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SUNU 
 

  

  

 Görünürlük çağın problemi. Fakat bu problemi sadece tespitle 

geçiştiremeyiz. Her yerde olmak telaşı, her şeyde söz almak telaşı sanatı içeriden 

ele geçiriyor. Söz, anlamını kaybediyor. Sistemin büyük payı var bu duruma 

gelmemizde. Peki bizim yok mu? Düşünmekten öte görünmeyi öne almak, 

eleştiriden öte, arkadaş konseylerini öne almak, karar mercilerini ciddiye almak, 

özgün ve özgür cümleler yerine yapış yapış bireyseliğimizin dışavurumunu öne 

almak... hayatta olan sanata da yansıyor. Kendisinden başkasını göremeyen 

sadece kendisine bakıyor. Bu bakışı önemsediğimiz anlar mevcut lakin bakış 

uzaklara, bir başkasına dokunduğunda anlamlı. Edebiyat belki de bu diyaloğun 

sonucudur. Şimdi seslenecek kimseyi bulamamaktan yakınıyor herkes. Daima ses 

kendisine dönüyor. Orada edebiyat yok. Orada sanat yok. Orada hayat yok.  

 

Bu sayıda da birbirinden değerli eserlerle karşılıyoruz sizleri. Şiirler, öyküler, yazılar, 

çeviri metinler... yeni bir söz için aramaya devam ederek.  

 

 

 

... 

 

Poesis Edebiyat  

“Okurun Kalbine Bir Ok” 
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İLHAMİ BATI 

NAİF NAKİL 

 

 

 

 

Senin beyaz önlük korkun kalmamış gibi bu kız anne  

 

Yeri geldi çok korkuluk üstüne tüm hışmıyla devrilmiş bir begonvil gördük  

Yeri geldik masayı yerinden eden tüm tımarhaneme andını yazdık koca ellerle 

 

Kısaldı çöp  

-ayaz yedik bir tohuma adımızı yazdıktan sonraki vakit  

Ben oturmuş olanları izlemişim başka bir çabam tokmuş gibi  

Daha ilk oyunda yordum mu sorarım kendime  

Stresten okuttuk tersinden bir cümleyi yön duymadan 

Bir romana açılırsa kapı menteşe tanıdık  

Anne bir kız var  

Çok güzel çay içiyor  

Üstelik solak  

Bu yüzden eline çok vurmuşlar yemek yerken  

 

Bazen oturup onu öyle izliyorum  

Bazen oturup onu karşıma çağırıyorum  

Birlikte oturuyoruz  

O çay içiyor ben onu izliyorum  

Beni derin şiirlerden kurtardı anne  

Hakkı ödenmez  

Bana bu şiiri yazmayı öğretti  

Bana yemeği sünnetlemeyi de öğretiyor şimdi  

Yakında ekmeğin içini de çıkartmayacağım  gibi görünüyor bu gidişle 
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Sana neden obsesif derecede bağımlı olduğum ve bu bağımlılıktan neden vazgeçemediğim sorunsalıyla 

yüzleştiğim bir gece geçiriyorum. Tüm kafa karışıklıklarım, ruh bunalımlarım, algı açıklıklarım, çelişkili 

karakter çıkarımlarım beni bu gece bulacağım cevaba götüren sancılarımmış! 

Sana olan bağımlılığımın sebebine bulduğum tek cevap:Yıllardır olmak isteyip de olamadığım kişiydin. 

Üstelik de dişiydin. Aradığım, ihtiyaç duyduğum, özümde eksikliğini hissettiğim dengemi, farkındalığımı, 

aydınlığımı buldum sende ve şimdi kendimi tamamlanmış hissediyorum. Aslında sana değil, kendime 

bağımlı olduğum gerçeğiyle yaşadığım bu yeni tamamlanmışlık, daha önce üzerine hiç düşünmediğim bir 

soru çıkartıyor karşıma. 

 

Şimdi elimde olan bir “Ben” ve olmak istediğim bir “Sen” varsın. 

 

Toplumsal değerlerle baktığımda ve bu değersiz gerçekle yüzleştiğimde doğru ya da iyi bir insan 

olduğumu söyleyebilirim. Senin deyiminle; “İyi insan!Bu da ne demekse?” Fakat bu insanı yaratırken 

anbean nasıl da kendimi yonttuğumu, benden ayrılan her parçada bir şeylerin kopup gittiğini, özümden 

uzaklaştığımı, kendimi yeniden kendi derinliklerime gömdüğümü, varoluş sebebimden koparıldığımı ve 

en sonunda yolunu kaybetmiş bir yolcu gibi belirsizlik içindeki cevapsız sorularla yapayalnız kaldığımı 

görüyorum.  

EMRE ALBAYRAK 

 
BEN NE KADAR BEN OLABİLİRİM? 
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Bu yalnızlık bir boşluk, bu boşluk da bir pişmanlık 

yaratıyor içimde. Bu pişmanlık beni geçmişime 

sürüklerken, sorgulama kaçılması imkânsız bir 

yargılamaya dönüşüyor. 

Bireysellik gözüyle baktığımda kendimle ilgili 

bulamadığım birçok cevabı seninle beraber 

keşfedebildim. Seni izleyerek, yaşayarak, anlamaya 

çalışarak geçirdiğim zaman içerisinde aslında 

kendimi keşfe çıkmışım da bundan şimdi haberim 

oluyor. Sen, bana acı bir şekilde yüzleştiğim aynam 

olmuşsun hayatımdaki varlığın boyunca. Yapmak 

istediklerimi, yapmak istediği zamanda yapabilen 

tek insan olarak çıktın karşıma. Kendi hayallerimi, 

benim yerime bir başkası yaşıyordu ve ona adına 

“Aşk” dediğimiz acınılası duyguyla körü körüne 

düpedüz bağımlıydım. 

Ben, toplum denilen parazitler dünyasının verdiği 

şekle bürünmüş, aklı karışmış bir tutsakken; sen, 

bireysel yolculuğuna yeni çıkmış körpecik bir fidan 

gibi çıkarmıştın o güzel başını topraktan, göğe doğru 

özgürce yükselebilmek için. 

Bu gece, seni kendime tuttuğum bir ayna olarak 

gördüğüm ve o aynanın içine -kırmak pahasına da 

olsa- girmek zorunda kaldığım için umarım bir gün 

beni affedersin. 

Bu bireysellik, her şeyin “Ben”e bağlandığı bir 

bencillik gibi görülebilir aslında. Ki sen de bu 

bencillikten bahsetmiştin bir ara. Hayatı bir kurallar, 

amaçlar ve zorundalıklar reçetesinden çıkartıp, 

kendi bireysel gerçekliğini yazan, aynı zamanda 

hayatı deneyimleyen, kendi keşfini, karşısına ne 

çıkacağını bilmeden korkusuzca yapan ve kendini 

yaratan bir insan olarak bana şunu öğrettin:Aslında 

karanlıkta yaşayan, doğru zannettiği yanlışlarla 

derin bir uyku komasında kâbuslarla boğuşan, 

sınırlarını adına toplum denilen aşağılık bir 

mekanizmanın çizdiği ve benim de bu dünyanın 

maalesef bir parçası olduğum içi boşaltılmış 

koskoca bir yalanın içinde yaşıyormuşum! 

Sana bağımlıyım, çünkü bu yüzleşme sonrasında 

artık “Ben Senim” aforizması “Sen Bensin”ehayat 

boyu sorduğum “Sen kimsin?” sorunsalı ise 

nihayetinde yıllar önce kendime sormam gereken 

en doğru soruya dönüşüyor: “Ben kimim?” 

Aslında ironik olan, bu soruyla beraber cevabını da 

bulmuş olmam. Ama benim öğrenmek istediğim ne 

olduğum değil ne kadar olabileceğim?  

 

Yani, "Ben ne kadar ben olabilirim?" 
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BATUHAN SAÇ 

MÜPTELA-I GAM 

Cenazenin “öl” ricası 

arıyorum 

 

Şimdi size sadece Perşembe 

günlerimi nasıl geçirdiğimden söz edebilirim 

pardon, şaka yapacağımı bekleyen kaç kişi kapıda 

 

Altı senedir, bir omuza el atar gibi oturdum koltuğa 

ekmek karneye bağlandı 

şeb-i yelda yazgıma 

 

22 Aralık 

Dostoyevski •~damdan dönüyor 

23 Aralık 

Troçki İstanbul’a geliyor, aynı gün 

Van Gogh simetriyi bozuyor 

26 Aralık 

Düşün, dur 

31 Aralık 

Ahşaptan son ev 
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Vurduğum yerden kanıyorum 

Ancak peyda oldu gözlerim 

ya da açık konuşayım 

bacaklarımın olduğunu 

onlarla yürüyebileceğimi 

yirmi küsür sene sonra öğrendim.  

 

Cenazenin “öl” küfrü 

  meşgul 

 

Şimdi size sadece Cuma 

günlerimi nasıl ıskaladığımı anlatabilirim 

sene 2021 

radyoda ne çıkarsa dinlemek, işte ölüm 

sike sike! 

ya da hışırtı, arbededen mozaik 

bir şişe parfümde tüm romantik umutlarım 

dokunduğumda teslim olduklarım 

imkânım olsa en uzaktan merhaba derim tüm tanışacaklarıma 

şimdi, hemen. Senelerce beklemeden mesela 

sesimde yuvalanan ağzı bozuk bıçaklar 

kesmiyor da neden uzanmış öylece 

mutfakta topaldan sükût 
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Tıynetsiz ama arkalığı 

çimlere yayılan 

mutlu aile ile geldi 

çerçeveler 

belki de yanılıyorum, mutlu aileler birbirine benzer 

diyerek alıntılamıştı Bünyamin 

 

Ama kim hatırlıyor Haziran’ı 

göz yaşlarımın hırıltı seslerini 

ve hikâyenin susamakla noktalandığını 
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Bak sen! Demek bu yüzden o kadar hiddetlenmiş. E ne bileyim canım? Hem bilsem n’olacak? 
Patronun kankasıymış, geldiğinde hep onda kalırmış diye; o ancak sevgilisinden ayrılınca bir roman 
pırtlatabilen, gitar da çalmayan, şarkı da söyleyemeyen T. Şerbetçi’yi, -sanatçı sıfatıyla hem de- çıkaracak 
mıydım insanların karşısına? Sanat danışmanlığı görev tanımında patronun kankasına sanatçı muamelesi 
yapmak var mıydı? Hayır! Kovulurum daha iyi, dedim. Kovuldum. 

 Şu patronların hiçbir şeye saygısı kalmamış yahu!... Onlar kaybeder, umurumda değil! Yani biraz 
umurumdaydı aslında. Tabii bana işten çıkarılacağım bildirildikten bir ay sonra sevgili patronumun düşüp 
ayağını kıracağını; “Sen daha dur!” diye ilendiğimden olsa gerek, altı ay içinde onun da İstanbul’daki 
büyük patron tarafından görevden alınacağını bilseydim, hiç umurumda olmazdı. Ancak bunlar 
yaşanmamıştı daha. O anda arabama atlayıp uzaklaşmaktan başka bir şey düşünmemiştim.  

 Ayrılma işlemlerini falan avukatım halletsindi. Kararlıydım. Bu tozlu ve dar sokaktan son kez 
geçecekti. İşte şu, sokağa atılıvermiş gibi duran ağacı bir daha görmeyecektim. Hiç sevmedim bu ağacı. 
Garip. Diğerleri gibi dallarını yukarı değil de yere yere uzatıyor. Üstü başı toz hep. İnsana yiyecekmiş gibi 
bakıyor. Yeşil falan da değil. Böyle, önce küflenmiş, sonra paslanmış gibi grili, kahverengili, kızıllı, garip 
bir renk. Pis. 

Bu durumda bana ne iyi gelirdi? Tabii ki denizi görmek. Doğruca adaya sürdüm. Denizin üstünde 
yüzer gibi duran tonlarca toprak, karaya uzun ve ince bir yolla bağlanıyordu. Yolun başına bıraktım 
arabayı. Ada buradan tülden de ince bir perdenin arkasındaymış gibi görünüyordu. İyice alçalan güneş, 
kayaların üzerinde parlıyor; deniz cilalanmış gibi ışıl ışıl. Her şey büyülü bir gerçeklik içinde. Öyle güzel bir 
manzara ki gerçek değildir diye üzülüyor; gerçek olamayacak kadar güzel diye mutlu oluyorum. Büyüyü 
hayata yaklaştırmak için gözlüğümü çıkardım. Öylece yürüdüm adaya. İşte yine orada, tüm ağırlığıyla 
yüzüyor suda. Biraz daha üstüne gitsem kopup gidecek sanki kıyıdan. Fena mı olur? Yüzyıllardır burada. 
Şöyle bir doğrulsa, eteklerini toplayıp bir dikilse ayağa, sırtı kütür kütür etse… Balıklar, yosunlar, 
midyeler, pullar dökülse kucağından. Sonra basa basa denizin yüzüne hiç acımadan, alıp başını gitse. 
Üzülmem ben o zaman. Gitmek iyidir bazen. İyidir. 

Korna sesiyle irkildim. Yolun ortasında öyle durduğumu fark ettim o an. Neyse ya, buluruz bir 
şeyler. Kafamı bir toplasam bulurum bir şey herhalde. Arabaya doğru ilk adımı atmamla durmam bir 
oldu. Tam arkamda duruyormuş bu iki çocuk. Biri, daha büyük olanın ardına saklanmaya çalışıyor. Diğeri, 
kız olan başını – hani yenidünya meyvesinin çekirdekleri var ya, fok balıklarının gözleri gibi yusyuvarlak, 
işte o kahverenginden saçları var başında, karmakarışık, uçları sararmış iyice- yavaş yavaş kaldırdı. 

Yok artık, o nasıl mavi? 
Bu gözlük size ait olabilir mi? 
Gözlerinin içinde bütün bir gökyüzü saklıydı. Tüm renkler, güneşler, ölü bilinen yıldızlar, uçuşan 

yeleleriyle gökyüzü atları… Mide bulantısına benzer bir şey hissettim. Ruhum, bu akıl almaz mavilik 
karşısında eziliyor, yine de bu gözlere daha fazla bakabilmek için çareler arıyordu. Nihayet konuşabildim. 

ŞEBNEM BARIK ÖZKÖROĞLU 

 
ŞİŞE 
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-Senin adın ne kızım? 
O muazzam baş incecik boynun üzerinde hafifçe yana düştü. 
-Sevda 
 Sohbetin burada bitivermesi ihtimaliyle elim ayağıma dolaştı. 

-Nasıl buldun sen o gözlüğü öyle? Bak şimdi, görüyor musun … İyi ki… falan diye zırvalarken Sevda 
imdadıma yetişti. 

- Ben hep yere bakıyorum da ondan. Şişe topluyorum. Bu kıyıda çok oluyor, her sabah önce buraya 
geliriz. 

- Neden? 
Bu saçma sorumdan aslında ne dediğiyle değil, doğrudan kendisiyle ilgilendiğimi, gözlerinin rengini 

çözemediğimi, bu kadar düzgün ve güzel telaffuzun sırrına eremediğimi anladı mı bilmem. Ancak, beşinci 
torununu kucaklamış bir anneanne sabrıyla tekrar açıkladı benim için. 

-Gözlüğünüzü gördüm, çünkü hep yere bakıyorum, şişe toplayarak geçiniyoruz. En çok da bu kıyıda 
buluyorum. Onun için her sabah buraya geliyoruz Memo’yla. Buradakileri toplayıp eve bırakıyoruz. Yani ev 
derken… İşte ev sayılır ne de olsa. 

-Sonra ne yapıyorsunuz Memo’yla? 
-Sonra tekrar çıkıyoruz. Bu kez şu lokantaların tarafını dolaşıyoruz. Dalgın bir garson var, biraz da 

üşendiğinden çöpün yanına atıveriyor şişeleri. Oysa kasalayıp geri verince onlara da para ödüyorlar. 
Bilmiyor mudur sizce? Belki Memo’yla beni görüyor da ondan unutmuş gibi yapıyordur şişeleri. Ay, 
patronu kızmıyordur Allah isterse inşallah… 

İçine Sait Faik kaçmış bu küçük insanı dinlerken karşısında nasıl duracağımı şaşırdım. Sevda böyle 
dünya yıkılana kadar konuşsa dinlerdim herhalde.  

Sözcükleri mermerin üzerinde yuvarlanan cam bilyeler gibi akıp gidiyordu, pürüzsüz. Sesi kalbinden 
yayılıyordu havaya sanki. Öyle yumuşak… Memo –kardeşiydi bence - ablasının beline sarılmış, ancak Sevda 
konuşurken bana bakıyor; kız susunca hemen başını gömüveriyordu sarıldığı küçücük vücuda. Yalnız 
huysuzlanmaya başlamıştı. Kısacık kollarıyla Sevda’nın başına ulaşmaya çalıştı. Ablası anlamış olacak ki 
hemen eğildi, kulakla dudak buluştu. Duyamadım elbette ama pervasızca sormaktan da çekinmedim. 

-Ne diyor? 
-Gidelim, diyor. Sonra Ekrem… 
Yine sustu. 
-Ekrem kim? 
-Hiç, Ekrem işte.  Şişeleri toplayınca ona veririz. O gidip satar, bize para getirir.Biraz. 
-Nasıl biraz? Hepsini vermiyor mu hakkınızın? 
- Yook, en çok onun hakkıdır. Bize de biraz bir şey kalır Allah isterse, inşallah. 
-Allah Allah! Nasıl ya Allah isterse inşallah? Siz o kadar uğraşın bütün gün… Küçücük çocuk yanında, 

sen de küçücüksün… Nasıl vermiyor hakkınızı ya! Bana bugün yapılacak şey mi bu? Patronlar ölsün ya! 
Görüyorsun di mi holdingi de aynı çadırı da! Patron her yerde patron! 
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Kızcağız saygıyla ve sessizce, bağırıp çağırmamı izliyordu. Anneanne tavrı. Neden sonra aklıma 

geldi: 
-Sevda, dedim. Sen bu gözlüğü bana vermeyip satsan aslında iyi para ederdi, biliyor musun? 
Hah işte! Yapabileceğim en büyük terbiyesizliği yapmıştım. Birden akşam oldu. O muazzam baş bu 

kez sağa sola eğilmeden dimdik öylece durdu. Dünya buza kesti. Şimdi bu küçücük vücut karşımda 
devleşirken, gökyüzünde daha ne kaldıysa bu mavi gözlere doldu. Böylece yekpâre asuman konuştu sanki. 
Tam da bir salağa anlatır gibi. Yavaş yavaş. 

-Ben şişe topluyorum. Gözlük toplamıyorum. Gözlük toplanmaz. Bana şişe topla dediler. Başka 
şeye el sürmem. Anladınız mı? 

Sıkıysa anlamasaydım. Öyle bir anladım ki… daha önce hiç bu kadar utanmış mıydım acaba? 
   Çok şükür şimdi gerçekten akşam oluyordu da bitecekti bu ağır, ağrılı, uzun gün. Kıyıda 

beliren gölgeler alacalanmış, lokantalarda tek tek sarı ışıklar yanmaya başlamıştı. Kediler yorgun, üşengeç, 
kapalı gözlerle ama uyumadan öylece yatıyorlardı, tüylerinde güneşten kalanlarla. Şimdi Sevda çadırına, 
diğer insanlar ve patronlar evlerine dönecekti. Çoğu çöpün yanına birkaç şişe bırakan garson kadar iyi 
olamamış, tüm pisliğiyle uykuya dalacaktı herkes. 

Eve girdiğimde beni karşılayan serin karanlık, hâlâ yanan alnıma iyi geldi. Gözlüğü yere, kendimi en 
yakın koltuğa bıraktım. Komşulardan çatal bıçak sesleri geliyordu. Patlıcan kızartılmış. Biber yok. Belki biraz 
patates, o da çocuklara kadar. Biri köfte yapmış kesin. Tabii ya yemek yesin herkes. İyi böyle. Seviniyorum. 

Ben yemeyeceğim bu akşam. Işığı açmayacağım. Balkona da çıkmayacağım. Ama gel de içme 
bakalım. Başımda bir sevda var ve çok şişe lazım. 
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ALİHAN ÇETİNER 

BİR KAMERA BİR TRİPOTA POTPORİ 

                          I 

Bahane bulamıyorum kendimi kandırmaya 

santim santim kaçırıyorum muasır medeniyetleri 

tut tutabiliyorsan ucundan 

tuttuğun derhal elinde kala. 

                        II     

Patron maaştan kesip hayır yapıyor 

benden kesip bana mercimek alıyor 

allah razı... kul kuşkuda 

şimdi bu sevap kime yazıldı 

hadi canım sen de 

kula yazılacak değil ya! 

                      III 

Burada bize göre bir şey yok 

bir gece beni insanlıktan azlederler 

sabah uyanırsın sevgiliyle aranda kur farkı 

gece akşama çöker 

helâk kavmi günah çıkartır çölde tek başına. 

                          IV 

Şeytan götürsün hepsini 

şimdi çekip küfür etsem 

aile içi feodalizm tepeme iner 

akraba arası poz kan bağının kanıtıdır 

pudra şekeri döksen bile çekilmez. 

                           V 

Beş parmağın beşi birbirini tutmaz 

serçe parmağına kin güdüyorum 

                          VI 

Şairler çoktan mars'a gitti.  
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‘’Dışarıda soğuk bir hava varken, içeride sıcak bir uğultu hakim. Üşürken, terliyor insan bu zamanlarda. 
Birkaç kedi çiftleşiyor az ötede. Keşke kedi olsaydım diyorum içimden. Ancak o zaman kendimi bir 
çukurda, iplikle oynamış gibi hissetmezdim. Ölmeyi düşündüğüm zamanlar elbette olmuştu. 
Rüyalarımda, mektuplarımda. Hiç denememiştim oysa. Belki yapsam başaracaktım. Korku işte, tanrı 
korkusu. Sonraları alışmak güç oldu. Şimdi ise ölmekten korkuyorum. ‘ 
‘’Buyrun, sıra sizin,’’ dedi sekreter. Adam içeri bakıcısıyla birlikte girdi. Aklında tek bir soru vardı. ‘’Ölecek 
miyim?’’ Onu bu halde gören doktor kahvesinden içti. ‘’Ölmeyeceksin, merak etme. Oturabilirsin.’’ 
‘’Oturursam ölür müyüm?’’ dedi. ‘’Yok canım, ne ölmesi. Burada biz varız merak etme, otur bakalım.’’ 
Adam aklında zebaniler gibi dolaşan bir takım düşünceleri bırakıp oturdu. Adamı gören ‘’Bu yaşa gelmiş, 
ölümden korkuyor,’’ diyorlardı. Yaşı kaçtı ki? Sekseninde var mıydı? 
‘’Kaç yaşındasın?’’ 
‘’On beş abla.’’ 
‘’Yapma ya, amma gençsin,’’ dedi. Sonra bakıcısı ona tüm süreci anlattı. Hiç ilaç kullanıp kullanmadığını 
sorduğunda, bakıcı cevap vermedi sadece kafasını salladı. ‘’İsmin ne senin?’’ 
‘’Recep abla.’’ 
‘’Neden ölümden korkuyorsun Recep?’’ 
‘’Ölümden değil, yalnızlıktan korkuyorum.’’ 
‘’Öldükten sonra yalnız olacağını mı düşünüyorsun?’’ diye sordu doktor. Terleyen adama sürahiden su 
doldurup uzattı. ‘’Ölür müyüm abla? İçersem ölür müyüm?’’ Doktor bir kez daha aynı cevapları verdi. 
Reçetesine iki tane ilaç ekleyip, önüne sürdü. ‘’Bunları düzenli olarak içeceksin, anlaştık mı?’’ 
‘’Ölür müyüm abla, bu ilaçları içersem?’’ Bu adam başka kelime bilmez miydi? Neden durmadan ölümü 
tekrarlardı ki bu kadar? 
‘’Ölmezsin ablacağım.’’ 
Çıktıklarında saat 12:00’ı gösteriyordu. ‘’Abla nereye gideceğiz?’’ 
‘’Eczaneye  ilaçlarını alacağız.’’ 
‘’Ölür müyüm peki ilaçları içersem?’’ 
‘’Ölmezsin dedim ya, hem niye bu kadar ölümden korkuyorsun?’’ 
Cevap vermedi. 
 

HAKAN KAYA 

 
SORU DEĞİŞMİŞTİ ARTIK 

 
 



Poesis Edebiyat 16 

 

 
 
 
 
Eczanenin kapısından bir esintiyle birlikte girdiler. Bakıcı eliyle durmadan susmasını işaret ediyordu.  
‘’Buyrun ilaçlarınız.’’ 
‘’Nasıl kullanacağız?’’ 
‘’Sabah iki tane, akşam bir tane. Eğer uyumazsa akşam içtiğinden bir tane daha içsin. Ama dikkat edin, çok 
içerseniz ölüme bile götürür.’’ 
Soru yıldırım hızında adamın kafasına dank etti. ‘’Ölür müyüm abla?’’ 
‘’Yani, çok içersen tabii…’’ 
Bakıcısına döndü. 
‘’Duydun mu abla, öleceğim.’’ 
‘’Yok recep, şaka yapıyor. Hadi gidelim.’’ 
Eczaneden çıktılar. Adamın beyni zonkluyordu. Tüm o duydukları şimdi aklında bir yılan gibi süzülüyordu.  
Yağmur yağmaya başladı, çiftleşen kediler kaçıştı, sokaklar sessizleşti. Az önce kiuğultudan eser kalmamıştı. 
Herkes nereye gitmişti? Bu sorular adamın daha da paniklemesine sebep oluyordu. Konuşmak istiyordu. 
Konuşacaktı. ‘’ABLA ÖLÜR MÜYÜM!’’ 
‘’YETER RECEP!’’ diye bağırdı. Gülünç olan kısım az sonra gelecek arabanın bakıcıya çarpıp, onu öldürecek 
olmasıydı.  
‘’Abla, ölecek misin?’’  
Soru değişmişti artık. 
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M. İNAN FİLİZ 

ANANASLAR YATIKKEN 

TİMSAHLARA BENZEMİYORLAR 

MI 

EDEBİYATI 

 

 

 

Yarın yine aynı saatte, yani saat 0üç:00 gibi 

Değilken, belki 05te 

3 başlık altında toplayacağım 

İnsanları. 

İnsanlar portakal bahçelerinde latte 

Macchiato içenler 

Portakal bahçelerinde günlük 

Yevmiyedeler ve 

İstanbul’da Adanalı şairler olarak eder üç. 

Örnekleri çoğalttıktan çok daha sonra üç 

Kola da ayırabilirim tekrar bu topladıklarımı 

Hani ayakta yolculuk edenler 

Mal sahipleri ve 

GOP Meydan’da binecekler olarak 3 kola. 

Hayat ayrılmak ve birleşmek için 

Gibidirse de kısmen 

Müsait bir yerde inmeyi gerektirmeyebilir 

Bazen. 

Şayet lacia macciatonuz bittiyse 

İlk kavşaktan konuya sapabiliriz 

H e - 

Men. 
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Keşke siz de biz de şampiyonluk 

Yolunda ağır yaralar 

Alsaydık sadece, sadece son Kadıköy 

Vapurunu kaçırmak olsaydı dert. 

Bir arkamız kaldı kulak, hatırlayınız 

Yarın yine aynı saatte, yani saat 0üç:00 gibi 

Değilken belki 05te 

Hepinizin yerine koyarım kendimi 

Ben 

 

 

Bu büyük empati, caka, krizantem 

2 puanla şair olmayı kaçırdım 

1985e 1.80 

Bu yüzden asla şiir değildir bu 

Belki bir yolcu biletidir 

Mekke’den Medine’ye turlar kaç paradır 

Bile- 

T i . 

 

 

Çok saçma dedim yine sonra 

 

Ananaslar yatıkken timsahlara 

Benzemiyorlar mı 

Ananaslar yatıkken timsahlara 

Benzemiyor- 

Lar. 
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BOULE DE SUİF 

ÖZGÜR SOYLU 

 Genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen klasik Fransız edebiyatının en iyi kalemlerinden biri olan 

Guy de Maupassant (1850-1893), üretken bir yazardır. Üç yüze yakın kısa öykü yazmıştır. Eserleri bu gün 

Fransa’da on sekiz ciltte toplanmıştır. Aynı dönemde yaşadığı Anton Çehov’la birlikte kısa öykünün 

gelişmesi, yaygınlaşması ve bir edebi tür olarak kabul edilmesinde en önemli rolü oynayanlardandır. 

 Genç Maupassant’ın hocası, annesinin arkadaşı olan Gustave Flaubert’tir. Romanlarında yarattığı 

kişilerin iç dünyalarına derinlemesine giren, inceleyen Flaubert’in hocalığının, Maupassant’ın popüler 

yazarlığa sapmasını engellediği kabul edilmektedir. 

 

 Tombalak 

 Türkçeye Neriman Sankur tarafından “Tombalak” olarak çevrilen “Boule de Suif” Maupassant!ın 

üne kavuştuğu ve başyapıtı olarak kabul edilen öyküsüdür. Yaklaşık sekiz bin kelime olmasıyla kısa 

öykünün fiziki boyutlarını zorlayan uzunluktadı. 
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Özet 

 Öykü, 1870 Fransız-Alman Savaşı zamanında geçer. Almanlar bir Fransız kentini işgal etmişlerdir. 

İşgalciler halka iyi davranmaktadırlar. Yzar bu durumu bir kilise hademesinin ağzından şöyle açıklar: 

 “Hepsi (Alman askerleri bn.) ülkelerinde karılarını ve çocuklarını bırakmışlar: savaş onların da hiç 

hoşuna gitmiyor: eminim ki, orada da giden erkeklerin arkasından ağlıyorlar; onlarda da bizde olduğu gibi 

korkunç bir yoksulluk olacaktır. (...) Ne yaparsınız efendim, küçük insanlar birbirini tutarlar... Savaşı yapan 

büyüklerdir.” 

 İşgalciler her ne kadar halka iyi davransalar da kentin belli başlı tüccarlarından üçü, karılarını da 

yanlarına alarak kenti terk edip Almanların olmadığı bir bölgeye gideceklerdir. Tüccarların sıkıntısı, işgalden 

kaynaklı işlerini yürütemiyor olmaları değildir. İyi koku alan tüccar burunlarıyla fırtına öncesi sessizliği 

hissetmektedirler. Geceleri Alman askerleri öldürülmektedir. İçten içe bir direnişin mayalandığına işarettir 

bu. Tüccarlar direniş dolayısıyla yakın zamanda doğacak kaostan kendilerini kurtarmak istemekte, bunu da 

işgalcilerden nefret ettiklerini söyleyerek, hamasi yurtseverlik nutukları atarak perdelemektedirler. 

 Tüccarlar ve karıları yolda bir arabaya binerler. Arabada iki rahibe, bir devrim savunucusu ve 

devrim savunucusuyla birlikte olan fahişe köylü kadını Tombalak vardır. Tüccarlar ve karıları yol boyunca 

Tombalak’a aşağılayıcı gözlerle bakarlar. Yol uzadıkça hepsi acıkırlar. Tüccarlar aceleyle yanlarına yiyecek 

almamışlardır. Sadece Tombalak’ın yanında yiyecek vardır. Tombalak yiyeceğini arabadakilerle paylaşır. 

 Araba Alman işgalinde olan bir köyde konaklar. Bu kentin işgalci komutanı kentten ayrılmalarına 

izin vermez. Tüccarlar gidip komutana yalvarırlar. Ama komutan izin vermez. Sonra anlarlar ki komutanın 

izin vermesinin tek şartı Tombalak’la yatmaktır. Öykü burada kişilerini iyice belirginleştiren bir dönüm 

noktasındadır. 
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Tüccarlar, karıları ve rahibeler komutanla yatması için Tombalak’ı ikna etmeye girişirler.  Tombalak, bir 

işgalciyle yatmayacağını belirterek şiddetle reddeder. Bu kez tüccarlar ve karıları Tombalak’ın yurtseverlik 

duygularını, rahibeler din duygularını kullanırlar. Tombalak, komutanla yatarak hem iyi bir yurtsever hem 

de iyi bir dindar olacaktır. 

 Tombalak köylü saflığıyla ikna olur, komutanla yatar, araba kentten ayrılır. 

 Yola koyulduklarında tüccarlar, karıları ve rahibeler Tombalak’a bir pislikmiş gibi bakmaktadırlar. 

Ayrıca, hepsinin yiyeceği var, Tombalak’ın yoktur. Tüccarlar ve rahibelerin lüks yiyecekleri, devrim 

yanlısının ise ancak kendine yetecek kadarı vardır. 

 Tombalak, kandırılmışlık, nankörlüğe uğramışlık duygularıyla ağlamaya başlar. Devrim yanlısı “La 

Marseillaise” marşını söylüyordur. 

 

 Simgesel Anlatım 

 Öykü bir başyapıttır. Bu niteliğini, iki ayrı okuma sürecini bir araya toplayabilmesiyle kazanmıştır. 

 Okumalardan biri özette de aktardığım, köylü fahişe Tombalak’ın dramıdır. İkincisi ise, öyküde 

kullanılan sembollerin çözümlenmesiyle yapılacak okumadır. 

 Tombalak’ın dramı aynı zamanda bir sosyal sınıfın dramıdır. Yazar bu dramı öyküde kullandığı 

kişilerini seçtiği sınıf ve katmanlar aracılığıyla , bir sosyal sınıfın dramı haline getirebilmiştir. 

 Öyküdeki her karakter bir sınıfı temsil etmektedir. Tüccarlar zengin kesimi, rahibeler din 

görevlilerini, devrim yanlısı devrimcileri, Tombalak ise yoksul köylüleri temsil etmektedir. Öyküdeki olaylar 

karşısında her birinin mensup oldukları sınıfa has tavırları vardır. İşgalciler karşısında en dik duran 

Tombalak’tır. Tüccarlar Tombalak’ın (Yoksul köylülerin) yanında yurtseverlik nutukları atarlar fakat işgalci 

komutanın önünde yalvar yakar olurlar. İşgalcilere verilecek diyet süslü tüccar karılarının değil Tombalak’ın 

bedenidir. Yani her durumda bedel ödeyen yoksul kesimdir der öykü. Tombalak komutanla yattıktan sonra 

araba hareket eder. Bu kez tüccarlar Tombalak’a bir pislikmiş gibi davranırlar. Bu, zengin sınıfın, ihtiyacı 

kalmadığında yoksul sınıfa nasıl davrandığına dikkat çeker. 

  



Poesis Edebiyat 22 

 

Mola yerine varmadan önce sadece Tombalak’ın yiyeceği vardı. Tombalak yiyeceğini ortaya koyar, 

arabadakileri doyurur. Burada, herkesi doyuranın alt tabaka olduğu anlatılır. Mola yerinden ayrıldıklarında 

bu kez Tombalak’ın aç kalması ise, selamete kavuştuktan sonra yıkımın bedelini ödeyenin yine alt tabaka 

olduğu gerçeğini anlatır. 

 Rahibeler, sıkıştıklarında dini kullanmaktan çekinmezler. Tüccarlara yakın bir duruşları vardır. 

Kendi çıkarlarını düşünen bir kesimdirler. 

 Devrim yanlısı ise öykünün başından sonuna kadar pasif durumdadır. Mola yerinden sonra 

Tombalak’a yiyecek verebileceği düşünülen tek kişi olan devrim yanlısı (çünkü ikisi birliktedirler. Bu 

birliktelik yoksul halkla devrimcilerin birlikteliğine bir göndermedir.) ancak kendine yetecek kadar yiyeceği 

vardır. Tombalak aç kalır, ağlar. Devrim yanlısı “La Marseillaise” marşına başlar. Burada, devrimcilerin 

yoksul halkın ihtiyaçlarına yanıt veremediği anlatılmaktadır. Marş söylemesini ise yoksul halk için bir çağrı 

gibi anlamak da devrimcilerin yoksul halktan kopuk bir durumda, kendi havalarında olduğunu anlamak da 

mümkün. 

 

 Bir Başyapıt 

 Tombalak, 1870 Fransasında sosyal sınıfları, onların savaş karşısındaki duruşlarını ortaya seren, 

başyapıt niteliğinde bir siyasal öyküdür. Öykü, bir fahişe köylü kadının dramı olarak okunduğunda hafifliğe, 

simgeler yerli yerine oturtulduğunda ise didaktizme düşmemektedir. Öykü bu iki yönü birleştirebildiği için 

bir başyapıt olabilmiştir. 

 

Kaynakça 

Maupassant Guy de: Tombalak, Çev: Nermin Sankur, 1.Basım, 2001, Cumhuriyet 
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ÖNDER KARATAŞ 

ANLAM 

 

 

 

 

 

 

Durup 

Bir eşikte 

Mayakovski’yi 

Anlayayım 

Derken 

Susuyorum. 

 

Kanadı 

Şaraba banmış 

Bir kelebek 

Karışıyor 

İşime. 

 

Gözüme 

Tozu 

Kaçıyor 

Sonbaharın 

Göz 

Göre göre. 
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Dumanın yoğun sisi. Bir bilinmeyenin peşinden sabaha dek… Nice gözlerin feri söndü bu yeşil çuha 
üzerinde. Bir mor halka daha… Buradan kurtulmayı niçin denemedim acabıla? 
 
Sütun gibi bacakların servis yaptığı tepsilerden içkimi alır, maça kızının peşine… Bordo halıların, kadife 
perdelerin, altın sarısı pirinç kaplama merdiven başlarının, kapı kollarının billur avizelerin altında… Bir 
gün serbest olacak hem de her yerde… 
 
Kazanmak, onun yüzünü bir kez daha görmek, demek. 
 
Duman, 
içki, 
yeşil çuha 
üzerindeki fişler, 
aylarca gördüğüm tek manzara. 
 
Başka manzaralar da vardı elbet: 
 
Bir çiçeği bir buketle buluşturmak, bir ırmağı denizle buluşturmaktı. 
Sıyrılan etek kaymakam önünde asi olmaya yeter. 
Soluk soluğa kalemi kalem tıraşla açmamak olmaz. 
Tünelin kendisi karanlıksa iki ucu aydınlıktır ya. 
Gide gele açılırız, otura kalka yoruluruz. 
Canlıdır o renk hiç solmaz. 
Yunan sütunu, Roma nizamı… ah Tao duruşunu bilmemek olmaz! 
 
“Buyurun Müteahhit Bey,” diyerek tecrit odasının kapısını açan 
gardiyanın yüzüne bir karayel tısladım: 
 
“Peki ya, 
hangi engerek nerenden ısırdı senin?” 

ÜMİT YILDIRIM 

 
TUTUKLU 
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ÖMER BURÇİN ÖZKİŞİ 

ŞİKAYET DİLEKÇESİ 

 

 

fantastik romanları sevemediysem bir türlü 

çocukluğumda masal okuyanım çıkmadığından  

dramatize edilecek yanı yok bu durumun 

kronik hayal yetmezliği çekmek dışında 

arkadaşlarım çoluk çocuğa karışırken 

dikişleri bir bir açılan hayatım hakkında 

ailemi suçlamaktan garip bir haz duyuyorum 

onlara vantuzlarımla bağlı yaşamaktan hicap 

 

kyk borcumun altına imza atarken 

enflasyonu ve istihdam sorununu hafife almışım 

üzerimde taşınmaz malların sorumluluğu 

-ayrılan çiftlerin başvurduğu bir yöntemdir- 

banka hesabımda elektronik haciz uyarısı: 

bakiyeniz yetersizdir  

devrimciler neden bankamatiklere saldırırmış 

taşla göz göze geldiğimde öğrendim 

 

askerden yıllarca kaçmanın bedeli 

üniversite diplomasının bir pula dönüşmesi 

bedelli askerliğin 4.gününde çürüğe çıkmak 

işte bu kişisel tarihimin ironisi 

siyasi davalarımdan şikayetçi olmadımsa 

ciddiye alınmak gururumu okşadığı için 

 

ah muhsin ünlü allahtan dileğim 

ailenin de 

özel mülkiyetin de 

devletin de 

belasını vermesi 

amin 
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“İnsan, ömrünü böyle mi tamamlamalıydı? Ev ile işyeri arasında törpülene törpülene. Üç kuruş maaşa, 
düşsüz, yorgun ve sarsak. “ 
 

Bunları düşünerek çıktım çalıştığım işyerinin arka kapısından. Kırgın, bitkin ve bıkkındım.  
Günümün yarısını orada, onların yanında yontuyordum. Zorunluydum. Ve zorunluluğun mutsuzluk 
olduğunu biliyordum. Gün akşama dönerken, kalabalık caddelerden koparak inecektim şehrin güneyine, 
orada yaşayan herkesin terk etmek istediği yere. Ellerinden gelse, kalanlara tozlu sokakları, yapış yapış 
akşamları, asabi sabahları, yalınayak çocukları, sentetik hapları, borçları ve intiharları bırakıp 
gideceklerdi. 
Yorgundum. Bir yerlere ait olmak yüktü sırtıma. Ne güneye ne de kuzeyesığabiliyordum.  Her iki tarafa 
da tutunamıyordum. Ne ışıltılı renkleriyle geniş caddeler, ne de çukurun sefil, gürültülü sokakları 
çekiyordu beni. Sığınağım vardı yalnızca. Umutsuzluğu, hırlaşmayı, hırsı, gereksiz konuşmaları dışarıda 
bırakan sığınağım.  
Hava çok sıcaktı, bunalmıştım. Kaçmak, kendime;  içime yakın bir yerlere ulaşmaktı derdim. Harflerin, 
düşlerin ve incecik ezgilerin kıyısına inmek... İhtimaller vardı kafamda, hiçbir zaman olamayacak 
ihtimaller. Onlarla oyalanacaktım. Yalnız başıma. Tek, bir tek, ben olarak.  
Yolların bunca temizliği, parkların düzenliliği, çocukların tiril tirilliği, kalabalık kahve evleri sıkıyordu beni. 
Kof ve riyakâr geliyordu tüm bu düzen. Işıltısı çiğ ışıklar yoruyordu gözlerimi. Karanlık, tekinsiz sokaklar 
daha samimi geliyordu bana. Bir an durdum ve insanları izledim. Onların dudak büzüşlerini, abartılı 
mimiklerini, el kol hareketlerini... Yapay kibarlıklarının altında yatan kibri gördüm, iplemedim. Her şeyi 
anlamak isteyen bir iç sesim vardı. O sesi susturdum. Milyonluk araçlarında, hayli ederli giysileriyle 
geçiyordu bir avuç azınlık. Onların yaşamalarına gıpta etmedim. Yalnızca sövdüm, ağız dolusu sövdüm. 

CABİR ÖZYILDIZ 

 
SIĞINAK 
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Yolum, sıra sıra dizilmiş alafranga meyhanelerin, şatafatlı ve sikindirik sunumlarıyla restoranların, 
enteresan isimli, hesabı kazık kafelerin önünden geçiyordu. Oradakilerin sikik sıkıntılarına, abartılı 
inceliklerine,  şımarık kahkahalarına tanık oldum. İçim bulandı, hızlandım. Aklımdan, balkonda üç beş bira 
geçti. Niye olmasındı ki. Kalabalıktan uzak, sokağın gürültüsüne rağmen içecektim ve içime çekilecektim.    
Duraktayım. Güneye dönenlerle birlikte beklemekteyim. Lüks mağazaların, güzellik salonlarının, ışıltılı 
restoranların arka kapılarından çıkanlarla yan yana. Yorgunlar. Yaşayamadıkları, ulaşamadıkları her şeyi 
bakışlarına imlemişler. Dudakları mühürlü, gözleri donuk. Ellerindeki tek sermaye olan güzellikleriyle genç 
kızlar, duraktan az ötedeler. Gidecekleri istikameti, binecekleri minibüsü kuzeydeki tanışları görecek diye 
ödleri kopuyor. Ellerinde marka mağazaların mukavva çantaları, anne babalarına kızgınlar.  
Ötekilerle birlikte, göz mesafesiyle nehrin bir karış uzağından geçen, kalabalık, ter kokan minibüse bindim. 
Hiç kimse ait olduğu yerin bu minibüs olduğunu düşünmüyor. Ağır bir yapışkanlık var havada, birbirlerine 
değmemeye çalışıyorlar. Herkesi tek tek yokladım. Onlar hakkında hikâyeler uydurdum. Yarım kulakla işçi 
kızları dinledim. Telefonda bağırarak konuşanlara hayret ve anlamazlıkla baktım. Lise talebeleri 
kulaklarından kablolar sarkıtmışlardı. Ne dinlediklerini merak ettim. Kalbinden uzağa gidenlere kızdım. 
“Müsait bir yerde” deyip, indim. 
Dörtyol ağzında inince, siyah naylon poşetlerde zehirli düşler satan torbacılarla karşılaştım, yılışık ve 
pervasızdılar, iğrendim onlardan. Gözlerimle öldürdüm bir ikisini. Cesetleri dörtyol ağzında bıraktım. Her 
mahallede pıtrak gibi bitiveren serin, ferah marketler yerine dar, havasız bakkallara uğradım. Aldım 
alacağımı, çıktım. Tanıdık birilerine rast gelirim de hal hatıra maruz kalırım diye başım önde yürüdüm. 
Aksilik işte, bir ahbaba rastladım, cevaplarımı kısalttıkça kısalttım. Kestirme yanıtların ustası olmuştum.  
Dükkânlarının önündeki taburelerde usanç içinde kaykılmış esnafı belli belirsiz baş hareketimle 
selamladım. Sokağa gireceğim köşede kanıksanmış işsizlikleriyle duranların dalgınlıklarından yararlanıp, 
sola, daha içlere doğru yürüdüm.  
Üstünden kireçle geçilmiş cüretli duvar yazıları okudum, “Yaşasın Devrim Ve…” hala birileri var diye 
sevindim. Kendinden emin ergen aşk sözcükleri az ilerde taze örülmüş bir duvara kırmızıyla işlenmişti,  
“gülü solana, seni ölene…”  gülümsedim. “Az sonra geçecek, merak etmeyin” diye söylendim. Sokağın 
tenhalığından cesaretle başımı gökyüzüne kaldırdım, işte oradaydılar. Esmer çocukların renkli uçurtmaları 
ve günün son turunu atan güvercinler. Bu cendereyi katlanılır kılan renklere ve kanatlara baktım. Bir 
denize dalar gibi dalmıştım gökyüzüne. Yamulmuş çöp varillerindeki yoksul çöplerin kokusuyla ayıldım.  
Yürüdüm, yorgun evlerin önünden, bıkkın avluların kenarından, tantanacı komşulara bakmadan yürüdüm. 
Sıcaktan mayışmış kedileri sesledim, tozlu çiçekleri selamladım. Ulaştım kalbimin yakınına. Sığınağıma.  
Girdim.  Duvarlar gün boyu sıcağı emmiş. Evin içi cehennem. Yorgun bedenimin gözeneklerinden ter 
fışkırıyor. Yıkanmadım. “Nasıl olsa yine terleyeceğim, yatarken yıkanırım” dedim. Biralardan birini elime 
alıp, kalanları, büzüşmüş birkaç meyvenin olduğu dolaba tıktım. Balkonun en görünmez, en karanlık yerine 
kurdum soframı. Bir avuç bayat fıstık, sigara ve bira. Sokağın curcunasını önemsemedim, alışıktım. Bütün 
gürültülerin ortasında kendi sessizliğimi, içimi dinledim. Gitmek isteyenleri, ödleri kopanları, bağıranları 
affettim. Gün boyu yaşananlardan hiçbirini düşünmedim. Gerçekler ağır geliyordu boynuma. İkinci biradan 
sonra o ağırlığı da söküp attım. Nasıl olsa yarın sabah yeniden takacaktım. 
Üçüncü biradan sonra incecik ezgilerle iç içe büyülü şarkılar, şiirler, güzelliğe bükülü sözlerle doldu içim. 
Oyalandım onlarla. Dahası, mırıl mırıl bir türkü okudum, zihnimde birkaç büyülü cümle kurdum, beğendim. 
Belli belirsiz gülümsedim. Sonra, kirpiklerimi üst üste yıkıp, balkonun karanlığında bir oda kurdum 
kendime. İçine alımlı bir beden ve arzulu devinimler ekledim. Gece sıcaktı daha da sıcak oldu. 
Şakaklarımdan inen ter boynuma, oradan da göğsüme aktı. Bir ihtimali sonlandırdıktan sonra ne yapılırdı 
bilmiyordum. Kurduğum odayı dağıttım ve yeni bir sigara yaktım.  
Dördüncünün yarısına gelmiştim. Akşam bitmiş, gecenin sessizliğine açmıştı kapılarını. İhtimalleri kurmuş, 

dağıtmış, ertesi gün için az biraz tahammül yüklenmiştim. Sığınağımdaki uyanık saatlerim tükenmişti. Yarın 

sabah ait olmadığım yerlere gidecektim yeniden. Uyumalıydım. Yıkanmayı unuttum ve uyudum.  
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BENLİK 
AYDIN ZEYFEOĞLU 

 

1. 

Kutsal şeylere ilginiz var mı? 

 

Benim yok, onlar benimle çok ilgili. Nereye gitsem bir kutsal. Maruz kalıyorum. 

Üstüme üstüme, sağdan soldan… Kutsala kalsa ben de kutsalım. Hadi be oradan; 

beni ne şeytanlar, ne zebaniler istedi, kutsala mı kaldım?  

 
2. 

Nesnelerle aranız nasıl? 

 

Nesneleri sahiplenemiyorum, onlar da beni, kaybediyoruz birbirimizi. Karşılıklı bir 

dışlama söz konusu. Zamanın aramızda sıkıştığını hissediyorum bazen.. Ama 

geçmiyor ki hayat; yaşamakla! 

3. 

 

En sevdiğiniz fotoğraf sanatçısı? 

 

Mehmet Acaruk. Neden? Çünkü Mehmet’in olan’ın, olmakta olanın ön yüzü ile 

çok işi yok. İmajların arkasındakileri görüyor. En güzel saflığı; ideolojik bakışı 

estetize etmeye çalışırken insan gerçeğine düşmesi, yani kötülüğe! Mehmet 

açlıktan ölmekte olan bir sokak çocuğunun fotoğrafını çeksin, acımazsınız, 

insandır, ölüyordur der, kendinizden korkarsınız! 

4. 

Müzik sizin için ne ifade ediyor? 

 
Müzik dinlemiyorum,  müziği arıyorum artık. Orman, kuş, yağmur sesi gelmesin hemen 

aklınıza. Yalanın, aldatmanın müziği, kemiğin, etin, kanın müziği. Denemesi zor ama 

bedava; arayın, siz de bulursunuz.  

 

5. 

Şiir dışında bir ilgi alanı? 

 

E biliyorsunuz, müzik var, tiyatro, fotoğrafçılık, aşçılık var. Şu aralar Kung Fu’ ya 

merak saldım, hepinizi döveceğim. 

 

 

Konuk: LOKMAN KURUCU 
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6. 

 

Evet; okumasanız da kitaplığınızda dursun, işinize yarar dediğiniz üç kitap ismi? 

 

İnanın öyle bir kitabım bile olmadı. Yanlışlıkla ya da zorla fuarlara düşüp gönül 

hatır için aldığım kitaplar oluyor, onları kitaplıkta biriktiriyorum, çoğunu 

okumadan. İşime de yaradıkları söylenemez. Ne olacak bu işler ŞEVKET.  

 

 

7. 

 

Hangi yüzyılda yaşamak isterdiniz? 

 

T a m  y a ş a m a k  i s t e d i ğ i m 

yüzyıldayım. Yani dünya hiçbir 

zaman iyi olmadı. Buralar eskiden 

dutluk değildi ki! Çok daha 

kötüydü belki. Bir yüz yıl sonra 

insanlık olacak mı emin değilim. 

Şayet bir devrim olmazsa, dünya 

lale devri yaşıyor görece, bu 

dünyanın en güzel yüz yılı. İşinize 

gelirse! 

 

8. 

 

Bu benim en bariz özelliğim? 

 

İnatçıyım. Dünyadaki bütün keçileri toplayın, ben geliyorum… 

9. 

 

Bu benim en sevmediğim özelliğim? 

 

Hangisini söyleyeyim? Hepsini eşit derecede sevmiyorum ama hadi birini 

yazayım; unutamamak!  Ama insan iki şeydir; unutan ve unutmayan! Yok, sonum 

iyi değil!  

10. 

 

Turgut Uyar, Asaf Hâlet Çelebi, Mustafa Irgat; sizdeki çağrımları neler? 

 

Okumuyorum bu şairleri. Turgut Uyar yaşasa; ‘o dizeyi ne diye yazdınız?’ diye 

sitem ederdim. Göğe bakamaz hale geldim! Yere bakalım! Yerde çok şiir var.  
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ERKUT TOKMAN 

DÜŞ]TÜN[TÜY[SEN 

Tüy gibi hafif ol tüy gibi uçarı 
Tüyü bitmemiş yetimi unutma 
]tüy[ me hemen korkma 
]tüy[ün  götürdüğü kanat ol 
]tüy[ün yerçekimi kadar huzurlu düş  
.]tün[   . ]   .    [ . ]tüy[. 
.]tüy[   . ]düş[ . ]tün[. 
]   .    [d]   .    [ü]   .    [ş]    .     [t]   .    [ü]  .     [n]   .   [ 
 [ ,]    .    [, ]    .   [ , ]   
  ,             ,            , 
,, ,, ,, 
,,, ,,, ,,, 
tüy dediler çoğalarak düşer 
  .             .            .   
.. .. .. 
… … …      
düş dediler çoğalarak sonsuzu ister 
  [ ü ]             [ş]        [ ü ]       [ş]       [  ]                 
 [  ]       [t ]      [ü]      [  ]          
]      [ü]       [  ]       [  ]       [  ]       [n]     [  ]       [ve 
]    [ [   ]         [n]       [ ü ]   [ [   ]      [ü  ]      [,  ]       [n 
[l [ü[ [ l [e [ r  ]      [ [ .  ]       [ [..   ]        [ […   ]       , ]       
 [ [   ]       [ [   ]       [ [   ]       [ [   ]       [ [   ]  üşüştüler 
   keskin düşüştüler 
 
Tüy    düş [ [ tün   
Tün   [,  ]    d   [,  ]  ü     [ , ]   ş [ [ tün      
Düş      [t  ]  ,     [ ü ]  ,     [y ]   ,   [ [ dün      
Tün [  ]       [  ]       [  ]       [ dün      
   [  ]       [  ]       [  ]       düşerken 
[  ]   b    [  ]    o   [  ]  ş    [  ]    l   [  ]   u    [  ]  k     
 [  ]   b    [  ]    o   [  ]  ş    [  ]    l   [  ]   u    [ğ  ]  a      
 [s  ]   b    [ o ]    o   [ n ]  ş    [  s]    l   [ u ]   u    [ z ]  k    
    [s  ]       [ o ]       [ n ]     [  s]       [ u ]      [ z ]    
    [  ]  s     [     ]  o  [    ]  n [    ]   s  [    ]   u [    ] l[ u] ğ [a] 
    [  ]      [     ]    [    ]    [    ]   [    ]    [    ]   
sonsuza dek olacak oldu 
sonsuzun sonu bile oldu 
sizi de tükettikleri gibi bir sonsuzlukta 
sizi sonsuza dek sizden istediler 
 
Ama havalandı sonra yine tüy rüzgarla savruldu 
Boşluklara  ]tüy[ dü ama]tüy[medi bu dünyadan  
Sözcükler anlam değiştirdi düşünce zincirini 
Girme sakın ]tüy[ kafeslere ]düş[ kapanlara]tün[me 
Sana yem atanlara tüylerini yolanlara]tün[me 
Çiğ çiğ fırına sokanlara ]tün[me 
Uzaklara ]düş[tüy]sen  ateşe[kül] olma  
Gönüllere]gül[kokla kuşlara[tüy]sen  rüyalara[düş]sen    
Kabusa oysa[düş] [tün]sen  
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Düşün sırrını bilmedin sen 
Tün tün dökül[tüy] [sen]aramıza 
[düş] [tün] [tüy]sen  tül  tül kapanma karanlığımıza 
Gül gül ten açıl açıl düş tün kül sen 
Kanatlanıp uç o Ben 
Dön havada Derviş tin sen 
Sonsuzluğa sürü sürü düş sen 
Tüy kadar hafif tin yürü sen 
Yuvasına kalbin, kınasına elin 
Yarasına insanın 
Doğasına yaşananın 
Karanlığına evrenin  
Güneş ol tin sen! 
Düş tün tüy çoğal sen 
Tavus Ebabil Anka… 
Kanatlı bembeyaz bir meleksen 
Tanrıya güç dağa umut daha da umut 
Nehirlere savrulan tüydün düştün tündün  
Küllerinden yeniden bir özgürlük 
 [tün]sen  [tüy]sen  yeniden [düş]sen   
 
 
 
16.03.21/ 28.09.21 yeniden. 
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GÖĞSÜM PARFÜM DÜKKANI, SENİN DERDİN NE? 

 
MUHAMMED SALİH ALA 

 

ÇEVİRİ: MOJTABA NAHANİ (MÜCTEBE NEHANİ)  

Göğsüm parfüm dükkanı, senin derdin ne? 
 

Çemen otu, rezene, su teresi ve kişniş 

Kekik, nefis bir kırmızı pancar 
 

Göğsüm parfüm dükkanı, senin derdin ne? 
 

Bedenin baharsa ruhun sonbaharsa 

yolunu kaybettin 

Mescid Süleyman'a gidiyorsun ama Tebriz'e varıyorsun. 
 

Sen aşkınsın 

Sen aşkınsın 
 

Ben kimsesiz aşık için 

Yoksul bir aşık için 

Yağmurda yürümeyi, ağlamayı öneriyorum 

Kokular, Nane Kokusu, Yasemin Kokusu, Chuckie Gömlek, Giydirme 
 

Göğsüm parfüm dükkanı, senin derdin ne? 
 

Ben aşık düşman için  

Alabaş, Havva elması, sarı sabır ve arı sokması öneriyorum 
 

Göğsüm parfüm dükkanı, senin derdin ne? 
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ELLER 
 

Aryiris Hionis  (Argyris Chionis) 

 

ÇEVİRİ: MURAT CÖMERT 

 

 

İnsanlar sıklıkla 

ne yapacağını bilmez ellerini 

uzatırlar başkalarına–güya selamlamak için— 

asılı bırakırlar, sinirleri olmayan uzantılarmışçasına 

yada—daha fenası—atarlar ceplerine 

ve unuturlar varlıklarını 

Bu arada kala kalır bir sürü beden hiç okşanmadan 

Bir sürü şiir hiç yazılmadan. 

 

 

 

1983 

 

Çeviri: Haziran 2021 
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