
Milattan bin yıl önce kadardı; dün akşam, İstiklal Mahallesi’nde çöpleri karıştırırken atıştıracak hayal
artıkları ararken ben, Eşşek Ali’nin Meyhanesi’nin önünde, şahidim ki zifiri karanlık bir Pergamon
hayaleti kulağına fısıldamıştı Hüsnü’nün; 

Delice Zeytin
Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm/Aşk güzel ediyor her şeyi/Kaşlarn gözlerin ne güzel, bakışın ne
güzel/Dert savrulur sevda toplar çiçeği/Bak bu ışık senin ışığın/Dallarına ay doğmuş, delice delice
zeytin/Bu bahar yine gelin olacak/Omzunda yeşil bir duvak, delice delice zeytin.
Hüsnü Arkan
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"Herkese aidim ve kimseye ait değilim; siz gelmeden önce de buradaydım,
siz gittikten sonra da burada olacağım." 
Homeros / İlyada Destanı. #ZeytinimeDokunma
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Hal�t PAYZA- Her Aşk Bir Ay Taşır Alnında (1), büyük
boy 1081 sayfa. 1982-2020 yılları arasında
yazdığınız on dört ş��r k�tabından oluşuyor. ‘O
Güzel Narin Gelin’, ‘Cevahir Kalbiyle Dolunay’, ‘Aşk
Cazdır’, ‘Beyaz Atların Yelesinde’, ‘Âşıkhava
Sineması’, ‘İpektin’, ‘Küçük Taşlar İklimi’, ‘Küçük Bir
Harf’, ‘Avluda Kuş Sesleri’, ‘Kuş Oyunları’, ‘İyi
Kediler Çocuklar’, Beraber ve Solo Ölümler’, Ay
Sokağı Çıkmazı’, ‘Sarıl Bana Gökyüzü’. Bunlar
k�taplarınıza verd�ğ�n�z �s�mler. Ayrıca bunlara ek
olarak, ‘Sona Beş Kala’ başlığı altında beş ş��r� Her
Aşk Bir Ay Taşır Alnında’ya ekl�yor. 

Kuşku yok k� her k�tap, k�taplarda yer alan her ş��r
yazınsal olarak bütüncül ya da her ş��r ayrı değer-

 
  

“MİNERVA’NIN BAYKUŞU ANCAK GÜN BATARKEN
UÇMAYA BAŞLAR”

lend�r�lerek yorumlanab�l�r, üzer�ne yazılab�l�r.
Dahası her ş��r y�ne kend� bütünlüğü ve ş��rdek�
d�zeler gözet�lerek yazılab�l�r. Bütüncül, tek�l ya da
d�ze Marks�st eleşt�r�, fem�n�st eleşt�r�, d�lb�l�msel
eleşt�r�, göstergeb�l�msel eleşt�r�, ps�kanal�t�k
eleşt�r� vs. tekn�kler�yle de �nceleneb�l�r. İster
nesnel, �ster öznel olsun yazınsal türler, ona
yaklaşanın Marks’ın tanımladığı g�b� b�l�nc�m�z�
oluşturan yaşamımız olduğundan b�ld�ğ�m�z,
yaşadığımız kadardır. Karşıt b�r anlatımla
b�l�nc�m�z� oluşturan yaşamamız değ�l, yaşamımızı
oluşturan b�l�nc�m�z olsaydı her şey çok daha kolay
olurdu. Bu durumda hep�m�z kad�r� mutlak
yaratıcılar olur, her şey� duyan, b�len ve her şey� 
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yapmaya mukted�r varlıklar olurduk.

İstersen�z buradan başlayalım. Ş��r çözümlenmel�
m�? Ş��r eleşt�r�lmel� m�? Ş��r anlaşılmalı mı?
Gerçekç� m� olmalı, hayalc� m�? Sezd�rmek yeter
m�, yoksa �fades�z, duygusuz mu olmalı? Nesnel m�
öznel m� olmalı? Ş��r ahmaklar �ç�n m�, ahmak
olmayanlar �ç�n m�, yoksa her �k�s�n� de m�
�çermel�? Hal�m Yazıcı’nın Pablo Neruda’dan
ep�graf olarak alıntıladığı g�b� “Gerçekçi olmayan
bir şair ölüdür. Yalnızca gerçekçi olan şair de ölüdür.
Tümüyle mantık dışı olan bir şairi anlayan bir tek
kendisi ve sevgilisidir; bu çok acıdır. Baştan aşağı
mantık olan bir şairi ahmaklar anlayacaktır. Bu da
korkunç acıdır.” Acı, acı olmayanın �ç�nde var,
yaşamak ölmen�n öncülü, kend�nden öncen�n
öncülü kend�nden sonranın ardılı. Acı olmasa, acı
olmayan tanımlanab�l�r m�? İy� ned�r, kötü ned�r,
b�r� eks�k olsa d�ğer�n�n anlamı kalır mı? Genelden
başlayalım, öznele varırız. Ama �lk soru �ç�n bu
kadar karmaşa yeterl�, ne ders�n�z?

Hal�m YAZICI- “Şiir çözümlenmeli mi? Şiir eleştirilmeli
mi? Şiir anlaşılmalı mı? Gerçekçi mi olmalı, hayalci mi?
Sezdirmek yeter mi, yoksa ifadesiz, duygusuz mu
olmalı? Nesnel mi, öznel mi olmalı? Şiir ahmaklar için
mi, ahmak olmayanlar için mi? Yoksa her ikisini de mi
içermeli?”
Sorular, sorular, sorular… Del� sorular hayatımızda!…
Acılar, hayatlar, hayatlar, acılar, yen�den acılar ve
hayatlar… 
Belk� de h�çb�r�. Tekm�l� b�r arada da olab�l�r. Sonu yok
bu soruların, yorumların, hayatların ve d�zeler�n sonu
yok, olmaz da. 
Ney�n sonu var pek�? Sonsuzluğun sonu var mı
ders�n�z? D�zen�n sonu nerde başlar ders�n�z? Ömrün
sonunda mı? Ana rahm�nden çıkar çıkmaz mı?
Son söz yer�ne �lk söze öncel�k vermek �stersem:
Şa�r, yazar ve atar sokağa. Doğurur ve atar kucağına
sokağın. Sokak, ya emz�r�r d�zeler�, ya da ölür d�zeler
sevg�s�zl�kten ve �lg�s�zl�kten.
Gerçekten ölür mü d�ze?
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Ya çember�n �ç�ndes�n�zd�r, ya da dışında.
Şa�r�n hayatı çözümlen�rse, ş��r� de çözümlen�r. Pek�,
buna gerek var mı? Şa�r�n hayatını, ş��r�n�, d�zler�n�
çözümlemeye gerek var mı? Neden uğraşır �nsanlar b�r
�nsanın hayatını çözümlemeye? Çünkü onu sokakta
bulmuşlardır ve artık şa�re a�t olmaktan çıkmıştır
d�zeler�, �mgeler�. Ömrü şa�r�n, kend�s�nden çıkıp
başka dünyalara, �nsanlara, sokaklara yek�n�p g�der,
ya kucaklar onları sımsıcak veya çırılçıplak kalır,
kucaklayamaz.
Yaşadığı hayatın toplamı, kırılma noktaları, zulasında
sakladığı dağları, uçurumları, uçurumsuzlukları,
kel�meler�n�n ve d�zeler�n�n yaratılmasına neden olan
beyn�ndek� ve/veya hayal gücünün gümbürtüsü /
sess�zl�ğ�, sonsuz enerj�s�n� tet�kler �mge denen
s�h�rbazı şa�r�n.
Heps� bu s�hr�n kılcal damarlarında g�zl�d�r. 
Avucunuzun �ç�ne alırsınız bu kılcal damarları, doğayı,
�nsanı, toprağı ve ateş�, suyun der�n düş dünyasını,
�ç�n�ze aktarır, s�nd�r�rs�n�z ne varsa s�z� ve d�zen�z�
tet�kleyen ömrünüzü yen�den ısıtmaya çalıştığınız
ruhunuzda… Ve kend� hal�ne bırakırsınız sess�zce bu
çoğunluk har�tasını ömrünüzün. S�z� götürecekt�r
heps� de el ele tutuşarak �mgen�n tutuştuğu o kutsal
b�l�nmeze… Ş��re…
Akıcı olmayan, duru suyun ve sak�n rüzgârın
söyleyeceğ� ne çok şey var değ�l m� d�zeler�n�z�n
kalb�ne?
Çılgınca esen del� rüzgârın ve her önüne gelen� yıkıp
geçen hırçın suyun, dalgaların da kulağınıza
fısıldayacağı b�nlerce öyküyü, acıyı ve anıyı duyumsu-
yorsunuz değ�l m� bu cehennem karmaşasının
ortasında?
İşte onların heps� az sonra ve an�den b�r araya
gelecekler, kalb�n�z�n pır pır eden çırpınışlarını, eller�-
n�z�n t�tremes�n�, boğazınızın düğümlenmes�n�,
ş��r�n�z�n, d�zeler�n�z�n d�zler�n�n bağının çözülmes�ne
neden olacaklar ve �lk ş��r� tet�kleyecek olan �mgey�
kalb�n�ze tutuşturacaklardır. Ş��r, onu k�m yazıyorsa,
onun �ç�nd�r… o’dur.
Ş��r, onu k�m okuyorsa, onun �ç�nd�r… o’dur.
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Hayatımızı nasıl yaşıyorsak, nasıl nefes alıyorsak,
alamıyorsak, ayrılıyor ve yıkılıyor, acıtıyor ve acıyorsa
der�nlerde b�r yerler�m�z.
İşte tüm bu olup b�tenler�n ardından bakakalan
sadece, şa�r�n emz�rd�ğ� �ncel�kl� b�r hayattan başkaca
b�r şey değ�ld�r ger�ye kalan bu damıtılandan.
Hayat ded�ğ�m�z, ş��r ded�ğ�m�z “O Güzel Narin
Gelin”den başka b�r şey değ�ld�r.

Hal�t PAYZA- V�ctor Hugo, Notre Dame’ın
Kamburu’nda Regn�er’�n b�r sözüne gönderme
yapar: “Her türden insan, şairlerin peşinden gider.
Tıpkı baykuşların ardından çığlık atarak giden
öteğenler gibi.” Baykuş ve öteğen s�mge olmalı.
Baykuş gecen�n yırtıcı kuşlarındadır. Şa�rler de
öyle, sözün yazıya döküldüğünde d�zeler�n,
kıtaların, şamanların, büyücü kralların s�lahı
olması g�b�. Çok korkulmuş olmalı. Ayrıca b�l�n�yor,
mor ışık görüntüsüne sah�p olan tek kuş türüdür.
Rod hücreler�, en küçük b�r ışığı b�le k�myasal b�r
s�nyale çev�rd�ğ�nden, �nsanın sadece b�r ışık
parıltısını fark ett�ğ� yerde baykuş buradak� c�sm�
bütün ayrıntılarıyla eks�ks�z görür. Mav� reng�
göreb�len tek kuş türü baykuştur. Şa�rler de öyle
olmalı. Işık parıltısını d�zeler�ne taşırlar, d�zeler,
kıtalar, serbest ya da değ�l fosforla karanlıkta b�le
aydınlanır, aydınlatır. Baykuşların mav� reng�
göreb�len tek kuş türü olması g�b�, k�mseler�n
görmed�ğ� renkler� göreb�lenlerd�r şa�rler. Z�f�r�
karanlıkta da, gecen�n sess�zl�ğ�nde de yere düşen
�ğnen�n ses�n� b�le �ş�teb�len baykuşlar g�b�,
ozanlar, şa�rler, d�zeler�n geleceğ�n� önceden
�ş�teb�l�rler, akıllarıyla, sezg�ler�yle, b�l�nçler�yle
yaparlar bunu. (Düzyazıcılar da elbet, haksızlık
etmek �stemem.) 
Hegel, Hukuk Felsefes�’nde “Minerva’nın baykuşu
ancak karanlık çöktükten sonra uçar” der. Yunan
m�toloj�s�ndek� Athena’nın, Roma m�toloj�s�ndek�
karşılığı M�nerva’dır. Athena ya da aynı anlama
gelmek üzere M�nerva, Etrüsk m�toloj�s�ndek�
h�kmet, akıl, savaş, sanat, okul ve t�caret
tanrıçasıdır. Yunan m�toloj�s�nde de -Athena- zekâ,
sanat, stratej�, �lham ve barış tanrıçası olarak

Hal�m Yazıcı’yla Söyleş�

 geçer. Mızrak savaşı, zeyt�n dalı barışı, gök gözlü
baykuş da b�lgel�ğ� tems�l eder. At�na, Athena’nın
kent�d�r. Öte yandan kötü b�r şöhret� vardır
Anadolu m�toloj�s�nde. Akhalar’dan yanadır, Truva
savaşında Akhaların yardımına koşar, kent�n
yakılıp yıkılmasına, Truvalıların kes�l�p b�ç�lmes�ne
neden olacak tahta atın yapılmasına yardım
etm�şt�r. 
Hegel, “Dünyanın nasıl olması gerektiğini öğrenmek
iddiası üzerine bir söz daha söyleyelim” der, Ned�r o
söz? Şu: “Felsefe bu konuda daima geç kalır.
Dünyanın düşüncesi olarak felsefe, ancak realite
oluşum sürecini işleyip bitirmiş olduğu zaman
ortaya çıkar. Kavramın öğrettiğini tarih aynı
zorunlulukla gösterir. Ancak varlıkların olgunluk
çağındadır ki, ideal reelin karşısında boy gösterir ve
aynı dünyayı, cevheri içinde kavradıktan sonra, onu
bir fikirler âlemi şeklinde yeniden inşa eder.
Felsefenin soluk rengi solgun zemine vurduğu
zaman, hayatın tezahürü ihtiyarlık günlerini
tamamlıyor demektir. Felsefenin soluk rengiyle o
gençleştirilemez, sadece bilenebilir.” Ve sonra o söz
gel�r ardından: “Minerva’nın baykuşu, ancak gün
batarken uçmaya başlar.”
Ascalaphus veya Askalaphos’tan da söz etmek
gerek�r. Yunan m�toloj�s�nde Acheron ve
Orphne'n�n oğlu, Askalaphos Hades’�n bağcıların-
dan b�r�d�r Ascalaphus. Ağzından Persephone’un
Hades’le nar yed�ğ�n� kaçırır. D�l�n� tutmadığı �ç�n
baykuşa dönüştürülerek cezalandırılır. Ondan
sonra Hades’e h�zmet eder, onun kuşu olur.
İy� şa�rler, M�nerva’nın Baykuşu g�b�d�rler, zekâ,
sanat, stratej�, �lham ve barış get�r�rler yeryüzüne.
Kötü şa�rler yakılıp yıkılmada, kes�p b�çmede 
hünerl�d�rler. B�lmem aynı kanıda mısınız? Ayrıca
şa�rler de felsefe g�b� geç kalan mıdır? Olaylar olup
b�tt�kten sonra mı, olmadan mı varlıklarını
duyumsatırlar? Ş��r�n de reng� soluk mudur yoksa?
Şa�rler M�nerva’nın baykuşu g�b� gün batarken m�
uçmaya başlarlar, yoksa hep m� uçmaktadırlar?

HALİT  PAYZA

3TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2022 



Hal�m YAZICI- Hugo’nun ded�ğ� g�b�, her türden �nsan,
şa�rler�n peş�nden g�tmes� g�b�, z�f�r� karanlıkta yere
düşen �ğnen�n ses�n� duyan şa�rler�n de her türden
�nsanın peş�nden g�tt�ğ� gerçeğ� doğrudur. Tıpkı,
şa�rler�n de her türden �nsanın peş� sıra g�tt�ğ� gerçeğ�
g�b�. Şa�r g�der, ışık çeker onu çünkü. Karanlığın da
çekt�ğ� g�b�. Şa�r, karanlığın da peş�nden g�der. 
Yeter k�, karanlığın dehl�zler�nde şa�r� tet�kleyen b�r
aykırılık görsün gözler� z�f�r� kanlığın �ç�nde.
Ve hatta bırakın her türden �nsanın peş�nden g�tmes�n�
şa�rler�n, her türden kalb�n� tet�kleyen t�treş�m�n,
rüzgârın kıvrımını, kımıldayan b�r fesleğen yaprağının
sess�zl�ğ�n� duyanlardır onlar.
Kıyam günler�n� hazırlayanlar, yakıp yıkanlar,
kalpler�nde kötülüğün tohumunu eken, büyütüp
yeşerten, onu çocukların geleceğ�ne ve nar�n kaşlarına
sürme n�yet�ne çek�p, güzel yüzünü �nsanlığın
kanatanlar, karartanlardır.
Kötülüğün tar�h�, sevg�s�zl�ğ�n, �ht�rasın, hırs ve
benc�ll�ğ�n ve �nsan onurunu ayaklar altına alanların
tar�h�, �nsanlığın tar�h� kadar esk�d�r. 
Kocaman adamlar, kocaman koltuklarından kalma-
dan / kalkarak, kocaman kel�meler� ağızlarındak� ölü
kel�melerle b�rleşt�rerek kurdukları cümleler�n altında
kalmaya mahkûmdurlar. 
Onlar, haklı olarak s�z�n altını ç�zd�ğ�n�z, M�nerva’nın
ded�ğ� g�b� yıkıcıdırlar, çünkü kend�ler�n�n kurduğu
kel�meler�n dışında kel�me, d�zeler�n dışında d�ze,
sevd�kler�n� sandıkları günlük sevg�ler� dışında sevg�
tanımazlar. Bu haller�n�n en kötü ve �nanılması zor hal�
de, tüm bunları eylerken, şatafatlı büyük sözler�n�n ve
ışıltılı maskel� balolarının ve de karanlık surlarının
arkasına saklanma becer�ler�ne sah�p olmalarıdır.
Bu yüzden yüzler� ne gün ışığında ne de karanlıkta
seç�lemezler.
S�yah/flu bulutlar g�b�d�rler. 
Onlar, yağmurdan sonra kafanızda ışıltısını yaktığınız
ebemkuşağını, eğer b�r gün eks�k renkl� görürsen�z, o
eks�k reng� çalan vandallardır.
Onlar, çocukların eller�nden ebemkuşağının son
reng�n� çalan hırsızlardır.
Kötü �nsanlar, kör kalpler�yle görmezler sadel�ğ�,
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sess�zl�ğ�n� ve küçük harflerle yazılan ş��r�n� ömrümü-
zün. Görmezden gel�p, egemenl�ğ�n� kurmak adına tek
başlılıklarının, her yolu mubah sayan yıkıcılar, bu
uğurda en yakın dostunu b�le kör kuyulara attığınlar,
esk�/yen� b�r cümleyle, son tahl�lde “kötü insanlar”dır. 
Keserler, b�çerler, paslı kör makaslarla dostluğu
oyarlar, yok sayarlar… d�ye düşünürlerken, b�rden
yok olurlar ş��r�n sess�z gümbürtüsü �ç�nde, sak�n
sularında onun. 
Yok oluş yoluna yuvarlanırlar sess�zce. Tıpkı kayan
yıldızlar g�b�d�r onlar. Ve b�rden parlar, kocaman olur
ışıkları ve kocaman ışıklarını saçarak an�den veya
yavaşça kayıp g�derler sonsuzluğunda ş��r�n
der�nl�ğ�nde. 
Kurdukları d�zeler ve yaşam b�ç�m�, çünkü sam�m�,
�çten ve sadel�kten yoksundur. 
Yamalı b�r bohça g�b�d�r hayatları ve kurdukları ve
kuracakları d�zeler. Teğel�n b�r ucundan tutarsanız,
eller�ndek� yamalı bohça çözülüp g�der, sadece b�r
tutam bez parçası kalır. Çünkü kurulan d�zeler,
eklekt�k ve doğasından �nsanın, onun sevg�s�nden ve
�çtenl�ğ�nden, alçak gönüllüğünden �nsanın uzaktır,
cümle kel�meler�yle b�rl�kte. Bu haller�, açığa çıkarır
�çtens�zl�kler�n� ruhlarının. 
Çünkü onlar �ç�n varsa yoksa yanıp sönen sahneler�n
ışıklarıdır öneml� olan, ş��r�n değ�l.
M�nerva’nın baykuşunu çok sevd�m bu arada…
"Mavi rengi görebilen tek kuş türü baykuştur. Şairler de
öyle olmalı. Işık parıltısını dizelerine taşırlar, dizeler,
kıtalar, serbest ya da değil fosforla karanlıkta bile
aydınlanır, aydınlatır. Baykuşların mavi rengi görebilen
tek kuş türü olması gibi, kimselerin görmediği renkleri
görebilenlerdir şairler. Zifiri karanlıkta da, gecenin
sessizliğinde de yere düşen iğnenin sesini bile işitebilen
baykuşlar gibi, ozanlar, şairler, dizelerin geleceğini
önceden işitebilirler, akıllarıyla, sezgileriyle, bilinçle-
riyle yaparlar bunu.”
Nasıl �mza atılmaz bu metaforun altına. İmza değ�l,
yaşam b�ç�m�n� b�le atmalıdır şa�r, bu mor baykuşun
kalb�n�n her atışının altına.
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Olay, olur, geçer g�der. Hayat, olur, geçer g�der. Ç�çek,
açar, geçer g�der. 
Ş��r, olur, geçmez g�tmez. 
Ş��r� oluşturan “şey”, şa�r� oluşturan “şey”d�r. Şa�r�
oluşturan “şey”�n ş��r� oluşturan “şey” olduğu g�b�. 
Ş��r�n d�yalekt�ğ�n�, tersten okumak gerek�r, belk� de.
Ş��r, esasen tersten okunan/yazılan eyt�ş�mden başka
b�r şey değ�ld�r.
Anneler�m�z�n kaşkol örerken yün �pl�ğ�n� ters/yüz
eden “haroşa”nın o güzel heyecanını anımsayın. 
Ş��r de öyle. Her şey� altüst eder, sırasıyla önce �mgey�
ve d�zey�, sonra da topyekûn kend�s�n� ters / yüz
etmes� g�b�d�r hayatın �pl�ğ�n�, b�r d�zey� d�ğer�ne
bağlar, uzar g�der ucunda ömür yumağının.
Şa�rler, kalp atışlarının değ�l, çırpınışlarının es�r�d�rler.
Umulmadık zamanlarda, umulmadık yerlerde
kalpler�n�n pır pır eden t�treş�mler�n� tet�kleyen ne
varsa, o’nu h�ssett�kler� an, ş�mşek hızıyla çakan b�r
kel�me b�r cümleye, b�r cümle �se b�r d�zeye gebe
kalmaya başlar, �mge del�s�n�n rahm�nde.
Cümle ded�ğ�m�z metafor, onun kız kardeş�d�r. 
Cümle, d�zen�n en çıplak, en korumasız hal�, gel�n
hal�d�r ömrümüzün.
İşte bu yüzden olaylar başlamadan önce değ�l,
başladıktan sonra, tet�k çek�ld�kten, yara alındıktan,
ayrılık başladıktan, saç tel� döküldükten, sandal
battıktan, c�vc�v yumurtadan çıktıktan sonra düşer
rahm�ne ş��r�n d�ze.
M�nerva’nın o mor baykuşu, kanatlarını ne zaman
çırpacağını ancak kend�s� b�l�r. Çünkü ş��r�n
kanatlarının �ç�nde g�zlenen enerj�, teleğ�n�n �nce
ruhlu kılcal damarlarındak� der�nl�kler�nde g�zl�d�r.
Şa�r�n dalgıç ruhuna ş�mşek hızıyla düşen düş
kırıklığının ne zaman yıkıma neden olacağını ancak 
onu besleyen damarlarının �ç�nde akmakta olan
kutsal düş gücü, “dizeyi tetikleyen güç” bel�rleyecekt�r.
Y�ne de tüm bu olup b�tenler�n farkında olmayan gece
kend� hükümdarlığını alacakaranlığının efsanes�
�ç�nde, flu gözlü şamanların ve büyücüler�n gücüne
tesl�m eder tüm benl�ğ�n� sess�zce. Bu sess�zl�k, sevg�l�
mor baykuşun kanatlarının kımıltısıyla ruh bulur
akşamın der�nl�ğ�nde.  Ve şa�r�n ş�mşeğ�nde, d�zen�n
tohumları atılır �stesen�z de �stemesen�z de. 
, 
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Hal�t PAYZA- Hugo’yla devam edel�m. Notre
Dame’ın başd�yakozu Claude Frollo hücres�ne
çek�lm�ş el yazması k�taplarını karıştırırken gelen
konuğu Jacques Co�ct�er’e “Ne yazık ki bu, şunu
öldürecek” der. Bu ded�ğ� masasının üzer�nde açık
duran el yazması olmayan, matbaada basılmış
P�erre Lambard’ın yazdığı k�taptır. Şu �se sol el�yle
gösterd�ğ� Notre Dame’dır. Pek�, bu ne demek?
Basılı b�r k�tap, b�r k�l�sey�, b�r katedral�, b�r
manastırı, nasıl öldüreb�l�r? Frollo devam eder “Ne
yazık! Küçükler büyüklerin üstesinden geliyorlar, Nil
sıçanı, timsahı, kılıçbalığı balinayı öldürüyor, kitap
da yapıyı öldürecek.”
Hugo araya g�r�yor. K�tapta bunu hep yapıyor.
Romana �l�şk�n olguları anlatırken b�rden araya
g�r�yor ve k�tapta en değerl� bölümler d�ye
n�telend�reb�leceğ�m görüşler�n� b�r makale, b�r
deneme, b�r söylev g�b� aktarmaya başlıyor. “Bize
göre” d�yor Hugo, “bu düşüncenin iki anlamı vardı.
Öncelikle bir papaza aitti. Ruhban sınıfının yeni bir
buluş olan matbaa karşısındaki korkusunu, din
adamanın Gutenberg’in ışıklar saçan baskı makinesi
karşısındaki paniğini ve göz kamaşmasını
yansıtıyordu.” Aynı paragrafta b�raz ötede şunları
da yazıyor Hugo, “Bu, şimdiden özgürleşen
insanlığın uğultusunu ve hareketlenmesini işiten,
gelecekte aklın inancın mezarını kazacağını,
düşüncenin imanı tahtından indireceğini
(…)öngören kahinin çığlığıydı. Basın yüzünden gaz
haline dönüşen insan düşüncesinin teokrasinin
havuzundan buharlaşacağını sezen filozofun tahmi-
niydi. Tunçtan koçbaşını inceleyip, ‘Kule yıkılacak,’
diyen askerin korkusuydu. Bu gelişme bir gücün
yerini diğerinin alacağı, basının kiliseyi öldüreceği
anlamına geliyordu.” Hugo b�r �k�nc� anlam daha
yüklüyor, “Bir sanatın,” d�yor, “diğerini tahtından
indireceğini, matbaanın mimariyi öldüreceğini ifade
ediyordu.” Hugo y�rm� sek�z sayfa boyunca bu
tez�n� kanıtlamak �ç�n çabalıyor. 
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Bu kusursuz b�r öngörü, Hugo �ç�n Çağdaş
Cassandra d�yeb�l�r�m, yabana atılır b�r öngörü
değ�ld�r. 
Gutenberg’�n ışıklar saçan baskı mak�nes� evr�ld�,
bugün çok daha çağdaş tekn�kler, gel�şm�ş
mak�neler var. Ruhban sınıfının Hugo’nun sözünü
ett�ğ� g�b� böyle b�r korkusu var mı? İnsan
gerçekten özgürleşeb�ld� m�? Akıl dogmaları
aşmaya ‘mukted�r’ m�? Bunun �ç�n ş��r ne yapab�l�r?
Ş��r sanatının böyle b�r gücü olmalı mı?

Hal�m YAZICI- Ruhban sınıfı, uzun yıllardan bu yana,
toplumun ışığının karşısında karanlık güçler�n� ve
çatık kaşlarını, sevg�s�zl�ğ�n�, �nsanı azaltan, ölümü
kutsayan, egemenl�k anlayışını acımasızca sürdüren
olarak, yazının kalıcı olması öznes�n� b�r bıçak g�b�
kes�p atmakta hünerl�d�r. 
Bu korku, dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. 
Çünkü doğanın kaçınılmaz d�yalekt�ğ�, görünmez b�r el
olarak bunu sağlayacak.
Hugo’nun ded�ğ�; “Ruhban sınıfının yeni bir buluş olan
matbaa karşısındaki korkusunu, din adamanın
Gutenberg’in ışıklar saçan baskı makinesi karşısındaki
paniğini ve göz kamaşmasını yansıtıyordu.” saptaması,
h�ç de esk�meyen b�r sav günümüzde de. 
Ruhban sınıfı, yazılarımızı, �ster puntaların harf harf
saklanan ahşap kutulardan b�rer b�rer alınıp, kurşun
kalpler�n�n tek tek sıralandığı, her b�r cümlen�n
/d�zen�n ayrı ayrı oluşturulduğu ve her sayfanın ayrı
ayrı çoğaltıldığı ve elle d�z�l�p hurufat kokuları
arasında olsun, �ster günümüz lazer teknoloj�s�n�n ışık
hızıyla san�yen�n b�nde b�r zamanında dünyanın öbür
ucuna ulaştırıldığı teknoloj�s�yle üret�len yazılarımızla,
gelecek kuşaklara bırakılan ve kalıcı aydınlanmanın
ışığını ve b�lg�n�n gücünü yok saymak adına ne varsa
onu yapmayı sürdürecekt�r.
Bu korku, dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. 
Çünkü aydınlanma, çünkü b�r çocuğun mav� kaşlı
gülüşü, çünkü kek�k kokularının güzel hüznü bu kor-
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kunun üstes�nden dün ve bugün geld�ğ� g�b�, yarın da
gelecekt�r. Yanı sıra doğa, sess�z ırmakların
uğultusunda ve ormanların uykusunda, �nsanın pır pır
atan �nce kalb�nde beslenmeye devam edecek,
taşların k�mses�z k�ml�kler�n� aralayarak �nsan
öznes�n�n acısını aralayıp ş��r�n özsuyunu damıtmaya
kararlılıkla devam edecekt�r.
İnsanın özgürleşeb�lmes�, ruhunu, f�z�ğ�n� ve varlığının
tüm doğasını, doğanın kucağına bırakmasının sess�z
g�zl� gücünde yatar. 
Bu b�r tür arınmadır. Benc�ll�kten, �k�yüzlülükten ve
benmerkezc� günlük çıkar �l�şk�ler�nden sıyrılıp,
�nsanın �ç ve dış dünyası �le sam�m�yetle yüzleşmes�yle
doğru orantılıdır. 
İnsanın özgürleşmes�n� sağlayan güç, bu �ç hesaplaş-
ma doğrultusunda alacağı kararın özgül ağırlığın-
dadır. 
Ş��r denen şey, sadel�ğ�n ve zarafet�n asalet�nde, b�r
köpeğ�n asalet�nde g�zl�d�r. 
Bu g�zl� güç, �nsan evren�n� sarmalayan tüm etk�leş�m
alanlarını ve �nsan doğasında üret�len kel�me ve tüm
algıları tet�kleyen �ç r�tm, �mge ve ses yapısındak�
t�treş�mler�n toplamı sayes�nde görünür olur, ş��r olur.
 Aklın dogmalarını ve �nsanın özgürleşmes�n� ancak
ş��rle aşab�l�r�z. 
“Şiirin böyle bir gücü olmalı mıdır?” sorusundan
z�yade, ş��r�n kaynağında ve doğasında olan ve �ç�nde
olağan k�ş�l�ğ�yle g�zlenen güzel gücü, ş��r� var eden
gücüdür.
İnsan, b�r bütün olarak elbette özgürleşmed�,
özgürleşemed�. Kend�m�ze yarattığımız küçük  dünya-
larımızda, onun �ç�ne kapatılan fanuslarda, sun�
teneffüsle nefes alan ruhlar olarak yaşatılıyoruz,
yaşamaktayız. B�reysel olarak yırtmaya çalıştığımız
b�reysel bağımsızlık düşü, toplumsal bağımsızlığa
dönüşmed�, dönüştürülmed�. Düşün perdeler�m�z�n
kalın kıvrımları arasında yok olan ömrümüzse çırpınır
durur yılların döngüsüyle.
Akıl denen “şey” �se, tek başına doğmaları aşmaya
mukted�r değ�ld�r. Tek başına yön, tek bellek, tek
mantıksal dürtü ayın karanlık yüzüyle mücadele et-
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meye yeterl� değ�ld�r. Doğanın eşs�z b�lgel�ğ�
karşısında, �nsan ne k�! Belk� karıncanın b�r kılcal
damarı. Ama damarı!
Ş��r den�len akılsız güçlü dünya, mantığın �mar etmeye 
çalıştığı ne varsa heps�n� topyekun �nkar ed�p, kend�
dünyasını kend� doğal kurallarıyla yen� baştan kurar.
Bu �ş� yaparken de ne b�r k�mseden ne de b�r başka
varoluştan �cazet almaz.
Ş��r�n bu �çgüdüsel gücü, kend�nden önce var olan ve
olacak olan tüm doğmaları yıkar, altüst eder.
Üstes�nden de gel�r, d�kkatl�ce �ç�n�ze s�nd�rd�ğ�n�zde
bunu fark eders�n�z sess�zce. Bağıra çağıra yapmaz bu
altüst oluş serüven�n�. 
Ş��r�n gücünün şöyle veya böyle b�r b�ç�mde olması ve
veya olmaması mantık döngüsü �ç�nde değ�l, ş��r�n �ç
ve g�zl� d�nam�kler�yle mümkündür. Bu �ç ve g�zl�
d�nam�kler, şa�r�n hayatı, algısı, doğası, evr�m� ve o’na
a�t tüm madd� ve manev� dünyanın kılcal
damarlarında saklı ve yüklüdür.
Ş��r�n böyle b�r gücünün olup olmaması değ�l, şa�r�n
�ç�n �ç�n �ç�nde emz�rd�ğ�, yaşadığı, yaşattığı ve
doğasında var olan bu doğal gücün kıvılcımlarının
toplamında b�r�kmekted�r ömrü. 
Ve bu doğal güç, günü ve yarını oluşturan güçtür.
En azından �nsanın ve ş��r�n öyle…

Hal�t PAYZA- ‘Otobiyografi’ üç d�zeden oluşuyor.
“hep acılar içinde geçti hayatım / nasıl kör bir dilenci
geçerse /tren tünelinden.” K�m� kez tek b�r tümce
b�le bütün b�r yaşamı özetlemeye yeter. O üç d�ze
b�r otob�yograf�y� �ml�yorsa ve şa�r bu ömrü acılar
�ç�nde geç�rd�ğ�n� söylüyorsa, o bütün b�r ömürdür.
Acı, haz karşıtıdır. Arthur Schopenhauer “Büyük
acılar daha önemsizlerinin hissedilmesini engeller ve
tersine, büyük acıların yokluğunda en küçük dertler
ve sıkıntılar bile bize büyük acı verir” der. Ne var k�
Dostoyevsk� aynı kanıda değ�ld�r. “Acıda hazların
en tatlısı saklıdır” görüşünded�r. Schopenhauer
g�b� b�r acı mı, yoksa Dostoyevsk�’n�n ded�ğ� g�b� b�r
acı mı ömrünüz?
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Kaldı k� kör �mges� yoksunluğun ötes�nde başka b�r
yoksunluğu da �çer�yor. Tünel karanlık, tren
�ç�ndek� kör de görmek duyusundan yoksun. Y�ne
Schopenhauer, Dostoyevsk� ayrımına varıyoruz.
Kör’ün bütün yaşamı y�t�rd�ğ�nden duyduğu acıyı
�çer�r, ancak kör tüneldek� karanlığı fak edemez.
Kör karanlıklar �ç�nded�r ancak tüneldek� karanlığı
b�lmez, b�ld�ğ� tek karanlık sah�p olduğu
karanlıktır. B�r çıkış yolu, tünel�n ucunda b�r ışık
beklent�n�z� y�t�rd�n�z m�? ‘Sonat’ta da ay ışığı ve
gece var, ne var k� kızın gözler� y�ne hüzünlü…
Görme olgusu, ş��rler�n�zde çokça yer alıyor,
‘Gözeneklerinde Yüreğimin’de Bakırçay’a göz
kırpışından, kat�l gözbebekler�nden söz ed�l�yor.
‘Ben istasyonlarda trenler beklerim’de y�ne göz var.
D�yorsunuz k� ‘mesela hâlâ silah gibi / özlüyorsa
gözleri gözlerim.' Başka örnekler de var, ‘bitmeyen
şiir’de körüm belki’ y�ne göz, görememe duygusu,
görememek ışıktan yoksunluktur, gören göz de
ışıksızlıkta kördür. Y�ne de gözler� sağlam olan da
k�m� kez gözünün önündek� gerçekler� göremez.
‘Senin şiirini söylemek istemiyorum’ d�yorsunuz,
Her Aşk Bir Ay Taşır Alnında'da acı �ç�nde geçen
yaşamınızdan damıttıklarınız var. Söylemek
�sted�ğ�n�z ş��r� Her Aşk Bir Ay Taşır Alnında’da yer
alan ş��rler�n�zde söyleyeb�ld�n�z m�? Dahası k�m�n
ş��r�n� söylemek �sterd�n�z? Bundan sonra
söylemeye ya da söylememeye devam edecek
m�s�n�z? Napolyon Bonaparte acı çekmen�n
ölmekten daha çok cesaret �sted�ğ�n� söyler. Hal�m
Yazıcı ‘hep acılar �ç�nde geçt� hayatım’ derken
yakınmanın ötes�nde, acılara katlanarak cesaretl�
olduğunu mu söylemek �ster? W�ll�am Blake, acının
fazlasının güldürdüğünü, neşen�n fazlasının �se
ağlattığını söyler. Karl Barth’ın söyled�kler� çok
daha �lg�nç. Şöyle d�yor: “İnsanlar acı çekerler ama
bunu değil başkalarına, kendilerine bile itiraf
etmemek için canla başla direnirler. Hiç acı
çekmiyormuş gibi -ki bu onların saklanma noktası-
dır.” 
S�z�n acınız nasıl b�r acı?
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Hal�m YAZICI- İlk k�tabım “O Güzel Narin Gelin”,
1982’de Veysel Çolak’ın ed�törlüğü ve Ahmet Say’ın
Yayın Yönetmenl�ğ�nde, Türk�ye Yazıları Yayınları’nca
yayınlandı. Her �k� dostum da k�tapta b�r özgeçm�ş�n
olmasında yarar var dem�şt�. Ancak bu b�rkaç d�zen�n
yeterl� olduğu kanısına vardık kend�l�ğ�nden.
Bu m�n�k ş��re gel�nce, 70’l� yılların ortaları, sonu kaos,
ölüm yıllarıydı. Her şey b�r ressamın fırçasından çıkmış 
sadece flu renkler�n hak�m olduğu tablo g�b�yd�. Ve
üstel�k b�z bunun farkında değ�ld�k. Ardından gelen
80’l� yıllar, sevd�kler�m� peş� sıra kaybett�m kapkara
yıllardı.
Yıllardan ve onların get�rd�ğ� damıtılan acılardan
etk�lenmemek elde değ�ld�. Planlanmış, koord�ne
ed�lm�ş b�r etk� değ�ld� bu elbette. Kend�l�ğ�nden
akmakta olan b�r nehr�n kıvrılan dalları g�b� doğaldı
yaşananlar. Doğaldı d�yorum, çünkü önünde durmak
�mkânsızdı bu olup b�ten�n. 
B�r ç�çeğ� görüyorsunuz, farkına varıyorsunuz,
h�ssed�yorsunuz. Başka b�r� görmüyor, farkına
varmıyor, h�ssetm�yor. Üstel�k ez�p geç�yor ve bunu
çoğu zaman da b�lerek, göstere göstere yapıyor. S�z�n
daha çok acı çekmen�z� �st�yor ve sağlıyor bunu da.
S�z, çocuk ruhunuzla, çırılçıplak öylece, ardından
çares�z bakakalıyorsunuz, hang� dağ hang� ölümü,
hang� nehr� saklıyor d�ye.
Bu ruh hal�n� en �y� anlatan duygu sanırım karanlıktı.
Ve bunun da elbette farkında olmadan kaleme
almışım bu d�zeler�. 
Zaten, hemen hemen tüm ş��rler�m� farkında olmadan
yazdım, yazıyorum d�yeb�l�r�m. Farkında olmadan
d�yorum, çünkü planladığım b�r şey değ�l ş��r. Konusu, 
yapısı, kurgusu heps� de b�l�nc�m�n dışında oluşan b�r
sürec�n yansıması. Bu sürec�n veya düşüncem�n
doğruluğu yanlışlığı h�ç umurumda değ�l. 
Ney� nasıl yaşıyorsam, öyle yazıyorum. B�r kel�me, b�r
düş, sokakta konuşurken duyduğum b�r ses, gecen�n
b�r vakt�nde okşadığım b�r ked�n�n k�rp�ğ� olsun,
yeterl� oluyor. Yeter k�, �ç�mde emz�rmekte olduğum
dünyama renk, r�t�m, duygu olarak ışık vers�n.
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İşte yaşadığım acıların toplamı, h�ç olmazsa o zaman
d�l�m�ndek� toplamı, zaten görmed�ğ�m b�r dünyanın
karanlık tünel�nden geçerken yaşadıklarımın bana
dokunuşlarının toplamından �baret. 
B�z�m körlüğümüz, kör olduğumuzun b�l�nc�nde
olarak, b�le b�le karanlık b�r tünelden �natla ve b�lerek
değ�l, hayatın seçerek b�z� karanlık b�r tünelden
geç�rme eylem�ne/kararlılığına denk düşmes� gerçeğ�.
Ve bu gerçeğ� yaşadım, yaşadık. Belk� hâlâ yaşamaya
devam ed�yoruz!
Yaşarken çekt�ğ�m acılar toplamı, ş��r�m�n bel kem�ğ�n�
oluşturur. 
Bulutların üzer�nde mutluluktan uçarken, leyleklerle
seksek oynarken, den�zler�n sonsuzluğunu kucaklar-
ken pek az ş��r�m rahm�ne düşmüştür dünyamın.
D�b� gören kalb�m, daha çok ş��re yaslanmıştır.
Kend�s�n� ş��rle onarmaya kalkışmıştır sess�z sedasız,
benden habers�z.
Ben�m acım, �şte böyle b�r �ç ses. Daha doğrusu �ç
ses�m�n masalı…

Hal�t PAYZA- ‘Cevahir Kalbiyle Dolunay’dak� ş��rler
1984’e kadar yazdığınız ş��rlerden oluşuyor.
‘Cevahir Kalbiyle Dolunay’dak� ş��rler�n�z ‘O Güzel
Narin Gelin’dek� ş��rlerden farklılaşmaya başlıyor.
Ş��rlere ‘kurşun’, ‘tutsak alınan özgürlük’ g�b�
temalar g�r�yor. K�tabın ep�grafında ‘bir çocuğun /
dudaklarından seken kurşun’ d�zeler� yer alıyor.
Notlar, uzun b�r ş��r. Notlar’da “bir ay kadar
tutmamı engelledi / çiçekleri sevmemi demir
parmaklıklar // eğer ki / yine kaçak kitap
sokabilmişseniz / okuyorsunuzdur aç kurtlar gibi / 
yine şu an // gözlerinden öperim / dışarısı iyi //
karanlığa karşı / yerimizdeyiz” d�yorsunuz. 1980’l�
yılların b�r�k�mler� bunlar. 
Kenan Evren’�n başkanlık yaptığı M�ll� Güvenl�k
Konsey�, s�yas� part�ler�, send�kaları, dernekler�,
s�v�l toplum örgütler�n� kapattı. Part�ler�n Genel
Başkanları, yönet�c�ler�, k�m� m�lletvek�ller�
tutuklandı. S�yasal çalışma yapmak, s�yas� örgüt
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kurmak yasaklandı. Yen� b�r anayasa yapıldı. Geç�c�
maddelerle, anayasayı ve darbey� yapanlar kend�n�
koruma zırhı b�çt�ler. B�l�nen rakamlarla beş b�n
k�ş� öldü. Altı yüz ell� b�n k�ş� gözaltındaydı. Bu
rakamın b�r m�lyonun üzer�ne çıktığı söylen�yordu.
İk�s� de korkunç. Gözaltı süres� doksan gündü.
İşkence gündel�k olaylardan sayılıyordu. Sıkıyöne-
t�m ve Devlet Güvenl�k Mahkemeler�nde, �k� yüz
otuz b�n k�ş� yargılandı. On dört b�n k�ş�n�n
vatandaşlığına son ver�ld�. Otuz b�n k�ş� �şkence ve
kötü davranışlardan kaçınmak �ç�n yurtdışına
kaçmak zorunda kaldı. Vatansızlaştırıldılar. B�l�nen
rakamlarla söylemek gerek�yorsa, yüz yetm�ş b�r
k�ş� gözaltında öldü. Üç yüz seksen sek�z b�n k�ş�ye
sakıncalı oldukları gerekçes� �le pasaport
ver�lmed�, yurt dışına çıkışları yasaklandı. Aynı
gerekçelerle otuz b�n k�ş� �şten çıkarıldı. B�n dört
yüz atmış sek�z k�ş� �dama mahkûm ed�ld�. Türk�ye
Büyük M�llet Mecl�s�’ne �damların onaylanması �ç�n
�k� yüz ell� dokuz k�ş�n�n dosyaları gönder�ld�.
Dosyaları onaylanan ell� k�ş� asıldı. Yüz otuz �k� b�n
k�tap yakıldı. Bu sayıya ev�nde k�tap yakalatmak
�stemeyenler�n kend� eller�yle yaktıkları, attıkları,
gömdükler� dâh�l değ�l.
Dönem�n gazeteler�nde yürek sızlatan n�ce öykü
var.
Ç�çekler� sevmen�ze engel olan parmaklıklar, s�z�
aydınlıktan uzak tutan karanlık olarak n�telend�r-
d�ğ�n�z b�r ay kadar tutulmanıza neden olanlar 12
Eylül’e �l�şk�n olmalı. Karanlık yakanızı günümüzde
de bırakmıyor sanırım. S�z�n bu sürece �l�şk�n
öykünüz ned�r? 

Hal�m YAZICI- Karanlığın, peş�m�z� bırakmaması
doğal. Ne kadar �çten, çıkarsız ve doğal yaşıyorsak,
�şte bu gerçek de bu kadar doğal. 
1974/78 Yıllarında yaşadığımız ün�vers�te ve gençl�k
yılları… Hang� zaman d�l�m�n�n k�m�n �ç�n aydınlana- 
 cağı, k�m�n �ç�n söneceğ� bell� olmayan, bell� olması
belk� de �stenmeyen b�r zaman d�l�m�. 
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Han� her şey�n b�rb�r�n�n �ç�ne geçt�ğ�, neden�n sonuç,
sonucun neden olduğu, bazı en yakın arkadaşla-
rımızın en uzak �nsanlar olduğunu anlayamadığımız,
yol gösteren�n el�n�ze kelepçe takmaya hazırlanan
olduğunu b�lmen�z�n �mkânsız olduğu yıllar. 
Ama onlardı ç�çekler� sevmem�ze engel olanlar.
Aslında öyle olduklarını sanıyorlardı.
Hayaller�m�z�n egemen olduğu, müz�ğ�n, devr�m�n,
sevg�n�n, barışın, hücreler�m�zde ve damarlarımızda
der�nlemes�ne attığı güzel yıllar.
Derg�ler�n bayrak, bayrakların ş��r olduğu yıllar.
Tüm �çtenl�ğ�mle, yaşamadığım h�çb�r şey� yazmadı-
ğımı son derece açık �fade edeb�l�r�m.
Tek b�r d�zem yoktur k�, yaşanmamış olsun.
Yaşamadan yazmış olsaydım, yazdıklarımın sam�m�-
yet� yok olur, �çtenl�ğ� kör olurdu, ş��r�m kör olur.
Eklekt�k ve ömrümden kopuk ve yamalı bohça g�b�
olurdu ş��r�m. Teğel�n�n b�r ucundan çekt�ğ�n�zde nasıl
param paraça olur, dağılırsa bohçanız, d�zeler�n�z de
dağılır g�der, un ufak olur hayatınız. 
Kâğıttan f�lm olmamıştı Che henüz.
Anons bulvarları, s�ren yalnızlıklarıydı yaşadıklarımız.
Yaşadığım kasabada her yönüyle örnek aldığım ve
kasabanın en zek�, en kültürlü gençler�n�n arasında
olan Kemal ağabeyle b�r gün kasabamızın Arnavut
taşlı yollarında b�r sabah karşılaştığımda, kend�s�n�
tanıyamayacağım h�ç aklıma gelmezd�. Ben�m
tanıdığım, b�ld�ğ�m Harun Karaden�z’�n arkadaşı olan
Kemal ağabey g�tm�ş, yer�ne saç sakal karışmış,
baktığını göremeyen, gördüğünü anlayamayan,
hayata flu b�r fanus �ç�nden bakan b�r� gelm�şt� yer�ne.
Seslend�m, yanına geld�m, tanımadı ben�. Gözler�
b�l�nmeze çevr�lm�ş, sonsuzluğa bakar g�b�yd�. K� o,
Hegel’den Len�n’e, Len�n’den P�casso’ya, P�casso’dan 
Dada�st şa�rlere uzanan, Yahya Kemal’den İk�nc�
Yen�c�ler� kucaklayan gen�ş b�r gökkuşağı evren�n�
sabahlara kadar anlatmıştı bana, b�r sonbahar
akşamında İstanbul sokaklarını arşınlarken. Kısa b�r
süre sonra kaybett�k Kemal ağabey�.
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Öyküsünü sonradan aynı yurtta kalan kasabalımız b�r
başkasından öğren�yorum.
Ben� m�saf�r ett�ğ� D�k�l�taş c�varındak� b�r öğrenc�
yurdunda kaldığı b�r gece, sabaha karşı kaldıkları yurt
basılıyor, çıkan yangın ve arbede sırasında kaldığı
üçüncü katın penceres�nden atılıyor. Ardından
omur�l�k ve beyn� hayat� derecede zarar görüyor. O
günden sonra Kemal ağabey b�r başka dünyada
yaşamaya başlıyor. 
Ve elbette fa�l� bulunamıyor, yıllar sonra gelen şu
d�zeler�n: 

siren yalnızlıkları anons bulvarları / akasya çiçeğini /
yakamıza taktığımız sulardı / adı zamanın / okul 
bahçesi sesini / cebimize doldurduğumuz aşklar / birer
ikişer ayrıldılar / sakız kokulu leblebiyi / denizde
kaydıran çocukluğumuzda / sinemaya ayşecik gelirdi /
ay çekirdeğinden / kır çiçekleri getirirdi Seyhan /
sevgilisine yunt dağı’ndan / ablalarımızın nefesi
yetişmezdi nişanlarına / manşetlerde her gün gül
ölümleri / gözleri kör olurdu annelerimizin / durmadan
akrebe bakmaktan/devrilen günlerin kanı
bulaşırdı/gölgelerine cellatların / siren yalnızlıkları
anons bulvarları / kim delirir / yurtta üçüncü kattan
atılan / harun karadeniz’in arkadaşı kimdir? /
yıldızların alınlara çakıldığı / yağmur türküsünü /
yağmur altında / sırılsıklam söylediğimiz yıllardı /
kâğıttan film olmamıştı / che henüz !

Hal�t PAYZA- GOP, Gel�şm�ş Ortadoğu Asya ve
Afr�ka Projes�… GOP’un �s�m babası Col�n Powell.
Powell, GOP’a �s�m babalığı yaparken dönem�n
Dış�şler� Bakanı’ydı. Projen�n doğum tar�h�: 2002.
GOP tek b�r dünya projes� olarak haydut
devletlere, şer eksen�ne ve güç bölgeler�ne de aynı
yöntemlerle götürüldü. Tek Dünya  İmparatorlu-
ğu’dur bu! Amer�ka’nın Tek Dünya İmparatorluğu
projes� özgün değ�ld�r. ABD, İmparatorluğu güven-
ce altına almak �ç�n tasarladığı projes�n� İsra�l
Dış�şler�nde görev yapan Oded Y�non’un 1982
yılında Dünya S�yon�st
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Örgütü’ne bağlı Enformasyon Da�res�’n�n İbran�ce
yayın organı olan Yönel�mler -K�vun�m- adlı
derg�de yayımlanmıştır. Rapor b�r süre sonra
Kudüs İbran� Ün�vers�tes� Profesörü Israel Shakak
tarafından ‘Ortadoğu İçin Siyonist Plan’ –The Zionist
Plan for the Middle East- başlığını alarak İng�l�zceye
çevr�ld�. ABD’n�n Y�non Planı olarak adlandırılan bu
S�yon�st projeden haber� olmadığı düşünülemez.
Oded Y�non’un Ortadoğu İçin Siyonist Plan’ı,
ABD’n�n Tek Dünya İmparatorluğu planı �le
bütünsell�kler taşır. Aradak� tek farkın Y�non
başrolü İsra�l’e, ABD’n�n de �mparatorluğa verm�ş
olmasıdır. Bunun dışında oynanan oyun bugün de
aynıdır.
Condoleezza R�ce, Wash�ngton Post gazetes�nde 7
Ağustos 2003 tar�h�nde yayımlanan makales�nde,
projeye gönderme yapılarak bu proje �le 22
Ortadoğu ülkes�n�n har�tasının değ�şeceğ�n� yazar.
Proje, 20 Ocak 2004’te Wash�ngton’da yürürlüğe
konulur. Bush, �lk kez telev�zyon programında
halka seslen�rken GOP’tan söz eder. Dönem�n
ekonom�den sorumlu Dış�şler� Bakan Yardımcısı
Alan Larson, 27 Şubat 2004’te GOP’a �l�şk�n,
Condoleezza R�ce’ın 22 Ortadoğu ülkes� tanımına
ek olarak har�tası ve yönet�mler� değ�şt�r�lecek
ülkelere Türk�ye’y�, İsra�l’�, Pak�stan’ı ve
Afgan�stan’ı da ekler. Ol�ver Roy, 25 Ek�m 2005
tar�hl� makales�nde Alan Larson’un çıkarsamasını
yen�den onaylayacaktır. Er�c Edelman, ABD’n�n
Türk�ye Büyükelç�s� olarak 13 N�san 2004’te Forum
İstanbul toplantısına katılır. Bu toplantıda �lg�nç
b�r saptama yapar, GOP’un genel geçer b�r proje
olmadığını, önümüzdek� en az 20 yıllık b�r sürece
damgasını vuracağını açıklar. Proje başlangıçta
GOP olarak değ�l ‘Büyük Alan’ olarak
adlandırılmıştır. B�lb�l�k bu projey� GOP’un ‘ön
tasarımı’ olarak n�telend�r�r. Projen�n gündeme
gelmes� Reel Pol�t�kç� George F. Kennan’ın Fore�gn
Affa�rs Derg�s�’nde yazdığı b�r makales� �le
olacaktır. Makale anılan derg�n�n Temmuz 1947 ta-
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r�hl� sayısında yayımlanır. Kennan �sm�n�
makales�nde kullanmaz, ‘Bay x’ olarak yazar. Ne
yazarsa yazsın, okuyanlar bu yazının asıl yazarını
b�lmekted�r.
GOP’un 1970’l� yıllarda Prof. Albert Wohlstetter
tarafından “Güneybatı Asya Doktrini”, Brzez�nsky
tarafından “Ortadoğu ve Güneybatı Asya Doktrini”,
1998 tar�hl� ABR Ulusal Savunma Ün�vers�tes�
raporlarıyla “Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Projesi” kısa adıyla GOKAP olarak adlandırıldığını
b�l�yoruz. Proje �çer�ğ� daha gel�şt�r�lerek ve daha
saldırganlaştırılarak bugün de yürürlükted�r. 
Proje hang� adla uygulanırsa uygulansın, 11 Eylül
İk�z Kuleler olgusundan sonra yen�den düzenlenen
“ABD’nin Savunma Stratejisi Belgesi” adındak�
belgeye dayandırılmaktadır. Erol B�lb�l�k projen�n
�çer�ğ� �ç�n şunları yazar: “Strateji belgesi şu temel
esasları içermektedir: 1) ABD hâlihazırda bir savaş
içindedir. Her ulustan önce kendisini korumak
zorundadır. ABD Anayasasının gereği de budur./ 2)
ABD’nin egemenliği dünyadaki tüm ulusların
egemenliğinin üzerindedir. ABD dünyanın en üst
egemenlikli gücüdür./ Bu nedenlerle;/ Avrupa,
Ortadoğu, Doğu, Orta ve Kuzey Asya’da kendisine
rakip eşdeğer bir gücün oluşmasına kesinlikle izin
verilmeyecektir./ Dünyada hiçbir güç ABD’nin
küresel hareket yeteneğine karada, denizde,
havada, uzayda ve sanal uzayda (internette)
engellemeyecektir./ Tehlikeler oluşmadan daha
gelişme aşamasında iken saptanacak ve ABD; NATO,
BM Güvenlik Konseyi gibi kuruluşlara bağlı
olmaksızın tek başına alacağı kararla ‘önleyici
vuruşla’ önlenecektir./ 3) ABD ulusal güvenlik
sorunlarını çözmek için uluslar arası işbirliğinde
bulunacaktır. Ancak bu ülkeler, aşağıdaki 7 temel
kritere kesinlikle uyacaktır.”(2)
GOP, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suudi
Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Yemen, Umman, Mısır, Libya, Tunus,
Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Cibuti, Komor
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Adaları, Somal�, Türk�ye, İsra�l, İran, Afgan�stan,
Pak�stan, Kazak�stan, Türkmen�stan, Özbek�stan,
Kırgız�stan, Tac�k�stan, Azerbaycan, Gürc�stan ve
Ermen�stan’ı kapsayan b�r projed�r... Sayının 35’e
çıktığını görüyoruz. B�lb�l�k, ‘Cebelitarık’tan Çine
kadar uzanan’ b�r bölge olduğunu yazıyor. 
Buradan ‘Ortadoğulu Bir Çocuğa Ağıt’a gelmek
�st�yorum. İlk� ‘O Güzel Narin Gelin’de, �k�nc�s�
‘Cevahir Kalbiyle Dolunay’da yer alıyor. İlk�
“söyleyin / çocuklar nerede oynayacak / o kadar
dolu ki dünyanız / nükleer araştırmalar / barıştan
kartallar / ne napalmdan ölümü” d�zeler�yle
başlıyor. “ve dolaşacaksa devrim çığlıkları elden ele
/ elbette che / misafir edecektir / ölümü gözlerine”
d�zeler�yle b�t�yor. İk�nc�s� kısa b�r ş��r ama oldukça
anlam yüklü. “gümüş yüzlü bir çocuk kadar /
büyüktü çocuğun gözlerindeki umut // şimdi ise
katledilen gümüş bir yüz / kalansa gözlerindeki
umut”
Her Aşk Bir Ay Taşır Alnında’da yer alan emperya-
l�zme karşı d�renc�, umudu �çeren ş��rler bu kadar
değ�l elbet. Şuraya varmak �st�yorum,
emperyal�stler arasındak� bu kanlı ve �lk k�tabı-
nızın ep�grafında yer alan “hep acılar içinde geçti
hayatım” d�zes�ndek� sözünü ett�ğ�n�z acı
kap�tal�zm ve emperyal�zm var oldukça her zaman
varlığını sürdürecek. Buna karşın d�yalekt�k olarak
karşıtı olan umut da her zaman varlığını
sürdürecek. Ş��r poet�kanız bu mücadele �ç�nde
nasıl gel�şt�, nasıl evr�ld� ve sonuncul ereğ� ned�r?

Hal�m YAZICI- Sayın Payza, hayatımı, kısacası ş��r�m�
b�r bütün olarak, �çten dışa, dışından merkez�ne doğru
yol alan k�m� zaman kısa, k�m� zaman bana uzun g�b�
gelen ömrümün ebemkuşağı renkler�ne doğru çok
t�t�z ve d�kkatl� b�r okuma ve saptamalar z�nc�r�nde
bulunmuşsunuz. S�ze bunun �ç�n teşekkür etmek
�st�yorum. 
Yaşadığımız coğrafya çok ç�lekeş b�r ömrü emz�r�yor,
b�nlerce yıldan bu yana.
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Emperyal�zm, kanını emd�ğ� s�z�n de d�llend�rd�ğ�n�z
bölgem�z ülkeler�n�n kılcal damarlarına kadar sızıp,
kukla yönet�mler, zayıf halkalar, her an b�rb�r�yle
çatışma hal�nde olmayı teşv�k eden açık/g�zl�
projelerle boğazını sıkmaya devam ed�yor.
Bu çok uluslu organ�zasyonun başat durumda olanı
elbette ABD ve onun değ�rmen�ne kanlı sularını
taşıyan ve ustaca her an her kılığa g�rme becer�s�ne
sah�p flu kalpl� ortaklarıdır.
Mah�r’�n kaleme aldığı “Ortadoğu Devrimci Çemberi”
adlı b�r makales� vardı. 
Emperyal�zm�n azgın ve gözü dönmüş yok ed�c�
d�şl�ler�n�n Ortadoğu’dan başlayarak gen�ş acılara ve
yıkımlara neden olacağını, ülke yönet�mler�n� bu
bölgede kanlı b�r çember �ç�ne alarak kuşatacağını ve
yılların sarmalında süreç �ç�nde onları b�rb�r�ne
düşürüp yavaş yavaş yıkıma ve yok oluşlara
sürükleyeceğ�n� yıllar önce tahl�l etm�şt�.
Vahş� kap�tal�zm, yok oluşlarını planladığı ve
hazırladığı yönet�mler� ya b�rer kukla yönet�me
dönüştürür ya da tamamen �lga olmalarına �mkân
sağlayan �şler� teker teker hayata geç�r�r acımasızca.
Bu tavır, canlı b�r organ�zma olan ruh hal�n�n olağan
tavrıdır ve uzak/yakın tar�hlerde Ortadoğu’da kılık
veya ad değ�şt�rerek hayata geç�r�len plan ve
projelerle beslenmeye, nefes almaya devam
etmekted�r.
Bu kanlı yıkım ve kaos fırtınası �ç�nde en çok
etk�lenenler elbette çocuklardır. Çocuk kalpler�yle en
saf, en tem�z, en masum haller�yle varlıklarını ateş�n
ve �hanet�n �ç�nde bulanlardır onlar.
Ş��r yazmaya, d�ze kurmaya çabalayan, sözler�n�,
duygularını, ayrılıklarını, acıyı ve ölümü kuşananlarla
�lg�l� düşünceler�n� d�le get�rmeye çalışan b�r� olarak
bu hüzünden, ölümden, �hanetten elbette ben de
payımı aldım, pek çok arkadaşımın aldığı g�b�.
Sanıyorum, ş��r� yaşayarak kend�m� daha rahat �fade
edeb�l�yorum, düz b�r met�nden z�yade.
Aslında tüm bu olup b�tenler� ve tüm sorularınızın
yanıtlarını şöyle özetleyeb�l�r�m:
 

bergama ay sokağı çıkmazı // bildiğiniz taşlara
gittim / yerinde ağır olanlara / bergama’lara /
görmeyeli güzelleşmiş / eşek ali’nin meyhanesi’nde /
kırmızı masa olmuş gözlerin / dün akşam sen uyurken
/ rüyalarına gittim / güzel çocukların / arasta içinde /
kırmızı tuğla kiremitli / bıyıklarına ölümlerin / biz
karpuz satıyorduk / gazhane sokağı'nda / sen devrim
/ karpuz satıp / kağıttan uçurtma yapıyorduk / bir
türlü birleştiremediğimiz / bütün işçilerine dünyanın /
kaytan topaç çevirip / seksek oynuyorduk / zeus'un
mermer şakağında / gözlerimiz gül bahçesi /
plaklarımız ter içindeydi / kan / kardeşimiz olmuştu /
öyle değil miydi? / bunu bir sen biliyordun / bir de
akasya ağacı / evimizin bahçesindeki / ben ilk kez o
gün öldüm / gözlerim kuş kanadı/kadardılar.
Kanadılar / bir ağaç nasıl olur kolları açık ölür /
okuldan / henüz dönmemiştim / bilseydim
dönmezdim / öldüm ve dönmedim / dönmedi levent /
bu masaldan / selim dönmedi / ay sokağı
çıkmazı'ndan / imkânsız bir aşkın / koynundan /
çocuktuk / -evet öyleydik- / papatya topluyorduk / gül
bahçesinde / hayaldik bir evin bodrumunda / iyice
öldük orda / -hiç böyle denir mi- / denmez mi levent? /
delil olur şimdi bu şiir de / olmaz mı dersin / öyle deme
levent / sahi / devrimden sonra / görünür olmayacak
mıydık? / ne dersin / bir hâyâl dahi /
olamaz mıydık?
Hâlâ bir hâyâl olmak için yaşıyorum…

 5.
 ben seni gördüm. görmez olaydım
 ay ışığında kaydı gözlerim

 görünce seni kaydırak ömrümden
 ömrümü saymaz olaydım kendi sesimden

bahçelerimde çocuklarım ellerinde sopa
köşe kapmaca oynuyordu allahın delisiyle

konyalı bakkal recep amca
şimdi yatıyor uzun saatler arasında

Hal�m Yazıcı’yla Söyleş�

HALİT  PAYZA
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  tamir ettiği, edemediği ömürler 
 tren sesleri, markalar, ölümler arasında

 6.
 recepler, cepkenler
 cepken recep’ler
 ve plaklar şahidimdir

 pamukçu pasajını
 siz hiç bilmediniz

 ve bergama’da
 bir gizli avluda

 saklanan kızıl bir kalbin
 kızıl avlusu’nda

 duymadınız
 çünkü siz yoktunuz

 biliyor musunuz

 kucağımda öldü
 kucakladığım bütün ölüler.

Hal�m Yazıcı’yla Söyleş�

HALİT  PAYZA
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(1) Hal�m Yazıcı, Her Aşk B�r Ay Taşır Alnında, Klaros
Yayınları, Kasım 2020

(2) Erol B�lb�l�k, “Gen�ş Ortadoğu Projes�-Gen�ş Orta
Asya Projes�”, AsyaŞafak Yayınları, 2. Baskı, Mart-2008,
İstanbul.



sen h�ç yağmurla yürüdün mü
 

ik i  k iş i l ik
yaz yağmuru getirdimdi  sana
ağzıma doldurduğum
ezgi lere  eş l ik l i  ı s l ığ ımda
 
yırt ı lan göğün ik i  yakasında
unutulmuş
yalnız l ık lar ımız  büyüyordu
habersiz
 
sokağın ıs landı  gördün mü
sen hiç  yağmurla  yürüdün mü
 
özlemek
ince bir  s ız ıydı
duymadığın  nefesin  es ir l iğ inde
 
geçt i  yüzdeki  ser inl iğ i
e ldeki  s ıcağı
mevsimler  götürdü yağmurlar ı
 
h iç  ıs lanmadık
hiç  yağmadı  bize
hiç  yürümedik
 
eş l iks izdi  yağmur
 
yolun uzağından doğru
yetim adımlar ı  b ir ikt irdim
dönüşler imin kalanından

tek kiş i l ik  yağmurlar  topladım

ve yürüdüm
 
-osöz-Kasım’21-eskibirşehirden-

OSMAN ÖZENBAŞ
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BİR ŞAİR KAÇ KİŞİYİ 
ÖLDÜRÜR

VOLKAN TEPE

t e n i n d e k i  n e ş t e r  d a r b e l e r i
e s k i  h e s a p l a ş m a l a r d a n  k a l a n
h a m i l i n e  y a z ı l m ı ş  v e d a  ö p ü c ü ğ ü
a m a  k o k l a s a m  t e n i n i
y a k a l a m a  e m r i ' n e  k o n u  o l u r  i s m i m

                   b ı ç a ğ ı n  ü s t ü n d e k i  k a n  s ı y r ı l ı n c a  g e ç e r  m i ?
                   g e ç e r  m i  b i l e k l e r i m d e k i  b ı ç a k  k e s i k l e r i ?

g ö z l e r i n d e  o n a r ı l a m a y a n  b i r  s a r s ı n t ı n ı n
k a b u k l a ş m a y a  y ü z  t u t m u ş  y a m a l ı  b a k ı ş ı
s u ç s u z l u k  e m a r e s i  s a d e c e  b i r  v a r s a y ı m
a m a  k a ç ı r s a m  g ö z l e r i m i  g ö z l e r i n d e n
t e ş h i s  t u t a n a ğ ı ' n a  k o n u  o l u r  e ş k a l i m

                    k i m i n  i z m a r i t i  a v u c u m d a k i  i z l e r ?
                    k i m i n  i z l e r i  k a l b i m d e k i  l e k e l e r ?

s a ç l a r ı n ı n  p a s l a n m ı ş  s i y a h l ı ğ ı
ö l ü m e  ö l ü m ü  a n l a t a n
u n u t u l m u ş  s ı r l a r  k a m a r a s ı
a m a  d o k u n s a m  s a ç l a r ı n a
o l a y  y e r i ' n d e  d e l i l  o l u r  p a r m a k  i z i m

                    b i r  ş a i r  k a ç  k e r e  ö l ü r ?
                    b i r  ş a i r  k a ç  k i ş i y i  ö l d ü r ü r ?
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B u  g e c e  k a p k a r a n l ı k ,  g ö k y ü z ü  b o ş
B i r  s i s  k i  o d a m a  y a y ı l ı y o r
S a n k i  k a l b i m  m e t r u k ,  b a ş ı m  s a r h o ş
R u h u m  m u  b e d e n i m d e n  a y r ı l ı y o r

N e  ç e r a ğ  n e  g ö l g e  k ü l l i  k a r a n l ı k
Ş i i r l e r  h e c e  h e c e  d a r m a d a ğ ı n ı k
A v u ç l a r ı m d a n  d ö k ü l ü y o r  k ı r g ı n l ı k
E c i n n i l e r  m i  u y k u s u n d a n  u y a n ı y o r

B u  g e c e  b i r  h ü z ü n  s e n f o n i s i
Y a r a s a l a r ı n  d a h i  g e l m i y o r  s e s i
T a m  e n s e m d e  V e n ü s ' ü n  b u s e s i
Y ü r e ğ i m  k a n ı y o r ,  g ö z l e r i m  y a n ı y o r

S a n k i  b i r  v e d a  h a v a s ı . . .

MEHMET FARUK HABİBOĞLU

VEDA HAVASI

İ y i l i k  d e  i y i l i k s e
B e n  d e  i y i y i m
K a r t a l l a r  u ç u n c a  t o p r a ğ ı n  a l t ı n a
B e n  g ü b r e y i m
T o p r a k  d e ğ i l
B i r  i n s a n  e l i  d e ğ e r  h e r k e s e
K a r t a l a  d o k u n u r  a ğ l a r  k ö k
K ö k  d e  i y i y s e
K a r t a l  d a  i y i y s e
B e n  b i r  ş e y  d i y e y i m
Ç o k  b e k l e r i m

NURSEL GÜLER

İy�ysen İy�l�k
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Belk� de ters� oynanmalıydı. Leda, (Ol�v�a Colman) yaşam
öyküsünün bütünlüğüne doğru �k� küçük kızını geç�c� uğrak
b�ç�m�nde yaşamayıp, mesleğ�n� ve yaşamının ger� kalanını
annel�ğ�n�n kısa aralığı olarak yaşasaydı, daha doğru
yapmış olmaz mıydı?

Hayat doğrusunun gerçek amacı meslek� ve b�reysel
k�ml�ğ�n� y�t�rmeden devam etmek olduğundan, annel�k
ona can sıkıcı b�r oyalayıcılıkla görünür. Anne olmamalıdır,
annel�k yaparken dışarıda asıl bulunması gereken yaşamak
tren� kaçıp g�tmekted�r, haşarı kızlarını eylerken
namevcuttur, kend�n� erteley�p durmanın kader baskısı
altında acı �ç�nde kıvranmaktadır. 

Elena Ferrante’n�n aynı adlı romanından beyaz perdeye
yansıtılan ve Magg�e Gyllenhaa’n�n senar�st ve
yönetmenl�ğ�nde çek�len Karanlık Kız, bu ps�kodramayla
başlamaktadır. Leda’nın (Ol�v�a Colman), küçük b�r sah�l
kasabasına tat�le gel�ş�yle başlayan f�lm, hayatının ger�de
kalan kısmından b�raz uzaklaşmak, d�nlenmek, kend�n�
d�nlemek b�ç�m�nde �zley�c�ye yansır fakat çok geçmeden,
bunun b�r kaçış değ�l, yüzleşme arzusu olduğu bel�rg�nleş�r.   

Karanlık Kız (The Lost Daughter)
Üzer�ne B�rkaç Not
ÖZGÜR S İNEMA /  AYŞE ÖZGÜR AYDOĞAN

Leda, geçm�ş�nden kaça kaça ağacın en yüksektek� dalının en ucuna gelm�ş ve sona dayanmış b�r tırtıl g�b�d�r.
Kara b�tm�ş, önünde uzayan den�z ya da sonsuzlukla geçm�ş arasındak� eş�kte, sah�lded�r. O kısa kumsal, o
b�rkaç sokaklık sah�l kasabası, o daracık eş�ğ�n kend�s�d�r, ne ger�ye döneb�lmekte ne öteye g�deb�lmekted�r.
Bu yüzden, kumsal d�nlenceler�, f�lm�n bütününü kapsar. Leda �ç�n, hayat b�tm�ş, süre durmuştur. Sadece
bedensel ya da b�yoloj�k gereks�n�mler �ç�n hareket hal�nded�r. 

Tam da bu sırada, den�z�n uzaklarından tekneyle kumsala gelen kalabalık b�r a�le, bu donmuş saat�
�lerletmeden kımıldatır. Leda, a�len�n bütünlüğü karşısında sürekl� kend� parçalanmışlığına çarpar,
bütünleşmek �ç�n de y�ne yen�den kend�s� dağıtan bütünlüğe çek�l�r. A�len�n en küçük üyes� Elena ve annes�
N�na’nın varlığı, Leda �ç�n, kend� geçm�ş�n�n b�r aynası �şlev�nded�r. N�na, küçük kızının �stekler�nden ve dönüp
kend�n� yaşamasına soluk payı bırakmamasından bıkkındır, genç ve yakışıklı kocası �ç�n sadece çek�c� b�r
beden ve çocuk bekç�s�d�r, boğulurcasına aradığı o b�r solukluk özgürlük çıkışını, kumsal görevl�s� W�ll’da
(Paul Mescal) bulmaktadır. 

Leda �ç�n, küçük Elena’nın varlığı, kend�s�n�n �k� küçük kızıyla geç�rd�ğ� geçm�ş�n yansısıdır. Onun varlığında
kızlarının çocukluğu ve kend� gençl�ğ�ne g�der, karşılıklı hataların, haksızlıkların, kocası Joe’yle (Jack Farth�ng)
yaşadığı uzlaşmaz çalkantıların muhasebes�ne g�r�ş�r. Bunları, yolun sonundan ger�ye bakılınca canlanan anı
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Yönetmen: 
Magg�e Gyllenhaal

 
Yapımcı: Charl�e Dorfman,
Magg�e Gyllenhaal, Osnat
Handelsman-Keren. Tal�a

Kle�nhendler
 

Senar�st: Magg�e Gyllenhaal
 

Oyuncular:
Ol�v�a Colman / Leda Caruso

Dakota Johnson /N�na
Jess�e Buckley / Leda

Paul Mescal / W�ll
Dagmara Dom�ńczyk / Call�e

Jack Farth�ng / Joe
Ol�ver Jackson-Cohen / Ton�

Alba Rohrwacher / Female H�ker
Peter Sarsgaard /Prof.Hardy

Ed Harr�s / Lyle
 

ÖZGÜR S İNEMA /  AYŞE ÖZGÜR AYDOĞAN

KARANLIK K IZ  (THE LOST DAUGHTER)  
ÜZERİNE B İRKAÇ NOT

18

sahneler� b�ç�m�nde �zlemektey�z. Leda, Elena üzer�nden N�na’da kend�n� seyreder.

Belk� de bu yüzden küçük kızın kaybolan bebeğ�n� herkesten habers�z, kaldığı motel odasında saklar, küçük
kızı bebeğ�n�n yakarışı d�nmez hasret�yle oyaladıkça, annes�n� ondan uzaklaştırıp b�r sürel�ğ�ne
kurtarmaktadır. Küçük Elena’nın bez bebeğ� her yerde aranır ancak bulunamaz, el �lanları bastırılıp yollara
yapıştırılır, fakat Leda, aramanın ve duyulan üzüntünün gen�şlemes� ölçüsünde, adeta küçük kızı annes�n�
bezd�r�ş�ne karşılık cezalandırışını uzatır, bebeğ� b�r türlü ortaya çıkarmaz, kend�s�nde olduğunu bell�
etmez. Bu noktada, eş�n� ve �k� küçük kızını da cezalandırmaktadır. Tab��, kend�s�n� de. Sem�ner �ç�n evden
b�rkaç günlüğüne uzaklaştığı zamanlarda yaşadığı kaçamak, aslında b�r kurbanın daha ağır cellatlara
kend�n� sunma tören�d�r. 

Leda, �lk sahnede gördüğümüz o son noktaya, geçm�şle gelecek arasındak� eş�ğe, kumsala düşüp  yığılma
anına gelm�şt�r. Uyandığında, artık bambaşka b�r�s�d�r, günah çıkarmış, yaralanarak bedel ödem�ş, adeta
�nt�harı denem�ş ancak yaşamının sürmes�yle ödüllend�r�lm�şt�r. 

F�lm, b�r bakıma, Leda karakter�n�n yücelt�lm�ş k�ş�l�ğ�yle, k�ş�l�ğ�n yüceleşt�r�l�ş�yle, başlar. Leda’nın her
sahnes�, bu yücelt�l�ş�n eks�ks�z bütünlüğünün b�rer özdeş basamağıdır. Kostümü, uzanışı, uyuyuşu,
yürüyüşü, geç�şler, duruşlar, heps�, b�rer v�tr�n t�t�zl�ğ�nde b�rb�r�yle özdeşt�r k� olasılıkla, yazar Elena
Ferrante’n�n yolculuklara değ�l, l�manlara olan d�kkat�yle eser� yazmasından �ler� gel�r bu durum. Halk
sev�yes�ne �nmekten �t�nayla çek�nm�ş b�r yazarın, halk sev�yes�ne �nmeye ödünsüzce her sahnes�
tasarlanmış Profesör karakter�. Bu da eser� ve f�lm�, gerçekç�l�kten koparmaktadır. Yunan�stan g�b� b�r
Güney Doğu Avrupa ülkes�nde geçen Amer�kanvar� hayat tarzı. Yunan�stan, burada sadece dekor
kalmaktadır. Yönetmen Magg�e Gyllenhaa’n�n araya serp�şt�rd�ğ� lezb�yence m�m�kler ve jestler, merd�ven
sev�şmeler�, erot�k fısıltılar, �zley�c�y� sonradan ters köşe edecek �ç gıcıklayıcı beklent�lere sürükleme
hokkabazlığından başka şey değ�l. Çekme ve �tme üzer�ne kurulu b�r tür dalga geç�ş de sayılab�l�r aslında. 
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Dünyaya bir  resmin ardından baktım
Gördüm,  baktım,  günler  per işan!

Letafet  suyundan içt ik  âbâd olduk
Yârin  gamzesi  târumar!

Seyran eyledik  bezm-i  c ihanı
Baktım,  gördüm,  ne varsa hepsi  de  yalan!

Geçtim iki  c ihândan da tamâh etmeden ol  zamana
Gördüm,  baktım,  tenden öte  hepsi  naçar!

Yundum,  ar ındım,  aklar  g iy inip  karalar  bağladım
Döndüm, baktım,  dünya da her  ne var  ise  hepsi  de  yalan!

Ol  kadehi  k ırdık  peygamber  avlusunda
Yunus’tan öte  kim ne söylemişse  hepsi  de  yalan!

ONUR KOCA

Yalan!
                                           Y u n u s  E m r e ’ y e  s a y g ı y l a . .

M.  MAZHAR ALPHAN 

Serenat 
Ne olduğun deği l  
Güzel  mis in  kendine özgü 
Düşüncenin gergis i  b ir ik im 
Çözgüsü i l işki ler in  
Vur  kirkit i  bakış lar ına 
Ben ne kadar  karş ı  dursam da tutturmuşsun
"Denize  ç ıplak gireceğim" diye
Bir  naz ediyorsun ş imdi  bir  naz  anlatamam
Sıcak vurdu herhalde 
Ya da ekonomik gidiş in
Gülebi l iyorsun hala
Gece gündüz kara ve deniz in  toplumsal  ç ığ l ığ ıs ın  
Dokun kalbimin tel ler ine
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UZAKLAŞIP GİDİYOR
YAKINLARIM

YUSUF FERHAT
 

Uzağı  avuçluyor  geçmişin  nasır l ı  e l ler i
Zamanın göbeğinde çat layan sabır  taşı
Kuyusunu kazan kir l i  e l
Adımlar ını  büyütüyor  tökezleyen telaş
Yalnız l ığ ın  sesine dolanıyor  gecenin ses ler i…

Uzunca bir  yola  akıyor  tren
Cam kenarına ası lmış  hüznün t itrek e l ler i .
Göğü kolaçan eden mart ı lar
Vazosunda solan umut ç içeği
Uzaklaşıp  gidiyor  ben,  benden içer i…

Uzak giyinmiş  yakınlar ım
Tıka basa yalnız l ık  içer im.
Sesine eyer  vurulmuş sess iz l iğ in
Yol  boylar ında kanat  ç ırpan yolculuklar .
İk i  zaman arasında sal lanan bir  sarkaç gibi  gel-git ler im…
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Merak ed�yorum bu �k�l� b�r araya nasıl geld�?

Uygur Balaman: Bazı Arkadaşlar'ın oluşması f�kr� Anıl �le olan esk� dostluğumuza ve
uzun yılların beraberl�ğ�ne dayanır. Ankara kal�tel� müz�ğ�n beş�ğ�d�r ve mekanlar
gruplarını seçerken t�t�z davranırlar. Ankara'da b�z�m yaptığımız tarzlar ve benzer�
müz�kler� yapan yerler bel�rg�nd�r. Eğer b�r cover grubu Ankara'da müz�k yaparak kend�
yer�n� almayı başarmışsa Türk�ye'n�n d�ğer bölgeler�nde de değ�ş�k etk�nl�klere katılması
muhtemel ve daha kolaydır.

Ben esk� cover grubumla Ankara'da �ken müz�k tarzımdan ödün vermeden 20 yılı aşkın
müz�k yaptım. Bu süreç �ç�nde Anıl'ın bu tarzlara çok �lg�s� olduğundan, zaten aynı
ortamlarda bulunuyorduk ve tanışmıştık. Anıl da b�z�mle vak�t geç�r�yordu çoğu zaman.
B�zden çok daha genç olan Anıl'ın g�tar�st olarak hızlı �lerleme kaydett�ğ�ne zaten
hep�m�z şah�t oluyorduk.

“BAZI ARKADAŞLAR”IN
BLUES’U ÖZELDİR
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DEVRİM DİKKAYA
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Yıllar geçt�kçe Anıl g�tar�stl�ğ�ndek� yeteneğ�n� daha çok
açığa çıkarıyordu. B�z� şaşırtmaya başlamıştı b�le. Kend�
kurduğu grupla programlara başlamıştı. Programlara
başladı. Zaman �ç�nde b�z�m programlarda onu Jam
Sess�on'a davet ed�yorduk. İnsanlara yeteneğ�n�
göstermes�n� �st�yorduk ve destekl�yorduk. Anıl'ın kend�
grubuna da yer� geld�kçe vokal olarak destek verd�m.
Arkadaşlığımız müz�k dolu sohbetler, key�fl� ve b�rl�kte
çalarak devam ed�yordu sahne dışında da.

Dolayısıyla, �lk olarak ben vokalde, beraber 2 g�tar akust�k
cover şarkılar �le değ�ş�k yerlerde çalmaya başladık.
İzley�c�lerden de çok güzel tepk�ler alıyorduk. Y�ne
sevd�ğ�m�z tarzlarda devam ed�yorduk müz�ğe. Çaldığımız
günler artmıştı. Beraberl�ğ�m�z ve arkadaşlığımız böyle
devam ett�.

Ancak ben�m ana mesleğ�m �şletme �d� ve o yıllarda
Ankara'dak� �ş�m de sona erm�şt�. Maalesef müz�k dışında
sab�t b�r �şe de �ht�yacım vardı. B�r süre müz�k yaparak �dare
etmeye çalıştım ama tab�� k� bu pek mümkün olmadı.
Beklenmed�k b�r şek�lde an�den İzm�r'de ben�m �ç�n b�r �ş
�mkanı doğunca, mecburen �stemeyerek Ankara'dan
ayrılmak durumunda kaldım.

Hatta ben�m Ankara'da olduğum yıllarda Anıl'la kayıt
maceramız küçük b�r b�lg�sayar ve tek m�krofonla
sevd�ğ�m�z cover parçaları kaydetmekle başladı. Hatta cover
şarkıların g�tar part�syonlarına değ�ş�k yorumlar katıyorduk
ve bundan key�f alıyorduk. İzm�r'e geld�ğ�mde �ş�m çok
yoğun olduğundan 2 yıl h�ç müz�k yapmadım. Arada moral
olsun d�ye yaptığımız kayıtları d�nl�yordum. Çalıştığım yerle
sözleşmem sona er�nce tekrar müz�ğe kaldığım yerden
devam ett�m. İzm�r'de de gruplar kurdum, program
yapmaya başladım ve başka b�r �s�mle cover çalmaya
devam ett�m. Gerek tek gerek �k�l� veya grupla. Bu konudak�
enerj�m h�ç tükenmed�. Tab�� ben İzm�r'de �ken b�le Anıl'la
telefonla da görüşüyor, arada gel�p g�d�yorduk. Bu arada
Anıl b�rkaç yıl uğraşı ve çaba sarf ederek güzel b�r kayıt
stüdyosu açtı. Bana göre, Ankara'nın en �y� stüdyolarından
b�r�n� müz�syenler�n h�zmet�ne sundu. 
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Bu arada pandem�yle b�rl�kte cover çalan b�rçok müz�syen
g�b� ben�m de �şler�m tamamen durdu. İçer� tıkıldığımız
zamanlar düşündüm k� evet evdey�z el�m�z kolumuz bağlı ve
ortada �nsanların tüm sosyall�ğ�n� yok eden ve tüm
toplumlara korku salan b�r salgın var. B�ld�ğ�n�z g�b� herkes
�ç�n durum alışık olmadığımız b�r şek�lde �d� ve b�tecek g�b�
de gözükmüyordu. B�r anlık b�r değ�ş�m �le herkes�n d�kkat�
salgının nasıl süreceğ�ne k�l�tlenm�şt�. TV'lerden �zled�ğ�m�z
haberler herkese korku salmıştı. Beklenmed�k, b�l�nmeyen
b�r süreç devam ed�yordu

İnsan olarak özgür değ�ls�n�z. Medya ne derse onu
�zl�yorsunuz, d�nl�yorsunuz. Şoklanmış g�b� duruyorsunuz.
Sokağa çıkmaya çek�nmek, �nsanlardan uzak yaşamak.
İnsanlarla temasa çek�nmek. Yıllarca �nsanlarla cıvıl cıvıl, �ç
�çe b�r �ş yaparken b�rden her şey k�l�tlenm�ş oluyor. Tab��
bunun etk�s�nde b�rkaç ay geçt�. Kabul etmek
�stem�yorsunuz. Ama bakıyorsunuz herkes aynı durumda. 

Ben k�ş�sel olarak özgürlüğüme düşkün b�r �nsanım.
Bağımsız olmayı sever�m. Eğer böyle b�r esaret varsa
bundan b�r şek�lde kurtulmak gerek�yor. Herkes s�nm�ş
durumda �d� o dönem. Tab�� b�r şey yapamamanın o hırsı
ben�m aklıma sürekl� şu soruyu get�r�yordu: "Hayat neden
böyle?" veya "Hayatın böyle mi olması gerekiyor?" Bu
anormal durumdak� h�sler�m� kes�nl�kle söze ve müz�ğe
yansıtmam gerekt�ğ�n�n şart olduğunu düşündüm ve
böylel�kle kalem� alıp yazmaya, melod�ler� oluşturmaya
başladım �nce �nce. 

İnsanlar b�rb�r�yle telefon har�c� konuşamıyor, görüşem�yor,
paylaşamıyor. Akıl almaz b�r durum. Kend� kend�m�ze kaldık
ve kend�m�ze a�t alandan h�çb�r yere ayrılamadık. B�ze ne
den�rse onu yapıyoruz. Dışarı çıkmak yasak den�yor, yok
saat ver�l�yor. Bunlar ben� başından ber� zaten rahatsız ett�.
Tab�� k� bu durumda �ç�n�zde bu durumun h�ç sağlıklı
olmadığına da�r b�r �syan başlıyor. Ama k�me �syan
edeceks�n�z. Karşınızda b�r muhatap yok. Açıklanan
kurallara sürü ps�koloj�s� �le uymak durumunda kalmak
bana zaten h�ç uymuyordu.
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Bu nedenle, şarkılarımın umut dolu temalarla yoğrulmuş yaşama da�r
b�r ayakta kalma enerj�s�n� de barındırması gerekt�ğ�n� düşündüm. 5
şarkıyı bu ruh hal� �ç�nde yazdım ve melod�ler�n� çıkardım. Ancak b�r
tanes� olan "Gönül" adlı parça 36 yıl önce ün�vers�te yıllarında Ahmet
Çalışkan arkadaşımla yaptığım �ç�n sözler�ne ve ana melod�s�ne h�ç
dokunmadık, or�j�nal olarak kalsın �sted�k.

Dolayısıyla, Anıl şarkıyı b�raz daha harmanlayarak "finger-picking" st�l
çalarak �cra ett�. Bu albümde o da olsun �sted�m. Yan� olmalı çünkü o
zamanlark� duygularımız ve 36 yıl sonrak� duygularımız tek b�r albümde
b�rleşecekt�...

Sonra Anıl'la b�r gün telefonla görüşürken, ben b�r şeyler yazıp
besteled�m ded�m. Ve onlar şu an el�mde, saf halde ve �şlenmeye hazır
ded�m. Anıl bana "Canlı bir performans albüm kaydetmek ister misin?"
d�ye sordu. "Evet," ded�m ama ben kend�me a�t b�r solo albüm
�stemed�m. Anıl'ın da bu �şe emek ve gücünü, yaratıcılığını koyması
gerekt�ğ�n� düşündüm. Ben�m duygularımla yazdığım sözler�, melod�ler�
en �y� �cra edecek olan ve bu tabloyu tamamlayab�leceğ�n� düşündüğüm
sadece Anıl �d�. Onun �ç�n bu besteler �ç�n kes�nl�kle onunla çıkmalıydık
yola.

Anıl da ben�m tekl�f�m� severek kabul ett�. Böylece Anıl ve ben b�r grup
olduk, h�kaye başladı. Bu grup �ç�n b�r �s�m düşünmeye başladık. İs�m
�ç�n de b�r hayl� zaman harcadık bu arada… Daha sonra sürekl�
telefonda �let�ş�mde �d�k. İşte şu şarkıda şöyle yapalım, melod� böyle
olsun, nakarata şunu ekleyel�m. Sürekl�, saatler boyunca… Şarkılar
üzer�nde devamlı görüşüyorduk… Burada şöyle b�r solo veya r�ff olmalı
vs… Şöyle yaptım ama burasına şöyle b�r şey ekled�m, vs...

Bu süre boyunca karşılıklı hem sohbet ed�p hem de şarkılarla f�k�r
alışver�ş�nde bulunduk. Kısacası �ç�m�ze s�nene kadar ve şarkıların ana
yapısı netleşene kadar uzaktan beraber çalıştık. B�r şey atlamamak �ç�n
her şey� not aldık. Daha sonra b�r araya geld�k. B�rkaç sefer beraber �cra
ett�k. Öncel�kle b�z bu albümü akust�k olarak düşünüyorduk. O ank�
h�sler�m�zle ve karşılıklı f�k�r alışver�ş� yaparken bunu elektr�k olarak
çıkarma kararı da aldık.

Yan� bu grup esasında pat d�ye kurulmadı. Bestelerden çok önce güzel
b�r arkadaşlık ve uzun müz�kal geçm�ş�m�z var. Müz�kte aynı d�l� rahat
konuşab�l�yoruz. B�rb�r�m�z� anlayab�l�yoruz. Yan� şu ank� grup b�rl�ktel�-
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m�z gerçekten çok sağlam temellere dayanıyor. B�z�m b�r arada
harcadığımız zaman önceden de vardı, şu anda da var. Sadece bu albüm
�ç�n daha çok görüşmem�z ve kafa yormamız, üzer�nde düşünmem�z,
yoğunlaşmamız gerek�yordu. Sonuç olarak b�z�m müz�k hayatımızın b�r
kısmı b�rl�kte geçt�. 

Grubun �sm�n� çok beğend�m…

Yen� adını koyduğumuz "BAZI ARKADAŞLAR" grubu �s�ms�z olarak da zaten
mevcuttu b�rl�ktel�kten dolayı. Bu grup, kend� müz�ğ�m�z� yapmak amacıyla   
b�z� tekrar uğraşı �ç�ne sokan, karşılıklı olarak kolaylıkla b�rb�r�m�z�
anlayab�ld�ğ�m�z b�r arkadaşlıktan doğmuştu zaten. İlk s�ngle'ımızı
yayınladık... "Hayat Duy Sesimi" adlı şarkıyı şu an YouTube'da
d�nleyeb�l�rs�n�z. Instagram adres�m�zden de �lg�l� l�nke ulaşab�l�rs�n�z.[1] 

Yan� neden "BAZI ARKADAŞLAR" d�ye soracak olursanız... İnsanın bazı
arkadaşları daha özeld�r. B�r arada daha üret�c�s�n�zd�r, yaratıcı olursunuz.
Konu konuyu açar ve h�ç durmazsınız. Devam eders�n�z ve bu h�ç b�tmez,
bakarsınız saatlerce vak�t geç�rm�şs�n�z.

Uygur b�raz müz�kal geçm�ş�nden bahseder m�s�n?

Ben �lköğret�m son sınıfta mandol�n kursları �le müz�ğe �lk adımını attım.
Ortaöğret�m süres� boyunca batı müz�ğ�ne olan �lg�m neden�yle Erol
Büyükburç �le çalışmış ve yakın arkadaşı olan Antalyalı Yekta Başeğmez
öğretmenden g�tar dersler� almaya başladım. İlk konser�m� de elektro
g�tarla okul sahnes�nde verd�m. 1997 yılında akust�k g�tar �le vokal yaparak
�lk Ankara’da sahne almaya başladım. 

2004 yılında �lk elektr�kl� Blues grubum “The Roscoes”u  kurarak 25 yıl bu
tarz müz�ğ� Ankara’da vokal�st olarak �cra ett�m.[2] Bu grup her sene Efes
P�lsen’�n düzenled�ğ� Blues Fest�valler�ne katılan b�rçok yabancı
müz�syenle jam ses�on yaptı, sayısız sahne ve konser �le Ankara'da o
yıllarda sev�len b�r grup oldu.  
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HotRod Blues Band [3] grubumu 2009 yıllında İzm�r’de o zamank� g�tar�st�m �le
kurdum. İzm�r �ç�nde ve çevres�nde b�rçok mekân, otel, restaurant g�b� yerlerde
sayısız programlar ve açık hava konserler� verd�k, vermeye de devam ed�yoruz. Bu
cover grubuyla ayrıca 2019 yılında albümler� olan Avusturyalı yabancı b�r Blues-Funk
sanatçısını, "Raphael Wressnig"� [4] konuk ett�k ve beraber b�r konser verd�k. Artık
Kuşadası’nda �kamet etmektey�m. Blues ve türevler� dışında İng�l�zce sözlü folk-
country müz�ğ� de �cra ed�yorum.

Anıl sen kend�nden bahseder m�s�n?

Annem�n, “Gitar mı öğrenmek istersin, bağlama mı?” sorusuna 6-7 yaşlarımdayken
“Gitar” d�yerek cevap verm�şt�m ve bunun üzer�ne yakınlarda kurs veren b�r müz�k
ev�n�n yolunu tutmuştuk. Orada herhang� b�r g�tarın kucağıma sığmadığını fark
ed�nce bağlama çalmak �stem�şt�m çünkü teknes� b�r çocuk �ç�n çok daha kolay
kavranarak stab�le yakın b�r şek�lde t�tretmeden tutulab�lmekteyd�.

Müz�ğe �lk �lg�m bağlama kursunda başladı d�yeb�l�r�m. L�seye hazırlık sınavına kadar
yıllar �ç�n b�r şek�lde bağlamayı h�ç bırakmadım. G�tt�ğ�m müz�k kurslarında yan
odalardan gelen g�tar sesler�n� duyup heyecanlanıyordum ve bağlamamı g�tar g�b�
çalmaya çalışıyordum. Orta 2'de �ken g�tar öğrenmeye karar verd�m ve kardeş�m�n
İspanyol g�tarı �le g�tar kursuna başladım. 

Yıllardır bağlama çaldığım �ç�n g�tarda �lerlemek ben�m �ç�n zor olmamıştı. Notadan
gözümü ayırmadığım sürece o zamana kadar bana öğrenmem �ç�n göster�len b�rçok
parçayı çalab�l�yordum.  Fakat b�r süre sonra elektro g�tar kültürü �le klas�k g�tar
kültürünün ve çalış şekl�n�n çok farklı olduğunu anladım. Telev�zyonda kl�pler� çıkan
grupların g�tar�stler�n�n el�ne d�kkat etmeye çalışıyordum. Ne yaptıklarını kavramaya
çalışıyordum.

Orta 3'te elektro g�tara geçmeye karar verd�m. Tesadüf o k� alt komşumuzun kuzen�
elektro g�tarını ve küçük 15 watt'lık amf�s�n� satmak �st�yordu. 1 hafta kadar süre
geçmeden komşumuzun kuzen� g�tarı ve amf�y� get�rm�şt�. Tab�� k� hayatımda h�ç
elektro g�tara dokunmadığımdan dolayı bana bu "düzeneğ�n" nasıl çalıştığını
göstermes�n� �sted�m. Nasıl çaldığını gördüğüm zaman bambaşka b�r dünyanın �ç�ne
g�rd�ğ�m� anladım. 

26

“BAZI  ARKADAŞLAR” IN BLUES ’U  ÖZELDİR
DEVRİM DİKKAYA

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2022 

[3] Instagram: hotrodbluesband 
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http://www.raphaelwressnig.com/


B�r süre elektro g�tarla oyuncak g�b� oynadım. L�se 1'de Ankara'ya taşındık ve müz�kal
olarak ne yapmak �sted�ğ�m� bell� b�r dönemde kest�remed�m. Akşam okuldan
döndüğüm zaman �nternet kafeye el�mde b�r defterle g�d�yordum ve merak ett�ğ�m
parçaların tab'larını ya da notalarını hızlıca bu deftere yazmaya çalışıyordum. Eve
döndüğümde �se hızlı hızlı karalanmış notlardan anlayab�ld�ğ�m kadarıyla merak
ett�ğ�m parçaları çalmaya çalışıyordum. 

L�se 1 'deyken b�r süre, 2-3 ay kadar, elektro g�tar kursuna g�tmen�n �y� b�r f�k�r
olab�leceğ�n� düşündüm. Başlarda hoşuma g�tse de dersler g�tg�de daha "speed
metal" b�r tarza bürünüyordu. Bu durum b�r süre sonra ben� bunalttı ve derslere
g�tmey� bıraktım. B�r gün okulda öğle arasında küçük amf�mle g�tarımı dıngırdatırken
kor�dordan geçen ve har�ka b�r davulcu olan Taylan Şah�n geld� ve grup kurmak
�stey�p �stemed�ğ�m� sordu. Ben de tab�� k� mutlulukla tekl�f�n� kabul ett�m. Stüdyoda
prova yapma konsept� �le Ankara'da tanıştım. O sıralar g�tt�ğ�m�z stüdyoda g�tar çalış
tarzıma çok katkısı olan Özgür Yıldırım �le tanıştım. Neredeyse her gün sunburst renk
b�r stratocaster �le oyuncak g�b� oynuyordu. Daha önce görmed�ğ�m b�r tarzda
çalıyordu. Blues/Rock kültürü �le �çl� dışlı olmam Özgür Yıldırım sayes�nde oldu.
Dolayısıyla L�se 1'de Taylan �le kurduğumuz grubumuzda Rock'n Roll ve Blues Rock
çalmaya başladık. L�seden mezun olmadan b�le konserlerde, okul şenl�kler�nde
çalmaya başlamıştık. Ün�vers�teye geçt�ğ�m�z zaman �se daha 18 yaşındayken
barlarda haftalık program yapmaya başlamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 4
sene barlarda haftalık programa çıktık. Ün�vers�te b�tmeye yakın vokal de yapmaya
karar verd�m ve yaklaşık 1 sene bu grupla vokal�stl�k de yaptım. Bu sıralar bağlamaya
da tekrar özlem duymaya başlamıştım.

Bağlamaya olan bakışın nasıl?

Bağlamanın yörelere göre değ�ş�k çalınış şek�ller� b�r türlü der�nlemes�ne
öğrenemed�ğ�m çok �lg�m� cezbeden b�r konuydu. B�raz araştırma yaptıktan sonra
kıymetl� İhsan Öztürk �le tanıştım. Bağlamanın değ�ş�k tavırlarda çalınışını, aklıma
b�le gelmeyecek en �nce ayrıntılarına kadar onun sayes�nde öğrend�m. Hem bağlama
hem de g�tar çalmak b�r süre sonra aşırı d�kkat dağıtıcı olmaya başladığı �ç�n g�tara
yen�den ağırlık vermeye karar verd�m.

Uygur’la yollarınız nasıl kes�şt�?

Ankara'da g�tar�ste �ht�yacı olan b�rçok gruba dah�l oldum ve bar programlarına
devam ett�m. B�r süre sonra akust�k g�tar �lg�m� çekmeye başladı. Tesadüf bu k� aynı
sıralar bar programlarından ve Özgür Yıldırım'ın stüdyosundan tanıdığım Uygur ben�
arayıp akust�k programa dah�l olmak �ster m�y�m d�ye sordu. Uygur'un elektr�k
Blues/Rock çalan grubuna da 2-3 program g�tar�st olarak yardım etm�şt�m.
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Bu tekl�fe çok sev�nd�m ve Uygur �le bar programı yapmaya başladık. Haftanın 2 �la 3 günü
sahne alıyorduk. Uygur �le dostluğumuz o zamanlarda başladı. B�rl�kte çalmak ve muhabbet
etmek çok key�fl�yd�. Zorlama değ�l kend�l�ğ�nden oluşan, doğal h�ssett�ren b�r süreçt�.
Uygur'un b�r süre sonra İzm�r'e taşınması gerekt�ğ� �ç�n o dönem� ölümsüzleşt�rmek adına b�r
gece bütün �mkanları zorlayarak esk� b�r laptop ve tek b�r m�krofon �le 3 parça kaydett�k. 

Uygur İzm�r'e taşındıktan sonra ben başka projelere dah�l oldum ve bu projelerden b�r� Depo
�s�ml� b�r gruptu. Basçıları ben� barda çalarken görmüştü ve Özgür Yıldırım'dan telefonumu
�stem�şt�.  O zaman kadar h�ç kend� besteler�n� çalan b�r gruba dah�l olmamıştım. O yüzden
b�raz kaygılansam da b�r süre sonra bu konsept�n ben�m �ç�n daha doğal olduğuna karar
verd�m. Vokal�stler�n�n yazdıkları parçaların özünü bozmadan g�tarla gönlümce r�ffler,
sololar ekl�yordum ve parçaları �sted�ğ�m şekle sokab�l�yordum. Bu grup �le Roxy Müz�k
Günler�'nde jür� özel ödülü aldık. 

B�r süre sonra bu olaylardan �lham alarak kend� besteler�m� yapmaya karar verd�m ve tavan
arasına ufak b�r stüdyo kurdum. İlk prodüks�yon deney�mler�m� bu küçük stüdyoda ed�nd�m.
Neredeyse her gün sabah akşam çalışıyordum. F�z�k Mühend�s� olduğum �ç�n müz�k
teknoloj�ler� ben�m �ç�n har�ka b�r alandı. Çok zaman geçmeden bu alanda profesyonel
olarak çalışmak �sted�ğ�m� anladım. Çünkü hem f�z�k hem de müz�k b�r aradaydı. Daha ne
�steyeb�l�rd�m k�. B�r süre etrafımda k� çeş�tl� arkadaşlarıma prodüks�yon, aranje ve m�ks
yaptım. Daha sonra kend�me a�t başka �nsanların geleb�leceğ� b�r stüdyom olmasını �sted�m
ve Ripple Production and Sound Design'ın temeller�n� attım. 

Çok �y� b�r akust�k tasarımcı olan John Brandt �le stüdyoyu tepeden tırnağa projelend�rerek
yaklaşık 1,5 sene �çer�s�nde stüdyoyu müz�syenler�n kullanımına açtım. Stüdyoda kend�
besteler�m� �sted�ğ�m g�b� aranje ederek kaydett�m. Zaman geçt�kçe pandem�ye rağmen
Ankara'nın umut vaat eden çeş�tl� sanatçılarıyla çalıştım. Çalışmalarımı hala key�fle
sürdürüyorum.

Anıl sen�n solo çalışmaların da var ve gördüğüm kadarı �le bestes�nden v�deo kl�b�ne
kadar çok t�t�zl�k gösterm�şs�n…

Solo çalışmalarımda hep doğallığı ve �çtenl�ğ� hedefled�m. Aynı zamanda b�r şey�n takl�d�
veya "Türk Şubesi" g�b� duyulmaktan kaçındım. Bu bazen dezavantaj olab�l�yor çünkü
�nsanlar duymaya alışmış olduğu tarzlara yakın sanatçıları daha çabuk kabullen�yor. Ama bu
şek�lde zamana karşı kalıcı b�r eser ortaya koyulab�leceğ�n� zannetm�yorum. 

Tab�� k� her şey�n de özgün olması gerekm�yor. Hatta bazı şeyler�n özgün duyulab�lmes� �ç�n
yakınına, yöres�ne çok kl�şe şeyler yerleşt�rmey� de sev�yorum. Bu m�nvalde kend�
çalışmalarımın çoğu kanepede g�tarımı tıngırdatırken ve ağzımda saçma sapan sözcükler
gevelerken çıktı. Aşırı anlamsız yerler�n� bazen ayıkladım bazen de belk� başka b�r� b�r anlam 
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çıkarab�l�r d�ye öylece bıraktım. B�r kavram değ�l de çoğu zaman spes�f�k b�r h�s yakalamaya
çalıştım. Tar�f edemed�ğ�m b�r h�s yakaladığımda �se o h�ss� pek�şt�recek notaları ve sözcükler�
aradım. Bu şek�lde yapmış olduğum çok sayıda beste var. 

Bunlardan 7 aded� "Köy" �s�ml� albümüm �ç�n bütün kayıtları tamamlanmış halde çıkmaya
hazır. Çok yakında albümü çıkarmayı planlıyorum. İlk tekl�s� "Tozlu" zaten yayınlanmış
durumda. B�r de g�tarımla tek başıma çalıp söyled�ğ�m canlı performanslardan oluşan "Çay,
Çorba" albümüm çıkacak. Bu albümde prodüks�yon sürec�n�n mümkün olan en küçük ayak
�z�n� bırakmasını hedefled�m. Bu yüzden besteler�m� herhang� b�r kanal kayıt tekn�ğ�n�
kullanmadan ve g�tar kucağımda t�trerken canlandırmak �sted�m. 

İnsanın şarkı söylerken el�nde enstrümanının olması, vücut �le enstrüman arasındak�
etk�leş�mden dolayı çok bütünleş�k ve sam�m� kayıtlar ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu albümün
de �lk tekl�s� olan "Dalga" parçası da yayınlanmış durumda. Bu �k� albüm dışında da elektron�k
çalışmalarım mevcut. Yıllar �ç�nde topladığım eurorack synthes�zer'ımdan gelen b�l�m
kurguvar� sesler�n, sayısız esk� tozlu plaklardan kesm�ş olduğum "sample"ların, çeş�tl�
ortamlarda yaptığım "Field Recording"ler�n ve g�tarımla ortaya çıkardığım deneysel sesler�n b�r
harmanlaması d�yeb�l�r�m.

“Bazı Arkadaşlar” grubunun 5 parçası var. Bu parçaların h�kayes� öğreneb�l�r m�y�z?

Uygur: Öncel�kle müz�k p�yasasındak� şarkıların b�rb�r�ne benzer olması b�z� çok rahatsız
ed�yordu. Kend� kend�m�ze sorduk... B�z kend� sevd�ğ�m�z türü ve �sted�ğ�m�z sound'u neden
Türkçe sözlere yapmayalım k�... Olmaz mı? P�yasadak� şarkıların bazıları büyük çoğunluğu
sank� aynı fabr�kada üret�lm�ş, yan� ser� üret�m g�b� gel�yordu b�ze, b�r tat alamıyorduk,
b�rb�r�ne o kadar benz�yordu k�…  Artık sanırım bundan sıkılmıştık. Bu olurdu, yapab�l�rd�k…

B�z bu şarkıların her b�r�n� çok severek ortaya çıkardık. Tümünün sürükley�c� olduğunu ve b�r
benzer�n�n olmadığını düşünüyoruz. Çünkü şarkıları yaparken sıfırdan kend� emekler�m�z�
koyarak, kend� melod�ler�m�zle d�rekt kend�m�z� d�ğer şarkılardan �zole ederek kafamızda
yoğurduk. Çünkü şarkıları yaparken gayet d�ng�n b�r ruh hal�ndeyd�m zaten...

Bu projey� önce kend�m�z sevd�ğ�m�z �ç�n ve b�z�m g�b� d�nley�c�ler�n kulak zevkler�ne cevap
vereb�lmek amacıyla başlattık. İçer�s�nde oryantal ezg�ler� barındırmıyor maalesef... İçer�s�nde
b�z�m �nsanımızın alışkın olduğu standart r�t�mler yok. Bu tümüyle değ�ş�k olsun �sted�k. Tab��
k� �nsanlar sev�p sevmed�kler�ne kend�ler� karar verecek şarkılarımızı d�nled�kçe. B�z beğenen
arkadaşlarla devam edel�m yolumuza, key�f alalım. Ortaya çıkandan çok memnunuz.

Şarkılarda b�ze destekler�n� es�rgemeyen ve şarkının davullarını 70'ler ruhuyla çalan, yılların
tecrübes�n� besteler�me aktarmayı başaran, çok değerl� Nusret Gürs ağabey�m�z�n vuruşları, bu
tarzlara gönül verm�ş bas g�tar�st sevg�l� Aslan İstepanov'un dolu dolu kalb�m�z� hoplatan
parmak dokunuşlarıyla b�rleşt�.
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B�z�m �ç�n nad�r b�r araya geleb�lecek yetenekler�n b�rl�ktel�ğ� oldu bu albümdek�
müz�syenler. Tüm ek�ple havalandı g�tt� şarkılar. Bu uzun yolculuğa çıkarken b�z�
yalnız bırakmadılar, sağ olsunlar. Görüntü ve kurguyu hazırlayan sevg�l� G�ray
Bozalp şarkıyı d�nley�nce o kadar özümseyerek, mutluluk kareler�n� arka arkaya
yuvarladı. Sevg�l� Emrah Tekşan her zaman olduğu g�b� y�ne fedakarlıktan h�ç
kaçınmadı ve tanıtım ve renklend�rmede el�m�z ayağımız  oldu. Bu projede
yetenekl� eller, parmaklar akılla b�rl�kte çalıştı. Büyük emek var. Herkes�n el�ne
sağlık. İç�m�ze s�nd�. İsted�ğ�m�z, sevd�ğ�m�z g�b�.

“Hayat Duy Ses�m�”

Bu �lk s�ngle'ımız herkes�n hayatında yaşadığı olumsuzluklara karşı d�renc�n�
artırmak �ç�n umudu �ç�nde barındırıyor. Zaten bestemdek� sözler�n hal�hazırda
kend�n� �fade ett�ğ�n� düşünüyorum. Tab�� k� d�kkat ed�l�rse şarkıda b�r sorgulama
da var. Hayata yen� başlamış genç �nsanlardan bahsed�yorum. Her şey�yle saf,
daha k�rlenmem�ş, entr�kalara bulaşmamış, tertem�z, hayatına çalışarak devam
ed�yor, yaşam mücadeles�yle uğraşıyor, dolandırıcılık, rüşvet b�lmeyen �nsanlar.
Ama �şler h�çb�r zaman �sted�ğ� g�b� g�tm�yor. Çünkü hayatın akışı öyle değ�l. Ama
y�ne her şeye rağmen hayata "Ben�m de ses�m� duymalısın" yan� "Şans
vermel�s�n bana" d�ye haykırıyor. Çünkü kend� yönlend�rem�yor geleceğ�n� çok
çalışarak, ahbap çavuş �l�şk�ler� el�n� kolunu bağlıyor. Bunun yanında özgürlük,
eş�tl�k �st�yor, l�yakat, yaşamında herkes�n hayatına dürüst devam ett�rmes�n�
bekl�yor. Alışılagelm�ş s�stem�, böyle gelm�ş böyle g�der monotonluğunu kırmak
�steyenlere umut verd�ğ�m şarkı… Ve b�rl�kte söyleyel�m… Neden... B�r gün her
şey değ�şmek zorunda ve herkes gerçek başarısının karşılığını tam anlamıyla
almalı. Artık böyle şeyler olmak zorunda. Hep�m�z�n d�leğ� hayatın g�d�şatının
daha düzgün olması değ�l m�?

Daha yaşanab�l�r, herkes�n mutluluğun tadına varab�ld�ğ� b�r ortam �stem�yor
muyuz? Buraya herkes �ç�n b�r umut bıraktık. İlk bestem�z. "Hayat Duy Sesimi"
Folk/Rock türünde yen� b�r çalışma olarak karşınıza çıkıyor. Şarkıyı d�nlemeye
başlıyorsunuz ve o kadar akışkan k�... B�r anda d�nlem�şs�n�z b�le sonuna kadar.
S�ngle çıktı zaten, bu şarkının yen� gelecek vers�yonda kızımın bu şarkıda
vokallerde yer alması ben�m �ç�n har�ka b�r duygu olacak. Ş�md�den ben�
heyecanlandırıyor ve çok mutluyum. Nasıl yorumlayacağını da merak ed�yorum.
Çünkü onu bu konuda özgür bırakacağım.

Anıl: Bu parçanın b�z�m �ç�n özel b�r yer� var çünkü rad�kal yönler� önde olmasına
rağmen folk/rock tarzına özgü akıcı d�nleneb�l�rl�ğ� kend�n� çok h�ssett�r�yor.
Şarkı adeta pastör�ze sütten b�r neh�r g�b�. Ortaya koyduğumuz en özgün
�şlerden b�r� olduğunu düşünüyorum.
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“Gönül”

Uygur: Bu şarkının özell�ğ� ün�vers�tede �ken şarkının sözler�n� ev arkadaşım
Ahmet Çalışkan'la yazmış olmamız. Ün�vers�te yıllarında bu sözler ortaya çıktı.
Yaklaşık 36 yıl önce… Ev ortamında sürekl� el�m�zde g�tar, org şarkı söylerd�k.

Esk�den 4 arkadaş aynı evde kalırdık. İş�n güzel tarafı herkes kal�tel� müz�ksever
�d�. Herkes okuldan eve geld�ğ�nde sank� sosyal b�r ortama g�rm�ş g�b� oluyordu.
Evde yapılab�lecek en �y� şek�lde yaratıcılığımızı ortaya koymaya gayret sarf
ed�yorduk. Yen� keşfed�len şarkılar, şarkıcılar ve üzer�ne değerlend�rmeler…
Sank� ev�m�z b�r sanat akt�v�te merkez� g�b�yd�. Evde denemeler yapardık,
melod�lerle. O zamanlar Rock'n Roll hastasıydık. Bu şarkı öyle ortaya çıktı. Daha
sonra Anıl �le şarkının söz ve melod�s�n� değ�şt�rmeden b�raz daha Folk tarzına
taşıdık. Bu kıpır kıpır b�r şarkı, sözler� gayet yalın, eğlencel�, b�raz çocuksu.

Anıl: Albümün en pastoral ve saf parçası. Çocuksuluğunu kaybetmemes� �ç�n
ona özel b�r sevg�yle yaklaştık.

“Kaybetmek Yok”

Uygur: Kaygılarından dolayı �nsanların esas yapmak �sted�kler�n�
gerçekleşt�rememes� problem�n�n sözlere yansıması... Yola buradan çıktım.
Esasında ben�m de, herkes�n de yaşadığı bu. Gerçekl�k barındırıyor. Şarkı
üzer�nde çalışırken en çok bu şarkı üzer�nde değ�ş�kl�k yaptık. R�t�m başta daha
haf�ft�. Ancak Anıl �ntro'ya çılgın b�r r�ff ekley�nce şarkı bambaşka b�r etk� yaptı
z�hn�m�zde, olayın boyutu değ�şt�. Uzun süre nakarat notaları çok kafamıza
takıldı yaparken. Sonunda alışılmadık b�r nakarat geç�ş� ortaya çıkardık. Bu
şarkıdak� mesaj daha çok yen�lg� karşında pes etmey�p az�mle gayret eden
�nsanların amaçlarına ulaşmalarına yönel�k. G�tar �ntro şarkıya çok yakıştı.
D�nlerken �stemeden kafanızı sallıyorsunuz. Sonra nakarat kısmında
rahatlıyorsunuz. Terap� g�b� sank�.

Anıl: Uygur'la ben� Rock'n'Roll günler�m�ze döndüren b�r parça. Geçm�şten
açılan b�r portaldan uzanıp b�z� yakamızdan sertçe s�lkeleyen b�r ç�ft el g�b�.

“Hayatta Kalmak”

Albümün tek Blues şarkısı. Sözlerle ortaya çıkan etk� ve kuvvetl� r�fler
yaşadığımız pandem�yle �lg�l� durumumuzu açıkça ortaya koyuyor. Zaten tam o
dönemde �d�k yazdığımda… İnsanlar olarak ne kadar çabuk man�püle
ed�leb�leceğ�m�z�, korkunun evler�m�ze nasıl g�rd�ğ�, ne yapacağımızı
şaşırdığımız, sağlıklı kararlar veremed�ğ�m�z, sıkıldığımız o dönem�n m�zah� b�r 
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şek�lde anlatıldığı eser�m�z. Türkçe Blues olması da ayrı b�r tat tab�� k�. Şarkı ateş ed�yor. Sözler de öyle. Tarzı
sevenler� mutlu edecek sanırım. 

Anıl: Bu şarkının g�tar part�syonlarını tasarlarken "Sokak Blues" d�ye b�r şey var �se onu h�ssett�rmeye çalıştık.
B�raz uçarı b�raz �ğneley�c�, kara m�zah havası taşıyan bu besteye aynı yönel�mde b�r enstrümantal duyum
ortaya çıkardık.

“Nes�n Sen”

Uygur: Bu albümün son parçası. Her d�nled�ğ�mde gözümün önüne havada uçuyormuş h�ss� ver�yor bana.
Sank� havadan b�rçok yer� z�yaret ed�p b�rçok değ�ş�k yaşamı �zl�yorum, sonra hızlıca ayrılıyorum, başkasına
geç�yorum. Sonra başkasına geç�yorum. Tab�� gerçeğ� arama telaşı �ç�ndey�m. Sank� süre kısıtlı. Belk� de her
g�tt�ğ�m yerde şarkıdak� her soruyu �nsanlara soruyorum. Onları b�r kenarda b�r�kt�r�yorum. En güzel� bu
soruların cevaplarını kend�m�z bulalım d�ye düşündüm. D�ğer şarkılara göre bu ütop�k oldu :)

Anıl: Albümün genel akust�k havasından b�raz olsun ayrılan b�r parça. Sözler�ne uygun b�r şek�lde genel
düzlemden yükselme h�ss� vermes�n� amaçladık. Güzel ve aşırıya kaçmayan b�r kontrast yaratıyor.

Geleceğe yönel�k düşünceler�n�z ned�r?

Uygur: Kızımın �lk s�ngle'ın �k�nc� vers�yonunda vokallere eşl�k etmes� bu projen�n ben�m �ç�n en key�fl�
adımlarından b�r� olacak. Bu süreçten sonra d�nley�c�ler�m�z albümümüze kavuşmuş olacaklar. Güzel b�r
özell�ğ�m�z var grup olarak; canlı çalmaya çok alışkınız. Kayıtta nasılsa sahnede de çok farklı olmayacak, hatta
yorumlama değ�şeb�l�r söylerken. Sey�rc�lerle buluşup, beraber bu coşkuyu yaşamak şüphes�z. Alışılmadık
olacak, müz�kte beklenmed�k şeyler çıkab�l�yor canlı çalarken. D�nley�c�n�n b�zle tecrübe etmes� gerek�yor.
Tab�� reaks�yonu da merak ed�yoruz şüphes�z.

Anıl: Bu şarkıları yaparken yüzümüzde bel�ren gülümsemey�, mutluluğu d�nley�c�ler�n yüzünde de görmek
arzusundayız.
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söylemez korktuğunu kimse ölümden
‘o’ ölmesin der ‘o’ nun kıymeti
üç bıcak yarasından daha
elektrikten işkenceden daha
ağrımaktan ölüp diriltmekten daha
kahrın her türlüsü düşünülmüştür
‘ o ‘ yaşasın diye ömür verilir
ölünecek ise ölünür
korkulmaz ölümden

BAHTİYAR KAYMAK 
 

kişi 
nasıl söyler kendisi için herkes duysun
kendisi için nasıl yazar herkes okusun
samimiyet gerektirir diyorum
üç ölçü itiraf
işte kendimi söylüyorum yazarak

cebimde bitmeyecek gibi param hiç olmadı
tutumluluğum cömertçe karşılansın 
sayılsın bu bir itiraf
her beş yüz kırk saniyede
sevişmek arzu su yükselir gövdemde
aleni değil saklı görünmeyi severim
korku salacak kadar henüz belirmedi ölüm
önümde bir nehrin gürül gürül aşağı aktığı
isterim yol uzasın saatlerce yukarı 
rüzgar bana söylesin uçurumun yerini
hani küt diye düşerim bir iki üç çırpına çırpına
gözlerimin önünden geçer hayat hikayem
kitapları kıskançlığı üç kadeh sarhoşluğu
aleni saklı aşkları böbrek taşları oldu
iyilerden sayılır dalı silkelersen kalır
sabrın kızıl tahtı ile inadın dibinde oturur
en çok annesini sevmiş hayatta 
kan ata ata yara kabuklarını sonra
kara kuru bir gençken tek ayak dolaşmış
sümela manastırının ladinlere bakan duvarında
o gün bi ürpermiş dereler lazkızı ve maçka
parıldasın pür dikkat parıldasın diye yeryüzü 
dolaşırım dünyayı dolaşırım
ölümsüz bir şaşkınlıkla 
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sevişmek kadar canımı çekiyor ıssızlık
lakin geceye ve hayvanlarına kalmadan
iniyorum dağlardan tanrısız 
öğrenebilir miyim yalnızken
dağlarda geceyi sevmeyi
bir hayvanım olsun isterdim yırtıcı
söylesin kulağıma
dilinin jileti ile yalayıp doğum çukurumu 

tanrı yok ölüm de

oturup ağlasam bakıp bakıp çırçıplak
yarı canavara benzeyen kaçkarlarda bakıp bakıp çırçıplak sarılsam 
buzul gölde silüetime 

bu bir kar döküntüsü düşü

kuzine sobada devrilen odunların çıtırtısı
fokur fokur kazan ve sıcak gostil
çocukluk yurdu için
hüzün kadar hüzün 

herkes tanrısı ile ölür
dedi
aziz
gömülür herkes tanrısı ile

korkunun aslı
olmayandan gelir
hayat yaşadığındır 
dedi
aziz

evvel zaman önce
bozkırda kanayan
kısrağın yarasına
ayyy ayyy

dedi şiir 

eğil ya şuh eğil 
kanın ateşine 
ser alnını

dedi şair 

senin tanrın
ölümle küçük düşürülmüş
ilk rüyasını görüyor
bir kadın cesedinin üzerinde

dedi kahin
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BAĞIMSIZ BİR FESTİVAL: 
CAN YÜCEL KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ

Can Yücel Kültür Sanat Fest�val� bu yıl 2-5
Haz�ran tar�hler�nde Datça’da gerçekleşt�r�ld�.
Fest�val�, daha öncek� yıllarda olduğu g�b� Datça
Kültür Sanat Dayanışması, çok sayıda paydaş
�şb�rl�ğ�nde gerçekleşt�rd�. 2018 ve 2019
yıllarında da ben�m de �ç�nde olduğum yapı
fest�val� örgütlem�ş ancak araya g�ren pandem�
fest�val�n �k� yıl yapılmasının önüne geçm�şt�.
Fest�valden önce Datça Kültür Sanat
Dayanışması’nın yapısından söz etmem gerek�r
k� bu da fest�val�n n�tel�ğ� hakkında b�lg�
verecekt�r. Dayanışma 2017 yılında Datça’da
yaşayan b�r grup sanatçı, aydın ve yaşadığı yer�n
ve çağın sorumluluğunu h�sseden k�ş� tarafından
kuruldu. Bugüne kadar sanat ve kültür alanında
onlarca etk�nl�ğe ve üç büyük fest�vale �mza attı.
Kurumsal b�r k�ml�ğ� olmayan dayanışma
herkese açık, herhang� b�r yönet�m h�yerarş�s�
olmayan, kararların ortak eğ�l�m, tartışma ve
�kna yoluyla alındığı yatay b�r örgütlenme. T�car�
b�r faal�yet �çer�s�nde değ�l ve etk�nl�kler� halka
açık. Bell� dönemlerde büyük toplantılar yapıp
el�n� taşın altına koymaya n�yetl� ve hevesl�
�nsanlarla yoluna devam ed�yor. Bünyes�nde her
s�yas� görüşten �nsan var ve herhang� b�r s�yas�
part�, örgüt ve hareketle organ�k bağı yok.
Kuruluş amacı öncel�kle var olduğu yer� kültür
sanat anlamında desteklemek, n�tel�kl� sanat ve
kültür eylemler� ve ortamları yaratmak,
sanatçılar ve kültür �nsanları arasında b�r bağ
kurmak ve sanatı hayatın �ç�nde görünür kılmak.  
Yan� aslında kısaca yaşadığımız yer� güzel
kılmak derd�m�z. Dayanışmanın h�yerarş�k
olmayan yapısı, kararların ortak akılla alınması
elbette zaman zaman sert ve uzun tartışmalara 

DATÇA KEDİS İ  
M .  ÖZGÜR MUTLU
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yol açıyor ama beş yıllık deney�m şunu
göster�yor k� b�r k�ş� ya da grubun karar alması
yer�ne herkes�n dah�l olduğu b�r tartışmayla
karar alınması hem yapılacak �ş�n
sah�plen�lmes�n� hem de kal�tes�n�n artmasını
sağlıyor; b�rkaç saat fazla konuşmanın
yorgunluğunu saymazsak büyük kazanç. 2017
yılında bu grup b�r araya gel�rken memleket�n
genel�nde yaşanan özgürlükler alanındak�
sıkışmışlık, b�reysel çıkışların b�r anlam �fade
etmemes�, eleşt�rel düşüncen�n b�r kenarda can
çek�şmes�, yalnızlık h�ss�yatı Datça’da da ön pla-



İlk söyleneb�lecek ve değ�şmeyen her şey� de
büyük b�r şems�ye altına toplayan kavram
bağımsızlık. Can Yücel Kültür Sanat Fest�val�
bağımsız b�r fest�val. Nasıl? Öncel�kle ve en
öneml�s� sırtını büyük b�r sermaye grubuna
yaslamıyor ve t�car� amaç gütmüyor. Fest�val
düzenleme kom�tes� Datça’da yaşayan gönüllü
sanatçı, aydın ve akt�v�stlerden oluşuyor. Bu
kom�te şeffaf, Datça Kültür Sanat
Dayanışması’na pek çok yoldan rahatlıkla ulaşıp
katılmak �steyen, katkı sunmak �steyen herkese
açık olarak oluşturuluyor. Elbette üç dört günlük
etk�nl�kler d�z�s�n� kotarab�lmek bell� b�r bütçe
ve �nsan gücü, emeğ� gerekt�r�yor. Bugüne dek
tüm bunlar �mece �le gerçekleşt�r�ld�. Datça’da
yaşayan �nsanlar, esnafı, tur�zmc�s�, memuru,
�şç�s� fest�val�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n
�meceye katılıyor. Bunun yanında yerel
yönet�mler�n de öneml� katkısı sağlanıyor. Datça
Beled�yes� ve Muğla Büyükşeh�r Beled�yes�
eller�nden gelen katkıyı, tekn�k ve ek�pman
anlamında sunuyorlar. Şeffaflık ve açıklık
�lkelerden b�r�, bütçe ve hang� g�derlere ne kadar
harcandığı açıkça �lan ed�l�yor. Datça’da
yaşayan yazarlar, ressamlar, heykeltıraşlar,
fotoğrafçılar, t�yatrolar, dans toplulukları, kültür
�nsanları gönüllü olarak bu fest�valde b�r araya
gel�p çalışmalarını serg�l�yor, dahası fest�val�n
örgütlenmes�ne katkı koyuyor. Bu fest�valde
‘kaşe’ d�ye b�r kavram yok. Datça dışından fest�- 
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na çıkmıştı. Hayata müdah�l olmadan
çevrem�zde ve memlekette yaşanan her
alandak� yozlaşmayı eleşt�rmek, eşle dostla
sohbet etmek, �ç dökmek, küfür etmek b�r gıdım
fayda sağlamıyordu. O halde yapılması gereken
harekete geçmekt�. Bu mot�vasyonla çıkılan
yolda Can Yücel Kültür Sanat Fest�val� b�r hedef
olarak kondu.

Neden konmasın? Datça’nın geçm�ş�nde, ben�m
de 2002-2003 yıllarında ün�vers�te öğrenc�s�yken
katılıp tak�p ett�ğ�m Can Şenliği deney�m� vardı.
Datça’da yaşamış, burası �ç�n dörtlükler, ş��rler
yazmış, Datça’dan beslenm�ş ve buraya
gömülmüş, Türkçen�n en yetk�n kalemler�nden,
Türk ş��r�n�n büyük anıtlarından b�r�, sadece
şa�rl�ğ� �le değ�l yalansız dolansız yaşamı, eylem�
ve dünya görüşü �le ardında öneml� etk�
bırakmış b�r aydını vardı. O halde Datça sanat ve
kültür ürünler�n�n halka buluştuğu b�r fest�val�
hak ed�yordu, bu fest�val de Can Yücel adını.
2018 yılında başlayan deney�m bu sene
üçüncüsü düzenlenerek öneml� b�r mesafe kat
ett�. Fest�val� örgütleyen gönüllüler�n
acem�l�kler� azaldı, memlekettek� sosyal
ekonom�k değ�ş�mlerle fest�val de değ�şt� ama
en baştan ber� değ�şmeyen pek çok şey kaldı.
İşte ben bu değ�şmeyen şeylerden bahsetmek
�st�yorum. 
 



düzen�n herhang� b�r değ�ş�kl�k olmadan
devamını öngörüyor rut�n. Yerleş�k düzen�n
�steğ� sabah �şe akşam eve, maaşımızı yet�rmeye
çabalayıp, elektr�kler� az yakıp, komb�y� kısıp
hal�m�ze şükrederek oturmamız ve telev�zyon
karşısında b�ze ver�lenlerle yet�nmem�z. Teor�k
anlamda buna ne kadar karşı çıksak da çoğu kez
yaşam b�ze bunu dayatıyor ve kend�m�z�
yeknesak akışın �ç�nde sürüklen�r buluyoruz. Bu
fas�t da�rey� kırmak çoğu kez b�reysel çabalarla
mümkün olamıyor, olsa da sadece kend�
başımıza bozduğumuz rut�n, çevrem�z�n rut�n�
devam ett�ğ�nden etk�s�n� y�t�r�yor. Oysa b�r
araya gelmek, b�rl�kte çalışıp üretmek ve
hayatımızın üç dört gününü, b�r haftasını
şek�llend�rmek, ve bunun �ç�n çok daha uzun sü-
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vale davet ed�len ya da kend�ler� gelmek �steyen
müz�syenler, yazarlar, oyuncular bu etk�nl�klere
tamamen gönüllü, para almadan katılıyorlar.
Fest�val ağırladığı konuklarının yol ve
konaklamalarını sağlıyor ama para verm�yor. İş
bu halde olunca dev bütçelere gereks�n�m
duyulmadan, özver� ve gönüllülükle dört günde
Datça'nın dört b�r yanına yayılmış etk�nl�kler
bütünü hayata geç�r�leb�l�yor.

Günümüzde fest�val dey�nce, �lk akla gelen
olgulardan b�r� t�caret, alım satımın artması,
tüket�m�n tavan yapması ve sanatsal eserler�n
b�r meta kategor�s�nde algılanıp serg�lenmes�.
Oysa bu fest�valde bunları h�çb�r� yok. Tüketen
değ�l üreten b�r fest�val Can Yücel Kültür Sanat
Fest�val�. Büyük f�rmaların, sermaye gruplarının
desteğ�ne �ht�yaç duymadığından da
alab�ld�ğ�ne özgür, bağımsız, kafasına göre.
Üstel�k yapılmak zorunda da değ�l, Datça’da
yaşayan �nsanlar �stemese yapılmaz. Neden
�sten�yor pek�? Çünkü hep�m�z hayatın rut�n
akışının bozulmasını �st�yoruz b�rkaç günlüğüne
de olsa, buna �ht�yaç duyuyoruz. Ant�k Yunan ve
Mezopotamya kültürler�nde köken�n� bulan ve
durağanlıkla coşkunun çatışmasının yaşandığı
şenl�k ve fest�vallerle rut�n� kırmak �st�yoruz
çünkü rut�n değ�ş�me, harekete, coşkuya,
heyecana düşman. Günlük hayat prat�kler�
dışında pol�t�k açıdan bakıldığında da var olan 

re çalışmak, hem b�ze hem çevrem�ze �y� gel�yor.
Yalnız olmadığımızı h�ssetmek, ses�m�z�n gür
çıkması, �sted�ğ�m�zde, çabalayıp �nat
ett�ğ�m�zde günümüzü değ�şt�reb�leceğ�m�z�
görmek, h�ssetmek her türlü olumsuzluğa ve
üzer�m�zde h�ssett�ğ�m�z sosyal, ekonom�k ve
pol�t�k baskılara dayanma gücü ver�yor. Burada
tab�� k� şu akla gel�yor, b�r çeş�t toplumsal
arınma ya da tatm�n duygusu yaşatmaya mı
yarıyor fest�valler?

Doğruluk payı var kuşkusuz. Arargüç, Felsefe
Ansiklopedisi’n�n fest�val maddes�nde buna
değ�n�yor. Düzen karşıtı g�b� görünen fest�valler-  
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Fest�valler�n en öneml� �şlevler�nden b�r�
�nsanların b�rl�k ve beraberl�k duygularını
güçlend�rmes�, bu b�rl�ktel�ğ�n �t�c� gücünü
otor�teye karşı harekete geç�rme ve kurulu
düzene karşı oluşturulan söylemler�n d�le
get�r�lme ya da farklı b�r d�lle tekrar kurulmasını
sağlama potans�yel�n�n olması. Muhal�f sesler�n
yükselmes�, hatta bu sesler�n sanatın kend�
d�l�yle yen�den, farklı anlatım ve algı
düzeyler�nde hayat bulması otor�tey� rahatsız
ed�yor doğallıkla. Baskının ve denet�m�n b�r       
 yönet�m�n aracı olarak ağırlaştığı ve ger�
dönülemez şek�lde toplumun kılcal damarlarına
s�rayet ett�ğ� dönemlerde muhalefet�n b�r araya
gelerek demokrat�k göster� ve protesto hakkını
kullanmasını engellemeye çalışan otor�te
doğasına uygun şek�lde b�r şenl�k ya da fest�val
neden�yle sokakların, meydanların dolmasını,
potans�yel enerj�n�n k�net�k enerj�ye çevr�lmes�n�
de arzulamıyor. İşte bu noktada b�r fest�val
d�renç noktası olma ya da otor�te karşısında
b�rl�k, beraberl�k, kardeşl�k, dayanışma hattı
olmaya, duruş serg�lemeye başlıyor. B�rkaç
makalede rastladığım, hatta b�r�nde adı geçen
yayına ulaşılamadığı notunun düşüldüğü,
“Consideration sur le gouvernement de Pologne”
adlı yapıtında Jean Jacques Rousseau’nun halk
şenl�kler�n� halkı topluca b�r araya get�rd�ğ� �ç�n
yüceltt�ğ�n� görüyoruz. Bu fest�val tanımı sanat
ortamını canlandırma ve eş�tl�k, özgürlük,
kardeşl�ğ�n ve b�rey-toplum �l�şk�s�n�n
sağlanmasının b�r aracı olarak �deal�ze ed�l�yor
onda. Kap�tal�st s�stem �ç�nde “festivalizm”
�fades� �le kavramsallaştırılmış ekonom�k kazanç
ve tanıtıma dayalı ve tüket�m odaklı b�r fest�val
anlayışı yer�ne halkın b�r araya geld�ğ�, sanatsal
ortamın hareketlend�ğ� ve sokağa �nd�ğ�,
kenttek� s�v�l toplum örgütler�nden sıradan
vatandaşa kadar herkes�n b�rl�kte kotardığı,
tüket�me değ�l, paylaşım, �mece ve üret�me
dayalı b�r fest�val anlayışı Can Yücel Kültür Sanat
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�n çoğu devlet otor�tes� tarafından var olan
düzen� korumak adına �nsanlara sınırlı ve geç�c�
b�r sürel�ğ�ne yaşamın tekdüzel�ğ�ne ve yerleş�k
baskın �deoloj�ye karşı durab�lecekler� b�r alan
sağlıyor. Bu pek çok yerde anılan b�r yaklaşım.
B�r çeş�t güvenl�k supabı �şlev�n� söylüyor yan�.
Bu nedenle otor�teler tarafından fest�valler�n
desteklend�ğ�n� anlatıyor. Hatta otor�teler
kend�ler� fest�valler organ�ze ed�yor, hem
durgun ekonom�n�n canlanmasına hem büyük
göster� ve şatafatla �nsanların otor�te karşısında
gözler�n�n boyanmasına, b�r nev� güç göster�s�ne
hem de yukarıda bahsett�ğ�m görece özgür,
kafanın dağıtıldığı, metaya dönüştürülmüş
sanatsal tüket�m�n hızlandığı b�r ortam
hazırlayarak �nsanların gazının alınmasına ves�le
oluyor. Ne haz�n k� bu durum �deoloj�s�ne
bakmaksızın akılcı olarak sürdürülen yönet�m
b�ç�mler�nde geçerl� elbette. Akılcılıktan
uzaklaşıldığında ve otor�terl�k g�t g�de �kt�darı       

kaybetmemek uğruna der�nleşt�r�lmek zorunda
kalındığında s�stem kend� devamı �ç�n �şlevsel
kılab�leceğ� �mkanları da kullanamaz ya da
göremez hale gel�yor. Son dönemde
memlekette yasaklanan fest�valler, konserler,
etk�nl�kler �şte bu akıldışı yönetme ya da
yönetememe durumuna güncel b�r örnek olarak
karşımızda duruyor. Akıl dışılık b�r yana, bunun
b�r neden� de fest�valler�n �nsanları b�r araya
get�ren, sokağı doldurup evler� boşaltan, sosyal
etk�leş�m� z�rveye çıkartan tarafı.      
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Dans toplulukları sokaklarda, meydanlarda
dans ett�ler. Üç t�yatro oyun serg�led�. Datça’da
yerleş�k �k� t�yatronun (T�yatro Nephente ve
T�yatro Metamrofoz) ücrets�z göster�mler�
yanında, Esk�şeh�r’den gelen T�yatro D�yalekt�k
doğaçlama ve sokak oyunları �le halkın
arasındaydı. Gönüllü dernekler tarafından
çocuklar �ç�n atölyeler düzenlend�. Arkeoloj�
yürüyüşü ve kazı atölyes�, çöp atölyes�, suluboya
atölyes�, cambazlık atölyes�, döv�z pankart 
 atölyes� g�b� b�rçok atölye çocukların b�rl�kte
üret�m�ne olanak sağladı. Kadın örgütler�nden
çevre platformlarına kadar b�rçok demokrat�k
k�tle örgütü ve platform fest�valdeyd�,
cümleler�n� kurdular ve sesler�n� yükseltt�ler. 
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Fest�val�’n�n de varoluş amacını ve bugüne
kadar yürüdüğü yolu tar�f ed�yor. Bu hal�yle
romant�k b�r temele dayandığı da söyleneb�l�r. 

Yukarıda sınırlarını ç�zmeye çalıştığım g�b� Can
Yücel Kültür Sanat Fest�val�, yeşerd�ğ� yerde,
yan� Datça’da sanat ve kültür alanında yapılan
tüm üret�mlere ve sanatçılara kucak açıyor. Bu
sene Datça’da yaşayan on heykeltıraşın eser
üretmes�n� ve eserler�n� halk �le buluşturmasını 
sağladı. Y�ne Datça Fotoğraf Topluluğu, kentte
yaşayan on üç fotoğrafçının Datça’da çekt�ğ�
fotoğrafları, sanatçıların seçt�kler� Can Yücel
d�zeler�yle b�rl�kte serg�led�. 50. Sanat yılını
kutlayan Ressam İbrah�m Ç�ftç�oğlu b�r özgün
baskıres�m serg�s� açtı. Can Yücel ş��rler� ve Esk�
Datça Fotoğrafları serg�ler� açıldı. Bu serg�ler her
kes�mden �nsan ve öğretmenler� gözet�m�nde
öğrenc�ler tarafından z�yaret ed�ld�, sanatçılarla
çocukların buluşması, d�yaloğa g�rmes� sağlan-    

dı. Datça’da yaşayan yazarlardan y�rm� üçünün
�mza günü düzenlend�. Ak�f Kurtuluş ve Seza�
Sarıoğlu “Ayrıksı Yönleri ve Katmanları ile Can
Yücel Şiiri” üzer�ne söyleşt�ler. Esk� Datça’da ş��r
d�nlet�ler� yapıldı, açık m�krofon etk�nl�ğ� �le
herkese m�krofon uzatıldı, �steyen sevd�ğ� b�r
ş��r� okudu, �steyen kend� ş��rler�n� seslend�rd�.
Fest�val boyunca Datça’da yaşayan ve dışarıdan
gelen müz�syen ve gruplar d�nley�c� �le buluştu. 

B�s�klet sürüşler�, kaya tırmanışları, doğa
yürüyüşler� yapıldı. Hızırşah p�kn�k alanında
kardeşl�k sofraları kuruldu. Can Yücel Kültür
Sanat Fest�val� Can Yücel’�n b�rleşt�r�c�l�ğ�nde
ama onun manev� m�rasına �hanet etmeden,
adını araçsallaştırmadan, tüm Datça’nın b�rl�kte
ürett�ğ�, eğlend�ğ�, sanatı hayatının �ç�ne aldığı
b�r düzlemde bu sene daha da büyüdü. Eks�kler,
hatalar elbette vardı. Bu fest�val� Datça Kültür
Sanat Dayanışması örgütled� ama Datça’nın 
 tamamı sah�plend� ve yarattı. Fest�val�n
herhang� b�r aşamasında yer alan k�mse
profesyonel fest�val organ�zatörü değ�l, ressam
masa taşıyor, yazar pankart asıyor, heykeltıraş
su get�r�yor, fotoğrafçı program broşürü dağıtı-     
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yor, elb�rl�ğ� �le zaman ve mekân şek�llend�r�l�yor. Bu nedenle, fest�val�n sah�b� Datça ve Datçalılar
olduğu �ç�n yan�, eks�kler ve hatalara rağmen ortaya sam�m� b�r b�rl�ktel�k, çıkarsız b�r dayanışma
çıkıyor ve belk� de �mecen�n en çok görünür kılındığı, eş�ne benzer�ne az rastlanır b�r fest�val
yaşamaya devam ed�yor. O halde yaşasın fest�val, yaşasın bağımsız fest�valler. 

Bu senek� ve öncek� fest�vallerle �lg�l� detaylı b�lg�ye ve görsellere şuradan ulaşılab�l�r:
http://www.dksd-datca.org/ 
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Hilmi Yavuz
Ş��r� dünyanın z�h�nsel �mges� olarak tanımlayan H�lm� Yavuz, “Ş��r İç�n Küçük

Tractatus” adlı denemes�nde poet�kasını kısaca şöyle bel�rler: Ş��r D�l değ�l, Söz’dür.
Ş��r�n tar�h�, kopmalarla bel�rlen�r. Ş��r D�l �ken kapalı, Söz �ken “açık yapıt”tır. Ş��r

D�l’den arındıkça, anlamdan da arınır. Ş��r�n göster�len’� kavram değ�ld�r, �mge’d�r. 
Ş��r özneld�r. B�r �mgen�n �k� ayrı z�h�nde b�rb�r�ne benzer olup olmadıkları

denetlenemez. İmgen�n alımlanması �ç�n ş��rsel metn�n kend�s�ne konulacak yol
gösterme eklent�ler�, metn� ş��rsel b�r met�n olmaktan çıkarır. B�r �mgen�n nasıl

anlaşılması gerekt�ğ� konusunda okura yol göstermek, o �mgey� �mge 
olmaktan çıkarır, kavram’a dönüştürür. Ş��r de bu noktada Söz olmaktan 

çıkmış, D�l olmuştur artık.

POETİKA DEFTERİ 
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Memet Fuat
Memet Fuat, güzel ş��r� şunlarda arar: B�r yanda açıklık, b�r yanda su g�b� akan d�l; yaşama
coşkun bağlılık, öte yanda �mgelere düşkünlük, der�nl�k, �çe dönüklük… İşte ş��r�n
olmazsa olmazları.

Ataol Behramoğlu
Sanat ürününün nasıl yapılacağının b�lg�s� �le sanat yapılmaz. Kuralları b�lmek �ş�n
tekn�k kısmıyla �lg�l�d�r, o da sanatçı olmak �ç�n yeterl� değ�ld�r. Her özgün sanatçı

alanına yen�l�k get�r�r, k�m� kuralların değ�şmes�ne hatta kalkmasına yol açar.
Bundan daha öneml�s� yapıtında kend� k�ş�sell�ğ�n� duyurur. (Burada b�reyc�l�k �le

k�ş�sell�ğ�n farkını söylemeye gerek duymuyorum) Ş��r, şa�r�n�n k�ş�sel varoluşunu,
salt kend� oluşunun özgünlüğünü, anlattığı şey�n sah�c�l�ğ�n�, 

yaşanmışlığını yansıtır. Bunlar yoksa orada ş��r de yoktur. 
 

İskender Pala           
Ş��r�n okulu, atölyes� olmaz. Ş��r�n eğ�t�m� ş��r okumaktır. Pek çok şa�r�n ş��r�n� b�lmekle ş��r zevk�
gel�ş�r k�ş�n�n. Genç şa�rler etk�lenmemek �ç�n okumuyorum, d�yorlar ya olmaz öyle şey! Ne
dem�şt� Malraux: “İy� b�r manzara resm� yapmak �ç�n manzaraya bakılmaz, �y� manzara
res�mler�ne bakılır.”
Genç şa�rler Türk edeb�yatını, Türk ş��r�n� okuduktan sonra antoloj�ler� taramalıdır. Ondan sonra
da tek tek şa�rler� okumalıdır. Dünya ş��r�nden habers�z kalmamak da cabası. B�r ş��rde bütün
bunların çalışmasını görmek �ster�m, bunlar yoksa ş��r de yoktur. 
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Sabahattin Yalkın
Ona göre şa�r, çağına tanıklık etmel�, haksızlığa karşı durmalı, özgürce yazmalı, ad�l b�r

düzen �ç�n çaba göstermel�d�r. Şa�r, davranışlarıyla örnek k�ş� olmalı. Mazoş�st aşk
ş��rler�n� sevmed�ğ�n� söyleyen Yalkın, şunu bunu tal�t edenlere h�ç tahammül

edemed�ğ�n�, düşünce bakımından kend�s�ne ters düşen b�r�n� okumak �stemed�ğ�n�
söyler. Şa�r� değ�l, bazı ş��rler�n� sever�m, d�yen Yalkın, bu tanımlamaya göre ş��r sanatını

estet�k değerlerden çok b�r k�ş�l�k sanatı olarak görür. 
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Nihat Ziyalan
Ş��r şöyle yazılır, böyle yazılır d�ye b�r reçeteye kes�nl�kle �nanmıyorum. Ş��r, d�l�n
“kızışmasıdır”. Canlıdır, �nsan var oldukça ölümsüzdür. 

Selami Karabulut
Bence ş��r, d�l�n matemat�ğ�d�r. Ş��rde her şey ölçülü olmalı. Sözcükler ne fazla ne eks�k olmalı.

Duygu ve düşünceler kıvamını �y� tutturmalı. İmge ve metafor abartılmadan kullanılmalı.
Düzyazının ters�ne az ve öz olmalı ama b�r yapı oluşturulmadan eks�k, yarım bırakılmamalı.

R�t�m �y� ayarlanmalı. Aksak, �n�ş� çıkışı �y� ayarlanmamış ş��r hamdır. Her şa�r�n b�r hayat
görüşü, felsefes� vardır. Bu ş��r�ne sızar ama dayatma olmamalı. Şa�r ş��r�n� sözcüklerle kurar,

bu nedenle en �y� ve doğru b�ç�mde kullanmalı sözcükler�.  
 

Fahrettin Koyuncu
Derg�lerden d�zeler seç�p d�j�tal ortamda paylaşan Fahrett�n Koyuncu, “Bu ş��rler� neye göre
seç�yorsun?”d�ye soranlara şu yanıtı ver�r:
“Keyf�me göre seç�yorum. Hem de paşa gönlüme göre. Paşa gönlüm de şunları �st�yor:
1.Ş��rde bütünlük olsun
2.Ş��rde akıcılık olsun.
3.Ş��rde l�r�zm olsun.
4.Ş��rde �mge olsun.
5.Ş��rde şa�r, “b�r şey” dem�ş olsun.
6.Ş��rde “yapı” olsun. 
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Yunus Emre
“İl�m �l�m b�lmekt�r �l�m kend�n b�lmekt�r / Sen kend�n� b�lmezsen bu n�ce okumaktır”
d�yen Yunus Emre, k�ş�n�n önce kend�n� tanımak �ç�n varlığını sorgulamasını �ster.
Ontoloj�k ş��r “hak�k�”, ep�stem�k ş��r �se “eklent� daha doğrusu “yapay”dır. Ona göre
ozan sah�c� olmalı, olmadığı şey�n türküsünü çığırmamalıdır. Doğaya ve kend�ne
sorgulayıcı gözlerle bakan ozanın kend� ruhuna vurduğu sondajla bütün �nsanlığın ortak
ruhuna ulaşmasını gerekl� görür. Uzun sözün kısası “b�r �nsan, b�n �nsan” olur, tekte
çoğula varır.  

Özkan Mert
Yarına kapalı İk�nc� Yen�’den uzak durun, bu ş��rden öğreneceğ�n�z b�r şey

yok! Derg�lerde ve d�j�tal medyada paylaşılan gölge şa�rler�n “çöp
ş��rler”�nden kaçın. Dünya ş��r�n�n büyük ustalarını okuyarak öğren�n ş��r�.

Unutmayın! Her şey, en �y� kaynağından öğren�l�r. Kopyalarının hükmü
yoktur. Ayrıca �y� ş��r kopya ed�lemez.
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Orhan Veli
Orhan Vel�’n�n ş��r anlayışı (Gar�p), ş��r�n ne olduğundan çok ne olmadığını b�ld�r�r. Bu

anlayışa göre ş��rde ölçü, kaf�ye, nazım b�ç�m�, şa�ranel�k, mecaz, anlamsızlık, kapalılık
olmaz. Buna göre ş��r�n el� kolu serbest olmalı, herkesçe anlaşılmalıdır. Bu tanım

aslında “Ahmet Haş�m’�n ş��r� neyse b�z o değ�l�z” demeye gel�r. 
 

Necip Fazıl Kısakürek
Ş��rde h�s ve f�k�r unsurlarının ayrı ayrı değ�l, b�rleşerek yen� b�r görünüm almasını öneml�
bulur. Ş��r�, ş��r yapanın kütük (�çer�k) ve nakış (b�ç�m) olduğunu söyler. Esasında bu �k�s� ayrı
ayrı şeyler olmayıp b�r bütündür. “Saçların”, “Kaldırımlar”, “Kadın Bacakları” adlı ş��rler�yle
tanıdığımız Nec�p Fazıl’ın sonradan değ�şen anlayışına göre ş��r, Yaratıcı’yı sır ve g�zl�l�k
yolundan arama �ş�d�r. Bu anlayışın en güzel örneğ� adı önce “Senfon�” olan “Ç�le” adlı uzun
ş��r�d�r. Ona göre ş��r, metaf�z�k bunalımın ve aranışın ş��r� olmalıdır. 
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Sabit Kemal Bayıldıran 
.Sab�t Kemal Bayıldıran’ın bu konudak� tavrı net: B�r şa�r, ney�, n�ç�n, nasıl ve de
k�m �ç�n yazıyor, önce buna bakarım. Çıkış noktalarını bel�rled�kten sonra varsa

çel�şk�ler�n� arar bulur, göster�r�m.
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"Peki, kim özgür öyleyse? Yalnızca kendi kendinin
buyruğunda olan, yoksulluktan, ölümden ve
zincirlerden korkmayan, kendi tutkularına
meydan okuyacak ve rütbeye ve nişana değer
vermeyecek kadar güçlü, yetkin, olgun ve çok
yönlü, akıllı adam,” dem�şt� Romalı şa�r Horat�us. 
M�lattan önce yaşamış şa�rden günümüze
yüzlerce yıl geçt�. İnsanoğlunun (tek�l/toplumsal)
özgürlük mücadeles� sürüyor; özgür ve güzel
günler görme umudu da.

İnsan hakları, �nsanların özgürlüğü ve �nsan
özgürlük hareket� üzer�ne de yüz yıllardır
yazılıyor, ç�z�l�yor, konuşuluyor. Bu dünya,
yeryüzü, gökyüzü yalnızca �nsan soyuna a�tm�ş ve
yalnızca �nsanlar yaşıyormuş g�b�, d�ğer canlı
türler�n� h�ç önemsemeden, her türlü ayrımcı
yaklaşımla tümden göz ardı ederek, yok sayarak
yazıldı, yazıyoruz…

İnsan doğanın dışında b�r canlı mı ya da doğadan
bağımsız olarak yaşayab�l�r, özgür olab�l�r m�?
İnsanlar yüz yıllardır �nsanlığı yok ett�ğ� g�b�
doğayı, doğadak� d�ğer canlıları katlederek, yok
ederek sürdürüyor varlığını dünyanın tek
sah�b�ym�ş g�b�.
 

DÜNYA YALNIZ BİZİM
DEĞİL
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Geçt�ğ�m�z günlerde doğaya ve �nsana değer
vermeyen �kt�dar, mühend�sler�n, çevrec�ler�n,
avukatların, ‘zeytinlikler ve doğa yok olacak’
gerekçes�yle tepk� göster�yor olmasına karşın
‘ülkenin elektrik ihtiyacını’ gerekçe göstererek
zeyt�nl�klerde maden ocağı açılmasına �z�n verd�.
Bu yönetmel�k değ�ş�m�yle tapuda zeyt�nl�k
olarak kayıtlı alanlarda ‘elektrik ihtiyacını
karşılamak üzere’ yürütülen madenc�l�k
faal�yetler�ne �z�n ver�leb�lecek.

Para ve rant uğruna doğayı katletmen�n, yandaş
sermayen�n varsıllığına varsıllık katma
g�r�ş�mler�n�n son adımlarından b�r�yd� bu karar.
Zeyt�nl�k alanlarında yaşayan �nsanların,
hayvanların, d�ğer canlıların, zarar görmes�ne,
yok olmasına yol açacak bu karar uygulandığında
�nsanlar �şs�z, aç kalacak, d�ğer canlılar yok
olacak… 

Doğayı ve d�ğer canlıları umursamak
 

Zeyt�n�me dokunma, Zeyt�n hayattır
 

Hayvanları umursamak

Amer�kalı hayvan hakları savunucusu F�lozof
Steve Best, b�r söyleş�s�nde konuyla �lg�l� “İnsan
ve hayvan özgürlüğü hareketleri birbirinden ayrı-

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2022 

İlhan Berk, “Korkuyorum... Bir gün biri çıkıp ‘Ey
insanoğlu!’ diyecek ve kimse üzerine
alınmayacak,” dem�şt�. Bugünler o günler sank�.



lamaz; çünkü hepsi özgür olmadan hiçbiri özgür
olamaz. İnsanlar hayvanları sömürdüğü sürece
huzurlu, insancıl ve sürdürülebilir toplumlar
geliştiremez. Aynı şekilde hayvanlar da
toplumlarda derin psikolojik ve kurumsal
değişiklikler yapılmadan özgürlüklerine kavuştu- 
 rulamazlar,” d�yordu.

Tezler�n� “21.Yüzyıl Devrimi: Bütünsel Özgürleşim”
başlığıyla değerlend�ren Steve Best, b�r başka
yerde de “Hayvan özgürlüğü, insanların yavaş
yavaş hiyerarşi, eşitsizlik ve her türden ayrımcılığı
savunan argümanların temelsiz, yanlış ve keyfi
argümanlar olduğunu idrak ettiği geniş bir tarihi
öğrenme sürecinin doruk noktasıdır,” d�yordu.

Artık günümüzde dünyadak� b�l�nç sah�b� tek
canlının yalnızca �nsan olmadığını b�l�yoruz. 500
kel�mel�k b�r �şaret dağarcığıyla �nternette chat
yapab�len gor�l, 100’den fazla nesnen�n, 7 reng�n,
5 şekl�n adını b�len, altıya kadar nesney�
sayab�len ve anlamlı cümleler kurab�len papağan
Alex, Pavarott� seven ve TV’ye Pavarott�
çıktığında dışarı çıkmayı reddeden gor�l M�chael,
arkadaşı öldüğünde yas tutan yunus, annes�
ölünce üzülen ve çekt�ğ� acıya dayanamayarak
ölen şempanze b�l�nen b�rkaç örnek.

B�rçok b�l�m adamı, hayvanların b�ze benzer b�r
şek�lde h�ssed�p düşündüğüne da�r güçlü kanıtlar
ortaya koyuyor. Bu değ�ş�m Charles Darw�n’le
başladı. “Doğal seçilim kuramı, insanların aslında
hayvan olduğunu ve hayvanlar gibi aynı evrimsel
dinamiklerine göre evrim geçirdiğini ortaya
koydu. Darwin, insan ve insan türünden olmayan
hayvanların aslında biçim değil derece anlamında
birbirinden farklı olduğunu ortaya sürdü. Evrim
biyolojide baskın paradigma olduysa bile, bilim
adamları Darwin’in düşüncelerinin evrimsel
süreklilikteki anlamlarını anlayamadılar. Darwin
‘İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi’ adlı
eserinde bizimle hayvanlar arasındaki  benzerlik-     
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lerin altını çizdi ama bilim adamları Darwin’in
argümanını iğrenç buldular. Hayvanları maruz
bıraktığı zulümde hiçbir sınır tanımayan bir araç
olarak mekanikçilik, hayvan deneyleri yapanların
geceleri rahat uyumalarını sağlayan en geçerli
dünya görüşü olarak kabul gördü.” (Hayvanları
Umursamak/Steve Best)

B�zde de kolları olan, dünya ölçeğ�nde güçlü
hayvan özgürlüğü/hakları akt�v�stler�nden oluşan
b�rl�ktel�kler, yapılanmalar var. Steve Best
öncüler�nden, kuramcılarından olduğu ALF’�
(Animal Liberation Front) şöyle tanımlıyorlar:
“Hayvanları sömürünün dehşetinden ve
esaretinden kurtarmak adına bilinçli olarak yasayı
çiğneyen insanlardan oluşmuş birbiriyle gevşek
bir şekilde alakalı hücreler topluluğudur. Bir
hücredeki eylemciler diğer hücredekilerin ne
yaptığını bilmediği için, hiyerarşik olmayan
yapıları ve anonimlikleri yasal otoritelerin bu
kuruluşu yok etmesinin önüne bir engel olarak
çıkar. Hayvan özgürlüğü eylemcileri ister kürk
çiftlikleri ister üniversite laboratuvarları olsun,
hayvanları serbest bırakmak ya da kurtarmak için
de bu binalara veya yapılara girerler.”

Geçt�ğ�m�z yıllarda Türk�yel� hayvan hakları
savunucularından gelen b�r �let�de yer alan,
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, Marmara
Hayvan Hakları Federasyonu, Ege Hayvan Hakları
Federasyonu Kurucu Kurulu, Hayvan Hakları
Konfederasyonu Kurucular Kurulu �mzalı
met�nde seç�mlerde m�lletvek�l� adayı olacaklara
şu çağrılar yapılıyor, talepler d�le get�r�l�yordu:
“2004 yılında TBMM’de kabul edilen 5199 Sayılı
Hayvanları Koruma Kanununun, özellikle
hayvanlara yapılan işkence ve vahşeti suç
saymaması, kabahat olarak tanımlaması nedeni
ile yasadan beklenen iyileşmeler gerçekleşemedi.
Yeni dönem TBMM Milletvekilliği için adaysanız
öncelikli hayati önem taşıyan talebimiz, ‘TBMM de
bekleyen, 2004 yılında kabul edilen yasadaki  hak-
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ları dahi kaybettiren yasa tasarısının geri
çekilerek, demokratik ortamda STK’ların görüşleri
dikkate alınarak yeni bir yasa tasarısı
hazırlanmasına’ destek vermenizdir.
Bu bağlamda, seçilip meclise gittiğinizde
aşağıdaki hususların takipçisi olacağınıza söz
vermenizi istiyoruz.
1. Yasanın TCK kapsamına alınmasını talep
ediyoruz.
2. Belediye bakım evlerinin ölüm kampı olmaktan
kurtarılması
3. Hayvanat bahçelerine yasak getirilmesi
4. Yunus parklarının yasaklanması
5. Sirklerin yasaklanması
6. Hayvanlar üzerinde deney yapılmaması için
çalışmalar yapılması
7. Orman Su İşleri Bakanlığının kadro ve ekipman
olarak güçlendirilmesi
8. Toplama çözüm değil. Kısırlaştırma teşvik
edilmeli.
9. Doğalarında insanla birlikte yaşamak olan
köpeklerin konması için devasa bakım evlerinin
ölüm kampı olacağı bilinmelidir.
10. Tehlikeli hayvan tabiri yasada yer
almamalıdır.
11. Dövüşlere karşı adli idari tedbirler alınmalıdır.
12. İnternet ortamında üretim, dövüş, satış siteleri
için ciddi tedbirler alınmalıdır.
13. Belediyeler ve kurumlar gönüllü ve STK’lar ile
hayvan haklarında daha aktif çalışmalar
yapmalıdır.
14. Okul müfredatlarına hayvan sevgisi ve
merhamet dersi konması sağlanmalıdır.”

Taks�m Gez� Parkı’ndak� ağaçları kes�p yer�ne
avm-plaza ya da Topçu Kışlası’nı yen�den
yapmak �sted�kler�nde göster�len tepk�y�
unutmuyoruz, karar sah�pler� de unutamıyor.
Oysa bu topraklarda Hal�karnas Balıkçısı olarak
da anımsanan Cevat Şak�r Kabaağaçlı ve Man�sa
Tarzanı olarak b�l�nen güzel �nsanlar da
yaşamıştı.
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1890'da G�r�t'te doğan ve asıl adı Cevat Şak�r
Kabaağaçlı olan yazar, Osmanlı Pad�şahı
Abdülham�t dönem�n�n devlet adamlarından
tar�hç� Şak�r Paşa'nın oğludur. Çocukluğu
babasının görev� neden�yle bulundukları At�na'da
geçer. İlköğren�m�n� Büyükada Mahalle
Mekteb�'nde, ortaöğren�m�n� Robert Kolej'de
tamamlar. İng�ltere'ye g�derek Oxford
Ün�vers�tes�'nde dört yıl Yakın Çağlar Tar�h� okur.

İstanbul’a dönünce D�ken, Res�ml� Gazete,
Res�ml� Ay, İnc� g�b� derg�lerde yazılar yazar,
kapak res�mler� ve süslemeler yapar, kar�katürler,
ç�zg� romanlar ç�zer.

Res�ml� Hafta derg�s�nde yayımlanan
“Hapishanede idama mahkûm olanlar bile bile
asılmaya nasıl giderler” başlıklı yazısı neden�yle
İstanbul İst�klal Mahkemes�’nde yargılanan yazar,
“Memlekette isyan bulunduğu sırada, askeri
isyana teşvik edici yazı yazmaktan” suçlu bulunur.
Yıllar sonra Bodrum'a olan aşkı �le tanınacak
yazarın Bodrum'a �lk gel�ş�, İst�klal
Mahkemes�'n�n kend�s�n� üç yıl kalebentl�k cezası
alarak Bodrum'a sürgün etmes�yle olur. 1,5 yıl
Bodrum'da kalır, cezasının son yarısını
İstanbul'da geç�r�r. Cevat Şak�r Kabaağaçlı,
cezasını tamamladığı 1928'de kend� arzusuyla
Bodrum'a dönerek, 1947'ye kadar burada yaşar.

 Bodrum’u ağaçlandıran �nsan

Bu dönemden sonra kent�n ant�k dönemlerdek�
adı Hal�karnassos'tan dolayı “Halikarnas
Balıkçısı” takma adıyla eserler�n� yazmaya
başlayan yazar, yurt dışından tohum ve f�dan
get�rerek Bodrum'un güzelleşmes� �ç�n büyük b�r
çaba harcayarak Bodrum’u ve bölgey�
ağaçlandırır, “Mavi Yolculuk” adını verd�ğ� tekne
turları düzenler, tur�st rehberl�ğ� yapar.
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İlg�nç ve doğa sever olarak öneml� �nsanlardan b�r� de Man�sa
Tarzanı olarak b�l�nen, resmî kayıtlara göre Ahmedd�n Carlak
ya da kend� �fades� �le Ahmet Bedev�’d�r.  1899 yılında Bağdat'a
100-125 km kadar kuzeyde olan Samarra şehr�nde dünyaya
gelm�ş Kerkük kökenl� b�r Türkmen olan Ahmedd�n Carlak
hayatını Man�sa’yı tüm Türk�ye’ye örnek olacak şek�lde
ağaçlandırmaya adar ve yaşadığı süre boyunca b�nlerce ağaç
d�ker. Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı �ç�n İst�klal Madalyası
sah�b�d�r. Sp�l Dağı'nda yaşayan ve Man�sa sokaklarında
üzer�nde sadece şort �le dolaşan Ahmedd�n Carlak'a halk 1934
yapımı “Tarzan” f�lm� Man�sa s�nemalarında göster�me
g�rd�kten sonra yaşamını bu f�lmle özdeşleşt�rerek Manisa
Tarzanı adını takar. 1963 yılında hayatını kaybed�nce Man�sa                        
halkınca b�r efsaneye dönüştürülen Ahmedd�n Carlak’ın heykeller� d�k�l�r, her yıl ölüm yıldönümü olan 31
Mayıs’ta Man�sa'da anma törenler� düzenlen�r.

“Kurtuluş savaşı sonlarında işgalci devletlerin orduları çekilirken Batı Anadolu’daki her yeri ateşe verirler.
Alevler öyle kuvvetlidir ki Manisa’nın yemyeşil manzarası katran karasına dönüşür.” Bu durumu üzüntüyle
gören tutkulu b�r doğa sevdalısı olan Bedev�, savaş sonrasında Man�sa'nın manzarasını tekrar yeş�le
dönüştürmek üzere burada kalmaya karar ver�r. Askerl�k b�tm�şt�r, ancak ona göre bu vatan �ç�n ağaç
d�kmek yen� b�r kutsal görevd�r. Az�mle mücadele ederek b�rkaç senede mutlu sona ulaşır.

Yoksul ve yalnız b�r hayat yaşayan Bedev�, 1933'te 30 l�ra aylıkla bahçıvan yardımcısı olarak Man�sa
Beled�yes�'n�n kadrosuna alınır. Kend�s� de yoksul olduğu halde Beled�ye'den aldığı aylığı fak�rlere y�yecek
ve g�yecek almak �ç�n harcar. Yaz-kış şortla ve last�k pabuçlarla dolaşan Man�sa Tarzanı Bedev�, tek
malvarlığı olan üzer�ne sadece esk� gazete sererek kullandığı ahşap b�r sed�r�n bulunduğu kulübes�nde
yorgansız, yataksız ve yastıksız yatar. Yaşamında fazla masrafı olmadığından paraya �ht�yaç duymaz,
kazancını fak�rler �ç�n harcar. Kulübes�n�n olduğu, başkalarının 25-30 dak�kada çıkab�ld�ğ� Sp�l Dağı'ndak�
Topkale Tepes�ne, last�k pabuçlarıyla b�rkaç dak�kada çıkar, kend� saat�ne göre saat 12:00 olunca
muhtemelen asker�yeden kalma esk� b�r top arabasından 1 el top atışı yaparak saat�n 12:00 olduğunu halka
da b�ld�r�r. 

Man�sa'nın ağaç ve yeş�ll�ğ� �le özdeşleşen Tarzan, üye olduğu dağcılık kulübüyle Türk�ye'dek� dağların
z�rveler�ne tırmanmayı tamamlayıp Man�sa'ya döndüğünde, kes�lm�ş ağaçları görünce, "Yokluğumdan
yararlanıp ulu çamları kesmişler, evlatlarını kaybetmiş baba gibiyim, göğsüme hançer saplanıyor, dayanamı-
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DÜNYA YALNIZ B İZ İM DEĞİL
MESUT KARA

Cevat Şak�r Kabaağaçlı, 1928'e kadar daha çok kar�katür,
kapak res�mler� ve desenler yaparken, bu tar�hten sonra
g�derek ressamlıktan uzaklaşarak kend�s�n� tamamen
yazarlığa ver�r. Bodrum ve çevres�ndek� hayat, tab�at, den�z,
den�zc�ler, sünger avcıları, balıkçılar, balıklar, kuşlar roman ve
h�kayeler�n�n konusunu oluşturur.

 Man�sa Tarzanı
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yorum" diyerek kahrolur. O kadar üzülür k� kalp spazmı geç�rerek hastaneye kaldırılır. Aşırı efor neden�yle
kalp yetmezl�ğ� teşh�s� konur. Kend�s�n� daha az yorması öner�lse de o tam �y�leşmeden hastaneden
çıktığı g�b� kent merkez�ndek� park �çer�s�ne hazırlanmış yen� kulübes� yer�ne, Sp�l Dağı etekler�ndek�
kulübes�ne yerleş�r. Sağlık şartları bakımından tekrar hastaneye kaldırıldığı 31 Mayıs 1963 günü �se
hayatını kaybeder.  [1]

 Man�sa Tarzanı beyazperdede

Yönetmen Orhan Oğuz Man�sa Tarzanı’nın hayatını 1994 yılında aynı adla s�nemaya aktarır.
S�nemamızın �lk çevrec� f�lm� olarak kabul ed�len f�lmde, Kurtuluş Savaşı sonrası yanmış yıkılmış
Man�sa’ya İst�klal Madalyası taşıyan b�r adam gel�r ve şeh�rdek� ölmüş doğayı yen�den canlandırıp kent�
ağaçlandırıp yeş�llend�rmek �ç�n b�r mücadeleye başlar. Yönetmen Orhan Oğuz. Nuray Oğuz’un
senaryosundan Orhan Oğuz’un çekt�ğ� f�lmde Man�sa Tarzanı’nı Talat Bulut canlandırır. Talat Bulut’a
Serap Sağlar, Pınar Avşar, Ayton Sert, Kutay Köktürk, Özlem Savaş, N�hat N�kerel g�b� oyuncular eşl�k
eder. F�lm 31. Antalya F�lm Şenl�ğ�’nde (1994) “En İyi 3. Film”, “En İyi Senaryo” ödüller�n� alırken, 7.
Ankara F�lm Fest�val�’nde de (1995) Talat Bulut’a başarılı oyunculuğu “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü
kazandırır. Man�sa Tarzanı f�lm�n�n set koşullarından ve sahnelerden dolayı üç gün ac�lde yattığını,
ölümden döndüğünü bel�rten Talat Bulut, f�lm �ç�n b�r der� b�r kem�k kalacak kadar k�lo verm�şt�. İy�
f�lmler�n başarılı oyuncu y�ne Orhan Oğuz’un yönett�ğ� 1988 yapımı “Her Şeye Rağmen” f�lm� �ç�n de
tanınmayacak kadar k�lo almıştı.
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[3] Yaşam öyküsü �ç�n Man�sa Val�l�ğ�’n�n resmî
s�tes�nden yararlandım.                         .
http://man�sa.gov.tr/man�sa-tarzan�-ahmet-bedev�
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Mahpus Tekerlemes�
SENCER BAŞAT

Güneşim parlar
karanl ığ ım söner
gecem kararır  bazen
hayal im tavandan döner

Duvarım boyanır  imgeyle
si l in ir  kapım
yolum açı l ı r
köprüm kapanır

Suyum akar  akarken boğar
çiçeğim açar  solar  kokarken 
kuşum uçar  ararken konar

Çocuğum oynar  gölgemle
düşer  anam peşine ağlar
susar  kel imeler im kendine

Mahpusum özler im
özler  dururum
kavuşurum
gün yanar
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SİMETRİK KEDER 
SÜREYYA Ş .  AYDINHAN

balkonda sarkan düşünceyim gece kapl ı  iç imde
mumdan yapı lma kalbime alevl i  sözler  düşer
senden benden yansımalar  ik iz  aynalarda:  lavinia

eğir i len dünyaya her  zaman tutunamıyor  insan
çivin  bi le  çürüyor  iniyorsun duvarından
ay soğudu üşüyen birkaç yı ldız  uyku eşiğinde

kışa girerken katlayıp  kol lar ımdan
dertop bulut  göğe kaldırdım kendimi  yazdan 
arasında kurutup saklamak iç in  yüzümü
tazeledim kır  ç içekler ini  nevresimin

beni  çağıran sesi  dövüyor  kıyıya dalgalar
boynumu uzatt ığım yana ıs lak
karanfi l  gençl iğ im yast ığıma düşüyor
 
kadınlar ın  birbir ine s imetr ik  kederler i
bol  teyel le  işaret lenmiş  aynı  ipeğe
şimdi  bölsek ne var  ne yok akşamlara hüznü

lavinia,  iy ice  ser inledi  havalar  
verse  ceketini  şair  ç ık ıp  gideceğim ş i i rden
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i skaryot!
biz  yaşayanlar  iç in
çığırtkanl ığ ıydı  mevsimin
düşler i  anımsatan
ceset ler le  dolu  yüreğimden
yalnız l ığ ın
yaşayabi ldiği  kadar

bir  zamanlar  daha
mermi  yüklü kelebekler in
ağır l ığ ında güzel l iğ in
ki  e l imde ç içeği  her  mevsimin
ve ölümün 
-kanl ı  peler ini-

bir  k i l ise  avlusunda
yıkık  bir  gökyüzünün
kır ı lmış  ses ler i
k i  başımda mızrağıyla  kati l im
ve ölü  bir  toprağın yamacına
ser i lmiş  bedenim
-çok ter l iy im-

İSKARYOT
EMRULLAH ŞEKERCİ
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İzmir’in cumasıyla ciması, yeşiliyle pıtı, mangalıyla çiğdemi, bıçağıyla kasaturası, maydanozluyla
teresi, şahiniyle serçesi, danteliyle kedimesi, jartiyeriyle korsesi, vazeliniyle gecikmelisi, evde
damıtık rakısıyla köyde süzülü razak şarabı, bemevesiyle siviği, davuluyla dümbeleği, zurnasıyla
gırnatası, vodkalı karpuzuyla rakılı kavunu, devrimiyle futbolu şu saatlerde en tekinsiz şekliyle
patlamaya yüz tutmuştur. Kerevetine uzanırsın; gözlerini kapatır, oradan oraya gezer durursun…
O saat, bu saattir. 01 ile 35, tam bu saatte sevişmeye koyulur; sonraki her saatin size neyi
getireceği, seçtiğiniz patikaya göre ummadık çıktılar sunar.

SAAT 23 İZMİR
SARP KESKİNER
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Güneşi  hapsediyor  yağmur
Cornel ius  a l ıp  g itar ını  int ihar  çal ıyor
Mitoloj i  çok entelektüel
İroni  hümor kara güneş çukuru

Ağustos  kefaret iydi
Bazı  adamların  kaşıkla  içt iğ i  s ıv ı lar ın
Havayla  temas etmeyen
Kameradan takip ederken anneler ini

Ruhsuzlar  kurum murum dinlemez
Dinden ç ıkar  bas  gitara girer  mustaripler
Cornel ius  seni  çok iy i  anl ıyorum
Dersem karl ı  kayın ormanı  diner

Pazen pi jamalarda ter l iyor  basit l ik
Gel  kaşıkla  şu adamları  peşim pişt i
Kıpırdama Cornel ius  geleceğim kurtarmaya
Kurt lar ı  hapsederken kar l ı  kayın ulumaya

Mayın çok şerefs iz
Kız ı l  der i  kara azınl ık  çukuru.

Azınlık Çukuru
TAMER GÜLBEK
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yalnız l ığ ın  soluklandığı  b ir  istasyonun
kucağına bırakmışlar  ıss ız l ığ ı  

raylar  arasına s ık ışmış  hatmiler in  
gül  kurusu akıyor  boyunlar ından 

yolculuk masal lar ı  orada 
bir  trenin camında kalmış  

rüzgâr  ı l ık l ık la  ürpert i  arasında karars ız  
pasl ı  demir ler i  yalayıp  yutuyor

ayaklar ım sar ı  ç izgide huzursuz 
e l ler im cebimde gr i  yokluklar  ar ıyor  

kuş  uçmaz kervan geçmez 
peronlara harf ler i  f ıs ı ld ıyorum 

(bütün şair ler  bir  gün yas  tutacaklar)

annemin yer  yatağında uyurken 
rüyalar ımdan trenler  geçiyor

huruf� trenler
GÖNÜL TOKAYEVA
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Geçen yıl pandem� dönem�nde 4 haz�randa Caz Ked�s� Derg�s�, Açık Ş��r Hareket� ve P�kara Kadın
Harekâtı derg�s�n�n Türk�ye platformunu tems�l ett�ğ� oluşum, Antje Stehn’�n öncülüğünde gel�şen
ve büyüyen, dünyayı dolaşmakta olan ve 250’den fazla uluslararası şa�r� kapsayan Rucksack Global
Poetry Patchwork �le b�r �şb�rl�ğ�ne g�derek, Türk�ye’dek� �lk etk�nl�ğ�n� organ�ze ett�. Türk�ye’den
Hal�m Yazıcı, Altay Ömer Erdoğan, Nesl�han Yalman, Erkan Karak�raz, Erkut Tokman, Ruhsan
İsk�foğlu, Ferhat N�t�n’�n katıldığı etk�nl�kte çeş�tl� ülkelerden yabancı şa�rler de ş��rler�n� Türk
şa�rlerle b�rl�kte Türkçe ve İng�l�zce olarak seslend�rd�ler. Aşağıda etk�nl�ğe katılan yabancı şa�rler�n
ş��rler�n� �k� d�lde okuyacaksınız.

RUCKSACK GLOBAL POETRY
PATCHWORK İSTANBUL-İZMİR ETKİNLİĞİ
YABANCI ŞAİRLER ŞİİR DOSYASI
 ERKUT TOKMAN
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BÖLÜM: 1

Rucksack Global Poetry Patchwork (Rucksack “sırt çantası”) Uluslararası art�st�k-ş��rsel b�r hareket
olup pandem� dönem�nde doğmuş, İtalya’da yaşayan Alman şa�r Antje Stehn tarafından
oluşturulmuştur. “Poetry is my passion” sloganı altında onl�ne olarak tanıtımı tüm dünyaya yapılmış
ve yaygınlaşmıştır. İlk eylem olarak bütün dünyadan şa�rler�n gönderd�ğ� sallama çaylar (tea-bags)
üzer�ne kurulu b�r anlayışla ve buradan üret�len ş��rlerle tek ve büyük b�r s�v�l kucaklama �steğ�n�
paylaşan hareket, adı g�b� dünyayı gezen büyük b�r sırt çantası g�b�d�r adeta. P�acenza’dak� San
Cr�stoforo Kl�ses�’nde açılan “İl Piccolo Museo Della Poesia” (Küçük Şiir Müzesi) bu ş��rlerle ve sallama
çaylardan oluşan b�r serg�yle kapılarını �lk kez dünyaya açtı. İzolasyon ve yasakların olduğu b�r
dönemde Rucksack 58 ülkede 250’den fazla şa�r�n katılımıyla olab�ld�ğ�nce çok d�lde sanata, ş��re ve
s�v�l dayanışmaya nefes vermek adına dünyayı dolaşıyor. Şa�rler�n ses�nden, �nanılmaz b�r yolculuk
ortaya çıkaran bu hareket, İzlanda’dan Ant Dağları’na, Afr�ka’nın savanlarına kadar bu ses� her yere
ulaştırmış ve ulaştırmaya da devam etmekted�r. Bütün bu oluşumlar, kültürel, tar�h�, coğraf� olarak
yüzyılları aşan b�r r�tuel� de yaratmaktadır sözcükler arasında. 
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RUCKSACK GLOBAL POETRY
PATCHWORK İSTANBUL- İZMİR
ETKİNLİĞİ  YABANCI  ŞAİRLER
Şİ İR  DOSYASI

 ERKUT TOKMAN

Glor�a M�ndock 
Ash-Kül (Glass Lyre Yayınları), Glor�a M�ndock, I W�sh Franc�sco Franco Would Love Me (N�xes Mate
Books), Franc�sco Franco’nun ben� sevmes�n� d�lerd�m. (N�xes Mate Books yayınları) Wh�teness of
Bone -Kem�ğ�n Tanıklığı (Glass Lyre yayınları) k�taplarının sah�b�d�r. La Port�le Ra�ulu�, adlı k�tabı
Flav�a Cosma tarafından Romenceye çevr�ld�. Noth�ng Dev�ne Here-h�çb�rşey kutsal değ�l burada-adlı
k�tabı (U Soku Stampa- Blood Soaked Dresses -kana bulanmış elb�se(Ibbetson St. Press). Karadağ’da
yayımlandı. Amer�ka’da ve dışında pek çok kez eserler� yayımlandı. Eserler� 11 d�le çevr�ld�. “Cervena
Barva” yayınlarında ed�tör ve 2017-2018 Somerv�lle Master Programı’nın ödüllü şa�r�.
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D�saster

I suffer many woes,
not serene but �mposs�ble.
Always on the edge, 
crash�ng �nto you, 
plung�ng w�th force 
for your heart to welcome 
my d�saster.

My l�fe floats �n fragments—
I try to grab them.
You, absent.
Me, surrender�ng to my fate.

No tears, only clouds breez�ng by
chauffeur�ng me away, where I 
dream of you, l�ps qu�ver�ng, 
for a moment �n the past.

Felaket

Pek çok dertten muzdar�b�m
Sak�nl�k değ�l ,�mkansız
Her zaman sınırda,
Sana çarpıyor,
Kuvvetle dalarak
Kalb�ne su serpmek �ç�n
Ben�m felaket�m

Yaşamım parçalara bölünmüş yüzer
Onları el�mde tutmayı dener�m
Sense kayıp.
Ben, kader�me tesl�m.

Gözyaşı yok, sadece bulutlar es�n�t�l�
Ben� uzaklara sürüklüyor, sen�
Hayal ett�ğ�m yere, t�treyen dudaklar,
Sadece b�r an, geçm�şte.
 
İngilizceden Türkçeye çeviren: Erkut Tokman 
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RUCKSACK GLOBAL POETRY
PATCHWORK İSTANBUL- İZMİR
ETKİNLİĞİ  YABANCI  ŞAİRLER
Şİ İR  DOSYASI

 ERKUT TOKMAN

Iskra Peneva 
Belgrad’ta (Sırb�stan) doğdu. Matemat�k mezunudur. Yerl� ve yabancı günlük ve edeb�yat
derg�ler�nde ş��rler� yayımlanmış, Sırp ve Makedon Edeb�yatı antoloj�ler�nde yer almıştır. Eserler� 15
farklı d�le çevr�lm�şt�r. B�rçok ödül ve takd�r kazanan Iskra’nın, en son ş��r k�tabı Somewhere In-
between (Arada B�r Yerlerde), 2016 yılında 55. Struga Ş��r Akşamları'nda Makedon d�l�nde
uluslararası en �y� ş��r k�tabı ödülünü almıştır. 2018'de yayımlanmamış ş��r dosyası �le Hırvat�stan'ın
uluslararası ödülünü kazanmıştır. 2019’da Makedonya’da Makedon ve Sırp Edeb�yatı çev�r� ve
d�kkate değer ödülü “Lingva”yı kazanmış ve 2020'de İtalya'da Volturn�a Ed�z�on� yayınev� tarafından
en �y� yabancı yazar ödülünü almıştır. Makedoncadan Sırpçaya ve Sırpçadan da Makedoncaya
çev�r�ler yapmaktadır. Sırp Yazarlar Derneğ� ve Sırp Gazetec�ler Derneğ� üyes�d�r.
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W�shes Leav�ng
      
I l�ve at a ra�lroad stat�on
W�th each tra�n departure
One of my w�shes travels out �nto the world

In a new town
At a stat�on
It gets off
Fl�es above the bu�ld�ngs
Under the clouds
Observes and grows

When �t grows b�g enough
One w�sh comes true
Far away from me

Yola Çıkan D�lekler
      
Yaşadığım yer, tren �stasyonu
Her tren�n yola çıkışıyla
Dünyayı gezer d�lekler�m�n b�r�

Yen� b�r şeh�rde
B�r �stasyonda
İner trenden
B�naların üzer�nde süzülür
Bulutların altında
Gözlemler ve büyür

Yeter�nce büyüdüğünde
B�r d�lek gerçekleş�r
Benden çok uzaklarda

İngilizceden Türkçeye çeviren: Erkan Karakiraz

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2022 



RUCKSACK GLOBAL POETRY
PATCHWORK İSTANBUL- İZMİR
ETKİNLİĞİ  YABANCI  ŞAİRLER
Şİ İR  DOSYASI

 ERKUT TOKMAN

Betty G�lmore 
Oklohomalı Amer�kalı şa�r ve tanınmış b�r Blues sanatçısıdır. İtalya’da M�lano’da yaşamaktadır.
Rucksack Global Poetry Patchwork organ�zatörler�ndend�r. Pol�t�k ve caz ş��rler� yazıyor. 
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Soft Summer

It was a soft summer, sad
and the moon somet�mes
came out at n�ght
begg�ng for attent�on
the seasons met unnot�ced
we rushed through sunsets
and wandered through the dark
ponder�ng small mean�ngs
break�ng cycles
los�ng the taste of t�me.

Hoş B�r Yaz

Hoş b�r yaz akşamıydı, hüzünlü
Ve bazı bazı Ay
Bel�r�rd� gecede
D�kkate muhtaç 
Mevs�mler farked�lmezd�
B�z günbatımını yakalamak telaşında
Karanlığa doğru daldık
Dar anlamlara kafa yorarak
Kırarak çemberler�
Zamanın tadını kaçırarak

İngilizceden Türkçeye çeviren: Erkut Tokman
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RUCKSACK GLOBAL POETRY
PATCHWORK İSTANBUL- İZMİR
ETKİNLİĞİ  YABANCI  ŞAİRLER
Şİ İR  DOSYASI

 ERKUT TOKMAN

Manr�co Murz�
İtal�an şa�r, yazar, çev�rmen. İtalya’nın Unesco Kültür Elç�s� ve Roma’dak� Naumo Vakfı’nın başkanı.
15’ten fazla k�tabın yazarı. Marger�t Yourcenar, Nec�p Mahfuz, Os�p Mandelste�m g�b� yazar ve şa�rler�
çev�rd�. Son k�tabı Le Mosche d� Omero Rafaell� yayınev�nden 2021’de yayımlandı.
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D� Porto �n Porto

È �l m�o corpo una nave p�rata.
Da quale bosco fu tagl�ata la legna, 
da quale c�elo s� staccò �l resp�ro
che d� dentro s� muove;
d� quale monte è �l legno della botte,
d� quale v�gna �l v�no che cont�ene,
�gnoro. La ver�tà come l’acqua s� sparge, 
ed è una casa che non ha cort�le
�l mondo. Nè conosco
quale canto d� gallo svegl�ò l’onda.

D� porto �n porto trasc�no �l des�der�o.
Importa �l v�agg�o, non �mporta l’arr�vo.
La vòlta é coppa che un poco s’�ncl�na
a farc� bere solamente un sorso
del l�qu�do m�stero.
D� g�orno c’é un sassso d� fuoco
a farm� lume, 
d� notte una facc�ona vagabonda
che m� r�corda come v�va anch’�o
d� luce �n prest�to.

Dal tempo senza numero
nessun segnale.
Del mondo che trottola
non s� avverte �l fruscìo.
Le stelle, solo perché lontane
non possono bruc�are ch� le amm�ra.
E sopra �l cuore fa peso
anche un p�um�no d� m�mosa.

a El�o F�l�ppo Accrocca, �l quale ha sugger�to �l
t�tolo a questa raccolta.
 La poes�a è nata dopo.

L�mandan L�mana

Vücudum b�r korsan gem�s�d�r.
Hang� ormandan kes�lm�şt� tahtası,
Hang� gökyüzünden uyanmış  
İç�nde dolaşan nefes�;
Hang� dağındır tahta fıçı
Hang� bağındır şarap k� �ç�ne boş verm�şl�k
Katılmış. Gerçek dağılan su g�b�d�r,
Ve b�r evd�r avlusu olmayan dünya
Dalgayı uyandıran horozun
Ötüşünü b�le b�lmez

Arzuyu sürüklüyorum l�mandan l�mana. 
B�r varışı değ�l yolculuğu satın alan.
Akıcı b�r g�zem�
Yalnızca b�r yudum �çmem�z �ç�n 
Azıcık eğen b�r kadeht�r gök kubbe. 
Gündüzler� ateşten b�r çakıl taşı
Vardır bana ışık veren,
Geceler� koca berduş b�r yüz
Bana hatırlatıyor aydınlıkta
Nasıl yaşadığımı borçlu

Rakamların ve �şaretler�n
Olmadığı b�r zamandan.
Vızıltısı duyulmayan topaç
B�r dünyadan. 
Yıldızlar yalnız çünkü uzaklıkları
Onları seven� yakamazlar.
Ve kalb�n üstünde
B�r m�mozanın tozu
B�le ağırlaşır.

Bana bu seçk�n�n adını öneren ve aynı adlı ş��r�n daha
sonra doğmasına sebep olan El�o F�l�ppo Accrocca’ya. 

İtalyanca aslından çeviren Erkut Tokman
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RUCKSACK GLOBAL POETRY
PATCHWORK İSTANBUL- İZMİR
ETKİNLİĞİ  YABANCI  ŞAİRLER
Şİ İR  DOSYASI

 ERKUT TOKMAN

Antje Stehn
İtalya’da yaşayan Alman şa�r, görsel sanatçı, sanat kuratörü, Alman Ex�l-PEN üyes�. 1980’den ber�
sanat çalışmaları Avrupa ve Amer�ka’dak� uluslararası serg�lerde boy gösterd�. 2014’ten ber� ş��rsel ve
sanatsal performanslar �cra ed�yor. Kollekt�f “Poetry is my passion” ( Şiir benim tutkumdur) adlı
uluslararası ş��r hareket�n�n b�r parçası. TamTamBumBum, Los Abluc�on�stas ve Teerandaz ş��r
derg�ler�n�n ortak ed�törler�nden. P�acenza-İtalya’dak� “İl Piccolo Museo della Poesia”nın yönet�m
kurulunda yer alıyor. 2022 yılında en son ş��r k�tabı olan “Grotesk”� yayımladı (Exped�t�onen
Yayınev�). Ş��rler� on farklı d�le çevr�ld� ve pek çok uluslararası antoloj�de yer aldı. 2020 yılından ber�,
250’den fazla uluslararası şa�r�n yer aldığı, ş��r-sanat projes� “Rucksack a Global Poetry Patchwork”ün
kuratörlüğünü yapıyor.
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Empathy �s a Learn�ng Path

Lucy �s dead.
She fell from a twelve-meter tree
at the beg�nn�ng of our h�story.
And we stra�ghtened up
bel�ev�ng ourselves to be rat�onal, sp�r�tual
be�ngs
w�th a spec�al place between angels and
an�mals
yet, our hearts are a no�sy local market
the ch�ldren have the�r hands full of torn herbs
they crush sp�ders and ants
they chase each other w�th stones and st�cks
and as strong men
they sk�p d�plomat�c procedures 
the grammar of confrontat�on:
Act before the opponent does
f�ght regardlessly
unt�l the end 
and not�fy us w�th a 
tweet.

Empat� B�r Öğrenme Yoludur

Lucy ölü.
B�z�m tar�h�m�z�n başladığı yerde
Y�rm� metre yüksekl�ğ�nde b�r ağaçtan düştü.
Ve b�zler d�md�k doğrulduk
Akılcı ve ruh� varlıklar olduğumuza �nanarak
Melekler ve hayvanlar arasında özel b�r mertebede
Fakat, kalpler�m�z gürültülü yerel b�r markett�r
Çocuklarımızın eller�nde yolunmuş otlar vardır
Onlar karınca ve örümcekler� ezerler
B�rb�rler�n� taş ve sopalarla kovalarlar
Güçlü adamlar g�b�
D�plomat�k prosedürler� atlarlar
Yüzleşmen�n d�l b�lg�s�n�:
Düşmanlarından önce davran
Kavga et hürmet etmeden
Sonuna kadar
Ve b�z� haberdar et
B�r tweetle

İngilizceden Türkçeye çeviren: Erkut Tokman
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garip  bir  türküdür  iç imde mır ı ldanan 
yalnız  deniz ler in  yeniden sevmelere  her  ç ırpınış ından döndüğü…
ruhun kafesini  darmadağın edip ruhuma karışt ığ ı  o  gece 
canın cana verdiğidir…

sessiz l ik  tünüyor  üzer ime dökülüşler inin  damlacıklar ında
kıpırt ıs ında s ırr ın  perde perde e l ler inde yaratı lan senl iğ i
f ışkırmamış  kirpikler inde yeşert is i  ı rmak ırmak t itreyiş ler in  
çat lamış  debis ine gönlün 
iç ime yansıyış lar ının  harından su taşıyış ı
soyunup değdiğin  yer ler in  fecr inden 
oylumlarında üşüyen tek ç iy  taneciğinin  ç ığ l ığ ına eği l iş i  
gamzesinden koynun 
kucağına sere  serpe geçiş ler in  s/onsuzluğundan bir  k ız  ver iş i  
ürpert is inden üf leyen sevda ç içeğidir

ardını  sancıyış lar ın  kesişen sel inden damladığı  boynun gevşeyiş ler inden öpüşü
öptükçe ,
y ı ld ız  y ı ld ız  parçalanan köprücük kıyı lar ına kendini  dar  at ış ı
ağzında buğusu güneşsiz  kal ış lar ın  önünde şavkın yırt ık lar ından uçuşu
duvağının  yel ler inden nezler ime saçı l ış ı
sustuklar ından seviyorumları  iç iş idir
sayıklayış lar ının  sayıklayış lar ıma çarptığı  o  anın alevini
 ıs landığı  nefesleniş ler in  akış lar ına bırakış ı
kızaran uçlar ın  utancından göğe
 bedenden ayrı l ış lar ın  ar ınmış l ığ ını  ver iş i
yüz yüze yükseldiğimiz  o  anın göz göze gel iş inde kirpiğinde vurulduğudur

eskiz ler inden doğuyor  us lar ıma bıraktıklar ının  iz ler i
is inde pır ı l t ıs ı  meneviş ler ine uyanan sevincinde sabahın
büyüyen c ıv ı l t ı lar ında bebekler inin  
halka halka kapkara bakış lar ının  şeffaf l ığ ından çeki l iş i
kucağıma sokuluşlar ının  o  hal inde memede meyvesi  
er itt iğ imiz  çat ırt ı lar ın  bizden sakladığımız  
bize  rağmen ardımızı  sürükleyen coşkusunda
deltasında bi ldikler ini  okşanış lara katış ı  
köpük köpük kavuşmalar ın  s ıcağından kaçış lar ında
git ’ ler inde gel ’ ler inin  öyles i  ıs latt ığ ıdır…

Sancı 
FİL İZ  KALKIŞ IM ÇOLAK  
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bir  uzun zamanı  dört lere  kat lar  
k ırk  kez  başımızın  üstünden uçan kuşlara bakardık
kimseler  sabahın canına daha okumamış  olurdu
canımızın  sesini  d inler  bir  sudan gel i rdik  seninle
sakin kinsiz  bir  sudan,  hemen yanından geçen başımızın
er ik  ağaçlar ı  çat ıs ıydı  daha serçeler in
kendi  su  olan manzaranla  gülerdin  bana
aynalar  hiç  yaşl ı  göstermezdi  seni ,  ne  zaman baksan

uzun suskunluklar ımız  o ldu sonra seninle
kısa konuşmalar ımızdan sonra 
en çok bir  ç içekte susmuştun 
ben toprağını  değişt ir i rken saksının
uzun kısa  mektuplar ını  okudum sonra
suyun gölgesinde masama bıraktığın  giderken

sakin günler imizin  ger is inde hiç  mi  gürültümüz 
ulaşmazdı  o  sahi l  kentine
sen el  ayak çeki l ince gel i rdin
el im ayağıma dolaşırdı  sen gel ince
bir  temmuz sonuydu unutmam
bir l ikte  sahi le  inmişt ik
i lk  defa durup karş ımda 
yaşl ı l ığ ımda da öpecek mis in  beni  ağzımdan,  sormuştun
şaşırmış  susmuştum o an
şimdi  söylüyorum
sevdiğin  bir  ağız  şekl im olmal ı  yaşlandığımda seni  öpecek

çok kıymet tükett im bi lmeden var l ığ ının  sevincini  senin
sen el ler inle  bir  suya götürürdün oysa beni
ben ısrar la  daha mavi  derdim bozkır lar
suyun çok ötesinde sen coşkun bir  suyken
bir  adım ötende kum,  bozkır  ben

sevd�ğ�n b�r ağız şekl�m olmalı
 

    EMİN KAYA
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Sonra neden �lk tanıştığımız günü hatırladım,
İnebey Caddes� numara 47, esk� b�r Bursa ev�,
g�r�şte küçük b�r bahçe ve tek katlı ahşap b�r yapı.
İnsan tab�� şa�r den�nce böyle g�zemler �ç�nde s�sl�
b�r�n� bekl�yor karşısında ama �y� k� öyle b�r� h�ç
olmadın. Şa�rl�ğ� son nefes�ne kadar hak ett�ğ�ne
ben şah�d�m. Ama şa�rl�ğ�n kadar heyecanlandıran
d�ğer şey, o �lk tanışma gününde ben� ked�ler
�ç�nde karşılamandı. Ortalık tam b�r bayram yer�,
koltuklarda telev�zyonun hatta b�lg�sayarın
üstünde b�le tatlı tatlı öğlen şekerlemes� yapan
ked�ler. Tanışma faslından sonra bana
�mzaladığın �lk k�tabı da hatırlıyorum, Ked�
Uykuları. Böyle tanışmalar �nsanın kalb�ndek� en
gen�ş odaya yerleş�yor. Ne zaman dünyanın bu
kötü g�d�şatından yorgun düşsem kend�m� hemen
o odaya atıyorum. Senden b�r �k� ş��r okumak
nefes oluyor bana. B�r de onaltıkırkbeş’�
hazırladığımız günler� hatırladım, han� sen�nle bol
kavgalı geçen zamanlar, ben ne kadar derg� bu,
c�dd� b�r �ş desem, sen osuruktan b�r derg� �ç�n
arkadaşlarımı kırmam derd�n; o vak�tler
kavrayamadığım bu b�lgel�ğ� ş�md� daha �y�
anlıyorum. Hatta sana kızıp �lk k�tabıma da
aldığım osuruk böceğ� ş��r�n� yazmıştım, �y� k�
yazmışım, �nsanın böyle kızab�leceğ� hak�k�
dostlara daha çok �ht�yacı var.

Buraları soracaksan her şey çok değ�şt�, ev�n
satıldı, yer�ne gar�p b�r b�na yaptılar. Bu çağın
karakter� bu; güzel olan h�çb�r şeye k�msen�n
tahammülü kalmadı. K�tabını arkadaşın Eşber
Yağmurderel� hala basmadı ama olsun yılmak
yok. Ş�md�lerde çok sevd�ğ�m b�r arkadaşım,
tanısaydın sen de çok severd�n em�n�m, Mel�h 

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİNE
VE ŞAİR METİN GÜVEN'E. 

GENÇ KEDİ/  HÜLYA DENİZ ÜNAL
MEKTUP VAR/  MUHARREM SÖNMEZ
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Karagöz yüksek l�sans tez�n� sana ayırdı, üstel�k
Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2022 Ödülü’nü
bu tezle kazandı ve bu çalışma k�taplaşacak. İy�l�ğ�
çoğaltan böyle güzel yüreklere selam olsun.
Ben� soracaksan evlend�m, hem de dünya güzel�,
dünya �y�s� b�r�yle. Adı Derya, ş��rler�n� sev�yor,
sen�n g�b� b�r de ked�ler� yan� tam b�r kafa deng�n
olurdu. Asıl sürpr�z� sona bıraktım tab��, b�r kızım
oldu, adı Neh�r; �nc�re, zeyt�ne, b�r de ked�lere
bayılıyor, hatta �lk yaş günü pastasını ked�l�
yaptık. M�rasın em�n ellerde.

Artık esk�s� kadar ş��r yazamıyorum, şa�rl�k o kadar
da umurumda değ�l, k�msen�n b�rb�r�n�
d�nlemed�ğ�, okumadığı böyle b�r ortamda ney�n
şa�rl�ğ�. Bunun yer�ne sen�nle okuduğumuz
yazarları, k�tapları tartışmayı yeğlerd�m ama
sadece kırık b�r özlemle hatırladığım gülüşün var
hatırımda. 

İy� k� bu dünyadan geçt�n, �y� k� ş��rler yazdın ve �y�
k� dost olduk sen�nle.

Dünyanın her yer�nden
Kend�me kart atsam Met�n Ab�
Ve yıkansam bütün neh�rler�nde yeryüzünün
Bu yalnızlık kokusu geçer m�?

Osuruk Böceğ�, Merd�vendek� Çocuk, zımba k�tap
2011.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2022 



Kaçan kovalanan
Iş ıks ız  tek kalan
Gölgesinden başka bir  şeyi  o lmayan kadın

Vücuduna anı lar ı  
Zihnine acı lar ı  s ığdıran
Ölümü yaşamda bulan
Gölgesiy le  dans eden kadın

Sessiz  ç ığ l ık lar ını  yaşamına
Geceler i  gözyaşlar ını  aynalara
Yanl ız l ığ ını  uykular ına gömen 
Gölgesiy le  dans eden kadın

Gölgesiy le  dans eden kadın
Kalbinin  f ıs ı ldadığı  yalnız l ığ ını  ış ığ ı  açarak yok sayan
Alkolün aff ına s ığ ındığı  akşamlarda
Ölse de terk  etmeyeceğini  b i ldiği  tek şeye tutunan
Bak camda yansıman

Ağızımda bir  küfür  g ibi  adın
Damağımda tadın
Canımda kanın 
Omzumda bacaklar ın

*
"Bir  metrel ik  duvara t ı rmanarak o  er ik lere  ulaşamazsın"  dedi  gülerek kendinden
emin bir  şeki lde.
"Çabaladığım gerçeğini  değişt irmez ama" dedi  kadın.
Adam şaşırmışt ı  yüzündeki  afal lama bu cevabı  beklemediği  gerçeğini  bel l i
ediyordu.  Yol  boyunca cepler inde duran belki  de  t itrediği  bel l i  o lmasın diye
sakladığı  e l ler i  i lk  defa göründü.  Duvara yaklaşt ı .  Kocaman nasır l ı  uzun parmaklar ı
annesinden ayr ı lmak istemeyen ve ağlayarak istediğini  yaptırabi leceğini  sanan
gel işmemiş  bir  er iğ i  yakaladı .  Yaşama şansını  kaybetmiş  küçücük can dan sadece
bir  ç ıt  ses i  duyuldu.  Çıt .  Bir  şey başladı  o  gece.  Bir  şey bitt i .  Küçük bir  ç ığ l ık  yok
oldu gecenin ıss ız  karanl ık  sokaklar ında.  Bir  adam sevdi  bir  kadını .  Hem de çok
sevdi .  Bir  ses  böldü geceyi .  O gece kadın arkasına bakmadan gitt i .

Gölges�yle dans eden kadın
İLYA YARAŞ
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*
Özlediğim anı lar  var
Hatır ladığım insanlar
Boş saydığım hayatlar
Çamurlu göl ler
Veya çamura bulanmış  z ihinler

Rus rulet inin  tet iğinde yaşanan hayatlar  var  mesela
Üç perdel ik  basit  b ir  oyun aldatmak
Namlunun başında ve ucunda ik i  k iş i  var
Üçüncüye ne gerek var

Avcı  adamlar  var
Del ic i  bakış lar
Yalnız  ağaçlar  g ibi  baltasını  bekleyen kadınlar
Sararak öldüren sarmaşığı  kesmenin ne anlamı  var

Herşeyin farkl ı  o lduğu vadedi len bir  dünya var
Ya da s ikt ir  et  hayatın  ne anlamı  var?

*
Şehri  b ir  insanla  sevmek 
Sokaklar ında i lk  defa korkusuz bakabi lmek
Dikenl i  te l ler in  ardında öfke bürümüş acıkl ı  h ikayeler  hissetmek
Veya sadece yürüyüp gidebi lmek

Sokak lambalar ının  sanki  bir  anı  yansıtan ruhlar ının  arasında;  ötelere  dalmış
bakış lar ını ,  oralarda ne olduğunu ve benim neden hiçbir  zaman oraya ulaşamayacağımı
bi lemedim
Kendine zarar  ver iş inde ki  öteki leşt irmeyi  
İnsanlara bakarken ki  sahte gülümsemeni
Çekip gitmeler ini
Veya ger i  dönemeyiş ler ini  h iç  bi lemedim
Yumuşak yataklar  uyku öncesi  masal lar  erken geçt i
Başucumdaydın
 Yalnız  uyuyamadığımı  kokunu aradığımı  bi l i rdin  
Saçımı  okşardın ben uyuyana kadar
Kol lar ında yok olur  g iderdim
Sabah uyandığımda gitmişt in
Masal lar  çöktü üstüme cadıyı  modern zamanlar  ülkesinde kaybedince hansel  ve  Gretel ,
bar i  ben gitmeyeyim diye ayak parmaklar ımı  teker  teker  yedi ler
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Küstah ayna karş ıma geçti  e l in i  bel ine koyup duvara yaslandı ,  sen hiçbir  mutlu
olamazdın ki  zaten yeni  mi  anladın dedi  gülerek
Kendini  umuda bulaşmış  g iys i ler i  y ıkamaya adamış  korkak bir  k ız  geldi  yanıma kalk
oradan dedi  başkasına sözü geçmiyor  demek diyip  umursamadım
Sonra gökten üç  e lma düştü hiçbir i  bana düşmedi .  
Halbuki  canım ne de çok e lma çekmişt i  

Hiçbir  şey eskis i  g ibi  o lmayacak bi l iyorum
Belki  bu yüzdendir  bir  zamanlar  emin olduğum taptığım düşüncelere  art ık  gözü
kapal ı  inanamıyorum

*
Yüzüne bakıp adlar ını  tahmin edebi leceğin şehir  insanlardan deği l im ben dedi .
+Şehirde yaşayıp şehir le  savaşı  o lan,  hep uzaklara bakıp as l ında yaşadığı  yere  ait
olan bir  t ip leme de deği l im.  Beni  çok yanl ış  tanımlamışsın  yazdığın  hikayede
kendini  sevmiyor  diye değişt irmek iç in  kaldır ı lmış  burnunun yaratt ığı  laf lar ına ve
yaralar ının  acıs ından kalan kaşınt ıs ına aldırmadım
-senin hikayen ne o  zaman dedim söz  ver iyorum istediğin  gibi  yazıcağım
+Yit ik  şehir ler in  masal lar ını ,  eski  b ir  defter in  dokunulmayaşındaki  hasret i  ve  boş
geçen trenler in  ayr ı lan yol lar ında ki  katı  hüznünü severim ben dedi
Cam ayakkabı lar ın  peşinden koşarken gözden kaçan ve hayata bir  e lveda
çakarcasına kapı  önler ine bırakı lan yırt ık  ayakkabı lara gülümserim
Kendimizi  b ir  şeki lde hikayesine katmaya çal ışt ığ ımız  ve  önemli  saydığımız
insanlara deği l  tebessüm ett inde çürümüş diş ler i  kocaman dudaklar ından bende
burdayım diye f ı r layan kimsesiz  çocuklara veya soğuk bir  sokağın tombul  kedi ler ine
saygı  duruşunda bulunurum
Kavalcının  isyanını  göremeyiş imize,  g itt ikçe soğuyan küçük bedenlerde ki  kocaman
gözlere  ağlar ım.
Albümlerde ki  tamamlanamamış  geçmişimizi  düşleyerek tebessüm eder  sonrada
sikt ir  et  diye  kapağı  kapatır ım.
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kış sonu ha�kuları
MELİH ELHAN

1 .
s a l a ş  k a h v e n i n
s a n d a l y e s i n d e  g ü n e ş
ç a y ı n  r e n g i n d e

2 .
n e ş e l i  b u l u t
d a ğ ı n  s ı r t ı n a  b i n m i ş
b a h a r ı  k a r ş ı l a r

3 .
c a m ı n  ö n ü n d e
l o d o s  ş a r k ı  s ö y l ü y o r
k ö r k ü t ü k  a ş ı k

4 .
ç ı p l a k  a ğ a ç l a r
y e ş i l  b i r  ö r t ü  i s t e r
k ı ş  h o y r a t l ı ğ ı

5 .
e v i n  s a h i b i
k a z l a r ı n  ç o b a n ı  k i m
ö f k e l i  p o y r a z

6 .
ç o c u k  s o r u y o r
k u m a  s a p l ı  ş e m s i y e
y a z  g e l d i  d i y o r

7 .
r e n k l e r ,  k o k u l a r
ç u l l a n ı r  ü s t ü m ü z e
t a ş r a d a  p a z a r

8 .
a y  y ı k a n ı y o r
n i l ü f e r l e  g ö z  g ö z e
s ü s  h a v u z u n d a

9 .
b a h a r  y a ğ m u r u
y o l u m u z u  y ı k ı y o r
t o p r a k  k o k u s u

1 0 .
d e n i z  k e s t a n e s i
ç ı t ı r t ı l a r  i ç i n d e
y a z  h a b e r c i s i
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1 1 .
k ö p e ğ i n  s e s i
g e l e n i  k a r ş ı l ı y o r
b a h a r  m ı  y a z  m ı  

1 2 .
d e n i z  b a l ı k s ı z
ç ö p ü  e ş e l e r  m a r t ı
s o n u  d ü n y a n ı n

1 3 .
u z a y a n  g ü n l e r
k ı s a l t ı y o r  g e c e y i
m u t l u l u k  h i s s i

1 4 .
k u ş l a r  t e r z i s i
d e m  ç e k i y o r  b a l k o n d a
b o y n u n d a  i p l i k

1 5 .
k a l e s i  k u m d a n
t a ş  s e k t i r e n  ç o c u ğ u n
y a z  h i k â y e s i

1 6 .
s a h i l e  k o ş a r
m a v i  k ı s a  p a n t o l o n
y ü k l ü k t e n  i n i p

1 7 .
k a ç ı y o r  b a y g ı n
k o k u s u  m e l i s a n ı n
b a h ç e  ç i t i n d e n

1 8 .
k o p a n  u ç u r t m a  
n e f e s  v e r i n c e  i m b a t
d e ğ d i  b u l u t a

1 9 .
h e r c a i  y a ğ m u r
ç i ç e k l e r i  ö p e r e k
g e ç i p  g i d i y o r

2 0 .
a t e ş  b ö c e ğ i
d e l i k  d e ş i k  e d i y o r
m a t  k a r a n l ı ğ ı
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HAYATIMI KAYDIRAN ON ŞARKI

D E N İ Z  P I N A R
HAZ :  SARP KESKİNER
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LALO SCHIFRIN :  “"DANUBE INCIDENT"
Peyote'nin şimdiki yerine taşındığı ilk yıllar. Atmosfer yaratma üstadı Lalo'nun
compilation plağı çok dinlenmekten fena çizilmişti. Öyle ki her bir tam
dönüşündeki çizik başka bir ritim oluşturuyordu. Bu halde bile setlerimde
çalmaya devam ediyordum.

http://www.youtube.com/watch?v=LkVGfVXPy18

HAYATIMI KAYDIRAN ON ŞARKI
D E N İ Z  P I N A R  /  H A Z :  H A Z :  S A R P  K E S K İ N E R

VAMPYROS LESBOS SOUNDTRACK: 
"THE LIONS & THE CUCUMBER"
Jess Franco'yla ilk tanıştığım film. Çok genç yaşta kaybettiğimiz nefes kesici Soledad
Miranda'nın filmin başında İstanbul'da bir gece kulübünde bir vitrin mankeni ile birlikte
sunduğu erotik sahne gösterisi sırasında bu parça çalar. Bu lezbiyen vampir filminin ve
müziklerinin üzerimdeki etkisi hala devam eder.

http://www.youtube.com/watch?v=OEGGGUMrliA

MESSER CHUPS: "SUPER MEGERA"      
B sınıfı korku, vampir, Euro-sleaze filmlerinden sample'lar, surf, rockabilly,
moog ve diğer eski Rus analog klavyeleri, theremin... Bu parçanın ortalarında
Criswell'in "Torture, torture pleasures me" sample'ı. Yine bahsedilen filmlerden
bölümlerle oluşturdukları klipleri. S&M, bondage, tiki kültürü, egzotika, voodoo,
burlesque ve space age pop gibi beni de fazlasıyla etki altında bırakan tüm bu
özelliklerin tek grupta vücut bulması çok şaşırtmış ve etkilemişti. B filmlerini
nasıl deştiklerinin bir örneği de Oleg'in İstanbul'u ziyaretlerinde grup için özel
hazırladığım dj setim esnasında bizim kayıp filmimiz "Dişi Kilink"i sormasıdır.
 
http://www.youtube.com/watch?v=17aOnoxj9N4

BONZO DOG BAND: "BY A WATERFALL"        
Büyük deha Vivian Stanshall'ın dada fikirleri ve kara mizahını ortaya koyduğu, ilk
duyduğumda şaşkınlık geçirdiğim grup. Bu manyaklar topluluğu eski çizgi film efektleri ve
tuba kullanımı ile de başka hiçbir şeye benzemeyen sesler çıkarıyordu ortaya. Narmanlı
Yurdu'ndaki dükkanı ziyarete gelen yaşlı bir İngiliz çiftin "Hunting tigers out in India" parçası
tesadüfen plakta dönerken, bir ağızdan bağıra bağıra eşlik etmeye başlamalarını unutamam.

http://www.youtube.com/watch?v=loKznDGqTcw
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PAUL SIMON: "FIFTY WAYS TO LEAVE YOUR
LOVER"
İlk aldığım plak Simon & Garfunkel'ın "Sounds of silence"ıydı. Aradan geçen
yaklaşık 25 yıldan sonra şaşırtıcı şekilde bu parçaya büyük tutkuyla bağlandım. 

http://www.youtube.com/watch?v=MG-0BWLybIQ
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VENTURES: "TELSTAR"                  

Hayranı olduğum Joe Meek'in en güzel bestelerinden. Tüylerimi diken diken
etmiştir hep. En sevdiğim sörfçüler Ventures ile fezaya seyahat...

http://www.youtube.com/watch?v=D6DmtPQv7V8

HAYATIMI KAYDIRAN ON ŞARKI
D E N İ Z  P I N A R  /  H A Z :  H A Z :  S A R P  K E S K İ N E R

OMAR KHORSHID: "POPCORN"             

Lübnanlı bu gitaristin; sörf gitarı, titrek moog klavyeler ve göbek havalarını bir araya
getiren psychedelia'sı çok şaşırtmıştı beni. Özellikle de bu popcorn cover'ı. 

http://www.youtube.com/watch?v=8KTFYpbSJJY

DICK HYMAN: "MOON GAS"       
Moog klavyelerin sınırsız ses olanaklarına ve dünya dışı tuhaf seslerine ilgimin
başlamasını sağlayan albümlerdendir. Özellikle bu plakta eşlik eden Mary Mayo'nun
rüya etkisi yaratan sesini de çok sevmiştim. Uzay bossa nova'sı.

http://www.youtube.com/watch?v=gvg_NSPsyVk

FRANKIE LYMON & THE TEENAGERS: "I 'M NOT A 
JUVENILE DELINQUENT"
Bu parçayı söylediğinde 13 yaşındaymış. Kazancı Yokuşu'ndaki ilk evimde toplama Rock &
Roll kliplerinden oluşan bir videoda bu performansı da vardı. Emin ve Ünver'le sürekli geriye
alıp, tekrar tekrar dinlediğimizi hatırlıyorum.

http://www.youtube.com/watch?v=9r2HF5uHtNE

TINY TIM: "EARTH ANGEL"               
Tiny Tim ve "tiny" ukelele'si. Bu televizyon şovundaki performansına özellikle bayılırım.

http://www.youtube.com/watch?v=TT8t0VxZXEM
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“KONSERVE: KENTLER ARASI SANATÇI DEĞİŞİM VE MİSAFİRLİK PROGRAMI” İşt�rakç�ler�

İZMİR: KARANTİNA �n�s�yat�f�, Kend�ne A�t B�r Oda �n�s�yat�f�, Atölye Deneme Sanat ve Ekoloj� Derneğ�,
Ned�rc�k Yayınları, Açık Stüdyo, Sarı Den�zaltı Sanat İn�s�yat�f� 
DİYARBAKIR: Metal Kolekt�f, Am�dart Kültür Sanat Topluluğu 
ÇANAKKALE: Çamtepe Ekoloj�k Yaşam Merkez�, Saye Collect�ve 
MUĞLA: Carbon Collect�ve, Caz Ked�s� 
BURSA: N�lüfer Beled�yes� 
SOFYA: Meet�ng Po�nts, Ideas Factory 

KONSERVE: KENTLER ARASI SANATÇI
DEĞİŞİM VE MİSAFİRLİK PROGRAMI* 

Teos Kültür Sanat Derneğ�’n�n
CultureCIVIC[1] Kentler Arası Ağ
Gel�şt�rme H�be Programı desteğ�yle
İzm�r, Çanakkale ve Bursa’da 5 köyde
düzenled�ğ� 3 haftalık m�saf�rl�k
programları, on �k� Türk�yel� ve Bulgar
sanatçıya kırsal kültürel m�ras
unsurlarından es�nle yapıt üretme,
sosyalleşme ve deney�m paylaşma
olanağı sunuyor. Çevr�m�ç� söyleş�ler,
açık stüdyo z�yaretler� ve sanatçı
konuşmalarıyla zeng�nleşen program,
Ek�m �le Kasım aylarında İzm�r ve
Bursa’da açılacak �k� serg�yle sona
er�yor.

M�saf�rl�k Programı 
10-30 Mayıs 2022: Gödence (Sefer�h�sar,
İzm�r - Türk�ye) 
9-30 Haz�ran 2022: Adatepebaşı -
Çetm�başı - Küçükhüsun (Ayvacık,
Çanakkale - Türk�ye) 
8-29 Temmuz 2022: M�s� (N�lüfer, Bursa -
Türk�ye) 
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 [1] cultur-c�v�c.org
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[1] karant�namekan.com
[2] meet�ngpo�nts.bg
[3] facebook.com/C�v�lSoc�etyExchange/

konserve/консерва ağı ned�r?

İzm�r’den KARANTİNA[1] kolekt�f� �le Sofya’dan Meet�ng Po�nts’�n[2] 2020 yılında C�v�l Soc�ety
Exchange[3] desteğ�yle hayata geç�rd�ğ� konserve/консерва ağı, somut olmayan kırsal kültürel
m�ras unsurlarına sanat yoluyla görünürlük kazandırmak amacıyla yaratıcı, katılımcı yöntemler
�zleyen organ�zasyonları �çeren, uluslararası b�r ağ olarak faal�yet göster�yor. Hâl�hazırda on b�r
ülkeden otuzu aşkın bağımsız organ�zasyonun deney�m paylaşımına olanak tanıyan ağ, kırsalda
yaşayanları kültür üret�m�n�n etk�n parçası kılacak b�r model gel�şt�rmey� amaçlıyor. 

KONSERVE :  KENTLER ARASI  SANATÇI  
DEĞİŞ İM VE MİSAFİRLİK  PROGRAMI
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Koord�nasyonu üstlenen, m�saf�rl�k programını tasarlayıp yürüten Sarp Kesk�ner (Teos Kültür
Sanat Derneğ�) ve Gökçe Süvar� (KARANTİNA kolekt�f�), projen�n ortaya çıkış gerekçes�n� şöyle
özetl�yor: “Şimdilerde hepimiz, küçük ölçekli üretimi ve dolayısıyla ülkelerin ekonomik yeterlilik
becerisini planlı şekilde ortadan kaldıran neo-liberal politikaların köylük alanları nasıl çöküntüye
uğrattığına tanık oluyoruz. Tıpkı Bulgaristan ve Türkiye’de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında
gençler, istihdama katılma ve düzenli gelir elde edebilme umuduyla doğup büyüdükleri kırsalı terk       
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ediyor; metropollere veya başka ülkelere göç
ediyor. Sağlıklı ve adil gıdayı sağlayan
geleneksel tarıma, folklora ve yerel zanaatlara
dair endemik birikim, kırsal nüfusun hızla
yaşlanmasından dolayı silikleşiyor. Dahası verili
durum, bu birikimin yaşanan erozyondan dolayı
bozulmaya uğradığına, kültürel çeşitliliğin de
mono-kültürel bir yapıya büründüğüne işaret
ediyor. Buna bağlı olarak köyler, yaşayan
kültürel ortamlar olmaktan çıkıp turistik cazibe
merkezlerine, maksimalist festival alanlarına
dönüşüyor. Bu meseleye dikkat çekmeyi
amaçlayan işitsel ve görsel belgeseller ise
zamanın ruhuna uyumlu şekilde kısıtlı bir kitleye
ulaşıyor. Buradan hareketle, ağın bileşenleriyle
birlikte kentle kır arasındaki kopukluğu
gidermek adına, endemik bilginin aktarımında
hangi yöntemleri kullanabiliriz; bu değerlerin
sanatsal pratiklerle işlenebilmesine ve görünür
kılınabilmesine yerel toplulukları nasıl dâhil ede-
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Çanakkale (Foto: Gökçe Süvari)

İzmir (Foto: Gökçe Süvari)

Gödence (Foto: Sarp Keskiner)

KONSERVE :  KENTLER ARASI  SANATÇI  
DEĞİŞ İM VE MİSAFİRLİK  PROGRAMI

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2022 



biliriz; sanatsal programları ‘kültür götürme’
yaklaşımından uzak durarak kırsala nasıl
taşıyabiliriz gibi sorulara cevap arıyoruz. Bu
bağlamda konserve/консерва ağı kapsamında
her yıl farklı köylerde düzenleyeceğimiz misafir
sanatçı programlarıyla sanatsal üretimi merkez
dışına çıkartmayı, bugüne kadar izleyici rolü
biçilen yereli kültür üretiminin aktif paydaşı
kılmayı hedefliyoruz.” 

facebook.com/konserveproject
�nstagram.com/konserveproject

* “KONSERVE: Kentler Arası Sanatçı Değ�ş�m
ve M�saf�rl�k Programı Ağı”, b�r Avrupa B�rl�ğ�
projes� olan CultureCIVIC: Kültür Sanat
Destek Programı tarafından f�nanse
ed�lmekted�r. 
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Çanakkale (Foto: Sarp Keskiner)

İzmir (Foto: Gökçe Süvari)

KONSERVE :  KENTLER ARASI  SANATÇI  
DEĞİŞ İM VE MİSAFİRLİK  PROGRAMI
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Hanımefend�,

Verd�ğ�m sözden dönmek ve
s�ze b�r kez daha yazmak farz
oldu.

Bana geçen yıl verm�ş
olduğunuz kanaryalara daha
fazla bakamayacağım. Onlarla
karım �lg�len�rd�. Ben�m bütün
yaptığım kanaryalara bakıp s�z�
hatırlamaktı.

Bana ne söyled�ğ�n�z� hatırlıyor
musunuz? Ded�n�z k�, “S�z�n
karınız var, ben�m kocam,
görüşmemel�y�z. Keşke karınız
olmasaydı! S�ze bu kanaryaları
ben� hatırlamanız �ç�n
ver�yorum. Bakın şunlara: Karı 

KANARYALAR | YASUNARI KAVABATA
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ÇEVİRİ  KEDİS İ
ONUR ÇALI

ve koca! Kuşları satın aldığım adam, b�r erkek b�r d�ş�y� rastgele seçt�, aynı kafese koyuverd�.
B�rb�rler�ne aş�na değ�ld�ler. Her neyse, bu kuşlar s�ze ben� hatırlatacak. S�ze hatıra olarak yaşayan
b�r şey vermem tuhaf görüneb�l�r ama hatıralarımız da yaşıyor. Kanaryalar b�r gün ölecek. O gün
geld�ğ�nde hatıralarımız da ölmel�, bırakalım ölsünler.”

Kanaryalar ölecek g�b�yd�ler. Onlara bakan, g�tm�şt�. Benc�ley�n becer�ks�z b�r sanatçının bu nar�n
kuşlara bakması �mkansızdı. Açık konuşalım. Kuşların bakımıyla �lg�lenen karım öldü ve şüphe yok
k� onun ölümü kuşların da ölümü olacak. Görünen o k� hanımefend�, hatıranızı emanet ett�ğ�n�z k�ş�
karımmış meğer.

Kuşları serbest bırakmayı düşündüm ama karımın ölümüyle kanatlarında derman kalmamıştı sank�.
Ayrıca, bu kanaryalar özgür yaşamaya alışkın değ�ller. Karı ve kocanın b�rl�kte uçab�lecekler� b�r sürü
de yok, ne bu kasabada ne de yakınımızdak� ormanda. B�rb�rler�nden ayrı uçarlarsa da tek başlarına
ölürler. Söyled�ğ�n�z g�b�, kuşları satan adam onları rastgele seç�p, b�r d�ş� b�r erkek, aynı kafese
koymuştu.
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Bununla b�rl�kte, kuşları aynı adama satmaya varmıyor el�m. Bana onları s�z verd�n�z. Ama s�ze ger�
vermeye de gönlüm razı değ�l. Onlar karımın baktığı kuşlardı ne de olsa. Belk� de unutmuş
olduğunuz bu kuşları s�ze ger� ver�p zahmete sokmak �stemem zaten.

Tekrar ed�yorum. Kanaryalar bu güne kadar yaşadı çünkü yanı başlarında karım vardı, ş�md�yse s�ze
a�t hatıraları canlandırıyorlar. İşte bu yüzden hanımefend�, bu kanaryaların ölümde de karımın
ardından g�tmeler�n� �st�yorum. Konu sadece hatıralar da değ�l. Neden en başta s�z�n g�b� b�r�ne aşık
olmadım k�! Karım olduğu �ç�n m�? Karım bana yaşamın sıkıntılarını unutturuyordu. Varlığımı
görmezden gelmeme yardımcı oluyordu. S�z�n g�b� b�r kadınla olsaydım, yüzümü kend�me çev�rmek
zorunda kalacaktım ya da başımı önüme eğecekt�m.

Hanımefend�, �zn�n�zle, kanaryaları öldürüp karımın mezarına gömeceğ�m.

KANARYALAR

ÇEV :  ONUR ÇALI
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Y A Y I N  Y Ö N E T M E N İ :  H A L İ M  Y A Z I C I

Y A Y I N  K U R U L U :  D E V R İ M  D İ K K A Y A ,  H A L İ M  Y A Z I C I ,  S A R P  K E S K İ N E R  

T A S A R I M ,  R E D A K S İ Y O N :  M .  Ö Z G Ü R  M U T L U  

Y A Z I Ş M A  A D R E S İ :  C A Z K E D İ S İ D E R G İ S İ @ G M A İ L . C O M

twitter.com/CazKedisi1

facebook.com/groups/cazkedisisiirdergisi

instagram.com/cazkedisidergi/

https://twitter.com/CazKedisi1
https://www.facebook.com/groups/cazkedisisiirdergisi
https://instagram.com/cazkedisidergi

