
CazKedisi, bir dizenin inceliğiyle, ritmin büyüsüyle 

emzirdiği  ömründe, üçüncü kez nefes alıyor sessiz bir su 

sadeliğinde. Üçüncü sayıdan itibaren aramıza 

“Günlük”leriyle M.Mahzun Doğan,  “Müzik Dolabındaki 

CazKedisi” başlığıyla yazı ve söyleşileriyle Devrim 

Dikkaya katılıyor. Gürültülü insan göklerinden uzak, 

dağların ıhlara kokuları arasında, tek derdi şiirin su 

tadındaki genç armonisini kucaklamak olan bir küçük 

ses kırıntısından başka bir şey değil ki bizimkisi. 

 Sahi, üç sayısının 
ne önemi var ki!
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müesser yeniay

cihan oğuz

ahmet ada

emine deniz

erdinç özdemir

özgür balaban

hüseyin alemdar

mehmet rayman

can sinanoğlu

m.mahzun doğan

selma özeşer

hasan temiz

barış erdoğan

can ceylan

nükhet hürmeriç

emre gürkan kanmaz

m.mazhar alphan

mutlucan güvendir

lamelif

cemre özkan

necdet tezcan

ibrahim oluklu

mustafa kaya

muharrem sönmez

hanifi yiğittekin

özgün e. bulut

vedat araz

devrim dikkaya

fatih akça

halim yazıcı

idris sezgin

yeşim mare

nursel güler

hülya deniz ünal

cem seyhun ünbay

ilke çalı

ozan çororo



yaz

Yeryüzünden çıkan hararet 
yürekten çıkana karışıyor...

senin aklında gezineyim, bırak
gözlerin işte

oraya gitmem için 
var

kelimeler...
henüz konuşmayı bilmeyen 

bebek 

gözlerin…
kesilip üzerime devrilen ağaç 

gibi yeşil

mihrace 

Solgun bir çiçek gibi
üzerine kapanmıştı 
gün

geçiyorduk
arasından dağların
ipliğin iğneden geçmesi gibi
                               -özenli

bir Hint mihracesiydi
hayalim, uyuyakalıp
binekten düştüğünde

kervan yürüdü…

binbir gece daha gidildi 
yeryüzünün ardında

müesser yeniay

Şiir herkese tanıdıktır; herkesin bildiğidir. 

Kırgının fısıltısı, öfkelinin haykırışıdır. Şair 

de Fuzûlî'nin dediği gibi yoksul bir 

hükümdar, görkemli bir yoksul olabilir.

Şair herkes için de söylese, kendi için de 

söylese türküsünü sözcükler bir kere dizeye 

dökülüp şiir oluştu mu herkesindir artık şiir.

Şiirin ana maddesi dildir. Öteki yazın 

sanatlarının da ana maddesi dildir ama 

şiirinki daha da dildir! Çünkü şiirde her 

sözcük kendi anlamını aşar, gizilgüç anlamını 

sunar şiire. 

Şiir düşüncelerle yazılmaz ama şiirsiz 

düşünceler de bir işe yaramaz. Şaire de şiirle 

yaşamak yetmez, şiirde yaşaması gerekir.

Tehlike anında kurtarıcıdır şiir. Karanlıkta 

birbirini yitirenler, yine birbirlerini bulmak 

için “Sese gel!” diye bağırırlar… Karanlık 

dönemlerde insanlığın kendini bulması için 

“Şiire gel!” diye bağırılmalıdır… Aydınlık 

dönemlerde ise zaten şiire gelinmiş 

demektir.

Bazı durumlarda ve bazı ülkelerde şöyle bir 

uyarıya gerek duyuluyor: “Dikkat! Lütfen 

şairleri ezmeyiniz!”

Şiir yazanların çokluğundan tedirgin 

olmamalı; şiir okumayanların çoğalmasından 

korkmalı.

Şiir para getirmez doğal olarak; ama bu yargı 

şiir para etmez demek değildir. Belki de 

bunun ayırdında olunmadığı için şiiri ve 

şiirini yitirmekte olan bir dünyada 

yaşadığımız söylenebilir ama bu şiirin yok 

olduğunu göstermez.

Unutmayalım ki şiir de bütün sanatlar gibi 

insanın en eski yoldaşı, insanlığın en eski 

verimidir. Dünya durdukça şiir de var olacak 

sürüp gidecektir.

Dağlarca'ya bir göndermeyle noktalayalım 

sözü: 

Duyuyor musunuz? Birileri “Şiire gel!” diye 

seslenip duruyor. 

Dünya Şiir Günü Bildirisi, 2013 
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CANBERK



Ben sana koşarken frensizdim

Yoldaki bariyerleri siklemedim hiç

Boynuma doladım kızışmış yerlerini

Yalvaran zavallıyı tükürükle soğuttum 

Ne kesilecek faturayı düşündüm sırat köprüsünde 

Ne polis sireni kesti yokuşta hızımı

Kalbimdeki davul sesi çok korkuttu ama seni

Tekerleğin icadına kadar gitti aklın

Mevsimini öyle şaşırdın ki hayatın

Yırtık dondan çıkar gibi göründü gökkuşağı 

Mart karı gibi yağdı ebenin amına hatıralar

Anı defterini cilt cilt yaktın belli olmasın diye günahın 

Bir bakış daha yalan dursun diye sahte güldün fotoğrafta

Aşkın amına koyanlar kervanına çığlık oldu kahkahalar 

Ben geri vitese aldım aşkın bazukasını

Kulağımdaki çınlamao patlamadan mükâfat

Malûlen emekli ettilerdamarlarıma sızan kanın dolaşımını 

Kurukafa resimleri göbek attı genlerimin ortasında

Kızılay'dan çadır yağdı sarsıldıkça vücudum

Çadır kurdum dizlerimin ortasına tam nişan

Hasreti yok ettim abandıkça cürüm cemaat

Bir maskaradan farkım yok Allah'ın gözünde

Sorsanız, cenneti niye düşlediği malûm bir lâfazan

Oyunun kuralına parmak atıyor kelimelerle

Taşak geçiyor yanılmış ruhunu hiçe sayarak

Çocuktum ufacıktım o zamanlar, kürsüde bir cenabet

Mikrofonu süngü, hoparlörü miğfer, yalanları kışla

Kalbimi taşlarla kovaladım,yetmedi

Dilimi düğüm ettim tek kelime için, yetmedi

Adımı yuttum bile bile, askıya aldımaşkları, 

Sahte pasaportla cehennemin kapısını çaldım, yetmedi

Siki taşağına denk bir dünyaydı, gitti güneşe tosladı

Öyle deyin, ölüm çok güzel yakıştı son provada

cihan oğuz

taşaklışiir



ahmet ada

Sevinci de acıyı da barındıran gözlerin 

Bir çizgi halinde uçan kuşlarda 

Öyle hüzünlü bakıyorsun 

Dopdolu geçen uzun yıllara 

Denize inen kentin sokaklarında 

Bazen ışıktan giysinle görünüyorsun 

Al al yanaklarında güneş lekeleri 

Bazen de yaralı yeli esenliyorsun 

İçine gömdüğün sevdan kasırga 

O yüzden delik deşik bakıyorsun 

Kaygılı hüzünlü kırılgan 

Kasırgada yıkılmış bir kısrağa

kasırga

emine deniz

Sevdalanmak aya karşı… 

Yüzüme çizdiğim gölgeler kaldırırsa başını göğe 

Ebabiller uçar gagalarında telaş 

Aya karşı 

Tutunurum ben kanatlarına günahlarımın

 Hiçlikmiş sevda öyle diyordu annem.

 Ve eski bir sevgili piç diyordu şiire… 

Bir şeyler vardı satırbaşlarında yitik

Anlatmaz tutanaklar

Eprimiş aşkları tazelemeye dönerken dünya 

Yüzüme attığım tırmıklar saldırıyor boynuma 

Ve kadınlar aşkın esrik yutkunuşlarında

 Kanatları yedi katlı 

 süveyda

 uçar aya karşı inci taşırlar 

sevdalanmak aya karşı... 



- Esra'nın gülüşüne - 

Sabahın gözleri şiire açılınca 

Paris'ten gülüşün duyuldu 

İkinci dizede 

Gölgesi kalan bir anı vardı 

Jacques Prévert yazılı masada 

Trompet sesi şiire giriş yaptı 

Altıncı dizede 

Sonra 

Flüt sesi 

Tren sesi 

Küpelerinle uyumlu sesin 

Meksika'ya gitmek istedi 

Gittin 

Gülüşünü gösteren levhalarsa 

Meksika'ya değil 

Yeni Zelanda'ya gittiğini söylüyordu 

Acelesiz bir hayat 

Kullanılmamış yalnızlık 

Kader sözünün r harfi vardı şiirde 

Ve sen 

Bir romanın 137. sayfasında kalınca 

Tamamlandı şiir 

Hiçbir ayna görmedi 

Ama 

Bütün şiir 

Basmane'nin bir çıkmaz sokağında 

Başladı 

Ve 

Bitti

 

Erdinç Özdemir

erdinç özdemir

gülüşten şiir yapmak 

özgür balaban

Beynini iyilik ile ovuşturdu

topaç gibi bismillahlar çörekler ile

uğruna kemikler ve damarlar ile

haklı çıkmaktan daha fazlası ile

türlü türlü oyuncaklarla da, beynini 

bir ergenlik birasında mosmor çınlayan 

parmağını böyle, ve böyle yaparkenki

hızını kaybetmiş pervasızlık ile

ve bayrakların renginden artan

ne mi denir kuşlar, kuşlara benziyorken

bir çarşının tam ortasına devrilen

akideler yeminler şarkılar ile

beynini allah ile ovuşturdu

limon kolonyasına dökülen surat

yağmurlu günlerde yaşlı adamların

halini sordukları yakup ile

beynini tebessüm ile ovuşturdu

omzunda çiçek dövmesi bir kadın 

o son evet'ten birkaç dakika önce

kuyruk sokumuna değen sancı ile

kel bir sağdıç'ın sonu, beynini

üç el silah sesinden arta kalan

ortalama bir küfrün hışırtısı

aslında ben var ya ben, derkenki avuçları ile

can ile cansiperanelik ile

o son anda cayılmış merhametten

geriye kalan püsküllü asabiyet

pişmanım derdemez esneyen sıfat ile

beynini dürüstlük ile ovuşturdu

türlü müzik aletleri karbonat ile

sofralar kuruldu sil baştan öpüşmeler

adam ha babam ovuşturuyordu

ile de



dördünde başlar!

     2

İlk kitabına, gerçek bir başyapıt olan 

Alacakaranlıktaki Ülke'ye girecek uzun soluklu 

şiirlerini yazıyordur çok erken bir yaşta. Önce 

Cahit Külebi, sonra Edip Cansever ve Fazıl Hüznü 

Dağlarca tarafından keşfedilecek, Sanat Emeği ve 

Militan dergileri dönemiyle de Ataol Behramoğlu 

ve arkadaşları tarafından hiç istemese de Türk 

şiirinin doruğuna oturtulacaktır. Aynı kitapla jüri 

üyelerinden biri olan Edip Cansever'in de 

onayıyla yirmi iki yaşında hâlâ bu ödülü alan en Elli beş yıllık ömrünün kırk yılında devletten 
genç şair sıfatıyla Behçet Necatigil Şiir Ödülü'ne onaylı belgelerle intihar ederek yaşayan 
değer görülüp Türk şiirinin gönderine Ah!met Erhan, devletini çok fazla sevmese de 
çakılacaktır altın harflerle. Ece Ayhan sivili yurdunu, türküleri, ailesini ve çağdaşlarını çok 
gönderleri temizle bak, onlar da yenilgidir!  sevdi. Devletten yara almışlar sivil takılır ya, 

onun “sivil” oluşu biraz da doğuştandı; tüm      3
intiharları şiir. Cemal Süreya en yakın arkadaşı 

 Ödüller de bir yerde iktidar demekti. Her ne 
Edip Cansever öldüğünde “fazla şiirden öldü 

kadar ödüllere, dernek ve sendikalara ve iktidara 
Edip” demiş, Ah!met Erhan'ın en çok sevdiği 

karşı olsa da, Yunus Nadi ödülünü iki kez 
şair Edip Cansever'di; şiir ve alkol ikisinin de 

kazanmanın yanında Cemal Süreya, Halil 
ölüm nedeni. Dört abladan sonra bir kilo beş yüz 

Kocagöz, Behçet Aysan ve Melih Cevdet Anday 
gram doğmuştur Aherhan (bu arada gerçek 

şiir ödüllerini de kazandı, kabul etti. Hatta Cemal 
soyadı Bozkurt, 12 Eylül öncesi hem sağcılar 

Süreya Şiir Ödülü'nü Doğu Perinçek'in elinden 
hem de solcular tarafından evi ve hayatı 

aldığı gün İşçi Partisi'nin en genç üyelerinden 
kurşunlanmış tek şair), başta baba Ahmet İzzet, 

biriydi ve çocuklar kadar şendi. “Şair partiler 
anne Emine Hanım, büyük abla Nevcihan ile 

üstüdür, hele Ahmet Erhan gibi bir şairin değil 
d o k t o r  v e  h e m ş i r e l e r  k u ş k u l u y d u  

İşçi Partisi'ne hiçbir parti ve kuruluşa üye 
yaşayacağından. O yılları ve çocukluğunu şöyle 

olmasını doğru bulmuyorum!” dediğimde, o 
şiirleştirmişti: “Buyrun, ben Ahmet Erhan/Bir 

zamanki adresimiz olan Küçükesat'taki Uzay 
kilo beş yüz gram gelmiş tartıda, doğduğu 

Apartmanı'ndan ilk defa kovuluyordum. Çok 
zaman/Dört ablanın ardından horoz çükü 

geçmedi zaman beni ona affettirdi. Sonra 
kadar bir oğlan/Doktorlar ve hemşireler 

Galatasaraylı olmanın dışında, şiir ve hayat dahil 
arasında bahis salgını:/ Yaşar mı yaşamaz mı, 

her şey ona çok ağır geldi, parti, dernek ve 
şu er ve han/Üç ayda topaç, dört ayda gülle gibi 

sendika üye olduğu tüm kurum ve kuruluşlardan 
olmuş/Daha doğumdan ağlamayı ertelemiş 

çekti kendini. Hiç kimseye kırgın olmadı, tek 
hinlikten/Ati  ömrüne saklamış/Bütün 

kırgınlığı kendineydi. En farklı yenilgisi. 
lohusaların ömrü ona akmış, rivayet o 

     4ki/Şımarıklığı bundan/Hoca, bu demiş ya katil 
olur ya büyük adam/İkisinin arasında zâti bir  En sıkı kitabı, en güçlü şiiri Çağdaş Yenilgiler 
soğan zarı” Onun hayatı ve ölümü kutsayarak Ansiklopedisi'nde ustası ve çağdaşlarına sözü 
yaşaması, yaşamaz denilirken seyis ve İşçi vardı. Aynı gün doğduğu başucu şairi Turgut 
Partili bir babanın yaşam öğretisiyle çok erken Uyar'a ve hız yaşıtı James Dean'e sözü vardı; 
yaşta hayatı kucaklamasıyla başlar. Geyikli Gece ters perende atacak, yine kolunu 

bacağını kırmış gibi hayata deplase olacaktır.      1
Annesi öldüğü gün Macar olduğu için Attila 

Başyapıtı ve gizli başyapıtı diğer şair ve 
Jozsef'i çok sevecektir bir ömür boyu. Oğlunun 

yazarlara göre iki kalem daha fazla olan Ah!met 
adını Deniz koymuştur, Deniz'lerle birlikte 

Erhan'ın en “gizli başyapıt”ı Çağdaş Yenilgiler 
Sergey Yesenin'i sevecektir kanı gibi; çünkü 

Ansiklopedisi, bu çocuk ölmedi/ölmezdi üstelik 
sevdiği her şey vardır onda. Sevecektir 

yaşıtlarına göre de hızlı büyüdü demenin 
Mayakovski'yi dehâsının ve deliliğinin çimentosu 

ipuçlarıyla doludur. Kitaba adına veren şiir, 
ondan ithaldir. Sevecektir Cemal Süreya'yı, 

Ölüm Nedeni: Bilinmiyor'daki Otobiyografi'sini 
hayatı, babasını ve alkolü sevdikçe yüzü 7/24 

dışta tutarsak onun gerçek otobiyografisi 
Cemalleşecektir. Sevecektir her şeye rağmen 

Çağdaş Yenilgiler Ansiklopedisi'dir. “Ondört 
ülkesini ve devleti; “Devlet kırmızıyı sever diye 

yaşındaki bir çocuk/Silah talimleri yaparken 
gece gündüz kan işedim/Yavşak bir yaz boyunca 

ben Marks okudum” dediğinde on beşinde bile 
öldüm de dirildim” diyecektir. Sevecektir Allen 

değildir üstelik. Onun çağdaş yenilgisi on 

hüseyin alemdar

ahmet erhan:
ölüm nedeni şiir



Ginsberg ' i ,  kendi  ülkesi  Amerika 'ya  daha içli sevdi. Murathan Mungan'dan çok önce 

orospuçocuğu dediği için; bu yetmeyecek Bob şiir-müzik ilişkisinde birçok müzisyenle tanıştı, 

Dylan'la fotoğraf bile çektirecektir. Mersin, tanışmak istedi. Toeman'a “Babamın öldüğü 

Adana ve Ankara'ya rağmen İstanbul'u da yaştayım”ı tarihi bir kopya olarak vermesine 

sevecektir ve ömrünün en güzel mısra-ı karşın, onun kendini inzivaya çekmesiyle bütün 

bercestesini The Marmara'da söyleyecektir üç- b'Unkapanı projeleri yattı. “Oğul” şiirinden 

beş tek atarken: “Vicdanım sızlamaktan kazandığı 5.000 TL'yi oğlu Deniz için yastığının 
yoruldu, gidip The Marmara'da üç beş tek içinde sakladı. Oğlu gelmedi, oğul ve oğulcuk 
atsam/Kürt realitesini kabul etsem artık ve annesi gelmedikçe neyi var neyi yok hepsini 
adam gibi Türkçe bir şiir yazsam” diyecek ve harcadı, harcadıkça yenildi!     
ekleyecektir: “Şırnak, haritadan jiletle oyulmuş      8
gibi sessizce kanıyor/Evimden onsekiz metre 

“Anneci” olan çoğu şairlere rağmen o hep tünel  kazarak en yakın  meyhaneye 
“babacı” oldu; bundan olacak babası Ahmet kaçıyorum/Mutfakta şiir yazmaktan bıktım, her 
İzzet'in yaşında ölmek istedi. Ondan dört yıl fazla şeyden bıktım/7.65 Magnum satılık yazıyor 
yaşadığı için kendini hep suçlu hissetti. Yusuf küçük ilanlarda/Bir silahım olsa, ne güzel 
Atılgan'ın Zebercet'i gibi genç babaların defni kendimden soyunurdum!” Ah! Kaleminden 
sırasında mezarlıklara gitti. Her hinliğe aklı erdi başka silahı olmadığı için Mayakovski kadar 
de çarşaftan ip yapmaya aklı ermedi. İpten intihar çağdaş olamadı, onun gibi yenilgisini hat 
icat edememesi de bir yenilgi!safhada çağdaşlaştıramadı. 
     9     5
Kendini alkole ve şehirlere anlattıkça,  A Rh Maraş ve Sivas olayları karşısında herkesten 
pozitif olan kan grubu sıfırın altına 50'ye kadar çok o öldü. Ölüm nedeni her ne kadar ölüm 
indi. Yesenin ve Nietzsche olup Sevgililer kâğıdına “doğal ölüm” diye düşse de Ahmed 
Günü'nde kaşla göz arası Sibirya'ya düştüğü Arif sevgisinden ötürü olsa gerek bendeniz 
söylendi. Kaval kemiği futbolculuğunda tarafından ölüm nedeni otuz üçle sabitlendi. 
kırılmıştı, aşk kemiği “Lades!” der demez kırıldı! Otuz üç nedenden üçü Sivas, Maraş ve Uludere. 
Yenilgisi en Lades Kemiği: “Cam kırıkları yağan Hiç kimse onun kadar Behçet'i, Asım'ı, Metin'i, 
kar üstüne vuran ayışığı/Odam soğuk/Sevgilim Muhlis'i, Hasret'i, Uğur'u, Asaf'ı, Gülender'i, 
yok/Bir yılbaşı ağacının bütün lambalarının Handan'ı, Koray'ı, Erdal'ı, Menekşe'yi, 
söndüğü aklımda/Anı bile değil(im artık!”Yasemin'i; Maraş mağdurlarını ve on 
    10yedisindeki Uludere delikanlılarını derin kesik 

sevmedi. İnsanlarını sevdikçe ağladı, hep Her kitabının sonuna mutlaka üç-beş şiirden 
ağladı. Bu ağlamalar sırasında Galatasaray'ı oluşan Kalıt'lar ekledi. Her kalıt yeni bir kitaba 
bazen, Adanademirspor'u hep yenildi. Sürpriz açılmasının yirmili yaş hevesiydi. “Mürekkep mi 
atı Mohi hiç gelmedi. Çağdaş Türk şiirinin bitti, ben mi yoruldum/Bir gün yazar nasılsa bir 
toplumsaldan bireysele, nevrotizmden başkası...” demesi gençlere bir gönderme aslında. 
nihilizme en şık yenilgisi odur! Bir gün Deniz yüzlü o gençler çıkar gelir de 

Ah!met Erhan anısına bir şiir dergisi yapmak      6
isterlerse, işte Kalıt, muvafakatı Hüseyin “Bügün de Ölmedim Anne” şiirini izinsiz 
Alemdar!bestelediği  iç in  Ahmet  Kaya 'yla ,  at  
     11binicilerinde “jokey namus”u aradığından 

olacak atları hileli koşturan Halis Karataş'la  Hem Bağış hem Pusula olmak istedi. Şehirde Bir 
mahkemelik oldu. Ahmet Kaya ve Mohi Yılkı Atı olduğunda kırkını çoktan geçmişti. 
öldüğünde varoş delikanlısı olup atlar gibi Adalet Ağaoğlu'nun bir sözünden ötürü çok istese 
ağladı! O günden sonra, hüznüyle yaşıt Attilâ de Ankara'dan İstanbul'a taşınmayı hep erteledi. 
İlhan şiiri makyajlı kadınlara bile Ahmet “Ankara, bir çalışma odası da olabilir, bir 
Kaya'nın bir şarkısını “yenilgi sertifikası” gibi cehennem de!”--12 Eylül öncesi faşistlerin 
gösterdi: “Siz Benim Neden İçtiğimi Nerden kurşunlarına hedef olmamak için gizliden 
Bileceksiniz!”        İstanbul 'a  yerleşme girişimini  1978 ' in 

sonbaharında yaptı. Galata Köprüsü'nün altında      7
sabaha dek bira içip denize bakmakla yetindi. İki  “Yok bir ihanetim hiç kimseye, ölümü ve hayatı 
gün sonra Papazın Bağı'nda martılara ekmek bile söktüm duvarlarımdan” dercesine öylesine 
attığında önce kendini İstanbul'da sandı, sonra yürekli yaşadı ki, bazen adı arabeskle bile 
Ankara'da olduğunu anladı, sevindi. Yıllar sonra anıldı; Ahmet Kaya yanında Müslüm Gürses, 
Ankara-İstanbul Karatreni'yle 5 Nisan 2001 Ankaralı Namık ve Azer Bülbül'ü bile herkesten 



mehmet rayman

bu tarafta kaldım

öbür tarafı bilmem ki

düşen yaprağın üstüne 

yazmışlar adımı

birbirine düşkün sözcükler

uzanmışlar çakıl yazına

ovulmuş bulut düşlemesi

sayların sekisinden kaldırdım

alaca güvercini

ay ışığını çığırır

körpe dilli gelincik kırları

izin vermez ay dede

gökte gezen yıldızları geçer

yılkıya bırakılan atların baharı 

mevsimince gelir

ilk yazın sonbaharı

çayır güneşine döker kanatlarını

derin bir nefes alsam duyarım

dünyanın öbür tarafını

gömütlük kar ayazı

daha yakın bir yerde

ay serini düşünce 

kırık dalların çıtırtısı

batıyor içime

çıtırtı

Perşembe günü Bostancı İstasyonu'nda trenden indi. 

Onu ilk karşılayan mimar arkadaşı Yüksel Ekşioğlu 

oldu. Sonrası Cihangir kedileri ve travestileri, Silivri ve 

Beylikdüzü bir Dâüssıla... Hep Ankara'da ölmeyi hayal 

etti. Söylemeyin, şeytanıyla The Marmara'da viskisini 

yudumluyor, âh, öldüğünü bilmiyor! Pusula'sına kendi 

bile inanmıyor, tüm göstergeler yalnızlık yenilgisi: 
“Noktalama işaretlerine aman dikkat etme/Sen yanlışı 
seçtin ta yolun başında!”       

     12

Her şeye rağmen âh'ları ile eyvah'ları ey!'lerinden azdı. 

Ölüm Nedeni Bilinmiyor bir ömrün hayat karşısındaki 

yenilgisi 6-1 de olsa, çağdaş Türk şiiri âh'ın da eyvah'ın 

da fazlasını kaldıramaz!--

 “Ey yolcu, geçerken bir taş at da öyle yürü!”*

 “Ey şiir, şiir sana da yaslanmıyorum nicedir!”*

 “Ey ölüm, ey ölüm sana da inanmaz oldum!”*           

     13

  Onun her şiiri biraz da ölüm ilanı gibidir. Hemen her 

konuda şiir yazan Ahmet Erhan'ın bu adla da bir 

şiirinin olması onu İkinci Yeni'deki çağdaşı Edip 

Cansever'e yakınlaştırır. “Yarasa'nın 21 Şiiri”den “Kış 

Güneşi”ne, “Mutlu Evlilik”ten “Tek Yol Ölüm”e, 

“Kırkyedi”den “Olta”ya her konuda irili ufaklı şiiri 

bulunan Aherhan, tıpkı Edip Cansever gibi fazla 

şiirden de ölmüş olabilir. Ömrünün her hasta 

durağında iyi ki de bir şair doktoru oldu. Alkol 

tedavisinden kanser ve hayat tedavisine kadar yanı 

başında, “Severim Doktor Ercan'ı, kendi çapında yüz 

yataklı dahiliye koğuşudur” dediği sevgili doktoru 

Ercan Kesal'in sahibi olduğu Özel Okmeydanı 

Hastanesi'nin önünden bir grup şair arkadaşının 

huzurunda uğurlandı son yolculuğuna. Şairleri de 

doktoru da alınmasın. Son yolculuğunda iki at bakıcısı, 

üç jokey, beş sokak çocuğu olsun isterdi yanında!    

 “Kalbim bir teneşir kadar pir ü pak değilse, o hayatın 

suçudur” dediğinden olacak, bana sorarsanız o ölmedi, 

“çağdaş yenilgi” öbür dünyaya, çağdaşlarının yanına 

göçmüşse, bunda hayat kadar bizler de suçluyuz!

    13+1

İki dize olsa olsa mısra-ı berceste olur. “Çağdaş 

yenilgi” bahsinde değil iki dizeden tek dizeden bile bal 

gibi başyapıt icat olunur: “Ben bu kadar yenilgiyi 
elbette haketmedim/Tarihin kesilen bütün başları 
odamda yüzükoyun yatıyor!”  

*) 1986'da yazılan ve '6' bölümden oluşan Mersin şiirleri ilkin 
Memet Fuat tarafından anlaşıldı, Ah!met Erhan ve çağdaş 
yenilgi/ler zamanla çok daha iyi anlaşılacak. 

Gebze [Yokilçe], 31 Ağustos 2015



can sinanoğlu

görülmüş rüyalar biriktiriyorum bütün kalbimle

kapalı olduğun yazıyor gözlerinde umursuyorum

gecenin tesbihi içime damlarken soyunuyor belleğim 

kendi şarkısını talep eden bir gitar gibi

karartıp gözümü doğrultuyorum namlumu geceye

patlayınca şapka olan plastik top yazgısı bu biliyorum

sizi de kestiler mi havanız kaçınca

kınadılar mı erotik rüyalar gördünüz diye

kara kalemle boyadılar mı fotoğraflarda dişlerinizi

yumurta attılar mı palyaço hevesinize

tüm bunlar olmadıysa tebrikler rüya gördünüz

bitişik kaşlarınızda amuda kalkın şimdi

uygunsuz mimiklerle gülümseyin doğan güne

yoksa aklınızı torpilleyip batıracaklar bilesiniz

elektron üleşen loblarınızın emarı var elimde

polise gitmeden durdurun beni

tekinsiz düşler limanından mı kalktım bu sabah

oldukça sevimsiz şakalar çekiyorum desteden

üstelik koşullar iskambile müsaitken

yeşil çuhalarda görmek istiyoruz maça kızını 

rüyanın en tatlı yerinde basıyor hüzün

öyle başına buyruk her resim düşmesin retinaya

bilinç buzdağının ucu bile değilken

evcilleştiremediğimiz anılar kural tanımazken

zamansız ölmüş bir babanın evlat sevgisi gibi

öpmeli kırgın masalların şekerden gözlerini

bu defa tanımlayabileceğim sanki yaklaşan cismi

ellerimden sıkıca tutun uykuya dalıyorum

ama insansız da rüya görebilen bir makine gerek bu eve

çünkü yeterince korktum ve kanadı gözlerim

olsun plastik de olsa canı yanmalı bir maskenin

düşlerevinden notlar



“Mülkiyeli Şairler Antolojisi'ne Cemal 

Süreya beni almadı” (Özcan Yalım)

***

Özcan Ağabey, İzmir'de son zamanların en 

yaygın esprisi diye anlattı.

İzmir'e yolu düşenler bilir. Körfez, nasıl da 

kötü kokar. Körfezin o en kötü koktuğu yere, 

bir kilometre uzunluğunda park yapmışlar. 

Tabelasında ise, “Turgut Özal Rekreasyon 

Alanı” yazıyormuş.

***

Özcan Ağabeyle rakı sohbetindeyiz. Üstelik, 

sözlüğü de yeni çıkmış. Dil yanlışları 

üzerinde durulmaz mı hiç! Özcan Ağabey, 

sözlüğün ön kapağını gösterip bana sordu:

“Burada bir yanlış görüyor musun?”

Baskıda bir yanlışlık yapılmış da onu 10 Kasım 1998, Salı, Ankara
gösterecek, eleştirecek sandım. Bulamadım 

bir yanlış. Onun dikkatimi çekmek istediği 
Özcan Yalım telefon etti. Ankara'daymış. 

şuymuş:
İmge'de bekleyen “Türkçe'de Yakın ve 

Kitabın adındaki “Türkçe'de” sözcüğünün Karşıt Anlamlılar Sözlüğü” nihayet 
yanlış yazıldığını söylüyormuş kimileri. çıkmış. İmzalayıp, bıraktığını söyledi 
Onlara göre, bu sözcük yazılırken, kesme İmge Kitabevi'ne. Görüşelim istedim. 
olmayacak, “Türkçede” diye yazılacakmış. Yarın gazeteye gelecek.
Özcan Ağabey'e göre ise, doğrusu 

“Türkçe'de”.
11 Kasım 1998, Çarşamba, Ankara

Gönül Hanım da bir dil yanlışı örneği verdi. 

Turizm Bakanlığı'nın önündeki bir 
Ayağı burkulmuş Özcan Ağabey 'in tabeladan söz etti. “Tourizm İnformation” 
(Yalım). Gazeteye gelemeyeceğini yazıyormuş. Elbette, İngilizce'de, büyük 
bildirdi. Manevi kızı (Gönül) ile harflerde nokta kullanılmaz. O sözcüğün 
oğlundaymış (Aydın). Adresi verdi. Biraz “Information” diye yazılması gerekir.
geciktim ama, saat 20.30 suları orada Özcan  Ağabey ,  Ç iğ l i ' den  İ zmir ' e  
oldum. Bir rakı sohbeti yaptık. gidiyormuş.  Bir dükkânın önünde 
Adviye Abla da (Aysan) vardı. Can durmuşlar. Dükkânın bir yanında “Egsoz 
Yücel 'in hastalığından konuşurken, tamiri yapılır” yazarken, yukarıdan aşağı 
Behçet Aysan'ın Can Yücel'li bir anısını büyük harflerle “EKSOZ” yazıyormuş. 
aktardı. Doktor arkadaşlarıyla birlikte Yine, bir tarafta “egzos”, bir tarafta da 
bira içmiş Behçet. Numune'de doktor “ekzos” sözcükleriyle kuruluymuş tamir 
olduğu sıralar… Can Yücel de aynı yapıldığını duyuran tümceler. “Aynı 
hastanede yatıyormuş. Bira içtikten dükkânın önünde, dört ayrı 'egsoz' 
sonra, “Can Baba'yı ziyaret edelim bir” sözcüğüyle karşılaştım” diyor.
demişler. Gece vakti. Çıkmışlar yanına. ***
Can Yücel, anlamış doktorların yanına 

Özcan Ağabey'in yeni çalışmalarından da 
gelmeden bira içtiklerini. Behçet'ten iyice 

söz ettik. “Sayısal Türk Şiiri” çalışmasını 
yaklaşmasını istemiş yüzüne. Yaklaşmış 

biliyordum zaten. Bir de Behçet Necatigil 
Behçet. Sonra, “Behçet, bana bir 

ile Şükran Kurdakul'un sözlüğüne giren 
hohlasana” demiş.

şairlerin, illere göre doğdukları yerler 
*** üzerine çalışıyormuş. Bakalım en çok hangi 

m. mahzun doğan

Caz tadında…
(Günlüklerimden seçmeler)

türkçe'yi, aşık olduğu
kadından daha çok
seven bir şair…



ilden veya illerden şair çıkmış? İlginç çok severim.”

değil mi? “Huysuz bir adamın çalışması olduğunu 

Şiir dergilerinin ve şiir kitaplarının ekleyeyim.”

adlarını topluyormuş sonra. Ve 90 küsur ***
antolojiye giren şairler ile, antolojiye kaç Arapça yazılan her şeyi halkın kutsal 
kez girdiklerini saptayacakmış. saymasıyla ilgili bir anısını anlattı Özcan 
*** Ağabey. Antalya'dan Side'ye gidiyorlarmış. 

Baskıya hazır yeni şiir kitabını da getirmiş Bindikleri minibüste Arapça bir yazı asılı. 

yanında. Hızla okudum bazı şiirleri... Yazıyı Türkçe'ye çevirince tümce şu:

Kitabın adı: “En hakiki Bağdat hurması.”

“Uğurlama.” Şoföre sormuş:

*** “Niye astın bunu?”

Mahmut Turgut, Özcan Ağabey'in Aldığı yanıt şu olmuş:
fotoğraflarını çekmiş, “Göndereceğim” “Kutsaldır diye…”
demiş göndermemiş. -Anımsatılacak-

Hacdan armağan olarak getirilen bir hurma 
*** paketinin ambalajındaymış bu yazı. 
Gazetede yayımlamak üzere, sözlük “Kutsaldır” diye, alıp minibüsüne asmış 
üzerine bir söyleşi yapalım istedim. şoför.
“Türkçe deyince, ben hep ciddileşirim” ***
diye başladı söze Özcan Ağabey. 

Özcan Yal›m'dan şiirler de dinledik. 
Türkçe'nin doğru düzgün sözlüğünün 

“Aramıza Gül Girdi” kitabının, Gönül 
olmadığını söyledi. En iyilerinin Türk Dil 

Oyman'a adandığını söyledi. Gönül'ün en 
Kurumu 'nun  kapat ı lmadan  önce  

sevdiği şairin Turgut Uyar olduğunu, şiir 
yayımladığı iki ciltlik sözlük ile Ali 

okunacak olduğunda hep “Önce Geyikli 
P ü s k ü l l ü o ğ l u ' n u n  Y a p ı  K r e d i  

Gece” dediğini belirtti. Kitabın arka 
Yayınları'ndan çıkan sözlüğü olduğunu 

kapağındaki fotoğrafı göstererek, “Bu 
belirtti. Şiir kitapları gibi sözlük 

fotoğraf, Gönül'ün evinde çekilmiştir” dedi.
koleksiyonu da yaparmış. 225 sözlük 

Şiir okurken, birini Sanat Rehberi'nde 
varmış kütüphanesinde.

Tuğrul Asi'yle (Balkar) yayımladığımız 
İmge Yayınları'ndan çıkan “Türkçe'de 

“Yalnızlar” adlı şiirlerini anımsattım. 
Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü”nde 

“Evliler kadar değil ama, biz de yalnızız” 
argo sözcüklere de yer verdiğini söyledi. 

dedi.
Örnekler verdi. Bu arada, bu sözlüğün ilk 

***
b i ç i m i n i n  B i l g i  Y a y ı n e v i ' n c e  

Özcan Yalım'ın, Bilgi Yayınevi'nde yıllar yayımlandığını anımsattı. O zaman, Bilgi 
önce yayımlanmış bir çevirisi var: Horace Yayınevi'nin Sahibi Ahmet Küflü, polisle 
Mc Coy'un “Mafya'nın Dışında Kim Kaldı” ilgili argo sözcükleri çıkartmış sözlükten. 
adlı kitabı bu. Türkiye'deki devlet-çete-Bunlardan ikisi, “Fruko” ve “Bakla”. 
mafya ilişkileri, çorap söküğü gibi ardı 1960'lı, 1970'li yıllarda Türkiye'de en 
ardına ortaya dökülünce, geçenlerde bir y a y g ı n  g a z o z  F r u k o .  P o l i s l e r i ,  
gazetede bu kitabın kapağı yayımlanarak, başlarındaki şapkalarıyla biçimsel olarak 
altına da “Ahmet Küflü, bugünü görmüş” Fruko gazozu şişelerine benzeterek bu 
diye yazılmış. Yalım, “Kitabın orijinal adı adlandırmaya gidilmiş. “Bakla” denmesi 
'Corraption City', yani 'Kokuşmuş Kent' de baklaya benzetilmelerinden.
anlamına geliyor” diyor; “Mafyanın 

Özcan Yalım'ın söyleşimiz sırasında 
Dışında Kim Kaldı” adını daha uygun 

söylediği üç tümce beni etkiledi:
bulmuş ve çeviriyi bu adla vermiş 

“Benim umudum yok, 200 yıl sonra ölü bir 
yayınevine. Kitap adını Küflü koymuş değil.

dil olacak Türkçe”

“Ben Türkçe'yi, sevdiğim kadından daha 



selma özeşer

Temrin.

geceleri  başka soluklanır telinde 

bir kadının âhı,

tamburun.

beraberinde yağmur getirmeyen bir eylülle ben 

kardeş oluyoruz, annem duymasın

kan emip ahit veriyoruz

ölene kadar 

varım

Es.

araya yıllar kasabalar ve türlü vilayetler giren

bizim kendimizi bir halta benzettiğimiz bir uzunca ara

(ertesi bir vakitte yolumuz yeniden 

düşmese de anıp en derinden durdum 

o çocuk yaşlarımın salkım söğüt asma yapraklı çıkmaz sokak 3 numaralı evi)

not bıraktım anahtar hep üçüncü saksının altında

üst kurmaca yaptım merdivenler saydım hep yirmi bir

ini de sakız gibi bıraktım. 

(ovdum, tahta fırçası aldım natırdan, soda koydum suyuna)

Vuslat.

avlusunda unutulan her ev kadar 

ayrılıklarında telkari bir hüzün

avuçlarıma bırakılmış onca anıyı ince ince

kederiyle ıpıssız

bir paspasla dertleşiyoruz

çoktan ayrılmış birbirinden 

arka odalarda küflü soğuk

yaslanıp aşka ağladığımız duvarlar

taşlıkta tıpırtıları ince topuklu ayakkabılardan 

çıkarken yapışmış kalmış öylece

eskimek kokan bir nota

sen mi söylersin ben mi bileyim

öldük biz

yasımıza kimse gelmedi işte

içimde kırık kırk kadın 



hasan temiz

Sokaklara çıkıyorum, sokakları kolay sanmayın

Her adımımda mevsimin süngüleri: kulaklarımda çınn

Sokağa! Diyorum seslenir melezlenir sokağa, tenhaya

Güvercinler, ağaçlar, böcekler, eylemler, ler, lar:  Çınnn!

Ben bir hüznü doğaçlıyorum kuytuda bir yerde

Sonra gri bir gül devşirildi gecenin saçlarından

Üstelik annelerimiz yoktu ortada

Üstelik kedilere barınacak saçak yoktu

Ben ki ne çok durdum kentin soğuk taraflarına.

Piyanonun siyah tuşlarını taşıdım kalbimde

Çok lütfen biraz vals, nolur

Dokunsun diye içimin ayaklanan notalarına

Dokunsun diye pasına sesimin

Ol bunun için ol kara suretimde geniş bir avlu için

Ben ki ne çok durdum burada: sarışın şaşkınlığında kentin.

Bak sevgilim, buz sevgilim, ayaz sevgilim

Kendimizi bulmadan çıkamayız yola

Üstelik annelerimiz yok görünürde

Ve iyileşmeden çocukluğumuzdan

Kapanmıyor kuyu.

Ben ki ne çok durdum tenha odalarında kalbimin…  

iç ayaklanma



kendimi keşfettim. Artık yıldırımdan kıl 

payı kurtulan adamdım. Beni görenlerin, 

“şiire sığınan adam” dediklerini çok 

duymuşumdur da gülüp geçmişimdir. Ha, 

şiirlerime şiir der misiniz bilmem. Ben 

bazen yan yana bazen alt alta mısralar 

diziyorum. Korkum mu, inanın hiç yok. 

Tolstoy'un çok hoş bir fıkrası vardır: 

Kendisine şiirlerini okuyan bir hevesliye 

Tolstoy, “Puşkin'in şiirlerini okuduğum 

zaman dizelerin neden alt alta geldiğini 

düşünmüyorum da, sizin yazdıklarınızı 

okurken dizeleri neden yan yana 
Şiire sığınan adam

dizmediğinizi anlamıyorum, der.”  Şiirin 

ne olduğunu anladım, ancak iyi şiire giden 
Ellisine merdiven dayadığım günlerde, yolda habire topallıyorum. Ömrün 
bir yaşayan ölünün, sonbaharında şiiri ve onun getirdiği 
“Daha  50  yaş ına  ge lmemişt im.  mutluluğu yakalamak nasıl bir şey, 
Zengindim,  ünlüydüm, sağl ığım anlamaya çalışıyorum. Neyse, o gün bu 
yerindeydi, aklı başında çocuklarım gündür ben bir hayat çobanıyım, şiir 
vardı. Birdenbire hayatım duruverdi. sarhoşuyum, mutluluk delisiyim.
S o l u k  a l a b i l i y o r ,  y i y i p  i ç i y o r ,  

uyuyordum. Ama yaşamak değildi bu. Hayat bir aynada kendi ruhunu keşfetme 
Hiçbir şeyi istemiyordum artık. işi
İstenecek hiçbir şey olmadığını 

biliyordum. Hayat, birinin yaptığı saçma 
Metamorfozlarıyla ünlü Romalı şair 

bir şaka gibi geliyordu bana. Kırk yıl 
Publius Ovidius,

boyunca çalış, didin, ilerle; sonra da 

ortada hiçbir şey olmadığını gör!”
“elbet insanın son gününü beklemeli deyişini unutamamış da kendi ruhumu 
mutlu dememeli hiçbir zaman onabulmuştum satır aralarında. Ben de 

“yaşayan ölü”ydüm galiba, deyiverdim, son yolculuğuna dek beklemeli”
biraz çırpındım, direndim; tam 

kabullenme aşamasında kendime derken mutluluğun ve hayatın elinden bir 
geldim. çocuk gibi tutar, ona ölümün kapısında 

değer biçer. Ömrü hiç talan edilmemiş 
Yıldırım, bir ulu çınarın altında insanın bile hayat terazisi son anda 
bulurmuş talihsiz olanı. Beynime çakılan mutsuzluk kefe'sinde değersizleşebilir. 
bir şimşekti bu satırlar. Bir romanın giriş Tesellisi, "Ölümün etrafında koparılan 
cümlesiydi sanki dudaklarımdan yaygara, ölümün kendisinden daha çok 
dökülen “Tam beni anlatıyor.” fısıltısı. ürkütücüdür." diyen Seneca'dan gelir. 
L e w i s  C a r r o l  A l i c e  H a r i k a l a r  Caesar bir selamla son nefesini verirken 
Diyarında'da, “Alice, içinde resim ve şöyle der: Livia, yaşadıklarımızı ömrünce 
konuşma olmayan bir kitap, ne işe yarar unutma, hoşça kal.” Birçok tarihi kişiliğin 
ki, diye geçirdi aklından." der ya… Evet, hayata bakış açısı…
Carrol'un giriş cümlesi yerine ben de Akşamın kapısını mutlulukla kapatan 
“İçinde sevgi ve aşk olmayan bir hayatı sabahı huzursuzlukla açabilir. Yaşadığını 
n e y l e y i m ! ”  d i y e  d i y e  ö m ü r  hissetmeyen, zamanın yeldeğirmenlerine 
sürdürüyordum ki bir gün şiirimi ve yenilen Don Kişot durumuna düşebilir. 

barış erdoğan

yaşayan ölüler,
ölümü yenenler



Yaşarken ölümü düşünen de, kıyameti ciddiyetle yaşayacaksın / bir sincap gibi 

bekleyen yarı inanç sahibi kişinin mesela, / yani, yaşamanın dışında ve 

şaşkınlığına... ötesinde hiçbir şey beklemeden, / yani 
bütün işin gücün yaşamak olacak. / 
Yaşamayı ciddiye alacaksın,/ yani o Ölüm ardıma düşüp de yorulma
derecede, öylesine ki, / mesela, kolların 
bağlı arkadan, sırtın duvarda, / yahut 

Oysa ölüm, yaşamın ikiz kardeşidir. 
kocaman gözlüklerin, / beyaz gömleğinle 

Hangi coğrafyada olursa olsun ölüme 
bir laboratuvarda / insanlar için 

hayat ın  penceres inden  bak ı l ı r ,  
ölebileceksin.

ölümsüzlüğün zirvesinden seslenilir. 

Kendi coğrafyamıza döndüğümüzde 
Cahit  Sı tkı ,  “Yaşamak ist iyorum ülkemin insanına kefeni Karacaoğlan 
gençliğimi baştan.” dizesiyle hayatın biçer. O dizelerde bir kabulleniş vardır 
kıyısına tutunmaya çalışır, Behçet ancak erken ölümlere de bir direnme 
Necatigil “Gidenler neye gitti doğrusu havası:
anlamadım” dizesinde şaşkınlığa düşer. 

Can Yücel hayat karşısında korkusuz bir 
“Ölüm ardıma da düşüp yorulma / Var git 

c e n g a v e r d i r :  “ T a m  z a m a n ı n d a  
ölüm bir zaman da gene gel / Akıbet 

yaşlandığını hissetmeli / Tam zamanında 
alırsın koymazsın beni / Var git ölüm bir 

ölmelisin / Iskalamak istemiyorsan hayatı. 
zaman da gene gel”

/ Haydi şimdi kalk bakalım / Silkin şöyle 
bir / At üzerinden hayatın yorgunluğunu, / 

Yunus Emre, dünya nimetine boş veren Vakit zannettiğinden daha az / Haydi kalk 
adam, çelebi haliyle dünya varlığının beş bakalım”  Hasan Hüseyin'in kapısını 
kuruşluk bir değeri olduğunun çoktan çalıyorum, “sokaktayım / gece leylâk / ve 
farkına varmış: “Biz dünyadan gider tomurcuk kokuyor / yaralı bir şahin olmuş 
olduk / Kalanlara selâm olsun.” demeyi yüreğim / uy anam anam / haziranda 
de ihmal etmemiş. Halk şairi ölüme ölmek zor!” diyor. Attila İlhan Yanlış 
direnmeye somut çareler bulur da divan Yaşamak'ın bir yerinde yaşamadığını 
şairi iki dizeyle teslim bayrağını çeker. söyler: “yanlış bir bulut çoğalıyor / 
Teslimiyetin nedeni kadere inanıştır. akşamları yanılmış içlerime / ağzımda 
Yaşamak, hakkıyla yaşamak, savaşarak bozuk bir pil tadı / o korku değil artık bu 
yaşamaksa Tanzimat şiirinden sonra yaşadığım / telefon zillerine dolaşarak / 
gündeme oturur. Mazi'ye “mevt-i ebedi” bak ne ben leipzig'deyim / ne de sen 
(sonsuz ölüm), hâle ise “bir nefes-i vâ- istanbul'da / ne depart kahvesinde çay 
pesin” (son nefes) diyen Namık Kemal, içiyoruz / ne tiryaki köpekte şarap / seni 
bununla yetinmez, “Osmanlılarız can görmeden öleceğim / bir daha görmeden / 
veririz nam alırız biz” dizesiyle cesaret inge bruckhart / zaten kaç yıldır 
sembolü olur. yaşamıyorum” Ahmet Arif'siz yaşamak 

kolay mı? Yalnız değiliz diyor şair ve:”Bir 
ufka vardık ki artık / Yalnız değiliz Ölüm bir adım uzak tuzak, yaşam hünerli 
sevgilim. / Gerçi gece uzun, / Gece karanlık çilingir
/ Ama bütün korkulardan uzak. / Bir 
sevdadır böylesine yaşamak, / Tek başına / 

Yaşama, yaşam karşısında direnen 
Ölüme bir soluk kala, / Tek başına / 

insana anlam kazandıran koca şair 
Zindanda yatarken bile, / Asla yalnız 

Nazım'dır; onun temel felsefesidir 
kalmamak.” Dağlarca'nın hayat yankısı 

direnmek; insan için yaşayıp insan için 
daha başkadır: “Seslenir seni bana 

ölmeyi göze almak demek:
"sonsuz" / Der ki çoğal, / Der ki uzan 

Yaşamak şakaya gelmez, / büyük bir 



mutluluğuna / Usun, iyiliğin, doğruluğun, 

/ Bir bilinmeyenden bir bilinene dek / 

Türkçe, varolduğumuz/(…….) Seslenir 

seni bana "ova"m, "dağ"ım, / Nere gitsem 

bulur beni arınmış. / Bir çağ ki akar 

ötelere, / Bir ak.. ki yüce atalar, bir al.. ki 

ulu oğullar, / Türkçem, benim ses 

bayrağım”

Roman kahramanları hayatta

Bir eleştirmen: “Ben Balzac'ın yaşadığı 

dönemi bütün yönleriyle yansıtan Goriot 

Baba'sını okuduktan sonra aylarca ne 

sokakta, ne evde, ne yatak odamda bu 

adamdan kurtulabildim. Hep bir gün bir 

köşe başında romanın bu ölümsüz 

kişisiyle karşılaşacağım günü bekledim.” 

der. Yaşayan bir ölü müdür, yoksa 

yaşamayan bir diri midir Goriot Baba? 

Yine bir sohbet anında dostlarına, 

“Gerçeğe dönelim beyler, der Balzac, 

Eugénie Grandet ile kim evlenecek?”  

Şaşırıp kalır dostları. Ben de şaşırıp 

kaldım ve Eugénie Grandet ile kimin 

evleneceğini bilemedim. Bildiğim, 

uğruna kalem oynatılan nice hayali 

karakterler aramızda dolaşmakta. Onlar 

hayali karakterler değil, ölü dirisidirler.

Hayat cüzdanında vicdan baknotları

Hayat cüzdanımızda onlarca banknot 

olur, her birinin üstünde bizden bir iz, bir 

anı vardır. Vicdan onları savururken 

huzurdadır ya da huzursuzlukta. Bakın ne 

diyor bir yazarımız:

“En koyu umutsuzluğun içinde, bu 
umutsuzluğu aşmanın yollarını aradım. 
Bunu da iyiliğimden, herkesten daha 
üstün ruhlu olduğumdan yapmış değilim. 
Ama ben doğuştan içimde taşıdığım bir 
sezgi ışığına bağlıyım. Bu sezgiyle 
insanlar, binlerce yıldır, en büyük acılar 
içinde bile yaşamayı, sevmesini 
bilmişlerdir.”

Umudunuz hiç tükenmesin.

can ceylan

Ben ki

Biraz daha sıkışıp

Tek sayfaya mı sığsam

Yarılıp karpuz gibi

Yan sayfaya mı kaysam 

Birkaç canım dizeyi   

Tutuverip harfinden 

Kadro dışı koysam diye

“Samsam”larla dans edip

Biçemi oynatırken

Sen ki…

Alt tarafı iki dizelik 

Üst tarafı erotik

Şiir demeye bin şahit

Epi topu bir beyit

Koskoca sayfanın 

Dibine çöreklenip

Küçük şiirleri ben yarattım 

Diyen muğlak garabet

Oylumun bir felaket

Hava mı basıyorsun 

Şiirin en hasına 

İki dirhem halinle 

Boyundan utan desem

O da yok

Neymiş efendim !

“Aşka düşmüş kaşık olmuş

Ayrı düşmüş şaşık olmuş”

Beter ol

Metal imge hırsızı

Kafiyesi kaçık şey

sopalık şiir



nükhet hürmeriç

Her şeyimi, neden her şeyimi almıyorsun?

Sevgilim, görmüyor musun sensiz iyi olmadığımı?

Dudaklarımı al, onları bir daha hiç kullanmayacağım.

Kollarımı al, onları yitirmek istiyorum.

Elvedan, yaşlı gözler içersinde bıraktı beni

Söyle sevgilim, sensiz ne yapacağım?

Eskiden kalbim olan parçayı aldın

 Öyleyse, neden herşeyimi almıyorsun?

Her şeyimi, neden her şeyimi almıyorsun?

Görmüyor musun, sensiz iyi olmadığımı?

Dudaklarımı al, onları yitirmek istiyorum

Kollarımı al, onları bir daha hiç kullanmayacağım.

Senin e-e-elvedan yaşlı gözler içersinde bıraktı beni.

Nasıl yapacağım, sevgili, sensiz?

Eskiden kalbim olan parçayı aldın

Öyleyse neden herşeyimi almıyorsun?

Gel ve her şeyimi, her şeyimi al, götür!...

her şeyim

çeviren

NOT: 20.yy.ın en önemli caz vokalistlerinden olup entonasyonunun ve yorumunun
kusursuzluğu, doğaçlamalarda bir trompet gibi kullanabildiği üç oktavlık sesiyle
anılan Ella Fitzgerald'ın ünleyip caz klasiklerine armağan ettiği şarkı.



emre gürkan kanmaz

İlhan Berk içindir.

Sarpa sarışa aldansın diye

Üstümü başımı yedim!

Nesnelere çarpan düşünceyi

Bulutlara çarpan kuşları

Zamana basıp tökezleyen karartıyı 

                     

                                                     Yedim!

İnsansı bir şey var bu yitimde

Tozu dumana fena katan esrar

Boylu boyunca bir kadın gibi uzanan

                                               Ses yanması!

Beynimin toprağına ekili her olguyu

Şiirim süzebilsin diye baştan sona

Her sabah çocuk oluyorum doğup

Nice masallar sonra nice uykular

…

Yaratıya katılışımı tanrı istiyor boyna

Korkmadan bakabilirsiniz eğdiğim boyna

İşte bütün mesele bu

Bu böyle bir şeydir beyler

Y a n i

Üstümü başımı yiyorum

Aldansın diye sarpa sarışa

[ Göçeği anlamam: Aniden, sessiz patlayan cam!

yaratılışa katılış



m. mazhar alphan

Senin o masum bakışlarındaki gizli fırtına

Dört mevsimi tutuşturan ışık, yaşın kül hali

Boşuna mı avcı boşuna mı biriken acıları

Sırrının geçmiş tarihi, sana açılan bir kapı

Belki çok eski bir şiir Sappho'dan beri

Kalp sıralarına kazınmış o adlar, o keskin dil

Yine adına geliştirilen savaş çığlıkları

Deşsem bakışlarındaki o gizli fırtınayı

Doğumla gömülü ne yaşamlar çıkar

Çiçek açar bir metrelik bahçelerde 

Veya kıraç topraklar, uçuşunca anlatır

Yasak ölümlerdeki hüznü, gizli isyanları

Mevsimlerin son birikimi nasıl oluyorsa

Boğuluyorum, sana dokunuyorum

Bir dudak uzaklığında son çağrı, son değil 

Seni kazıyorum yalnızlığıma Sappho'dan beri

Çok eski, kalp sıralarımda yazılı adın gibi

Yaşamın çapına bölümü bir uzun soluk

Pi sayısı hep aşk çıkıyor savaş, susuyorum

Belki de susmuyorum kayıplarımız adına

aşk deliliği

seni suçlayan şeylerin
içinde türlü vitraylar



2000 sonrası yıllıklar hazırladın, bu zaman Hayat ve zaman sürekli bir akış içinde, bu 
zarfı içinde hem şiirin toplam yükünün hem akışın özellikle şiirdeki yansıması daha 
de genç şairin takipçisi oldun. Gelen şiir dikkat çekiyor diğer türlere göre. Şiir okuru az 
kitapları ve dergiler ile sıcağı sıcağına şiir da olsa, şiirin niteliğinin volümü üst seviyede 
ortamını izlemek bakımından pek çok şair ve daha dikkat çekici ama şiir kitaplarının raf 
ve eleştirmenden daha şanslıydın. 2000 ömrü yok. Buna ilave şiir yıllıkları, antolojiler 
sonrası Türkçe şiir ve dergilerde önceki ve ödülleri nasıl değerlendiriyorsun? Kimi 
dönemleri düşünecek olursak neler çevrelerin özellikle ödüllerin anlamsızlığıyla 
değişmiş ve dönüşmüş? ilgili bir tavrı var kimi çevreler ise; bu 

durumun şiir  cumhuriyetine pek çok 
- Bir bölük şair birikmiş olan şiirin 

katkısının olduğunu şiirin dolaşımdaki akışını 
yeteneğinden hareketle geçmişin sesini 

hızlandırdığını ve kitapların basımına katkısı 
terketmeyen şiirler yazmayı sürdürürken, 

olduğu savunuyor. Şeref Bilsel ne der konuda?
bazı arkadaşlar şiirin büyük ölçüde lirizmle, 

sesle bağlantısı kesmeye yöneldi. Hattâ - Yıllık, antoloji hazırlamak gerçekten yorucu 

sözcükleri  gözden çıkartanlara da bir uğraş. Sadece kendi zamanınıza 

rastlamaya başladık. Sanıyorum 'duyma bakmıyorsunuz, geçmişe ve geleceğe de 

biçimleri' çoğaldı ve şiirin tanımından eksik bakmak zorundasınız. Bir teklifte, öneri de 

olmayan kadim özel l ikler  dikkate  bulunuyorsunuz; teklifleriniz kabul görünce 

alınmamaya başlandı. Önceleri bir ölçüde zamanla bir 'iddia'ya dönüşüyor ortaya 

fark edilen 'şairin yaşı' da ortadan kalkmış sürdüğünüz değerler. Ödüllerin bu derece 

oldu. Her tür şiirin her yaşta yazılabileceği, büyük bir sorumlulukla hareket ettiğini 

'bazı şiirlerin bazı yaşları beklemek zorunda düşünmüyorum. Ödüller sonuçlardan 

olmadığı' örneklerle doldu dergiler, kitaplar. hareketle tanzim ediliyor. Şiir tarihimiz çok 

Yani şairin gençlik, çıraklık, olgunluk gibi isabetli vurgulanmış şairler kadar yanlış 

dönemleri metinlerden izlenemez oldu. Bu müjdelenmiş isimlerle yüklüdür. Yılda ellinin 

durum aynı zamanda birbirine benzer üzerinde şiir ödülü veriliyor. Her birine 

şa i r ler i  ve  fo tokopya  ş i i r ler i  de  ortalama 50 kişi katılmış olsa 2500 şair 

çoğalttı.Zaten 2000'li yıllar sonrası şiir demektir bu! Hadi bazı şairler birden fazla 

yıllıklarının bu derece çoğalmış olmasının ödüle katılmış olsun. 2000 kişinin ödül peşinde 

ana nedeni şair sayısındaki olağanüstü koştuğu bir şiir ortamından bahsediyoruz. Bu 

artıştı. İlk kitabıyla çok şey vaat edip sonraki bahsettiklerimiz irili ufaklı dergilerde şiir 

kitaplarıyla bu vaadi taşıyamayanlar da yayımlayanlar. Vazıyet ortada. Birkaç ödül 

oldu. Şiirden kalkıp düzyazıya daha fazla var (Yaşar Nabi Nayır, Arkadaş Z. Özger) ki 

ağırlık verenleri de şiir adına kayıp onları gençler bağlamında ayrı tutmak 

sayabiliriz. gerekir. Çünkü bu ödüllere değer görülenlerin 

dosyaları kitaplaştırılıyor. Bu değerli bir 

söyleşi: mutlucan güvendir

Şeref Bilsel 1972, Rize doğumlu, şair. Betül Dünder ile evli.  İki oğulları (Poyraz-Kuzey) var. Yayımlanmış 
dört şiir kitabı var: Dar Zaman Rivayetleri (1996), Magmada Kış Mevsimi (2003),     Mecnûn Dalı (2007), 
Dünyanın Külü(2013), Toplu Şiirleri  Sürgündeki Rüzgâr(2014) yayımlandı. Yıllıklar, ortak kitaplar ve 
daha bir dolu şey... 18. Altın Portakal Şiir Ödülü'ne değer görüldü. Uslanmaz bir serüvenci. İstanbul'da 
yaşıyor.

şeref birsel



çabadır. Şiir jürilerinin kesinlikle duygusal - Doğrudur derim. Bunun yanı sıra 

davranmadığını kimse söyleyemez. Üstelik sosyalist/devrimci nutuklarla kendini ihata 

bu şiirin doğasına da aykırı bir durum! eden pek çok insanın da bu rantın tadına 

Şairler 'sevdiklerini' belli etmek isterler. bakmak için epey iştahlı olduğunu da gördük. 

Bazı ödüllerin hiçbir anlamının olmadığını Gerçek kalktı, iktidarın meşrebine uygun yeni 

söyleyebiliriz. Hatta yaşarken 'kendi adına bir 'gerçekçilik' kalıbı yaratıldı. Din, dinî 

şiir ödülü tahsis edenleri' bile görmedik mi? akideler rantiyecilere, şantiyecilere uygun bir 

Cemal Süreya ödülünün ne hale getirildiğini yorum alanına sokuldu. Mütedeyyin 

gördük; Turgut Uyar adına aynı yıl iki ayrı Müslümanların bir kısmı radikalleşti, bir 

şehirde iki ödül tahsis edildi. Böyle bir kısmı ise, eski yaşantısının saflığını özlediği 

ortamda aramızda olmayan -ve henüz adına için belki kendini adadığı partiden son 

ödül konmamış-  değerli şairleri şiir seçimde reyini geri çekti. En az edebiyatta 

ödüllerinden korumak lazım! ihtiyaç duyulduğu kadar siyasette de görgüye 

ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Demokratik, 
Şeref Bilsel şiirindeki başlıca özellikleri 

çağdaş ülkeler sokaklarıyla nefes alır; sokağa, 
arasında sıradan konuşma dilini ve sokağın 

sokak eylemlerine tahammül edemeyenlerin 
ustalıkla şiirleştirilmesine giden yolu, bu yol 

hazin manzarası önümüzde. Müslümanın 
yürünürken doğup büyüdüğü coğrafyanın 

dünya nimetleriyle işi olmaz; öyle bilirdik. 
inişli çıkışlı habitatını, denizini, rüzgarını, 

Dünyaya bu derece meyledenleri Müslüman 
bulutunu görürüz. Bununla birlikte 

d i y e  a n m a n ı n  d a  d o ğ r u  o l d u ğ u n u  
toplumsal duyarlılığı da  görürüz (tuzlu su 

düşünmüyorum. Sadece okur-yazar oranının 
taşıyan kadınlar, biz yoksulluğu doğuya 

artmasına değil, Cumhuriyet sonrası yetişen 
gelin verdik, dünebakan, üzümün aklından 

şair/yazarların büyük çoğunluğunun 
geçenler, yalınayak, nisyan zamanları, 

Anadolu'dan neş'et etmesinin temelinde Köy 
tavan  aras ı  yaz ı lar ı  vs . ) .  Küçük  

Enstitüleri, Tercüme Bürosu, Halk Evleri ve 
nesnelerin,ev içi aletlerin, saç lastiğinden 

matbuat faaliyetlerinin gelişmesinin önemi 
balkon terliklerine koca bir dünyayı bir şiire 

bir rolü vardı. Vaktiyle Anadolu'nun sadece 
sığdırmanın ustalığı. Son kitabı Sürgündeki 

Evliyalar diyarı ve asker ocağı olarak 
Rüzgâr (toplu şiirler); bu ustalığın bir 

anılmasını bu gelişmeler değiştirmiştir. Daha 
toplamı olarak okunuyor.  

s o n r a  A n a d o l u ' d a n  ç ı k a n  y ü k s e k  
- Bazen yaşadıklarımız bizimle konuşur, b ü r o k r a t l a r ı n ,  b a k a n ,  b a ş b a k a n ,  
bazen de yaşamadıklarımız… Önemli olan cumhurbaşkanlarının ülkeyi taşıdığı 
duymak. Yerine göre baştan ayağa bir kulak menzilleri gördük. Siyasetteki bu gelişmelere 
olabilmek. mukabil edebiyatta da kendini muktedirlere 

adamış güçlü figürlere tanık olduk. Bugüne 
Günümüz muhafazakâr edebiyatçı ve 

hiç girmeyelim, ortalık şarlatandan, kifayetsiz 
ş a i r l e r i  i k t i d a r ı n  t a m a m e n  

muhteristen geçilmiyor. Bir vakitler İsmet 
o t o r i t e r l e ş m e s i n e  v e  b u  k a d a r  

Özel: “gazeteler tutuklamış dünya kelimesini” 
saldırganlaşmasına hiçbir biçimde ses 

diyordu ya, öyle oldu gazeteler dünyayı bize 
çıkartmıyorlar çünkü bir çoğu havuz 

kapattı, bir de genç ölülerin üzerini… bağırıp 
medyasında... kırklı yılların sonundan 

çağırmadan hâl ve edasıyla Müslümanım 
altmışlı yılların başına kadar (Menderes 

diyenin kendini ortaya koyduğu dünya, 
iktidarı) bu güne çok  benzeyen bir süreçti. 

(mimari, çevre koşulları, sadelik vs) Allah 
Bu süreçte Sezai Karakoç'un ve o günkü 

yolunda kesif adımlarla yürüdüğünü iddia 
muhafazakâr edebiyat oluşumunun önemli 

edenler tarafından kendisine yasaklandı. 
ve sert eleştirileri olmuştu DP'ye. Köy 

Siyasal iktidar bunu fark ettiğinde sokağı da 
Enstitülerinin kapanmasından tutun da 

fark etmiş oldu; bu sefer kendi dünyasından 
Halk Evlerine özellikle eğitimin tepetaklak 

olmayanlara da her şeyi yasaklayarak 
g e l d i ğ i  z a m a n l a r,  y o l s u z l u k l a r,  

yükseldiği köklerin mağduriyetini izole hukuksuzluklar… Nihat Genç bir yazısında 
etmeye çalıştı. Hem evde olana hem de nerede bizim gerçek inançlı Müslüman 
dışarıdan eve bakana karşı sahiciliğini kardeşlerimiz diyordu. İktidar muhafazakâr 
kaybetmeye başladı. Gerçeğin gerçek edebiyatı rant yiyici yaptı,ne söylersin?
dünyadaki akış, iletişim hızı ağırlaştı; sanal 



dünya gerçeği taşımaya soyundu; sanal değer '  atfetmemizi  gerektirmez,  bu 

dünya daha çok 'bir başka dünyanın gelişmeler. Şiir, ele geçirilebilir bir etkinlik 

mümkün' olduğunu düşünenlerin mesai alanına sıkıştırılıyor olmasın! Herkes yazıyor, 

harcadığı bir alandı. Böyle olunca devreye yazamayanlar, yazılmış olanları duvarlara 

yasal spekülatörler, troller girdi. Havuz diye yazıyor! Ne çıkar buradan?

adlandırdığımız medyum alanının bir 
Turgut Uyar, ilk kitabında muhalif değildi, 

matbuat, iletişim alanından ziyade sanal 
Garipçilerin devamıydı. Dünyanın En Güzel 

alem karşısında konuşlanmış, kaynağı ve 
Arabistanı'ndan sonra kendinden önceki şiire 

tasması iktidarda olan bir eğitim, maliye 
muhalif olduğunu gösterdi. Hayata muhalif 

birimi gibi işlev gördüğü ortadadır. Bunun 
miydi?  Hayata nasıl muhalif olunabilir?  Neye 

edebiyat ayağı da –talep edilmese bile- 
muhalifti Ece, Cemal, Turgut? Belki de kendi 

çoktandır hazır bekliyordu demek!
hayatlarına sadece? Düşünmek lazım. Aşk'tan 

Dilde başlıyor çok şey. Faşizm de öyle. sonra bir sözcük koyup sonunu 'tır/tir/tur/tür 

Şarlatanlık da. Kitapları yüz binler satan bir v s '  b i t i r m e n i n  ş i i r s e l  d o z u  “ A ş k  

yazarın gazete yazısının son iki cümlesi. Örgütlenmektir”den uzağa düşürmez bizi. 

Bakınız size -tam kafiye mi tunç uyak mı Tanımlar tehlikelidir. Deneyelim mi? “Aşk 

dersiniz- utanılacak bir ses örneği: giyinmektir, aşk kaygılanmaktır, aşk 

“Anlayana davul zurna saz… Anlamayana, mayalanmaktır, aşk başkaldırmaktır, aşk 

türküyle oy toplayan Selahattin Demirtaş'ın yürümektir, aşk yenilmektir, aşk düşmektir, 

sazını soksan az.”- Yılmaz Özdil, Sözcü aşk görünmektir….”

Gazetesi, 28 Temmuz, Çarşamba, 2015). Bu 
Akıl yürütmüş olalım: “Aşk Örgütlenmektir”. 

dille barış, kardeşlik, edebiyat olmaz; hattâ 
Üstelik bir düşünün 'abiler'… Eeee nerde 

insan kalınmaz! Laik, Kemalist kesimde de 
kadınlar?  Açık metin, açık dize ise eğer, 

böyle anlı şanlı, kerli ferli yazarlar 
buradan isteyen ihtiyaç duyduğunu söküp 

peydahlandı. Dili, kendi ikbali için, 
alacaktır. Dizelerin mezhebe, meşrebe, 

çıkarlarına uygun kullananların neresinden 
tutuma göre kullanılması ve belli bir anlam 

dönülürse kârdır!
aralığı içine dondurularak hapsedilmesi 

Şiirin muhalif tavrı sokağa çıkmışa benziyor müelliflerini de rahatsız ederdi. Aşk niye 

her şeye rağmen. Özellikle Gezi'de gördük örgütlenmek olsun, eğer sokağın dil mantığı 

bunu,''Hepimiz Turgut Uyar'ın dizeleriyiz'', kural koyucu ise. Buradaki, “abi” dairesinde, 

gönderene ait 'örgütlenmektir' ifadesinin 
Beyoğlu'nda akademisyenlerin ve araştırma 

siyasî mahiyeti sokağın diliyle buluşmuştur.  
görevlilerinin ellerindeki pankart çok 

Aşk, niye çatışma, dağılma, parçalanma 
dikkat çekiciydi (“Laleli'den dünyaya giden 

olmasın! Evrensel tutkuları dizayn eden 
bir  tramvayın içindeyiz hepimiz”-

vurucu ifadeler… Eğer bu bir siyasi yapıya, 
C.Süreya), “Aşk Örgütlenmektir”-Ece Ayhan. 

bir insan dışındaki canlıya bakıyorsa daha 
Son zamanlarda ve mezuniyet balolarında 

fena! İnsan bir partiye, bir mekâna, bir 
şairlerin dizelerini yüzlerce dövizlere yazıp 

hayvana âşık olmaz! Sevebilir belki.  İnsan 
mezuniyet geçitlerindeki üniversiteli 

insana âşık olur. Böyle baktığımız zaman 
gençler iktidar karşıtı bu dizeleri bir itiraz 

demek ki bütün bu olmayan alanlardaki 'âşık 
olarak bir kırmızı kart çıkartır  gibi 

olma biçimi' bu alanları kullanarak insanların 
öfkelerini kusuyor iktidara. Şiirin sokağa 

birbirine âşık olmasının yolunu açmak için. 
inmesi ve hayatın içinde koşmasına ne 

Güzel. Sokak her zaman şiirde değildi; 
dersiniz? #şiirsokakta# mı artık?

1940'lardan sonra oldu bu; şimdilerde ise şiir 
- Kim kimin dizesi olmak istiyorsa olsun! “Az sokağa indi. Şiiri sokakta gezdirenlerin arşivi 
görün, çok görsünler” mi demişti Necatigil? İkinci Yeni antolojisinden mürekkep. Neyse, 
Şiirin çok kişi tarafından yazılıyor olması, şiir sokağa düşmesin de, insin! Hayırlı olsun! 
çok sayıda dergi, kitap yayımlanıyor olması, Bu durum; “şiir bitti mi, şiir çıkmazda, şiir 
duvarlara nakşedilmesi… bütün bunlar, şiir sokakta” diyalektiği içinde devam ediyorsa bir 
söz konusu olunca bir yayılmadan çok sonraki merhalenin 'şiir çöplükte' olması işten 
'yığılmaya' delalet etmez mi? Her zaman az bile değil!
bulunur, az okunur olan şiire 'yükselen bir 



lamelif

yüksek dağlar

şu yokuş

şu karanlık

şu hendek

şu güllerin bedenindeki ağır ve bulaşıcı hastalık

şu güvercin kalbi kadar yağan yağmur

şu sarışın ve ateşin su ve sel

sana geleceğim yolun haritası

böyle siyah böyle tuzak

gecenin önüne geril yoksa beni eritecek 

alaca bir karanlık

tırnaklarını uzat hemen 

gövdeme geçir beni tut

köklerim yok benim 

sana deliller getireceğim 

göğsünden akan aşkla besle beni

aşk zehirdir biliyorum

asla deniz görmeyecek bir adamın 

iki denizin birbirine karışmadığı yeri araması

helaldir bunu da 

ten tek katlı bir kefen

demirden çelikten 

bunu da söylemişti yüzünün yarısı akmış bir ihtiyar

güllerin birbirine sürtünüp ateş almasıyla 

kopacakmış kıyamet 

alın yazıma ekle adını

kimsenin eline geçmemeli sana yazıp 

derimin altına sakladığım taş mektup

zamanın ve mekanın kapısında kitabedir

elifi sen be'si sen

geriye dön

iki büklüm ve elinin biri böğründe 

bir adam göreceksin

diğer elinde 

sana bir mızrak boyu toprak daha fethetlmiş 

soluğu genişlemiş 

adını iki nefeste söyleyen ve göğsüne kar yağmış bir adam 

başlıksız şiir



cemre özkan

''Sahi güller kırmızıdır,

sonra koklarım.'' dedi.

Saatine baktı.

Bilmiyordu, çiçekler solardı.

Vapurdan martı sesleri yükseliyor,

kanatlarından uzaksız gökyüzü...

Sol koluna baktı

gece yatılı misafir olacak.

Yıldızlı kaldırımları koştu,

ve yağmuru ıskaladı.

Yine de geç kalıyor.

Vanilya kokulu bir çingene,

dans etti parmaklarıyla; ama o

öğrenemedi hiç.

Parmaklarıyla hesaplar yaptı adam.

Fakat hayat sonrasızdı,

sonraları kokladı.

vanilya
kokulu

çingene

necdet tezcan

Aylar sonra

evine dönmenin

dudak bükümünde yaz

erik dalı, kiraz çiçeği

bir de yemyeşilse ufuklar

Şak diye sevdalanmaz mı

dolunay

Kırktan sonra kırılınca

çanak çömlek aşkları

bir yarımadayı sularken çocuklar

içimde dul şarkılarla

su içerken izledim

ceylanları

Hepsi kalsın garsonu

                 sırıtırken içimde

Neyi saklar bilinmez

                 her bulmaca çözülünce

çözülünce



Kayabaşı Bursa'dan gelip anlattı Ahmet 

Uysal'ın şiirini kültür müdürlüğünün 

davetlisi olarak. Yakup Şahan için Asım 

Bezirci geldi Burhaniye-Ören'den. Cahit 

Albayrak'ı anlattı Ekrem Balıbek. 

Diyeceğim, Ahmet Uysal'ı, ölümünden 

sonra değil, yaşarken “usta” olarak 

hatırladık/konuştuk.

Ahmet Uysal'la Balıkesir Üniversitesi'nin 
A h m e t  U y s a l ' l a ,  h a d i  ö n c e s i n i  üniversite öğrencileri için verdiği şiir ve 
saymayayım, Karşı/Edebiyat dergisinin öykü ödüllerinin şiir jürisini üyeliğini 
kuruluşundan (1985) başlayarak bir abi- paylaştık dört yıl. O zamanki rektör 
kardeş yakınlığımız oldu. Küskünlük, yardımcısı, ortak dostumuz Prof. Dr. Ömer 
ayrı şehirlerde yaşamak gibi nedenlerle Ergin, Ahmet Uysal'ın adını jüride görünce 
kesintilere uğrasa da onun ölümüne çok sevinmişti. Gülten Akın'dan, Muzaffer 
kadar sürdü bu yakınlık. İzgü'yekimleri kimleriağırlamadık 

Balıkesir'de. Bu adların Balıkesir'e Aynı şehirde yaşıyorduk. Öyle büyük 
gelişlerinde hep birlikteydik Ahmet şehirlerin hengâmesi içinde değil, 
Uysal'la. Burhan Günel, Hüseyin Yurttaş, balkona çıkıp seslensen duyurabilecek 
Ali Cengizkan, Rami Dara, Mustafa Durak, kadar yakında. Balıkesir'de, edebiyat 
Yakup Şahan bizimle oldular bu çevresinin kısıtlı mı kısıtlı olduğu bir 
ödül/edebiyat çerçevesinde.ş e h i r d e y d i k .  S a y s a k  b i r  e l i n  

parmaklarını geçmez: Yakup Şahan, Ahmet Uysal'la çocuk öyküleri yazmanın 
Ahmet Uysal, Mustafa Durak ve ben. sevincini paylaştık. 1995'te Ahmet Uysal 
Elbette üniversite ve gazetecilik beni özendirdi. On tane çocuk öyküsü 
çevresinden arkadaşlarımız var, ama yazdım. O öyküler üzerinde çalışmanın 
onların dünyaları farklı. hazzını paylaştık. Birlikte İstanbul'a gittik. 

Bir yayıncıya teslim ettik dosyayı. O Ahmet Uysal'la 1993'te, Balıkesir 
yayıncı basamayacağını söylemiş Ahmet Belediyesi ve Balıkesir İl Kültür 
Uysal'a telefonda. Bir süre sonra Müdürlüğü'nün birlikte verdikleri “ 
öykülerimin değiştirilerek o yayıncının Sabri Altınel Şiir Ödülü”nün oluşumunu 
adıyla basıldığına tanıklık ettik Ahmet paylaştık. Bu ödülün jürisinde beş yıl 
Uysal'la. Bunun hüznünü paylaştık.görev yaptık. Ödül çerçevesinde 

dostlukları, birlikte bir iş başarmanın Bursa'da Nahit Kayabaşı ve arkadaşları 
mutluluğunu paylaştık. Nice şair geldi yeni bir dergi çıkaracaklar. Nahit 
geçti Balıkesir'den bu beş yıl içinde. O KayabaşıBiçem'den ayrılmış. Ramis Dara 
şairlerle söyleşmeyi, rakı içmeyi ve arkadaşlarıBiçem'in adını Yeni Biçem 
paylaştık. Şükran Kuradakul'la, Vecihi diye değiştirmişler bu ayrılış nedeniyle. 
Timuroğlu'yla, Şükrü Erbaş'la, Hüseyin Nahit Kayabaşı ve arkadaşları Düşlem'i 
Atabaş'la, Tuğrul Asi Balkar'la, Veysel çıkaracaklar. Ahmet Uysal'la uzun uzun 
Çolak'la, Yunus Koray'la, Arzu K. düşündükten sonra;  çünkü diğer  
Ayçiçek'le, Turgay Nar'la ve adını taraftaRamis Dara, Hilmi Haşal, Serdar 
sayamadıklarımla… Ünver, Melih Elal var, onları kırmak 

kaygısı var, Düşlem'in kurucuları arasına Ahmet Uysal'la Balıkesir İl Kültür 
katıldık.Müdürlüğü'nün 1994'te düzenlediği 

“ustalara saygı” etkinliğinin Yakup Ahmet Uysal'la kendi dergi koleksiyonunu 
Şahan, Cahit Albayrak, Ahmet Uysal bana bağışlamasının sevincini paylaştık. 
adına yapılanlarını paylaştık. Nahit 

Ahmet Uysal'la Ankara'da Burhan Günel, 

ibrahim oluklu

ahmet uysal’la
neler neler...



Mehmet Yaşar Bilen, Ahmet Özer'le Ahmet  Uysal ' la  Bal ıkesir ' in  eski  

o luşturduğumuz Karş ı /Edebiyat  “Cumartesi Pazarı”nda alışveriş yapmanın 

dergisinde yazmanın sevincini paylaştık. hazzını paylaştık/yaşadık. Necatibey 

Burhan Günel, Ahmet Uysal ve ben aynı Eğitim Fakültesi'nin derme çatma bir 

sofrada rakı içmenin hazzını yaşadık odasında, Öğretim Görevlisi Azat Kaya 

Balıkesir'de. arkadaşımızla saatlerce edebiyat/şiir 

konuşmanın tadını paylaştıkKemal Özer'in, Cengiz Gündoğdu'nun, 

Öner Yağcı'nın, Burhan Günel'in, Enver Ahmet Uysal'la Yaklaşım dergisinin 

Ercan'ın katılımlarıyla Arkadaş Kitap- serüvenini paylaştık derginin kapanışına 

K ı r t a s i y e  a d ı n a  B a l ı k e s i r ' d e  kadar. Neredeyse her sayısında yazdı 

düzenlediğimiz imza günlerinde Ahmet Ahmet UysalYaklaşım'ın. Şiirin yanında 

Uysal'la hep birlikte olduk. Mutlu olduk. anılarını da yazdı. Matbaa kokusunu 

paylaştık Ahmet Uysal'la. Balıkesir Postası Ahmet Uysal'la bir on yıl (1999-
gazetesinin basıldığı Balıkesir Postası 2009)dargın kalmanın acısını tattık. 
Matbaası'nda Sıtkı Yırcalı'nın, Elif Yıllar sonra Altınoluk'ta bir balık 
Naci'nin, Attilâ İlhan'ınseslerine karıştı lokantasında rakı içerek o dargınlığı, 
sesimiz. hiçbir şey olmamış gibi, unutmanın 

mutluluğunu yaşadık. Burhaniye/Orjan'da, Altınoluk'ta dilin 

tadını, Meral Çelen'in Aziz Nesin'e ilişkin Ahmet Uysal'la onun şiiri üzerine, hem 
anılarını, Sabahattin Ali'yi, Esat Adil de kendisi yaşarken, iki kez yazı 
Müs tecap l ıoğ lu 'nu ,Musta fa  Sey i t  yazmanın mutluluğunu paylaştık. 
Sutüven'i, Mehmet Başaran'ı paylaştık.“Kırılan Dal, Örselenen Çiçek” ve 

“Ahmet Uysal'ın Şiirinde Bursa” adlı Diyeceğim, Ahmet Uysal'la bir toprağı 

yazılarımın sevincini tattık. paylaştık, Balıkesir toprağını paylaştık bir 

yirmi yıl. Şükran Kurdakul'un “Balıkesir Ahmet Uysal'la Melih Cevdet Anday'ın 
Toprağında Bir Akşam” deyişi gibi “Bir Şiir Haftası” adıyla Cumhuriyet 
paylaştık. Saklımızı, açığımızı paylaştık. gazetesinde yazdığı  (19 Mart 1993) 

yazının sevincini paylaştık. Çünkü Çocuklarımızın ayağına bir taş değse, 

Ahmet Uysal'ın şu dizelerini yazısının dünyanın bir yerinde bir çocuğun ayağına 

başına koymuştu Melih Cevdet Anday. bir taş değse, işte o taşın verdiği acıyı 

paylaştık.“Güz geldi ah, güle ne söylesem

Sana ne söylesem ömrüm Söz/şiir buluşturdu, ölüm ayırdı bizi.

Toparlan, kanınla katıl haydi

Kalan ömrünle, kanayan yanınla

Bir yoğunluğa koy günlerini” 

Ahmet Uysal'la Yakup Şahan'ı evinde 

ziyaret etmenin mutluluğunu, o mutlukla 

yazdığı şiiri paylaştık. “Yakup Şahan 

Sokağı” diye bir sokak adı yok 

Balıkesir'de. Aslında şiiri yazılan sokağın 

adı Iştınlı Sokağı'dır. Ahmet Uysal'ın 

şiiriyle kurduğu “Yakup Şahan Sokağı” 

var. Ahmet Uysal'la böyle bir sokağı 

kuruşunun mutluluğunu paylaştık.“Türk 

Dili Sokağı” adlı şiirinin yazma sürecini 

paylaştık. Yunus Nadi Şiir Ödülü'nü 

aldıktan sonra bunun mutluluğuyla 

kıvandık.



mustafa kaya

Dokunaklı sözcüklerin dönüşümüydü izlediğim yol

Aklımda tuttuğum, ardımca kocayan ve bakmadığım

Hakikate taştığım bulunmalar vardı

Ötekinin arandığı dünyanın ağırlığı

Derinlerde anlam bulan kayıplar

Düşün zamanıydı sonsuzluk…

 

Ben sair dışlanmışlığı taşıyorum yüklerimde

Kumlara karışarak geçiyorum içinizden

Başkentleri yazıyorum kâğıtlara ve

Kale kapısından giriyorum içeri

 

Ait doğa, içimizin aynası

Ancak seninle görüyorum kendimi

Seninle yabancılaşıyorum yine kendime

Böyle bir andan giriyorum içeri…

 

Aklımda tutamadığım adresler içinde yer edinmiş bir dünya

Ve bir aralık gibi yaşanan,

Dünyanın inancını paylaşıyorum kendimle

Tüm bunları sayıklıyorum, dur durak bilmeden

Ve doğrulup, sade bir akşama varıyorum…

şair



muharrem sönmez

-sen bu dile çevrilmesi imkânsız 

bir aşk şiirisin-*

kitaplar dökülsün ortaya

cümle kibriyle sözcükler

kendimi ayıplamak bu her şeyinizden

ayaklarımı düşündümdü ilkin

evet ayaklarımı

hiçbir saatin geçemeyeceği bir darlıkta

nefesim ağzımdaki her zerreye yokluk

sadece düşündümdü bunu 

ve zaman kadar yaşlı bir gitmek

ayakların beni düşündüğü 

bir market buldum sonunda

az biraz doysun diye açlığı

söyleyin neresinden beslenir bunca arzu

bulamadığım bilmediğime denk mi

saklı olan kiminse saçılsın ortaya

nasırdan bir kalbe nasıl girilir

hep gittim de ardından gölgemin

gözlerin görebildiği kadardı ancak

bu bir ölçü bile değil

ne istersen o mudur sana ait

aşkı isteyen dilsiz mi olur zahir…

*cihan sönmez

hanifi yiğittekin

Bana biraz 

batıl lazım 

biraz da inanç 

sen 

az hurafe olmalısın 

az da katolik 

bana biraz 

ağaç lazım 

biraz da gölge 

sen 

az mavi olmalısın 

az da olsa gökyüzü



özgün e. bulut

uzun bir yol bu taştan demirden döşeli

kalp yanar, yalnızlık kanar durmaksızın

aklım bende değil yüreğim tutsak 

ömrüm geçip gidiyor düşlerim kırık

ezberlenmiş anılar sararan yapraklar gibi

ağaç diplerinde sağa sola savruluyor

toprak çürümüş, geceden sızı akıyor

hayat kırık bir mevsim gibi geçiyor

esirgeme kendini rüyalarımdan

günüm zehir zıkkım anlamsız

geceme düşen bağışlayanım ol

azalsın günahlarım, kaybolsun

tutsak bir ömür kurtulur mu sandın

hayat boş demeye de dil varmıyor

ama direnen bir kalp var ne de olsa

aklım bana ruhum bana geri dönmüyor

tutsak

Kalbimi Ege Kampüsü'ne astığımdan beri

astarı kopmuş bir kadın geçiyor ömrümden

Bir asır oldu gözlerindeki kendimi görmeyeli

odam sensiz 'mülteci yalnızlığı' barındırıyor

eskicilere bağışlıyorum her gün gelmeyişlerini

kırılan yüreğimi öğrenciler topluyor Eğitim'den

anla gözleri oyulmuş çekmece kadar yalnızım

Kalbimi Ege Kampüsü'ne astığımdan beri

astarı kopmuş bir kadın geçiyor ömrümden

Ağıtlar yakıyorum durmadan adına

susturamıyorum bin türlü kanayan gözlerimi

göğü delen yaramaz gülüşlerin yankılanıyor Bornova'da

içim yakılmış şehirler gibi parampraça oluyor

anla kirletilmiş pencereler kadar perdesizim 

vedat arazkalbim ege’de kaldı



Öncelikle senin şiirle olan ilişkini seviyor ve takip etmeye çalışıyorum.  
merak ediyorum. Edebi türler arasında Bunları söylerken tabii ki çok şey 
şiirle olan ilişkin hangi boyuttadır? bilmediğimi sadece okuyucu olarak 
Takip ettiğin eski ve yeni şairler var elimden geleni yaptığımı söylemek 
mıdır?  Türkiye ş i ir inin hangi  isterim.
dönemlerini ve akımlarını seversin?

İkinci albümünü Ece Ayhan'a adadın. Bu 
- Şiirle ilişkim sadece okuyucu önemli şairimiz hakkında neler 
seviyesinde. Şiir ifade konusunda belki söylemek istersin? Ece Ayhan'la bir okur 
de en önemli ve en zor alanlardan biri olarak ne zaman tanıştın, seni nasıl 
bence. Dolayısıyla şairler haricinde etkiledi? Etkilendiğin diğer şiirleri 
ilgilisi çok az sanırım, ben elimden nelerdir?

geldiğince okumaya takip etmeye 
- Ece Ayhan gerek şiirlerinde sergilediği 

çalışıyorum ama yeterli olamıyor tabii, 
tutum gerek kendi hayatında ve kültür, 

daha çok vakit ayırmak gerek sanırım. 
politika, sanat vs konularında takındığı 

M ü z i ğ i  d e  ç o k  e t k i l e d i ğ i n i  
tutum itibariyle çok etkilendiğim 

düşünüyorum, anlatım gücü, ritmi, dili 
isimlerin başında geliyor.İlk olarak ne 

parçalama, değiştirme belki bozma, 
zaman okuduğumu hatırlamıyorum 

bunu yaparken belki kendi dilini 
tabii. Şiirlerinin yanı sıra röportaj, anı, 

yaratma çabası pekala müzik için de 
söyleşiler gibi yazıları da okumaya 

geçerli olabilir. Sevdiğim bir çok şair 
çalıştım. İç ve dış dünyaları arasındaki 

var, isimlerden daha önemlisi galiba 
tutarlılık , bütün hayatını bir bütün 

bu isimlerin geçmişle ve gelecek ile 
halinde aynı tavırla sürdürme çabası 

olan ilişkileri beni etkileyen ve o 
aklımın bir köşesine hep bu güdüyü 

isimlere yaklaştıran. Belki normal bir 
koruma çabas ı  o larak  yer leş t i  

şeydir ama okurken ve maalesef bu 
diyebilirim sanırım. Bunun tabii ki tek 

şairleri kendi söylemek istediklerimiz 
bir kişi ile çerçevelemek doğru 

için kullanırken bu insanlara haksızlık 
olmayabilir ama Ece Ayhan o listenin en 

yaptığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla 
başlarında yer alır kuşkusuz. Diğer 

dil ile dertleri olan, yeni dertlere yeni 
şiirlerine gelicek olursak ilk aklıma 

ifade biçimleri arayan, hamaset 
geleni yazayım, hem şiirin kendisi hem 

kaygısı gütmeyen bütün şairleri 
de hikayesi çok etkileyici. “Mor külhani”

söyleşi: devrim dikkaya

tamer temel

müzik dolabındaki cazkedisi



“Bakışsız Bir Kedi Kara” Ece Ayhan'ın istediğine uygun olduğunu düşündüğüm 
önemli şiirlerinden biri. Bu şiire bir metafor olarak kullandım.
yönelik duyguların nelerdir? Bu şiiri 

Bestene “Bir Kedi Kara” ismini verdin. 
seçme nedenin nedir?

Şiirden metinler kullanmadın. Biz 
- Müthiş bir metafor zenginliği ve dinleyiciler olarak şiirimi bestelediğini 
kendi estetiğinin dilin yapıbozumu ile düşünmeliyiz yoksa şiirin sende 

harika birleşimi diye havalı bir cümle oluşturduğu duygular mı dinliyoruz?

kurayım cevap olarak :)
- Bir önceki soruda cevaplamışım bu 

soruyu :) Şiiri bestelemedim ama evet 

bende bıraktığı hisler demek yanlış 

olmaz sanırım.

Caz müziğinde grupta yer alan tüm 
müzisyenlerin katkısı önemlidir, 
özellikle de solo atanların. Parçada yer 
alan arkadaşların şiiri okumuşlar mıydı, 
yoksa senin aktardıkların ya da notların 
ile mi şiirle ilişki kurdular?

- Bu parçadaki piyano solo beni her 

zaman çok heyecanlandırmışt ır  

gerçekten. Serkan müthiş bir müzisyen. 

Şiiri okumuş mu hiç bilmiyorum, 

kaydettiğimiz zaman henüz parçanın 

ismini belirlememiştim. Dolayısıyla 

çalanların o zaman böyle bir şeyden 

haberleri yoktu. Ama albümde çalan 

arkadaşlarım en başta Serkan Özyılmaz 

ve Cem Aksel parçalarda elde etmeyi 

umduğum atmosferi çok iyi anlayıp 

müziğe dönüştürdüler. Bunun en yüksek 

noktası da sanırım “bir kedi kara”nın 

piyano solo kısmı oldu. Serkan'a sadece 
“Bakışsız Bir Kedi Kara” pek çok 

burda tek başına doğaçlama çalar mısın 
müzisyen  ve sanatçıyı etkileyen bir 

dediğimi hatırlıyorum.
şiir. Çoğunlukla atonal müzikle 
i l işkilendirilmekte.  Bu şiirden Son olarak söylemek istediğim albüme 
etkilenerek yapılan çalışmaları ve bu parçaya “bir kedi kara” ismini 
dinleme ve izleme şansın oldu mu? verirken, gerek şiirinde gerek hayatında 
Onları nasıl buluyorsun? takındığı tutum ile hep etkilendiğim Ece 

Ayhan'a ve diğer “kedi kara”lara selam 
- İlhan Usmanbaş'ın harika eserini 

vermek istemiştim. “küçük kara 
dinledim daha önce. Bence çok önemli 

balıklar”ın bugünlerde neler yaşadığını 
bir birleşme Ece Ayhan ve İlhan 

düşününce daha çok “kedi kara”lara 
Usmanbaş. Şiirin kendisi bestelenmiş 

ihtiyacımız var sanırım. 
direkt olarak, benimkinde durum biraz 

farklı, ben şiiri bestelemedim aslında, 

“bir kedi kara”yı parçanın anlatmak 



fatih akça

bıyıklarım büyüyünce ağzıma çiçek saracağım

aile yerlerimiz dün akşam öldürülmüştür yazan yerde

hüviyetimi çay markasına değişip efkarı arka cebimde

bir silah gibi taşıyıp duracağım vurulmanın sesini

aşkla bir kere daha yazıp durarak şiirin göğsüne

çoğaltacağım her şeyi

sokakları çoğaltmak için yürürüm çoğu zaman

kemirerek dudaklarımda kalan öpüşme tadını

dişlerimin tarihini tükürürüm kaldırıma 

gömleğimin cebinde kefen gibi duran 

düşmenin sesidir, bir şiirden bir kadına

bir kadından bir şiire olan döngüyü

yırtmak aklıma gelmez kalemin ucuyla

aşkla bir kere daha yenilip soluyacağım göğsünü

ağzımda çiçek balyaları ve muzaffer bir su

ben geldim, turnasız bir gök aşamıyordu kendini

bıyıklarımdan önce yaşadım her şeyi 

ıhlamurla yumuşatarak ölüm denilen sertliği

bir kere daha eğilip öpeceğim 

kırık dökük yerleri

bıyıklarım
büyüyünce

halim yazıcı

neden yorgunum tanrım

neden tanrım yorgunsun

neden ölüyorum durmadan

neden durmuyorsun ey ölüm

neden taç yapraklarındasın kurşunun

neden bir kuş gibi ölüyorsun sevgilim

neden nedenisin şiirimin

bir daha olma ölüm

bir daha nedeni şiirimin.

neden



idris sezgin

bir şarkıdan daha eksiliyor ad

cellat var ederken elini vicdanın 

kuytularında derinliğimizin yasalaşmış bedeni

bir çocuk 13 kurşunla vuruluyor ülkemde

bebekler yerine isimler büyütülüyor

 

oturup şarkılar tamamlıyoruz birbirimize

 

bilindik marşlar çalınan sokaklar

parfüm niyetine yoksul halka 

biberli gaz boyalı su

cumartesi sabahı adım bedenimden ayrılıyor sessizce

üstelik faili meçhul'um resmiyette

isimsiz mektuplar yazılıyor kayıp annelerine

 

oturup kaybolmayı öğretiyoruz birbirimize

 

bir çocuk atomlarına kadar

parçalanıyor ülkemde

ileri demokrasi bu kadar bütünken hem

başkentler yerine kanlı şeyler topluyorum dilime

 

oturup parçalanmayı öğretiyoruz birbirimize

gözlerimden su topluyor yanağımdaki incir ağacı

kıyından ayrı savruluyor dalga derinine yasadışı yerimin

bir dil bütün kelimelerini toplayıp terk ediyor şehri

gemilere ağıtlar yüklüyorum 

hiç gelmeyen gemilere

 

oturup sürgün olmayı öğretiyoruz birbirimize

oturup televizyonun karşısına

başkalarının acılarını yaşamaya çalışıyoruz

bize bakıp bakıp gidiyor bir şeyler

neruda “açıklıyorum” şiirini yüzümüze tükürürken

yüzüm eski mezar yazısı kayboluyor 

çocukluğumun çamurdan silah rüzgar sesine

yarım  anlamsız bir dua siliniyor dudaklarımda

 

oturup dua etmeyi öğretiyoruz birbirimize

 

sözcükler emziriyoruz

büyütüp büyütüp dünyaya salıyoruz

her biri anlamını buluyor

yalnızca ölüm erken dönüyor her dilde çoğalarak

ülkemde toprağı erken tanıyor ellerin

ithal acılar pazarlanıyor sokakta

zamlı fiyatı bir can 

sesin duygular büyütüyor ülkem için

 

oturup bıkmayı öğretiyoruz birbirimize

coğrafyanın

dişil yası



yeşim mare

kelime kelime anlamıyla muktedir 

ötesi olmayan ertesi olmayan hiç olmayan hep olmayan 

olmayan!!! 

allahın "kün" !!! dediği yerde dahi olmayan 

bir benki bensizlikte 

sessizlikte

şiirde sözde dilkökünde göz ayasında hiçde 

hiçin di'yarında 

birazdan katledilecek bi ceylan kalbinde 

kıyamda 

kıyım da 

kıyı mda 

bir benki 

zulkarneynin yarıda bıraktığı o sette 

kopan kanadında simurgun, biten inancında !!!

ve sevdasının marut kuyusunda!! 

söz biter 

kalır hiç 

üçyüzaltmışbeşgün uzar allahın saçları 

ömür biter gün döner semaha 

ateş suya sevdalanır su akmaya 

öfkem biter dermansızlaşır yüreğimin şahmaranı 

etimdeki dişlerim dökülür 

etimdeki yeryüzü dökülür 

biter...

söz bitti



nursel güler

Bir şeysin veya başka bir şey

Daha başka bir şeysin

Yepyeni bir dil gibi

Yalnız kendinden kendine atıfsın

Tek bir kişisin

Sonra başka bir kişi ve başka birisisin

Farklılaşan bir şeysin

Bir şeyin ve o şeye ait gelişmelerin

Ki hepsi de algıma ait

Ayırt eden ayrıştıran biçimisin

Ama birleştirensin

Anlatamadım

Varoluşunu bir yöne eğerek

Gövdeni ve tavırlarını üreterek

Şimdi diyeceğim şu ki

Söylediklerim tutarsızlaşıyor

Bir yüz ifadesi bir fotoğraf çerçevesi

Bir bağımsızlık hareketi

Pek bilemiyorum göstergebilimsel sistemleri

Bir dilsin dedim ya

Bir inşa

Yoksa yokluğa mı yandım

Söyle neyin temsilisin

Neyin yerindesin

Hangi görüşteyim 

Şaşırdım

Baykuş ya da başka bir kuş

Kelebek mi yoksa

Uçuyor mu hâlâ

Sen de görebiliyor musun

şey



hülya deniz ünal

akrabası olduğunuzu düşündüğünüz isimlere 

bakarak şiirinizi o dergiye gönderdiniz diyelim. 

En az üç (bana göre), en fazla altı sayı beklemek 

gerekir. Eğer hâlâ yayımlanmadıysa, o derginin 

editörüne bir not yazarak şiirinizi çektiğinizi 

belirtmelisiniz. Niye bir de not yazmak gerekiyor, 

çünkü dalgınlığa (!) gelmiş olabilir, editör şiiri 

kaybetmiş olabilir. Olabiliyor çünkü, aradan yıl 

geçtikten sonra bile bir şiir yayımlanabiliyor. Bu Aradan geçen üç aydan sonra merhaba. Bu 
arada, siz de başka bir dergiye gönderip arada neler neler oldu, güneşten bedenimiz 
yayımlamış oluyorsunuz. Aynı şiir, bir iletişim kavruldu. Barışı incittiğimiz yerde, basbayağı 
kazası nedeniyle iki ayrı dergide yayımlanıyor ve bir savaş ortamında da ruhlarımız… Ama şiirler 
hiç istemeden, nahoş bir durum oluşuyor.yine yazılmaya devam etti, yaralarımıza 
Şiir bir sanat eseridir, okuyanı heyecanlandırmalı, merhem olsun için…
bir değişikliğe yol açmalıdır. Her sanat eseri, Kierkegaard, “Nedir bir şair? İç çekmelerini ve 
özgün, biricik, tektir. O nedenle yazdığımız şiiri çığlıklarını güzel bir müziğe dönüştüren 
geleneğin süzgecinden geçirmeli, özümsemeli, dudaklara sahip olan, fakat ruhunda gizli acılar 
ama kendi tarzımızı oluşturmak üzere ayrılmayı barındıran mutsuz bir insan” diyor. Aslında bu 
başarabilmeliyiz. Her taklit aslını yaşatır, bilinen alıntıyla başlayıp bambaşka şeyler yazacaktım 
s ö z d ü r  v e  d o ğ r u d u r .  T e m e l  b i l g i l e r  ama bir olay, yazımın seyrini değiştirdi. Geçen 
edinebileceğimiz sanat ve şiirle ilgili kitaplar sayı için dergimize gelmiş genç şairlerin 
okumalıyız. Örnek mi? İlk aklıma gelenleri şiirlerinden birini, bu sayımızda yayımlanmak 
yazayım hemen. “Sanatın Gerekliliği” (Ernst üzere ayırmıştık. Şairine de bilgi vermiştik. Bir 
Fischer, Çeviren: Cevat Çapan, ilk kez 1968'de de ne görelim? Ayırdığımız şiir, Akköy 
Memet Fuat'ın yayınevinde basılmıştı), Erdoğan Dergisi'nin 85. son sayısında yayımlanmış. Şairi, 
Alkan'ın “Şiir Sanatı”, Octavia Paz'ın “Şiir Nedir, sanal ortamdaki sayfasında paylaşmış şiirini, 
Yay ve Lir”i, Mehmet. H. Doğan'ın “Şiirin altına da sevgili Güven Pamukçu not düşmüş: 
Yalnızlığı”, Salah Birsel (Şiirin İlkeleri), Mehmet “Bu şiiri, başka bir dergide daha gördüm çok 
Yalçın (Şiirin Ortak Paydası), Özdemir İnce'nin üzüldüm, bir daha benim dergimde görünmen 
şiir sanatına ilişkin kitapları, “Şiirde Devrim” ve zor” demiş. Çok da haklı! Çünkü, bir dergi ne 
diğerleri… Gülten Akın, Turgut Uyar, Edip emeklerle çıkıyor, doğal olarak da ilk kez 
Cansever, Cemal Süreya gibi ustaların şiirleri yayımlanacak yazı ve şiirlere yer vermek 
yanında düzyazı kitapları. Ustaları, dönemleri, istiyor. Güven Pamukçu'nun tepkisine genç 
akımları, mutlaka okumalıyız, haberdar olmalıyız. şairin özürü ise “dalgınlığıma gelmiş” oluyor. 
Mutlaka birkaç edebiyat dergisi takip etmeliyiz. İyi ki o şiiri bir sonraki sayıya bırakmışız, yoksa 
Ki aynı çağda yazdığımız şiiri bilip izleyebilelim. aynı şiiri yayımlayan üçüncü dergi konumuna 
Şiirinizin çıktığı dergiyi bile almazsanız, kim düşecek ve biz de çok üzülecektik. Bu kadar 
alacak ve o dergi nasıl yaşayacak? Öyle ya, siz dalgınlık şaire de, şiire de, editöre de iyi gelmez. 
kimseyi okumazsanız, sizi kim ya da kimler, niçin Şairi kendini biliyor, ismini yazmıyorum, bu 
okuyacak?uyarılardan sonra aynı yanılgıya bir daha 
“Tanım akıl işidir, şiirse akıl dışıdır” diyen Melih düşmeyeceğini umuyorum. Amaç üstünü çizip 
Cevdet Anday, “Şiir üzerine bir şeyler yazdığınız yok etmek değil, kazanmak olmalı. Durum bu 
zaman yazdıklarınızı kendi şiirlerinizde olunca genç şairler için belki bilindik ama 
uygulamanızı bekliyorlar” diye serzenişte bilmeyenler için yararlı olacağını düşündüğüm, 
bulunmuştu bir yazısında. Haklı, uygulayamasa birkaç cümle kurmak şart oldu.
bile şiir üzerine düşünmeli herkes. Belki Mehmet H. Doğan, bir şey anlaşılana kadar 
düşündüğünüzü günün birinde uygulayacak tekrardan kaçınmamalı diyordu. Belki benim 
birileri çıkar. Öyle ya, “İyi şiir başkasının eliyle de yazdıklarım da birer tekrar olacak ama, olsun. 
yazılır.”*Bir şiir, yalnızca bir tek dergiye gönderilir. 
Dolu buğdayların başları eğiktir. Unutmamalı. Birden fazla dergiye göndermek yanlıştır. 
Şiiri kendinden başlatmak yanılgısına düşmemeli Şiirinizi göndermeden önce dergiyi iyice 
hiç kimse. Eleştiriye açık olmalı, çünkü bizden araştırıp ondan sonra karar vermek gerekir. 
önce oluşmuş kocaman bir gelenek var. O geleneği Çünkü seçmek, seçilmektir biraz da… Siz 
kavrayıp kendi şiirini kurmak olmalı hedef. gönderdiğiniz dergiye, o dergi size ve şiirinize 
Herkes şiirleri hakkında övgü almak, güzel şeyler yakışacak. Birbirinizi açıklayacak, birbirinizi 
duymak istiyor. Ama akıldan çıkarmamak gerekir temsil edeceksiniz. Seçtiğin, seni gösterir 
ki, geliştirici olan, övgüler değil, eksikleri işaret çünkü. Dergi seçimi yaparken düşünüp taşınıp, 
edenlerin söyledikleri ve yazdıklarıdır.tartıp dünya görüşünüze, şiir çizginize, ruh 

genç kedi (2)



cem seyhun ünbay

dillendi şehr-i yar :

                                lal şarap

                                göz harap

                                güz yakın

                                söz metruk

                                kör arap

ilendi şehr-i yar   :

                                ''söz'' def ol

                                meclisten dışarı !

                                 ''göz'' kör ol

                                ferin söne !

                                düş

                                yok ol

                                elin döne !

böyle dedi

şehr-i yar

şehrin üstü

döne döne

gitti şehre yar

gitti şehr-i yar...

                               

masalistan'dan

Gelelim bu sayının şairleri ve şiirlerine:

Hasan Temiz, 1991 Bingöl doğumlu. Mersin 

Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. Sınıf 

öğrencisi. Yaklaşık 3 yıldır şiir yazıyor.

İç Ayaklanma şiirinde sesi çok iyi kullanıyor. 

Yormuyor, kısmıyor, boğmuyor. O ses ki tıkır 

tıkır, saat gibi işliyor, akıp gidiyor. O 

ayaklanmayı seslerle veriyor da denilebilir. 

Anlamı sesleri ve doğayı  kullanarak verirken, 

deneysel bir çalışma da yapmış oluyor.

Sokaklara çıkıyorum, sokakları kolay 
sanmayın/Her adımımda mevsimin süngüleri: 
kulaklarımda çınn/Sokağa! Diyorum seslenir 
melezlenir sokağa, tenhaya/

Güvercinler, ağaçlar, böcekler, eylemler, ler, lar:  
Çınnn!

Mustafa Kaya, 1994 doğumlu, Kıbrıs'ta 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik okuyor.

Onu okurken, Ahmet Haşim geldi aklıma… 

Derinliğin şiirini yazan Haşim ve onu anlayıp 

etkilenen Ahmet Muhip Dıranas. Mustafa Kaya 

da o geleneği özümsemiş bir kuyudan su çeker 

gibi bilinçaltından çekiyor sözcüklerini. Mesleği 

de etkendir belki bunda.

Aklımda tutamadığım adresler içinde yer 
edinmiş bir dünya/Ve bir aralık gibi 
yaşanan,/Dünyanın inancını paylaşıyorum 
kendimle/Tüm bunları sayıklıyorum, dur durak 
bilmeden/Ve doğrulup, sade bir akşama 
varıyorum…

İlk kitaplarını çıkarmış 1984 doğumlu iki 

şairden söz edeceğim şimdi. İlki, Ozan Eren. 

Sosyoloji doktorası yapıyor, gitar çalıyor ve 

öğretiyor. Hayal Yayınları'ndan çıkan kitabının 

adı, “Yolun Sonu İnsan”. Onun şiiri, umudun 

tükenmediğini söylüyor “mum ışığında 
kaybolan ayrıntıyım/yanık tendeki acı/donmuş 
bir gölü kırmadan/peşim sıra yürüyor can 

sıkıntısı”

Fatih Akça'nın “taşlar ve avlular”ı, ise 2015 Ali 

Rıza Ertan Ödülü'ne yakışmış bir kitap.

“yok öyle bir taş/ bunun için kazıyorum 

kendimi” diyerek şiiri ve kendi hakkında ipucu 

veriyor şair. Akça, elini hem taşın, hem de 

hayatın altına sokuyor ve avluların gölgesinde 

kalmak isteyişini şiirle açıklıyor:

“ceylanlar  g i t t i ,  kurt lar  da söküldü 
kuytulardan/kent dedikleri,/dağın ardında 

gömülü bir büyük ölü”

*) Veysel Çolak



ilke çalı

daha bir sert iner akşam

şehir yalnız(lık)larına

acılar sek alınır o saatler

meze:bir yatılı zabit okulu kasvetidir

hadi şehrin kapılarını aç

ben bozgunlardan göçe kaça geldim

yıkmaya değil teslim olmaya geldim

hadi elimi şiirlerimden tut...

bulup önyargısız bir gökyüzü alalım üstümüze

rahat güneşlensin gövdesi sözlerimizin

dilimizin hünerinde yaşam denen sanat

durmadan biçim veririz nesnelere usta ellerle

peşin hükümler tek hapishanemiz

hatırlasana tanıştığımız günü

yağmurlu bir göğün ferahlığını tutuşturdun elime

yanağından öperken seni

gözlüğümün camında kalmıştı teninin izi

silmedim

gözümden başlayarak ezberletmeye

bütün vücuduma öğrettim

benim olmuşluğunu teninin özel haritasını

hadi elimi şiirlerimden tut

sana sıcak yeni bir ten sunuyorum

kaç kez derimi ovdum taşlarla yedi sunakta

aşiretsiz gözlerle bak

sarıl bana

yeraltından dönen bir şaman kadar bitkinim

böyle uzaklaşman beni çok yordu

sesimi duymadı kervanların

halbuki sana kaç defa söylemiştim

beni aradığında içindeki kuyuya seslen diye

binip dev bir kuşun kanatlarına

uçarak gelirdim halbuki

hadi şehrinin kapılarını aç

hadi şiirlerimin kapılarını aç

nilüfer yüzlü bir ırmağın gövdesine dayadım alnımı

al götür alnımdaki kemikleşmiş yaz(g)ıyı

en sevdiğin şiirleri yaz oraya

nasıl istersen öyle yaz beni

ben bozgunlardan düşe kalka geldim

yenmeye değil esir olmaya geldim

sen şiir
ve şehir

senin şehrinde yeniden büyümek

istiyorum çocukluğumu...

el ele geçelim yaya geçitlerinden

parklara ve meydanlara,kafelere,

kitapçılara,ar(k)a sokaklarını da gör 

istiyorum bit pazarını,kârhaneleri,

pasajları,lokantaları,lojmanları 

büyük alış-veriş merkezlerini,mahalle

bakkalının direnişini,çingene 

mahallesini,uzayan kuyrukları otobüs

duraklarında öpüşmek için sıra

bekleyenleri,çiçekçileri el ele geçelim

üst geçitlerinden parklara

ben bu şehirlerde çocukluğumu

unuttum

sen güzelliğinde bir şiir

göğü şiir olan gökferah bir şehir

kur bana

göğsünün orta yerinde

o(a)rada yeniden büyümek

istiyorum çocukluğumu...

bazen dolaşırken yollarda

ait olmadığımı hissediyorum buralara

matematik bir kesinlikle diyebilirim

ki ben bu şiirlere de şehirlere de yabancıyım

sen olmasan ben kendime bile yabancıyım

ikimiz için de mavi mavi umutlar edindim

gençliğimin ilkyaz günlerinden

şehirsizliğimden kucakla beni

sensizlik beni çok yordu

acılı imgeler tadı birikti dişetlerimde

cevval yağmurlarda eskidim

sana söylemiştim halbuki

sadece sevişerek yakın kalamayacağımızı

acıları paylaşmayan gövdelerin

yabancı kalmaya mahkumluğunu söylemiştim

hadi elimi şiirlerimden tut

akşamlar ağır oluyor burada

bu uzaklık dayanılmaz oluyor artık



Karaburun'da yaşayan şiir dostlarının, Cevdet Yüceer önderliğinde kendi çabalarıyla 

düzenlemeye başladıkları Börklüce Şiir Günleri, altı yılını doldurdu.  6. Börklüce Şiir 

Günleri bu yıl 22-23 Ağustos'ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 

gerçekleşti. Cevdet Yüceer'in kurduğu Şiirköy, etkinliğe gelen şiirseverleri ağırladı.

Efsane öğretmen Tarık Övünç ise, yazlarını geçirdiği Burhaniye'de boş durmadı. 

Temmuz ayında Metin Altıok ve Madımak yangınında kaybettiğimiz edebiyatçıları 

andı.

Ağustos ayında yine Burhaniye'de yaşadığı için Gülten Akın ve Eylül'de de Burhaniye 

Öykü Atölyesinin katkılarıyla Sabahattin Ali'yi anma etkinlikleri düzenledi.

Cevdet Yüceer  ile Tarık Övünç'ün ortak noktaları hiç şiir yazmamış olmaları. Şiir 

yazmadıkları halde şiiri gittikleri her yere taşıyan bu iki isme, Cazkedisi Dergisi olarak 

şiire verdikleri emek için teşekkür ediyoruz.

KUŞADASI EĞİTİM VE GELİŞTİRME VAKFI(KEGEV)
M.SUNULLAH ARISOY 2016 ŞİİR ÖDÜLÜ

KEGEV' in düzenlediği ve ilki 1996 'da verilen M. Sunullah ARISOY ödülü, bu yıl da 

şiir dalında verilecek.

M. Sunullah ARISOY' un Türkçeye gösterdiği özen ve emek göz önüne alınarak, ödüle 

katılacak yapıtların değerlendirilmesinde Türkçeye özen, belirleyici ölçüt olacaktır.

KATILMA KOŞULLARI :

1. 01 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yayımlanan ve daha önce ödül almamış 

şiir kitapları ya da kitap oylumundaki (en az 15 şiirden oluşan) şiir dosyaları ile ödüle 

aday olunabilir. Ödüle katılan yapıtlar arasında, seçici kurul değerlendirmelerinin 

bitimi olan 15.04.2016 ' ya kadar herhangi bir ödül kazanan yapıt değerlendirme dışı 

kalacaktır.

2. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2015'tir.

3. Ödüle katılacak kitap ya da dosyanın 6 örneğinin katılımcı ya da onun yetkili kıldığı 

yayınevi tarafından bir başvuru dilekçesi eşliğinde, özgeçmiş ve iletişim bilgileriyle 

birlikte, elden ya da posta ile aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir.

M.SUNULLAH ARISOY ŞİİR ÖDÜLÜ

İkiçeşmelik Mahallesi Süleyman, Demirel Bulvarı No:31

Kuşadası Ticaret Odası Binası

Ofis No:4 Kuşadası - AYDIN

4. Seçici Kurul: Hidayet KARAKUŞ, Ayten MUTLU, Ahmet ÖZER, Çiğdem SEZER ve 

Halim YAZICI'dan oluşmaktadır.

5. Ödül, 3.000 ( üç bin ) TL.'dir ve kazanan yapıtın sahibine, 13.05.2016 tarihinde, 

Kuşadası'nda düzenlenecek tören sırasında bir plaket ile birlikte verilecektir.

6. Ödül bölüştürülmeyecektir.

7. Ödüle KEGEV Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul üyeleri aday olamazlar.

M. SUNULLAH ARISOY ŞİİR ÖDÜLÜ SEKRETERLİĞİ:

Şadiye EVGİN : KEGEV Müdürü   0 506 545 01 88

www.kegev.org

kegev.net@hotmail.com - sadiyeevgin@hotmail.com

Zerrin BORATAV BAĞÇİVAN: Eşgüdüm Sorumlusu

0 542 675 40 03   zerrinbagcivan@hotmail.com

Şiirli
Haberler



2 paket ince, hazır yufka

2 kahve fincanı eritilmiş tereyağı 

bir kilo elma

1 bardak kırık bisküvi 

1 bardak öğütülmüş ceviz

2 kahve fincanı şeker

1 paket toz tarçın

Elmaları yıkayın, soyun

çekirdeklerini çıkarın ve 

büyük büyük rendeleyin,

şekerle, öğütülmüş cevizle ve 

tarçınla karıştırın.

Bir yufka alın,

yağlayın ve

başka bir yufkayla kapatın.

Elma karışımından biraz serpin

üstlerine ve getirin rulo haline.

Aynı şeyi diğer yufkalarla da yapın.

Yağ sürün ve orta ateşte pişirin,

ta ki üst tarafı kırmızılaşana ve

alt tarafı pembeleşene dek.

Bunu pişirdiğinizde bir strudel olur,

ama şu anda hâlâ bir şiir.

annem şiir okuyor

Georgi Gospodin

Georgi Gospodinov 1968 doğumlu bir Bulgar 
şair, öykücü ve roman yazarı. İlk şiir kitabı 
Lapidarium (1992) ile Ulusal İlk Kitap 
Ödülünü kazandıktan sonra üç şiir kitabı 
daha çıkarır. Şiirleri birçok uluslararası 
antolojide yayımlanır, İngilizceye ve 
Almancaya çevrilir.
Gospodinov'un şiirlerinin yanı sıra öyküleri 
ve romanları da yayımlanır. Özellikle, 
Türkçeye de çevrilmiş olan Doğal Roman 
adlı kitabı övgüyle karşılanır ve yirmiden 
fazla dile çevrilir. Dergilerde yayımlanmış 
birkaç şiir ve öyküsü haricinde, Türkçeye 
çevrilmiş tek eseri Doğal Roman'ın da 
baskısı tükenmiş durumdadır. Birkaç filmin 
senaryosuna da katkıda bulunan 
Gospodinov, son dönem Bulgar edebiyatının 
verimli ve başarılı bir yazarıdır. 
2010 yılında Tanpınar Edebiyat Festivali 
davetiyle İstanbul'la Türk okurlarıyla da 
buluşan yazarın diğer kitaplarının da 
ç e v r i l m e s i n i  u m a r a k  b i r  ş i i r i n i  
paylaşıyoruz.

Yıl: 1  Sayı: 3
Ekim-Kasım-Aralık 2015

Bassaray Matbaası Bassaray Matbaası

Sanat Cad. No:1/5

Çamdibi-İzmir

Baskı Tarihi: 16 Ekim 2015
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