindesiniz?

• Medya, özellikle Türkiye'de çok güçlü bir
ordu. İnsanlarımız onun saldırılarına karşı sa-
vunmasız .. Şair-yazar, yani düşünen insan, bu
insanlara techizat sağlamakla mükellef iken,
kendisi de techizatsız ve savunmasiz kal-
mışsa, onun sanatçılığından zaten söz edi-
lemez, Zira sanatçı yorumlayandır, yo-
rumlanan değil!

Bahsini ettiğimiz vurdumduymazlık, bir sa-
natçı tavrı olamaz. Ancak Türkiye gibi, me-
murun-işçinin aylık gelirinin 125 doları geç-
mediği bir ülkede (mesela, üç çocuğu bulunan)
bir sanatçıdan, gücünün üstünde fedakarlık
beklemek de bir sanatçı tavrı olamaz. O kadar
çok dergi var ki sanatçı, o şehir senin, bu şehir
benim, dergi kovalayıp duruyor adeta. Hal-
buki birkaç derginin imkanlarımn bir-
leştirilmesi düşünülse, hem (her bakımdan)
kalitenin artması hem de sanatçı ve oku-
yucuya yüklenen külfetin en aza indirilmesi
sağlanmış olur.

Dergi çıkaranların. derginin içeriğini be-
lirleme hususunda tek insiyatif sahibi 01-
malarımn, sanatçı ve okuyucunun bek

lentilerine cevap veremerne açısından, belli
bir ahlaksızlığı doğuracağınıda dü-
şünüyorum. O sebeple, kim ne istiyor, so-
rulup, iyice anlaşılmalıdır.

Aykırılık sözcüğü ile, sorunuzun ilk saf-
hasımn bir ilgisi olmadığım samyorum. Eğer
öyleyse, birçok konuda aykırı olduğumu söy-
leyebilirim. Ancak benim aykırılıklarım, ne
din'le, ne de mantıkla bağdaşmayan toplum
kurallarım boykot anlamındadır daha zi-
yade... Şimdi bunların detaylarına inmek is-
temiyorum. Zira sizler benim "yaşadığım dün-
yayı" yaşamadan, aykırılıklarımı anlamaya
kalkarsamz, benim açımdan kötü neticeleri
olabilir bunun. Ama illaki öğrenmek is-
tiyorsamz, şiirlerimi yeniden gözden ge-
çirmenizi tavsiye ediyorum.

.Hollanda'da yazdığınız şiirlerde,
kendi toplumunuzdaki insanlarla, oranın
vatandaşları arasındaki kaynaşmadan
rahatsız olduğunuzu ve oradaki Türk-
ler'in memleket tadında olmadığından
yakınıyor, kah İstanbul'a, kah Maraş'a
uçuruyorsunuz gönül kuşunuzu... Ger-
çekten çabuk mu asimile oluyoruz? Daha
doğrusu sen Hollanda'da yaşıyor musun?

• Esmer bir oğlamn, mavi gözlü bir Av-
rupalı'yı andıran davramşlar göstermesi, bu-
gün, sadece benim müşahade ettiğim bir man-
zara değiL.Adına değişim mi demeliyiz, yoksa
intihar mı bilemiyorum ama bunu Türkiye'de
sizler de müşahade ediyorsunuz. Giderek yak-
laşılan "Dünya Devleti" idealinin saf-
halarından biri olsa gerek bu; tek tip insan.
Doğrusunu isterseniz, .bunun adına asi-.
milasyon demeye korkuyorum. İlk kitabımın
birçok şiirinde işlediğim bu konudan daha zi-
yade' bana rahatsızlık veren asıl neden; tüm
insanlar için huzur ve güven, adalet ve sa-
adetler tasarlayan ve bu aşkla yanıp tutuşan
bir insan olarak, sizin, hadiseler içinde kay-
bolmaya mümkün, insanların gözündeyse de-
liliği ve (amiyane tabirle) enayiliği temsil eden
bir tip'miş gibi algılanmamzdır. Yani insanlar,
kendileri değişirken, beraberindekileri de de-
ğişime zorluyorlar adeta. Korkunç ve önü alın-
maz bir iletişimsizlik bu. İşte bu yüzden, Hol-
landa'yla arama kalın bir duvar örüp; o bir
tarih penceresidir diye ... Sembolik bir kıbledir
diye... Ve en önemlisi de yüce Peygamber'in
müjdelediği beldedir diye, bütün özlemlerimi,
sevdalarımı İstanbul'a adayıp, İstanbul için
seslendirdim.

• "Orada Çiçeksin Sen"in üzerinden
~ • Se11z



dört yıl geçti. Yeni bir kitap hazırlığı
içinde misiniz? Bu ilk kitabınızda, bugün
görebildiğiniz hatalar var mı, kitap bas-
tırmak şairliğin ikinci şartı mı, kitap
'okuyan var mı?

• Hayır, henüz böyle bir hazırlığım yok.
Belki uzun müddet, belki de hiçbir zaman ol-
maz!. Çünkü ben, şiirin birilerinin okuyup be-
ğenmesi ve bazı mesajlar alabilmesiyle anlam
kazanmasından daha çok, ona bir "okul" gö-
züyle bakıyorum artık. Bir derinlik okulu da
diyebilirsiniz buna, bir sevgi okulu da ...

İlk kitabım "Orada Çiçeksin Sen" adını koy-
duğum, ama üzerinden dört yıl geçmesine rağ-
men henüz ortaya çıkmayan kitabım. Allah bi-
lir, basımevinde farelere iyi bir ziyafet
olmuştur çoğu! Ne diyelim, böyle talih düşman
başına bile gelmesin. Ortada olmayan bir ki-
tabın hatalarından söz etmeyi de çok anlamsız
ve hayali buluyorum.

Sohbetimizin başında, şair, yorumlayandır
demiştim. İşte o, bu özelliği ya da görevi se-
bebiyle, dünyada eser ortaya koymak için ya-
şadığının da bilincinde olmalıdır. Bugünü ya-
şar, ama bir serüveni özetler o. Kendini yaşar,
ama geniş kitleleri özetler o. Okuyucu yokluğu
onun kaygısı değildir. çünkü o, yaptığı işi, Al-
lah'ın rızasını kazanmak için yapar.

Ve şunun altını iyice çizmenizi istiyorum;
açık kalplilikle söylüyorum ki bugüne kadar,
şair olduğumu iddia etmek gibi bir küs-
tahlıkta bulunmadım. O itibarla, ben, yu-
karda söylediklerime zerre kadar da olsa ken-
dimden bir tasvir koymadım.

• "Şehirler dağların' gölgesinde uyu-
yor"ken sen yolculuğuna devam edi-
yorsun. Yolun, yordamın ne? Şiiri kime
yazıyorsunuz?
.• Biraz evvel, şairlik iddiasında bulunma-

dığımı ifade etmiştim. Şairliğin, şu yaz-
dıklarım kadar sıradan olabileceğini kabul et-
miyorum. Şair, Kadı Burhaneddin'dir. Meh-
met Akiftir, Sezai Karakoç'tur. Ve şiiri
kendilerine çile edinmiş diğer güzel insanlara
karşı, çıraklık iddiasında bulunmaktan bile ar
ediyorum. .

Ben, sadece yazıyorum. Yazmazsam öle-
ceğime inandığım için yazıyorum. Bu öyle bir
ihtiyaç ki; yanında, havanın ve suyun hükmü
yok. Ekmek bile, ondan daha aziz değiL.

Yazıyorum, ama yazarken dünyanın
mes'elelerini halletmek azmi ve niyetinde de-
ğilim. Mesela, "şu konuda, şu şekli kullanarak

yazacağım" diye saplantılarım da yok! En gü-
zel ve en uzun ömürlü şiirin imgeyle be-
zenenler olduğunu düşünüyor ve buna bil-
hassa ihtimam gösteriyorum. Ayrıca, imgeli
şiir söylemenin zekaya belli bir esneklik ka-
zandırdığını tecrübe ettim ben. Göğün ka-
pılarını aralamada ise, bu esnekliğe sahip ol-
mak gerektiğine büyük inancım var.

Benim için şu da çok önemli; duyuşlarımı,
mesela benimle özdeşleşen bir ya da birkaç
slogan cümle içine hapsetmek yerine, onu öy-
küleştirerek ifade etmek ...

Bu yöntem, benim şiirimin evrenselliğe açı-
lan penceresidir aynı zamanda. Daha çok şeyi,
daha sınırsız ve daha kuralsız söyleme is-
teğimin bir neticesidir.

Şiiri kime yazdığım hususuna gelince. Şim-
dilik sadece şunu bilin: o, asla bir kadın (kız)
değil!.

• ŞUARA süresini sık sık okuyor mu-
sunuz? Müslümanların, bir kör döğüşü

içerisinde birbirlerine kurşun sıktığı bir
dünya coğrafyasında yaşamaktan yo-
ruldun mu?

• Yaşamaktan yorulmak için ne yaptım ki?
Ne yaptık ki? Bir yandan şu izm'in, bu izm'in
faydalarından nasiplenmeye çalışalım, öbür
yandan müslümanların mütemadiyen sür-
dürdüğü kör döğüşünü seyrederek bizzat ya- .
şamaktan yorulduğumuzu şikayet edelim! Bu
ne kadar gülünç bir tezat. Daha açık ko-
nuşmak istemiyorum şimdi, ama hadiselere
karşı çok duyarlı olduğumuz vehmine ka-
pılıyoruz gibi geliyor bana!.

Şuara'daki ibret sahneleri. günümüzle kı-
yaslandığında, birtakım benzerlikler ortaya
çıkmıyor değiL.Ancak, Ümmetin, kıyamete ka-
dar helak edilemeyeceğine dair, alemlerin
RABB'ının yüce Peygamber'e verdiği teminat
da ortadadır. Yalnız, bizim kendi malımız olan
(!) ilmi sahiplenriıek yerine, sokaklara dö-
külmeyi tercih ettiğimizden dolayı, işte, iki üç
kutuplu bir İslam Dünyası'nın tam ortasına
İsrail gibi felaketleri düşürerek, Allah, bizleri
ikaz ediyor. Sonra Bosna'yı gösteriyor bize ...
Ve diğerlerini. Biz ise zararla oturduğumuz öf-
keli kalkışlardan başka hiçbir şey yapmıyor
veya yapamıyoruz.

Şu onüç yaşındaki Boşnak kızını, kendi bo-
yunca silahı omuzlanıp cepheye koşturan ya-
şama azmini düşündükçe, gülün, gülistanın
içinde "yaşamaktan yoruldum" diyenlere acı-
yorum!
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MehmetAVŞAR•
İSTASYON CADDESİNDE Üç CAN
Yıl, bin dokuz yüz altmış, beş,
Aylardan nisan.
istasyon caddesinde üç can,
Parke taşlarında ayak sesleri,
Başımız dönerdi karasevdiıdan ..

İstasyon caddesi böyle değildi,
Böyle değildi, bahçeler, sokaklar.
Telli turna türkümüzle uçards
Bir başka sökerdi burda şafaklar,
Güneşin bir başka batışı vardı ..

İstasyon yolunda ulu ağaçlar,
Bahçeler bir halı, gül nakışları.
Seher vakti dem çekerdi kumrular,
Çınar dallarında serçe kuşları,
Uçuş tiıliminde yorgun yavrular ..

istasyon da dolunaylı bir akşam,
Zümrüt dallarında portakal çiçekleri
Bir can besmele çekerdi özünden,
Şiirle yükselirlerdi ta .. gökyüzüne,
Şiirle inerlerdi gökyüzünden ..

istasyonda hilôle dost ağaçlar,
Uzanmış çimenler üstüne üç can.
Yürekleri ak güllerce sızılar
Tirenler gelir-geçerdi başları duman,
Ağaç dallarında baygın yazılar.

İstasyonda yol yorgunu tirenler,
Gurbet burda başlar, burda biterdi
Sevinçten gözyaşı dökenleri,
Süslü faytonlar beklerdi,
Çığlıklarla gelen, kapkara tirenleri.

istasyon caddesinde üç can,
En soylu sevdiılar yüreklerinde.
Kalplerinde coşar sahabi iman,
Dillerinde dinmeyen bir ağıttı,
Esir Türk illeri, esir Türkistan ..

Poyrazlı bir günde sarı yapraklar gibi,
Diiştü kara toprağa bir can,
Cennet kokuları gelir Karabahadırdan.
F;y dostlar toprağın altında yatanlardır,
Ustiinii vatan yapan .., .

Şimdi ne kara tiren, nefaytonlar var,
Ne de dolunaylı akşamlarda üç can,
Ne ulu ağaçlar kaldı, ne garip kuşlar,
Gözümde gün batımı hüzünler,
Ah dostum ah gitti gelmez o günler ..
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Abdullah YİGİTOGLU•
NE KALDı BİzE
Döküldü yapraklar haeôsı gelmeden
Bahôrda kırık bir dal kaldı bize

Ttilôsı başlayınca gönül bağında
Sadece kuru bir gül kaldı bize

Göçtü gitti bütün hüzün kuşları
Sevdalı bülbül ve çöl kaldı bize

Kara seodôdaria yanan kalplerden
Biraz köz biraz da kül kaldı bize

Küstürüldü bütün oefôl» dostlar
Tanıdıklar gitti el kaldı bize

Ercan SAGLAM•
DİNL}1N

Dinlen
Gözlerini alışkın toprağa çevir
Bulutlardan inen kurtuluş muştusuyla
Fışkırır yüzlereesi kurtulur kafesinden
Aydınlığı avuçlayarak seninle

Ben
Güneş avuçlarımdan ıslak gözleri
Karanlık bir odada kaybettim
Sonsuzluk düşlerken yavru kediler
Bir kara delikten mağmaya indim

. Gökyüzü
Gözlerinde parlayan ayın ondürdü
Geceyi aydınlatan korkuyu kovan
Sesinden tanır şehir kurdunu
Vesesinden duyulur sessizlik
Venefesinden

Veçocuklar büyüdükleri zaman
Sözcükler tümden yığılır sözlüklere
Umarsız bir ninni söyler anneler
Ayın heshiıı şavkının yığıldığı yere
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Filiz AKBÜLBÜL•
YÜZÜNÜ YıPRATAN SON YAGl\1UR

Belki garip bir uykunun düşündesin şimdi
Esmer aydınlıkların .
Peşinden sürüklenirken sesin

Vurdumduymazlığına atılan son damlanın
Belki de yıldızların'
Garez yağmurlarının yıprattığı yüzünü
Yalnız çakıl taşlarının
Sokakları acıttığı bir günilen saklarken
Çocuklar rüyana girmemiştir daha

R. Mithat YILMAZ•
TE ZAT

Güneşi uçurtma yapan insanlar
Oturmuş ağlıyordur şimdi
Yıldızların gölgesinde.

Yıldızlarla oynayan çocuklar
Oturmuş gülüyordur şimdi
Güneşin ışığında.

Fatma çAGnAş•
YALNıZLıKTAN ARTA KALAN YALNıZLıK

Her sabah ölüme kanat çırpar kuşlar
Geceden arta kalan sessizlik
Siler gün ortası tebessümleri

Kaldırımlara düşen gölgeler cevaplar
Yalnız çocuklara terkettiğim düşlerimden
Bana kalan soruları

Ve bir muska gibi takılır yüreğime
Yalnızlık .
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CevatAKKANAT• ŞİİRİN İPEK SEsİ - IV -
ı7-Ucube Bir Yıllık. Adam Sanat 1994 Şiir

Yıllığı. (19)Malum bir klik yıllığı. Türkiye şiirini
temsil etmesi imkansız.
Durup düşünüyorum: Neresinden baş-

lamalıyım? İncelemedeki ölçülerim ne olmalı?
Neleri görmezlikten gelmeliyim?
Künyedeki alıntılama yasağı işimizi zor-

laştıracak. "Şiirimizin bir yıllık gelişmelerini
izleyip en başanlı ürünleri" (sunu) oku-
yucularına aktaracağını belirten yayınevi ve der-
leyici için bu yasak önemli bir kurtuluş yolu.
"Sunu"nun daha ilk cümlesinde yer alan, "ön-

söz" de de tekrarlanan "en başarılı ürünler"
tavsifi ise yıllık için şanssızlık!
İmkansızlıklardan yakınan derleyici, İzmir'de

yaşadığı için sımrlı bir kaynakça ile çalışmak zo-
runda olduğunu belirtip uyduruk bir mazeret
öne sürüyor. Tabii, ''Yıllık için alabildiğince
fazla sayıda dergi izlemenin kaçınılmaz ol-
duğuna inan" mak yetmiyor, ''izlemek'' ge-
rekiyor. Sonra? .. Sonra, körün gözünü karartan
gözlüklerden sıynlmak lazım.
Bu sonuncusunu gerçekleştirmek derleyici için

mümkün mü? Menfi cevabı yazmaya değmez!
Derleyicinin "müslüman kimlikli" şairlere

duyduğu kin ve nefret üst seviyelerde sey-
rediyor. Bunun iki kaynağı var:
1- Bir önceki (1993) yıllığa müslüman şa-

irlerce yapılan tenkitler, 2. Sivas!
Birincisi bırakıp ikinci maddeye yeni bir yak-

laşımla değinmeye başlıyoruz:
18-Sivasfobi...
''Müslüman kimlikli bir gürfıh, içinde şa-

irlerin, eleştirmenlerin, saz ustalarırının
da bulunduğu 37 insanı diri diri yaktı bir
otel içinde ... bir çok müslüman yazar, şair
ve dergi dut yemiş bülbüle döndü; gözünü,
kulağını,dilini bağladı." Bu. ifadeler, in-
celediğimiz yıllığın ana haraket noktasım ve-
riyor.
. Yıllığa alınan şiirlerin bir kısmı Sivas'ı konu
ediniyor: M. Demirtaş'ın ''Metin altıok ve Bir
Anı" (S.64), H. Şişli'in "Ön Kış" (s.71), A.
Ada'nın "Sarı Mızıka" (s.80), H. Aktunç'un "Ka-
lem ve Toprak" (s.86), N.Ö. Çetinay'ın "Ma-
dımak Oteli" (s.140), A.Öktem'in "Ölü Nehir"
(s.160) bunlardan bazıları ...
Derleyici "Sivas kıyımının kurbanlanndan

ve Sivas kıyımından kurtulanlardan" tam-
lamalarını çok seviy.or.Çatlak plak! Tuğrul Tan-
yol ile ilgili tavsiye-teşhise ne dersiniz? ''Müs

lüman şairlerle ilişkileri yeniden gözden
geçirecek gibi görünüyor." İlginç.
Sivasfobi-2
Zengin görünümlü, ayarsız ve tutarsız bir or-

kestrayla çirkin gürültülü müzikler çalmak.
Kimliksizlik yolculuğu. Utançsızlık! Adam yıl-
lığı'nın derleyicisi mi sadece?
"Sivas'ı unutmayalım!" ortak sloganıyla ha-

raket eden solun kale dergileri Varlık, Gös-
teri,M.Sanat,A.Sanat, Karşı,Damar, Promete vb,
Ağustos-1993'ten bu yana sürekli gündemde tut-
maktalar Sivas'ı. Sivasfobi otomatiğine bağ-
lananların kitapları da mevcut: "Şeriatçı Şid-
det ve Ölü Ozanlar Kenti Sivas"
(Ç.Yiğenoğlu),''Bir Ben miyim Unutmayan?"
(R'Bezirci), "Ateşte Samaha Durmak"
(A.Yıldırm), "Sivas Kitabı" (Edebiyatçılar der-
neği) vb...
İntikam çığırtkanlıklarım ayyuka çıkartan bu

yayınların sonuncusu, "Sivas Kitabı", K~.' ür
Bakanlığı destekli bu mevküte, diğerleri a-
zaran ön plana çıkıyor. Bütün müslüma arın
okuması lazım gelen bu küfür kitabımn kün-
yesini dipnota çıkarıyorum. (20)
Sonsuz Küfrün Öfkesi... Malum yıllığa dö-

nüyorum. Derleyici, daha önceki bir yazımızda
da değindiğimiz M. Celal'in ''Küfretme Hakkı"
isimli yazısına büyük önem veriyor. ''Yalan söy- .
leyecek, aldatacak, dürüst olmayacak ve
küfrü hak görecek" bir poetika. Bunu savunan
derleyici (S. .14-15) yıllıkta iyi bir pratik gös-
teriyor. Bir kısmım görelim:
''Bir kadını / orgazma hazırlar gibi" (Ö.

Mert, S. 73) .
''ve daha önce başkasına verilmiş bir sözü

bezmaktı / sevişirken sana verilen sözler / ...
/ Sen domuz ve rakılı şavat-yemeğimsin be-
nim /••J sağol daha fazla içmeyim yoksa ge-
ne sarhoş olurum sana" (M.Yaşın, s. 134)
"Sokaklarda bir kıç, bir penis, bir çocuk-

köpek gibi dolaştığını! zamanlar" (C. Ersöz,
S.135)
''Birgün bizi de siktireder pazardan bu

hayat" (A.Kurtuluş, S. 138)
'Tenha" isimli şiirini "Sonsuz küfrün öf-

kesini taktım boynuma" (S. 87) mısrasıyla bi-
tiren H. Aktunç, bu mısrayı , yıllık derleyicisine
hediye etmelidir!
Gizli Teşkilatlar ...
Sözkonusu yıllığın ilginç özelliklerinden biri

de, bünyesinde gizli teşkilatlara, örgütsel ku
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ruluşlara (!) yaslanması. Sol şiirin giz ve sır-
larını ele veren bu kuruluşları ismen aşağıya çı-
karıyoruz:
"Akla Gelebilecek Her Türden Gizlilik Ha-

reketi" CA. Kurtuluş, S. 137)
"Şiir Kurtuluş Örgütü" (S. Akın, S. 147-Kız

Kulesi Şiir Cumhuriyeti'nin Başkanı'dır bu şair!)
"Anılarını Yerlerden Toplayanlar Der-

neği" (A.Akova, S. 148)
İyi Şiirler. Adam Sanat Yıllığı (1994)'nın iyi

şiirleri yok değiL.Şu şekilde sıralayabiliriz bun-
ları:
Aşk ve Çileler, S. Karakoç, S. 52
Sızan, İ. Uyaroğlu, S. 85
Işığın Halleri, T. Tanyol, S. 107
Aşk Meleği, M. Ocaktan, S. 117
Veda, E. Turgut, S. 128
Küpünü Kıran Evliya, O. Olmuş, S. 159
Hurafe, A. Emre, S. 169
Sonuç:
Türkiye şiiri adına kara bir yıllık sayabiliriz

Adam Yıllığını. Nisan, 1995'deyeni bir yıllık ya-
yınlayacak olan derleyici ve yayınevi umarız ki
aynı yanlışa yatacaklar. Bu ,kuşkusuz kendi
bilecekleri iş. Zaten, müslüman şairlerin de bu
yıllıklarda yer alma gibi bir ''heves'' leri yok. Fa-
kat, bizim onlardan istediğimiz, saza, caza, gaza
değil; şiire gelmeleri. Yoksa, derleyici ve ya-
yınevi suratlarındaki karalığı ebediyyen ta-
şıyacaklardır.
Bu arada, acıdır, Bosna ile ilgili şiir sayısı bir.

O da, "Avustralya'dan .şiirler gönderen Ni-'
hat Ziyalan"ın: "Saraybosna" (s.60)
Bu .tesbitten sonra başa dönüyorum. ''Müs-

Iüman kimlikli" lere duyulan kinin fotoğrafını
görebiliyorum. Sivas olaylarının tertipçisi olan,
fakat müslümanları sorumlu tutan gürüha, bu
arada yıllık derleyicisi ve yayınevine. İsmet
Özel'den alıntı yaparak soruyorum: sizin "gi-
bilerinin kendilerini güvenlikte his-
setmeleri için, Sırp (veya Grek, Ermeni,
Rus veya Amerikan) uçaklarııiı Sivas se-
malarında görmeleri mi gerekiyor?" (21)
Bir şiir yıllığında bile müslümanlara ta-

hammül edemeyenlere başka ne sorulur?
19-RAFİYE AYlPLARI
İsmail Uyaroğlu, "acı" şiirler yazarak kalp-

leri kavuran bir şair. Genç yaşta Can Yayınları
tarafından toplu şiirleri de basılan şairin kul-
landığı ana tema ''hüzün''. Onu, ayrıca "cin-
sellik" konulu bir tartışmadan tanıyoruz.

1980'lerin ortalarında cinselliği taciz ettiği ge-
rekçesiyle feminist bir bayan tarafından iyice
hırpalanmıştı. "Broy Şiir Dergisi" nin ko-
leksiyonunu araştırmak konunun meraklılarına
düşüyor.
Yanlış hatırlamıyorsam 1984'de bir derginin

okuyucular sütununda "barış" dolu bir şiiri için
küçük bir deneme yazmıştım. Uyaro~lu ile
alakah ikinci yazım bu, okuyorsunuz.
Gösteri dergisi'nin 156. sayısında ya-

yımlanan ve Mehmet H. Doğan'ın ünlü 1994
yıllığına da giren (22) "Sızan" isimli şiirinin
ikinci bölümünde:
''Kafiyenin olduğu şiirlerde
Gariptir, huzura benzer
Bir şeyler var" diyen şair, ikinci dönem Cum-

huriyet şiirinin kulağını büker gibidir.
Burada kulak kelimesini bilinçli kul-

lanıyorum. Okuyucunun gözünü açmak için de
belirtiyorum. Zira, göz ile kulak arasında çat-
layan kafiye savaşı, kafiyenirı mağlübiyeti ve
meydandan, meydanın göbeğinden silinişi ile so-
na ermiştir.
Edebiyat-ı Cedide'nin "muktebes-abes"

(sin,se) anarşizmi, güzelim "s" sesini ansızın
"es"e çevirmiştir: Sen.kafiye, dur!
O zamana kadar kafiye göze sesleniyordu. Da-

ha açık söyleyelim, "elifbe" (Arap menşeli) harf-
ler esas alınıyordu. Yakın çıkaklı seslerin tak-
viyesi mümkün değildi: Se, Sin, Sad; Te, Tı,
Dad; Be, Pe; Ha, Hı, He .•. Bunların ortak "re-
vi" olmalarına imkan yoktu.
1928'de taklide başlanılan alfabe, kafiyedeki

yeni anlayışı yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır.
Eski anlayış vekuralların tek tek atılıp ku-

ralsızlığın, batı(m)lılığın yaygınlaştırıldığı yeni
dönemde, şiir de payına düşeni almıştır. Şekil
bakımından altüst olmuş, gazel, kaside, rubai,
murabba, muhammes... bile isteye batırılan ge-
miden dibe çöken şiir suretleri olarak fo-
toğraflanmıştır. Artık isimlerinin ha-
tırlanmadığı biraz sonraki vakitlerde yeni bir
düzensizlik belirir şiir düzeni olarak: Serbest
tarz. Serbest piyasa, Serbest pazar gibi, eko-
nomik tamlamaların habercisi olan bu komik,
hakiki bir fırıldak gibi şiirin çevresinde dönüp·
durmuştur. .
. Ehil, na-ehil her önüne gelenin elini uzattığı
şiir artık sarhoş sayıklamalarına dönebilirdi. Bi-
rinci Yeni (Garip) üçlüsünün elinde oluş-
turulan edebiyatsızlık hali bu dönüşü hız-

OndlJ..-c~----------------------------------



M. Zeren KAYA•
KALMADı

.Zaman çok değişti, aklım karıştı,
Eski dostlukların izi kalmadı.
Madde hırsı hepimize bulaştı.
Çoğunda mananın izi kalmadı.

Arabalar arı gibi vızılar,
Mobileti tutamıyor tazılar,
Sucuk oldu bütün nallı kuzular,
Pastırmanın tadı tuzu kalmadı.

Mahremiyet çiçek gibi açıldı,
Namus telef oldu yere saıldı,
Uç günlük bebenin yüzü açıldı,
TV 'de namuslu dizi kalmadı.

Nerde o mecnunlar, nerde leylôlar,
Kerem'in yandığı kara sevdalar,
Çöı oldu Ferhat'ın deldiği dağlar,
Dağlarda meleşen. kuzu kalmadı.

Gerçeklerden, uzak sanki rüyada,
Bir çoğumuz gösterişte riyada,
Cennet sandığınız yalan dünyada
Gayrı Kul Mahmud'un gözü kalmadı.

landırdı.
Şekildeki yıkılış şiirin müzik yönünü de sar-

sıyordu. Halk ve Divan edebiyatlarının redifleri,
renkli kafiyeleri yerlerini apansız sessizliğe bı-
rakıyordu. Şiirdeki esas müzikalite unsurları
olan redif ve kafiyenin reddedilişi ile kalınmıyor,
şairanelik de dışlanıyor, iç kafiye, alliterasyon,
assonas da kapı dışarı ediliyor.

"Şiir ses ile müsiki arasında sesten çok
müsikiye yakın bir aracı dil"midir artık? Ha-
yır, bu yeni çocuk, bizden iyice uzaktadır.

Düzensizleşen dış yapı, uyumsuzluğu ortaya
çıkarmış. Kaybolan zenginlik, unutulan mal-
varlığı, sözün beliği ve fasih olmasını engellemiş.
Kaç şiir var ezberinizde?

Nizam, sabır ve çalışma gerektiren kurallar ...
Bunlara katlanamayan şakirtler ...

Yeni; intizamsızlık, sabırsızlık ve tembellik

halkalarını benimsemiştir. Bu halkalar şi-
ırımızın zinciri olmuştur. Bu zincir şiirin bi-
tişini gündeme getirmiştir.

Evet, artık "kafiye harfleri" nı kimler bi-
liyor?
"Senat, Ikva, ikfa, İyta"nedir?
Aman canım, kafiyeniri de ayıplan mı olur-

muş?
Vesaire ...

DİPNOTLAR
19- Adam 1994 Şiir Yıllığı, Şiirimiade Geçen Yıl, Haz.

Mehmet H. Doğan, İst. 1994
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biyatçılar Derneği, Ank. 1994, 578 s. (Isteme adr. P.K. 15 Ye-
nişehir, Ank.)
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tabı, s.572·

22-Adam 1994 Şiir Yıllığı, s.85
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İsmail KARAKURT•
"SATRANÇ DERSLERi'ı

- İlhami Çiçek için -
Surlarından giriyorum şehrine satrancın
Güneşi kikirdeyen kızlara sorarak
Kitap küfleri, kalem kırıkları, şiir eskizleri, buğday sarısı
Gibi sararmış ve ben yokum diyen yüzler arasından
Işıyor taşların oyununda varlık olarak yokluğum
Bozulan büyüsünde ölümün bir ezgi gezinir dudaklarda
Ayin mesnevisi

Ve satranç aslında şairlere yakışır fesleğenler ırgalandıkça
Ağır bir hüküm asılmış gönlümün burçlarına
Yıllar yılı kesik başımı saklamışım mahçup - örtülerle
Şadırvanlar, güvercinler dindirmiyor artık yareğimdeki kabuklaşmış sızıyı
Kıyameti bekler gibi yaşıyorum kendi kıyametim içinde
Mızıkamı, bir de isli lambamı alıp yollara mı düşmeliyim
Ah! canım annem, kara inmiş gözlerini tütsülüyor buhurumeryemle
Hıçkırıklarla süslüyor gurbetin bir ucunda yazlarını, kışlarını
Uzak kaderler için merhametin kanatları kırık
Dili çözülmemiş odalar yaslı.

Beyaz haberler midir beyazın açılış harikası
Hayretteyim şiirin gül hallerini seçer oldum
Döne döne buzları kırıp ilahi kuğular gibi
Suların üstünde baştan beri nisan ayini - yakılsam mı
Sen misin bilemem satranç zamanları uzadıkça uzaklığımın ağıtı
Karlı dağlar arkasına - yıkılsam mı
Kayalardan mucizevi sıçrayışlarla inerken bir geyik sürüsü
İlhami Çiçek diye işliyor ölümsüzlük hitôbesiııi karelere
Hüsün tenisi

Atların adımları zehirli bir kılıç gibi düşüyor ruhuma
Leylôhlar, zakkumlar arasımdan geçip ebedi hatıralarla
Mat olmak yok - kendi çıkmazında siir taşını esrik ve yalnız
Nergis saçlarına bahçevan ben olsam, kırağı çalmış gönlüme güneş sen
Umutsuzluğun şarkısı gibi bitiyorken akşamlı gün- -yalan dünya
Çınlasın, çınladıkça kavdan bir kuyudur ömrün tu tuş ur bir çıngıyla
Alevalır gövdem, bir vadi gibi hışırdar aşkın ve eşyanın şerhini
Durmadan, dumanlar içinde zikrederek Listin-ıhafi ile seni
Kaf-ı dil ankası

Beni söylen beni ki kimin ben bu şi'rpençe atlasında
Şah çekmiş bir şair miyim İdris peygamber gibi söz tahtasında
Ey gül ruhlu sevgili! sürelim atları kaleye doğru bir sen ii bir ben
Ateş eşiğinde bir keder çiziyor taşların açmazına
Dil pô.dişehi,

Kitapları açık bırakır gibi şahın önünü açıp gereksiz bir dokunuşla
Kör bir uçuş la ölüme gidiyorum kimseyle paylaşmadığım memnu ölüme ve ölüme
Uzaklara bakarak Tanrım kendi ateşimi yaktığım uzaklara ...
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