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B

ir değerler bütünü olarak kültür, toplumlara kimlikler kazandıran
en önemli etmenlerden biridir.

Aziz ecdadımız şanlı tarihi boyunca dünya üzerinde çok geniş bir
coğrafyaya derin kültürel izler işlemiş ve bugün bizler için kıymetli
olan yazılı ve sözlü birçok değeri miras olarak bırakmıştır.
Bu kıymetli mirasın içerisinde öyle bir öğe var ki, mutluluğu, acıyı,
geçmişi, duyguları ve düşünceleri yüzlerce yıl sonrasına taşıyabiliyor.
İşte bu özel unsur şiirdir.
Şiir, hiçbir zaman durduk yere ortaya çıkmaz ve her zaman bir
kültür birikimine ihtiyaç duyar. Bu yönüyle kültürel birikim şiirin en
önemli ham maddesi, şiir ise kültürün vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır.
Şiir, dün ve bugün arasında,
kalp ve dil arasında, söz
ile kalem arasında uzanan gönülden gönüle bir köprüdür.
Şiir, kültürümüzün, değerlerimizin, tarih boyunca değişmeyen öz
duygularımızın bugüne taşınmasında asla vazgeçemeyeceğimiz bir
değerimizdir.

|
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Değerlerinden kopmamış, tarihi miraslarını ve kültürel hazinelerini
yaşatan bir toplum olarak şiirin bu coğrafyada her dönem başköşede
olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.
Türk şiirinin, Karacaoğlan ve Köroğlu’ndan Ercişli Emrah ve Gevheri’ye; Ahmet Yesevi’den Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan
Abdal ve Kaygusuz Abdal’a; miladı 13’üncü yüzyıla denk düşen Divan şiirinin temsilcileri Kadı Burhanettin’den Nedim’e, Şeyh Galib’e;
Tanzimat öncesi dönemin temsilcilerinden Şinasi ve Namık Kemal’e;
Ahmet Haşim’den Ziya Gökalp’e uzanan köklü bir geçmişi bulunmaktadır.
Oldukça derin ve zengin bir kaynağa sahip Türk şiiri, insanı bir
duygu eğitimine sokarak dünyamızı imgenin merceğinden algılamaya
ve anlatmaya davet etmektedir. Ülkemizin dört bir yanı bu bakımdan
oldukça zengin bir membaa sahibidir.
Sultan Veled’in;
“Sen Anadolu kıt’asının baş şehrisin.
Her küçük şehir bir kumandan gibidir.
Sen onların başında padişah gibisin.
Her kale parlayan bir yıldız gibidir.
Sen o yıldızların başında ay gibisin.
Ey Konya! Sen devlet ve yüceliksin”
mısralarındaki eşsiz ifadelerindeki gibi Konya ise sıradan bir şehir
değildir. Konya; bir tarih, kültür, turizm ve sanat şehridir. Konya, bu
yönüyle köklü geçmişinden günümüze kadar birçok önemli edebiyat
adamı yetiştiren, birbirinden kıymetli eserlerin ortaya çıkmasına şahitlik eden aziz bir şehirdir.
İşte Konyalı olarak her birimize düşen görev ise bu değerler ışığında; okuyan, düşünen ve üreten bireylerin oluşturduğu ve kendi değerleriyle tanışık topluma kavuşmaktır. Kendi kültürel, sanatsal ve edebi
mirasımızı koruyarak evrensel kültürün bir parçası haline getirme bu
noktadaki temel gayemiz olmalıdır.
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Her yıl şehrimizde düzenlenen “Mevlâna Şiir Şölenleri”ni de Konya’mıza ve insanımıza çok önemli değerler katması bakımından oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda da köklü geçmişimizin emanetleri
olan sanat adamlarını ve onların eserlerini hem korumak hem de gelecek nesillere aktarmak adına geçtiğimiz yıl Karatay Belediyesi olarak
9. Mevâna Şiir Şöleni’ne ev sahipliği yaptık. Bu eşsiz dil ve kültür üstatları, coğrafyamızdaki yeni bir edebi dirilişin zemininin oluşmasına
katkı sağladılar. Göz nuru ve akıl terleriyle vücuda gelen birbirinden
kıymetli eserleriyle söz üstatlarımız, bizleri ziyadesiyle heyecanlandırdı ve mutlu etti.
Anadolu’nun evlatları ve yüzlerce yıllık zengin bir medeniyetin
mirasçıları olarak bizler şairlerimizin, yazarlarımızın sanatçılarımızın değerini çok iyi bilmek zorundayız. Kadim coğrafyamızı bir ilim
ve irfan yuvasına çeviren erenlerimizi, velilerimizi ve mürşitlerimizi
unutmamalıyız.
Ne mutlu her defasında iç dünyamızı daha bir anlamlandıran söz
üstatları şairlerimize. Eserleriyle sevgi ve merhameti toplumun tamamına sunan üstatlarımıza ne mutlu.
Bu duygu ve düşüncelerle; önemli ve kalıcı bir eser olan bu kıymetli
çalışmada katkıları bulunan herkesi kutluyorum.
Medeniyetimizin özü olan ve kalpten çıkan söz ile kelamın şiire
dönüştüğü bu antoloji mahiyetindeki eserde bizlere lezzetlerini sunan
bütün kültür ve sanat adamlarımıza, Türkiye Yazarlar Birliği Konya
Şubesi’ne ve elbette şiir deryasına dalan bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.
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ÖNSÖZ

AHMET KÖSEOĞLU
Türkiye Yazarlar Birliği
Konya Şube Başkanı

Şehir, Şiir ve Şair

Ş

ehir, şiir ve şair kavramlarının anlam bulduğu, derinden hissedildiği bir zaman ve zeminin arzusunu hep diri tuttuk ve Konya’dan
dünyaya şiirleriyle hakikati evrenselleştiren Mevlânâ’nın gel çağrısına
icabet ederek gülbahçesinde cem olduk. Kubbe-i Hadrâ’nın eteğindeyiz. Şiir şölenindeyiz. Şehr-i Konya’dayız. Şehirdeyiz. Şehrâyindeyiz.
Şehir, şiir ve şair denince Konya ve Mevlânâ hemen zihinlerde yinelenir, yenilenir.
Şehir bir değerler ve inançlar diyarıdır. Hafıza ve düşüncedir; sembolik ve şiirseldir. Diğer taraftan ise şehir bütün imla yanlışları, yalanları ve yırtık sayfalarıyla antropolojik kitap gibidir. Titus da Calvino
da bize bunları teyit eder. Max Weber de “Doğu’da Batı’daki gibi kent
yoktur." der. Gariptir ki bizim insanımız yerliyken yersizliğe, şehirliyken kentliliğe özendirilmiştir. Şehir bizim, kent onların olsun!
"Nagihân ol şâr’a vardım ol şârı yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım tâş’u toprak arasında"
Şehrin şiirle ilişkisini nadide üslubuyla aktaran ve gönlün de şehir gibi yapılırlığını metaforik bir dille ifade eden Hacı Bayram-ı Veli,
şehirleri inşa edenlerin gönülleri de inşa etmelerini, şiir gibi şehirler
kurmalarını salık veriyor.
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Tanpınar, "Beş Şehir" eserinde "Cetlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet
ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları
vardı. Taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu." diyor.
Yolu, büyük şair gönüller sultanı Mevlânâ’dan geçen Hüdai Salih
Dede, Şâhidi, Fevrî, Bursalı Rahmi, Arifî, Cevrî, Neşatî, Nabî, Nef’î,
Sakıp Dede, Şeyh Galip, Esrar Dede, Yenişehirli Avni, Leyla Hanım,
Şeref Hanım ve gönül coğrafyamızı ilmek ilmek işleyip medeniyetimizin inşasında büyük rol alan daha nice şairlere selâm olsun, ruhları
şâd olsun.
Çocuk denecek yaşlarda Mesnevi ile tanışıp "Çok erken bir uyanmasıydı bu zihnimin.’’ sözünü hatıralarından okuduğumuz ve yine "Şair,
milletine kafasıyla, gönlüyle ve ruhuyla yapışıktır. Alın yazısı, milletin
alın yazısıdır." diyen, Hızır’la Kırk Saat eserinde özellikle Konya’mız
için büyük mana ifade eden Mevlânâ, Şems ve İbn-i Arabi’yi buluşturan üstat Sezai Karakoç’a selam gönderiyoruz.  Milletimizin alınyazısıyla bütünleşmiş gönlüyle, ruhuyla milletine yapışık olan şuâraya
selam ediyor ve her yıl yapmakta olduğumuz müstesna programlara
iştirak eden bütün şairlerimize tekraren hoş GELdiniz, hoş’a GELdiniz, koşa GELdiniz diyoruz.
Konya’da şiire ve şölenlerine ezelden aşinayız. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, Meram bağlarında Mesnevi’sini Hüsamettin Çelebi’ye
yazdırırken bülbüllerin de cûş-u hurûşa gelerek şiirine mukabele ettiklerini biliyoruz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de
şiir Konya’nın vazgeçilmezi olmuş, şuarâ Konya’da buluşup huzur-u
Pir’de şiirler okumuşlardır. Yakın tarihimizde de Konya’da 1990’lı yılların başından günümüze değin hemen her yıl şiir şölenleri düzenlenmiştir. Bugün burada onuncusunu yapacağımız Mevlâna Şiir Şöleni,
Karatay Belediyesi, İl Kültür Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği
Konya Şubesi ile birlikte tertiplenmiş olup Karatay Belediye Başkanına, İl Kültür Müdürümüze ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Her şiir şölenine katılan şairlerimizin şölende okuduğu şiirlerinden
güldeste oluşturup Mevlânâ Şiir Şöleni kitapçığı haline getirmekte idik ve
onuncu şiir şöleninde geçmiş tüm yılların şiirlerini derleyerek"Şiir Şölenleri Antolojisi" olarak şiir severlere ve şairlere sunuyoruz. Bu çalışmada
emeği geçen şair Ahmet Aka kardeşimize teşekkür ediyorum.
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D. MEHMET DOĞAN
T.Y.B. Kurucu Başkanı

Şiir Söylemek ve Şiiri Konuşmak

2

0. yüzyılımızın büyük şairi, şiir tefekkürü olan üstadı Yahya Kemal,
şiir yazmaktan değil söylemekten söz eder. Şiir söylemek, terennüm
etmek, inşad etmek, okumak... Şairin yaptığı iş budur.

Eski Türkçede cır, ır, yır şiirin karşılığı olarak görülür. Cırlamak,
ırlamak, yırlamak... “Yır koşmak”, Divan ü Lügati’t-Türk’de “şiir söylemek”tir.
Âsım tercümesi Kamus’ta, şair için “şiir söyleyen adama denir” ifadesi
var. Yahya Kemal’in zamanı, 20. yüzyıl, şiirin söylendiği değil, yazıldığı dönemdir halbuki. Buna rağmen okunan, seslendirilen ve dinlenen
sözün şiir olduğu vurgulanmak istenir. Şiirin âhengi, mûsıkîsi dikkatten kaçırılmamış olur böylece.
Şiirin sıradan bir söz olmadığı çok tekrarlanan bir görüştür. Eski
şairlerimize, baksı, bahşı, kam (şaman) denildiğini burada hatırlamamız gerekiyor. Bunlar cezbe halinde şiir söylerler ve ekseriya bunu
sazla da terennüm ederler. Ötelerden gelen bir sestir onlarınki... Aslında Anadolu’da yaygın olarak kullanılan “âşık” da aynı zeminden beslenen bir kelimedir. Âşık, Hak âşığıdır, “Hakdan gelen şerbeti içmiş”
sanatkârdır. Ve onun sözü şu olur:
Derildik pınar olduk, irkildik ırmağ olduk,
Aktık denize dolduk, taştık elhamdülillah.
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Bütün köklü edebiyatlarda şair başlangıçta kâhin, müneccim, büyücü veya şamandır. Şiir de sihirdir, büyüdür; asla sıradan bir söz değildir.
Şiir tulû eder, doğar... Bu ona aşkın, hatta ilahî bir kaynak atfetmeye
yol açar. Fuzulî, şairin ilahî bir yardıma mazhar olmadan kusursuz
şiir söyleyemeyeceği beyan eder. Yine de şiir ilahî mesajı yayan
peygamberlere değil, insanlara mahsus bir san’attir.
Şiir kelimesinin köküne, iştikakına inersek, buraya kadar
söylediklerimizi yalanlamış gibi oluruz. Şiir “bilmek”, dahası “sezişle
bilmek” demek; bu durumda şair de “bilgili”, “sezişli” demek oluyor.
Şiirin bu anlamda şuurla, bilinçle bağlantısını kolaylıkla kurabiliriz.
Biraz önce büyük lirik şairimiz Fuzulî’nin görüşlerini aktardık.
Fuzulî bunu söylemekle beraber, ilimsiz şiirin temelsiz duvara
benzeyeceğini belirtir, bu yüzden değeri yoktur. Şairin gerçek şiire
ulaşması için akıl ve nakil ilimleriyle donanması şarttır. Bilgiyle, ilimle
yüklenen şair yine de ilahî ilhama muhtaçtır. Fuzulî’nin de çoğu büyük şairler gibi ilimle başı hoş değildir aslında:
İlm kesbiyle pâye-i rifat
Arzu-i muhal imiş ancak
Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kıyl ü kaal imiş ancak
(İlim elde ederek yüksek dereceye ulaşmak imkânsız bir arzu imiş,
aşk imiş her ne var alemde, ilim bir dedikodu imiş ancak!)
Biz şair değiliz, tariflerle meşgulüz. Fakat müşkil bir mevkideyiz,
tarifi çok zor bir şeyi açıklamaya çalışıyoruz.
Bazı şairler yaptıkları işi tarif etmek ihtiyacını hissetmişlerdir. İşte
bunlardan biri, sağlığında şairliği önde görünen, fakat vefatından
sonra edebiyat teorisyenliği ile, romancılığı ile daha fazla tanınan
Ahmet Hamdi Tanpınar. Onun tarifi şu: “Bu belki âni bir cehtle kendini
bulan ruhun, insandaki ezelî hakikatle temasından doğan bir konuşmadır;
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belki güzellik dediğimiz idealle bir lâhza başbaşa kalmanın verdiği mestîdir.
Bu mânada denilebilir ki, şiir ve alelumum sanat, ferdin en mutlak ve hür
sûrette kendini idrak ettiği zirvedir.”
Tanpınar’dan söz açıp da onun üstadından, Yahya Kemal’den bahsetmemek olmaz.
Güzellikler bizde estetik hisleri ayaklandırır, bediî heyecanlar uyandırır. Böyle yerlerde bir an şair olacağımız gelir, şiir söyleme hissi, ürpertisi kuşatır bizi. Peki şiir sırf böyle hislerden, heyecanlardan doğan
bir şey midir? Bu soruya tamamen “hayır” diyemeyiz, fakat şiirin kaynağı sadece böyle hisler, heyecanlar olmamalıdır.
İşte Yahya Kemal söylüyor: “Şair doğmuş olanlar bile nazmetmek kabiliyetini yavaş yavaş edinirler. Şairin şair olarak doğduğuna dair eski bir itikad
vardır ki doğrudur; hiçbir edebî terbiyeye muhtac olmaksızın yetişebileceğini
iddia edenlerin sözleri ise efsanedir.” “Her san’atta olduğu gibi şiir sanatına
da vukuf doğuşta olmaz. Ya bir aşk veya bir ideal, bir şairin inkişaf etmesine,
hissini ifade etmek için dilinde bir kudret aramasına vesile olabilir.”
Her tarif kafamızı karıştırıyor. Bu kaçınılmaz, çünkü kolay bir iş
yapmıyoruz, şiiri konuşuyoruz!
Her sanat eseri gibi şiir de bize tesir eder. Hissiyat uyandırır, düşünce doğurur, haz verir. Dil zevki en yüksek şiirden alınır. Peki şiirin
tesiri anlamıyla, açıklığı ile mi olur?
Buna en açık şekilde itirazı 20. yüzyılımızın en büyük şairlerinden
Ahmet Haşim yapmıştır. “Şiirde mâna ve vuzuh”, onun Piyale isimli
şiir kitabının mukaddemesidir, önsözüdür.
Bu önsöz, “Bir günün sonunda arzu” şiirine yapılan itirazlar üzerine yazılmıştır. Şair bu akşam vakti şiirini, “Göllerde bu dem bir kamış
olsam” mısraı ile bitirir ki, en çok bu mısra tartışılmıştır.
Şair bize bir akşam tasviri yapar, fakat bu bilindik bir tasvir
değildir. Güllerden, fecirden, güneşten, kamıştan, altın kulelerden,
âlemlerimizden sefer eyleyen kuşlardan, suya akseden sırma
kemerden, tılsımlı (büyülü) bir yay olan semadan söz eder ve akşam
kelimesini bir büyü oluşturacak şekilde tekrarlar:
Akşam yine akşam, yine akşam, yine akşam, yine akşam...
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Şöyle söyler Haşim:
“Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere,
vücut bulmuş mûsıki ile söz arasında, sözden ziyade mûsıkiye yakın,
mutavassıt bir lisandır.”
“Mâna araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin
yıldızlarını ra’şe içinde bırakan hakir kuşu eti için öldürmekten farklı
olmasa gerek. Et zerresi, susturulan o sihrengiz sesi telâfiye kâfi midir?”
San’atı kendisiyle açıklayan bu görüşler şüphesiz kendi gerçekliği
üzerinden konuşuyor. Fakat gayesi kendi olan bir sanat nereye
kadar bizi kucaklar? Tamamen faydasız san’attan söz etmek ne kadar
doğrudur? Şüphesiz sanat da faydasız değildir, gayeden yoksun
olamaz. Sanatın, güzelin, insan ruhu, hissiyatı ve aklı üzerindeki tesirini
yüce gayeler için harekete geçirmek tamamen vazgeçilebilecek bir şey
değildir. Tebliğ, daha hafifi telkin, tamamen sadet dışında bırakılabilir
mi? (Bu arada şiirin telkini, tebliği aşacak şekilde, propaganda maksatlı
kullanıldığını da hatırdan çıkarmayalım.)
Nitekim, bildiğimiz önem verdiğimiz nice şair var ki, sanatla ülkü,
ideal arasında güçlü bir bağ kurmuşlardır. Mehmed Âkif, Yahya
Kemal, Necip Fâzıl, Nazım Hikmet... Bu isimler Haşim’le, Tanpınar’la
aynı devirde yaşamış ve her biri düşüncelerini, ideallerini şiir diliyle
ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Bunun dönemle ilgili bazı zaruretlerle
alâkasını kurma konusunda Mehmed Âkif bize yardımcı olabilir.
Şiirini imanı, ideali, vatanı, milleti için bilmiş olan Âkif, büyük şiir
kudretini bu uğurda harekete geçirmiştir. Günlük olaylardan, tarihe
mal olacak mühim vak’alara kadar birçok konuyu nazım şeklinde
ifade etmek yolunu seçmiştir.
İçinde bulunulan kötü durumdan kurtulmak, halis şiir gibi halis
bir insanlık onun şiarı olmuştur. Fakat bir zaman gelmiştir ki, şairin
hayatın içinden konuşması anlamını yitirmiştir. İşte Gece, Hicran,
Secde gibi şiirleri böyle bir dönemin mahsulüdür. Bu durum Âkif’in
yakınında bulunanlar tarafından da fark edilmiş ve vadiyi değiştirdiği,
tarzının dışına çıktığı ifade edilmiştir. Âkif, buna karşılık, asıl vadisinin
bu olduğunu, milletinin, vatanının içinde bulunduğu durumdan
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ötürü telkinci, tebliğci şiirler yazdığını ifade etmiştir. Hatta onun “gül
devrinde yaşasaydım, bülbül olurdum” dediği söylenir.1*
Tanzimat sonrası daha çok vatan, millet, insaniyet vb. kavramlar
üzerinden konuşması şiirin özünün kaybolmasına yol açmıştır. Şiirin
asıl yatağına dönmesi konusunda Ahmet Haşim gibi şairlerimizin
ortaya koydukları tavır önemlidir. Şiiri içe, benimize döndürmek, halis
şiirin kaynaklarını hatırlamak da bu raddede bir vazife haline gelmiştir.
Söndürün lâmbaları uzaklara gideyim
Nurdan bir şehir gibi ruhumu seyredeyim!
Haşim’le en zıt noktada bulunan, “sözüm odun gibi olsun doğru olsun
tek” diyen Mehmed Âkif dahi an gelir ruhunun vahyini duymaktan
söz eder. Çanakkale Şehidleri’ne şiirinin yüz yıldır eksilmeyen
tesirini bu duyuşa bağlamak yanlış olmaz.
Sözün burasında gerçek şiirin sırrına nüfuz etmenin hiç de kolay
olmadığını söylemek durumundayız. Şiir sözü kanatlandırır, hissi
derinleştirir, düşünceyi zenginleştirir. Şairlerin insan olma keyfiyetimizi
yükselten hikmetler hâlinde zihinlerimize yerleşen sözleri ümitlerimizi
besler. Fakat şiir artık hayatımızda eskisi kadar yer tutmuyor. Son
yıllarda içinde yuvarlandığımız sığlığın, basitliğin, bayağılığın, eski
tabirle iptizalin sebeplerinden biri bu. Artık şiirden konuşmuyoruz,
şiiri konuşmuyoruz, şiir okumuyoruz, şiirin dünyasının dışında
kaldığımız için ufkumuz daralıyor, hissimiz köreliyor, insanlığımız
eksiliyor.    
Burada şiirin de alanını daralttığını hatırlamamız gerekiyor. Vezni,
kafiyeyi, âhengi, mûsıkîyi bir kenara bıraktı. Bunlar gerekli miydi?
Anlam tek kişinin şifresine çevrilmeli miydi? Şiirin bu kadar kişileşmesi
icab eder miydi? Bu sorulara cevap vermek mevkiinde değilim. Sadece
gözlemlerimi paylaşıyorum. Şairler, artık eskisi kadar topluma mal
olamıyorlar; kusur onlarda mı, halkta mı?
1*

Viranelerin yascısı baykuşlara döndüm
Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu.
Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum
Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu?
Ağustos 1935
Hastalığı sırasında Antakya ziyareti vesilesi ile yazılmıştır.
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Halk zevkinin de şiirden uzaklaştığı görülebiliyor. Hiçbir devirde,
halkın paylaştığı müzik, edebiyat, şiir, sanat zamanımızdaki kadar
basitleşmedi, sığlaşmadı. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, seçkinler de
kitle kültürüne kapıldı, yüksek sanatı idrakten, ince zevkleri tefrikten
uzaklaştı. Cevherin kadrini bilen sarraf kalmadı. “Kitle kültürü”
dediğimiz deniz ise, en büyük okyanustan bile büyük, fakat derinliği
birkaç santimden ibaret!

Ülkemizin seçkin şairleri ile beraberken bu hususlar üzerinde
tefekküre ihtiyacımız var.
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
Şair için yanan gönül ateşidir, başka bir şey değil, kapısını açan
sabah rüzgârıdır gayrisi değil!
Şiirli günler dileği ile...
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OSMAN ÖZBAHÇE
T.Y.B. Genel Başkan Yardımcısı

Modern Türk Şiiri Genel Çerçeve

Ş

iir sürekli yeni ifade yolları arayan bir sanattır. Şiirimiz uzun bir
aradan sonra (1950’li yıllar) 1990’lı yıllardan itibaren yeni ifade imkânları araştırmayı, çözmesi gereken sorunlar listesinde birinci sıraya
yazmıştır.
Tarihsel süreçte her dönem şiir zevki, algı ve kültürü yeniden oluşur. Modern şiirde bir dönem iki kuşaktan oluşmaktadır. Dönemi oluşturan şairlerin ilk iki kitap süreci bir kuşağın doğuş sürecidir. 1920’li
yıllardan günümüze Türk şiirinde bir dönem 20 ila 30 yıl sürmektedir.
Bu itibarla şiir, 20 ila 30 yılda bir yenilenmektedir.
Türk şiiri 1850’lerden 1950’li yıllara yüzyıllık süreçte üç büyük değişim yaşamıştır. 1950’li yılları izleyen 1960’lı ve 70’li yıllarda şiirimiz
toplumcu şiir şeklinde tanımlanan bir çizgide seyretmiş, 1980’li yıllarda anti-toplumcu çıkışlarla saf şiire dönüş çabaları hızlanmıştır.
2000’li yıllar, şiirimizin yeni ifade yolları arama bağlamında teknik
sorunların en çok tartışıldığı yıllardır. Tanzimat şiiri divandan aşama
aşama uzaklaştı. Giderek fikir tartışmaları üzerine kurulu düz hitabet
şiir formunu oluşturdu. Düz hitabete karşılık Servet-i Fünûn şiirin iç
meselelerine bir geri çekilişti. Şiir bu tepkiyle ikinci defa 1950’li yıllarda İkinci Yeniyle, üçüncü defa bizim dönemimizde 90 kuşağıyla karşılaştı. Şiir 1990’lı yıllardan itibaren şiir olarak tartışılmaya başlandı.
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Türk şiiri 2000’li yıllara manifesto önerileriyle başladı. Bu önerilerle âdeta bir manifestolar dönemi yaşandı. Bu önerilerin açmazı şiiri
dogmatik bir yapıda yeniden inşa çabasıdır. Kesin kurallar çerçevesindeki manifestolar hayatın sürekli değişen yapısı karşısında “hızla”
eskimiştir. Buna karşılık şairin şahsi tasarrufunu öne çıkaran bağımsız tartışmalar şiirin sağlamlığa kavuşmasında daha verimli olmuştur.
Teknik ve kuram başlığı altında toplanabilecek yapısal sorunlara ilişkin bağımsız tartışmalar, şiirin her dönem temel işlevlerinden biri olan
varoluş bağlamında insanın dünyadaki konumu ve buna bağlı toplum
eleştirisi üzerinden yaşanan hayat ve yaşayan insanla etkileşim çerçevesinde yeni dönemi (2000’li yıllar) temellendirmeye çalışmıştır. İkinci
Yeniden sonra ilk defa, şiirimize ilişkin eleştiri yazıları 2000’li yıllarda
büyük bir artış göstermiştir.
Günümüz Türk şiirinin dikkat çekici özelliklerinden birisi biçimsel
araştırmalardır. 2000’li yıllarda yeniliği biçimle sınırlayan yaklaşım,
yeni teknolojilerle etkileşimi yeterli görmüştür. Bu çerçevede kelimeleri ikiye, üçe bölerek anlam çoğaltma çabaları; bilgisayar, internet, cep
telefonu gibi teknoloji dünyasına ilişkin göstergelerle etkileşim sonucu
üretilmeye çalışılan yeni ifade yolları; resim unsuru; trafik işaretleri
gibi biçimsel göstergeler şiir metnine girmiş, biçim araştırmaları şiirin gösterge dünyasında önemli değişikliklere yol açmıştır. Kelimeler,
imlâ işaretleri dışında, @ gibi, alfabe dışı yeni işaretlerle tanışmıştır. Bu
arayışlar Serkan Işın’ın (d.1976) önerdiği görsel şiirle yeni bir aşamaya
evrilmiştir. Şiirden gelen Serkan Işın ve Hakan Şarkdemir’in (d.1971)
yanı sıra, bugün, şiirden gelmeyen, doğrudan görsel şiir üreten şairler
yetişmeye başlamıştır. Şiirin sayfadaki görüntüsünü esas alan somut
şiir harflerin ve kelimelerin resme dönük kompozisyonuyla yetinirken
görsel şiir, şiiri bir söz sanatı olmaktan çıkarmış, göz için inşa biçiminde yeniden kurgulamış, metni okuma görsel okumayla yer değiştirmiştir. Görsel şiir alfabe, harf, kelime ve mısra yerine doğrudan resmi
esas almış, şiiri resim olarak resim-şiir biçiminde algılamış, yorumlamış, kompoze etmiştir. Şiiri resme taşıyan, resim biçiminde yorumlayan görsel şiirde yazı, metin, alfabe ve bunlara ilişkin kültür ve araçlar
dışlanmıştır.
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2000’li yıllarda artan biçim araştırmaları değişen dünya karşısında
geleneksel sanatların yetmediğini göstermektedir. Görsel şiire evrilen
biçimsel arayışlarda hat, tezhip ve ebru üzerinden geleneğin izleri sürülebilir. Aşina olduğumuz görselliğin görsel şiirle ilişkisi üzerinde
durulabilir. Fakat geleneksel formlar günümüz yaşantısını cevaplayamamaktadır. Temelde yatan asıl sorun budur. Birinci Dünya Savaşı
sonrası doğan yeni / modern yaklaşımlar radikal bir kopuş içermektedir. Bir günde binlerce uyarıcı / görüntü içinden geçerek / maruz kalarak yaşayan günümüz insanı oluşan anlamı, bu görüntüler ağı içindeki
benliğini geleneksel formlarda ifade etmek istediğinde biçim - içerik
uyuşmazlığı sorunu yaşamaktadır. Yeni içerik yeni bir biçim öngörmektedir. Bir günde binlerce göstergeyle yaşamak zorunda kalan modern insanın bu uyarılarla modern hayatın dışına taşması önlenmektedir.
Görsel şiir, şiir dışı şiirdir. Görsel şiir, şiirin uzantısında değil, resmin uzantısında varlık kazanmaktadır. Şiiri değil, görüntüyü üretmektedir. Biçim araştırmaları başlığı altında değerlendirilebilecek
yaklaşımlardan biri de deneysel şiir başlıklı çalışmalardır. Bu çalışmalar görsel şiir gibi somut bir sonuç elde edememiştir.
Toplumsal yapı değiştikçe şiir de değişir. Türk toplum ve devlet
yapısı Tanzimat’ın ilanından Birinci Dünya Savaşı’na kadar (18391914) yeniden inşa anlamında önemli değişiklikler yaşamıştır.
Bu değişiklikler toplumsal talep doğrultusunda bir ihtiyaçtan
kaynaklanmamış, dayatmacı bir mantıkla yürürlüğe konmuştur.
Fermanla yürürlüğe konulan değişiklikler zamanla sosyal yapıyı
etkileyen sonuçlar üretmiştir. Tanzimat bir üst yapı değişikliğidir.
Siyaset ve idari yapı yeniden düzenlenmiştir. 1839-1914 arası yenilik
doğrultusunda değişimi zorlayanların başında şairler gelmektedir.
Şairler 1950’li yıllara değin toplumun okumuş tabakasını oluşturan
aydın sınıfının temsilcileridir. Cumhuriyet’e değin değişim sürecinin
düşünsel içeriğini oluşturmakla yetinmemiş, değişimi topluma
yaymada devlet mekanizmasında etkin görevler de almışlardır.
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e dönemin şairlerinin neredeyse tamamı
devlet kademelerinde üst düzey bürokrattır. Değişimin etkisini
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artırmasıyla Osmanlı’da Batılı devletlerin nüfuz alanlarını genişletmesi
arasında bir koşutluk vardır. Tanzimat’la girilen süreçte bürokrasi
güçlenmiş, siyasi partiler kurulmuş, meclis açılmış, padişah otoritesi
bu unsurlarla paylaşılmış, Birinci Dünya Savaşı’na varan süreçte devlet
ve toplum zayıflatılmış, birçok cephede savaşa giren Osmanlı, Birinci
Dünya Savaşı’yla bir yıkım süreci yaşamış, varlık - yokluk keskinliğinde
yaşanan savaştan ancak Türkiye’yi koruyarak çıkabilmiştir.
Tanzimat edebiyatı, şiiri belirli düşüncelerin savunusuna, toplumsal meselelerin tartışılmasına indirgemiştir. Hitabet / retorik dönemin
en önemli şiirsel söylemidir. İbrahim Şinasi (1826-1871), Ziya Paşa
(1829-1880) ve Nâmık Kemal (1840-1888) Tanzimat edebiyatı birinci
dönemin; Recaizâde Mahmut Ekrem (1847-1914) ve Abdülhak Hâmit
Tarhan (1852-1937) ikinci dönemin en önemli şairleridir. Âkif Paşa
(1787-1845), Yenişehirli Avni Bey (1826-1883) ve Muallim Naci (18501893) şiirlerindeki yeni unsurlarla dönemin dikkat çeken şairleri arasındadır. Fikir şiiri biçiminde tanımlayabileceğimiz Tanzimat şiiri Hâmit’le ciddi bir kırılma yaşamış, özellikle Cenap Şahabettin (1870-1934)
ve Ahmet Hâşim (1887-1933) insanın birey olarak ifadesi doğrultusunda şiire yeni bir ivme kazandırmıştır.
Modern şiirimizin başlangıç noktası Hâmit’tir. Modern şiir bağlamında Hâmit’i Tevfik Fikret (1867-1915), Cenap Şahabettin, Mehmet
Âkif (1873-1936), Hâşim ve Yahya Kemal (1884-1958) izlemektedir.
Divan şiirinin toplumsal yapının ifadesi olamadığı yerde ortaya çıkan
yeni şiirin aktığı kanalları bu şairler temsil etmektedir.
Sezai Karakoç (d.1933) Tanzimat edebiyatı sürseydi “bugün Türk
edebiyatından eser kalmayacaktı” (Karakoç 1986, 55) demektedir. Tanzimat şiirinin gerçek anlamda Cenap Şahabettin, Hâşim ve Yahya Kemal’e gelmeden bittiğini ileri sürebiliriz. Fikret ve Âkif temelde Tanzimat’ın fikir yüklü şiirini sürdürmüştür. Fikret ve Âkif’le Cumhuriyet
dönemine taşınan Tanzimat şiiri Nâzım Hikmet’le (1902-1963) devam
etmiştir. 1940’lı yıllardan itibaren toplumcu şiir başlığı altında şiirimizde bir olguya dönüşen Tanzimat şiiri, toplumculuk açılımıyla daha
genel bir yaklaşıma evrilmiş, kendi içinde, savunusu yapılan düşünceler / ideolojiler doğrultusunda farklılaşarak yeni boyutlar kazanmıştır.
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Dönemi gözettiğimizde Fikret ve Âkif, bu şiiri, şiir sanatının kuralları
içinde gerçek hayatla yüz yüze getiren şairlerdir.
Karakoç ufuk açıcı tespitlerinden birinde Âkif için, “sanat ölçüleri
bakımından ne kadar Tanzimatçı olursa olsun, taşıdığı ruh … ve
Türkçenin yüreğine yaklaşma gücü ile bu ekolün perspektifinden
kendini kurtarabilmiştir” (56) demektedir. Âkif, Türk şiirinin
modernleşmesine, çağdaş hayat ve çağdaş insanla buluşmasına, şiir
dilinin kelimât-ı fersûde klişelerden kurtulmasına ve ancak sözlük
yardımıyla okunabilecek entelektüel ayrıcalık gözeten yapısı yerine
konuşma diliyle kurulmasına emek vermiş büyük bir şairdir. Yazdığı
şiirle içinden geçtiğimiz kritik günlerde milletin sözcüsü olmayı
başaran Âkif’in bir şiirinin millî marş olarak benimsenmesi milletin bu
şiiri ödüllendirmesidir. İstiklâl Savaşı’nın şairi Âkif, “İstiklâl Marşı”yla
milletin tercümanı olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Tanzimat’ın fikir yüklü şiiri Cumhuriyet’in ilk yıllarında hece şiiri
içinde memleket edebiyatı / millî edebiyat başlığı altında devam etmiştir. Yeni kurulan devletin coşkusu şiire hece vezni biçiminde yansımış,
Tanzimat’ın şiirden ziyade düzyazıya özgü tartışmaları yeni kurulan
devletin coşkusuyla yer değiştirmiş, 1920’li ve 30’lu yıllar hece etrafında akım yaratma çabalarıyla geçmiştir.
Türk şiiri Cumhuriyet’e Cenap Şahabettin, Âkif, Hâşim ve Yahya
Kemal’le girmiştir. Bu şairlerin hiçbiri yeni dönemde de aruz vezninden kopmamıştır. Aruzla yazdıkları şiirler bugün dahi modern okuyucunun şiir algısında önemli bir yer tutmaktadır. Cumhuriyet’in ilk
yıllarında Türk şiirinin birikimini tevarüs eden yeni şair Necip Fazıl
Kısakürek’tir (1905-1983). Necip Fazıl, hece veznini modern şiire taşıyan şairdir. Kaldırımlar (1928) ve Ben ve Ötesi’yle (1932) modern insanı varoluş sorunları ve yaşantı içerikleriyle Türk şiirine getirmiştir.
Şiirimiz bu içerik ve meselelerle ikinci defa 1950’li yıllarda İkinci Yeni
akımıyla karşılaşmıştır. Türk şiiri 1950’lerde İkinci Yeniyle modernleşmesini tamamlamış ve İkinci Yeniden itibaren bütünüyle modern şiirde devinen bir şiire dönüşmüştür.
Cumhuriyet’in ilk yıllarından (1920’li yıllar) 1940’lardaki Garip
akımına kadar hece şiiri temel tekniktir. Necip Fazıl’ın hece şiirindeki
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başarısı yeni bir aşamanın başlangıcına dönüşmüş; Ziya Osman Saba
(1910-1957), Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) ve Ahmet Muhip Dranas’la
(1909-1980) Türk şiiri modern hece diyebileceğimiz yeni aşamanın şiirini üretmiştir.
Şiir ve şiir tarihi tek boyutlu düz anlatımlara indirgenemez. Tanzimat edebiyatı bağlamında şiir artık divan şiiri değildir; fakat divan şiiri
Necip Fazıl’a değin dipte akan büyük ırmak biçiminde Türk şiirinde
sürmüştür. Hece şiirine şiddetli bir tepki biçiminde tanımlayabileceğimiz Garip akımı hece etkisini her zaman üzerinde taşımıştır. Orijinal
başlangıç anlamında bütünüyle yeni bir inşa olan İkinci Yeni, akımı
oluşturan şairlerce “büyük sentez” biçiminde tanımlanmıştır. Fakat
süren kültür (gelenek) ilk defa 1950’li yıllarda İkinci Yeniyle kopmuştur. Bugün okunabilen her şiir moderndir; fakat modern şiir, klâsik
dönemlerde şiir biçiminde tanımlanan sanattan apayrı bir sanattır.
Necip Fazıl’la Türk şiirinde yeni aşamaya dönüşen hece şiiri 1940’lı
yıllarda Garip akımıyla şiirde tek başlık olmaktan çıkmıştır. Hâmit’le
başlayan, Yahya Kemal’le tamamlanan süreçte aruz vezni kendini yenilemiş; Necip Fazıl, kendisine kadar klâsik halk şiiri dağarcığıyla yetinen hece şiirini modern yaşantı içeriğiyle yeni bir boyuta taşımış; fakat
simetrik vezinler, çağın ruhu diyebileceğimiz serbest vezin karşısında
varlık gösterememiştir. Şiirimiz 1950’li yıllarda serbest vezni benimsemiştir.
Şiir tarihi genellikle akımlar üzerinden anlatılır. Türk şiir tarihinde de bu yaklaşım etkindir. Türk şiirinin kanonik listesinde geleneğin
canlı halkaları şeklinde yer alan birçok şair doğrudan bir akım içinde
yer almadıkları için zaman zaman ana hatlarla yapılan genel değerlendirmelerde haksızlığa uğramaktadır. Faruk Nafiz Çamlıbel (18981973), Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), Behçet Necatigil (19161979), İlhan Berk (1916-2008), Attilâ İlhan (1925-2005), Metin Eloğlu
(1927-1985), Ataol Behramoğlu (d.1942), Arif Ay (d.1953) Türk şiirinin
seçkin örnekleri arasındadır.
Orhan Veli (1914-1950), Oktay Rifat (1914-1988) ve Melih Cevdet’ten (1915-2002) oluşan Garip akımı 1940’lı yıllarda Türk şiirinde bir
fırtına gibi esmiştir. 40’lı yıllarda bu şiire direnen şair Attilâ İlhan’dır.
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Garip akımı ne ölçüde karşı tepkiyse İlhan da o ölçüde Garip’e tepkidir. İkinci Yeniyse Garip’le, Attilâ İlhan’la tanımlanamayacak orijinal
bir başlangıçtır. Türkiye, İkinci Yeniyle öncesinde tanık olmadığı yeni
bir şiirle karşılaşmıştır. Bu şiir modern yaşantı içeriğiyle yeni bir hayat
teklifi ve insan modelidir. Karakoç, Cemal Süreya (1931-1990), Turgut
Uyar (1927-1985), Edip Cansever (1928-1986) ve Ece Ayhan (1931-2002)
bu akımın merkez şairleridir. İlhan Berk, Gülten Akın (1933-2015) ve
Ülkü Tamer (d.1937) İkinci Yeniyle tanımlanabilecek güçlü bir şiir kurmayı başarmıştır.
Garip akımı hece şiirine son vermiştir. Necip Fazıl’la aruz vezni,
Garip’le hece vezni temel teknik olmaktan çıkmıştır. Güçlü bir muhalefet biçiminde Türk şiirine giren Garip’in muhalefetini İkinci Yeni sergilediği muazzam şiirle aşmıştır.
İkinci Yeniden sonra Türk şiiri kendini yenileme sürecini Cahit Zarifoğlu (1940-1987) ve İsmet Özel’le (d.1944) sürdürmüştür. “Şinasi’den
Necip Fazıl’a kadar birinci, Necip Fazıl’la ikinci, İkinci Yeniyle üçüncü
büyük atılımını gerçekleştiren modern şiirimiz bir yerde İsmet Özel’le
sürecini tamamlamıştır.” (Özbahçe 2013, 62)
Türk şiiri 1960’lı ve 70’li yılları politik tartışmaların gölgesinde yaşamıştır. Bu yıllarda İkinci Yeninin büyük şairleri hayattadır ve hepsi
şiir ve yazılarıyla, çıkardıkları dergilerle edebiyat ortamının içindedir.
Fakat bu şairleri ortamda etkisizleştirecek ölçüde bir kalabalık söz konusudur. Bu kalabalık ortalama bir şiirle politikanın yedeği olmaya
razıdır.
1980’li yıllarda 1960’lı ve 70’li yıllardaki genel eğilime tepki niteliğinde yeni bir anlayış doğdu: Şiiri siyasetten arındırmak. Bu yaklaşımın
tekdüzeliği 90 kuşağıyla kısa sürede aşıldı. Özellikle 1990’lı yıllardan
itibaren hayatı ve insanı bütünlüklü yapısı içinde kavramaya çalışan
yeni bir şiir doğdu. 1980 kuşağı şiiri ideolojik argümanların nesnesi
olmaktan çıkardı. Şiir bu kuşağın elinde yer yer hayattan ve insandan
kopuk kitabi bir çalışmaya dönüştü.
Tanzimat şiiriyle girilen süreçte yenilik Servet-i Fünûn’la bir
“akım” niteliği kazandı. Servet-i Fünûn’dan sonra yenilik hiçbir şairin
kaçınamayacağı bir olguya dönüştü. İkinci Yeniye değin yenilik, şiiri
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üreten ana fikir niteliğinde temel dinamiktir. İkinci Yeni, şiirde yenilik
yapan bir akım olarak değil, bizatihi yenilik biçiminde doğmuştur. Şiire
1990’lı yıllarda başlayan ve 2000’lerde şiiri etkisi altına alan kuşak şiirle
bağını bir önceki kuşakla değil, Zarifoğlu ve Özel üzerinden doğrudan
İkinci Yeniyle kurmuştur. Doğuş aşamasında bu kuşak, İkinci Yeniden
etkilenerek şiir yazmıştır. Bu kuşağın başarısı, doğuş aşamasındaki
etkiyi sabit fikre dönüştürmemesidir. Sabit fikir söz konusu olsaydı bu
kuşaktan örneğin bir görsel şiir doğmazdı. 2000’li yılları etkisi altına
alan 90 kuşağı İkinci Yeniden çağın, hayatın, sokağın ruhuna nüfuzu
öğrenmiştir. Yaşanan hayata nüfuz bağlamında değerlendirilebilecek
biçim arayışları 90 kuşağının temel özelliğidir. Bu arayışlar ve
doğurduğu etki günümüz şiirini öyle bir noktaya taşımıştır ki bugün
kimse İkinci Yeni okuyarak şiir yazmamaktadır; kendi dönemini
okuyarak şiir yazmaktadır. Bu durum, 1950’li yılları kastederek
Süreya’nın, birbirimizin yeni yayınlanmış şiirlerinden etkileniyorduk,
geleneğimiz akranlarımızın yeni yayınlanmış şiirleriydi, anlamındaki
tespitine benzemektedir. Bu itibarla yeni ifade yolları arayışları 90
kuşağının temel özellikleri arasındadır.
90 kuşağına kadar yenilik, İkinci Yeninin gerçek anlamda
işlevselleştirdiği serbest vezin ve modern yaşantı içeriğidir. 90
kuşağıyla biçim arayışları başlığı altında değerlendirebileceğimiz
yenilik çabaları öylesine çoğaldı ki yenilik, yenilik üretemez hâle geldi.
Türk şiir tarihinde yenilik belki de ilk defa bir çaresizlik üretmektedir.
Yenilik, yenilik yapamamaktadır. Bugün şiirimiz böylesi bir paradoksla
karşı karşıyadır. Bunun nedeni şiirin bütünüyle biçim araştırmalarına
indirgenmesidir. Biçim araştırmalarının çoğalmasıyla gündelik hayatın
hızı ve çok parçalılığı arasında bir paralellik var. Fakat şiir bir yerde
“anlam”dan ibarettir. Şiirde tek başına teknik yetmez. Teknik, yaşanan
hayat bağlamında anlamlı bir yapı sunmadıkça karşılıksız kalır.
Ben bizden sonra, 2000’li yıllarda şiire başlayan kuşağa bakarak 90
kuşağını “Uzun Sürecek Kuşak” (158) biçiminde tanımladım. Çünkü
2000’li yıllar bizim önerdiğimiz şiiri üretiyor. Zarifoğlu ve Özel, öz
itibariyle İkinci Yenidir; fakat hem akımın derinleşemediği noktalarda
şiirlerini ilerletebilmişler, hem de modern şiirimizin büyük ustalarına
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dönüşebilmişlerdir. İkinci Yeninin büyük şairleri aynı zamanda
akımın öncüleridir. Hepsi tarihsel bir avantaja sahiptir. Onlardan
önce Türk şiirinde bu tarz ve teknikle kimse yazmamıştır. Bir yerde
şiir için ürettikleri tekniği işletmeleri yeterlidir. Zarifoğlu ve Özel
böylesi bir avantaja sahip değilken İkinci Yeninin getirdiği şiire ivme
kazandırmıştır. Bu açıdan sergiledikleri başarı daha anlamlıdır. Bizim
kuşaktan sonra şiire başlayanlar da ya farklı bir şiiri başaracaklar ki
zor görünüyor ya da önerdiğimiz şiiri bizden daha başarılı bir biçimde
yazacaklar. Ancak bu şartla Şiirin Gerçek Tarihinde yer alabilirler.
1990 kuşağının etkin olduğu günümüz dünyasında “neo” ve “post”
ön ekleriyle türetilen kelime ve kavramların kullanımı sadece şiirde
değil, hayatın her alanında artmıştır. Bu aslında temel tekniklerin ve
yaklaşımların geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. Önemli olan
şiiri “sanat”a dönüştürmemektir. İnsanı ve hayatı değiştirme idealinden
uzaklaştırmamaktır. Oyun ve eğlence kültürüne indirgememek, içeriği
boşaltmamaktır. Sanat, sanatla yapılır. Şiiri sanata dönüştürmemek;
ama sanattan taviz vermemek temel kuraldır.
Günümüz şiiri insana yabancılaşıyor. Bu modern zamanlarda
yaşanan, insanın kendine yabancılaşmasından farklı bir sorun değil.
Şiir insana yabancılaşıyor; çünkü biçim araştırmalarıyla içi boşalıyor.
Birbirine karşıt iki anlayış şiiri hızla değersizleştiriyor: Biçim
araştırmalarına dayalı yeni şiir ve klâsik şiir. İnsana yabancılaşan şiirin
sonuçta kendine yabancılaşması kaçınılmazdır. Şiirin yaşanan süreçte
karşılaşacağı temel sorun kendine yabancılaşmasıdır.
Şiir gerçekle bağını kopardığında, konuşma diliyle bağını
kopardığında, çağdaşlıkla bağını kopardığında krize giriyor. Bize
bugün, bu gerçekler ışığında günü kavrayan bir şiir lâzım. Bu şiir
yazıldıkça şiir yenidir.
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HAKAN ŞARKDEMIR
Türk Şiiri: Modern Postmodern ve Sonrası

İ

nsanların gözden kaçırdığı, henüz fark edemediği bir olgunun, hakikatin vazgeçilmezliğine vurgu yapmak şairlerin vasfıdır. Şair, olgusal olanı, somutu, aktüel gerçeği ele alarak, bize görünenin, gösterilenin ötesine, hakikate, numene işaret eder.
Peki, bu nasıl gerçekleşir? Şiirde bu, şiirin kendi üzerine düşünmesiyle, düşünmeyi düşünmesiyle gerçekleşir. Bu, mantıksal, eleştirel
düşünmeden farklı bir düşünme şeklidir. Şiir üzerine düşünmek ile
şiirde düşünmek, yani şiirin kendi kendini düşünmesi farklı şeylerdir.
Bu düşünme, şiirin sorulmaya değer olanı sormasıyla gerçekleşir.
Burada düşünmek, sormak için yola çıkmak, yolda sorulmaya değer
olanı sorarak aramaktır.
Aramak için çıktığımız yolda biz, sadece soru sormuş olmakla kalmayız. Yola çıkmış olmak, bizi aynı zamanda olup biteni müşahede
etmeye de sevk eder. İşte şiir, bu şehadetin neticesidir. Bu anlamda
şiir, aynı zamanda müşahede edilene dair bir bilgiyi de haber verir.
Bu bilgi, felsefi ya da eleştirel düşüncenin ürünü sayabileceğimiz
bir bilgi değildir. Bu, bilimsel bir bilgi olmadığı gibi, gündelik hayatta
işe yarar bir bilgi de değildir. Ama bu, öyle bir bilgidir ki eğer biz şiirsel düşünce yoluyla ulaştığımız bu bilgiye sırtımızı dönmüş isek, insan
olmakla, var olmakla, kendilikle ilgili çok temel bir şeyden de yoksun
kalmışız demektir. Zira bu bilgi, vazgeçilmez bir haberi ihtiva eder.
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İşte bu tür bir bilgiye biz yalnızca şiir dolayısıyla ulaşırız. Şiirin
biricikliği, onun bizim için vazgeçilmez olanı bize bizden hiçbir şey
talep etmeksizin haber vermesinde yatar. Şiiri güçlü kılan özellik,
onun bu çıkarsızlığıdır. Söz gelimi sanatın diğer alanları mevcut
düzene, kapitalizme az/çok borçludur. O nedenle geri ödeme yapmak
durumundadır. Ama şiirin, kapitalizme herhangi bir borcu yoktur.
Şiir bu biricikliğini yalnızca çıkarsızlığına borçludur. Çıkarsızlık, şiirin
dünyanın sıradan dekoruna katılmayışında somutlaşır. Şiirin gücü,
diğer insani yapıların aksine, şiirin mevcut düzenle suç ortaklığını
reddedişinden doğar.
Şiirin bu itirazı nasıl gerçekleşir? Şiir, gerçek dünyanın yasalarına uygun bir anlam, yani mantıksal düşünüm yoluyla kavranabilir,
düzyazılaştırabilir bir anlam üretmeyerek, aktüel olanın içini dışına
çıkarır. Bizi gösterilenin, görünenin ötesinde gerçekte ne olup bittiğine
yöneltir.
Mesela iletişim araçlarının gerçekte herhangi bir anlam
üretmediğini, haberin kendi içeriğini yok ettiğini anlamamızı
pekiştirir. Ezra Pound, “şiir, haberdir” der. Ama şiir, ne tür bir
haberdir? Şiir, bize hakikat uğrağı olmaktan öte hiçbir şeyi vaat
etmeyerek, daha işin başında mesajı iptal eder. Öyleyse şiir, anlam
üretmeyi reddeden bir haberdir. Oysa iletişim araçları kitlenin haber
alma ihtiyacını karşılama iddiasındadır. Şiir, anlam arayışımızı her
defasında boşa çıkaran, ya da bizi hiç de beklemediğimiz bir yöne,
bir anlama sevk eden şeydir.
Demek ki şiirin özünde, genel olarak sanatta olduğu gibi, mantıksal
düşünümden, yani “kat eden, bağlantı kuran ve çıkarım yapan
düşünme”den farklı bir düşünme tarzı vardır. Grekler buna “dianoia”
der. Ama şiir, bu tür bir düşünmeye bütünüyle yabancı değildir.
Aristoteles, “dianoia”yı tragedyanın, dolayısıyla şiirin 6 unsuru
arasında sayar. Şiirin düşünce olmadığı hâlde düşünceye (dianoia),
hikâye olmadığı hâlde (mythos) hikâyeye dayanması, şairin bir dünya
görüşü, bir hikâyesi olduğu hâlde bunu yüksek sesle vaz etmeyişinde
saklıdır. Zira şiirdeki çıkarsızlık, mantıksal düşünümü bütünüyle iptal
etmez; yalnızca onu askıda bırakır. Böylece şiir, yaşama dünyasının
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ölçütlerinden bağımsız bir şekilde yalnızca estetiğin bir nesnesi olup
çıkar. Bir özgürlük vaadi, bir hakikat uğrağı olarak kalır.
Bu yönüyle şiir, bir yandan felsefi düşünceyi, diğer yandan devrimci düşünceyi besler. Bunun en somut örneklerinden birini Modern
Türk Şiirinin kuruluşunda görürüz.
19. yüzyılın başından itibaren yeni bir insan, dolayısıyla yeni bir
dünya görüşü ortaya çıkmış; bir kültür hareketine içkin olan bu dünya
görüşü Modern Türk Şiirinin doğuşuyla teşekkül etmiştir.
Bu yeni dünya görüşünün temel kaynağı şiirdir. İlk olarak modern
şiirde ortaya çıkan devrim, bütün toplum hayatına yayılmıştır. Ahmed
Muhiddin’e göre bu dönüşüm, bir taraftan Batı kültürünün etkisine,
diğer taraftan Osmanlı İmparatorlu’ğundaki geleneksel kültürün çöküşüne bağlıdır. Söz konusu koşullar altında şiirdeki yenilik, kültürel
alanı beslemiş, kültür alanındaki hareket ise, hem düşünce dünyamızı,
hem de toplumsal yapıyı dönüştürmüştür.
Şiirimizi yeni bir insan ve modern bir dünya anlayışı ekseninde yenileyen ilk modern şairlerimiz, sanki yüzyıllardır açığa çıkamamış bir
iştiyakı açığa çıkarmıştır. Fars kültürü etkisiyle Klâsik Türk Şiirinde bastırılan bu iştiyak, şiirdeki yeniliğin açık bir göstergesidir. Şaire “Ki biz
Türküz bizê Türkî gerektir” dedirten bu iştiyakı şüphesiz haricî unsurlardan daha ziyade, Türklüğün zemininden neşet eden bir Türkçe besler.
Zira Türkçe, “bizim Batı’ya denk bir şiirimiz var” dedirtecek ana
unsurdur. Türk şiiri, modernleştikçe giderek Türkçeleşmiş, nihayet
başladığı yere dönmüş, Türklüğün doğduğu çağdaki berraklığına kavuşmuştur.
Yunus Emre’den itibaren, Fuzuli’den (ö.1562) Âkif Paşa’ya (17871845), Nedim’den (ö.1730) Vâsıf’a (ö.1824), Şeyh Gâlib’ten (1757-1799)
İzzet Molla’ya (1785-1829) sağıla sağıla gelen Türkçe, Şinasi’yle (18261871), Namık Kemal’le (1840-1888) tortularından kurtulup nihayet
Abdülhak Hâmid’le (1852-1937) yeniden eski kıvamını bulmuştur.
Klâsik şiirimizin son temsilcileri, Vâsıf, İzzet Molla ve Âkif Paşa,
aynı zamanda Modern Türk Şiirinin doğuşunu müjdeleyen öncülerdir.
Sokaktaki insanın şiirini yazan Vâsıf, dramatik karakterler aracılığıyla
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gündelik konuşma dilini, yani sokakta konuşulan Türkçeyi şiire taşıma
cesaretini göstermiştir.
İzzet Molla, farklı nazım şekillerini (kaside, gazel vb.) ve farklı şiirsel kipleri ve unsurları (felsefi, dramatik, didaktik, mizahi vb.) içeren
bir teknikler kolajı sayabileceğimiz Mihnet Keşan adlı eseriyle, şiirin
Türkçeleşmesine katkı sağlamıştır. Bu parodik eserle, şairin otobiyografyası da şiire dahil olur.
Ama kuşkusuz, dile taze bir ruh taşıyan ve Türkçeyi özgürlüğüne
kavuşturan asıl şair, Âkif Paşa’dır. Gibb’in ye’sin Marseillaise’yi, ümitsizliğin zafer şarkısı dediği, varlık / yokluk kavramlarından doğan
Adem Kasidesi adlı eseri, klâsik şiirin son şaheseri, şiirdeki yeniliğin ilk
ve en belirgin habercisidir.
Bunun ardından, Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal aracılığıyla,
Fars etkisinden çıkarak Batı etkisine giren Türkçe bir nesir kurulmuştur. Nesirde dilin yenilenmesi, yeni bir düşüncenin doğuşunu hazırlayarak, bizi şiirdeki modernleşmeye taşıyan araç olmuştur. Şairliğinden
daha çok bir düşünce adamı olarak öne çıkan Namık Kemal, Batı’ya
denk çağdaş bir düşüncenin gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır.
Namık Kemal ile birlikte, klâsik şiirdeki mazmunlar terk edilerek, vatan, hürriyet, millet gibi orijinal ve çağa ait kavramlar, Modern Türk
Şiirine yerleşmiştir.
Bununla birlikte Batı kültürü etkisinde ortaya çıkan bu kavramlar,
Türk - İslâm kültür zemininden yükselen, Batı’yı bilen ama ona teslim
olmayan, hatta ona muhalefet eden bir zihnin ürünü olarak düşünülmelidir. Bu yeni düşüncenin şiirde mükemmel bir şekilde canlanışı,
kuşkusuz Abdülhak Hâmid ile gerçekleşir. Şiirde modernliğe açılan
ilk kapı, onun Sahra adlı eseridir. Batı romantizminin etkisinde olan
Abdülhak Hâmid, eski ile yeninin mükemmel bir dengesidir. Klâsik
nazım kalıplarını yıkan bu büyük yenilikçi, Ahmed Muhiddin’e göre,
Türk milli veznini kullanan ilk modern şairimiz olarak, Türklüğün
mazisini yeniden diriltmiştir.
Ne var ki Abdülhak Hâmid’in şiirdeki takipçileri arasında öne
çıkan ve Batıcılık akımının bir öncüsü olan Tevfik Fikret’le (18671915) birlikte Türklüğün kültürel zemini bir süreliğine sarsılır. Tevfik
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Fikret’le birlikte geleneğin çözülüşü bir buhrana dönüşür. Buna
rağmen Türkçeyi aruzda gündelik konuşma diline yaklaştırarak, ona
asıl kıvraklığını kazandıran şair, Tevfik Fikret’tir.
Onun hemen ardından gelen ve Türklüğün bütün gelişim aşamalarını temsil eden Mehmet Âkif (1873-1936), dili Arapça ile Farsçanın
sözdizimsel dayatmalarından kurtararak, aruzu bütünüyle Türkçeleştirmiştir. Tevfik Fikret ile Mehmet Âkif’in ve onların açtığı yolda Batı
şiiriyle bir boyda şiirler yazan Nâzım Hikmet’in (1902-1963) konuşkan
şiirine karşılık, serbest vezin yolunda ilk denemeleri yapan Ahmet Hâşim (1887-1933) ile Yahya Kemal, aruzun son olgun örneklerini vererek, Türk şiirine yeniden bir şarkı formu kazandırmıştır.
Batıcılığa bir tepki olarak doğsa da aslında bütünüyle Batı kaynaklı
bir akım olarak gelişen Milliyetçilik (Nasyonalizm), bir şairden daha
çok düşünce adamı saydığımız Ziya Gökalp (1876-1924) ile birlikte,
klâsik şiire bütünüyle sırtını dönmüştür. Onun takipçisi olan ve Türklüğün geçmişinden hareketle varsayımsal bir geleceğe yönelen Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) ise, ilk hece şiirlerini yazmak dışında
önemli bir şair sayılmaz.
Bunların ardından halkın diliyle yazarak ulusal değerlere dönmeyi
savunan bir Millî Edebiyat Dönemi (1911-1923) yaşanmış; bundan Beş
Hececiler ve Yedi Meşaleciler gibi akımlar türemiştir. Ne var ki bu kuşaklar arasında Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973) ve Ziya Osman Saba
(1910-1957) dışında kayda değer bir şair çıkmamıştır.
Beş Hececilerin 700 yıllık bir klâsik şiir geleneğini devirdikleri iddiası içi boş bir iddia olarak kalsa da, hecenin, bir şekilde aruzun pabucunu dama attığı düşünülebilir.
En azından, hecenin Türk şiirine yerleşmesiyle birlikte, şiir anlayışı Beş Hececilerinkinden oldukça farklı bir kuşak içinden Necip Fazıl
(1904-1983), Ahmet Muhip (1909-1980) gibi önemli şairler çıkmıştır.
Denilebilir ki hece şiiri ancak, bu şairler vasıtasıyla bir ruha kavuşmuştur.
Bunun ardından Orhan Veli (1914-1950), Oktay Rifat (1914-1988) ve
Melih Cevdet (1915-2002) ile birlikte hece terk edilerek, sıradan insanın
beğenisini savunan, bütünüyle gündelik konuşma diline yaslanan
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bir şiir doğmuştur. Adını bu üç şairin şiirlerini içeren Garip adlı bir
kitaptan alan bu anlayış, modern şiirimizin sınırlarını kesin bir şekilde
belirlemiştir.
Orhan Veli öldüğünde Oktay Rifat arkadaşı hakkında şunları söyler:
“Orhan, çok büyük bir şairdi, onu hiçbir şeyle ölçemem. Ölüsünün
gördüğü itibar, adının yarın göreceği itibar yanında hiç kalır. Orhan,
Fransız şairlerinin birkaç nesillik macerasını kısacık ömründe yaşadı.
Türk şiiri onun kalemi sayesinde Avrupa şiiri ile at başı geldi. Ölüm
yakasına yapışmasaydı mutlaka yirminci yüzyılın ileri şiirini de
fethedecekti.”
Sıradan bir övgü olarak düşünülmekten çok teorik bir ilgiyi hak
eden bu sözler, bir bakıma modern şiirin sonunu da betimler. Türk
şiirinde modernlik Garip’le biter. Modern şiirimizin sonuna doğru
gerçekleşen bu atılımı, Batı şiiriyle boy ölçüşecek seviyeye taşıyan
unsur, yalnızca biçimsel ilişkilerle sınırlandırılamaz. Kuşkusuz bu şiir
anlayışının kalbinde şiire içkin bir özgürlük/hakikat vaadi saklıdır.
Bu düşünce, yalnızca şiire içkin, şiir yoluyla ifade edilebilen bir
düşüncedir. Batı medeniyetinin sahip çıktığı değerlerin her iki dünya
harbiyle birlikte tuzla buz olduğu bir çağda insan olarak yaşama
dünyası içinde var oluşumuzu müşahede eden şairin dilinde bir
hakikat uğrağı olarak belirir:
Hakkınız var, güzel değildir ihtimal
Mübalağa sanatı kadar
Varşova’da ölmesi on bin kişinin
Ve benzememesi
Bir motörlü kıtanın bir karanfile,
“Yârin dudağından getirilmiş.”
“Karanfil” adlı bu şiir, Anglosaksonların “occasional verse”
dedikleri türden parodik bir şiirdir. Orhan Veli, Ahmet Hâşim’in
o meşhur, “Yârin dudağından getirilmiş / Bir katre alevdir bu karanfil /
Rûhum acısından bunu bildi” şiirine gönderme yapmıştır. Orhan Veli
bu şiirinde, Hâşim üzerinden belli bir insanlık durumunu sorgular.
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Bunu öyle bir tarzda, öyle bir doğallık içinde yapar ki, böylece bizim
için Türk şiirinin seviyesinin, dünyadaki şiirin seviyesiyle başa baş
olduğunu söylemek mümkün hâle gelir.
Ama aynı Orhan Veli, Hâşim’in şiirinin parodisini denediği bir
başka şiirinde kötü beğenin duvarına çarpar:
Eskiler alıyorum
Alıp yıldız yapıyorum
Musikî ruhun gıdasıdır
Musikîye bayılıyorum
Şiir yazıyorum
Şiir yazıp eskiler alıyorum
Eskiler verip Musikîler alıyorum
Bir de rakı şişesinde balık olsam.
Bizim “kötü beğeni” dediğimiz şeye Orhan Veli “Eskiler Alıyorum”
şiirinin son mısraında yaklaşır. Henüz sınırı geçmiş değildir. Ama
tam da bu noktada Orhan Veli’nin savunduğu halkın, yani “yaşama
hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda bulan” insanın zevkiyle,
onun reddettiği müreffeh sınıfın zevki arasındaki çizgi silikleşir.
Şiirdeki “kötü beğeni” tehlikesini aşan şair Metin Eloğlu’dur (19271985). Öyle ki o, bu yolda yazdığı şiirlerle Orhan Veli ve arkadaşlarını
dahi geride bırakmıştır. Rüştü Onur (1920-1942), Muzaffer Tayyip
Uslu (1922-1946) gibi yetenekler çok genç yaşlarında ölmeselerdi belki
bu söylediklerimiz onlar için de geçerli olacaktı.
Bunların dışında, Sabahattin Kudret Aksal (1920-1994), Salâh Birsel
(1919-1999), Cahit Külebi (1917-1997), Behçet Necatigil (1916-1979)
gibi şairler de Garip anlayışı ekseninde şiirler yazmıştır. Garip şiiri
yalnızca sonrakileri değil, Ercümend Behzad, Cahit Sıtkı (1910-1956)
gibi Orhan Veli’den önceki birçok şairi de etkilemiştir. Ayrıca 1940
kuşağı şairleri ve İkinci Yeni şairleri de bu dönemin şiirine çok şey
borçludur diyebiliriz.
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Oktay Rifat’ın “yirminci yüzyılın ileri şiiri” dediği şey ise İkinci
Yeni diye adlandırdığımız atılıma denk düşer. Bu anlamda İkinci Yeni
şiiri, Batı şiiriyle boy ölçüşen bir şiirin mevcudiyetinin teyididir.
İkinci Yeni, “şiiri şiir yapan bir birim olarak” mısraın yerine sözcüğün ölçü alındığı, sözcüklerin hep birlikte süreci belirlediği bir şiirdir. Başlıca temsilcileri, İlhan Berk (1918-2008), Turgut Uyar (19271985), Edip Cansever (1928-1986), Cemal Süreya (1931-1990), Ece Ayhan(1931-2002) ve Sezai Karakoç’tur (1933-).
Bu akımın kurucuları arasında yer alan Sezai Karakoç, İkinci Yeni
yerine “neo-realist akım” tabirini kullanır. Bunun nedeni I. Yeni de
denilen Garip anlayışıyla İkinci Yeninin dünyaya bakışı arasındaki temelli farktır.
Gerçeğe bakıştaki bu ayrım, var olma tarzına (ethos) yönelik temel
bir ayrımdır. Bu, “dar ve özel anlamında gerçekçi bir şiir” anlayışıyla
aşırı bir gerçekçilik arasındaki ayrımdır. “Neo-realist akım”da şiir,
Orhan Veli akımının aksine, alelâdenin ele alınışı değil, “fevkalâdenin
yaratılışı”dır. Öyle ki yeni şairin gözünde şimdinin açık uçluluğunda
“zaman önemini kaybetmiştir”. Karakoç, “yeni şiir, eski büyük
yaşayışları aktüel yapar.” derken, postmodernizmin günümüzdeki
tanımlarına son derece yaklaşır. Yeni şiirin aktüel kıldığı, yani gerçeğe
getirdiği geçmişin büyük anlatıları, şairin hikâyesiyle buluşur. İnsanın
“çarpık ve negatif realitesi”ni üreten, mekân duygusuna yabancılaşan,
“somutun somutuna, plâstiğe” giden bu sentetik şiir, modern
şiirimizin zemininde büyük bir kırılmaya ve çok temel bir değişime yol
açar. Böylece şiirimize modern şiir anlayışının istikametinin dışında,
yepyeni bir alan kazandırır. Bu bakımdan İkinci Yeni, özellikle 19541959 yılları arasına denk düşen ilk dönemiyle postmoderndir.
Sonraki dönemde İkinci Yeni şairleri, genel olarak Fikret-Âkif-Hikmet üçlüsüyle açılan başlangıçtaki epik damarı genişleten, dramatik ve
epik tonda gelişen kaplamlı, uzun soluklu modern bir şiir anlayışına
yönelmiştir.
Bu şairlerin ardından 1967’de ilk kitabı (İşaret Çocukları) yayımlanan
Cahit Zarifoğlu (1940-1987), İkinci Yeninin ilk dönemine ait çizgiyi
başarıyla izler. Sezai Karakoç ve Cemal Süreya şiirinin etkilerini taşıyan
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Zarifoğlu, daha sonra Yedi Güzel Adam (1973) ve Menziller (1977) adlı
kitaplarıyla birlikte epik şiire yönelir.
Devinim 60 şairleri ise, İkinci Yeninin dikkat çeken “deneyim özelliklerini” bir amaçtan ziyade bir imkân olarak kavrar. 1960’tan sonra
ortaya çıkan bu şairler, İkinci Yeninin şiirimize getirdiği açılımı -aşmak
üzere- yeniden Modern Türk Şiiri lehine işletmeye çalışır. Bunlar arasında en dikkat çekici şair, İsmet Özel’dir (1944-).
Bugün yaşayan ve hâlâ şiir yayımlayan bir şair olarak İsmet Özel,
Türk şiiri için bir milât sayılır. Öyle ki şiirin Türk tarihi, Türklüğün
zemininde onunla hem gür ve kavgacı bir gövdeye kavuşmuş, hem de
bir söz sanatı olarak şiirin en uç sınırları çizilmiştir.
1970’lerden 2000’e gelene dek birçok kişi, ya İsmet Özel’in şiirden
duvarına çakılmış, ya da İkinci Yeninin anaforuna kapılıp kaybolmuştur.
Yetmişlerin ideojik akla teslim olan agitprop şiiriyle, seksenlerin
sığ, patetik postmodern şiirinin ardından, doksanlarda yeniden modernliğe dönülmüş; yeni modern tavır, dünyanın aldığı şekle köklü bir
itiraz olarak yükselmiştir.
Bu tavır, 1995’ten sonra modern epik şiir anlayışına sahip şairlerle
bir harekete dönüşmüş; ne var ki başlangıçta duygu-düşünce-hayat
birlikteliğine tekabül eden, bir özgürleşme ânına denk gelen bu hareket
de 2000’lerin başından itibaren popülist bir alana hapsedilerek, poetik ve
teorik donanımdan yoksun sonraki kuşaklar tarafından yıpratılmıştır.
Yine aynı dönemde ortaya çıkan yeni hece şiiriyle birlikte bu anlayışın
etkisi günümüz şiirinde de hâlâ hissedilmektedir.
Bununla birlikte 2000’lerin başından itibaren bir söz sanatı olarak
şiirin çözüldüğü, düşüncelerin, seslerin, imgelerin yerine, şiirsel süreci,
gösterenlerin belirlediği eclectic bir şiir ortaya çıkmıştır. Açıkçası sözün
hükmünün geçersizleştiği, gerçek ile gerçek kavramı arasındaki düşsel
beraberliğin sona erdiği bir çağda yalnızca mısra, kelime değil, akıl,
imge, ritim gibi göreneksel ölçütler de büyük ölçüde işlevini yitirmiştir.
Böylece ritmin, imgelemin ve intellect’in boyunduruğundan kurtulan
şair, kültürü, dolayısıyla verili bir gönderge/anlam sistemini alt
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üst eden yeni tekniklerle iş görmeye; sözel yapının yanı sıra, sesler,
göstergeler, tipografik ve görsel izler, lekeler, boşluklar yoluyla da
düşünmeye başlamıştır.
Bunun nedeni şudur: söz artık, bir mesaj ürettiği ölçüde anlamdan
yoksun kalmıştır. Göreneksel olanla iş gören şair, sözün hükmünün
geçersizleştiği, dilde deneyin sınırlarına gelindiği, klâsik, modern,
postmodern teorilerin tükendiği, böylesi bir zamanda afallamaktadır.
Bu durumda, bir karşı reklam stratejisi gibi görünen görsel şiir bile,
daha şiir görünmektedir. Öyle ki şiir bundan böyle, şiir olmayan
olduğu ölçüde şiirdir.
Bir kere bu tür bir formülasyona vardıktan sonra -aslâ taklit
edilemez bir şekilde, taklit edilemeyeni taklit eden şair artık, bir söz
sanatı olarak şiirin bittiği yerin ötesine, bütün mümkünlerin kıyısına
çıkılabilir.
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A. ALİ URAL
Teşbih
ben bu şehri
tekmelenen bir konserve kutusuna benzetiyorum
benzeme yönünden kaçırdığım bakışlarımla benzetiyorum
ne konservesi olduğunu ayakkabımın ucundaki
kırmızılığın ele verdiği
ben bu şehri
ben bu trenleri
sürünen yılanlara benzetmiyorum hayır
trenleri yılanlara benzetme modası geçti
ayakları yerden kesilerek geçti yanımdan çok oluyor
çok oluyor unuttum tıkırtılarını topuklarının
ben bu trenleri
ben bu uçakları
kuşlara benzetenlere hayret ederim hayret ettiğim kadar kuşlara
yemezler önlerine attığım yemi bulutlar penceremde
pırr diye uçamazlar bak bu da var
bu da var son çağrı kapım değişti
ben bu uçakları
ben bu kitapları
horozlara benzetirdim uyandırsalardı beni her sabah
tavuklar gibi tüneyen raflarında kitaplığımın gözleri yumuk
benzemezler yine de tavuğa çorbaları olmaz
karıştırırlar kafamı çorbaları olmaz
ben bu kitapları
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ben bu gelinleri
beyaz şemsiyelere benzeten bir şaire rastlasam yaz günü
başına güneş geçtiğini düşünürüm
duvakların süpürdüğü bir gölge görürüm kır düğünü
kır ve kaç dağlara şenlensin alıcı kuşlar
ben bu gelinleri
ben bu gözyaşlarını
yağmura benzetenlere kahkahayla gülerim gök gürültüsü
sağnak gülerim kesilmez günlerce neşe akar yollardan
ağlamak mı neye benzese teşbihte hata olur
benzetileni kaybolmuştur peşine bin merak takıp
ben bu gözyaşlarını
ben bu çocukları
ölü yapraklar gibi yüzen ırmaklarda
ölü yapraklara benzetemem dilim kurur
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A. ALİ URAL
Okuma Biçimleri
dağı okumanın yolu yoktur tırmanacaksın
eksiltili bir cümlenin noktaları düşerken bir bir
bol oksijen şiire dahildir nefes darlığı da
sürülerin süt gibi akması bayır aşağı
sen okuma bilirsin
bak şu kaya hangi harfe benziyor
A’ysa korkma kendi başına bir dağdır A
düşmez ya ola ki koptu yardan yankılar bırakarak
düştüğü yerde kapital bir  A olarak yükselir, bir dağ olarak
kapitalist bir A olarak değil az enerjiyle çok çalışan
okumak bir heyelandır, desem
kimse altında kalmaz
yükseklere dikip gözlerini Turgut’un durağından
göğe bakanlar vardır bir de
bakıp dururlar
burs alabilseydiler durmayıp okuyacaklardı
bulutları yalnız çocuklar okuyabilir oysa
dur durak bilmezler durakları yoktur
arabaları avuçlarına sığar
bir kâğıdı tekne yapıp okuyabilirsin ırmağı
yeter ki peşinde sürüklensin bir çift filika
battığı yerde duracaksın noktadır çünkü
olur da kavuşursa denize
alkışlar romancılar patlatarak avuçlarını
ne uzun cümle
bir dalgakıranı kitap ayracı yaparak
denizi okuyabilirsin
hangi balığın pulu yapıştı ellerine
hangi taş hâlâ dibe doğru iniyor
hangi dalgada kaldığını kim bilsin
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ABDURRAHMAN EKINCI
Servikal Distoni
elini başından çekemiyor servikal distoni
para dolu çantası bulununca karakolda secde
küba’ya düşen göktaşı böyle görüntülendi
artık önemli olan sadece kazanmak olacak
en yüksek radyasyon seviyesine sahip
akıllı telefonlar açıklandı
bu muazzam miktarda çelik ve çimento
her ay yeni bir new york inşa etmek
dünyanın zengin insanları orada yaşıyor
yemeye çalıştığı ahtapot yüzüne yapıştı
filipinler ile kanada arasında çöp krizi
halen soruyorum komik durum
önce durağan sonra egzotik
hepsi denizden çıktı
ölüm bir tık uzağımızda
provokasyonlar ve diplomasi sürüyor
bütün satırlarımı suç ortaklığı gibi düşünüyorum
toplu başlıklar altında tören halinde söylenirken
diyecektim vazgeçtim bunu söyleyebilmek
insanlar geçilmez tapınaklarından
işte buraya bu eşiğe düşüyorum kapaklanarak
abuk sabuk iniyorum sonra
boşuna diyorum telaş işte yani pürtelaş değil
ölüm grafiklerde daha temizlenmiş olur madem
kurtulmak ister miyiz
düşün bil sonra yaparsın şimdi sırası değil
baston bu sen de oturan fil değilsin  
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ABDURRAHMAN EKINCI
İnsanın Bulduğu
başkalarını giderelim toprağından
soğuk bir şekil yaşadığımıza ikna edebiliriz
ölmenin zor ve çok olduğunu
bilmenin renk körlüğü yaşadığını
mümkün olmadığını yakınlıktan
lambaların tek aydınlattığını yüzün
veya her aydınlattığını
hangisini ikna olacağı kendilerin vereceği karar
dinleşebileceğimizi ve demokrasiyi umuyorum
bozulmayan bir başkalığın mensubu oldukları
ben olsam kabul ederdim öyle veya böyle olmayı
suların her an kesilebileceğini
elmasın kömüre dönüşebileceğini
böyle bir şeylerin  
bizim de kısa müddet oyalanacağımızı zaten
hatta tanrı katında şahitçi bile olacağımızı
bu hususların
kabul etmezlerse
kabul etmek zorunda olduklarını  
bilmenin farklı zorluklar olduğunu
ağırlaştığını dünyanın
birimizin yapmamız gerektiği - bulduğunu
başkaların düzelmeye alışkın olduklarını
toplumun ve bilimin toplaşarak konuları yardıma hazır
yeni düzelmelerin kapıda
kapıların da açık olduğunu
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dünyayı gemiye benzetebiliriz söz arasında
-rica edebiliriz yani son kez benzerliği içinağrıyarak ağırlaştığını
kendilerin ağır ve çok olduklarını da
hangi rengi sevdiklerini ve
sevmedikleri rengi sormasak da olurdu
toplu resim bırakabilirlerdi arkalarında
en arkalarında doğdukları günün takvim sayıları
unutmaya hazır hafızanın toplamı
gözlerinde son kez baktıkları
suların kesilebileceğini tekrarlayarak
elmas şeylerin yeniden dönüşeceğini  
-yeni itikatların toplamından daha hafif çünkübilimden kasıt bir dille satın alabilirdik bütün mevzuları
sonrasını sonra düşünmek üzere ayrılırdık
her işin kolayına kaçmış olurduk
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AHMET AKA
yürek talaşı...
ı
o susunca üşüyor kuşlarım
altı üstüne yapışmış bir kafese düşüyor
hacer-i muallâk değilim rabbim
kâle almazsan yok olmaz yokuşlarım
seni kudüs gibi yaşıyorum ey
mescid-i aksa gibi kuşanıyorum
ıı
rüzgâr! sen de bekleme beni
asil bir iğde kokusu sinmiş üstüme..
benden uyanmalı levhi mahfuza
eğerli yarımdan eksilmez tüme…
essen, dökülecek hanımelleri
esmesen, iğdemizin kokusu ölecek
ııı
bütün dünyaları önüne sersem
ne bir yüz bulurum ne söz alırım
o hep Züleyha’dır ben ise sersem
yorgun bir düş gibi kalakalırım
mülteci bağrıdır göğüs kafesim
bağırsam, kendime çarpıyor sesim

ıv
göbek bağıymışım gibi... sancı sapağı
bir ince acı sızı/p kesmeden soluğumu
/gönlümü bir gökyüzü kıl rabbim/
mermi merhem olmaz bu yaraya...
ben bir kara deliğim aslında...
kara leke değil insanlığın alnında!
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v
‘örsü bile örseleme’ derdi babam:
toprak olmayı öğrendiğinde çok geç oluyor
/o ölünce herkesin babası öldü sandım/
mezar taşları müzesi gibi, ziyarete kapalı
yitik rüzgârları beklemekten usandım
"inne-l-insâne lefî husr"
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AHMET AKA
Konya’nın Gönül Prensesi Karatay
/Eski üzüm bağları, Araplar’da yok şimdi
Uluırmak’tan gayrı bir düzümüz kalmadı
Maziye bakan gözler zehirli bir ok şimdi
İçli içli gülecek bir yüzümüz kalmadı/
                                               diyen şaire...
Mührümüzü vurmuşuz tarihe ferman gibi
Sedirler’de göklere yükselen bir çınarız
Topraklık bizde şiir; Mengene bizde divan
Hangisini okusak ondan bin haz duyarız
Ah bir anlayabilsek, duyabilsek sesini
Gözlerimiz yol bulsa İshak Bey Türbesi’nde
Yakalarız bu şehrin gönül prensesini
Şerafettin Camiin kurşunî kubbesinde
Sırçalı Medrese’den Mevlâna Dergâhı’na
Karatay’ı yaşatan her köşe başında biz
Sevinç gözyaşlarıyla akşamdan sabahına
Ağlasak rahatlarız, huzur bulur kalbimiz
Sahip Ata’da çini, İnce Minare’de sır
Nakiboğlu’ndan öte yürüsek kervan kervan
İşte medeniyet bu, işte biziz muasır
Her duada haykırır Konevi destan destan
Bir çağın efsanesi, Karatay Medresesi
Tezgâhımızda onun halısını dokuruz...
Aziziye’den gelir beş vakit ezan sesi
Dergâhımızda Şems’in yazısını okuruz.
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AHMET KOT
Aşkın dört hali
			

Şiirin aşkın dervişi İbrahim Tenekeci‘ye

CEYLAN VE ÜRKEK
Aşkın en yalın hali
Bir masa dört ayak
Dokunsan uçacak
Bir yanında hüzün
Bir yanında aşk gerek
Sahifeler arasından sekerek
Konar omzuma birdenbire
Dünyayı dolduran yürek
Ceylan ve ürkek

ÇİĞ
Uykunun en derin yerinde
Dağların uğultusuna karışıp
Sessizce yaklaşan bir rüzgar
Öpücükler serpiştirecek rüyalarına
Sabah uyandığında
Çiğ düşmüş yine
Bu gece de
Diyeceksin.
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ÖZGÜR VE LEYLAK
Çık dışarı ins ve cins
Nefes al, solu gökyüzünü bir an
Göreceksin leylaklar gelip dizilecek kapına
Ve binbir iklimden gelen
Yusuf’lar açılacak derinden
Leylak ve felak
İkiz kardeşleri aşkın
Binlerce yıllık yolculuklardan
Bize kalan

İMHA
Bir çift gözden
Birdenbire düşen
İki damla gözyaşı
ki o Adem’in de serüveni
Karışır birbirine
Çekemez ağırlığını
Düşer yüreğime
İmha olur evren
İmha olur yüreğim
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AHMET KOT
Eski Köleden Yeni Danslar
Kimse kalmış mıydı zeytin ağaçlarının altında
İşitin, bu iyi bir haber, gelmemiştir bunun haberi daha önce
Televizyon programlarının ve alüminyum tozlarının
Gözgözügörmez bir bilmemhangi günde
Birbirini dansa kaldırmışçasına içiçe
İnsanlara saldırdıklarının
Ve hiç kimsenin kalmadığının
Zeytin ağaçlarının altında
Sığınakları yoktur bu işin
ki araya kaçışmış olsunlar
Yine şehre inmişlerdir karayollarından
Bazı uluslararası havalimanlarından
Gökdelenlerin son katından merakla
Şehri seyreden turistlerin gözleri önünde
Mutlaka şehre indiler başka bir ihtimal düşünemiyorum
Zeytini ve hurmayı bile unutmuşlardır
Eski köleler halindedirler
Yeni bir dansın ilk figürlerine
Zenciliklerini alıştırıyorlardır
İşte, günün ilk ışıklarıyla birlikte
Biri geliyor, içimize işliyor
Eski kölenin yeni dansı
Başlıyor.
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ALİ K. METİN
Ömer’in Taşları Kime Yeter?
Bütün şairler intikam peşindedir
Salvo yapmak dahil
Buna şiirin çekim kanunu gibi bir şey
Tanrı’yı şizofren sandıysalar
Savaşmak her zaman güzeldir denebilir
Her çağın bir sikleti var
Mertlik meydanında post giyen tilki olmaz
Yürek kaynayınca bordroları taşlamak ister
Ömer’in varsa herşey mümkün
Kibre karşı kibir ne güzel dedim
Siperlerimde öyle inanılmaz bir buldozer
Zalimlere gerçek kurşun sanırım olabilir
Hayır, buna mutlaka inanırım
Köstebeklere fakat dikkat etmemek olmaz
Ey şair, çığırtkanlar sınıfa dahil
Tarih baba ve avanesi
Şükret ki açık alın, giderayak
İntikam halkımıza Allah’ın bir lütfudur.
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ALİ K. METİN
Şeyhin Bitmeyen Hikayesi
Bazı olur öfkemize sarılır yürürüz
Gerekirse hiç durmadan yürürüz
İnadımız, nerden çoğaldığımız kolay anlaşılmaz
Azar azar büyüdüğümüzü çok iyi biliriz
Mavice gürleyen yaralarımız bir daha kapanmadı
İşçilerle gelecek arasında gider geliriz
Yılgınların sofrasında ne var ne yok
Ateşimize engin bir gökyüzü oluyor andıkça hepsi
Öyle ki nasırlaşan eli, sırtımızda gümrah teri unutmadık
Bakışıyla bir çocuk durmadan söylenir yanımızda
Bir dirim, ağır aksak dolanan bir celali belki
Hürriyetin sonunda bize doğru büyüdüğünü biliriz
Türkü vakti yüzümüze söyledikçe kan gelir
Kimin kaldığını uçurumlarda sadece halk çocukları bilir
Bir açlık kokmaya başlamışsa akıl kötüdür
Tarihi ve tümsekleri her türlü hatırlamak gerekir
Gün doğar, devran yürür, kaçamazsak kötüdür.
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ATİLLA YARAMIŞ
Geriye Kalan
ellerim terledi bir mihenk doğurdu sonra
üst üste koyduğum ayazlar kâr etmedi
bacaların ardında sallanan rüzgara
ömrümden bir parça verdim
bunu kimse bilmedi
kitapların  ve savaşların arasından
geçti kadınların merhameti
kısıldı şiirlerin sesi
bu yüzden göçtü şairler
bu yüzden bir anne kaldı kadından geri

Dünya
Saat yönünde kıvrıldı yaşadığım ne varsa
Uzun tutmadı sinevizyon bu günahı
seküler ya da global bilemem
ne anlatırım bilmediğim üstüne
bilmiyorum efendim bilmiyorum dünya nedir
bir oyun ve eğlenceden başka
şehrin bağrında bir çıban gibi türedi
ne yana baksam küçülürüm bu yüzden
ne yana baksam mozaik yapılı bina
ne denir buna ne denir efendim?
Yücelere el uzatan minareden
Boyu daha uzun şu betonlara…
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ATİLLA YARAMIŞ
En Güzel Şey
Yaşamanın bu şehirde yok bir düşüncesi
Kadınların feryatları yok
“ musluklarından hayal gibi akan şey
   bazı insanların koynuna
   dolmaktan ibarettir”
Bu şehrin yaşamından öğrendiğim şey
Oysa küskün bir insanın gittiği yer
“savaş meydanlarından daha ağır
   yenilmiş ordudan daha kinli
   yenenden daha vakur”
Bu şehre gelmeden bildiğim şey
Belki dargınlığımın da yok düşüncesi
Dilimin kemiğini kırdı bu şehir
Ondandır her kime sövdümse
Ağzımı bir kapatan olmadı
Çünkü kemiksiz bir dilin
Ona da diyeceği vardı
Düşünmenin bu şehirde yok bir anlamı
Bunu böyle bildim. Şöyle dedi insanlar:
kadınlar ağlamaz bu şehirde
Tanrı işine karışır erkekler
Susmak güzel iştir;
Düşünmemek en güzel…
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EMRE ÖZTÜRK
Kollarımda Uyu
hiç iyileşmeyecek böyle anlatsam, böyle bir boşluktan aşağı
böyle karanlığı çağıran orman, say ki büyük çiçekler oydum
yitirdim hepsini, büyük taşlar biriktirdim kırgın eşit
kırgın ve eşit parçalara bölmek için günleri,
yoktu bir şey konuşacak
başka ne vardı?
gidememenin soğuk boşluğunda bir uzay
gitmenin bir ağrısı varsa elbet kalmanın sızısı
vardı makas seslerinden teşkil ağızlardan geçmenin
zayıfa duyulan açlıkla ilgisi
başka nasıl söylesem
yürümek yüzünde üzgün bir ormanı,
kendini bulmak, evine dönmek sonra yine kendini
nasıl söylesem
içimde kirli çiçekler sergisi
dalgınlığa soyunması bir akşamın
yine de uyu kollarımda
taştan çıkardığım bu uykunun insanı çağıran kıvrımlarında
bir yok oluş kıvrımlarında ölçülerin, bezginlik bir uzunca
artık eşyada rahat bozan bir ritim
bırak öylece kalsın
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EMRE ÖZTÜRK
İdeal Beklentiler ve Yorgun Atlar
bir yere gidememesi suyun nehir, bir nehre binip gidemem oysa,
yenilmiş bir takım gibi ve oradan geçmenin her ne anlamı varsa
bir sıyrık kadar ince bazen ve senle ben arasında ya da yerle gök,
varla yok dedimse ben, ikimiz arasında ya da bazen hiç
bazen böylece mükerrer ve bazense ikimiz,
ve belki de bütün bunların dışında ve belki çok şey ve hiç şey
aslında
bir güzel orman mesela, uzun bir kış bazen
ilk aşk gibi mazruf, ilk meyve kadar gök
şarkının şarktan gelmesi kadar çiçek sonra
duvarlara çarparak ve belki böylece devrilmesi atların
yalnızlık üstüne yalnızlığın
canhıraş bir köpek gibi uluması belki,
ve bir kere daha şiir kadar uzun ve varlık kadar kısa,
oluşun incelen bir anlama açılışın, koşup gelişin hep
sonra uzağa, hep uzağa ve bir kere daha
dudaklarını kanat böylece incelen bir bardağın
başa dön, inkar getir,
başa dön, nedamet getir, bağışla,
bir nehre binip gidemem,
kendime bir nehir edinemem, kendimi bir nehre
böyle bir anlam, annesi sessizlik halinde bir çiçek
pencere önlerinde başak tanesi ve zeytine aralanan
ve uzanışı, taze bir dal olan uzanışı yalnızlığa,
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düşünmezdim böyle şeyler aslında uçup gitti,
dağılgan bir gökyüzü geçip gitti üstümden
eve döndüm, ahenksiz geçit bir akşamdı,
kornişlere yeni rüzgârlar astığım,
renklilerle yıkadığım geçmişimi,
üzerime yeni bir gül işledim, geçti,
bir portakalı ortasından kestim,
bembeyaz ovalara yayılışı gibi tayların, geçtim
düşünmezdim böyle şeyler, bir dağ suladım,
bir harita daha tamamladım böylece
kuş ölüsü bir sürüyle aydınlandı dağ,
ve dağın uykusunu ve evin uykusunu bölerek
uykuları korkulu bir hayale dönüştürmeden,
sulara ve terli pazartesinin koridorlarına karışarak
aslında uçup gitti.
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HAKAN ŞARKDEMIR
Hoyrat Neşe
I.
Bağladık kürekleri
Deriden kirişlere
Diktik direkleri de
Zephryr’in nefesiyle
Şişirdik yelkenleri
Kara gemiye serdik…
Gül parmaklı şafakla
Açıldık enginlere
Geride düşenlere             
Tasalandı kalbimiz
Ağlasak da nafile
Bir işe yaramadı…
Kiklopları devirip
Ejderleri püskürttük
Ün salmaksa denedik
Bir işe yaramadı…
Kırık camlar üstünden
Geçtik aç karınlarla
Bataklıkta süründük
Kızgın sağnak altında
Dedik ne gelir elden
İşe yaramadıysa
Dönemeyiz geriye
Bir işe yaramadı…

|

Debelendik günlerce
Ekin bitmez denizde
Acımadı bize hiç
O hasatsız gök bile
Lodosa döndü poyraz
Alıç yedik uyuduk
Kandık peri sözüne:
pericolo niente*
Yolu kaybettikse de
Güzel belikli ece
Kirke gösterdi bize
Bir işe yaramadı…
Truva’da yitirdik
O binlerce yiğidi
Okeanosa vardık
Kimmerlerin eline
İndik dehlizlerden kör
Yeraltı sarayına
Hortlaklarla çarpıştık
Bir işe yaramadı…
Yol ne kadar sürecek
Hangi yoldan gidelim
Sorduk Teiresias’a
Ölüler ülkesinde
Tek düşünen o imiş
Düşünmedik nedense
Akıl başa gelse de
Artık bugün nafile
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Güzel dizlikleriyle
Yeddi bizi Athene
Varsak da İthake’ye
Bir işe yaramadı…
O yüzsüz taliplere
Türlü tuzaklar düzdük
Şölen kurduk komşuya
Baldan şaraptan tatlı
İçkiler sunduk ona
Armağanlar da verdik
Gümüş sağrak altın tas
Tunç kargılar ve yaylar
Tütsü yaktık ıtırlı
Çok adaklar adadık
Çok yakardık Tanrı’ya
Bir işe yaramadı…
Nice ekinler ektik
Evler dikip yükselttik
Davarlar semizledi
Güçlendi bineğimiz
Ağarsa da gür sakal
Pes etmedik didindik
Yokluk aldı nihayet
Bir işe yaramadı…
Düşmesek de ağına
Sirenlerin sesinin
Varlık avladı bizi
Bir işe yaramadı…
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II.
Tüneller kaza kaza
Geçitleri kapattık
Kefen giyer gibi hep
Zırhımızı kuşandık
Bir özgürlük türküsü
Ölümsüzlük ülküsü
Yazmış kışmış fark etmez
Vaz geçmeyiz davadan
Bütün dünya birleşse
Korku bize işlemez
Ölüp ölüp dirildik
Bir işe yaramadı…
Kula kulluk etmedik
Eğmedik zorbaya baş
Benlik kırdı da bizi
Bir işe yaramadı…
Ok ile kılıç ile
Kötülerle cenk ettik
Tüfek icat oldu da
Bir işe yaramadı…
Yıksak yalçın surları
Aşsak sarp yokuşları
Alsak tüm sokakları
Bir işe yaramadı…
Sakallı ve üstüste
Ölüler… kıyısında
Her şeyleri bıraktık
Bırakırız yeniden
Hınca hınç meydanlara
Akan kanla damarda
Kazısak da adını
Bir işe yaramadı…
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III.
Açarak pankartları
Söküp barikatları
Bozarız ilanları
Yutsak da biber gazı
Yakarız dükkânları
İteriz vagonları
Alırız meydanları
İşe yaramadı mı…
Bize işten söz etme
Eros etkisini ver
Kızgın kitle ve montaj
Bir işe yaramadı…
Altmışlar böyle geçti
Hayal imiş hippiler
Savaşmadık seviştik
Bir işe yaramadı…
Kurutsaydık kökünü
Kendir yakan maddenin
Gelecekti sonu da
O soysuz kapitalin
Hoplamıştı yüreği
Tutuşmuştu eteği
Bitecekti tahakküm
Ölecekti makine
Çalsaydık geleneği
Kılsaydık şehri sanat
Doğacaktı küllerden
Dada Zaum ve CoBrA
Soylu entarnasyonel
Anarşist manifesto
Bir işe yarasaydı
Hiç işe yaramadı…
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Herkes kendinin kendi
Ayaktopu değil mi?
Dada dada değilse
Bir işe yaramaz ki!
Söyle bize Hakim Bey
Hangimiz daha güzel?
Serbest müstezat mıydı
Alexandrinlerin…
Sonsuz başkaldırması
Gizli isyancı asi
Bir palyaço ordusu
Ya da kent gerillası
Varoşların ablası
Retro dinleyen kızlar
Mütebessim sevimli
Kapı gibi devrimci?
Bu uyumsuz çadırda
Duygusal habitusta
Hoyrat türkü ve neşe
Bir işe yaramadı…
Kör şaire inanma
Kov onu va’zederse
Yalandır çoğu sözü
İşte budur söylence
Gökten inse zembille
Çıksa zembille göğe
Şiir işe yaramaz
Yaramadı hiç işe…

*tehlike yok
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HÜSEYİN AKIN
Ben Yaşarken Olanlar
Topu topu kaç kişi kaldık bu aralıkta
Herkes gitse kim toplar bu dünyanın çöpünü
Baktığın taraflara hep mezarlık ekmişler
Ölüm bile önünü görmüyor karanlıkta
Geçinip üstümüzden dolduruyor küpünü
Şu tablet şu parşömen hepsi benim sırtımdan
Gök boşluğuna doğru fırlattığım yeminler
Onlar naylon ve beton  tarihin takma dişi
Bırakıyor bir gemi kendisini rıhtımdan
Gidenin tarihini kim anlatır kim dinler.
Yol bilmez İbn-i Haldun “coğrafya kaderdir” der
“Seninki bir düşüştür, ölümü üstüne al”
Burda geceler soğuk, böyle söyler Haydeger
Ya burayı kendin kıl ya da kendin burda kal
Ne coğrafya ne tarih, insandır büyük kader
Dağların zirvesinde terin kurumaz dendi
Kalmaya niyet ettim bu dünyadan ev tuttum
Bütün masraflarımı düşmanlarım üstlendi
Kapadım gözlerimi, dört bir yanım kamera
Tam bir şey diyecektim, gelir gelmez unuttum
Gülüp geçmiştim ona şehitliği gezerken
Nasıl da sırıtıyor cümle içinde ölüm
Boy aynası önünde bakıp bakıp yüzüne
Kendinden geçip öyle gidenleri süzerken
“İnanmam” diyor hayat hiç kimsenin sözüne
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HÜSEYİN AKIN
Anlamayan Okura Şiir
Dünya çok kalabalık, birisi bir cam açsın
İlk bakan şair olur böylesi zamanlarda
Ah ki beni dünyaya getiren haklı sebep
Sayıp durma günleri, bana felsefe öğret
Koşup dursun gençliğim öyle boş alanlarda
Elbet bir bildiğim var koşup dursun diyorsam
Herkes mutluluk yapar kendi yanılgısından
O saat uykudadır dumanı tüten evler
Bense şiir yazarım, benimki ne cesaret!
Büyüttüğüm sözcükler bana yalan söylerler.
Aşk, ölüm ve pişmanlık büyüttüğüm sözcükler
Bir cümlede kullanmam ben onlara söz verdim
Bilinmeze gidiyor ağızdan çıkan her şey
Yakın oturur bize bütün belirsizlikler
Yürü deseler bana bir cümleyi gezerdim.
Haydi yürü deseler çıkıp şiirlerimden
Yaşardım uzun süre soluğunda annemin
Ne seven ne sevilen, pusuda ölüm gibi
Baksana dünya bile oyuncağı âlemin
Hiçbir şey hiçbir şeyi çağırmıyor derinden
Hiçbir şey anlamadım diyor sevgili okur
Ağlayan ney sesinden Kerbela yapıyorsun
Doğrusu bu diyorum, anlamak bir duvardır
Ben o duvarı senin üstüne yıkıyorum
Sense duvara değil, enkaza bakıyorsun
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IBRAHIM DEMIRCI
Ağustos
Ağustos benim ayım
Bu ayın yirmisindeymiş
Güneşin altına çıkışım

...
Ağustosun ipi uzun
Bir ucundan Roma tutmuş
Bir ucundan Hiroşima
Ağustosun tuzu kaya
Orada Caligula ufalar
Nagazaki kavrulur burada
Ağustosun karnı büyük
O çeperinde Spartaküs uyur
Bu duvarında Rosa Luxemburg
Ağustosun tası geniş
Bir yanına Neron yapışmış
Bir yanına Alpaslan
Ağustosun aklı duru
Ne Sezar’a boyun eğmiş
Ne kollamış Brutus’u
Ağustosun göğü temiz
Meryem’in gözleri gibi
Sözleri gibi İsa’nın
Ağustosun taşı sıcak
Arabistan’ın çölleri gibi
Yankısı gibi Hıra’nın
Ağustosun ağacı incir
Gün gelir forumu yıkar
Çökertir Panteon’u.
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IBRAHIM DEMIRCI
Demli Yaz Gecesi
Ey ağustos böceği
Ey kalbimin yoldaşı
Sarmış da dağı taşı
Sazının gür emeği
Ne diyor senin sesin?
Gün batar ay doğarken
Asmalardan salkımlar
Hevenk hevenk yıldızlar
Altın gümüş yağarken
Kesilmez mi nefesin?
Yerin abâ döşeği
Göğün atlas kumaşı
Varken bu ne savaşı?
Çin’in yumuşak ipeği
Mi diyor senin sesin?
Ne ağıt ne şikâyet
Ne hayretten eser var
Bu esen ılık rüzgâr
Sonsuz bir dansa dâvet
Mi diyor senin sesin?
Varsın uyusun göller
Akar ırmak deli dolu
Kamışların neydir yolu
Kıpırdanın ey güller
Mi diyor senin sesin?
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Nedir bu fren sesi
Geceyi bıçakça kesen
Çalsa da bin bir siren
Susturamazlar beni
Mi diyor senin sesin?
Yaz geçiyor yaz haydi
Nar ağlar ayva güler
Dinmesin bu türküler
Bastırmadan güz haydi
Mi diyor senin sesin?
Dün ne yarın ne bilmem
Benim gönlüm şimdide
Şimdi her şey sevgide
‘Dem bu demdir dem bu dem’
Mi diyor senin sesin?
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KÂMİL UĞURLU
Bahçeler, Evler ve Efendiler
Denizde gemiyle akıp gidenler,
kıyıdaki kamışlık gidiyor sanırlar.
			
		
Hz. Mevlâna
Şu evler var ya, efendiler,
         şu evler,
Bundan elli yıl sonra yoktular.
Bir vakit onlar konaktılar.
Ve şehre tepeden baktılar..
Dev bir ayak geçti üzerlerinden,
-elli yıl geçti,
yere battılar..
…
Esmer ekmek girmezdi bu evlere,
         ve sekize bölünmezdi,
        bu evlerde yaşayanlar ölmezdi..
Oysa saten duvarlar hüzün perdesi,
Yaşlar baykuşlar gibi tünerdi
gözlerin kıyısına
        çoğu kez
Bunu kimseler bilmezdi.
Şu bahçeler var ya, erenler,
    
şu bahçeler,
Bir vakit değildiler..
Geçti zaman
- yaman bir rüzgâr esti,
        eğildiler..
...
Su lâtince çiçeğin yerinde bir hatmi vardı
         bir vakit,
Hiç hatırımdan çıkmaz,
        - her bahar pembeleşirdi.
Gül sanırdı kendini garip,
        serçeyi bülbül sanırdı,
        cilveleşirdi..

87

88
Kelebekler yüksek uçtu bir zaman
       kumrular günü devşirdi,
       yerine kargalar geldiler..
Şu komşular var ya, komşular,
        şu komşular,
Yolun iki yanında
        kavaklar gibi fısıldaşan,
        bizi kovlaşanlar..
Onlar sonraki bir vakit yoktular..
...
Üç numara yeşil kapı.
Babalarını iyi tanırdım;
Emeti hanımdan emekli,
       üçyüz onsekizli,
       sessiz,
       efendiden bir adam,
Karşı evde sekiz baş horanta,
       fidan gibiydiler,
       ve çoktular..
Böylece şehrin yarısını tuttular..
Sağda bir kapı vardı,
      hiç kapanmazdı,
Kılcı Nuri efendi ve ihvanı
İki azerî oğlanı okuttular..
Bu katar,
        ey canlar,
        geçer-gider bu garip istasyondan
        geçmiş zaman bahçelerine doğru,
        çiçekler ıtırlanır,
        geçmişler hatırlanır
        ve köşeyi dolanır rüyalar,
Nereye giderler
        bunca saltanattan sonra
        insan sormaya utanır..
Geçip giden tren mi istasyon mu bilinmez,
        canlar,
        bilinmez,
Herkes kendini ebedî sanır..
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KÂMIL UĞURLU
Muhacir Pazarı
İstasyondan şehre giden yol var ya,
Hani heykelin yanından sağa saparsın,
İşte orada Muhacir Pazarı var.
Orası benim dost memleketim,
Orada zurnayı ekmeğe katık yaparlar..
Daracık sokaklarda hergün bir cümbüş,
Ve her köşebaşı bir çigan bardı.
Sençalar Kadri udun üstünde üveyik kuşu
Uzayıp giderdi esmer klârnet.
Ve ucundaki Şükrü Tunar’dı..
Kapıların önünde halkalanmış kadınlar
Gelip-geçenlere bakardı
Aralarında kimi herifler de vardı.
        
Ve tütün kokulu güldüler..
Hasan da, Salih de iyi çocuklardı,
         
öldüler,
Sabahları pabuç boyar,
       
  akşama Teksas pavyonda çalarlardı,
      
  Aç gözlü de değildiler..
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Zaman su gibi akıp geçerdi,
Kızların kavgası başladığı an.
Uçuşan tavalar-tencereler-küfürler, pencereler,
Sanırsın kıyametin koptuğu zaman
Karakolda ayna var, ayna,
Oraya varınca herşey süt liman..
Daha güneş inmeden sandığını kapardı,
Nafakayı çıkardı mı gerisine kim bakar.
Eve dönerken iki tek atar,
Hüznün anasını satardı..
Canlarım benim, yalandan ağlayanlarım
Fena halde esmer vatandaşlardı..
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KENAN ÇAĞAN
Salname
gemilerin köpüklü sesini duydun mu sahillerin umarsız bekleyeni
sokaklarımda beliren silueti krizantemler örttü
saldırgan tacirleri arsız öğütücüleri gördün mü
inkarcı çırakları ütülü uyumluları
salnamelerde adım geçti diye nice kayba düştüm
kimselere aşina değilim
durmadan çevgenlerden arza doğru bir intizam yürüyor
zabitan gelse de suçumu ikrar etsem
kırçıl dillerini inkarda kendime bir itikat buldum
bu yüzden durmadan eksiliyor gök
bu yüzden alev alev saf ibrişim
elini denize dokun
inci gerdanlıklı deniz kızları serilsin göğsüne
ve kalbin hışırtısıyla yürü ırmağa yüzüm düşsün
niçin batıda hiç güney yok ama değirmili şapkalı çocuklar
taş kaldırımı yağmurla birlikte dinliyor gece
çan sesi uzaklaşıyor ve ardından arsız bir saksafon
bütün girintili kıyılara sokuluyor
italya niçin tanıdık bütün akdenizler niçin sarsak
o çiçek demetini yere bırak onikilik revolveri de
nal seslerini uzaklaşan ıslık sesine ek yap
hatasız doğurgan kadınları fahişlere
hesap kabarık günahlarsa çok ortaklı

92

KENAN ÇAĞAN
Adil Yargılamanın
Gerekliliği Üzerine Bir Tez
burası sevinçli bir akşam
meleklerin şehrindeyiz
nehirlerin aktığı yönden geliyoruz
içe doğru kırgınlardan bir ordumuz
çabuk tükenenlerden tanışlarımız var
burası sevinçli bir akşam
esmer çocukların şehrindeyiz
cesetleri taşıyan bulanık suları aşarak geliyoruz
bütün olasılıkları tatmışlardan şenliğimiz
uzaklara bakarken gözleri yırtılan dostlarımız var
burası sevinçli bir akşam
meleklerin şehrindeyiz
ellerimizin üşümesinde sonsuza doğru bir bahar:
kasnak kırılınca içinde küçücük dev bir serçe…
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M. ALI KÖSEOĞLU
Kimsenin Yüreği Değil Benim Yüreğim
Kaçıncı kez uğurluyorsun el sallıyorsun
birbiri ardınca kopup giden kelebekler gibi
mütemadiyen her otobüsün camından
el sallıyorum mütebessim bir suretle
kimsenin yüreği sızlamıyor
kimsenin yüreği değil ki benim yüreğim
göremiyorlarsa da aynı anda
kuşlar çırpınıyor gökyüzünü acıtmadan
bulutlar alınyazısını yağıyor sanki asırlardır
yanağında bir damla bir damla daha
yol olup uzuyor uzuyor uzuyor
bakışlarında  gökyüzünün siyahı kalıyor
başka şeyleri konuşuyoruz bir aradayken
Varka ve Gülşah’ı Mem u Zin’i
Leyla ile Mecnun’u Tahir ile Zühre’yi
-lale mi gül mü
leylak mı yasemin mi
çiçeklerin isimlerini soruyorsun
-benim için rahmetli annemin menekşesi bir de sen
ama aman konuşmayalım bunları
da gökyüzü kapanmasın yeniden
-iyi o zaman şiir oku
diyorsun
“Erzurum garında banklar üstünde
uyku tutmuyor karanlıkları”…
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içinin motiflerini çiziyorsun narçiçeğiyle boyadığın kâğıda
bana yol oluyor bağlar bahçeler
ah güzelim nazlı yârim ıhlamur çiçeğim
bana yol oluyor
parmaklarınla masallaşan dağlar tepeler
kollarını açıyorsun rüzgârgülleri gibi
rüzgâr gibi sıvışıyorum aradan
tohum bilip toprağına basıyorsun yine de
kim bilir hangi çiçeği umut ederek ismini söyletemediğin
hangi güzel duygunun annesi oluyorsun yeniden
yeniden umut ederek vedalaşıyoruz
el sallıyorum el sallıyorsun
kimsenin yüreği sızlamıyor
kimsenin yüreği değil ki benim yüreğim.
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M. ALI KÖSEOĞLU
Kırgınlıkları Kuşlar Taşır
bir ağaç gibi efkarlı ve sessiz
ayaktadır baktığınızda karşı boşlukta
kırgınlıkları kuşlar taşır kanatlarında
yorgun gövdelerine dal olur neşesiz
ne kimseye sırrını söyler, ne gökyüzüne fısıldar
yapraklarını yolan rüzgarın haylazlıklarını
baharla yepyeni biri olur çıkar acılarından
güneş anlar onu, yağmur ve toprak anlar.
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MEHMET SOLAK
Hiç
hangi uykudan uyansan
açamazsın kilitlenmiş  bahtını
ertelenmişse talan bir kez daha
yumuk elleriyle bir çocuk
kör uykusu gözler çatlak dudaklar
soğumuş bir çift ayak mı
ne onarır kalbini
kalbini
vakumlasa hangi hamarat usta
daha kavi olur mu eskisinden
daha afilli daha pürüzsüz
bozulmadan hasarsızlığı tenin
hurdaya çıkmadan can
can
çıkınca lâmbadan
söner  ateş islenir fitil
gök daralır çorba soğur
sıra sende derler günah sırası burası
kırılır sarı-yeşil kehribar
sıra dağılır
dağılır
konuşan konuşmayan kim varsa
çatıştıran seni beni börtü böceği
kim bilebilir ki
içinden geçen her treni
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çamurlu yolları kese kese
günde kaç kez çığırtkan
bir yankı bırakarak kendi kaderinden
kendi dehşetine tanık
tanık ol
bayatlayan ekmeğe kuruyan suya
donan kurt sesine tipi borana
çerçi rahatlığına karartma vakitlerinde
hatırla kaç firar yaşadın
ardında bırakamadan
yorgun korkuları paslanmaz anıları
keskin soluğunu kılıcın
muştusunu gövermiş tohumun
işte oyuluyor zamanın
ölüme meyyal  ruhu
kurumuş ekmeğin
küflenmiş içi
içi
zeval değil mi dışı hayal
hep esatir  hayat baştan sona
hangi kahin teskin eder
kimden intikâl eden hangi veraset
varis  kim kime helâl kaçta kaç pay
hangi isyanda derdest edilmiş
boynu ilmeklenmiş hükmü okunmadan yüzüne
terekesi okunmuş mahkumu
mahkumu kim
kim infaz eder
hiç hüküm giymemiş
hiç bilmemiş hiç olmayı
----------HİÇ-------------
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MEHMET SOLAK
nerelere çalsam yüzümü
boşluğa açılan her kapı
temkinsiz midir olağanüstü
kim geçerse bu hayatın önünden
ilençli tanklar cilveli kızlar
ve  oyunbaz koltuklar  arasından
geçsin kirli elleri ve ala bula yüzleriyle
kaç tamirci çırağı kaç devrimci
kaç  adresi yok eski mücahit
ağlamam artık dokunsalar da
dokunmasalar da ağlamam, ne gam
istasyonda kalmış annem alman çatıları altında
ben trende kalmışım yataklı vagonda tek başıma
nevalesiz aç  bî-ilaç
hangi kapıya koşsam kime seslensem
çekilecek kol hangisiydi treni durduracak
demeyeceğim kendime bile
boş kovan değilsem sütre gerisinde
acıyı kendine dolduran
hangi kalem yazabilir hangi silgi silemez
okuduğum bu mezmuru hangi
kemikleri sızlatan meşrep
hayır susamam ne yapsam
unutamam nerelere çalsam yüzümü
hiçbir şey yokmuş gibi gece-gündüz
cüretsiz gezemem muhdes  arzında
biliyorum ne desem cürmüm olacak
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hiçbir şiir hiçbir mektup hiçbir selam
yetmeyecek haddimi bildirmeye
kasem edilen kalem bile
kim bulup çıkartır beni
mor düşler içinden kaçkınlar arasından
naçar elinden perperişan kim
ihanet etmemişse hiç
yeltenmemişse saklıkapıdan girmeye
o taşlasın beni delirmeden evvel
yangısında bu yazgının kan revan
eksilterek kelamı
bu benim işte muhteşem
aklım ve fırtınalı hislerimle
şüphelerim ateşböceklerimle
yakasız giysilerimle gümüş parmaklarımla
yakut-mercan hallerimle kehribar gizemimle
çıkarıyorum işte
kara gözlüklerimi görünsün diye kara gözlerim
varsa yalanım
görsün görecek olan
yalan mı, yalan
dolan yok dilimde
alacası yok kalbimin
ak pak olmasa da pudralı yüzlerden
daha muhannet değil bilen bilir
duymayanlar da duysun kimse kalmasın
kendine dönen hangi kötülük
savar başından belayı
hangi iyilik yoksullaştırır beni
yoksun kılar pörsümüş vaadlerden

99

100
kimi meryem oğlu isa sayıp
çarmıha çakmışlardı hangi şairi
akdenize,  mora çalan ufkuna bakarak
ayakalarından evvel dilini değdirmeden daha denize
çok çok önce kimin salası verilmişti arafta
dönmeyenlerle kalan hangi gariplerin
kalbini yoran kurumuş yapraklarla
taşın sabrından  ve toprağın rahmetinden
dinlemeden  gitmeyi ve ölmeyi
en iyi kim anlatır ölmeyi
yaşayan mı ölen mi
yaşadım  (mı) ben de
ölerek: bilerek yani beklemeyi
gövdemi sınayarak kendi gövdemde
meğer gövdem yokmuş gölgem olmadan
gitmeli dedim bir peri değilsem eğer
gitmeli günah olmadan
kör kuyulara göstermeden yüzümü
mezar sessizliği sarmadan sararmış kefenleri
avlular dolmadan yıldızlar kararmadan
dönmeden sonsuzluk sonuncu kez
gitmeli
gidecek yerim mi var
diyecek sözüm mü, demeden
gitmeli değil mi tanrım, gitmeli
beni hiç terk etmedin değil mi
darılmadın hiç  sözlerime
ellerimi açıp geldim sarılasın diye
yüzümü sürüp geldim
yüzüm ellerim senin
dilim senin
sana benzerim
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MEVLÂNA İDRIS
Tarih Bitti
Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi
Sert şarkılar vardı yanaklarında
Sabahın sisini dalgın atlara yükledim
Senin şehrine vardım saçlarını aradım boşuna
Sen yoktun bir şey yoktu
Bütün dillerde yalan söyledim sana inanmak için
Sen gittin tarih bitti milat neyi açıklayabilir
Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi
Ne vardı bir de bahçeler vardı
Bahçeye resimler düşmeye devam ediyor
Kimi eski bir denize çizilmiş
Kimi her yanı haziran bir trene
Kimi bir kelimeye
Bir resimde isa akşama bakıyor
Bir resimde tarihçiler eliboş dönüyor kadınların verdiği sözlerden
Bir resimde yüzlerce anahtar var hiç kapı yok
Bir resimde telefon çalıyor açıyoruz ve yağmur
Islanıyor zaman
Bir resimde yedi kişiyiz aramızda en güzel ölüm gülümsüyor
Çiçektik çok
Hatırlar mısın
Hatırlarsın
Geçtik dünyanın arasından
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Geçtik bu küçük omuzlarımızla
Maviler giymiş ağlayan meleklere
Tarifsiz kadınlara
Düşmüş bayraklara gecikerek
Geçtik dünyadan bağışla bizi
Yaptıklarımız için
Yapmadıklarımız için
Elimizi
Dilimizi
Tanrım
Bağışla bizi
Kimsenin olmayan bir yoldan geçerken
Kimsenin olmayan bir resmini gördüm hayatın
Büyük dalgınlar vardı
Cevapsızlar
Hiç deniz görmeyenler
Kimseye bir şey sormayanlar vardı
Kaybedenler
Hayatın büyük ırmağında
Vardı ve akıyordu
Sonra kimse kalmadı
Hiç kimse
Bağırmak için
Yalvarmak için
Çünkü herkes gitti
Çünkü herkes gider
Geceler var bir de iyi geceler
İyi geceler bayım hiç yittiniz mi
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En az bir defa yitmeli insan
Nasıl geçti yıllar telefon beklerken mi
Şarkılar bitti şarkılar bitti
Bir şey söylemedin kadınlar için
Devrimler için bir şey söylemedin
Yıldızlar için
İyi geceler bayım
Her şeyin uçup gittiğini bile bile
Neden bakıyorsun bakma bana
Ben gökyüzünü bir kuşa bağlamış düşüyorum
Adım silinmiş
Delik deşik göğsümden ışık düşse de
Bana bakma yokum ben
Toplanacak sayısız cesedin ortasında
Doğduğumdan beri Kudüs
Doğduğumdan beri Filistin
Doğduğumdan beri Amerika
Doğduğumdan beri darbe
Yeter be
Git ve beni vurmak için tüfeğini doğrultan o adama söyle
Yokum ben
Bu kurşuna dizilmiş sessizlikte
Ümmet balık olmak istiyor
Aslına bakarsan neler istemedi ümmet
Petrol istedi iktidar istedi para istedi para için kasalar istedi
Hepsi oldu ama eksildi bir şey
Bir şey
Her şeyi tutan bir şey
Ne diyordum
Ne bileyim yokum ben
Bir gözyaşı köpeği çekiyor yokluğumu
Kayıp giderken
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Ellerine dalıp giderken
Ellerin demişim pardon
Yokum ki ben
Şimdi desen ki şaka yaptım
Bak döndüm bak ellerim desen
Yokum ki ben
Başlasa meleklerin siyah beyaz şarkısı
Ben yokum diyorum sen şarkı diyorsun
Yine birisi ağlamış bak yeryüzü ıslak
İçinde yalan olmayan bir cümle söyle bana
İçinde amerika olmayan bir cümle söyle
İçinde zulüm olmayan bir cümle
İhtiyacım var buna
Çok hırpalandım zeytin ağacı
Çok hırpalandım sevgilim
Bu vakitsiz değişen haritalardan
Kederli göklerden mübarek çocuklardan kapanmış çiçeklerden
Geldi geçiyor dünya
Elimi tut
Bir cümle söyle
İçinde yalan olmayan bir cümle
Göklere bakma anında dünyadan çıkma anında
Söyleyip kaybolayım söyleyip varolayım
Bir cümle bir cümle bir cümle
Lailaheillallah

|

MEVLÂNA İDRİS
Çocuklar ve Trafik Lambaları
Şehirde sonbahar sokaklarda çocuk
Kimi üç yaşında kimi beş
Kağıttan mendil satıyor gibiler
Ama değil
Para istiyor gibiler
Hayır değil
Hep aç gibiler
O bile değil
Gece neredeydiler rüya gördüler mi
En son ne yediler bilmek istemezsiniz
Hem sizin işiniz var öyle değil mi
Toplantı başlamak üzere ve daha trafiktesiniz
Bu hep böyle yıllardır ve böyle kalmayı sürdürecek
Siz bir süre sonra çekip gittiğinizde de
Trafik ve toplantılar devam edecek
Ama çocuklar biraz farklı
Gözlerine biraz derinden baktığımda
Eksilen şeyler görüyorum büyük şeyler
Ama sadece bu değil
Varil bombaları değil sadece
Kayıp babalar değil
Dünyada geriye doğru
İnsanlığın biriktirdiği her şeyden biraz
Biraz dedimse çok fazla çünkü ölçemiyorum
Artık olmayan şehirlerindeki
Artık olmayan anılar
Kedilerinin sesi bahçelerinin kirazı
Ödev yaparken dalıp ağzına aldıkları kurşun kalem
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Artık ödev yok kalem yok her yer kurşun
Her şey yıkık ve delik deşik zaman bile
Gören var mı şimdi
Çocuğun bir sınıfta kalkan parmağını
Gören var mı
Bir zamanlar bir ay vardı tam şurada
Nereye gitse çocuk
Ay da giderdi oraya
Ay yok artık gitmek yok çocuk yok
Neler var kimse söylemek istemiyor
Burası İstanbul orası Şam
Burada çocuklar için sonsuz bir akşam
Şekersiz mi artık Şam
Yalnız şekersiz değil yalnız bu değil
Bir halk yalnızdır çocuksuzsa sokaklar
Siz hızla giderken hani birden duruyorsunuz ya kırmızıda
O sırada bir kaç küçük can yaklaşıyor camınıza
Arabayı kilitleyip kendinizi müziğe verdiğiniz o an
Bir şey kırılıyor camda ama cam değil panik yok
Hasar yok kaskonuz bozulmadı
Her trafik lambasının önünde gözleri ışıklarda
Yaklaşmak için araba camlarına
Size yaklaşmak için kalbinize yaklaşmak için
Öğrenmişler nerden öğrenmişlerse duracağınızı
Daha üç yaşında gelecek bilgisi
Kayıp ve bombalanmış geçmişin yanıbaşında
Giden yeşil duran kırmızı
Gözleri bir şeylerden kıpkırmızı
Çocuklar çocuklar çocuklar
Trafikte yeni bir kural görünümü
Kim bilir belki yeni bir haberci
Ne e-mail atabilir ne tweet
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Ancak kendisini atıyor okuyabilenin önüne
Siyah ve siyah gözleriyle
Her kırmızıda tekrarlanan bir cümle
Ben buradayım Şam burada
Ben buradayım Hama Halep burada
Ben buradayım insan nerede
Ve çocuklar geldiler
Gelmiş bulundular geniş zamanlı küçük adımlarıyla
Gelmeyi sürdürüyorlar her kırmızı ışık yandığında
Gelenler burada
Gelmeyenler orada değil orada orası yok artık
Gelmeyenler iyi bildiğiniz başka bir yerde
Ne oldu Ortadoğuda
Kuşlar sustu misketler dağıldı sokaklar yok
Sıcak ekmek kokusu ve nisanda bazı çiçekler
Gölgesi yok muydu çimlerde mutlu bir kuzunun
Bir şarkı uçmaz mıydı mavi beyaz bir evin bahçesinden
sevinçle
Geri dönülemeyen bir zamanın içinde kaldı
Geri dönülemeyen bir şarkı
Büyük sessizliğimizin sonu yok
Ne oldu ki anneler ve çocuklar
Ya toprakta sessiz ya da acı içinde
Yaşananları petrolle mi açıklayacaksınız
Barbarların dijital kalbiyle mi
Kalp mi dedim hadi gülelim
Tabii böyle bir şey hâlâ mümkünse
Geçelim bunları geçelim
Soğuk bir şeyler içelim
Usta bize dört gazoz
Biri bana biri şu çocuğa
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İkisi de gözlerine şu çocuğun
Sonra dört gazoz daha getir soğuk olsun
Biri çocuğun eski sokağına
Biri arkadaşı Mahmut için
Biri üzerine son yağan yağmura
Biri de gelecekteki bir pazartesi için
Sonra benim bu bitmeyen gazozumu götür dök Boğaza
Egeyi geçsin Akdenizi geçsin
Varıp bu çocuğun kıyılarına bir şey desin çocukça
Yeşil yandı
Kimse kalmadı lambanın dibinde
Çocuktan başka
Allahtan başka
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MUSTAFA UÇURUM
Ansızın Bir Melek
Yalnızlıktan acıyan bedenimi kuşluk vaktinden aldım
Bir çığlığın ortasına bıraktım çarşılarda
Uzak bir pencereden bakıyorum halk bakıyor benimle
Bir genişlik, yaz güneşi, gürültü görüyoruz çokça
Bu, duvarların yankısını içime çektiğimdir
Geçtiğimdir bir Ali’den rüzgârına tutunup
Öyle uzaktan olmaz, koşar adım yorulmalı insan
Kararlı bir cümle ile söylüyorum uzatıp ellerimi
Ansızın bir harita çıksa önümüze
Her yere gideriz değil mi?
İyi şeyler çizilsin duvarlara gülen çocuklar mesela
Resimlerde bile güzel güler çocuklar
Biz kahrolsun diyelim üstümüzden geçen uçaklara
Açıldıkça uzaklara, dünya ne renkli coğrafya
Gidemeyeceği yer yok insanın her istasyon bir umut
Biraz eski zaman şarkıları, çokça sağlam arkadaşlar
Uçsuz bucaksız bir sevgili, daha ne ister insan?
Halime bakıp da albümlerden çıktığımı sanma
Çokça zeytin dalı var çantamda zor günler için
Pencereden bakıp Afrika görünmez sıcak
Ekranlardan bakıp Asya duyulmaz soğuk
Ben nasıl arkadaşlar biriktirdiysem eski şarkılar gibi
Bu oyun ancak kalabalıklarla oynanır
Yeter ki sevsin insan herkesi, kendinden başlayıp
Geç kalmış tüm yolcuları topladım etrafıma
Ne söylesem çok olacak üzgün duramıyor insan
Ansızın bir melek çıksa önümüze
Herkesi severiz değil mi?
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MUSTAFA UÇURUM
Bayramdan Bir Gün Önce
İyilik var ne güzel, kalbim incinmiyor ne vakit
Bir kervan yola düşse önce beni alıyor
Kapılar nilüfer kokusu, sokaklar düğün bayram
Eğilip alnından öpüyorum bir ırmağı
İyi olmak çok iyi geliyor kalbime
İçimi boyayan her şey sanki bir rüya şimdi
Usul usul kayıyor bir yıldız
El değmemiş bir dilek diliyorum kendime
Kapılardan geçiyorum anne kokusu biriktirerek içime
Mevsim hep bahar olsun, şehirler dünya güzeli
Gövdem bir dağın gölgesinde daha bir heybetli
Ellerim açıldıkça gökyüzüne değsin
Yalnızlık büyük acı, kaçmak çocuk rüyası
Uyandırmasın kimse, yeni denizlerde yıkansın yüzüm
Yeniden söylüyorum, eve dönmek ne güzel
Başkalarından kalma bir şey dünden gelen
Bir gemi çok yakışır yıldızların rengine
Yarın güzeldir, şüphesiz masumdur sevinmek
Gemilere çokça liman, yıldızlara gök gerek
Tutunuyorum harflere, gencim hâlâ belki de
Benim için her gün bayramdan bir gün önce
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OSMAN ÖZBAHÇE
Düşmanlık
Kim kurtulabilir sağ elimden!
Sağ elim Tevrat’ın, Zebur’un, İncil’in
Yeniden nazil olmuş tazeliğinden
Kopartılmış bir bıçak
Kim durdurabilir parlayınca ışığı!
Işık
parladıkça sağ elim
Sağ elim
parladıkça hiç aşılmamış bir kıştan
Işık çoğalıp “XX. yüzyılı sakin adamlar olarak geçirdik”
Çoğalıp “I. Dünya Savaşı’nda yenildik”
“II. Dünya Savaşı’nda yenildik”
“Bütün devrimlerde, bütün darbelerde yenildik”
“XX. yüzyılın her yerinde yenildik”
“Oysa Bedir’de, Malazgirt’te, fakat Çanakkale’de”
“Aslanlar gibiydik hem Mekke’nin, hem Bizans’ın fethinde”
“Bizdik yüz defa bağıran, yerinde duramayan”
“Şimdi çoğalıp evlerde duran, evlerden bıkan”
“Çoğalıp düşmanlık nedir bilmeyen”
“En çok barışçı olan, en çok davul çalan”
“Nerde evlerde durulmaz olan!”
“Nerde damarda duran, yüz defa bağıran!”
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“İşte yürüyor kar gökte biri”
“I. Dünya Savaşı’nda yenilen biri”
“Başıma düşecek gökte biri”
“Kar gıcırdıyor biri gökte”
“Yürüyor çünkü bu kış kaderimizi delerek”
“Kar deliyor işte kaderimizi mevsimin ince beşiği”
“Uzanıp”
“Uzanıp duruyor gökten biri”
“Yürüyor gök karda biri”
Soluğumu tuttum, soluğum tırmalayarak inilen
Bir patika bulup çıkaracağım orduma ordan
Orda yalnızdım kışta yürüyen biri
I. Dünya Savaşı’nda yenilen biri
Bütün darbelerde, bütün devrimlerde yenilen biri
“Neden,” dedim “bir kelimeyi bir kelimenin yanına koyarız”
“Neden bir kadını bir adamın”
“Siyahı siyahın beyazı beyazın yanına”
“Çevirip karıştırıp siyahı beyazın yanına”
“Nerde bu adam karısı dul kalmak”
“Dul kalmak kurda kuşa yem olmak”
“Nerde çünkü ite çakala, tek dişi kalmış canavara”
“Meydan okuyacak devlet”
“Neden zihnim kor kesilmek”
“Renksiz dolmak”
“Dünyayla sağır olmak”
“Her savaşta, her darbede, her devrimde”
“Durmadan yenilen biri olmak”
Zamana sokulmuş bir kıymıktım ben
Bir kez daha, sadece bir kez daha yenilecek biri
Avcumu kanatan kayrak bir taşta zonkluyordum ben
Ne işim vardı da bir taşta benim kayrak
Gözümün birden maviye girip çıktığını hissettim
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Yepyeni bir savaşa, kanımı dolduran
Sağ elimi dolduran uçsuz bucaksız
Bir savaşa girip çıktığımı hissettim
Kalktım, hiç aşılmamış bir kıştan çıkan
Rüzgâr yakmış yüzünü hem yüzü rüzgârdan
Yanmış bir adamdım işte ben
Yepyeni bir ahenk, yepyeni bir komutan
Yüzüne biraz dikkatli bakınca bir uğultu
Yayılan içinizde kıpırdayan bir düşman
Hemen çünkü “Düşman!” der demez
Serbest vezinden çıkmak istersiniz çünkü ben!
Hey yavrum hey! “Şunun düşmanını öldüren bir kelime
/ imdada yetişse!”
Hey yavrum hey! “Bir kafiye, bir zengin mi zengin bulup
/ ahengi yatıştırsak!”
Hey yavrum hey! “Burda kalmış bir komutan!”
Bir kelimeden, bir kafiyeden söz eden kim!
Benden ulu bir komutan
Ulu bir ahenk kabardıkça
Dört kitaptan
Hiç aşılmamış bir kıştan
Kopartılmış sağ elim
Taştıkça! “Şu ahengi bir yatıştırsak!”
“Yayılıyor içimize!”
“Bu cellat çatlayacak!”
“Çabuk!”
“Çabuk yatıştırsak şu düşman!”
“Kanını atıp ortaya birazdan!”
“Bağıracak!”
“Bunların yürekleri atıyooo!”
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OSMAN ÖZBAHÇE
Park
Kalemim bir pepe
Bazı kelimeleri çıkaramıyor yazarken pepe
Bilmez bir devrim hangi kelimeleri tepe tepe
Devrim
Avuçlarımızda iri bir balığın çırpınışı
Gücümüzün boğumlarından kıvrılışı
İşte bir Hüseyin diriliyor bileklerimden fırlayan şimşek
Fakat parklara dişleri çirkin olanları almazlar
Çirkin olanları durmadan durmadan çirkin olanları
Almazlar parklara dolanlar kalbini şehre eğmiş
Bir kızlardan savaş öğrenenler
Fakat parlıyor aklımı aklından dolaşarak parklar
Eğilmiş aklım parlıyor aklından doluşarak kızlar
Parklar şehrin serçe parmakları
Parklar şehrin çekmeceleri
Bir kız uyur içinde her çekmecenin
Binlerce çamaşır devrimden habersiz durur
Kafam dünyanın merkezi
Ben kıpırdadıkça değişir dünyanın merkezi
Güller bunu anlamaz
Erkeklerin burunlarına burunları alışık güller
Bunu anlamaz bir de burnumu yaklaştırınca nefeslerini tutan bülbüller
Ben kıpırdadıkça kullarımın içini dolduran ateşim
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Kıpırdadıkça bileklerinden fırlayan
Şehre dolan bir ejderin beyninde saklı duran
Kafam ne çok ve uzun bir savaştan çıktım
Yüzüm ezilmiş kuru üzüm
Elimle aklıma dokundukça iyileşen
Elimle aklıma dokundukça
Tam kafamın üstünden bir asfalt yol
İşçiler parklar çekmeceler
Fırlayıp kafamın şimşeği
Fırlayıp gürültü her kıvrımı ne çok çoğaltan
Ne çok kavis kullarım tekrarlanıp duran
Karanlığa uzak duran karanlığın
Kafama uzak duran kafamın içindedir
Parklara dolanlar! Yamyamlar
Pişmemiş et yiyemedikleri için sevişenler
Bir çekmeceye sığıp mısır patlatanlar
Konuştukça bir de yüzü yırtılan adamlar bir kurdun
Yaşlı bir kurdun dokundukça bitkilerini yüze vuran
Bir kızın ellerini iki yanı açık
Aydınlık ellerini bölüşüyorlar erken bitmiş bir cennetin
Benim kahkaham bütün bunların ortasında benim kahkaham
Biricik atım
Önüme çıkan uçurumları şaha kalkıp atlayan
Kahkaham
Deniz uzun balık dünyaya dalıp çıkan kahkaham
Dalıp çıkan benim aşk içinde bir casus kahkaham
Biricik atım
Parka dolanların
Yakalanmaktan korkan
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Uzun bir kelimeyim ben bütün bunların ortasında
Uzun bir kelime sol gözüm
Titrek sinema ışığı kayıyor sol gözüm
Kayıyor hızlı çiçek
Kayıyor fakat kalemim
Fakat kayıyor bütün bunlar
Düz durduramaz çünkü kendini
Kendine eğip kendini, bir çomak
Kayıyor işte bir çomak
Ne yapsam durmaz siyah gözlüğümü taksam
topuğumda ilerleyen yumurta
Yumurta kırıp topuklarımda ilerleyen yumurta
Ne yapsam kırılacak kalemime değince yumurta
Kalemim bir çomak çünkü kendine eğiyor durmadan kendini
Düz durduramaz kendini
Bir çomak
Çomak
Çomak
Çomak
Ne yapsam
Siyah gözlüğümü taksam
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SÜMEYYE BETÜL
Çarpışma
geride kalmak bende boşluk bırakmaz
açılan oyuklara çünkü kendimi koydum
burkulmaz içim köşeler bende kıvrılmaz
dolandım etrafımı, kendi dışıma kendimi ördüm
eşyaya gündüzü yerleştirdim kalkmayı yeniden
bu şehrin kuralları yok, mideme işlemez
daha kolay değil böyle yaşamak daha zor değil
akan ne varsa akmadan çer çöp deniz tarih kapılmadan
bulaşmadan yalnızlığa ama kalabalıklaşmadan
nasıl diye sormak bende karşılık bulmaz
kalmak tahta yüzüktür parmağımı terletir
ısıtıp da birisi şu uçuğa sürse
kimsenin beklediğini bilmeyendir kimse
bendense biraz herkes biraz katilse
ölmezsem. yaralanmak bende iz bırakmaz
kuşları ürküterek çekinmeden pervasız
sadece sıralayarak, sesi aramadan, ayarsız
herkesin içinden yeniden herkesi bulamam
anlatamam en baştan bir halka kuramam
çünkü çoktan yerleşmiş raflarda düzen
halbuki bir ağaç kovuğu, halbuki bir mağara
yanına meclis olur mesafe bırakmaz
git ama al koridorlarda kabaran geceyi
günler sallanan vapur, geçici baş dönmesi
denizin hırçın yükselişleri günler
kalkmayı şart koşmasan da hızlanıyor günler
söylenmiş midir sabahın bazen yetişmediği
ağzımı sıkı tutmak bende sorgu bırakmaz
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SÜMEYYE BETÜL
Çaresi Bulunur
ben size konuşacak bir şey verdim
alnı açık dili kuru bir şey elleri boş verdim
inadım acısın diye aynı şarkıyı dinledim
boşluğunuzu oyalayacak şeylerdi verdiklerim
hey beni susmakla susmayan sesim
içinden çıkılamaz kurallara bir taş
küçüğüne de büyüğüne de on adet taş
sorgu sual yan bakış ve çapraz ima için
kokmuş cevapsızlık, ağır bel, sakat iştah için
genişlemeliydim su yuvarlandı içimde
dökülüp dökülüp taşlarla konuştum
hey beni denemekle susmayan sesim
hey beni yollarda susmayan sesim
dinmeyende hâr edilir mi tamir
sorulmazken bir hatır bin susadın belaya
çamurlandı karardı kıyıları çatladı hevesin
hey beni yürümekle susmayan sesim
uyku olsam en az bin yıl uyurdum
zaman yavaşlar hasrette hep o kitabı okurdum
yer vicdanla yarılır, korku korkuya dar gelir
aşırı ağrı insanı boşluktan kurtarabilir
derdim sonra ve önce aynı gülü öpmüştük
bırak kötü ben olayım yeter tek cevap ver derdim
hey beni sormakla susmayan sesim
sandım kırk kuyruk tilkiden kurtuldum
yorulmaya gözlerinden başlayanlardandım
hem vesveseler uyumadan uyuyamazdım
rüya tehdidiydi ruletteki boş kovan hem de
hey beni tabirsiz bırakan susmayan sesim
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VURAL KAYA
Bülent Keçeli Şiiri
Kendi şiirinden bir epigrafla:
		
“mülk anneme aitken tükenirdi annemde rehin
		
sarıklı babamdan sarp oğluna saçılmış dualar”

Herkes ölür, tek geçilir
ölmek de yaşamak da şiirdir
“Süt dilimle alışıyorum”
böyle dediğini hatırlıyorum
dün gibi daha dün gibi
Bir daha söylesene bunu
bizi de alıştır yokluğuna
Sızlayan yerlerimiz oldu
giz kalmadıkça, ardımızda
fakat devam edecek dünya
dünya sızlamaya, evler barklar
iğdiş hayaller sızlamaya
Körsek düşlemler sızlamaya
korkunç korunaklı
olan ne varsa sıza/sızlaya
Türkçenin işçimen şairi
gürbüz ve gümrah yüreği
Kocaoğlanı Türkçenin hey
duyuyorsun bizi
biliyoruz duyuyorsun
“Göçünce yazı’ya düşen
Benden öte kim
Ters ve acı”
Seni anacak dilimiz
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Senden öte biz
bir acı bir düz kaldık
yapı/sökümlerin, sözcüklerin
Yeniden yeniye ulak ettiğin
dirlik düzenliklerin
Issız nehir gibi akışınla biz
anacağız derinden hüzünle
Başka notlar düşmekle
düşlem-lemekle;
imgeleye emekleye
Uzatmayacağız ayrılış türkünü
fakat yakılmış bir türkü
olarak yaşa dur aramızda
Ozan’la yaşa Mirhan’la
Son söz yerine söyleyelim:
bana esenlik dileyiniz
demiştin ya
Hastalık Şiirlerinde
Bütün şairler sana
kalbi selim olanlar sözgelimi
hep bir yürekten seslenecek
bir şiir selamıyla her biri
dingin bir ıslıkla söyleyecek:
Esenlik dileriz
Esenlik dileriz
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VURAL KAYA
İptila
Geç anladım, gidilemez yollardaydık; üzgün döndük patikalardan geri
Acıyordu dünya; sevabına keşişler çağırdık, yıldızcılar; kâhin yahut şaman  
Kimin kalbinden geçtik de sarsılmadık; gül diktik gazel döktük eğri eğri
İnfaza yatkın vakitler, daralan modern illetler, illiyetler; mutantan
Gazap görmüş bahçeler gördüm düşümde, uyandım talan görmüş bir kıssaya
Farz et sunağına sunduğumuz kurban oğulla babanın ecel terleri
Kim yakacak meşalesini sızıların sancıların ki keşişleme uğultularda
Yedikardeş kanıdır; bir zaman önce çocuksanız korkulunca içirilirdi
Son bir cesaretle seslendim ardından; duysaydın beni tütsüler yakmazdım
Gidişinin anısına, virdler edindim;  bozdum düzelttim yankılı ezberlerimi
Senden sonra kendi çıkmazlarımla resimler çektirdim, Bağdat sorulmazdım
Âşık değilsem de, döşümde saplanmış uzun köhne günlerin üryanıyım şimdi
Hatırlayınız o günleri diyemem size, belleğimde geri saymaca katran ve neft
Bunları satardı Tahta Bacak bizim kasabada; çocuktuk; görüp kaçardık çirkin çerçiden
Şimdi çocuk olsam kaçmazdım; ah çingenemiz sünnetçimiz tellal sal çarşı pazara ilan et  
Duymayan kalmasın, analım onu da; sünnetler bu yayla yazında da Çingene Ali’den…
Arzu halım olsun, duy beni, beni uzak yerlere alıp götürme hüznü bol şarkılarla
Kusursuz sevinçlerimi anımsarım, çehremde gizdi, görülmezdi; günüm günüme istiladır
Lağvettiğimiz sevinçler gibi; gökkuşağı bayramlarında ah öylece kalakalsaydım ya  
Olan oldu, şaşkınız, aşkta kıl payı ziyandır; haspam; gözlerin göğümde, dehşetli iptiladır
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YAVUZ ALTINIŞIK
Ölülerin Arabası
1911’de Münih’te bir dernek kokteylinde
Geceymiş, parlamentten bir mavi
Çöküvermiş Kandinsky’nin gözüne.
Moskova buz tutmuş, Lenin’in kalpağında kar
Ölüleri dikine mi ne gömüyorlarmış Paris’te?
Üstelik veremden kalıyorken sınıflarda çocuklar.
Ekran karıncalanıyormuş rahmi deşilirken tarihin
Çağcıl bir put kaşıntısı geçiyormuş
Ağzı kursağına fit kahkahayla birlikte,
Sokaklar geçiyormuş üstümüzden
Tanrılar, tasarılar
Banılırken bilmişliğin baldırları dilimize.
Çünkü mutsuzluktan geberiyormuşuz
Aşk diye koynumuza aldığımız yoksulluğun
Davulları çatlıyormuş gündelik yazgımızdan,
Şık giyimli vur emrine amade
Fotoğraflar çektirip ekrana koyuyormuşuz
Başkasının neşesi sızsın diye yarıklarımızdan.
Kim sahip çıkar önden yırtılan bir gömleğe?
Bir çarpıklık arar herkes o şaşılık çıkmazında
Gök oynatılır yerinden, kan değil, kanat değil
Ar diye astarlanan tülbentlerin
Yayılışı kalır avlumuzda belki de.
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YAVUZ ALTINIŞIK
Pıhtı
Devrimlerden önceydi, arabaları yoktu mareşallerin    
Ölü atlarını geçirirdi ırmakların karşısına yoksulluk
Uyku gelir, batırırdı yanağımıza sakallarını gecenin
Tandır başlarında büyütürdü süt dişlerini çocukluk.
Kablosuzduk, usulca öpülürdü kurnalarda asılı bakır
Besmeleyle dönerdi tökezlemeden padişahın tekeri
Bir Macar ki düşüverirdi masallardan bulutlara tamtakır
Top atmadan evvel erirdi ağzımızda iftariye şekeri.
Şöhretti o, afet olup boynunda tasmalanan görgüsüzün
Ay ışığında yıkardı karanlığın kamburunu avcıların elleri
Sürülmüş tarlasını beklerdi anneler evlerde gökyüzünün
Kışa varmadan kararırdı ekinlerde bekletilmiş tenleri.
Ne devlet paşa, ne paşa leşe uzamazdı kolları kalfaların
Kaf dağının içinden çıkarmazdı altından burnunu heykelleri,
Kıymıktı, yapışmazdı, karanfile çekerdi paltosu babaların
Etin içinde bükülürdü yoksulluğun o kanatmayan elleri.
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TAKDIM

HASAN KILCA
Karatay Belediye Başkanı

D

erin kültürel geçmişi, insanlık tarihine ışık tutan arkeolojik
alanları, müzeleri, her biri mimarlık şaheseri olan cami ve
türbeleri, etkileyici doğal güzellikleri ile Konyamız gerçekten dünyanın
en önemli medeniyetlerin beşiği konumunda.
Üzerinde bulunduğumuz şu topraklar yani Konyamız, ticari
yönden, ilim, ahlak, şiir, sanat, edebiyat, ebru, porselen, çini kısacası
insanı ilgilendiren bütün sözlü ve yazılı ürünlerin buluşma noktası çok
önemli de bir üretim merkezi.
Dünya tarihine damga vuran böylesine zengin, adeta renkli bir
halı deseni gibi, ahengi içinde barındıran bu aziz toprakları korumak,
ileriye taşımak kadar tanımak ve tanıtmak da büyük önem taşıyor.
Zira kervansaraylar, camiler, hanlar ve hamamlar gibi
medeniyetlerin görünen kısmının yanı sıra dilde, gönülde veya ruhta
ortaya çıkarak orada şekillenen ve oradan söze yansıyan eserler de
şehirlerimizi sarsılmaz kılan önemli unsurlardır.
Şehirlerimizin asıl mimarları olan milletimiz ve milletimizin
içinden çıkan âlimler, gönül insanları, yazarlar, şairler ve sanatçılar;
özellikle 11’inci yüzyıldan itibaren bu topraklara bambaşka bir çehre
kazandırmıştır.
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İşte Konyamız da bu eşsiz ecdat sayesinde adeta bir irfan
mektebine dönüşmüş ve insanlığa örnek nice abide şahsiyetin
yetişmesine ve bu toprakların aşk mayasında yoğrulup
gönüllerin bir bir pişip yanmasına şahitlik etmiştir.
Yüzyıllar boyunca bilgelik denizindeki gönül erleri, hikmet
sırlarını eserlerine yansıtmış, insanımızı hakikat yıldızının
ışığıyla aydınlatmıştır. Anadolu’nun gönül erlerinin mirasını
devralan günümüz şairleri de aldıkları ilhamla, gönüllerimizi
beslemeye devam etmektedirler.
Türk Kültürü’nün zenginliğini ve köklü medeniyetin ihtişamını, edebi anlamda bizlere en güzel şekilde hatırlatan ve
bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Mevlana Şiir Şöleni de
geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini bizlere hatırlatırken; zamanımızın dil ve şiir ustalarını bir araya getirerek, coğrafyamızda yeni bir edebi dirilişin zeminini hazırlamaktadır.
Yunus Emre, Hz. Mevlâna, Hacı Bektaş ve daha birçok
önemli isimlerin önderliğinde inşa edilen, insanı merkeze
alan ve onu ilahî aşkla eğiten bu gönül medeniyetimizin eşsiz
temsilcileri şairlerimizi, onların emanetleri şiirlerini gönüller
başkenti Konyamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Edebiyat türleri içerisinde belki de en zarif, duygusal
ve en eski türlerden biri olan şiiri ve şairlerimizi başköşeye
oturttuğumuz bu tür etkinlikler, Konyamıza ve insanımıza
çok önemli değerler katmaktadır. Şanlı ve derin geçmişimizin
emanetleri olan kültür ve sanat adamlarını, onların eserlerini
hem korumak hem de gelecek nesillere aktarmak adına bu
şölenin önemi daha da artmaktadır.
Medeniyetimizin özü olan ve kalpten çıkan söz ile kelamın
şiire dönüştüğü bu güzel günlerde bizleri bir araya getiren
kültür ve sanat adamlarımıza, Türkiye Yazarlar Birliği Konya
Şubesi’ne ve elbette şiir deryasına dalan bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.
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ÖNSÖZ

Prof. Dr. HAYRI ERTEN
T.Y.B. Konya Şube Başkanı

T

ürkiye Yazarlar Birliği kurulduğu günden bu tarafa kırk yıldır
milletimizin ve toplumumuzun sosyo-kültürel ve dini değerlerine
uygun ilmi toplantılar, oturumlar, yayımlar, kurslar ve şölenler gibi
faaliyetler yapmaya istikrarlı bir biçimde devam etmektedir. Türkiye
Yazarlar Birliğinin Konya Şubesi de aynı şekilde etkinliklerini
25 yıldır çıtasını daha yükseğe taşıyarak sürdürmektedir. Bu
çerçevede bu yıl Yazarlar Birliği Konya Şubesi 9. Mevlânâ Şiir
Şölenini gerçekleştirmiş ve bu şölenin ilim, kültür ve edebiyat
dünyamızda kalıcı olması için ülkemizin çok farklı şehirlerinden
gelen şairlerimizin şiirlerini kitaplaştırmış ve de yayımlamış olmanın
onurunu yaşamaktadır.

9. Mevlânâ Şiir Şöleni güzide 16 şairimizin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin söz ustaları şairlerimiz şehrimize gelerek
söz söylemenin en etkili yöntemi şiirlerini bizzat kendileri Kubbe-i
Hadra önünde okuma lütfunda bulunarak halkımızın şiiri sevmelerine
katkıda bulunmuşlardır.  Şiir sevenler şairlerimizle yüz yüze iletişimde
bulunmuşlar edebiyatın en önemli alanlarından birini oluşturan şiir
konusunda onların tecrübelerinden istifade etmişlerdir. Mevlânâ Şiir
şölenleri gençlerin model alabilecekleri şairleri yakından tanıma fırsatı
bulmalarına yardımcı olmaktadır.
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Şiir insanı derinden tanımayı onu anlamayı, yaratanını ve ondan
ötürü ona değer vermeyi sağlayan ve aynı zamanda eğiten bir yöntem ve
araçtır. Bunu Hz. Mevlânâ’nın “Gerçek aşk’ı bilen kalp bir damla suya
bile hürmetle bakar” ifadesinde açıkça görmek mümkündür. Sait Faik’in
“Şiir olmayan yerde, insan sevgisi de olmaz. İnsanı insana ancak şiir
sevdirir” ibaresi ortaya koymaktadır. Cenap Şehabettin “İnsan tükenir,
şiir tükenmez; gökteki bazı yıldızlar gibi, yerde henüz nuru insanlara
vâsıl olmamış şiirler vardır” diyerek şiir ile insan arasındaki etkileşimi
belirtmektedir. St. John Perse “Şiir, insanın görünmez yüzüdür” derken
şiirin insanın deruni halini keşfine dikkat çekmektedir. Yahya Kemal de
“Bir milletin şiiri, devirler aşırı elden ele gezen bir meşaledir” diyerek
şiirin insanları nasıl aydınlattığını veciz şekilde ifade etmektedir.
TYB Konya Şubesi 9’uncusunu gerçekleştirdiği Mevlânâ Şiir Şöleni ile
şiirin bahsettiğimiz bütün nitelik ve işlevselliğini gelecek nesillerimize
aktarmaya çalışmaktadır. Bu şölende Kardeş ülke Bosna-Hersek’in
milli şairi Cemaleddin Latiç onur konuğu olarak aramızda yer almıştır.
Bundan sonra yapılacak şiir şölenlerine bir onur konuğu davet etmek
kararlılığı içerisindeyiz. Ülkemize, milletimize, sosyo-kültürel ve dini
değerlerimize, bizi biz yapan şiir gibi edebi ürünlerimize hizmet etmeye
bütün gayretimizle devam edeceğiz.
9. Mevlânâ Şiir Şölenimizin gerçekleşmesinde TYB Konya Şubesine
paydaşlık yapan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Karatay
Belediye Başkanı Sayın Hasan KILCA'ya özellikle teşekkürlerimizi
arz ederim. Kubbe-i Hadra’nın önünde bu şölenin gerçekleşmesine
yardımlarını esirgemeyen İl Turizm ve Kültür Müdürlüğümüze
şükranlarımı sunarım. TYB Konya Şubesinin faaliyetlerinde ve özellikle
bu şölenimizde desteklerini esirgemeyen, eskimeyen Başkanımız Sn.
Ahmet Köseoğlu’na ve fedakârlıklarından ötürü Şener İşleyen, Ahmet
Aka ile Yusuf Özdemir’e teşekkür ederim. Şölenin ve Şölende okunan
şiirlerden oluşan Şiir Şöleni Kitabı’nın hayırlara vesile olmasını, şiir
severlerin özellikle genç kardeşlerimizin istifade etmesini Cenab-ı
Mevla’dan niyaz ederim.
29 Haziran 2019
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Prof. Dr. CEMALETTIN LATIÇ
BOŽIJI KIST
(mesnevija)

Dželāluddīnu Rūmiju
Gledaj tu ruku koja polje šara:
njezinom kistu zbilja nema para!
Što god je u svom stvorila um’jeću –
svemu je dala šarenu odjeću!
Kad se, s proljeća, život opet javi,
listu i osi...sve boje  nabavi,
ali i kad dah od jesenskog mraza
kratkom veselju najavi odlazak,
novih se boja ista ruka laća:
da rastanak bude l’jep, i bez plača.
Pa ‘vako mudri Lukmān zborio je:
Onaj ko smisli ove divne boje
i ko šara njima ovaj sv’jet c’jeli
kada smo tužni i kad smo veseli,
kol’ko On ima još svjetova čarnih
koje još nikad nismo upoznali!
Kakvo li lišće koje tamo cvjeta,
koje ne pozna ni studi ni ljeta,
tamo sada pada?
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Prof. Dr. CEMALETTIN LATIÇ
ALLAH’IN BOYA FIRÇASI
(mesnevî)

Celalettin Rumi’ye
Ovaları boyayan o ele bak bir,
Fırçasının hakikaten benzeri yok ki!
Her ne yaratmışsa kendi mahareti ile
Hepsine renkli elbiseler vermiş bile!
İlkbaharda hayat yeniden uyandığında,
Yaprağa, arıya... Tüm renkleri verir anında,
Lakin sonbaharın ayaz nefesi
Kısa süren şenliğin olunca ayrılık habercisi,
Yine aynı el yeni renklere sarılır,
Ağlamadan, güzel bir ayrılık olsun diye işe koyulur
Bilgeli Lokman şöyle demiş:
Bu güzel renkleri icat etmiş,
Bütün dünyayı onlarla boyayan,
Hüzünlü veya neşeli olduğumuz zaman,
Daha ne kadar vardır O’nun büyüleyici dünyası,
Hiç görmediğimiz, acep nedir sayısı?
Oralarda çiçek açan,
Yazı kışı tanımayan,
Nasıl yapraklar dökülüyordur orada şu an?
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Prof. Dr. CEMALETTIN LATIÇ
MOLITVA ZA ROBA BOŽIJEG AGANA, BEZ RUKE
Bože naš, Bože milostivni,

Eto Ti večeras dođe Agan, u tàbūtu 2 drvenom;
Tvoji će meleci u snijegu lahko naći novu pjegicu,
A kada odgrnu ćefíne 3, reći će potišteno: -To je on, zacijelo!Jer na mjestu gdje drugi imaju desnicu, prazno će biti pod kàmrikom bijelom.
To mjesto smo uvijek vidjeli, a gledali nismo,
Jer to patrljak bješe koji se, kad se Agan nasmije ili naljuti,
Vrtio, tôbe jārabbi 4, k’o vreteno. (Budala bi se zasmijao,
A pametan na to odšuti.) I zato je stalno psovao rat,
I ko ga poče, i ko ga vabi,
Rat koji, k’o psina, odgrize mu ruku pod ramenom.
I dok svako desnicom, onako u mimohodu,
Uzima lopatu, sikiru il’ màčlīn, il’ piše, ili se
Češe, Agan se uvijek varak›o
Zaboravljajuć’ da mu je ruka bačena niz voduOna ruka bijela, sa podlakticom i još vrućom šakom.
I sada, pošto si Ti kádur 5 da nas iznova stvaraš,
Aganu, čim mu novo tijelo skrojiš, sašij i ruku.
-Uzmi, Agane, blagodati Mojih, kimaj rajsko voće!Ti ćeš mu reći, a on će se, u tome bónluku 6, nasmijat’ ustima cijelim,
Neće Ti reći: -Neću, već će Ti reći:- Allāhumme 7,
I to mi se hoće, al’ kasnije, a sad mi Ti moju ruku previj
I daj mi da svoje unuke zagrlim i krompir oplijevim...
2
3
4
5
6
7

Tàbūt (ar.) – nosila za umrlog.
Ćefíni (tur.) – bijeli ogrtači u koje se umotava umrli.
Tôbe jārabbi (ar.-tur.) – Bože mi oprosti
Kādur (ar.; ispr. Qādir)- moćan; Moćni.
Bónluk (tur.) – ugodno stanje.
Allāhumme (ar.) – Bože moj.
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Prof. Dr. CEMALETTIN LATIÇ
ALLAH KULU, KOLSUZ AGAN İÇİN DUA
Rabbimiz, Rahim olan Allahım,
İşte bu gece sana Agan gelmiştir, tahta tabutun içinde;
Senin meleklerin yeni beneği kolayca bulacaklar kar içinde,
Kefenleri açtıklarında, boyunları bükük: - Odur! – diyecekler.
Çünkü beyaz kumaş altında başkaların
/  sağ kolu olduğu yerde, bir şey göremeyekler.
O yeri hep görürdük, ama ona hiç bakmazdık,
Çünkü kesilen kolunun ucu, Agan güldüğü veya kızdığı zamanda,
Allah’ım affet, değirmen gibi dönüyordu. (Aptallar buna güler,
Aklı olanlar ise susar.) Ve hep küfrederdi savaşa,
Savaş başlatana da, isteyene de,
Savaş ki bir köpek gibi omuz altındaki kolunu ısırıp kopardı.
Herkes sağ koluyla yeri gelince
Kazma, kürek veya baltayı alır.. Yazar veya kaşınır...
Agan hep kendini avuturdu
Kolunun suyun akışına atıldığını unutarak,
O beyaz kol, ön kolu ve daha büyük eli, yumruğu olan.
Ve şimdi, Sen bizi yeniden yaratmaya Kâdir olduğun için,
Agan’a yeni vücudunu biçtiğin zaman, kolunu da dikiver.
-Al, Agan, benim nimetlerimden al, cennet meyveleri kopar!Ona böyle diyeceksin, o ise o bolluk içinde geniş tebessüm edecek,
Sana İstemem! değil de, Allahümme diyecek,
Onu da isterim fakat sonra. Şimdi ise kolumu sar,
Torunlarımı ver onlara sarılayım, patateslerimin yabani otlarını yolayım...
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Prof. Dr. CEMALETTIN LATIÇ
TREŠNJE IZ MUSA-PAŠINA VAKUFA
U Novu Kasabu, pored rijeke Jádra,
na kome koš mlinski svoju priču prede,
iz dalekog svijeta, svijetlog Carigrada,
došao je jednom putnik kose sijede.
On sagradi ovdje škole i džamije,
dućane i kule, vitla za omahu…
Kad morade otić’ nazad do Trakije,
zaplaka za djecom što za njim trčahu…
“Iz moga vakufa,” reče netremice,
“kad se smlači Jadar i ojača žega,
nek se dā za trešnje, pilav i halvice
za svu djecu ovog mjesta najdražega…”
Taj admiral luta rajskim morem sada,
u svojoj đèmiji, punoj djece, čio,
i okreće pramac do zelenog Jádra
kraj kojeg je volio, a i voljen bio.
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Prof. Dr. CEMALETTIN LATIÇ
MUSTAFA-PAŞA VAKFINDAN KİRAZLAR
Üstünde değirmen küfesi hikayesini eğirdiği
Jadar  nehri yanında olan Yeni Kasaba’ya
Uzaklardan, aydın İstanbul’dan
Ak saçlı bir yolcu geldi bir zaman.
Yaptırdı camiler ve okulları,
Dükkanlar ve kuleleri, çıkrıkları...
Trakya’ya dönmesi gerektiği zaman
Ağladı peşinden koşan çocuklar ardından...
“Benim vakfımdan”, dedi göz kırpmadan,
“Jadar ılındığı ve sıcaklıklar arttığı zaman,
Ayırın kirazlar, pilav ve helva için,
Bu memleketin en sevilen tüm çocukları için...”
Dinç, çocuklarla dolu kendi gemisinde,
O amiral şimdi cennet denizinde dolaşır,
Ve kenarlarında sevip sevildiği
Pruvasını yeşil Jadar’a doğru döndürür.
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AHMET AKA
Kalbim Karpit Kazanı Çocuk

				

İnsan gücü yettiğince susar

bir şiirden düşüyorum rüyamda
kanayan yanlarım takılıp kalıyor kalbine
kâh külüme yağmur düşüyor
kâh karlar kâkülüme
genzine öykü kaçmış bir masalım aslında
ciğerim yırtılacak öksürsem
sütten kes artık beni anne / ben adam olmam
tuz basmışım gibi merhem de sürsem
baygın baharlar
ince hastalıkla doğurur gelincikleri
bulutları giyinen çocuklar bir teravihtir
selimiye’de / yatsı/namaz
kılarlar / yedi kat göğü...
miracı ıslak bir göz deler çünkü
ebabiller çarpar yüzüme
kırık kanatları hıçkırığından...
çık dışarı kalbim, sınıfta kaldın
büyük aldanışların...
en çok sana battı can kırığından
kafiye gibiydi elimde
redif sesiyle düştü uçuruma uçurtmam
belli ki iğrenç ilençler almış
kurudu yağmuru emziren ırmak
artık istesen de ben durmam
ve sustum ey sükut artık sen konuş
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AHMET AKA
İçimdeki Kuşlara Dokunma
kan taşım...
“canına yaslanıp uyur gibi yaptığım”
sustum öylesine
belli ki önemsiz bir husustum
kendime mah/sus
sana mah/pustum
mezarımmış gibi sevdiğim
yedi kat gök sığ(ın)dı yüreğime
bulut olup ağacaksan sen de gel
ama dokunma içimdeki kuşlara
yangımsın, yangınım, yanılgım
yankımsın, yakınım, yarınım
neden kesiyor burnumun direğini
bıraktığın acıyı bilememişim
bu işin lâmı cimi yok
elif olmaya bak sen
sırrı içinde, nasırı dışında
namlundaki son kurşunum ben
ey iki ruhu tek canla besleyen
naîm cennetlerin sahibi
nar durağının...
biz ne söylesek boş...
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kalem ile öğreten ey
acı ile sınama
bu kuyunun kapağı
gönlüdür züleyha’nın
/düşmeye görsün hele
kalbinden solur insan
öyle bir an gelir ki
kendinden soğur insan/
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AHMET EFE
Cennetlerin Gelini

				
  

-Hz. Âsiye annemizin
şerefli ruhuna Fatihalarla-

Bir yorgun yılan gibi kıvrılıp gitmekte Nil
Ne derya belli burda, ne kayalık, ne sahil
Ehramlar kuyusunda hasret hicrana dâhil
Bin cinayet işlenir, kimse olmaz müdâhil
Mazlumlar hânesine hep savrulur kum ve kil
Bebekler katledilir, çıldırır burda âkil!..
Karartırken şu arzı Firavn’ın kibri, kini
Âsiye koşup gelsin, cennetlerin gelini...
Bir avuç kor misali dökülür güneş burda
Mihnet ü kasvet ile gam çöker kuşa kurda
Ah taşları bağrına “yavrum!” diye sarar da
Kanatları kırılmış, anneler kalır darda
Hemen veda etmeli kahrolası şu yurda
Beklenen Musa gelip, bir gedik açsın surda
Âleme tebliğ etsin kutlu dîn-i mübini
Âsiye koşup gelsin, cennetlerin gelini...
Ne çıkar ölümlerden ölüm beğen deseler
Ne çıkar kuzgun gibi başında bekleseler
Çılgınca dans ederken ateşîn rakkâseler
Yangınların üstüne hep yangın ekleseler
Gam değil bin engerek zehri dolu kâseler
Anlatılmaz acılar ve daha neler, neler...
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Hangi ölüm durdurur Hakk’ın özgür kulunu
Âsiye koşup gelsin, cennetlerin gelini...
Yâd eller değmemiştir mukaddes dergâhına
Şöyle bir gülüp geçsin işkence sehpâsına
Açsın hemen gözünü bir cennet sabahına
Melekler gül döşesin bu sevdânın râhına
Pervaz edip erişsin ol Rahîm ilâhına
Şehadet rütbesiyle kavuşsun Allah’ına...
Cümle âlem görmeli yüzünün güldüğünü
Âsiye koşup gelsin, cennetlerin gelini...
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AHMET EFE
Yâr Nasıl Söyleyeyim
Yâr nasıl söyleyeyim
Sanki büyü var sende
Âkili mecnun eden
Leyla huyu var sende
Şerhine girişilmez
Künhüne erişilmez
Ve asla yarışılmaz
Derin kuyu var sende
Âşıklara çatarsın
Birbirine katarsın
Sevda oku atarsın
Aşkın yayı var sende
Gör nice kulun hâli
Çok görme sen visali
Elif kamet misali
Servi boyu var sende
Masivadan kaçarsın
Misk ü anber saçarsın
Pervaz edip uçarsın
Anka tüyü var sende
Mevsim bahar, kiraz ver
Hem sermedî bir haz ver
Çok susadım biraz ver
Kevser suyu var sende
Ruhumun fermanısın
Derdimin dermanısın
Gönlümün sultanısın
Cennet toyu var sende
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AHMET KOT
İşgal Günleri
Cevval bir karlar ülkesiydi
Beraberdik kapında o günler
Belalı bir karabasandı
Fasılasızdı ağlaman
Bir aksiseda kılmıştı gönlüne gönlün
Öylesine ihtişam
Diz çöktüm alın serdim
Kar korosu ağlaman
Kalp kavuştur el bağla
Allanıp pullanıştır
Muazzam varıştır
Ağlaman
Ülkem ülkem
Ruh ülkem huzur ülkem
Hayatın akışı nerde
Nerde ağlaman
İşgallere uğradımsa hehey kalbim
Seninle oldukça sana bedeldi
Ne hüzünlere de bedeldi ağlaman
Fasl-l baharın röntgeni işte
Öylesine fasılasızdı dün
Ne hazşn bir işgaldi o
Kalp sensiz de kotarıldı
Ya şiirin kapısı Küfürden sürgüleri vardı
Yoksa bir ayartı mıydı
Açıldı mı açılmadı mı
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AHMET KOT
Medhal
Gitme aziz divanem
Şu müdebdeb gecede ağlar kalırız
Kanımızda yasak sözler patlar, yareli sözler
Bekler, sürgit bir serinlik kuşu gibi bağrımızda
Ve uzanır gider cevval bir hayat
İncisiz kelimesiz perişan kervanımız
Onsekizbin sessiz ve döner gülün içinde
Çoğaltır gökleri zaman, zamanlar içinde
Ey o kar tutan kaburgasız
Ey küffar tutan atlılar sızıran sarnıç zaman
Nice çırpıntılı geçişin başka
Duruşun bir başka an’a medhal
Sen, aklı depremsiz ülke
Kararır partal gecen
Sevinç süzülen yanaklarından
İnsanlar geçer, devlet gibidir alınları
İnsanlar geçer, bir vakte durulurlar
Saate ve şafağa kuruludurlar
Bunu bil, bilmezsen
Sen, aklı depremsiz ülke
Kararır sezgi gecen
Sesin çıkmaz ömrünce
Çünkü yapıların kalbur gözlü
Yapıların cinayet kutuları
İşte o cellat kültürler yani
Derinden uygarlık külleri
Galat sözlü ama badem gözlü katedraller
Nehre düşen zırh
Cızırtıyla eriyen saat
Süt ve zakkum korusu
Apansız susan bir sürüngendirler
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Kadim coşku kadim coşku
Ölümlerin dal dal yeşil
İnsanın böyle insan oldu
Bir söz düşürdü güne ve geceye Rahman
Varlığa ve acıya sızıran, ikindi seslerini
Yani kerim denilen hece
Ne höykürmeler irileştiren gecede
Kanı burdu burdu buruşturdu da
Can coştu galerilerinden
Sonra göğü
Berhudar bir kartal sürüsü kapladı
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EMRE ÖZTÜRK
Kapanış Konuşması
Bütün sesler yaşlanacak,
kız doğuran, cenazeler kaldıran sessizliklerinize talibiz
ses olsun diye açılan televizyon patlayacak birden,
ömer birden büyüyecek,
tanrım herkes susacak,
bütün ölü balıklar bir gün su yüzüne vuracak,
işte gür çıkan sesleriniz, büyük sessizlikleriniz,
içini kemiren kurdun kölesidir insan,
sizler ne kadar öylesiniz
noksanlığın başlangıcıdır insan, dünya bunun için güzel
bunu bana böyle bildirdi ömer ve bir gün çağrıldı,
ömer hiç doğmadı aslında ve şu an aslında hiç yaşanmadı
bir merdiveni çıktı durdu, sırtında bir ölüyü taşıdı durmadan
ömer elleri tetikte bir şiirdir, günlerden pazartesidir
pazartesinin elleri küçülür,
kalabalıktır pazartesiler
böyle söyledi veznedeki memur pencerenin ardından
sonra çıkıp o pencereyi kapattı bir kız,
bir pencere kapandı hep durmadan
ömer bunu dağlara bakarak bildirdi,
bunu nuh peygambere, yükselen sulara ve toprağa,
böyle bir ırmak sessiz sedasız terk edilir, ömer böyle dedi,
yol kuşlarının tüneyip havalandığıdır sonra
bir ırmak nasıl terk edilir
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bütün sesler yaşlanacak, o sahibinin sesi de
ömer hiç doğmadı aslında ve şu an hiç yaşanmadı
o bütün insanlar geçip gittiler, herkes geçip gider ömer,
sen hiç doğmazsın, hiç olmayan çocukluğunla,
hiç olmayan bir şehri,
hiç olmayan atınla
ve hiç olmayan oğlunla
yok yok ömer böyle değil, hiç değil
oğlun olacak adını musab koyacaksın,
bir güzel yıkanacaksın, yüzünü göğe çevireceksin,
tertemiz bir gömlek ve böyle icatlar içinde
böyle icatlar diyorum ömer, böyle yokuşlar içinde
ve elinde bir çiçekle
elinde bir çiçek diyorum ömer, kan ter içinde, anlaşılmıyor,
anlaşılmamanın kendisi olarak ömer
koca bir yaz geçti, dikey ve yatay bir yaz, bütün ölüleri gömdük,
herkes kadar çelenklerin tanrısı ve
fazlaca vatansever bir yurttaş olarak
duruma ayak uydurduk ömer
ölüleri gömmekle meşgulüz, günleri kısaltıyoruz bir bir,
kedileri okşuyoruz,  
hatıralar gibi yaşlanmayacak o kız da,
yalnız o da pencereleri kapatmanın tanrısı olarak
işte böyle şeyler ömer, ayağı kırılmış bir at için
söyleyeceğiz şarkımızı, bütün sesler yaşlanacak
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EMRE ÖZTÜRK
Muhacir Değilsin
ben şimdi kapkara gözlerimlen fotoğrafta kırmızı çıkmayan hiç
ben kapkara gözlerimle ela, kapkara gözlerimle çakır ve maviş
ben şimdi çağrılmayan ve uzağı göremeyen
uzağı göremeyen bir çağrılmamış olarak belki hiç
kapkara gözlerimin önünde buğulu bir cam
ardında evcilleştirilemeyen karasıyla kapkara
ve kapkara vahşi atlar karasıyla kalbimin
kırılmış dallarından bi orman düşledim eksiksiz
dengesiz kanatlarıyla uçuşan aşktan ve eksilen bıçaktan,
içilmemiş ilaçlardan, çamaşırda unutulmuş yağmurdan
fotoğrafta kırmızı çıkmayan gözlerimle hiç
iyi günler diledim
iyi günler dilendim, bak
iyi günler uzağı göremeyenler için uzakta
ve kapkara gözlerimle insan ile insan arasında
ağır bir tören gibi gözlerimle, hiç olmamış gibi kulunuz
bazen sırnaşık ve uyuz
en uzağa bırakıp kapıda bulduğunuz
hızlı bir geçiş ile, gizli bir bakış ile, süper bir bağlaç ‘ile’
hayatsız kalmanın olağan bir şekliyle
ben şimdi kapkara gözlerimle ve onlar öyle gözleriyle
hep soğukkanlı bir çaba, böyle midir hep
insan ile insan arasında
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ben şimdi göğsümde bir gemicinin uykusu,
yüreğimde benliğin açtığı sıyrık,
açık kapıların insanları çağırdığı
ve çağrılmamanın kapkara yanıyla
kapkara geceler üzerine pencereleri kapadım bir bir,
hepsini bir bir sıkıladım,
kara perdelerini tanıdım bir evin ve ardı sıra
uykusunu düşündüm bir kuşun kapkara aklımla ve
kuşlar rüya görüyorsa, düşündüm rüyasını da,
tutup parka götürdüm, bir kara parantez içine aldım
kaçmasın, bir çocukluk düşündüm,
daha güçlü ve daha kara bacaklar
dünyanın derisini uyuşturacak gibi bacaklar düşündüm
tüm duaları taşımak için tanrıya
biraz mola
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HASAN BOZDAŞ
Dünyanın Ayak İzi
pusula
ben doğduğumda
çocukları delirmesin diye anneler
hasan dağıttılar.
o kadar çok baktım ki uzağa
öldüğüme inanmadılar.
bir gün dünyanın sonunda oturdum
aklım bir kuş kadar hafifti seni uçurdum
tahtadan bir at geldi
penceredeki henüz sevilmiş bir ağaçtan
kanser aklıma da yayıldı
kaçtım, cennetten de böyle kaçmıştım.
haritadan dünya beğendik
bir şehir öyle pat diye indirilir mi insanın kalbine
gökte ve yerde
ve ikisi arasındaki her şeyi
seni öylece yarattılar ve tam yanıma koymadılar.
hasan olmak
hepimiz çalışmayan saatler çizdik
dünyanın sonunda oturduk.
çocuklar borsa derslerinden hemen sonra büyüdü
tanrılar büyüdü, gökdelen oldu
kaçtım, o uzun tiradı özetledim dünyaya:
dikkat et, insan hayatı seni aldatmasın.
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çok koşmam gerekti
geyiklerle arkadaş olacağım topraklara vardım
biraz daha yürüsem
dünyadan aşağı bakacaktım
o kadar çok gece oldu ki
benden yaptıkları hasanları anımsadım.
bir sabah kalktım ve
dünyanın sonu denen yamaçta oturdum
zafer yenilginindi
yokluğun, gözlerinin yanında duruyordu.
ben dünyadan kaçtığımda her söz ağırdı
robotlara ruh henüz üflenmişti
maket yargıçlar ve kitaplar
içinde erdem geçmeyen bir okulda okudular
küçük günahlar ama büyük suçlarla yargıladılar.
ben dünyadan kaçtığımda
karanlığı bırakmış uyuyor pandora
yanında oyuncak bebek, pilli ve güzel bir kadın
dünya barışını bir fanusta saklıyordum, boğuldu
hepimiz kardeşiz dedim, sonra bir gülme tuttu.
burada her ağaca bir bulut düşüyor
her buluta bir dağ
oysa insan yalnızlıktan evvel kurudu
bu yüzden gökyüzü tavandadır
ben asılı değilim.
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HASAN BOZDAŞ
Utanmama Hazırlığı
göç yolları
ben kendi kendime ölebilirim
göç yollarından uzaklaşır
insan, hiç yaratılmamış gibi davranabilirim
insan, yaratılmış gibi durmuyor
insan, gökyüzünün altında ezilmiyor
her şeye sahip sanıyor
savaşa giderken ağlamıyor
savaşlar kaybediyor, ağlıyor.
doğu, annem olan doğu
annem olan nehirlerin yüzünden akan
ben dışımda kapkara, içimde kına
yani boyanınca Allah’ın renklerinin en koyusuna
sordum biraz da ruh taşıyınca
sen cennetten ne anlarsın, cennet senin yanın değil mi?
güleryüz satıcısı
Allah’ın bize benzeterek kirlettiği
sonra sana benzeterek temizlediği
ben insanların en temizini
hiç kimsenin utanma bilmez olduğu bir günde
nasıl seçerim?
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bazı geceler
yani gece her şeyiyle gece olduğunda
hayret kalmadığında, korku saatine yaklaşıldığında
doğu’dan bir kar bulutu alçaldığında
görünme bilmeyen çocuklarıma
doğu’dan öyküler alıp okuduğum gece
ben ölebilmişsem sadece acıdan ölebilmişsem
kendi kendime insanımı örerek
doğu’nun şarkılarını da alıp beyrut’a hiç gitmeden
beyrut’a karşı ölebilmişsem
bir denize, mükrim denize karşı oturup
doğu’dan beklemişsem gelişini.
muhasebe
uzaktan genç görünüyorum, uzaktan nasıl görünüyorsun?
hakikate benzesin diye
korkulukların verniklendiğini gördüm
gökte bir infilak yakaladım, güleryüz satıcısına koştum
seni hangi yüzümle seçeyim?
saatime otopsi istedim, güldüler
zamanın karnı yarılsın istedim.
geniş bir odada, dar bir odada gibi oturdum
balıklarla balıklar ne iyi anlaştı dedim
göç yolunu kaybettim
cebimdeki son şefkatle sevecek katiller buldum
dili dönmeyen herkesin yerine yeterince iyi konuştum
çok efendi bulundum.
aynı karede görünmemek için peygamberle
mekke’de müslüman olmadılar korkudan
ben sevmeyi korka korka öğrendim.
elbette kendi kendime ölebilirim.
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HASAN HÜSEYİN ÇAĞIRAN
Ellerim Kirliydi Yıkadım
Ellerim kirliydi yıkadım
Değmedim kir pas içinde taşına toprağına
Suyuna dil uzatmadım kem sözle
Gördüklerime kör, duyduklarıma sağır
İman ettim güzelliğine
Dedem de baş koymuştu
Alnından vuruldu düştü toprağa
Leke denirse kan lekesi
Sıçramış bir parçası Yemen’e
Temizleyip atının dışkısından
Arpa yemişler ölmeden önce
Günlerce susuz, aylarca çıplak
Katmışlar gâvuru önlerine
Arkada ana, arkada ince sızı, arkada evlat kokusu
Arkada resmî tarih yazıcıları bir de
Şimdi desem “vatan için”
Olmadık şeyler, olmadık efsaneler
Türlü kaynakça tarih dilinde
Ne öpüşler kaldı ne vuruşlar kendi haliyle
Mezarlarında tekbir sesleri
Gömüldüler devlet eliyle
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Babamdan dinledim bereket vaktinde
Saçları ağarınca utanarak dönmüş köye
Komşu dayı
Hayıflanırmış olamadım diye
Şehit! İki kelimeden biri
Şahit! Tam tekmil kefen bezine
Ellerim kirliydi yıkadım
Değmedim kir pas içinde taşına toprağına
Suyuna dil uzatmadım kem sözle
Gördüklerime kör, duyduklarıma sağır
İman edeceğim güzelliğine
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HASAN HÜSEYİN ÇAĞIRAN
Kanımız Yerde Kaldı
Kanımız yerde kaldı
Büyük yeminler paylaşıldı suyun başında
Fidanlar toprağa verildi
Kurulmuş saatler arasında
Annesine sarılan çocuklar
Farklı cephelerine dağıtıldı
Hazır kutsal şarkıların
Kalan üç lokmasına akbabalar
Çöreklendi geride kalanların
Kanımız yerde kaldı
Yaktığımız ağıtı söndürdüler
Devletin uzun hortumlarıyla
Mezar başında târih yazıldı
Kitabımız kefenlendi
Adımızı unuttular
Yatağı değişti ırmakların
Günahsızdı, suyunu içtiğimiz kuyuyu
Taşla doldurdular
Kanımız yerde kaldı
Yalnızız, yalnız kalacağız
Kimsemiz yokmuş zaten
Kazan kaynıyor, görmeliydik
Duymalıydık, yaklaşıyor
Suyun öte yanından süvârileri zamânın
Anlamalıydık, kokusu kuşatıyor
Yasaları, çürümüş cesetlerin
Bizi sürmesinler
Yabancı sözler menziline
Çözelim yularını atların
Bahçemizde suvaralım
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HATİCE TOPRAK ÇEVİK
Ateş-i Aşk
Ben bülbülü şeydayım gonca gülün hârında
Dikenine katlansam feryatlarım durmuyor.
Hep hazan mı olacak gönül nevbahârında
Dostum düşmanım olmuş zor halimi sormuyor
Müebbedinde aşkın oldum işte bir mahkum
Tahakkümüne girdim öyle sürmekte hüküm
Onun için inliyor her bir hücrem her dokum
Arzu halime beyan viraneme girmiyor
Sevdamı bana zindan, derdi umman eyledi
Gönül evim tarumar yıkıp viran eyledi
Lerzan olan umudum yerle yeksan eyledi
Turab oldu ömrüme bana gönül vermiyor
Her eza, cefasını çekerim şikayetsiz
Anlatamam aşkımı sözlerim kifayetsiz
Rabbimden tek dileğim, duamdır nihayetsiz
Ne yazıkki iki can bir vuslata ermiyor
Reddeylese de yine mahbuba olsam talip
Ümidimi kesmesem Rabbim eder mi nasip
Ateş-i aşkı ile küle dönse bu garip
Müsebbibi umarsız yandığımı görmüyor
Hoş kokusun getirse esse de bad-ı saba
Kulbe- i ahzânımı Firdevs eylese Mevla
Nafile gayretteyim çabam olmakta heba
Yârim ağyârım olmuş şefkatiyle sarmıyor
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HATİCE TOPRAK ÇEVİK
Aşkla Yoğrulmak Gerek
Sabırda selamet var, ateşe rahmet yağar
Dertte derman görmeye hâl ehli olmak gerek
Bir Elif’e bin mânâ, Mim’e âlemler sığar
Ya bir mürşid-i kamil, ya sırrı bulmak gerek.
Hak teala yaratmış Eşref-i mahlukatı
Kula hizmete sunmuş koskoca kainatı
Oysa unutmuş beşer Mabud’a itaati
Emri maruf babında deryaya dalmak gerek
İhlas üzre ameller sarılmış riya ile
Yürüyüşler çalımlı... nefsini ihya ile
Nerde mütevazilik, hilm de yok haya ile
Aczini idrak edip imanla dolmak gerek
Su-i zannı gerçekmiş gibi ifşa edenler
Hudutsuz ilme mazhar... amelsizce gidenler
Uydurma bidatları bu dine atfedenler
Hurafeden tövbeyle çıkıp sıyrılmak gerek
Kurtarır mı yalnızca yapılan çook ibadet
Yasaklara da elbet gereklidir icabet
Kul hakkına en başta etmelidir riayet
Ukba telaşı ile dünyada solmak gerek
Menzili muradında varsa cenneti âlâ
İtikadında sağlam, ervahtaki kul ola
Can tenden ayrılıp da verilmeden o sâlâ
Mevlayı zikrederek aşkla yoğrulmak gerek
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HÜSEYİN ATLANSOY
Açık Kaplan Haykırışı
I - AÇIK
Her şey çok açık görüyor musun
Her şey çok açık
Açık ara öndesiniz bu size çok açık
Çok açık ayna önündesiniz
Arkada bırakmışsınız tüm arkadakileri
Açık aradasınız açık ara
Yok bir tutamagınız ah açık açık kafanız
Her şey aydınlanmış size çok açık
Seçikliği de bilmişsiniz bak
Herkes sizi seçmiş açık seçkin
Seçilmişsiniz siz herkesin parmağında siz
Çıkartıyorlar sizi ara sıra bir yüzük gibi - olsun
Masanın üstündesiniz göğün altında
Açık ara öndesiniz bir o kadar seçik
Yolmayın sakın  saçlarınızı  çok yazık
Açık ara üstünsünüz aydınlık
Eman dileyene kılıç kalkmaz
Siz indirirsiniz çok açık
Hangi keratayı getirseler boşuna
Sığmaz kaba ayağınız çok büyük - açık
Baht aynasında görülmese de yüzünüz
Olsun - belki siz Bahtin aynasına bakarsınız
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HÜSEYİN ATLANSOY
Olmayacak Olacak
Bir karşılığı olmayacak yürüdüğün yolun
Cebinde hiç ayna taşımadın
Bir cebi olması giysilerinin suçu
Ne çok kefensizliği istersin
Bir ateşi olmayacak içtiğin suyun
Öylece güneşi gösterecek
Ne ilim istedin ne resimde tasvir
Bir aralıktasın halkla beraber ve uzak
Bir yakınlığı olmayacak gülüşünün
Budalalar abdallar ısınmayacak
Bak ardında söndürdüğün kül
Külliyen yalan değil külliyen heyula
Atamadın adımını hep serkeş kaldın
Çekiştiriyorlar seni biraz bekleyip
Ezmek için gece ve gündüz eğlentilerinde
Değişmeden kalan uğramadı yanına
Keşke tuz ekmek hakkı bilip
Eğme başını; gülümse azıcık
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M. ALI KÖSEOĞLU
en düşük ihtimal
içimde kış kıyamet
kar tatili uman çocuk
uyumadan geçilen gecelerde
yakılan türküler üzerine
bir de gözü yaşlı annemin
buhuru gibi dumanlı
yalnızlığımın trajik yanı
uzun siyah bir çığlık
büyür de büyür saksıda
nefes verir çiçek
bahçede gün açar
gece unutturur kendini
sonraki geceye kadar
kiminin dünü tükenir
umurunda değilse de yarının
yeri yok bugünde
ecel
gelir
ölüme hayat verir
bekleme sevgilim
beklenmedik bir anda
olur
en düşük ihtimaller.
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M. ALI KÖSEOĞLU
tıp tıp
tıp tıp
tıp tıp
yağmur yağacak
kuş uçacak daldan dala
civciv yumurtadan
karınca yuvadan çıkacak
çiçekler kokacak ıtır ıtır
rüzgar saçlarında şımaracak
sanki durmuştu ırmak
o da şırıl şırıl akacak
kelebek kanat çırpacak
kirpiklerinde bebeğin
annesi duaya
ağaçlar meyveye duracak
uyanınca bebek uykudan
kalbi tıp tıp atacak
tıp tıp
tıp tıp.
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MUSTAFA ÖZÇELİK
Erguvan
Bahar delisi mahmur erguvan
Madem hayret burcundadır aşk
Bir çift nisan olup
Yâr kokusu biriktir saçlarında
Âşikar bir bahçede
Bekleyenim ol sar beni
Çünkü yoruldu küheylan
Yolunu şaşırdı göçebe
Hiçbir söz benim dengim değil
Bu dağ yolunda
Yalnızlığımı şerh edip
Merhem ol yaralarıma
Köpürdükçe ırmaklar
Sesinle uyandır beni bakışınla
Tutuşsun içimin rengi
Tutunduğum rüyâ burçlarından
Efendim varlığımın âhengi
Gel kurtar beni
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Yemin olsun ki seni sevdim
Bu masmavi gökyüzünün altında
Bağını talan vurmuş bir bahçıvanım
Acılarıma tuz serpen rüzigâr
Çoğaltıp hasretimi
Attı beni senin çölüne
Avcı gördüm zıpkın yedim
Nice ağular içip nelerden geçtim
Her şeyi bırakıp sana geldim
Tûfan bitti yandı çerâğ
Uyandım güzelliğinin ülkesinde
Döne döne bir semâzen aşkıyla
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MUSTAFA ÖZÇELİK
İçimden
Uzun çok uzun bir geceydi
Gözlerimi açtığımda
Cam kırıkları gibiydi dünya
Acıtan ve inciten yaralarımı
Bana içimden seslendin   
Kendimden
Kimse yoktu aramızda
İlk yaradılış anındaki gibi
Seslendin ve rengini verdin bana
Altımda toprak
Üstümde yıldız kümeleri
Her şey bana baktı
Tutunarak kudretine
Sana aktı her şey
Her şey mümkünmüş dedim
Bir deniz feneri kadar sahici
Bir andı bu
Ne keşişler aradım yol gösterecek
Ne bir şaman büyüsü
İyileşti ağrılarım
Bir rüyadan ötekine geçiyordum
Bir hakikatten diğerine
Sular seni söylüyordu
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Firuze bir aşktan
Açılan bir yapraktın
Kısa bir andı bu
Sen bana baktın
İçimden seslendin bana
Sendin var olan
Kimseler yoktu
Kimseler yoktu
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Prof. Dr. NURULLAH GENÇ
Renklerin Üzerimde
Hayalden eflatun, düşten kırmızı
Geceden siyahı gönderdin bana
Barut kahvesinden bir garip sızı
Sevda yeşilinden doğdu nirvana
Öfke grisini sevmedi ruhum
Ne kadar güzelmiş uyku mavisi
Güneşe baktıkça geliyor uykum
Ay nereye gitti, yıldız hangisi
Kalbinin beyazı dermandır bana
Nilüfer pembesi hıyabandayım
Ayrılık sarısı karıştı kana
Bilmem hangi yönde, hangi yandayım
Alaca bir ırmak olup taşmışım
Avuçlarındayım mor beneklerin
Senden sonra bir devrana düşmüşüm
Gülümsüyor üzerimde renklerin
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Prof. Dr. NURULLAH GENÇ
Söyle Bana Hindiba
Kartallar uçar mı bir harâbeden
Köprülerden benim yârim geçer mi
Sen neden bu kadar güzelsin, bilmem
Taşırsın yeryüzüne ebedî tohumları
Ben ise kuruyacak bir suyun mahkûmuyum
Avuçlayıp öpüyorum kumları
Bir karadelikten bakarken hayat
Meydan okuyanlar kim bu serâba
Söyle bana hindiba
Sen nasıl bu kadar ceylan koşması
Sen nasıl bu kadar yollar aşması
Sen nasıl bu kadar güneşe meftun
Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi
Ben rüzgar değilim, dokunmam çiçeklere
Kara parmaklı insan değilim
Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar
Bilemezsin, hayal akşamlarında
renklerini kuşatan
Damıtılmış gözyaşıdır ömrümün
Ben boşluğa üfleyen cellat değilim
Karayele verdim ayaklarımı
Söyle bana, eceli kim tutar perçeminden
Hangi ölü bilmez nereye gittiğini
sen miydin o mehpâre, o memnû, o dilruba
Söyle bana hindiba
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Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi
Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi
Sen nasıl bu kadar pencere önü
Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi
Ben kaptan değilim, anlamam gemileri
gizli bir ummanın gelgitlerinden
İniltiler vurur sahillerime
Deniz feneri değilim
Önce yürü bu vefasız ülkeden
Sonra uzan bir tenhaya, sessiz ol
Gelip geçsin üzerinden turnalar
Düşün, sesler neden bulur sesleri
Kelam kimin damarlarında kandır
Harflerini senden alan merhaba
Hangi demin âteşidir içimde
Söyle bana hindiba
Sen nasıl bu kadar gönül hanesi
Sen nasıl bu kadar yâr divanesi
Sen nasıl bu kadar çerağı ömür
Sen nasıl bu kadar inci tanesi
Ben korku değilim kapı aralarında
Pencerenin infilâkı değilim
Gölgeleri yüzlerinden tanırım
bir resim bir ressamı ağlatır bir yerlerde
Bir eşya bir hamalı
Ben hâlâ öğütülen anılarıma değil
Değirmene inanırım
Bu derin aldanış kimden kalmadır
Bu uzaklık, bu diba
Söyle bana hindiba
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Sen nasıl bu kadar kelâmın hası
Sen nasıl bu kadar şiir bohçası
Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum
Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi
Ben bir kervan muamması değilim
Çekinmem yolların kıvrımlarından
Ellerim ışıldar alacakaranlıkta
Saklambaçlar ortasındadır evim
Kışın kartopudur adını anmak
Döner döner yüreğimde, dağ olur
Yazın güneş yanığıdır düşlerim
Sonbahar ruhumu bekleyen oba
Söyle bana hindiba
Sen nasıl bu kadar sevda hecesi
Sen nasıl bu kadar hayal incesi
Sen nasıl bu kadar mutluluk çağı
Sen nasıl bu kadar tarih öncesi
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OSMAN ÖZBAHÇE
Açık Yara
Bu gülü aç
İçinde yüzen balıkları
Hatırlamaz Akdeniz
Bu gülü aç
İçinde sonsuz
Kalabalık su
Seni özleyen uzun bir pınar
Tenimde soğuyan çiçeklerden
Gövdeme sızan
Uzun bir zehir
Ayakkaplarım ecel terleri döküyor
Ben ayakkaplarımdan büyüğüm
Ayaklarımdan yırtılıp küçük
Kırmızı gemiler büyüyor
Beni almaz ağzına taşımaz gemiler sürüyor
Dağlarda
Gelincikler arasında yatan boynumdan
Dünyayı doğuran tomurcuklardan
Toplanmış bir uçurum
Açıyor beni dört bir yanda
Patlayıp birleşen güllerin hayatında
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Benim dünyayı başlatan yaradan
Damlaya damlaya oluşmuş bir kalbim var
Aklımı deşen hızlı ölü bunu bilmiyor
Kanım dolanıyor eski bir çiçek adını
Yapraklarını bir bir kopardığım kitabı
Ölüm acı düdük bunu bilmiyor
Ağır bir rüzgâr gidip geliyor yanaklarım arasında
Meyvelerin, kurşunların, kelimelerin arasında
Bu gülü aç
İçinde yüzen balıkları
Tutamaz deniz
Uzun bir balık deniz
Çek çek bitmez deniz
-Olta?
-Olta nerde!
İyi şeylerin olmadık yerinde
Anlam kaçağı yapan aklıma saplanmış
Hızlı ölü balıkçı ölü çek çek bitmez ölü
Parlayıp duruyor uçurumun
Ucunda toplanmış güllerin
Hızlı meyvelerin ortasında
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OSMAN ÖZBAHÇE
Şair Stüdyosu
anarşist kelimesini oldum olası sevmişimdir
doğuda da batıda da
kirlene kirlene arınanları
her sabah sıfırdan başlayanları
onları unutmuşum
sonuna kadar bağlı kal dedim
düğünlerde köçek
arkadaşlar içinde çingene
bağlı kal Yılmaz Kaya Demir Çelik Şahin
Sefa Mustafa Ahmet Ali Hüseyin
  
Fatma Ayşe Emine Hatice Zeynep
hafif havalı radikal
Bağlı Kal
sayıları oğul veren arılar
vızıldayarak çoğalan insanlar
yoluna girmiş bir düşüncenin
açık noktalarında yeşeren otlar
karşılıksız kalmış yaşamaklar
kırılmış bir kalp
içinde işleyen bilinçli yara
iyileşmemiş hasta
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Çelik Hafız Bozkuş Komutan Barak Baba
Kulaklarımda hafif havalı bir çınlama
Bütün şehir küsmüş bana
Her gün yanından geçtiğim insanlar
Küsmüş ashabı elf ashabı miin ashabı uluf
çalışma masası müzik kalem defter uhut
küsmüş vızıldayarak
Ebu Şaşaa
-Buralarda adın geçmiyor hemşerim
Sarışın Odası Dünya
Kompleks mütezâd mütebayin
Biraz aşağıda Yalan Şark
Küsmüş
Herkes o kadar sosyal ki
Kimsenin kimseye ayıracak vakti yok
Usul usul çekildi
Şiirimizden bozkırların havası
Salkım söğütlerin ceviz ağaçların
Hepimize ayrı bir güzellik katan
Annelerimizin
Çileli bakışların
Duydum konuştuklarını:
Dayanıklı çıktı hayat diş geçiremedi buna
Duydum: Hayatımda bu kadar
Hızlı rüzgâr görmemiştim
Salkım söğütleri ceviz ağaçları
Duydum dünyanın ruhu
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Eşit ve özgür
Eşit ve özgür
Devlet bunu yapamaz
Yasa yapamaz
Gerçek dünyayla ölüler ülkesi arasında
Haberciyim ben
Herkes o kadar sosyal ki
Kimsenin
Bana ayıracak vakti yok
İncecik bir göl
Ruhuma geçiyor kokusu öl
Bütün gece
Denizin dışarı atmaya çalıştığı ceset
Dalgaları uğraştıran karanlık
Hepiniz şekildiniz hani
Öyle derinleştir ki ironiyi
Gerçek zannetsinler seni
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ÖZCAN ÜNLÜ
Aşk mı dediniz
Ne diyeyim şimdi o ilk vakitte
Söylenmiştir söylenmesi gereken
Kün, feyekun
Ben biraz bunun süreğiyim
Taşı kıran harflerin insafıyla ağlayan
Terli namlulara insaf yükleyen barut mühendisi
Aşk mı dediniz
Geçiniz
Beni bir de özlerken görmelisiniz
İnce bir dalın darağacında
Yepelek gibi titrerken o menekşeyi görüp
Kireçle yatırılmış havuç kızıllığında
Camı kesen elmas sırrında
Şimdi bakın ve yeniden söyleyin
Aşk mı dediniz
Bir yudum gül şarabı gözlerinden öperim
İçimde gezinen bu çöl bu susuz yol
Nereye çıkar bilir misiniz
Hiç görmediğiniz şehirlerin
Metruk lunaparklarına
Ve orada küçücük bir adanın tam ortasında
Uzun kollarıyla bizi bekleyen
Aşkın kırk mühürlü sırrına
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Sağır evlerin gölgesinden
Sarmaşıklı köprülerden geçerek gidiyorum
Millet Bahçesi’ne kavlim var çiğnemeden menekşeleri
Kristal bir vazoda sunuyorum kalbimi ellerine
Gözlerime bakın ve bir kez daha söyleyin
Aşk mı dediniz
Onu beklemek
Kansız bir devrimi beklemektir
Tütünü tütün diye
Suyu su diye sevmektir
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ÖZCAN ÜNLÜ
Günebakan
1.
İnsan severken de şifa bulabilir
Güneş yanığı ayçiçeğini
2.
Geçip giderken kara dağların burcunda
Böğürtlen dikenine
Âşık olabilir insan hayretle
3.
İnkâr edilmiş ne varsa
Hüzün mesela
Dolabilir çıkrığına bahar kuyusunun
4.
İçinde kaç put vardı İbrahim’in Asaf
Kaç put devrildi
İbrahim ayakta
5.
Döndüm sonra
Bütün kelimeler günebakan
Rengârenk şiirler dilinin kıvrımında
6.
Hayalden hale dönen bu eleğimsağma
Bunlar mıdır
Sözcüklerden kurulmuş hülya
7.
Bu sırrı nakşedelim
Yer üstünde ne varsa
Defterine güllerin
Mushaf’ın tezhibine
Eskimiş inceliğe döndük ne mutlu
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Prof. Dr. ŞABAN HALİS ÇALIŞ
Nafile
Duruşun bir tavır değil havlamanın öncesi
Kandır, kindir ve irindir iliğine işleyen
Aydınlıktan azadesin karanlığın bendesi
Seni hangi sıfat aklayacak
Hangi kisve saklayacak
Hangi tasma paklayacak
Ey köpeklik abidesi
Tarifsiz benliğinin girdabında karanlığın gözleri
Tarihsiz bir not düşerken şuraya
Bu kaçıncı günahındır ellerine dokunan
Bu kaçıncı kıvırtmandır kayıtlarda tutulan
Bilmiyorsun
İnsan hangi yana yaslanırsa ötekine duyarsız.
Her şey herkes ret etti de teklifi
Korkusundan yer sarsıldı gök yarıldı gün bitti
Yitti gitti anıların borç kaydını tutmaktan
Bu kaçıncı ihbarındır ihanete uzanan
Bu kaçıncı vukuattır defterine yazılan
Ey yavşaklık abidesi
Bilmiyorsun
Yas tutmayan sol tarafı yitince
Sağ tarafı bir insanın en ince
En yufka dalı olur yağlı urgan takılan.
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Bu gelmeler ve gitmeler nereyedir İblisçe
Hangi kalem hangi fasla not düşecek kim bilsin
Kelam varsa yön duygusu ulaştırır menzile
İstikamet zor gelince bir nefse
Onca tarif bunca nutuk nafiledir nafile
Yaptıkların elbet konulacak önüne
Ey piçliğin abidesi
Sokulacak gözüne
Bu kaçıncı nöbetindir saralara tutulan
Bu kaçıncı yalanındır cehenneme savrulan
Bu kaçıcı dil uzatma yılan gibi kıvrılan
Bu kaçıncı inkârındır varlığından utanan
Bu kaçıncı cesedindir teneşire uzanan
Ey kahpelik abidesi
Bilmiyorsun
İnsan hala sol yanından habersiz
İnsan hala hangi yana yaslanırsa ötekine duyarsız.
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Prof. Dr. ŞABAN HALİS ÇALIŞ
Adam Olmak
İliklerine kadar hissedebilmek zamanı
paylaşmak acıları çocukçasına
ümit etmek
ve beklemek meydanlarda dimdik
insancasına.
Yaşamak adam gibi,
çılgın nehirler aktığını fark etmek demektir
damarlarında.
Çağırmak
yiğitlik göstergesidir soylu bir çağın
senaryoyu umursamadan repliksiz
sahneye fırlamak
dekorlarına hınç duymak
iktidarın ve sabitenin
Evet, adam olmak
isyan etmektir akıntılara
kendin bilmek demektir
tek başına
azgın dalgalar gibi hür
okyanuslarda.
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Ne demekse yaşamak hür
sınırlarında otoritenin nâçar
ve başkalarının tanımlarında
malum
altın kafeste bülbül.
Başkalarına göre yaşamak
hayatı eksik yaşamaktır;
adam gibi asla.
Ne demekse yaşamak
eksik
başkalarında
ve başka hayatlarda…
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ŞENER İŞLEYEN
Vuslata Bir Kala…
				

muharrem ayının onuydu, yazdı, sıcaktı
sırılsıklamdım, üşüyordum iliklerime kadar
yazgım, hüseyni bir ağıdı mıhlıyordu beynime, susuyordum
kerbela akıyordu damarlarımdan, su içemiyordum
muharrem ayının onuydu, yazdı, sıcaktı
en bakir zamanlarını yaşıyorken son deminde ömrüm
yezîdi bir sonbaharın çığlığı tırmalıyordu kulaklarımı
iğde kokusu ve sardunyalar bir yana baharda açsın diye
elimde kalan son fideyi sitilliyordum göğsüne toprağın
en bakir zamanlarını yaşıyorken son deminde ömrüm
gurbetimdeki mahpushane mahzeninde pişen ıstıraplardı
sılamdaki dağın zirvesinde dondurulan göçmen sızılar
karıncaların kardelenlerin uğur böceklerinin ve yusufçukların
aldıkları nefeslere sürülecek kayıp kısmetlerin hüzün buğusu
gurbetimdeki mahpushane mahzeninde pişen ıstıraplardı
hikmetinden sual olunmayan opalist duyguların
cevabı mahşere kalmış şıklarını doğuruyordu an
o kadar çok gitmeler birikmişti ki içime
gitmemeli gidememeli diye vesvese sorgusundaydım
hikmetinden sual olunmayan opalist duyguların
ülfetimden değil tevafuk cennetinin rüya kokusu
ben ki günahkâr derviş, mavzere sürülmüş yalan mermisi
hangi sevabı vurur ne zaman patlar bilmem bu kör sekine
sızlata sızlata bir cellat kıracak biliyorum kalbimin direğini
ülfetimden değil tevafuk cennetinin rüya kokusu
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tarumar edilen hiçlik çınlamasıyla yargılanırken kulağım
lirik melodiler eşlik ediyordu oysa sonsuz kavuştaklara
nal sesleri geliyordu kavuşamayan yılkı koşuşturmalarından
eksik yanıma gebe bir nidayı yalıyordu yalnızlığım
tarumar edilen hiçlik çınlamasıyla yargılanırken kulağım
aldığım kokunun gül kokusu olduğunu anlamam
tıkalı hayatımın kapalı rayihasında gizliydi
hiçbir ıtır böylesine, hiçbir amber de bu kadar yakmadı canımı
ve hiçbir iç çekişimdeki kavgam bu kadar uzun sürmedi zîra
aldığım kokunun gül kokusu olduğunu anlamam
lâl olmuş bahar hangi zemheriye takıldı, kilitli kaldı
hangi berduş hangi serseri yolumu kestiyse benim
mağrur dilenci mahzunluğuyla el açtı huzurumda
diyetini ödemedim diye mi üzerime yürüyor bu müfteri çığ
lâl olmuş bahar hangi zemheriye takıldı, kilitli kaldı
ellerimdeki çizgilerin seyrini değiştiren bu kor acı
bu epik sızı giydiğim demirden gömlekten mi
ay ışığı nerede, nerede güneş doğan kızıl sabahlar
hani üç vakte kadar geçecekti iyileşecekti hani
ellerimdeki çizgilerin seyrini değiştiren bu kor acı
pespaye kıskançlıklara gebe ihtiraslar vardı
üzeri iftiralarla süslenmiş, çamur at izi kalsın canibinden
işte ben o gündür bu gündür hurma çekirdekleri biriktiriyorum cebimde
arafatta atılacak her bir nefsi suizanna karşı engel olamadığım
pespaye kıskançlıklara gebe ihtiraslar vardı
riyakâr gölgeler kalksın çekilsin artık aradan
bir melek sarsın bedenimi yedi katlı kefen sarmadan
hakkın kaderine teslim olmuşum yanıyorum el hak bu doğru
gökte mühürlenen duanın hatırına derviş sabrımın dibi tutacak
riyakâr gölgeler kalksın çekilsin artık aradan…
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ŞENER İŞLEYEN
Benim Adım Hüzün
		

Şair Ahmet Aka’ya
/…hüzünlerinden dolayı
gözlerinden yaşlar boşala bolaşa
geri dönenler üzerinde
bir sorumluluk yoktur…/ Tevbe 92

hüzün benim adım Ahmet!
sırtımda hormonlu mutluluklar
yüzümde nahoş kahkahalar var
yarına ait deneme çekimlerine
taa dünden biçmiştim fırtınalar.
bugün menüde dert var yine Ahmet!
çalakaşık yaşıyorum hayatı
tatlım, gül suyuna ıslatılmış
hüzünbâz naatlar...
bana elveda deme Ahmet!
bahsetme bile hatta…
ki ben endülüs torunuyum
gidersem değil gemileri
yakarım inan denizleri.
emin ol Ahmet!
sadece âna değil
ânın sahibine ahdediyorum!
karanfilleri soldurup gidersem
kurutursam suları
unutursam eğer kederi hüznü ağıtları
gidersem Ahmet bir gün
dönüp bakmam ardıma
ve gidersem bakma!
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bakma sen de münacaatlarıma…
ben ki Ahmet belki bilirsin
flamenko izlerken ağıt yakmış
al-hamra bahçesinde
çimlere bulanmıştım
kurtuba ulu camiinin
çarmıha gerilen mihrabında
sekiz yüz kıyamla kaş göz arasında
mermerlere alnını çakan da bendim
engizisyon iskemlesinde
tırnağı koparılan
çingene mağaralarında
tecavüze uğrayan
al-bayzın tepesinde
ezilen karınca da bendim…
tek şahidim vardı Ahmet
anlatırsa belki duyarsın
gelincik tarlasında dört yaprak…
gırnata avucunda
ney gülüşlü makamım
tuleytula kalasında
dik başlı sancağım var Ahmet!
ben ki Ahmet belki bilirsin
tarık bin ziyad kabzasında
gümüş tuğraydım
düştüm ya izabella boynundan
kayboldum Ahmet!
hüzün gül
hüzün karanfil
hüzün gelincik tarlası Ahmet!
hüzün bana Muhammed’den ganimet
kan şafağı dört yanım
hüzün benim göbek adım eyy!
bahsetme bana göz yaşından şimdi
ağıdının içindeki nakaratım ben Ahmet…
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TAKDİM

UĞUR İBRAHIM ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

M

edeniyetimizin inşasında edebiyatın ve şiirin yeri tartışılmaz.
Yerel yönetimlerin bu alanı ihmal etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Konya bu anlamda oldukça zengin bir şehir. Konyamızın en
önemli vasıflarından birisi de ‘kültür ve sanat şehri’ olmasıdır. Bunda,
bu toprakların Selçuklu’ya başkentlik yapmasının etkisi çok büyüktür.
Selçuklu Devleti’nin bilim, sanat, kültür ve edebiyatta elde ettiği güç
günümüze kadar gelmiştir.
Selçuklu saraylarını, ibadethanelerini, ilim yuvası medreselerini
süsleyen muhteşem çinilerden tutun da Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin eserlerinden bugün tüm dünyaya yayılan mısraların insanlığa
sunduğu mesaj, gönül iklimimizin esenliğidir. Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan yolda, nasıl ki Koca Sinan ‘Selimiye Camii’ ve ‘Süleymaniye Camii’ ile bu coğrafyaya İslam mührünü vurmuşsa, Mehmet Akif
Ersoy da ‘İstiklal Marşı’ ile ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiiri ile aynı imanı
ortaya koymuş ve bu topraklara aynı mananın mührünü farklı şekillerde vurmuşlardır.
Dünyada meydana gelen çatışma ve kargaşaların; insan ve canlı
hayatının, tabiat unsurlarının ve fiziki yapıların yanı sıra tüm insanlığın
birikimi olan ve tekrar üretilmesi imkânsız kültürel mirasların yok
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edilmesiyle sonuçlandığını üzülerek görüyoruz. Kendi tarihimizin
ırmağından süzülüp günümüze ulaşan değerlerimizi ihya etmek
bizlerin asli görevi olmalıdır.   Geçmişten bize emanet olan eserleri
gelecek nesile aktarmak ve korumak hepimizin öncelikli görevleri
arasında yer almalıdır.
Asırlardır aynı medeniyet ikliminde nefeslenen; Mevlâna’nın yanı
sıra, Yunus Emre’den, Mehmet Akif Ersoy’dan, Yahya Kemal’den, Necip Fazıl’dan, Cahit Zarifoğlu’ndan, Mehmet Akif İnan’dan, Sezai Karakoç’tan ve diğer şairlerimizden geriye kalan eserlerin ışığında yol
alan günümüz şiirinin temsilcileri olan şairlerimizi, Konya’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Onların mısraları, şiirin
membaı Konya’da ayrı bir anlama ulaşacak ve gönüllerimizde yıllar
yılı misafir olacaktır.
Şairlerimizin Konya buluşması dolayısıyla hazırladığımız bu
kitapçığı yayınlamanın memnuniyetini yaşıyor, güzel günlerin
inşasında gönüllerimizi ve ruhumuzu imara yeltenen tüm kültür
ve sanat adamlarımıza ve değerli hemşerilerimize muhabbetlerimi
sunuyorum.
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ÖNSÖZ

Prof. Dr. HAYRI ERTEN
T.Y.B. Konya Şube Başkanı

K

onya; Asya, Ortadoğu ve Avrupa coğrafyasının güzellikleriyle
yoğrulmuş İslâm Medeniyetinin kökleştiği ilim ve irfan şehridir.
Konya toprağında bu medeniyete fikir insanlarıyla, edebiyatçılarıyla
ve şairleriyle önemli katkılarda bulunmuştur. Öyle ki Konya, Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî ve onun Mesnevisi ile bütünleşmiştir. Hazret, Mesnevisindeki fikirlerini edebiyatın en etkili alanlarından biri olan şiirleriyle insanların ruhlarına, gönüllerine ve zihinlerine anlaşılır ve kalıcı
şekilde anlatmayı başarmıştır. Zira şiir edebiyat türleri içerisinde belki de
en zarif, en duygusal ve en eski türlerdendir. Şiir, insanlık tarihi boyunca
duygu, düşünce ve hayalleri etkili biçimde anlatmanın edebi bir unsuru olmuştur. Şiir, duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden süzülerek birikimleri ifade etmektedir. Şairler mesaj kodlarını maharetle kullanarak okurda estetik duyguları da uyandırarak fikirleri
ve anlamları kısa ve özlü bir tarzda dile getirmektedirler. Bu durumu
Ahmet Haşim, “Nesre çevrilmesi mümkün olmayan nazım", Cahit Sıtkı Tarancı da “sözcüklerle güzel şekiller kurma sanatı” olarak tanımlamaktadır.
Sait Faik “Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz. İnsanı insana
ancak şiir sevdirir. Şiir, insanı insana yaklaştıran şeydir” demektedir. Yunus Emre, Âşık Veysel ve Mevlânâ gibi büyük şairlerimiz tüm
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gönüllerde kalıcı olmakta, yürekleri hoşnut etmekte, sevilmekte ve
yol göstermektedirler. Fuzuli de “İlimsiz şiir, harcı ve hesabı olmayan duvar gibidir” diyerek şiirlerin insanlara vereceği mesaja dikkat
çekmektedir. Büyük Üstat N.Fazıl Kısakürek "Şiir, mutlak hakikati
arama işidir. Eşya ve hadiselerin, bütün mantık yasaklarına rağmen
en mahrem, en mahcup, en nazik ve en hassas nahiyesini tutarak ve
nispetlerini bularak mutlak hakikati arama işi...” derken de şiirin
mesajına vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda adını şiir şölenimize
verdiğimiz Hz. Mevlânâ’nın şu mısralarına yer vermemiz gerekir.
………
Zengin yoksulu hor görür, ne diye?
Sağ soluna yan bakar, ne diye?
İkisi de senin elin, ikisi de,
Peki, kutlu ne, kutsuz ne?
Topumuz bir tek inciyiz, bir tek.
Başımız da tek, aklımız da tek.
Ne diye iki görür olup kalmışız
İki büklüm gök kubbenin altında, ne diye?
………
Allahım bu vuslatı hicran etme
Aşkın sarhoşlarını nalan etme
Sevgi bahçesini yemyeşil bırak
Bu mestlere bahçelere kasdetme
Dalı yaprağı vurma hazan gibi
Halkını başı dönmüş zelil etme
………
Toplum ve millet olarak birliğe ve güçlü olmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde insanımızı bir araya getirecek ve kaynaştıracak aynı
zamanda da düşündürüp ufuklarımızı açacak söz ve mesajları asırlar
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öncesinde Hz. Mevlânâ’nın mısralarında görmekteyiz. Şiirleri gündeme getirmeli, gündemde tutmalı ve şiirlerle toplumsal duygu ve
inanç birliğimizi sağlamalı, canlı tutmalıyız. Şairlerimizin şiirleriyle
şehirlerimizin ve kültürümüzün zeminini bilinçli ve güçlü kılabiliriz.
Farklı şehirlerimizden Konya’mıza gelen şairler ve onların şiirleriyle
kardeşliğimizi bütünleştirebilir, toplumsal ve dini bilincimizi güçlendirebiliriz. Çünkü şairlerimiz birikimlerini ustalıkla kullanarak şiirlerini bizlere sunmakta geçmişi de bugüne ve yarına taşımamıza vesile
olmaktadırlar. Zihin dünyamızda silinmez izler bırakmakta ve değerlerimizi de aktifleştirmemize, güncellememize ve geliştirmemize yardımcı olmaktadırlar.
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi kurulduğu günden itibaren
Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri ile birlikte
çeşitli şekillerde etkinlikler ve şiir şölenleri gerçekleştirmiştir. Gelenekselleşmiş Mevlânâ Şiir Şöleni büyük beğeni toplamıştır. Geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar
Birliği ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile Mevlânâ
Şiir Şölenini gerçekleştiriyoruz. Bu şiir şöleninin gerçekleşmesinde
çok değerli destek ve katkılarını esirgemeyen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim ALTAY’a, sabık Başkan Tahir
AKYÜREK’e, Genel Sekreter Hasan KILCA’ya, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu’na, şöleni gerçekleştirdiğimiz güzide mekanda bulunmamıza yardımcı olan İl Turizm ve
Kültür Müdürü Abdüssettar YARAR’a, şölen organizasyonunun düzenlenmesinde sürekli yanımızda yer alan dostlarım M. Ali Köseoğlu ve Şener İşleyen’e şükranlarımı sunuyorum. Uzun yol kat ederek
aramıza katılıp bize onur veren ve şiir kitabımızın teşekkülüne katkı
sağlayarak gelecek nesillere şiirleri ve mesajlarını aktarmamıza fırsat
tanıyan kıymetli şairlerimize, ayrıca değerli takipçilerimize teşekkür
ediyorum. Mevlânâ Şiir Şölenimizden ve şiir kitabımızdan istifade
edilmesi niyazıyla…                                                                   

Konya-2018
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ADEM TURAN
Suya Övgü
Su her şeydir
İki taş arasında
Birinde Nil saklı
Diğerindeyse balığın sabrı
Sonra, bağçede kuyu meselâ;
Kuyuda şeyhin yüzüğü
Yüzükteyse eriyen hüznü
                            Gâlib’in…
Hüzün… Gâlib’in
İki kaşı arasında…
Su her şeydir
Yerin kilinde
Mevlâna’nın dilinde zikirdir
Kaç yöne dönersen dön çünkü
Döne döne çıkarsın yine de
Merdivenden
Çıkar gibi arş-ı âlâya
Arşı kanatlarında
Taşıyan meleklerle
Ben suyu bilirim
Musa’nın beşiğini de!..
Su her şeydir
Göğün dilinde
Ateş denizinde, bebek Zeyneb’in gözlerinde
Kalb şehrinde, şehrin de içinde
Akan sıcacık bir kandır
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Ben Kenan’ı bilirim
Yakub’un gözlerini de!..
Ey Fuzûlî, ey suyun pîri!
Seni de unutmadık bu şiirde.
Aşk ve ateştir su, hayattır
Düşer de içine ney’in
Can verir neyzene.
Sahiden can verir!
Orada
Gülün kanlı dikeninde…
Ben suyu bilirim
Sedefteki inciyi de!..
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AHMET EFE
Bir Dağa Çıksam
Bir dağa çıksam diyorum,
Yalnız ve mağrur ve mahzun...
Gövdesi kararmış ulu ağaçlar görsem,
İnce fidanlar, sarı yapraklar ve sedir.
Kocaman kuşlar uçsa başımın üstünden,
Yalçın kayalardan kopsa şelaleler...
Dünyanın bütün yalnızlığı içime sinse...
Bütün insanlardan kaçıp,
Kendi içime kapansam.
Ve bir ardıç közü önünde
Yavaş yavaş büyüse yüreğim...
Kavrulup yansam...
Dağa çıksam, yolları karla kaplı.
Karda kurt izleri görsem.
Ötede bir karaca gölgesi,
Belki bir tilki karartısı, bir ardıç kuşu...
Üst üste konmuş hiç bir taş olmasa gezdiğim yolda,
Hiç bir yapma ışık ve lamba...
Bütün karanlığı ve yıldızlarıyla sarsam geceyi;
Üstüme sarsam, yorganım olsa...
Dağa çıksam ve hiç bir insan olmasa...
Odun kırsam, ocak yaksam ve gülsem;
Kimseler görmese güldüğümü.
Bakıp uçsuz bucaksız vadilere,
Yeşile, sarıya, mora yaslansam.
Sırılsıklam ıslansam
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Çiğ yağarken.
Annem gibi sarsa beni kollarıyla akşam.
Bir yâr yüzü gibi doğsa sabah...
Dağa çıksam...
Dağa çıksam diyorum,
Şiir yazsam diyorum aşka ve hüzne dair.
Kimseler okumasa da yine şiir yazsam...
Ah bir gün ansızın, kimselere duyurmadan,
Usulca kaçıp şehirlerden
Bir dağa çıksam...
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AYŞE SEVİM
Size Bakıyorum
uzmanların söylediğine göre “ağır çekim” ölmüş
hâlbuki size her baktığımda
avuçlarımdaki çizgilerde dolaşıyor ağır çekim
otopsimi yapan doktor
keman sesi buluyor bedenimdeki morluklarda
tırnaklarımın içinde bana vurup kaçan dünyayı buluyor
kalbimde ise eski bir görüntüye rastlıyorlar
“size bakıyorum uzaktan”
dünyanın pençelediği günlerimi
bu bakışla tamir ediyorlar
hastane odasında ordular yürüyor
tüfekleri alnıma çevrilmiş
baş ağrısı için bir bardak “size bakıyorum” verin diyor doktor
kim ağlasa bir sandukanın yanına
gözyaşlarını bir şişeye dolduruyor melekler yüzünden alıp
milyarlarca şişe bir yağmur ormanının üzerinde şakırdıyor
“size bakıyorum” yağıyor
bugün hastabakıcı yerleri paspas ederken gülümsüyor
“size bakıyorum” kokuyor teni
Yan odada otopsiyi yapan doktor ölüm sebebimi buluyor:
“size bakıyorum”
Hiç mi acı çekmemiş diye soruyor polis memuru başını kaşırken
“yaşarken çekilebilecek tüm acıları dosyasında bulduk ama ölürken”
“size bakıyorum” diyor
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BESTAMİ YAZGAN
Mum Alırlar Mum Satarlar
Gezdim pazar-ı eyvahı;
Gam alırlar, gam satarlar.
Köle edip padişahı,
Nam alırlar, nam satarlar.
‘Az olsa da gönül kârım,’
Sakın deme: ‘Bahtiyarım.’
Burda geçmez çeyrek, yarım;
Tam alırlar, tam satarlar.
Âh yayını germek için,
Vah okuyla vurmak için,
Ümitleri kırmak için,
Cam alırlar, cam satarlar.
Kıvamına gelsin diye,
Beklemezler olsun diye.
Can boğazda kalsın diye
Ham alırlar, ham satarlar.
Kim yürürse aşk izinde,
Kalır hicran dehlizinde.
Her dem ateş denizinde
Mum alırlar, mum satarlar.
Kârı hüzün, sermaye can;
Yalan dünya sırlı meydan.
Hiç kimseye acımadan
Hem alırlar hem satarlar.
Donar kalır nazarımız,
Yalan olur pazarımız,
Kazılırken mezarımız,
Kum alırlar, kum satarlar.
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BÜLENT SÖNMEZ
Mesafeler
sizler ve aydınlarınız
ve gazeteleriniz
ve biraz ‘özgürlük...’
ve biraz ‘kahrolsun’
nefretiniz kompleksleriniz
tiksinti veren büyük söylemleriniz
her şeyi bilmeniz
ahh... her şeyi biliyor olmanız
işte bunlar yüzünden aramızdaki mesafe
işte bunlar yüzünden köşe bucak saklanışım
biraz samimiyet görsem sizde
gözlerinizde zerre aydınlık
inanın kapanabilirdim ayaklarınıza
ve insanlıktan kalan son kırıntıya secde ederdim
ama siz
ve aydınlarınız
ve arkanızda çok uluslu emperyalizm
krallar kraliçeler ve bilumum şebekeler
karartmak için koca dünyayı
saf tutmasaydınız insanlığa karşı
gerçekten saygı duyabilirdim
adınıza bir şarkı bile besteleyebilirdim
ama sizler
ve aydınlarınız
“newsweek”leriniz “BİLD”leriniz “TİMES”larınız
ve suçlarınız
pijama kılıklı bayrakların altında
silinen varlıklarınız
ahh
sizler
ve.....dostlarınız
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BÜLENT SÖNMEZ
Telaş
çok yaşadım çok gördüm
çok şey biriktirdim sevdaya dair
arkamda bıraktım uzun gölgeler
güller çiçekler paslı hayaller
dünyaya âbâd olmaya gelmedim
kedileri ürkütmesem o yeter..
hep koştum ardından eski otobüslerin
acelem yoktu oysa eve yetişmek için.
kendime sakladığım bir çok şey oldu elbet
çok konuştum daha çok susmak için
halden anlayan bir kaç şiir söyledim
bir kaç şarkı
sana kavuşmak için
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ERCAN ATA
Son Mevlevi
1-İFŞAAT
Varlık çözülüyor içimde
gözlerin minyatür
gökten düşen üç elma
geceyi çeker canım
rakkaseler eler sabahı
çorak mevsim
derin ürperen bahçe
lerde kırık aynalar
da sırrını çözer zaman.
2- KIŞ  DENİZİ
Ruhu vardıysa zamanın
boşluğu gezdirir kuğu
yağmur tomurcuk çocuk
yanlış zamanda oltada
ağlar mai deniz.
		
3- AYNALARA RİCAT
Aynalarda gam
yükünü çöz akşam
ürkek ve kırılgan
duvar
aynalar kızgın
bahar sende
ne çok iş ve işve var
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madenci ağzıyla sever
tenini  yıkayan yağmuru
ateş dağları
4- MEVLEVİ KALBİ
Gece
uykusuzluğu yorumluyor
küçük kızlar susuzluğu
anneler mutsuzluğu
Şeb-i arus
cami duvarında mesnevi
okur geceyi
Irmağın ayini
lekeler gece hayatı
celladım susadım
5- DERVİŞİN  KISA YOLCULUĞU
sabah
ağında yazgım
ten ve can
elemli  yaşam
geceleri
satılır  çarşılarda  haz
nefes  ateş
kan revan  ölür Hamza
hiç    
yokluğun fotoğrafı
bedenimizdeki  ecza
tutuşturur gülleri
dervişin çilesi ne(y)den
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ERCAN ATA
Zamanla Geçen
zaman geçiyor,
yabancı sesinde çoğalıyor hayatın
kördüğümlerle uğraşırken kaptan
çiçekler içinde bir sevgili ölür
mimozalar içten içe kanar
dumura uğrayan eğrelti otlarında
kadınlar, kuşanarak tüm güzelliklerini
bir böceğe dönüşmenin sancısıyla
now you touch the life
tenimizden ruhumuza çekilen urgan
ellerinde dağılan gül
birazdan beynimi ve kalbimi
sana bağlayacaklar
oysa sakin akar kısa hayat
ağır ağır başa sarar makara
en çok sana, doyumsuz acılar
dağlarken yüreklerimizi
dağlı bir yörük çocuğu için
el değmemiş yanlarında güzelliğinin
kayıp ülkelerin muştusu atlar
çözülürken dağların ürkek koyaklarından
bıçak arası molalarında hayatın
anlarsın neden parlar
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gözlerin kaidesiz bir heykelin
süzülüşüne vurgunsa eğer
uçan bir kelebeğin kozasından
çaldığımız yaşam;
güzelliğini sonsuza saklar
ve
kör kuyuların, siyah neon farların
ahraz esrarı
yitik beyitlerde tarumar bahçeler
düşerken parçalanan insanlığın çığlığı
ölümün terkisinde solan hayat
tükenerek geçer zamanla içimizden…
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HÜSEYİN AKIN
Ölürsem Ölürüm
Ölünce unuturuz bildiklerimizi
Uyurken uyanmamayı, görürken görmemeyi mesela
Çivi yazısına döneriz yeniden, parmak hesabına
Hiçbir dükkânda bulunmaz aradıklarımız.
Gökyüzü erkenden kapanır
Son kuruşu da bahşiş veririz
Masada yenildiklerimize
Soyunuruz üst üste giydiklerimizi.
Daha önceden de olurmuş bu
Ölen herkese oluyormuş meydanda kazanıp masada kaybetmek
Dostumuz olurmuş biz ölünce yaşayan herkes
Bir yaşımıza daha girermişiz kaşla göz arasında
Seyrelirmiş yağmur, aklına düşermişiz hancının, kervancının
Bir eksik söylerlermiş ahbaplarımız çayı
Sandalye bir eksik, kaşık bir eksik…
Değirmene koşarmış un, fırına yollanırmış ekmek
Ben mesela bir bir geri veririm yaşadıklarımı ne varsa
Bir tek o kalır, gözlerinin içi
Ben ölürsem haberim olur
Ölürken yolda bir ihtiyar balıkçıdan duyarım onu
Şaşırır kalırım, yaşadığımın delili fotoğrafım
Çekilir kıyılara.
Bir selam olup gelir dedem rahmetli
Ben mesela bir bir geri veririm aldığım kiloları, yaşadığım yaşı
Okuduğum kitapları, ne varsa
Ölürsem çok laf olur
Yeterince yaşamadığımı söyler birileri
Bağrışır mevlithanlar
Dergilerde adım çıkar
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Adamakıllı susarım biri bir şey sorarsa
Ölünce ölürüz öldüklerimizi
Yaşanmamış günler, görülmemiş rüyalar, aşklar mesela
Ardımızca gelir bizimle pılı pırtı kap kacak
Yok desinler evde soran olursa bizi
Kapılarda bekliyoruz
Ölüm öcümüzdür bizim, nasıl olsa alınacak
Ben ki yazdıklarımdan öğrendim bunu
Yaşadıklarımı elimden kaçırınca
Biliyorum kabrim kalbim kadar derin olacak

|

HÜSEYİN AKIN
Yaşamak Ölesiye
Tıpatıp benziyorsun o gülüşün yemyeşil
Heceden geçmeseydim ben ona bahçe derdim
Yok, dünyayı gezdim de halk dilinde tıpatıp
Yani sen şimdi bana ‘abartma’ mı diyorsun?
Abartsaydım seni ben gökyüzünü öperdim
Bir gül yetiştirirdi bahçıvanlar orada
Rengini kendi seçen, adını kendi koyan
Şaşırırdı ırmaklar haritada yolunu
O saatte orada bütün denizler açık
Sanki sehl-i mümteni karşımda ayan beyan
Sessizlik bir ölünün üstünü örter gibi
Film başlar başlamaz bütün sokaklar biter
Not bıraktım dünyanın şikâyet kutusuna
Bu kadar uzun yollar yapılmasın Allah’ım!
Dil gurbette kalsa da eller kavuşsun yeter
Hâlâ mavidir deniz, hâlâ umuttur mavi
Şiir bize bunları söylemeyecek mi, neden?
Biri gelip şairden bir gün bunu soracak
Ve hâlâ yaşıyorsak bir izahı olmalı
O sırtımızdaki bıçak hep öyle dik duracak
Sevgili babacığım ne çok şiir yazmadın
Uyanmasın acılar, düşler ürkmesin diye
Ben ki hayattan düştüm, kime çektimse böyle
Gelmeseydim dünyaya o kadar kırılmazdım
Bu yüzden seviyorum her şeyi ölesiye
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KÂMİL UĞURLU
Divan
Çıksam kırklar meydanına
Bir âşina yüz görsem,
Görsem de varsam ölsem;
- yâr gibi, ağyâr gibi.
Yol uzun, yarısı hüzün,
Ansızın
Ben kestirmeden… varsam,
Debelenip durmasam;
- yol bilmez yayalar gibi..
Sen gelicek toplandım,
Aşk dedin, alev dedin
Ayrılıktan söz eyledin.
Hiç yabancı gelmedi;
- sanki haberim var gibi..
Akasyalar açmasa,
Dökmese çiçeğini
Ve bir mevsim kokmasa, ha;
- hatırımı sayar gibi..
Bir vakitler yel idim
Kavakların dalında.
Babam sağdı o zamanlar,
Ben de oyun oynardım;
- öteki çocuklar gibi..
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Kar dediğin gökten yağar,
Ben yerden göğe yağsam,
Rüzgârın haberi olmasa;
- kelebek uçar gibi..
Yârsız, yârensiz, susuz
Ve soluksuz, kaygusuz,
Geçiversem öteye;
- gökten yıldız ağar gibi..
Şehrin kılı kıpırdamaz
Namaz,
    öğle-ikindi arası
Sonra hafiften bir rüzgâr;
- fısıldar gibi..
Tüy olsam, hafiflesem,
Kurtulsam ağırlıktan.
Hani … olur ya bazan;
- su üstünde kayar gibi..
Gece oldu, geç oldu,
Gözlerim süzülüp gider.
Tanrım, umarım ki, şöyle zahmetsiz,
Sağıma dönmüşüm de;
- uykuya dalar gibi...

213

214

MEHMET ALİ KÖSEOĞLU
Şehir Ah Şehir
Kuşlar uçuşsun çocuğun saçlarından
bahçelerinde domates yetişen evlerde
türküler okunsun aşk masallarından fena
kayısı ağaçlarına tırmansın kızlar tiğinlerle
erkekler nafile beklesin ağızlarında dut tadı
ki vakit tamam olmadan
eremeyecekler vuslata
çaylar ocakta fıkır fıkır kaynasın
gazete sayfaları arasında zam haberi
-önemli mi -önemli
üç şehit daha vermişiz Afrin’de
-bu çok ağır -yine de vatan sağ olsun
-terör kahrolsun
cami hoparlöründen nasıl duyurulsun
içimizde “biber gibi bir kahır”
hani simit satıcıları sabahın müjdeleri
şehrin -den hali belki yalın
şu havalı çocuk mavi bisikletli
düşüp kolunu kırmış -oh olsun
yıldızlara isim verdiğimiz damlar
sanırdın başımızın üstünde rasathane var
yanımda arkadaşlarım da bulunsun
bir de annem mütemadiyen saçlarımı okşayan
dilinde dua –Allah korusun
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-kendini beğenmiş mi
-yok beğenmemiş –biraz olsun
dünkü çelebi konakları yıkılmış
Kınacı Mescidi Selçuklu’dan kalan
o da yıkılıp alımlı bir cami olurmuş bıraksan
şehir ah şehir –aşk olsun
ne olur kendine doğru aksan.
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MEHMET ATİLLA MARAŞ
Geceden
Bir bakıştır alır sevdamızı götürür geceden
Beklemez sabahı danemizi öğütür geceden
Gündüz yorgun düşer çok çalışmaktan elleri
Has şiiri sağaltır memeden emzirir geceden
Bir intikam perisi peyda olur tanıdık biri
Bir avuçta yıldızları toplar koparır geceden
Nursuz ışıksız tayfsız n’ola gecenin hali
Darası alınır siyahın karanlık kalır geceden
Daha çok uzağız sabaha tan ağarmadan önce
Kurdun kuşun rızkı iner etrafa dağılır geceden
Gökyüzü bir nur harmanisidir örtünür melekler
Birer ikişer iner yeryüzüne yayılır geceden
Akşamdan kilitlenir her yer mühürlenir her eşya
Sabaha kalmaz bütün kapılar açılır geceden
Bitmeyen bütün işler biter hep sabırla Mehmet
Bin bir güzellik bir yana bin renk saçılır geceden
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MEHTAP ALTAN
Âh…
/ölümü yutkunuyordu çocuk
müstakbel vahşetleri
ezberlerken insanoğlu!../
ölen insanlar
ölen insanlığın kabzasından
merhametin meâline kaçıyor ılgıt ılgıt…
ilâhi bir kanayışın soluğunu getiriyor sığırcıklar
kanatlarında karanlık kırılmalarla!
biraz Kudüs biraz Afrika
en çok da Suriye oluyor
böğründe şefkat göverten ülkem…
iğde kokusunu bilmeyen kurşunlar
tek tek düşürürken dalından yaprağını
kılıcını çekiyor bozkırın rüzgârı…
çitlere tüneyen sığınmacı çocuğun yarasına
cengaver narasını sarıyor bir imge!
savaşın körkütük avazından kaçan kanatsızlar
sızlıyor ecelin gerdanındaki durakta!
bu yüzden ıslığını mezarlıklara döllüyor ân
bu yüzden umudu geveliyor
günyüzü görmemiş gâzel…
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atına türkü söyleyen adamların vatanı
kutsanmış kelimeleri külünden ayırıp
ana diyor
yâr diyor
ensar diyor…
yaralarını esvabına süren kadınların ocağı
hançerlenmiş şiirleri kuyusundan çıkarıp
Mevlâna diyor
Yunus diyor
Allah diyor…
işte şimdi
tam da şimdi
sana diyorum insancık, sana!
ip atlarken ölen Filistinli kızın saçlarına
yara dolu zamanın rahminden
buram buram Anadolu doğacak, Anadolu…
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MEHTAP ALTAN
Az
gıcır gıcır susanların avlusundayım
umrumda değil vaktin gelmesi!
bana söz verirken
ayağını kaldıran
şiir de umrumda değil!
ki artık ritmin
âlâsını dinleyecek ruhum
hazırım rabıtasını yapmaya huzurun
korkma uçurumumdaki uçurtmam
korkma!
mezartaşı yontucusunun gözlerindeki
o çakmak çakmak dua sızacak gönlüme
varsın hakikati unutanlar zılgıt atsın
varsın serçe parmağımı öpmeyen
umut utansın…
gıcır gıcır susanların avlusundayım!
bir avuç karınca kumu
bir tutam ikmale kalmış gamze
hadi! göğün gömleğini yırtmak zamanı…

219

220

MUSTAFA UÇURUM
Hızır’la Aramda Kocaman Bir Deniz
Bekledim feri gelsin diye kamaşan gözlerimin
Tarih yeniden yaşansın diye
Bir veda mektubu bırakıp kapılara
Herkesin bildiği bir savaşa girmek için bekledim
Tekerrür edecekse yüzümdeki gençlik
Yıkım emri versinler yeniden çiçek açsın dağlar
Okulu kırdım, kalemi kırdım
Bir gülü kıramadım, bıraktım öylece dalında
Öyle bir iç geçirdim ki yanı başım Bosna
Kendimi öyle bir sarstım ki bir adım ötem Kudüs
Buralar hep bizimdi diye çın çın öttü kubbeler
Rüya değildi doğru, doludizgin yakalandım kendime
Yer çekiyor beni
Hiçbir kanun izah edemez bunu
Tarih çağırıyor hücrelerimi
Yeni bir fetret kaldıramaz kollarım
Çok bekledim bütün duraklarda
Bir efsane yaşamaya vakit yok
Destan zamanlarını çoktan geçtik
Hızır’la aramda kocaman bir deniz
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Yürüyerek geçeceğim ne su kaldı
Ne de atlar var beni taşıyacak kutlu bir sefere
Yeni kavramlar üzerine düşünmek de çok tatsız
Bir tarih sayfası ahvalimi anlatır
Bekledim gelsin bir ferman beni şehirden kurtarsın
Kendi halimdeyim dediysem
Bunu bir akşam vakti bilir
Bir de kimin kapısına mektup bıraktıysam o
Ey gökyüzü biraz açıl yüzüm değsin yüzüne
Böylesi daha güzel
Su değil rüzgâr değil
Son bir bakışım kaldı geçmişin görkemine
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NİLÜFER ZONTUL AKTAŞ
bAŞKadır Aşk
Aşka mahir isen;
Sağlam tut göğsünü…
Girip çıkan oklar
yaralar seni...
Merhemi/ilacı yoktur Kİ onun!
Delik deşik eder
bereler seni...
Karanlığı gölge
ışığı nurdur...
Kan rengi nehirler
ruhuna yoldur..
Acısı sinede
yanan bir kordur...
Kavrulur bedenin
kül eder seni...
Dile değmez sözcük
hep gönüldendir...
Batan dikenlerin
bil ki güldendir...
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Gümüşten kanatlar beraattan ki
Attığın her adım
kul eder seni...
Aşka d/okunmuşsa
bir kere yürek
Giyilen kumaşı ibrişim ipek..
Sabır ve emek ki
dokunur ilmek ilmek
Girdiğin bahçeler
gül eder seni...
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NİLÜFER ZONTUL AKTAŞ
Selâm Olsun
Kibirle yoktur işimiz
Kara toprak gidişimiz
Sevgi alış verişimiz
Duyanlara selâm olsun…
Kırılırsa sana yürek
Yapışır teninde gömlek
Aşka yol bulanla ölmek
Gelenlere selâm olsun…
Dünya hali pek yamandır
Kulluk içinde anlamdır
Yokluğa da alışmandır
Diyenlere selâm olsun…
Yüreklerin demi çoktur
Sırrın eşiğinde oktur
Aşka düşen gönül toktur
Erenlere selâm olsun…
Sızılardan geçe geçe
Aşk şerbeti içe içe
Sabır meyvesini biçe
Gönüllere selâm olsun…
Dünyada biter işimiz..
Gerçek yurda gidişimiz..
İman dolu şerbetimiz..
İçenlere selâm olsun..
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Dünyanın cefasıyla
Sürenlerin sefasıyla
Ahde vefa sevdasıyla
Bilenlere selâm olsun…
Mis mis açar aşk gülleri
Salındıkça bülbülleri
Tefekkürle cennetleri
Bulanlara selâm olsun…
İnci mercan nefesiyle
Sevda emmiş gözesiyle
Yol yol akmış dizesiyle
Âşıklara selâm olsun.
Aşk badesi içenlere,
Hak yolunu seçenlere,
Can da candan geçenlere
Dirilere selâm olsun..
Miskin can canan içinde
Varlık yokluğun içinde
Bülbülün derdi peşimde
Güllere de selâm olsun..
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ÖZCAN ÜNLÜ
Ben Bunu Söylemiş miydim?
1.
Sen üzülme dedi annem el fettah çek yüz kere
İnsan dedi kaybolunca kendi evreninde
Ne asansör işe yarar evladım ne vinç ne füze
İnsanın içinde bir merdiven var
Sen şairsin görebilirsin insanın içinde
Kuşlar var sen bilirsin sevmeyi el fettah çek yüz kere
2.
Sonra birdenbire duvarda asılı o simli seccade
Kaybolunca annem gecikti bir hikmet mucibince
Çok üzüldüm parmağım suyu eşeledi
Hastane odasında öylece donakalmış gözlerim
Bir serum müddetince kıvrılıp tekrarladım
El fettah el fettah el fettah
Sonra incinmek istemedim tabi dinledim annemi
Nefesine ayna tutup dinledim göğsündeki hırıltıyı
Herkes bilsin istedim sürekli tekrarlanan
En güzel şiirdir annelerin nefesi
3.
Sen üzülme dedi annem babanın körüğünde
Bir mengene var çeliği sıkıp suyunu çıkaran
İşte öyle güçlü kolların olsun türkü söylerken
Ne bileyim odun taşırken yahut ağlarken
Bilirsin sen de her taşralı çocuk gibi güzelsin
Sus ve el fettah çek yüz kere bugün çarşamba
Sonra dedi ki annem bu şiir işe yaramaz sanma
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Şiir sarnıçtan akan su misali hayata
Bir şey daha var dedi bu kemik tarak
Güzel tarar gecelerin sırma kâhküllerini
Sen sanırsın şiirdir söylenen kulağına
Oysa duadır içindeki merdivenden
Aşağı inip yukarı çıkan harfler sepeti
4.
Şimdi bütün her şey rafa her şey savunmasız
Bir zaman aralığında yahut dehlizde
Tedirgin bir su içimi düşüp geceye
Kalkacağız sabaha horoz şarkılarıyla
Ne kadar güzeldi ona kadar saymak
Yağlı ekmek için ekmeğe toz şeker için
Çırpılmış ayran için ve yağmuru sevmek için
Annem işte damla sakızı kokan elleriyle
Ayıklayıp yedirirken palaz fındığı
Amerikan yardımı vita kutularına tekmeyi vurup
En kötü günümüz böyl’olsun ülküsü çocukluğumun
5.
Mühendisten şair olmaz dedi annem mühendis
Öyle garip biri olunca doktor olmalı insan
Doktor iyi bilir kalbi kalbi iyi bilen
Şiir söyler sen doktor olmasan da
El fettah çek yüz kere çünkü içindeki yangın
Seni götürecek şiirin mahzenine
Hem dedi bilirsin sevmeyi el fettah çek yüz kere
Ama doktor olursan yine de
Belki sen onarırsın yaralarımı
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RUKİYE AYDIN MADRA
Perdeler
Tek sen misin ey gönül varlığından sıyrılan  
Söz söz ve hece hece parçalara ayrılan  
Fırçalara sor hele! Nedir saçın yolduran  
Tuvallerde raks edip çerçeveyi dolduran  
Ressamlar hep yarışır tek onu çizmek için  
Düşten bir köşk kurarlar vaslına ermek için  
Tükenir fırça, biter resmin hayalden evi  
Kapanırken perdeler tüter aşkın alevi(!)  
Şuâraya sor hele! Neden yükü incidir?  
Acıları derince, sızısı güvencidir  
Kaç kelâmda anlatır ağrısını bağrının  
Sayfalara dökülen “gel” diyen o çağrının  
Sormadan dönme sakın “oku” nedir ân için  
Anlatamaz cümleler ânı nedir, ya niçin(!)  
Deşme sakın bağrını düşersin ummânına  
Kapansın o perdeler yetişsin gümânına  
Perdeleyen perdeler! Sor ki neyi perdeler
Gönülleri aşikâr, simaları gölgeler;  
Virdi anlattılar da, yetmedi kelimeler  
İçip aşkın zehrini şifasını ittiler  
Örtüp perdelerini bir perde de gittiler!

|

ŞAKİR KURTULMUŞ
Efendim
kimsenin bilmediği sırlar açıldı
kimsenin görmediği rüyalar
kendi başına dağlarda
düşüncenin menzilinde yakarışında rabbine
yalnız seni tanıdı dağlarda hıçkırıklar
yalnız seni kucakladı gökte yıldızlar
gecenin koyu karanlığında
beyaz bir bulut kucakladı
yağmurun ses tellerinden geçerken
tutunduğumuz ince çizgi
ne kadar has ve kavi bir halat
denizin tuzlu iyot kokulu
suyu yükselirken tepelerden
ellerinde  toprak kokusu
ayaklarında  sızılar
renklere toprak boyası sürülmüş
bahçelerimiz yeşil yeşil
geceyi ve gündüzü aydınlatan nur ile
şimşeklerin, bulutların üzerinde izin
çok mahcubum
çiçeklere, denize, kuşlara tutkuluyum
bir de bahara
seni andıkça hasretim yol aldıkça
bahar yarasından uzanır bir fidan
bir benim kalan gölgesinde baharın
çok mahcubum efendim
başım eğik olsa da
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duaların zenginliğinde
her sabah gün doğumunda
yeni bahara giden yolda
haykırışlar gitgide çoğalan
dağın eteklerinde gözyaşları
senin isminle yücelen sevda ile
varlığınla ruhum
mağaranın sızısına
kalbine uzanan yolculuğa hasret
biçareyim.
şefaatine mazhar olma duasıyla
mahcubum efendim
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ŞENER İŞLEYEN
Ben...
her ezan Bilal’in davet bestesi
sırtımda annemin dua güftesi
cennettir hayalim ölüm ertesi
vuslatı bekleyen vabesteyim ben
hicranım döşümde yaka iğnesi
tarçın kokusudur hasret teknesi
görülmez rüyanın gizli öznesi
gece uykusunda ahesteyim ben
karanfil buğusu yârin nefesi
endamı cilvesi bülbül kafesi
değilsem de köyün civan efesi
yanına yakışan şayesteyim ben
uçurum çiçeği rüzgâr bendesi
zamanım peşimde hayat rendesi
kelebek kanadım güneş perdesi
kardelen yaprağı bercesteyim ben
kaneviçe gergefi iğne oyası
hangi renktir bilmem tenim boyası
gözlerimin şehri sürme goyası
gelin duvağında aresteyim ben
serkeş sokakların kuytu köşesi
sâkiler sırtında kevser şişesi
ateşler korunda hüznü pişesi
sarhoşlar içinde enbesteyim ben
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lâl olmuş lisanım bitmiş cümlesi
zikrime kurulmuş kalbin rahlesi
azrailden beklerken ölüm hamlesi
yârin kucağında dembesteyim ben
ahuzar eylesem neyzen neşesi
bülbül nidasında gülün işvesi
maşuklar gönlünde aşkın kaşesi
sevgi dergâhında dilbesteyim ben
tohumlar zırhında toprak gıdası
hasret kafesinde kabir şeydası
cehennem ehlinin mücrim gedası
hamuşan bağrında güldesteyim ben
belkıs sarayında zümrüt mısrası
süleyman tahtında asrın kisrası
burağın sırtında kulluk isrası
refref kanadında hucesteyim ben
şahlar pazarında köle deryası
zindanda tırnağım susku aryası
haraç mezat affın idam furyası
prangalar kânı şikesteyim ben
serden geçtim ben yok ölüm tasası
elimde tuttuğum musa âsâsı
haktan dilendiğim rahmet yasası
çölün serabında nayesteyim ben
kainat perçeminde zülfün hüdası
kimsesiz tek başına yokluk cüdası
nârı cehennemin küffar fedası
notasız bestelerde bayesteyim ben
ey benim sultanım gönlüm sefası
dermansız derdimin sende şifası
onsekizbin alemin tek mustafası
şefaat dilenen varesteyim ben
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ŞENER İŞLEYEN
Benim...
çöl sahrası teninde yandım İbrahim benim
gül bahçesi çehrende doğum lekesi ben/im
dokunsan aah sîneme lâlezar yaprak döker
su taşıyan karınca dilrûba bülbül benim
Rahil’in nurdoğanı Yakup’un nârdanesi
öksüzlük alın yazım kölelikmiş kaderim
üç gömleğim var amma cennetten bir tanesi
Züleyha isen eğer kuyuda Yusuf benim
efsunlu bir sermaye tükettim ben boşuna
ülfetim evlatlarım her biri ser kederim
vücudumda yaralar rızık ardıç kuşuna
sabırtaşı sırtımda duazen Eyüp benim
tufan koptu kopacak nerde hani sekine
dünya âlem karşımda Hak’tır benim sermedim
her bir canlı cansızdan bir çift doldu sefine
peşim sıra eşim sen necâtımla Nuh benim
Ninova’da tebellüğ küfürden nigâh tuttu
sefineden atıldım denizde eman çarem
tevbeden olsa sebep bir zennun beni yuttu
balığın karnındaki Yunus bin Matta benim
peşimde mi firavun tur dağıdır korunak
lisanım dar Harun yar suhuflarım var benim
leb-i nil’de bir yol var karşı kıyı sığınak
eğri asa elimde ol nebi Musa benim
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beytül maktiste Meryem buhuru cennet kokar
onda kokan nergiste karanfilde zerreyim
bedenimden can kuşu ruhumdan betül uçar
çarmıhta kanatlanan peygamber İsa benim
hüznümün sultanıdır doğduğum andan beri
saçımdan sakalımdan gül kokar bundan tenim
cennetin kapısında beklerim ondan geri
şefaatin namdarı Ahmet Muhammed benim

|

235

YUNUS EMRE ALTUNTAŞ
Geç Kalan Naat
İçimde çağların kiri var
Bir otobüs sancı ve sallanan eller
Özlemle beklenen yarına dair umutlar
Ya Resûlallah ne zaman, ne zaman iner bu eller
Beklemekli gözlerin sükûta isyanı var
Karnı şişti kederin, sabır diz boyunu aştı
Şefkat ülkesinde sazendeler kalmadı, müzik yok kulaklarımızda artık
O asrı saadetin sesi, mağara külleri bir yılan hançeri
Ya Resûlallah rüyalara mı hapsolduk
Seni görmek ülfet ise hep rüyalarda yaşar olduk.
Acziyetimiz dağlar kadar
Binlerce yıl öteden bize ulaşan sesinde nice haber var
Ya Resûlallah bizi sağır eden nedir?
Aşk derdine düşüp yalancı baharda açan şu çiçekler misali
Soğukta titreyen bedenlerimiz gurbettedir.
Her kelamın içimize dokunuyor ya Resûlallah
Bedir’deki sesini özlüyoruz
Hayber’deki
Tebük’teki
O mağarada hicret eden bedenlerin yorgunluğunu özlüyoruz
Ey Habibim diyen, Cebrail’in sesini kucaklayan toprakları...
Ya Resûlallah
Adımız Kasım
Adımız Mahmut
Mehmet
Muhammed
Adımız Mustafa
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Kalır mı bu millet sensiz seferde
Düşer mi ismin olmadan yollara
Acısına ağlar mı
Sevincine koşar mı
Hasret suyunu dökerken isminden uzak kalır mı?
Ya Resûlallah
Rüyalarımızı bekliyoruz dört gözle her gece
Binlerce ihlas, Fatiha ile
Bir bakışını serdeden hayal meyal bir anlık sabah dokunuşu ile
Ümmeti hasretinden kavurmayasın diye
Ya Resûlallah kirliyiz
Adından haleler yapıp kalbimize takmamız bundan işte
Çocuklar adını duyunca
O gün hurma sepetine koştukları gibi koşuyorlar
Ve sen bir bir sevindiriyorsun hepsini hâlâ
Ya Resûlallah
Çocuk kalsak düşer mi nasibimize bir gülüş de
Başsız güvercinler misali çırpınmamız hep sen diye
Yola düşsen ağaç eğilir, dal eğilir, su eğilir, dağ eğilir
Ayağını çeksen gözyaşı döker hasretinden susuz kütükler
Ya biz, ya biz ya Resûlallah
Bunca nebatattan daha mı aciziz ki düşemiyoruz,
/ göremiyoruz, duyamıyoruz
Çağların sesi karıştı araya, kirlendik ya Resûlallah
Temizle bizi isminle, temizle ve ümmetinden say
Salavatları şahit tut, o çetin günde gölgene al
Esselatu vesselamu aleyke ya Resûlallah
Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah
Esselatü vesselamu aleyke ya seyyidel evveline ve’l ahirin
Ve selamün alel mürselin
Velhamdülillahi Rabbil alemin.
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TAKDİM

TAHIR AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

S

özdeki hüneri karşısında bugün bütün dünyanın önünde saygıyla
eğildiği Mevlâna Celaleddin Rumi, eserlerinde her ne kadar şairlik
gayesi gütmediğini söylese de doğunun yetiştirdiği en büyük şairdir.
O şiirin muhteşem örneklerini sunmuştur sunmasına ama şairlik
vasfıyla temeyyüz etmek için yapmamıştır bunu. İçinde bulunduğu
topluma karşı bir sorumluluğu vardır. İnsanın kendisine bahşedilen
sınırlı dünya hayatını nasıl algılayıp yorumlayıp gerçekte neyin peşine
düşmesi ve hangi izlekler üzerinden ilerlemesi gerektiğini göstermek
istemiştir. Şiiri de onun tabiriyle acı ilaca katılmış bir şerbet görevi görmektedir.
Yine bu topraklardan doğmuş, burada yaşamış, ama cihanşümul
bir üne mazhar olmuş olan Âşık Yunus’un kusursuz dil sanatı da
onun ulvi gayesine perdelememiştir. Yunus’un şiir dili, evrensel
barışın, bireysel ahlâk ve sevgi ikliminin sesi olmuştur. Şiir ve işlev
arasındaki bu bütünlüklü ilişkinin sürmekte olduğunu, çağımızın
büyük üstatlarının şiirlerini okuduğumuzda da görüyoruz; Mehmet
Akif’te, Necip Fazıl’da, Sezai Karakoç'ta ve adını şu an sayamadığım
diğer şairlerimizin eserlerinde de topluma yön ve biçim vermek isteyen bir düşünce yapısı hakimdir. Hemen hepsinin şiirlerinde, şirin
estetiğinden asla taviz vermeden elbette, hayata nasıl dokunabildiklerini görebilmekteyiz.
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Genç şairler, geleneğimizin büyük üstatlarından muhakkak ki
faydalanıyorlar, onların çığırından ilerliyorlar, nihayet kendilerine
ait özgün bir şiir diline ulaşarak olgunlaşıyorlar. Günümüzdeki şiir
ve sanat anlayışının düzeyini kritize edebilirsek gelecek nesillerin
edebiyatının hangi noktalarda olabileceğini kısmen kestirebiliriz.
Bugün nasıl düne bağlanma zaruretini hissettiriyorsa bu yarın için
de geçerli olacaktır. Bu sebeple Büyükşehir Belediyemiz, kültür-sanat
hizmetlerini ziyadesiyle önemsemekte, desteklemektedir.
Elinizdeki bu kitap Türkiye’nin farklı yerlerinden Konya’mızı teşrif
eden şairlerimizi size tanıtmaktadır. Her birine gönülden selâm ve
muhabbetlerimi sunuyorum.
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ÖNSÖZ

Prof. Dr. HAYRI ERTEN
T.Y.B. Konya Şube Başkanı

İ

lim ve irfan şehri Konya, ilmin ve edebiyatın öncülüğünü yapmış
önemli İslâm şehirlerinden biridir. Konya Mevlâna Celâleddin Rûmi
ve Onun Mesnevisi ile adeta bütünleşmiştir. Hazret Mesnevisindeki
şiirleriyle insanların ruhları, duyguları ve kalpleriyle en anlaşılır ve
hissedilir şekilde iletişime geçmiştir. Zira şiir duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden süzülerek birikimleri ifade eder.
Şairler sözcükleri ustalıkla kullanarak okurda estetik duygular da
uyandırarak düşünce ve fikirleri kısa ve özlü olarak serdederler. Şiir
yürüyüşün raksa dönüşmüş hali gibidir. Onda duygu, düşünce, anlam
ve ritim/estetik vardır.
Dünyada nice diller var, nice diller,
Ama hepsinde anlam bir.
Sen kapları, testileri hele bir kır,
Sular nasıl bir yol tutar, gider.
Hele birliğe ulaş, hır gürü, savaşı bırak,
Can nasıl koşar, bunu canlara iletir.
Hz. Mevlâna Milletçe ve Ümmetçe birliğe ve dirliğe çok ihtiyacımız
olduğu şu günlerimizde insanları bir araya getirecek, onları kaynaştıracak ve aynı zamanda düşündürecek sözleri şiirle ne kadar mahirce
ve anlamlı bir biçimde asırlar öncesinde dile getirmiş ve günümüze
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de ışık tutmuştur. Bu bağlamda gündemden düşmeye başlamış şiiri
tekrar gündeme taşıma gereği günden güne artmaktadır. Ahmet Haşim’in ifadesiyle “sessiz bir şarkı” olan şiire dikkat çekmek gerekir.
Şairlerimizin sessiz şarkılarıyla birlikteliğimizi korur ve canlı tutabiliriz. Şehirlerimizin kültürel zeminini şiirlerle güçlü kılabiliriz. Şehirleri şiir ve şairleri vasıtasıyla birleştirme imkânı bulabiliriz. Çeşitli
şehirlerden farklı sairler tüm birikimlerini kullanarak şiirlerini bizlere
sunarak geçmişi bugüne ve yarına taşmamıza yardımcı olmaktadırlar.
Zihinlerimizde kalıcı izler bırakmakta ve değerlerimizi aktifleştirebilmemizi sağlamaktadırlar. Şiirler insanların birbirlerini en hoş ve güzel
şekilde anlama ve anlaşabilme arayışını karşılayabilmektedir.
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi kuruluşundan itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyeleriyle çeşitli dönemlerde
şiir şölenleri gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu şiir şölenleri büyük ses
ve etki oluşturmuştur. Özellikle Büyükşehir ve Karatay Belediyesiyle
birlikte TYB Konya Şubesi Başkanlarından Ahmet Köseoğlu ve M. Ali
Köseoğlu bu şölenlerin gerçekleşmesi ve devam ettirilmesi konusunda
büyük emek ve çaba sarf etmişler ve teşekkürü hak etmişlerdir. Bu şiir
şölenlerinin devam ettirilmesi çok arzu edilmiş ancak elde olamayan
çeşitli sebeplerle zaman zaman kesintiye uğramıştır.
Allah’a hamdolsun bu yıl “Mevlâna Şiir Şöleni” ismiyle şiir şölenini Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya
Şubesi olarak birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu şiir şöleninin gerçekleştirilmesinde değerli katkılarını esirgemeyen başta Konya Büyükşehir
Başkanımız Tahir AKYÜREK’e, Genel Sekreter Hasan Kılca’ya, Kültür
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı M. Sami Küçüktığlı’ya ve bu konuda
eski tecrübelerini bizimle gönülden paylaşan Basın-Yayın ve Halkla
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu’na şükranlarımızı sunuyorum. Mevlâna Şiir Şölenimize uzun mesafeleri kat ederek onur veren
ve şiir kitabımızın oluşmasına katkı vererek gelecek nesillere aktarmamıza fırsat tanıyan kıymetli şairlerimize ayrıca takipçilerimize teşekkür ediyorum.
Mevlânâ Şiir Şölenimizin geleneksel hale gelmesi ve takipçilerimizin etkinliğimizden ve şiir kitabımızdan istifade etmesi niyazıyla...
2017
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ATILLA YARAMIŞ
Dünya Toprağı
Bakmayın yazgımın kara olduğuna
Yeni kelimelerle anlatacaklarım var size
Ateşten dikilen ruhları gördüm
Beynimi kuşattığını suskunluğun
Dilimin dönemediğini eskilere
Dememde yoksa bir sakınca
Varlığımın niyesini duydum
Gökyüzü kustu üstüme
Korkum bundan değil elbet
Ancak siz bakmayın yazgımın rengine
Gözlerim dünyayı delecek kadar
Dilim kılıç sözünü sildi sözlüklerden
Siz sadece bana şimdi
Bana sadece
kulak verin:
Ateşten dikilen ruhları gördüm
Onları giyinmek için sıraya girenleri
Hepsinin dişinde bir meyva izi
Hepsinin gözünde dünya toprağı
Rüyalarını gördüm uykuları aşikâr oldu bana
Ve dünyanın şekillendiğini o uykularda
Ve ne kirlilik üzere dikildiğini temellerin
İşte o rüyaların birinde
Ben, kendimi
kaybetmek üzereydim
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Bakın yepyeni şeyler söylüyorum size
Suskunluğun anladım ki yok bir değeri
Susmak
Beynime sokulan yenilginin
           aynaya yansıyan hâli
İnanın bana!
Ateşten dikilen ruhları gördüm
Kasığımda dünyaya denk bir acı
Beni rüyalara çağırmada, anladım
Bu ruhları gördüm göreli
Gözlerimin ışıklarından sağmaktalar
Yaşamak denen o eğreti duyguyu
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ATILLA YARAMIŞ
Modern Ben
Hangi kuşa baktımsa
Yıkıldı yuvası
Ateşim bir yunaktan döküldü
Suskunluğum yedi kat derinden
Burulmuş kelimeler
Yedi kat gökten indi
Özgürlük geldi dünyaya;
Hürriyet, petrol, amerika ve rusya
Küf bağlayan kilitler
Çözdü dilini
Ve konuştu
Konuştular:
“hükmün dayanmadı hiçbir kanuna
seni biz göklerin ve yerin
aşkın ve savaşın
ve delip geçen bakmaların
içinde yoğurduk”
Ve benden kaçtı kuşlar
Yere vurdular toprağın sinesini
İnsanlar hayâ etti benden
Ağaçlar yuttu gölgesini
Ve ateşti beni yudu yıkadı
Gözlerimi oydu
Oturdu içine
Ondandır anladım neden sonra:
Hangi kuşa baktımsa
Bozuldu yuvası.
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BESTAMI YAZGAN
Bu Vatan Bizim
Toprağına ana gibi sarıldık,              
Dermanı, derdiyle bu vatan bizim.    
Ne usandık ne sevmekten yorulduk,
Yiğidi, merdiyle bu vatan bizim.         
Doğar kalbimizde her sabah güneş,
Gökkuşağı olur sevgimize eş.
Asırlardan beri kardeşiz kardeş,
Dostluğun tadıyla bu vatan bizim.
Beni, seni alıp bize katalım,
Sevgi mayasını öze katalım,
Gönülleri bir denize katalım,
Yunus’un yâdıyla bu vatan bizim.
Aynı kökün derûnuyuz hepimiz,
İnsanlığın yarınıyız hepimiz,
Osmanlının torunuyuz hepimiz,
Tarihin andıyla bu vatan bizim.
Konya’da kuruldu birlik merkezi,
Mevlânâ’da yaptık gönül sentezi.
Arap’ı, Acem’i, Laz’ı, Çerkez’i,
Türk’üyle, Kürt’üyle bu vatan bizim.
Sel gelince gider oğul, kızımız,
Deprem olur artar gönül sızımız.
Beraber yazılmış alın yazımız,
Kaderin kaydıyla bu vatan bizim.
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Yiğitler dizildi Çanakkale’de,
Oyunlar bozuldu Çanakkale’de,
Bir destan yazıldı Çanakkale’de,
Şehadet ahdiyle bu vatan bizim.
Bizi kardeş yaptı ilahî ferman,
Beş vakit huzurla dolar asuman.
Kendine gel, kendine gel Müslüman,
Allah’ın adıyla bu vatan bizim.
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BESTAMI YAZGAN
Gül’ü İncitme Gönül
Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.
Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
‘Ya hayır de, yahut sus.’
Dili incitme gönül.
Sevmekten geri kalma,
Yapan ol, yıkan olma,
Sevene diken olma,
Gül’ü incitme gönül.
Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.
Mevlâ verince azma,
Geri alınca kızma,
Tüten ocağı bozma,
Külü incitme gönül.
Dokunur gayretine,
Karışma hikmetine.
Sahibi hürmetine
Kulu incitme gönül.

|

HASAN EJDERHA
İki Kere İki Beş Eder
çarmıha gerilse söylev, sözler dökülmez,
ölmez hiç bir mâna
ne yana baksan sarmaşık,
budansa bile asalak hep var
moğollar kadar yalnız kalmadı tarih,
ordular ve çizmeleri
dünya durdukça değmez ağaçlar göğe,
arılar çiçeğe hovarda
duvarda yalnız başına ağlamakta büyük babam
siyah beyaz.
her yaz doğrulup bir daha terlerim ben;
şiirde olduğu gibi
talibi olmayan düşünceler gelip geçer
tarlamda yağmur
mahmur bir sabahı akşama taşısam ne çıkar,
açmadan kitabı
iltihabı kurumuşsa yaranın hastane uzak,
eczam başucumda
sıcak iklimlere mısralar yeşertebilir oysa yüreğim.
daha doğmadı ay, vayyy gönül kahrına
düştü karanlıklar
tüccarlar, seyyar satıcılar ve komşular,
iftarda boğulacaklar.
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tornacılar isteseler de put yapamazlar,
zira darphane tekel
henry bergson, nietzsche ve heidegger
gülüyorlarsa bize ne çıkar
bütün yollar çanakkale’ye, anadolu’ya çıkar,
mehmet akif’e çıkar
aşikârsa hayat felsefe yok;
çiçekler var ve kuşlar ve çocuklar...
dert muhabbete değse vefa ona komşu,
aşk alt sokakta
yatakta ölmeyen yiğitler tarihe ayna tutar
ve kıskanır hegel
gel eder gelecek, gelmeden buğusu gelir yağmurun
bir yol uzar da önünde âdemin,
tarihe doğru gel gel eder
iki kere iki dört etmez, beş eder, on eder, on bir eder.
biçilmezse ekin karıncalara bayram,
yaram derindir a dostlar yaram…
affediyorum yakın tarihi ve kuşlar ülkesinin sultanını
sazını almadan yola çıkan ozanları
ve okumadan yazanları
affediyorum cümlesini cürümlerin;
babam aferin desin yeter
iki kere iki beş eder on eder on bir eder,
düşünce yere bider.
dilden beter hangi kurşun var ki atılsın göğe ve yere?
göğsünü gere gere söylesin şairler,
şiir değer her yere.
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HASAN EJDERHA
Sen Ben Olunca
Ben seni gördüm dün ben içinde
Neden sen yoktun bendeki sen içinde
Olduğum zaman yokum ve sen de yoksun içimde
Ne zaman görüneceğiz ikimiz sendeki ben içinde
Yürüyor hayat,  hayatı yürüyorum bir biçimde
Sadece sen kalıyorsun bende, tüm yolcular gidince
Ben tükendikçe sendeki ben içinde
Sen çoğalıyorsun bendeki sen içinde
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HASAN TOPCU
Mefkûre
Dağları yırtınca aşk,  serildi yeşil küre
Alnına yazıldı bir ırkın,  sonsuz mefkûre.
Burçlar bayrak bekliyor, dağlar taşlar adalet.
Kulluk imtihanını yüceltecek hidayet.
Adalet mertebesi çıkılır yavaş yavaş
Hürriyet getirmezse anlamsızdır her savaş.
Kılıç zulme çekilir, mazluma kucak olur.
Arsıza demir duvar, yalnıza sıcak olur.
Sırlarla donatılmış  zamanın  arka yüzü
Tarih yeni yaşıyor, karanlıktan gündüzü.
Çelikten bir yük biner, pamuktan gönüllere
Bu irfanı taşırlar, fethedilen her yere
Yatakları topraktır,  yorganları gökyüzü
Kopuzdan dinler ufuk, aşk dolu  türkümüzü.
Hayatı  öğrenirken direniyor yerküre
Yeniden dirilişin tam  adıdır mefkûre
En dönmez kılıcı artık dövsün demirci
Deryalarda batmayan  gemi yapsın  gemici.
Kılıç kalkan sesleri  ovada yankılanır
Zalimin kirli kanı,  yağmurlarda yıkanır.
Karanlık dağlardan  nura  doğru yolculuk,
Ruhundan içince    canlanacak korkuluk
Çadırdan kaleye, kaleden minareye,
Çobandan akıncıya ,yiğitten  divaneye
Akın akın yeşile, mavi olmasa duvar
Üzerinden geçene , derya olur mu duvar?
Güreş tutsun  yiğitler, kazanlar kaynıyor
Düğün dernek kurulup, gelinleri oynuyor
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Bir bahar sevdasıyla uyanıyor taş küre
Sonsuza adanışın tek adıdır mefkûre
Altay dağları âşık, Hazar gizli sevdalı
Edep  türküsü çalar Kafkasların kavalı.
Dandanakan’da doğdu. Malazgirtle büyüdü
İçince Fırat suyu, birden bire yürüdü,
Nura doğru koşuşun mükâfatı bayraktır
Duası bu olanın her gecesi şafaktır.
Zikir zikir yükselip kubbe kubbe çoğalmak
Yok edici zulüme, kılıç zoru var olmak.
En ceberrüt topluluk haçlılar zihniyeti
Hangi kötülük yenmiş, temiz iyi niyeti?
Kan dökücüler kızgın öfke öfke fırtına
Zafer taçlı akıncı. Sessiz döner yurduna.
Niğbolu’da Beyazıt, Kosova’da Murat var
Batıda yeşil Tuna, doğusunda Fırat var
Fatihini gözlüyor şehir şahı İstanbul.
Kahramanlık giyinir muştularınca o kul.
Medeniyeti tanır yeni yeni  yerküre
Allah’a yürüyüşün tam adıdır mefkûre
Duyuşta Ak Şemsettin, sanatta Mimar Sinan
Tevekkülde var mıdır Mevlâna kadar yanan?
Öğütte Edebali, takvada Yunus Emre
Üretken topraklarda,  cemre üstüne cemre
Var mıdır bir yerde feda etmiş davasına
Canı, kanı malıyla peygamber sevdasına?
Şimdi, sorarlar gence mefkûre nedir diye?
Gönüldeki ülküye tek liderdir Türkiye.
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HASAN TOPCU
Naat
Gel ey âlemler peygamberi,
Gönül sarayının bütün kapıları açık,
Kurtarıcılar bekliyor zaman.
Kurtarıcıların kurtarıcısı olmak için gel.
Narı –aşkınla yanmak için tutuştu gönüller
Karışan beyinlerde
Nuru- aşkınla doğmak için gel.
Bekliyoruz…
Tek olmak için bekliyoruz.
Milyarlarca mümin dualarıyla,
Kaç kere kana dönüştü gözyaşları
Çileden çileye dönüştü hasret.
Miraçtan döner gibi gel,
Yollarına kalplerimizi dizdik,
Beyaz gömleği giydik her özlemde,
Gönüllerin ovalarına
Hira’dan iner gibi gel.
Bekliyoruz...
Sonsuzluk nurunun tek sebebi,
Kimliklerimizde varlığını bulmak için,
Bekliyoruz.
Milyarlarca yürek,
Bütün bir Muhammedi olabilmek için.
Sevginle gel,
Kuşlar kanat çırpınışlarıyla anlatsın sevinçlerini.
Bilginle gel.
Bütün eksiklerini tamamlasın bilim,
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İlminle gel,
Bütün sorulara cevap bulsun kâinat.
Kültürünle gel,
Rengini tamamlasın,
Işığını tamamlasın, arayışlardaki sanat.
Rüyalarımızla yetinmiyoruz artık,
Hücrelerimizle bekliyoruz.
Kimliklerimizin kalbini açtık,
Şehitlerin ölmezliği ile gir.
Peygamberlerin sıdkıyla gir,
Gir ki devrim olsun benliklerde,
Sıddıklar çoğalsın boy boy,
İsmetler çoğalsın,
Devir bütün tağutları
Devrilsin bütün putlar.
Bizi sonsuzluk askerlerine çevir.
Kimi İsa’sını bekliyor,
Kimi Musa’sını,
Kimi de Mehdi’sini
Oysa; onların sevdası sensin.
Sen gelmezsen bu aşk tamamlanmaz gönüllerde,
Kimseler fark etmeden gel,
Bütün beklenenlerin benliğinde büyü.
Bitkiler adını zikrederken
Mevla aşkıyla meyveye dururken dallar,
Sevdayla yeşillenirken yapraklar.
Yecüc –Mecüc istilasına dur desin,
İslam nuruyla aydınlanmış bayraklar.
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Gönül sultanlarının sultanı,
Allah dostlarını en büyük dostu.
Sevdanla nurlanıyor mefkurelerimiz,
Seni anlatıyor gökyüzü,
Seni anlatıyor dağlar,
Seni anlatıyor deniz.
Sevdalarımızsın bizim
Ezanlarımız.
Camimizsin, Kâbe’miz
Cennet kokuları getiriyor adın
Nur iklimlerinden tertemiz.
Gelecek
Vaadi olan günler Allah’ın
Aşıkların aşkı peygamberim .
Mehdi’ yet ikliminde
Sinelere işleyecek,
Ölümlü cahillik susacak
Gelecek,
Ölümsüzlük rehberim.
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HAYRIYE ÜNAL
Avcıya
utanmadan gelsin perşembeler niye utansın
sen bana hep şiir yaz, yazma yazdır
çıkış aldır, sokakta kaldır ben geçerken
yüzünü, eğme
yan bak, yandan bak, siyah bakış at
iki çarşamba daha geçsin, biz neyi beklerken
bir yılan aramızdan geçse
bir köpek bir sarışın kedi
yitirdim bazı fırsatları
kopardım bazı saatleri zamandan kendi hakkımı kazandım geri
pişman olmadım bazı küçüklük
saydıkları şeylerden
sen beni açıklığa kavuştur ya
sin içime, adil kıl beni kendine
sin ya üzüntüme sin gömleğime ya
hiç değilse bir beş saniye
ara verdir ölümlülüğümüze
çekindim çekinmesine
saydım saymasına günleri, dakikaları  
korktum korkmasına bazen korkunun yüreği olacak kadar
bazen hiç korkmadan geçerdim ortasından bir kabusun
yıkıntı arasında saklı kalmış nadir meyve kabukları
gibi güzel koku saçardım
minnetsiz teşekkürsüz huzurdan bihaber
Haşim bilseydi orada olacağımı
bir gün geleceğimi toprağı eşeleyeceğimi
bir kalıntı yaratmak için çubuklar dikeceğimi
nasıl sevdiğimi bilseydin nasıl istediğimi nasıl direndiğimi
zor oluyor bir ava dönüşmeden sevmek avcıyı
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HAYRIYE ÜNAL
Kasıt
Parmak uçlarımdan akan gizli ülkede
yaşayan bir arslan var
taşan bir arslan
ben gürültüyle dilin dışına sürüklendikçe
dümen benden çıktıkça rota silindikçe
aslanım bak hastalandım  
bu gergin ipin ucundaki ağır balığı
çekemedim kendime
minnet ve alacak işareti olarak
benim oluşunun bilgisi sentaksa gömülmüştür
kaybedilmemiş bir meydan muharebesi
kaybedilmemiş bir ikili çatışma
olmamış bir dalavere edilmemiş bir sitem
gitarın tellerinde boğulan ölü kuşun falını görmüştüm
yolları, atları, muratları görmüştüm
şiirle dolmuş fakat bir tahtanın üstünde uyuyakalmışım
son mecalimle
bir tabutta uyanmış
bir celsede yaşamış ve bitirmiş
sana kızmasam benikızsam dünyayı kımıldatsan
birkaç santimetre ileri
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var mı açık görüş -tam bugün
tahammül sınırlarını zorlayan hapislerde
açığa çıksam açsam havsalamı  
gözlerimi tamyukarı baksam  
görür müyüm yüzünü
sen o an bulunduğun yerde bir buluta baksan
tam bugün
temmuzun yirmibiri
dün otuz ceset çıkarıldı halkımdan  
kamuoyuna saygıyla duyuruldu
sevki ve otopsisi itinayla yapılacak
aileye sabır ölene rahmet dilendi
sabır ve rahmet verili iyi şeyler, hep dilenir
aynı kiplerde belli kalıplarda çekilir
değişmez sözler olarak
komşuya “günaydın” der gibi neşeyleall the world green’i mükemmel söylerken
şu bizim tom
-kimliksiz evlere yas  
kalbime sesin
indirilir ………………… çocuklar
vurabilir bir topa sevinçle benim dilime vurur ölü ahtapot kıyıya
z diskleri ışığı geçirmezler
her yerin ötekileri yanılgılarla dolanlar yolculuk hayali kuranlar
baktım ve gördüm
dağılanı unufak olanı geçmekte iken cereyan gibi ince
eşyanın içinden
hayatı
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uyandıktan sonra eşyalara bakıyorum uzun uzun, ben selma
yarı metallerin çıktığı toprakta
kral mezarlarına yakın bir yerde
mermerin deşildiği şekle girdiği eşikte kesik
ateşlediğin an pişmandın tüfeğini
derenin kıyısında çıkarmıştım kurşun geçirmez yeleğimi  
sana baktım aşkı gördüm
uzağı gördüm, daha iyi yaşandığına dair bir kanaat varsa o yerleri
camdan duvarlar sokaklar insansız hayat orda daha akışkan
denen yerler, kasvettir belirleyen rüyalarımı
sana baktım acıyı gördüm
insan kütlesinden ayrılır gibi bir parçası, koparıldım  
kopmuş bir birim duvarda iz tarlada çıkmamış tohum
olarak sana baktım
yarı saydamdın
iyi ruhların çağrılmasında çalıştırılmıştın
biraz ısındığında reçine kokusu duyulurdu ortamda
hafif maddeleri –bencileyin,
kendine çektiğin gözlenmişti
ve sakinleştiriciydin boynumda takılıysa kolların
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HICABI KIRLANGIÇ
Dönüş Gazeli
Geçtim beş gözlü köprüden seyre daldım ırmağı
Kayalar üstüme yürür cilalı günah çağı
Tövbeden bozma merdiven indim ondan kuyuya
Ne bir tuğlaya tutundum ne ip sarktı aşağı
Güneşin ipliklerinden yoktu henüz bir haber
Ateş böceğine tuzak kurmuş örümcek ağı
Derken toplandı bulutlar başucumda ağladı
Ah söz dinlemez iki göz kaç kez deldi yasağı
Bin parçalı yapboz gibi yeryüzü çukurunda
Yumuşattı kerpicimi tamah arzu sağnağı
Ey görünmez kovaların sahibi sal bir kova
Yahut yeşert bu kuyudan bir sarmaşık yaprağı
Uzasın güz yetişmeden tutunup da çıkayım
Silkeleyeyim canımdan bu zehirli toprağı
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HICABI KIRLANGIÇ
Beklenmedik Bir Haberdir
Beklenmedik bir haberdir
Açması şehirde gelinciklerin
Kaplayan hüzündür bahçeleri
Bahçelere açılsa da bir şehrin kapısı
Sizi karşılayan en çok
Yenik ordulardan gelen
Yanık kokusu
Ve vitrinlerin zırhlarından damlayan
Kılıç yarası
Şehrin fethi
Harcıâlem bahçelerde son bulur
Kuşların bile yemeye çekindiği
Beyhude meyvelerin
Bezgin bakışıyla dolu bahçeler
Salınır bütün günler salıncaklarda
Çarşambayı perşembeye bağlayan
Gecelerin yerinde yeller eser
Kimselerden hesap sormaz anneler
Göz nurları filizlenmeyi
Hangi toprakta bekler
Ve gelincik olmayı
Atsız pullukların sürdüğü meydanlarda
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İBRAHIM DEMİRCİ
İnce
Bir kez örselenmeye görsün sevgi
Benzi soluverir umudun
Tüm çiçekler tedirgin
Hep gülümseyerek dursun o gül
Korunsun karayelden
İçin ağarsın için
Etimize sessiz gömülen dikenin
Paylaşalım acısını aşkla
Göğüs böyle gerilsin
Bir ince yaşamaktır ki kardeşim
Göz hem de içe bakar
Gönül böyle verilsin
II
Aşka tutulmanın sevincinde
İnceltir içimizi
Her yeni inci
Her yeni kurşun
Bir kavgaya duranda ey
Yürek yoklasın ilkin
Öfkeyle yaklaşılmaz/hiç/bir yaraya
İnsan yalnız ölürmüş anlarım
Bir kavgaya duranda ey
Yalnız yaşamak niçin

263

264

İBRAHIM DEMİRCİ
Söyleşi
Coşkun türkülere koşulamıyor sesim
Şarkılar hüzünle yankılanır içimde
Bir yazgı ağını dokuyup gelir zaman
Kekre bir uğultudur salar ruhuma
Paslı gözyaşları bir kezzap seli
İhtiyar bir günahkâr gibi dünya
Bir çocuk ne demektir sorulsa
Nasıl karşılık verilir acaba
Sormalı değil miyiz kardeşlerim
Biz anıların sıcaklığına yaslandık
Nice korkunç acılara dayandıkça
Kubbeler göğüslerdi herhal isyanımızı
Minarelere koşut bir endâm ile
Güne bakan ayçiçeklerince ince
Bir güzel doğrulmalı kardeşlerim
İnsan güzelliğimizi onurlu kılan
İnanca boyandıksa umut eylem demektir
Bir yazgı ağını dokuyup giderken zaman
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İSMAIL GÖKTÜRK
Baharın Geldiğini Söylemeliyim

					

-Şair Hasan Ejderha’ya-

Sana baharın geldiğini söylemeliyim
Gözelerime su yürüyor oluk oluk
Biliyorum bu mevsimde keklik cücüklerine
Elimde bir dal sümbül
Bir şair gibi ünlemeliyim
Her akşam ufuklarıma getirip asıyorsun güneşi
Damıtıp şerbet yapmaksa muradın yaz bitmeli, henüz erken
Bu mevsimde gözelerime su yürüyorken
Olmayan şerbette yüreğimi çepel etmemeliyim
Çeşme başlarına oturup suyu, toprağı
Bir şair gibi dinlemeliyim
Sana baharın geldiğini söylemeliyim
Anadolu düşlerime serilen yolluk,
Yüreğimde çiçeklenen kilimdir
Tesbi çalılarına yuva yapan kuşlar kefilimdir
Şair nasıl yürürse çiçekler üzre
Yamaçlarda, bayırlarda
Öylesine yürümeliyim
Şair, sana baharın geldiğini söylemeliyim
Gözelerime su yürümüşken oluk oluk
Baştan ayağa kan içreyim
Gözelerim ki yoluk yoluk yolunuk
Sen duyabilesin diye baharı
Ben karanfillerin boynu büküklüğünde
Bir şair gibi ünlemeliyim

266

İSMAIL GÖKTÜRK
Nefes
					

Ali Yurtgezen Hocama hürmetle-

“Merhamet et her şeye agâhım Ali
Var mı senden başka söyle, ilticâgâhım Ali”
					
Neyzen Tevfik
Ehli hâl değilim, esrârı kapalı semânın
Esmâya muhatap âdem olamadım Ali.
Pür kusurum hem pişman, şâkisiyim daru’l emânın
Dünyaya yüzüstü düşmüşüm, doğrulamadım Ali.
Bunca yıl kapındayım, yine ağyârım Ali
Nâçârım, eşiğinden geçmedi âhu zârım Ali
Rind-i Kerbelâ iken dilencisiyim dergâhının
Ahvâl-i arza ne hâcet, müşkilim sana âyandır.
Meczûbuyum, hayrânıyım ilm-i ledün mâhının
Ahâlî ta’n eylemiş, hâlim ehl-i irfâna tuğyandır.
Kuşatılmış sadrım, hem zebûnum, dermânım Ali
Nedâmetten melâmete kalbet fermânım Ali
Mâsivâ pazarında rüsvâyım, gönül âyinem kırıldı
Azatsız köleni gör, kaç efendiye satılmışım Ali.
Unuttum erkânı, sıdk-ı sıfatım özümden ayrıldı
Yüzgeri etmeden sor, kaç kapıdan atılmışım Ali.
İkrârımdan hezâran dönmüşüm, arsızım Ali
Aramam senden gayrı melce’, umarsızım Ali
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M. ALİ KÖSEOĞLU
Hangi Yasa
hadi biraz yalnız kal içine dök kelimeleri
güzel günleri unut sakız kanattığın dağlarda
saçını okşadığın kuzunun veyahut oğul verdiğinde adama
kalbine dokunan huzur günlerini unut
hadi biraz yalnız kal içine dök kelimeleri
ulaşmak mümkün değil çıktığın dağın ardına
dağın önünde yolunu gözleyen mi var unut
paylaştıkça acılar azalmıyorsa bu senin payın
yalnızlığın karanlığından korkana kadar beni unut
ulaşmak mümkün değil çıktığın dağın ardına
insanı insandan alıkoyan hangi yasadır
gözlerine bak savaştan kaçan çocuğun
kovalanmadan geçtiğini unut sahih rüyalardan
hangi umut daha uzak hangi acı daha kavi unut
insanı insandan alıkoyan hangi yasa.
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M. ALİ KÖSEOĞLU
Otuz Dokuz Derece
meğer ben sana sular seller gibi aşıkmışım
kaç mevsim kurak geçmiş
sonra maden kazası derken sevgilim
meramda dere olup bir sürü akmışım
bakma sen gözlerine dolu dolu bakamadığıma
aklım karışmış bağı çözülmüş ayaklarımın
bedestende aradığım kumaşı
piri mehmet paşa çarşısında bulamamışım
kendimi şirinhanımdan aşağı nasıl bırakmışım
nasıl bırakmışım
tahir paşada işittiğim kesin subhaneke
öyle başım dönmüş ki
ateşin duvarındaki karınca duasını
ayetelkürsi sanmışım
okuyup üfleyip göğsümü sıvazlaya sıvazlaya
kul remziye sor soracaksan
aleaddinin etrafında kaç tur atmışım
meğer ben sana sular seller gibi aşıkmışım
kayalıpark ne bilsin nereden gelip nereye gittiğimi
sultan selimde yoksam
bir de üçlere bak bakalım
belki de şems olup kanatlanmışım
gözlerinden çaldığım ateşle
otuz dokuz derece yanmışım
meğer ben sana otuz dokuz derece
meğer ben sana sular seller gibi aşıkmışım.
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M. HANEFI İSPİRLİ
Çağdaş Hengâme
Çıldırmak serbest bu çağda
Ah anne!
Atışlarda sıralamaya giremedim
Ellerim kabza tutmaya
Parmaklarım tetik çekmeye kıyamadı
Kana bulandım
Gömleğimi sakladım
Durmadan sayıkladım
Tutun beni tutun beni
Bir kuyuya atın beni
Ölmezlere katın beni
Beni beni ana beni
Aşktan yana yanan beni
Taştan kalbe konan beni
Lav akıtıp donan beni
Alın gidin didikleyin
Şehirlerde kodlanmışım
Aşka taraf geçmem yasak
Kalbin yasak
Kalplere kaydım yasak
Sevdam benim sevdam benim
Kül olayım sevdam benim
Bil kalayım sevdam benim
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Mahkûmunum ne olur bildir beni
Bilinmezden sildir beni
Yakan yıkan dildir beni
Yar diye saçını okşayacaktım
Dar diye ipinde sallanacaktım
Ar diye seni saklayacaktım
Kar diye suyunu koklayacaktım
Nettin beni
Nettin beni
Taştan yürek ettin beni
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M. HANEFI İSPİRLİ
Siyah Atlılar Geliyor
Siyah atlılar koşuyor göğüs kafesimde
Mendil sallamadan dörtnal koşuyorlar
Mahcubum sorguya hazır değilim
Ardı sıra toz bulutu bırakan olmadım diye
Toz bulutları damıttım o kadar yıl
Bu atlılar benim tanıdıklarım onlar bilmiyor
Kediler kaçışıyor kenarlara tırsıyorlar
Bir başıma kaldım işte ben ve siyah atlılar
Başlarında pelerinli bir adam bana siyah bakıyor
Beni çağırıyorlar biliyorum bana geliyorlar
Nehirler geçerken içtiğim suları kustum şimdi
Aştığım bütün dağlar sızım sızım ayaklarımda
Beynim karınca yuvası gözlerime iniyor
Atlılar hey siyah atlılar bakın buraya
Şu sıralar hiç keyfim yok yol yok iz yok
Pelerinlerinizi çıkarın atın bırakmayın sakın
Siyah simsiyah kediler sokakları boşalttı
Atlılar geliyor ben görüyorum
Toz bulutu bulut tozu gibi arkalarında kalan
Çöle gidiyorum kimse bunu bilmiyor
Susuz kaldım susup kaldım diye bilmiyor
Tükendim dirildim yazıldım silindim
Bitti gitti sabahım öğlem ikindim
Siyah atlılar atları ile atlayarak gelince irkildim
Ey mavi sandığım gök ve hep kapkara yer
Siyah atlılar geldi
Siyah gözleri siyah pelerinleri ile
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Dişlerinizi kullanarak
Alıp götürdünüz beni
Her parçama bir dirhem
Bile vermeden bin dirhemlik acıyla
Kapı baca pazar yeri lime lime ettiniz
Bir kez ağlama ana diyemedim
O kadar yıl oldu bir kere göremedim
Dilim lâl oldu bahçeleriniz kokusuz
Artık al bu kadar yeter hazırım hem korkusuz
Hayat saçlarım gibidir kokusuz
Sen de olacak biliyorum
Siyah atlıları görüyorum
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MEHMET MUTLUOĞLU
Göçme Dost Bu Âlemden!
“Ey iman edenler!
Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa,
öylece sakının; ölmeyin. Siz ancak Müslümanlar olarak ölün.”
(3/Ali İmran, 102)
Aşk oduna yanmadan,
Ciğer püryan olmadan,
Maşukuna varmadan,
Göçme dost bu âlemden
Faniyi terk etmeden,
Fenâya eremeden,
Nefsini yenemeden,
Göçme dost bu âlemden.
Engeldir sana nefsin,
Can bülbül, nefs kafesin,
Kırmadan nefs perdesin,
Göçme dost bu âlemden…
Ölmeden önce var öl!
Ham isen olgunlaş ol!
Bulmadan Hakka bir yol,
Göçme dost bu âlemden.
Beytullah’a gitmeden,
Ravzada gül dermeden,
Sevip de sevilmeden,
Göçme dost bu âlemden.
Kudûrî, bu dünya dar,
Menzil uzun,geçit dar,
Görmeden dosttan didar,
Göçme dost bu âlemden…
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MEHMET MUTLUOĞLU
Gönlünde Çerağı Yakanlar Gelsin!
Yine kös inledi, sefer vaktidir;
Duyan duymayana söylesin gelsin!
Unutman dostlarım, dünya fanidir;
Otağlar, sancaklar yine şenlensin!
Nasuh tövbesiyle yola çıkılsın,
Kollar kenetlesin, yürekler yansın,
Yeter artık büyük sefer başlasın,
Ardına bakmadan koşanlar gelsin!
Irak’ta milyonlar seni bekliyor,
Filistin kan ağlar, bakın ne diyor?
Türkistanlım tutsak, yolun gözlüyor,
Kardaş ataşıyla yananlar gelsin…
Gelsin ak saçlılar,ak yürekliler,
Gelsin ‘Allah, vatan, bayrak’ diyenler,
Gelsin hasret hasret hep bekleyenler,
Arifler, âlimler, veliler gelsin!
Yeni çağ açalım, köhnemiş çağa,
Muştular yayılsın otağ, sancağa,
Yemin ettik Kur’an, vatan, bayrağa,
Kavlini, ahdini bozmayan gelsin!
Önde Kur’an rehber, Resul yâr olsun,
Göklerde melekler, şehitler gülsün,
Şeytanlar hıncından yerde sürünsün,
Birliğin sırrına erenler gelsin!
Yine gelsin benim kutlu çağlarım,
Çatal yürekliler, pehlivanlarım,
‘Muhteşem Türkiye’ sevdalılarım,
Gönlünde çerağı yakanlar gelsin!
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MEHMET MUTLUOĞLU
Yanalım Aşk Oduna...
Hamdım, piştim ve yandım Pir i Mevlâna gibi
Yandım aşkın narına Şah ı Mevlâna gibi...
Olduğun gibi görün göründüğün gibi ol
Hazreti Mevlâna’nın bize gösterdiği yol...
Güneş gibi ol dedin şefkatte, merhamette
Gece gibi ol dedin ayıpları örtmekte...
Akarsu gibi ol der keremde cömertlikte
Toprak gibi ol dedin tevazu, mahviyette...
Ayağının tozuyum Hazreti Muhammed’in
Böylece söyleyerek bizlere yol gösterdin...
Horasandan gelerek Konya’da otağ kurdun
Şems ile buluşunca şenlendi gönül yurdun...
Yanık gelir ney sesi mest eder dervişleri
Konya çok güzel şehir toplar Mevlevileri
Bilelim fani dünya dolup boşalan handır
O gönüller sultanı Mevlâna bir ummandır
Semazenler semada pervane gibi döner
Aşk ateşiyle yanmak; işte bu asıl hüner....
Ölümü şeb i arus bir düğün günü yaptın
Maşukuna kavuştun buydu senin vuslatın...
Şu aşkın deryasına hep birlikte dalalım
Yanalım aşk oduna Mevlâna’yı analım...
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NACİ GÜMÜŞ
Gönül Mi’rac’ı
Sırrın sırrı, özün özü
Gönül yaramıza gülün letafetidir.
Düğümleri çözen koku, sefalar getiren esinti
Menekşe nefesidir.
Gönül bahçesinde
Aşk yamacına
İhlâs ağacı dikmek
Secde ufkunda
Tuba dallarına uzanmak
Gece yarısı münacaat,
Sabah vakti dualarla
Gönül Mi’rac’ı yapmak...
Erler erenler, üstatlar
“Gönül Miraç”ı ile tekniği aşan
Mevlânâ’da buluşan,
Yunus’a ulaşan
Mekâna otağ kuran pirlerdir.
Gönül Mi’rac’ı
Gül Aydınlığında;
Yüreğin gül açılımı,
Bir damla gözyaşı,
İlham ve muştudur.
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NACİ GÜMÜŞ
Gül Mevsimi Gelince
Azap tohumu yeşerecek, çile çiçek açacak
Yayla zambakları güne bakacak,
Ümit vadisinde sevgi pırıltıları
Tebessüm dağıtacak
Mutluluğun adını, huzurun tadını
Herkes duyacak, duyuracak;
“Gül Mevsimi” gelince...
Anadolu dile gelecek, tarih konuşacak
El ele gönül gönül’e bitmeyen bir hizmet başlayacak
Bozulan bağlara, yorulan yollara,
İhtiyar dağlara yeniden can gelecek.
Nezaket zarafet, nefaset bereket
Sağlık ve afiyet, hürriyet adalet
Hayatın adı, mutluluğun tadı olacak;
“Gül Mevsimi” gelince.
Gül ile bülbül, kelebek ile sümbül
Zamanı mekânı aşan bir atmosferde
Kendinden geçecek, aşkı soluyacak.
Ağaçlar imrenecek, gökten melekler inecek
Eflatun akşamlar, erguvani geceler,
Turuncu sabahlara uzanıp,
Zaman ezan ezan duracak;
“Gül Mevsimi” gelince...
Söğüt’te bir mezar, Bursa’da bir çınar
Diyarbekir’de Sultan Süleyman
Konya’da Mevlâna konuşacak.
Buharalı erenler, Taşkentli yarenler
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Gelip geçenler selam duracak.
Üsküp’te bir kermes,
Tiflis’te bir nefes, Bitlis’ten bir ses
Görkemli bir medeniyetin ihyası olacak;
“Gül Mevsimi” gelince...
Şehitler tebessüm edecek, melekler görecek
Pörsümeyen bir çağ, eskimez medeniyet;
Gönül Sitesi’ni kuracak, dünyayı aydınlatacak.
Sabır, alın teri ve çile
Tarihin çöplüğüne gömülecek hile
“Gül Aydınlığı”nda sevgi ve iman
Gül uygarlığının meşalesi olacak;
“Gül Mevsimi” gelince,
“Gül Mevsimi” gelince...
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NACİ GÜMÜŞ
Mevlâna Beşinci Mevsim
Aşk ve gönül kahramanı
Hoşgörü abidesi Mevlâna’m
Ariflerin gönlünde bana da yer ver.
Diyarbekir ‘in yağızı, İzmir’in efesi, Anadolu’nun sesiyim
Nesimi’den esinti,  Birgivi’den selâm getirdim.
Selâm olsun semazenlere, selâm olsun neyzenlere
Bugün yedi bölge, dört iklim Konya,
Mevlâna beşinci mevsim.
Celaleddin Rumi deryadan bir nûr,
Bu dergâhta ilhamlar dinmez bir yağmur
1001 günlük çileden geçmeye namzet erenler
Kuzey Güney, Doğu Batı, kara deniz demeden
Pişmiş pişmiş yanmaya gelirler
Bugün yedi bölge, dört iklim Konya,
Mevlâna beşinci mevsim.
Cihanşümul bir çağrıdır Mevlânâ
O’nu anlamak, önce kül, sonra gül olmak
Gül aydınlığında yıkanmak demektir.
Farklı bir dünya,  hem ışıktır hem sema
Diriliş sancısıdır Mevlânâ
Bugün yedi bölge, dört iklim Konya
Mevlâna üçüncü dünya
Mevlâna beşinci mevsim
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NURETTİN DURMAN
Gitme
Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Gitme!
Sebep icat etmeyi çok mu seviyorsun?
Baharı birlikte yaşadık güz gelse ne olur
Sen güzü bahane edip gidiyorsun; Gitme!
Ne korkular yaşadım ne acılarla savaştım
Ayın on dördü gibi parlayan cemaline
Bakmaya doymaz titrerken kalbim, ne çare
Bir hışımla kalbimi kırıp gidiyorsun; Gitme!
Muhabbet meclisinde suretin övülürken
Bir yaz yağmuru gibi seher vaktinde seni
Hasretle beklerken, sen sessizce kaş çatıp
Meclisi ateşe verip gidiyorsun; Gitme!
Âlemin gözü senin üzerindedir; sen âlemin
Bir âlem ki zaten sen hepsinin üzerindesin
Böyleyken eğer beni terk edip gidiyorsan; git
Lâkin beni ateşlere atıp gidiyorsun; Gitme!
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NURETTİN DURMAN
Gökmavi
bir cuma günü beyazid meydanında
beyazid-i bistami ile kolkola girip
horasanın köpeklerini konuşmak istiyorum.
beyazid-i veli sitemkâr bakışlarıyla beni
tekmil tesbihatı ikmal edecek kadar
bir serzenişle, belki de kaş çatmasıyla
sirenlerden sonra kalabalık bir huruç için
tekbir tekbir büyüyorken halk.
kelimei tevhid şanlı bir rüzgârdır artık
dervişlerin kalyonları; amanın
denizden bir nağra kopartacak
dalgalar kabaracak
kara korsanın gemisi
kayalara çarpacak.
cüneydi bağdadi mütevekkil bir o kadar sermest
şehrin mutena tepelerinden kuşlar uçurtacak
biz birkaç bağrı yanık sultanahmette olacağız
müthiş bir hutbe irad ederken hoca efendi
ayasofya vakarla bakacak
firuzağada kavak yelleri esecek
tesbihatı tamam edecek rüzgâr
tekbir tekbir büyüyorken halk.
o vakit ben mavi kanatlarımı kuşanıp
bir nida bırakacağım gökyüzüne.
ya hay. ya hakk. ya hakimi mutlak.
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NURETTIN DURMAN
Sersefil
Benim gönlüm kuşkanat sanırsınız kıyamet
Öyle bir uzun yokuş değilken daha aklım
Çıkıp denizin orda biraz hayat almıştım
Duruşumu bilerek bir çınara vermiştim
Böylesi daha iyi gerçeklerden sirayet
Yolcunun yolu neyse ben burada kalmıştım.
Burdan çıkmak olur mu çemberin dışı benim
Yüzüme konan bulut, tutuşmuş olan ahenk
Haber taşıyor bana ölümümden bir melek
Bahçedeki çiçekler güneşe doğru renk renk
Müthiş bir tebessümle buradayım diyerek
Sessizliğin ardından bakacaklar ki benim.
Söylemedi demeyin mutlaka bir emare
Olmalı bünyemizde çünkü budur kalacak
Sonsuz hayat içinde bir ışıktır sitare
Dedim selamım olur gecenin ahvalini
Bilmemişse çok yazık Süleyman kuş dilini
Çağırın gelsin artık mühtedi olsun bari.
Dedim haydi melekler kayırın beni n’olur
Ben yılanlı bir vadi kuşu olmayan bir dağ
Ben çıvgınlar taşıyan gölgelerden kaçarken
Kayırın beni n’olur kalbimin nefesi yok
Çıkarın bedenimden bedenim olur fani
Kırılır bir gün ayna muradım olsun bari.
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OSMAN ÖZBAHÇE
Islık
Biz tuhaf bir Mevlânâyız
Kalbimiz sıkı
Kedi siyah kendi siyah çiçek
Bizi dört katlı
Dört kafalı adamlar içinde bırakarak
Bir kat daha açıyor parladıkça kalbimiz
Bu aptal gelişmemiş bitkimiz
Kedi siyah kendi siyah çiçek
Ölüm dışı bir ses
Yatışırdı dilimizde
Dilimizde hiçbir şey ayrışmaz
Karşılaşıp katışmazdı
İçinde bizi öte öte giden kitaplar
Uykusuz, bir çivi gibi sızardı
Etimizi kaldırıp ölüm
Yankısından duyulmaz bir boynumuz olurdu
Biz şimdi uzanıyoruz uzun yumruk
Islık aralarında iri memeli bir
Harfin ağılında toplanıyoruz uzun yumruk
Tombul dua sincapları
Doluyoruz tomruk tomruk
Kedi siyah kendi siyah çiçek
Durmadan çarpıyor bizi ses geçirmez
Gittikçe katı
Ateşin kalbine uzun yumruk
İnen damarlarında peş peşe vagonlar
Kabarıyor iri yakıt avlamış yılanlar
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OSMAN ÖZBAHÇE
Arşiv Kalitesinde Pigment Baskı
Arşiv kalitesinde pigment baskı
Havalı hissederdim kendimi
Arzu gerçekten yaşadığına inanmazdı
Bunların hepsi bir oyun
Hayal bütün yaşananlar
Bir defasında sesin çok güzel dedi ince, genç
Bir defasında şiirdesin simülasyonda değil
Şiir simülasyon siler. İnanmadı bana
parmak uçları morarmış
içine kapanmaktan
Karardı dünya
No görsel no kapital
Cevaplar bir işe yaramıyor
Başa döndük arşiv kalitesinde
psikoloji kırıntıları sossoloji birikintileri
İşe yaramıyor hayatın tatlı kârı
Deniz kök salmış yumuşak bir hayvan
Sallanıyor içinde dünyanın bacakları
Kara şeyh! Kapkara şeyh! Şeytan
Sana yenilecek
Hafifçe kıpırdıyorum
Hafifçe yaşıyorum
Eski bir yanardağın içinde
Patladığım günlerin hatırası
dogdog ma dogdog ma
Yaylana yaylana çıkardım dünyaya
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Adım yaylı bekir
Yakmak için tarlaları, ağılları, asfalt yolları
Şehre ulaşmak çocuk oyuncağı
Sana (küçük) bir kalp atışı
Dudaklarında (incecik) bir çizgi
sönmüş yıldızlar üzüntü fırtınaları
Modern şiir zımbırtısından uzak
Mucizeli bir şekilde âşık olmuştum
nesneyi Kaybet insanı Kaybet şiiri
Sana doğru
sessizlik kuleleri
Flap
Yalnızlık sinir hücrelerinin iletişimini bozuyor
Bilimsel bir kategori benim yalnızlığım
Karanlığın üstüne karanlık
Yalnızlığımı, sinirimi bulaştırdım şehre
İsimleri aklımda tutmuyorum artık
Bir işe yaramıyor arkadaşlık yalnızlık ve ölüm
Bir işe yaramıyor sönmüş yıldızlar üzüntü fırtınaları
Şehre sığın
Şehir saklar seni
Günahlarını bağışlar karanlık
Evliyalarımız şehirlerdir artık
Keramet ondadır
Merhamet orda
Kara şeyh! Kapkara şeyh! Şeytan
sana yenilecek
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Sesin çok güzel dedi bir defasında bana
İdaresiz, yönetisiz, efendisiz
Anti-mahkeme, anti-hapisane, anti-ordu, anti-şiddet
anarşist! kargaşa tohumu kural dışı küçük dergiler
Az satan kitaplarda
Varlığını sürdüren şiirler
Karşıt kültür karşıt sanat
Arşiv kalitesinde pigment baksı
Bir duvar bir fikir örülürken karşı çıkan bozucu etki
Dünyayı terörizmle yönetiyorlar
Aç kanat aç gökyüzü
Anti-şehir anti-toplum
Bir kişiye ininceye kadar
Yok edilmiş yüzyıl
Bu yüzyıl böceklerin
Yaşamayı bırak
Eve doğru
Flap
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SELİM TUNÇBİLEK
Mesnevi
Ayaz ayaz
Her yerde ayaz
Harf harf kelime kelime
ve yaz
Ruhumuzda mesnevi
Zaman inşirah vaktidir.
Kör kuyular
Aydınlığa doyar birazdan
ve yazdan kalma sıcağı iliklerimizde
Kavrulur döne döne
Döne döne gök kubbe
Işığımız Yesevi
Şeyhim
Horasandan bir kuş uçtu
Gagasında bir gül
Burada düş\’tü
ne iyi düştü
mesnevi.
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SELİM TUNÇBİLEK
Geç
                      -

Prof. Dr. Yalçın Koç Anadolu mayası adlı yazısına

Kimin vakti var.
Hüznün şaçlarını okşamaya
Acele ve telaşla yaşamaktan
Yıldızların varlığından habersiz
Gökyüzü derinliği gibiyiz.
İçimiz,
Acıyla kıvranırken
Kimin vakti var
Kadim dili anlamaya.
Kimin vakti var.
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SELİM TUNÇBİLEK
İç Kanama
			
				

-Kız kardeşime1

Ne çok severdim seni
İçime oturmuş acıyla kıvrana kıvrana
Gökten inse melek nasıl olur
Bilirim özledikçe çiçek yüzünü
Bacım. Annemin hiç doğmamış çocuğu
Düşlerimde emdiğim kadın
Adını dağlara haykırıyorum
İçimde uçurumlar yürüyor
Bilinmez dağların ardı sıra
Kızım adını söylesem bilir mi?
Gizem hayatın en kuytusuna düşmüş
Ah! Yavrum vakitsiz kanar yaralar bazen
Bazen ölümü hatırlatır her şey
Bilirim kardeş acısını
İsmail’den Hasan’dan Ali’den
Büyümeyen çocuklarız aslında
Özlemlerini alıp dağlara sığınan
İnsan gözyaşının kenarında durur bazen
Hayat ipini çeker beklenmedik anlarda
Hiçbir söz anlamlı değil zira
Şiir iç kanamasıdır şairin  

1

Şairin kız kardeşi yoktur.
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SEYYİD AHMET KAYA
Tüfek
günün en tenha vaktinin gece olduğu bilinir
bilinir yarasaların oraya kanatlarını gerdiği
oraya bırakır kendini usulca
bedenleriyle kirli arkları tüyden yataklara taşıyan çocuklar
orada gezinir çünkü kırmızı ağzıyla
görülmeye değer rüyalar
öz vatanından sürgün edilen tutkular hatta
ne bileyim belki kırbaçla bileylenen bir umut
belki özgürlük arayan bir yürek
belki de gölgesine ağlayan bir delikanlı
boğmuştur onları da
karan katran omurgasıyla gece
örtemez bu yüzden
şehrin günaha yakın yerlerini
oysa
gecenin en yakınında duran ben
mahçup yüzümle ve hoyratlığımla
sesimi ve yüreğimi geçiriyorum şehrin boğazına
ey erbab-ı dalalet
uyanın o şirin umarsız uykularınızdan
kuşanın barutla tımarlanmış sabahın kıyısını
orada duruyor çünkü yüzü silahla dürtülen çocuklar
orada gözleri korkuyla ayartılan çocuklar
orada burunları öfke soluyan çocuklar
orada rojava’da halep’te filistin’de
arakan
manşet dersem çıkma
mahzun gözlerin öldürüyor beni.
öldürüyor
çünkü mahzun gözlerin
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uzak bir umudu getirir körelmiş sabahımıza
ve o umudun ayak izleri kıpırdatmıyor
tenimiz uyuyan erkeksi damarlarımızı
dağ havasına özgü yabanıl çiçekler
açmıyor artık göksümde
kanatmıyor yaralarıma değen gül kokusu
delikanlı sesimden boşalmıyor nal sesleri
şehrin meydanlarına
çünkü kasıkları arasında uyuyan şehir
aşağılamaktadır damarlarını bileğimin
ben ki
herkesten önce bir yanlışı omuzlayan
omuzlayan ve temiz bir sayfa açan
günün ilk ışıklarına karşı
başat bir yağmur altında
daralan yüreğimi bir sofra gibi
alçalıyorum yine de insanların arasına
bütün hoyratlığımla ve acemiliğimle
gelin ey insanlar
bakın gök kubbe çatırdıyor
ayaklar taşımıyor başsız gövdelerimizi
gelin bitişin ve gövdeleşin...
işte daralıyor yüreğim
daralınca çünkü yüreğim
sığınırım şiirin o koruyan ve esirgeyen evine
o geniş soluklu ve özgür olan
bu yüzden şiir
bir kurşun gibi hırpalar böğrümü
ve ben dağ havası göksümle
karşılamaya giderim
bana özgü gül kokan yaralarımı
çünkü o yaralardır beni dinç tutan
orada duran çocukların gözleri
hayata ve şiire yaklaştıran gözleri
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SEYYİD AHMET KAYA
Yakub’un biri
dokununca solgun bir sardunyaya
dökülürdü penceredeki bütün yüzler
sen ben hepimiz
bir de yakub
hani  içinde hep bir yanlışı büyüten yakub
hani sessiz kelimelerden kuleler ören yakub
bir tren kalkardı durmadan
içimiz darmadağın
bir sabah mıydı
simit satan bir ergeni kollarına alan
bir akşam otobüsü müydü yoksa
umut
/suzluk taşıyan
yaslanarak günün ortasına
iskemleler miydi devrilen sağda solda
yoksa ihtiyar bir kadın mı yana yakıla umut arayan …
akşamüstü pazarında
hatta
hatta ne bileyim yakub’un biri miydi
seslerin arasında kendi sesini arayan
derin kuyulara öfkelenen sonra
peki, neydi sabahı bölük pörçük kılan
beni kederlendiren böylesine…
derin kuyuları mübhem kılan
günün berrak aydınlığında
ellerin miydi yoksa ellerimin boşluğundan akıp giden
bir gecekondu yalnızlığı mı şehrin kalabalığında
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ne bileyim
belki okşanmayan öksüz bir çocuktur
yakub’un biri tarafından
belki de yakub’un biridir
insanların safına alınmayan
yalnızlığına sürgün edilen hatta.
ne bileyim
yakub’un biridir belki de
yakub’un biriyle ilintilenen
hatta dışlanan kendi gölgesinden
sonra bir trenin dumanları arasında yitip kaybolan
garip, kimsesiz biri…
kimdi öyleyse
içimden akan suya yaslanan
kendi gölgesine sıkılan bir de
bir de uzak ufuklara saklanan
kimdi yakub’un biriyle ilişkilendirilen
durup dururken
sabah sabah akşam akşam
bilirim
yumuşak yüreğimi kavi eden uzağı
yüzüme çarpan ergen mezarlarıdır çünkü
hep diri tutan beni
umudu büyüten içimde dal budak
sonra yürüyüşümle döl alan nehirler
doğurur beni çoğaltır beni
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Prof. Dr. ŞABAN HALİS ÇALIŞ
Melankoli
Gün imbikten süzülür gökyüzünde kaybolur
Akşam inadına inadına dikilir karşıma
Geceler üstüme üstüme yıkılır
Lambalar is tutar ve yollar susar
Şehir köpekleri işgal eder tüm meydanları
Hüzünler derlerim yalnızlığın sütunlarından
Acılar çürür ve kokar ve pastel renginde durur
Sis sarar siluetleri martılar siyahlara bürünür
Deniz kurşun döker cıvası sahile vurur
İçim çekilir sifona basılmış
Hortumlara kapılmış gibi
Savurur bedenimi şiddetli ve sürekli
Ebedi bir melankoli
Görüntüler yutulur zihnimin girdaplarında
Hayallerim hortlar kâbusum olur
Gözüm seğirir ve kanım çekilir ve kalbim burkulur
Göğsüm daralır ve yüreğim patlar ve gönlüm yıkılır
Kapı duvar ve oda sağır
O da sağır.
Ellerim açık ve boş
Koşamam pencerelere mahrem hayatlara açılan
Niye ama niye bütün pusulalar kuzeye sarkar
Zaman sessizce çerçevelenmiş ve asılı durur
Bakamam saatlere akrep sokar ve yelkovan öldürür.
Bahtı siyah ruhu beyaz maralım
Sen çıkar gelirsen bir yerlerden ansızın
Sabahım olur.
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Prof. Dr. ŞABAN HALİS ÇALIŞ
Ya Allah
Yeniden yola çıkıyorum ya rabbi
Söz verdiğim gibi
Varlığınla var eyle
Yenile beni
Amentü
Amentü billahi
Bütün sevabımı, günahlarımı ve kirlerimi
Tütünümü sigaramı ve nargilemi
Tiryakisi olduğum ne varsa
Sen ve sevmek dışında
Terk ettim en son durakta
Durmak yok dönmek yok
Ölmek de yok
Ne âlâ
Yeniden yola çıkıyorum ya rabbi
Varlığınla var eyle
Yenile beni
Amentü
Amentü billahi
Tercihim sözlerimle sabittir ve çivilidir ruhumda
Yaşamak ne mümkün ve senden gayrı
Ne yaparsam yapayım aklım hep ilk kararımda
Sen de beni bırakma çıktığım bu yollarda
Yeniden yola çıkıyorum ya rabbi
Varlığınla var eyle
Yenile beni
Amentü
Amentü billahi
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VURAL KAYA
Çocukluğum da Öldü Dayımla
Dayım öldü fakat dayım facebook’ta yaşıyor hâlâ
Dayım aslında talihli adam, talihi nereden geliyor
Derseniz onu ben de bilmiyorum
Çocukluğumdu dayım, çayırlık çimenlik seksenlerde eski bir eskizdi
Talihi ta buralara dayanır desem gene de ikna edemem sizi
Boynuna alırdı beni, havalara atardı, gene yap- yapardı
Dayım, çocukluğumdu, oyuncak kamyonumdu
Seksenlerdi dayım, su basmanı bitmemiş evlere benzerdi çocukluğum
Seksenler deyince aklıma düşen aklımı kemiren…
Dayım öldü fakat dayım yaşıyor gene yaşa-yaşar; elvan şekerdi dayım
Gelecekte bir gün yeniden kopup gidecekler için bir akşamdı
Yanında bir de gurbet söyleyecek kuşlar sana
Zamana yaslanıp büyüdüğüm demir asamdı dayım
Bir olup birlik bir kan çeker aldanır geride kalan
Karlı bir coğrafyada nisanları hiç ama hiç gelmesiz
Böyle çiçekli böcekli laflar ettiğim için kınanmayı hak eden de benim
Dayım dayımdı sadece, kasabanın ırmağına giden yolda
N’olsun işte alışıp gidiyoruz kaosa ve başka şeylere de; alışın tabii
Şose çağlardan geçtik görmediler savruluşumuzu
İnsan da ölebilirdi zamanla insan da ölüyor işte zamanla
Dayım gibi, alıp götürdü dayım çocukluğumu da
Fakat umursamıyor şimdi bunları, umursasa bir cevap verirdi
Anlattıklarıma…

|

297

VURAL KAYA
Söz Hatırası
İnsanlar var kendi sözlerinden vurulan
Aktarlara uğrar nar çiçeğine selâm verirler kışlara aralanan
İnsanlar yok aslında akşam olunca sevilecek sözler kalır
Cesaretler toparlanıp hücum vakitlerinde daralan
Eski hatıralarını kurtarır herkes koşturmaca kentlerinde ağrır
Herkesin şurası ağrır aslında ve aşk şiirleri söylenmez
Söylense de şunun şurasında geçip gider sözler, ezgilenmez
Sonra bir köz döker geçmişini ısıtır insanların
Kendi sözlerinden olmasa da çıkıp yek-avaz seslenirler
Kara bir çaydanlıkta demlensin isteriz çayları bu incecik sevmenin
Seni sevmenin yer yer kaçışları olur, öyle bir tat bırakırsın
Gözlerini unuturum gözlerin bir maviliğin atlasına dokunur
Sözler hatırasızdır iyi patikalar bulur böylece bir boşlukta uğunur
Eğri bir çağ düşer aramıza; Said Mermer evvelce şöyle dediydi:
Yunus Emre gideli beri bütün odunlar eğri
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ZEYNEP ARKAN
Solgun Bir Melek
Bizim eve geldiğinde küçücüktün, adımların geçmişte
Kapıların büyüklüğünden epey ürkmüştün
Bir avluya kaçmak ister gibi çocukluğuna
Kaçtın birden, orada biz yoktuk
Sen o serin avlusunda çocukluğun
Hafif rüzgârda sallanan küçücük bir telaştın
Sana güldüler, duymazdan geliyordun
Seni sevmediler, buna ağlıyordun
Sürekli ağladın ve kanatların yanıyordu susunca
Senin küçük kanatların sokağımıza sığmıyordu
Acılarımızı bilmiyor ve içine kapanıyordun
Tarihe karışmış gölgeni arıyordun
Önce suyumuzdan içtin, sonra melekliğe devam
Renksizlik âleminden bir yara edinmiştin
Sen, solgun bir meleğin dünyayı öpmesiydin
Bütün evlerin sokağa bakan penceresini sevdin
Evden uzakta olmayı başka nereden bilecektin
Uzak geziler ve tarlaların ortasına
Patikaların çamurlarına batmamışsın bir kere
Üşüdükçe bir kibrit yakıyorsun,  adın geçmiyor hiçbir bahiste
Her haritanın eksik parçası senin cebinden çıkıyor
Her gün bulutları tavanlara boyayan bir usta ölüyor
Seni çağırdıklarında yaşamayı öğrendin
Kulaç atar gibi sokağa fırladın, ismin boşlukta çınladı
Hiç kimsenin gövdesini kıpırdatmadı sözlerin
Bizi hiç korkutmadı kusurlu yorgunluğun
Bir melektin, küçük bir şubesiydin hakikatin
Bize bir daha asla gelmeyeceksin.
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ZEYNEP ARKAN
Plastik Sanatlar
Hiç acı çekmemiş mermer yüzünde
Seçen ve ayıran, seçip seçip ayıran o parlak gözler
Doğuma ve ölüme aynı anda bakmamış
Hiç beklememiş külün doğuşunu
Çünkü ona bahşedilen ışıltı, gölgeleri öldürmüş
O tertemiz zarif elleri soğuk sulardan geçmemiş
Hiç sızlamamış o uzun parmakların kemiği
Sen, daima masadaki en güzel plastik meyve
Kabuğun, çekirdeğin, çürüğün yüreğine inmeden
Dişlerini sızlatıp her ısıran toyluğun
Gerçeğin çirkin çocuğunu kucağına almayan
Sahtelikler ebesi
Sen, insanı kutulardan kutulara taşıyıp
Her defa sığmayışını izlerken
Seçen ve ayıran o parlak gözlerin
Sadece bizi sorguladı o minik aynalarda
Sonsuza dek ve hızla geçti
Kibrin kokusuyla dolmuş anıların yemeği
Ziyafet davetiyle başköşeye oturmuş
Masadaki en güzel o plastik meyve.
Geçti artık çiğ yenen her şeyin iştihası
Çiğ bir kalbin sürekli sorgulayan kabulsüz cilası
Hiç acı çekmemiş o bembeyaz yüzlerde
Ve çok acı çekenlerin taşa dönmüş kalplerinde yer yok
Tıpkı senin sofranı terk ettiğimden beri
Masada daima en güzel görünen halini
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Bir masayı terk, belki bir ruh ölümü
Genç ölünün övgüsü, bir tane daha plastik meyve
Erken ölürsen en fazla, bir yemek masasında
İki lezzet arasında adın geçer hüzünle.
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TAKDIM

Mehmet HANÇERLİ
Karatay Belediye Başkanı

Â

lemin Nuru olan Efendimizin aşkıyla söylenmiş şiirler, kuşkusuz
söz sanatının da en güzel eserlerini teşkil ederler. Bizim kadim
medeniyetimizde de naatlar pek kıymetli bir yere sahiptirler.
Bilindiği üzere naat, Hz. Muhammed’i konu edinen, ona duyulan
hasretin şiirle ifadesini bulduğu bir edebî eser türü olarak, İslâm ve
dünya edebiyatları içerisinde haklı olarak farklı ve kıymetli bir yerde
durmaktadır. Hatta bir kişiye özel ve ona ait duyguları dile getirmek
veya onu övmek maksadıyla ortaya çıkmış bir başka nazım türü de
yoktur. O kadar kıymetlidir ki günümüze değin bu edebi türün bir
benzeri veyahut eşdeğeri herhangi bir medeniyetin edebiyatında
bulunmamaktadır.
Karatay Belediyesi olarak, fizikî belediyeciliğin yanı sıra, sosyal ve
kültürel belediyeciliğin de gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.
Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da Kutlu Doğum Haftası
vesilesiyle Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ile birlikte farklı
bir etkinliğe imza atıyoruz. Konya’mızdan ve Türkiye’nin dört bir
tarafından oldukça seçkin şairleri ‘Kutlu Doğuma Naatlar’ adlı
etkinlikle Karatay’da ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ayrıca
şairlerimizin naatlarından oluşan bu seçkiyi de bir kültür hizmeti
olarak sizlere takdim ediyoruz.
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Peygamber sevgisini mısralarına taşıyarak, âlemlere rahmet
olarak gönderilen Efendimizi bu vesileyle anmamıza ve anlamamıza
vesile olan şairlerimizi tebrik ediyorum. Günümüz insanlığını,
ihtiyaç duyduğu değerlere bundan 1400 yıl önce davet eden Sevgili
Peygamberimize salât ve selam ediyor, programın düzenlenmesine
vesile olan başta TYB Konya Şube Başkanı M. Ali Köseoğlu ve
program düzenleyicisi Vural Kaya olmak üzere Belediyemiz Kültür
Müdürlüğü’ne ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Düzenlediğimiz bu program ve bu seçki ile Muhabbet-i Muhammed’e bir nebze katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize.

2015
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ÖNSÖZ

M. ALI KÖSEOĞLU
T.Y.B. Konya Şube Başkanı

B

ismillah. Salât ve selâm hidayet rehberimiz, Efendimiz Hz.
Muhammed (sav)’in üzerine, âline ve ashabına olsun. Ahzab
suresi 56. ayette “Muhakkak ki, Allah ve melekleri, peygambere hep
salât ile ikramda bulunurlar. Ey iman edenler, haydi ona teslimiyetle
salât ve selam getirin!” buyrulmaktadır. Biz de sözümüze besmeleyle,
salât ve selâmla başlarız.
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak özellikle son 15 yılda,
özelde Konya’mızın genelde de Türkiye’mizin manevi iklimine kültür
ve sanat programlarıyla katkı vermeye çalışıyoruz. Bu programlarımızdan bazılarını da Karatay Belediyesi ile müşterek gerçekleştiriyoruz. 2008 yılında düzenlediğimiz ‘Karatay Şiir Akşamı’, 2009 yılında
düzenlediğimiz ‘Mevlâna Şiir Akşamı’, 2013 yılında düzenlediğimiz  
‘Şair Nurullah Genç’le Yağmur Şiiri’ programlarının ardından şimdi
de ‘Kutlu Doğuma Naatlar’ programıyla huzurlarınızdayız. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Mehmet Hançerli’ye teşekkürlerimi arz ediyorum.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni
etkinliklerinden sonra, ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu programlar
da şiir ve edebiyatın bahçesi olarak gördüğümüz Karatay’ın anlamlar
dünyasını zenginleştiriyor. Mevlâna’nın, Mesnevi’den aralanarak
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Konya’ya ve tüm dünyaya taşan mısralarının kapısında da Karatay
ilçemiz duruyor. Bizler de bu kutlu kapıya, hep birlikte hizmet
edebilmenin memnuniyetini yaşıyoruz.
Bizim edebiyat tarihimiz içerisinde şiirin ve bir şiiri türü olarak
naatın yeri apayrıdır. Peygamber Efendimize olan sevgi ve bağlılıklarını
mısralara sığdırmaya çalışan şairler, günümüze kadar bu alanda zirve
eserler meydana getirmiş, İslâm medeniyetinin ve İslâm sanatının
zenginliğine katkı vermişlerdir.
Etkinliğimizi Türkiye’nin dört bir yanından teşrif eden şair
dostlarımıza, etkinliğimize en güzel şekilde ev sahipliği yapan Karatay
Belediye Başkanımıza, değerli ekibine ve kıymetli Karatay halkına
sevgi ve saygılarımı sunuyor, bu birlikteliklerin yeni güzelliklerin
kapılarını aralayacağına olan inancımı belirtmek istiyorum.
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AHMET EFE
Beklenen

Ç

ığlık çığlığa martılar, çığlık çığlığa serçeler ey Resul! Çığlık
çığlığa kök, dal ve yaprak! Kan revan içinde toprak, kan revan
içinde su! Öylesine büyümüş ki korkusu insanın ey Resul, nereye
kaçacak da, nereye sığınacak?..
Rahminde katledilmiş çocuklar çığlık çığlığa ey Resul! Kapanmış,
soğuğa kesmiş kucaklar, ocaklar! Yanmış ve yıkılmış direkleri çadırların. Kahırlar çökmüş saraylar üstüne. Yerlere serilmiş kaşaneler. Birer baykuş yuvası haneler... Dağılmış tespih taneleri gibi yıldızlar ey
Resul! Utançla eğmiş başını, gelinler, kızlar! Yürekler sızlar ey Resul,
bir kez görünce sıralı, yetim başlarını! Kim silecek gözyaşlarını öksüzlerin? Ne boy atmakta başak, ne meyve vermekte ağaç. Bir yudum
sevgiye muhtaç çocuklar! Çocuklar darmadağın edilmiş şehirlerde
ey Resul, yoksul ve çaresiz, ağlıyorlar! Avuçlarımızda kor, içimizde
kor. Öylesine acı, öylesine zor bir hayat ki, ey Resul, nereye kaçacağız
biz?
Şeytan kahkahalarıyla çınlayan caddelerde yürümekten yoruldum
ey Resul. Doğruyu söyledim de yedi köyden kovuldum! Kerem kıl
şu tek başına kalmış bîçâre yoksuluna. Elimden tut, bir yaprak gibi
savruldum tufanların önünde. Elinden tut şu mahkûm mü’minlerinin,
sahili selâmete çıkar kan denizlerinden! İzinden ayırma bizi, Kerem et,
aklından çıkarma bizi!
Gördüm ki yangında Keşmir dağları! Bozulmuş gönlümüzün
bağları. Seller dağlara yürümekte, kalpler kafesinde çürümekte,
yağlar içimde erimekte ey Resul! Ne girecek bir kapı var, kapından
gayrı, ne inanılacak bir tek kimse! Bayram, bayram olsun, seyran
benzesin seyrana. Umman, ummana benzesin, devran devrana... Bu
kervan kaybolup gitmesin şu çakırdikenli yolda, bu gemi batmasın bu
ummanda, kerem et, aklından çıkarma bizi!
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Ah hüzünler dizi dizi ey Resul. Gülmeyi unuttum çoktan. Farkım
yok şimdi yayından fırlayan oktan. Yayım eğri, okum eğri! Kılıcım
kırık durur kınında. Bir pul kadar değerim var mı yanında? Bilirim
suçum çok, günahım çoktur. Elimde sermayem, sevabım yoktur, amma
bir ümit var içimde işte; közünün altında ateş! Üflersen dirilip ayağa
kalkacak, o yüce İsa’nın dirilttiği ölüler gibi! Tufanlara gark olmuşum
ey Resul! Ah binsem gemisine Nuh’un, tüm acıları sona erecek ruhun!
Bir öksüz yavruya benziyor hâlim, kesilmiş mecalim, gözlerim kan
çanağı! İsa muştusuyla gel ey Nebi! Şu aşılmaz denizlere vurup asanı,
denizi yar ortasından. Bize kıyıyı göster Musa gibi!.. Ceddin yüce
İbrahim’den nişan ver, bir kutlu cihan ver ateşler ortasında. Kerem et,
aklından çıkarma bizi.
Ey Nebiler Nebisi, ey Resuller Resulü! Ey iki cihanın solmayan gülü,
aşkın dili, sevdanın bülbülü ey, kerem et aklından çıkarma bizi!,..
Ey kurdun, kuşun ve böceğin beklediği... Mor sümbülün, gonca gülün ve çiçeğin beklediği... Hep çileler doğuran annelerin ve annenin
“sevgidir” diye bağrına bastığı bebeğin beklediği... Dağın, taşın, inişin
ve yokuşun, melül mahzun bakışın beklediği. İlkbaharın, yazın, güzün
ve kışın beklediği. Yağmur yüklü bulutların, bulut bulut umutların,
rüzgârlarla yarışan atların, hep çırpınan kanatların ve dahi gökyüzünün beklediği...
Sen ey hem gülün, hem gülzârın, hem sancağın hem rüzgarın, hem
gencin hem ihtiyarın, hem bugünün hem yarının beklediği!...
Sen ey gül yüzü bin Yusuf’u hayran eden, arşta ve kürsîde cevlan
eden, fermanlar üstü ferman eden... Sen ey bir damlayı bir lahzada
umman eden. Derya ve denizin beklediği, çölün ve çöldeki izin beklediği, iki büklüm belin, yere çökmüş dizin beklediği. Kan çanağı gözün
beklediği, yazının ve sözün beklediği.
Sen ey bütün gönüllerin ve özün beklediği...
Gel de dinsin şu amansız fırtına, gel de âlemleri alıp sırtına düzlüğe
çıkar. Gün senin için doğar, şimşek senin için çakar. Ve... yürekler hep
sana, hep sana bakar. Gel, uzat ellerini de kurtar, Kerem et aklından
çıkarma bizi.
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Sen ey çağıl çağıl ırmakların beklediği, ellerin, ayakların, parmakların beklediği, parmaklar ucundaki tırnakların beklediği. Yakınların,
uzakların beklediği... Sen ey belde kemerlerin, kuşakların beklediği...
Sen ey canı hasret oduyla tutuşmuş ocakların, yar yar diye hep boşluğa açılmış kucakların, şehirlerin, köylerin, bucakların... Soğukların,
sıcakların... Olmuşların ve olacakların beklediği... Sevgili, ey sevgili,
en sevgili...
Hallerimi sormalısın. Zulmü yere sermelisin. Zincirimi kırmalısın.
Beni kurtarmalısın ey sevgili, en sevgili...
Gel de tebessümünle gam dolu gönlümüz şad et. Bizi iptilalarımızdan azâd et. Katında ismimiz yâd et. Katından kovma bizi ey sevgili...
Hallaç gibi dârına koşarım ey sevgili, Mecnun gibi çölünde yaşarım
ey sevgili, seninle durulur, seninle coşarım ey sevgili, şarabın içtiğimiz
saki sensin. Biz senin mestleriniz.
Mumunun ışığına ay ve güneş pervanedir ey sevgili. Sensiz bir kurak dağ başıdır şehirler, viranedir ey sevgili. Bildim ki sevgili, bir tanedir ey sevgili Senden özge sevdiğim yok, senden özge övdüğüm yok.
Yak oduna gönlümün hanesini ey sevgili.
Severim ben seni candan içeri / Yolum aşmaz bu erkandan içeri /
Nere varır isem gönlüm dolusun / Seni kanda koyam bundan içeri..
Senin aşkın beni benden alıptır / Ne şirin dert bu dermandan içeri /
Şeriat, tarikat yoldur varana /Hakikat, marifet andan içeri /Süleyman
kuş dilin ‘bilir’ dediler / Süleyman var Süleyman‘dan içeri..
Elbette sen varsın ey sevgili benden içeri...
Leyla dedimse sensin, Şirin dedimse sensin... Suna dedimse sensin,
Dilârâ dedimse sensin ey sevgili...
Dilârâ hep nûruna pervane kıl da beni
Âşığını sevginin nârına yakmaya gel
Gözlerinden gayrıya bîgâne kıl da beni
Kerem et Mansur gibi dârına çekmeye gel
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Ey çölünde bir öksüz divâne olduğum yâr
Serapa hasretiyle bir ömür dolduğum yâr
Tâ Elest Meclisi’nde hüsnünü bulduğum yâr
Zincirine bağlıyım, hâlime bakmaya gel
Kadîd olmuş bir gülüm, dalımdan tutmaz mısın
Şu biçâre kemlere merhamet etmez misin
Bir tek tebessümünle ruha can katmaz mısın
Aşkının şarâbını ülkeme dökmeye gel
Susuz kaldım dağında, dört yanım yâd u ağyar
Gezdirme hasretinle bu cânı diyar diyar
Efgânımı bulutlar ve dahi taşlar duyar
Affının sancağını burcuma dikmeye gel
Duymaz mısın titretir hem arzı, arşı ahım
Ey gül yüzü uğruna kurban olduğum şâhım
Şimdi tahtından olmuş bir garip pâdişâhım
Alemi viran eden şu zulmü yıkmaya gel
Ne olur tut elimden, ayağa kaldır beni
Yalvarırım ne olur katına aldır beni
Aşkınla çalkalanan ummana daldır beni
Âb-ı hayat misâli gönlüme akmaya gel
Gel artık ey Dilârâ yoruldum gel demekten
Yoruldum gözlerimin yaşını sil demekten
Daha zor şey var mıdır hasretle beklemekten
Dilara şimşek gibi ufkumda çakmaya gel
Dilara solmaz gülün, sen Habîb-i Hüdâsın
Hem tükenmez vefasın, bütün derde devasın
Gönüller sultânısın, Muhammed Mustafa’sın
Gel, gönüller tacını başına takmaya gel
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ATILLA YARAMIŞ
Naat
benim için yağdırılmış bu yağmur
göğün bereketli duruşunda.
gün yeşil ve maviden bir rüya iken
göğsümden med vakti riyakar kelimeleri
sökmek ve ardından boğmak acımasızca
boğmak kumların secdeye vardığı denizleri
ve sonra
acımak
ulu orta parçalanan göklere
benim için kopmalı kıyamet
avuçlarında tutacak bir insan olmalı hepimizi
bir rüzgâr olmalı
bir nefes…
….
gözlerime bir ölüden bakışlar durdu
ve karanlık günahını devirmek üzere
muhacir bir dudağa kendini vurdu
isyan bundan böyledir
yaşamak
ve sevmek bundan böyle
ey alınları eskiyen
ve göklere bir atlas gibi serilenler
konuşun ve eğilin bir kez daha
benim için yağdırılan yağmura
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Erdal ÇAKIR
Efendim (1)
Kitabın orta yerindeyim ki zaman kırık
Göğsümde patlamamış fecirlerden bir ses
Oturup dağa bütün hikayemi bir seferde anlattım
Sen ansızın bir yol bükümü nefsimi burkuyorsun
Hâlâ neredesin sorusunu beklerken dilime dökülmüşüm
Açılıyor ateşin bağrını yaran kutlu lâle
Ya Resûlallah hâl bu, ahvâl bu
Mekke’nin bekaretine yontulmuş azgınlıklar
Kırdığın putları içimize dikiyoruz
Acıktığımızda helva görünür gözümüze Kâbe
Ya Resûlallah indiğim gök bu mudur
Benim suyum alınmış, bende kurak ayetler
Bu şehrin suyunu bedenimden geçiriyorum
Damarlarımda yazılacak bir tarihin heyecanı dolaşır
Şurada cansız yazgısı belirsizliğin
Ağacın kökünde taze bir sürgün
Suyum alınmış ama kesilmiş değil
Tabii ki ben Mekke’de ayağı kırık yolcu
Biraz müjde bilirim bir de havanın neminden kaptığım haberler
Veya tarihin kenar mahallesinde bir kanlı savaş
Ne diyeyim ki, ayağımdan toprağa bırakılacak muhtemel izler
Ne kadar yürünür kim bilir ya da zamanın avucuna çalınmış kına
Nasıl bir Muhammed’dir zaman
Nasıl bir çocuk, dünyalar emzirir
Nasıl bir doğmamıştır ki bütün doğumlardan öncedir
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Âmine, süt annesi kimsesizliklerin ve yetimliklerin
Âmine ilk yemin kadar temiz ve ilk toprak
Âmine, annemizin anneliği, sekizinci gök
Sana ve ehline selam olsun Efendim
Annemiz Âmine’nin mübarek sancısı
Geldiğinde göreceksin Efendim, dünya beli bükük zavallı
Çokça bıçaklandı ve inkar edildi
Yaprağı hep bir sonraki zamana düşmüş sarartı
Kıpırdayacak hâli yok lakin bir işmarına her şeyimizi feda ederiz
Ağzımızın akan suyu şeytanın çarpım tablosu
Gel bak,
Kıblemizi doğrult
Alnımız Kâbe’de, ruhumuz inkarımızın secdesinde
Kudüs görünmüyorsa Hacerü’l Esved karalar bağlar
Efendim,
Gözyaşlarımı biriktirdim, kapına bırakıyorum
Ruhum her seherin şehidi,
Ruhum kefensiz
Sana selam, ehline selam ve sevdiklerine
Kahramanım, Efendim aleyhisselam
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Erdal ÇAKIR
Efendim (47)
Kurtarılmadık savaşlarımız var Efendim,
İnsan yoğun
İnsan kendinden menkul ürperti
Kerametlerimizden dirilmeyi çok ister olduk
Bedir’e koşar gibi koşuyoruz çılgınlığımıza
Ekmeğimize katık dualarımız ve namazlarımız
Devletten çıkardığımızda insanı, tarih bir avuç kan
Yeni vecdler icad edilmedi
Yeni insana ihtiyaç yok
Bedr’in kuyularında çürümüş bir zamanın eti ve kemiği
Biraz daha zaman biraz daha
Yağmuru bekleyelim üstümüze bulaşmış ölümleri temizlesin
İkinci bir Bedir olursa intikamsız kalırız
Kılıcımızın kını delinir ve kesmez dünya bağımızı
Ey ölümüm,
Taze çocuğu cennetin
Kitaptaki yerinden ne haber
Çekimsiz bir fiili boşaltıyor gözlerin
Ayaklarımız daha mı temiz; daha mı çıplak toprağımız
Acılarımıza yeni katılımlar var
Baş döndürücü olsa da yaramızın derinliği
Biliriz acımayan yerlerimiz kâfir elindedir
Efendim,
İnsan önce sesinden mi kokar
Bir devası olmalı asrı istila eden gürültünün
Nerede savaşacağız
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Dilimizin döndüğü yer neremizdir
Programlanmış her savaş
itirazlarımıza yutturulmuş bir müsekkin
Neden Bedir
Neden Bağdat
Ve insan neden
Hurmayı kaybettik bari tadını kurtaralım
Damağımız en uzun savaşçısı yıllarımızın
Zeytinin renginde bir şehadet tutkusu
Kudüs, dünümüzün evveline kurulan kalp
Allah’a nazar ettiğimiz göz ve hiçimizin içindeki hiç
Miracımızın sesi kısılmış besmelesi
Kırk boğum bir soruyu çözmek gevşetir kaslarını ölümün
Düştüğümüzde önce dizlerimizin morartısına bakar ağlarız
Ağladıkça parıldar yankımız
Gece bir sükût olur yolumuza döşenir
Geliriz hem de çok
Çoğalarak aşkımızdan ve gurbetimizden
Geleceğiz evet
Beklenmedik bir biçimde ama beklenen yerden
Bedir’deki kanımızı toplayıp geleceğiz
Bir büyük hayret sıkışacak çağın sînesine
Açılıp büklüm büklüm bir şerh Ali’nin heybetinden
Manayı ikiye yaran celâlinden
Buhara’dan, Belh’ten, Semerkand’dan
Ve geldiğimiz yerden, Allah’tan
Döneceğimiz yere, Allah’a
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FATMA ŞENGIL SÜZER
Fakîr
Beni anlarsın
Anlarsın sen mutlaka
Şunca sene yaşadım
Şunca sene
İçimde narin kan pıhtılaştı
Göz göz kurudu
Ve kalakaldım
Isınayım sevgili güzel bir şey de bana
Şu fakîre bir göz kırp
Sapsarı bir gül gibi sardım dikenlerimi
Şu fakîre bir göz kırp
Senelerdir sana selâm göndermedeyim
Bilirsin sen mutlaka
Bilirsin yıldızım ağlıyor adı Müşteri
Kurumuş bir dal gibi eğrildim katılaştım
Şu fakîre bir göz kırp
Bu şehrin göğü yok ki göğe bakıp ağlayım
Ne içimde göl yeri
Ne onu dolduracak gözyaşım var
Öyle fakirim ki
Beni kapına al
Bedenimden kurtar toz olayım eşiğinde
Ama ben neyim ki
Yürüyüp geçtiğin yol sırtını dayandığın taş
Yüzüne değen rüzgâr oluverseydim
Sürünüp gelebilseydim yaşadığım yüzyıldan
Neyim ki
Ah! deyip ağlıyor gözümü yumunca ev
Ve yıldızım Müşteri
Lâkin
Ne içimde göl yeri
Ne onu dolduracak gözyaşım var
Beni ağlat
Öyle fakirim ki…
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İBRAHIM DEMİRCİ
Son Elçi
Gönül çöllerini yeşerten sular,
Gökten indi yağmur gibi vahiyle.
Dinsin artık dayanılmaz korkular,
Kur’an geldi Muhammedü’l-Emîn’le.
Allah’ın seçtiği sevgili elçi!
Sayende nur oldu bir avuç balçık.
Son peygamberisin İslâm’ın gerçi,
Adındır Âdem’i kurtaran ışık.
Toprağın en üstün zaferi sensin,
Şavkınla ağardı alınlarımız;
Sonsuzluk yolunun önderi sensin,
Övünmeden övülen serdarımız!
Özgürlük doruğu Hıra dağında
“Oku!” buyruğuyla ürperen elçi!
Zulme baş kaldıran hak bayrağında,
Âlemlere rahmet kutlu haberci!
Ey yüreği meleklerce yıkanan,
Kula kulluk zincirini kırdın sen;
Kâbe’yi putlardan sendin arıtan,
Mutlu devlet oldu senin Medine’n.
Kudüs, Bağdat, Kahire, Şam, İstanbul;
Kubbeler, serviler, ezanlar yurdu.
Bütün inananlar zengin ve yoksul,
Ardına düşerek uygarlık kurdu.
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Örümcek övünür Sevr mağrasıyla,
Güvercinin kanatları sımsıcak.
Üveysler, Yunuslar can sayhasıyla
Seni arayacak, seni anacak.
Seher rüzgârında soluğundan iz,
Gecenin siyahında saçların mı var?
Mehtabın yüzünde parmağından iz,
Güller sana salât ve selâm kokar.
İnsanlığın ufku şanlı peygamber,
Yolundan ayrılıp yaralandık biz.
Kopmadan kıyamet, çatmadan mahşer,
Ruhaniyetinden imdad isteriz.

|

M. Ali KÖSEOĞLU
Geride Kaldık Efendim
ben geride kaldım Efendim
insanlık bir hayli karanlıkta
bir müddet himalayalarda çırpındı
göğsümde taşıdığım kuşlar
buz tutmuş plav gölünde attı
bir müddet kalbim
bazen aydınlıkta kaybettim yolumu
bazen karanlıkta yürüdüm inşirahla
-La ilahe illallah’la
ben geride kaldım Efendim
insanlık bir hayli karanlıkta
siz gelince
modern zamanlardan bin küsür yıl önce
sözlerinizle aydınlandı dünya
ensar muhacir gibi
kardeşçe yaşamayı öğrendi insan
talaal bedru aleynayı söyleyen kızlar
mekkeli medineli kızlar
diri diri toprağa gömülmediler derin bir ahla
-La ilahe illallah’la
ben geride kaldım Efendim
insanlık bir hayli karanlıkta
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harisenin hurmalarından yerken fakirler
müezza kucağınızda ve derin uykudayken
yetim başı okşarken ebu hüreyre
hazreti abbas müslüman
ebu rafi âzât olunca kölelikten
ebu talha medineyi terk etmemişken daha
meyve bahçelerini Allah yoluna sererken ebu dahdah
sa’d bin ebi vakkas cennetle müjdelenirken
ve devrilirken Kabe’de putlar bismillahla
mescid-i nebevi’de çocuk sesleri yankılanırken
-La ilahe illallah’la
Muhammedün Resülüllah diyeni yakmazken cehennem
yani insanlık altın çağını
yani insanlık medeniyeti yaşarken
biz geride kaldık Efendim
sırtımız yüklü günahla
imdat isteriz yetişmek için
binbir pişmanlıkla
La ilahe illallah
Muhammedün Resülüllah’la.
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MEHMET KURTOĞLU
Na’t-ı Şerif
Gül sensin gülemezsin, ağlarsın ümmetine
Nurun ki, ışık saçar dünyanın zulmetine
Sevginle dolup taşan yüreğimde dert, hüzün
Hasretinle büyüyen yaralı gönlüm mahzun
Gözlerim buğulandı, güz yağmuru yağacak
Parmakların bir pınar ruhuma nur sağacak
Aşkınla yandım piştim, aşkın gönlüme nimet
Hıra’da müjdelersin Arafat’ta hep rahmet
Sevgilinin sevgilisi, resulüsün tertemiz.
Âşıklar kitabında Yusuf, suretinden iz
Narını nuru sevdim; efendim, kanım, canım
Hasretim yokluğuna arşa çıkar figanım
Yakup gömleği koklar ben aşkınla teskinim
Kanım içime akar, kalbimde büyür ahım
Âşıklar çölü sever, çölde saklanır gamım
Koca vaha içinde seraplardır ahzanım
Bu başıma gelenler, gelse günler başına
Gün kararıp döner, yağmurlar gözyaşına
Aşk bir şahadet dedin, gizlenirse gönülde
Yüreğimde yaşadın düşmedim dilden dile
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Aşkım mecnunun aşkı, iffet Yusuf’tan miras
Ey Nebiler Nebisi rüyama girsen biraz;
Razıyım bu uykudan bir daha uyanmasam
Belli olmaz imanım ateşinde yanmasam
Şiirim Süre-i Yusuf, ilhamım mah cemalin
Aşkındır kalbimdeki tecellisi kemalin
2008 / Urfa
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MUSTAFA UÇURUM
Sana Doğru Hicretteyim
Yüreğim damla damla bir sızıyı yaşıyor
Adını anmak bana cennettir resulullah
Hangi yana çevrilsem içim sana bakıyor
Seni duymak zaferdir yetişir resulullah
Asırlar gelip geçse adın hep bahar bize
Pejmürde yürüyüşler dile gelmeyen sözler
Avcumda sakladığım bir hurma çekirdeği
Tohum verir adınla nur dolar gözlerimiz
Hüznüm hüznüne kardeş, dualarımda adın
Katmer katmer yükselir kandil gibi göğüme
Bu ne onulmaz deva, ne tarifsiz saltanat
Asırlar gelip geçse adın hep bahar bize
Adını anmak bana cennettir resulullah
Seni anlamak için yürekler çırpınmalı
Adınla gidilmeli en onurlu cihada
İçimden başlamalı kutsal ayak sesleri
El ele tutuşmalı tüm coğrafya tüm evren
Senden öğrendik deyip adaleti sevgiyi
Çıkmalıyız yollara, yolların başı sensin
Bitirmeliyiz yolu, yolların sonu sensin
Seni anlamak için yürekler çırpınmalı
Seni duymak zaferdir yetişir resulullah
Kıymetli cevher gibi taşıyorum kalbimde
Seni andıkça her an gül kokuyor her yanım
Bir mahzun yetim gibi yürüyorum çöllerde
Bir ışık donanması sarıyor her yanımı
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Adın kalbime nurdur, sözlerin âb-ı hayat
Mülteci oluyorum bu köhnemiş asırdan
Sana yöneliyorum neyim varsa ardımda
Güçsüzdüm gücüm oldun yüzümde senin nurun
Her yanım karanlıktı senle açıldı göğüm
Kıymetli cevher gibi taşıyorum kalbimde
Seni duymak zaferdir yetişir resulullah
Ey Nebi! Senle başlar dünyamın aydınlığı
Bir özlem devrimine dönüşür adımlarım
Seccademin üstünden eksilmeyen gül kokun
Değiştirir yüzümü, bakışım efsunlanır
Kirpiğimin ucundan ey Nebi akan yaşlar
Hicretidir kalbimin şefaat dilekçesi
Bir ışık donanması içimi aydınlatan
Yağmur olsun her nisan evrenin müjdecisi
Ey Nebi! Senle başlar dünyamın aydınlığı
Adını anmak bana cennettir resulullah
Sen varsan bu evrende bütün eksikler tamam
Mühürlenmiş kalplerin elbet çaresi sensin
Seherlere, kuşlara, dalda duran güllere
Güçsüze, yetimlere, kâinatın rengine
Bir müjdeci oluyor yüzündeki tebessüm
Seni andıkça Nebi her yer saray oluyor
Korkusuz bekliyorum bir savaş meydanında
Evrenin efendisi, kâinatın sebebi
Sen varsan bu evrende bütün eksikler tamam
Seni duymak zaferdir yetişir resulullah
		
Yüreğim damla damla bir sızıyı yaşıyor
Adını anmak bana cennettir resulullah
Hangi yana çevrilsem içim sana bakıyor
Seni duymak zaferdir yetişir resulullah
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VURAL KAYA
Bir Maviyi Geçerek Naat
		
		

Bu gül devrinde ömrünü geçirme zâyi’ ey gaafil
Ki gül devri bigî teczek geçer bu ömr devrânı

						

Hoca Dehhânî

iyi geçişler üstleniyorum iyi ve ürkek bir maviyi geçerek mesela
kimsesiz can evlerini, iyi ayrılıklar gibi ve bunlarla bunlarla
bütün hiç’lerle geçti ömrümüz, umursanmaz bir umur gibi
nasıl kapıp kopya etmiş anlamadık, sızılarımızdan mağrur mahrem
insanın gırtlağına çökerken bir akşam üstü ezintisi
bulanıktı, geçip giderkenki mavi ile gül derimleri de geçti gitti
EFENDİM
uzak yerlerden gelip şehirlerin alnına sürülen bu noksan
zarifçe sürülen lekelerden, aklım bana yar iken yine noksan
gövdeleri yakın bir sessizlikle geldiler de, ah o ıssız
ıssız kemiklerin sofrasında öyle ulu orta, kemlikle beyhudedir
tabaklarda gümüşten el işlemeli kibirleriyle etrafımız
yemişlerini devşirdiğimiz bir mevsimle, gelip durduk işte
gelip geçiyoruz, felekler ziyanımıza şahittir
EFENDİM
eğridir şimdi zaman, sürgünlerini ıtır kokularıyla getirdi
aşksızlara çarpa çarpa yürüdüğümüz ve kurgularla
baktığımız kırk kapılı hayatlardan, gösterişli ruhlarımızdan
çiğnediğimiz ekmek bile utanıyor, efendim
bir kuş konuyor, konacak bir pervazı yokken, konuyor yine de
herkesler içyöresinde bölük bölük yurt tutmuş da
bir çığlık bir çığlığa çarparak, işaretliyor çiğnediğimiz ekmeği
zor zamanlar edindik kendimize; maslahat sevicileriz artık
EFENDİM
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sesine yaslandığımız melekler bile aralıksız mustarip bizden
sesler dünyayı ipeksileştiriyor bu yüzden, evradları biriktiren
vaiz, bütün evradlardan bir baharla, yalnızlık bavulunda mesela
çağlardan gelip geçiyoruz göğe mahzun bakarak, efendim
kutsallarımızla aramıza mahya gerdik de, yine de geçmedi
ömrün defosu, salınıp durduk kutsallarla, kibrimize katıp onları da
EFENDİM
bir moderndi gülmece, bir çirkin bir şeffafa ulanınca
utanç utanca, kıt kanaat evlerimizi yıktı, keşişlerin yalvarışı
ekmeği ve umudu boşa harcadıkça kirlendik, efendim
bir kuytuya akan ve gerisin geri denizlere dökülen mavi
o sıralar körpe sesler ulu seslere dönüştü de, ecirsiz
gençken geniş yakalarımıza düşen bir gökyüzü gibi
kurmaca şeylerle incinip, parklarla, bulvarlarla
halklarımız iki dirhem bir çekirdek, affını affını dileriz
EFENDİM
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TAKDİM

AHMET KÖSEOĞLU
T.Y.B. Konya Şube Başkanı

Şairlerin Filistin’i, Bizim Filistin’imiz

F

ilistin yıllardır kanayan yaramız... Çoğunlukla dile getiremediğimiz, kalbimizi parçalayıp geçen duyguları yaşıyoruz Filistin denilince...

İçimizde büyüttüğümüz taşları her fırsatta fırlatsak da bu büyük
acının yaralarını sarmaya takat yetiremiyoruz; yine de yorgun düşmüyoruz.
Misket bombalarına, fosfor bombalarına karşı buğz ediyoruz; 5 vakitle dua...
Bazen tüm vakitlerimizi alsa da Filistin, çaresizliğimizi affetmiyoruz.
Toprağı kanlı Filistin’e karşı tüm dünyanın sessizliğine inat kelimeler kuruyoruz bir de... Filistin davasına güç olsun diye şiirler söylüyor
şairlerimiz.
Kimi zaman bir feryat oluyor mısralar, kimi zaman da bir tokat...
Şairlerin Filistin’i; bizim Filistin’imizden başkası değil elbette.
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İçimizde büyüttüğümüz duyguların, kızgınlıkların, gözyaşlarının,
duaların, feryatların, yakarışların, uyanık olmanın, en önemlisi de direnişin en kuvvetli ifadeleri şiir olup taşıyor...
TYB Konya Şubesi olarak, kuruluşumuzun 15. yılında, yıllık faaliyet takvimimizin başına ‘Şairlerin Filistin’i’ programını koyarak en
azından yerimizi belli ediyoruz.
Biliyoruz ki, safların darmadağınık olduğu bugünlerde, durduğumuz yerin belli olması derin anlamlar ifade ediyor.
Tüm insanlığı Filistin davasıyla ilgili olarak saflarını belli etmeye
davet ederken, insanlık dışı katliamlarla işgalini sürdüren İsrail’in işlediği akıl almaz vahşeti de Makam-ı Âli’ye şikâyet ediyoruz.
Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın Filistin davasıyla ilgili olarak bayraklaşan şiirini sizlere emanet ediyor, tüm şairlerimize yüreklerimizin
tercümanı mısralarını bizlerle paylaştıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.
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M.AKİF İNAN
Mescid-i-Aksa
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Varıp eşiğine alnımı koydum
Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu
Gözlerim yollarda bekler dururum
Nerde kardeşlerim diyordu bir ses
İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin
Unuttu mu bunu acaba herkes
Burak dolanırdı yörelerimde
Mi’raca yol veren hız üssü idim
Bellidir kutsallığım şehir ismimden
Her yana nur saçan bir kürsü idim
Hani o günler ki binlerce mü’min
Tek yürek halinde bana koşardı
Hemşehrim nebi’ler yüzü hürmetine
Cevaba erişen dualar vardı
Şimdi kimsecikler varmaz yanıma
Mü’minde yoksunum tek ve tenhayım
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı
Çöllerde kayıp bir yetim vâhayım
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Götür Müslümana selâm diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu
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ÂDEM TURAN
Beyaz Vahşet
Balkonda çay içen vampirler
El vurup tempo tutuyor
Aşağıdaki vahşete!
Hey vampirler, şeytanın kızları, ahtapotlar!
Kahrolası bu savaş tam sizin için!
Bu tanklar, parçalanmış gövdeler, buldozerler!
Yetmezse eğer bunca kan, sahiden yetmezse!
Üstüne bir duble yıllanmış çamur için!
Yıllanmış çamur mu?
Yıllanmış şarap diyecektim, affedersiniz.
Affedersiniz sizi rahatsız mı ettim şimdi bu saatte
Keyfinizi mi kaçırdım şarabınıza çamur atmakla
Aslında ne fark eder, mademki buradasınız
Ha çamur içmişsiniz, ha şarap
Ha kan içmişsiniz, ha zakkum şerbeti!
İçin içebildiğiniz kadar bulduğunuz her şeyi!
Tempo tutun, çığlıklar atın, kendinizden geçin!
Bütün bunları vahşice yapın ama, çünkü size bu yakışır.
Ve ama sakın unutmayın aşağıdaki vahşeti!
Unutursanız büyüsü bozulur sonra hayatınızın
Yeryüzü cennetini asla bulamazsınız!
Affedersiniz, size bir şey daha söylemek istiyorum
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Keyfinizi kaçırmak istiyorum birazcık daha
Size bir taş atmak istiyorum mesela şimdi bura
Sonra bir tane daha, sonra bir tane daha.
Efendinize de ayakkabılarımı fırlatmak istiyorum
Bunu sonsuza kadar yapmak istiyorum, Allah biliyor ya.
Hem bizim kuşlardan ve karıncalardan nice ordu arı
Esen rüzgârımız, patlamaya hazır öfkemiz, dinamit gibi şiirlerimiz
Bir de umudumuz var: “İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ”
Şimdilik onlar ölülerimizi cennete taşıyorlar: âmennâ!
Sonra da sizin için gelecekler, bir gün mutlaka gelecekler!
Gelecekler ve size taş atacaklar, haberiniz olsun!
Hey balkondaki leydiler, ahtapotlar, size diyorum!
Size lanet ettiğimi annelerinize söyleyin,
Kanlı vadilerden size helva taşıyan babalarınıza da söyleyin!
Söyleyin gördüğünüz bütün çocuk katillerine!
Biliyorum siz vahşetinizi aşağıda işlersiniz dâima!
Sonra da balkonlarınıza çıkarsınız, vâdedilmiş kulelere
Yaz ve kış seyredersiniz oradan etin kanayışını; zevkle
Kanın höpürdeyerek akışını, şehrin yıkılışını; zevkle
Saç baş darmadağın olmuş anneleri, perişan babaları; zevkle
Akdeniz’in, Nil’in ve Kızıldeniz’in ağlayışlarını; zevkle!
“İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ”
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AHMET EFE
Yuh Olsun

(27 Aralık 2008 Cumartesi günü ve daha sonraki günlerde Gazze’ye
düzenlediği kalleş saldırılarla; yaşlı, genç, çocuk ve ihtiyar demeden
50CTe yakın Müslüman Filistinli’yi acımasızca katleden İsrail’e
sayısız lanet ve onların şehid ettiği kardeşlerimizin aziz ruhlarına
sayısız Fatihalarla...)

Yâ Rabbî! Bu ne çirkin bir vahşet ki cihanın
Gözlerinin önünde vicdâna kan ağlatır!..
Yâ Rabbî! Bu ne büyük bir zillet ki vicdânın
Katline fermân edip, hicrana kan ağlatır!..
Yâ Rabbî! Bunca derdin bir devası yok mudur?
Yârelerim sızlıyor, hiç şifâsı yok mudur?
Yâ Rabbî! Bu ümmetin Mustafâ’sı yok mudur?
Üç buçuk soysuz çıkıp devrâna kan ağlatır!..
Yâ Rabbî! Şu feryâd u figânım bitsin artık,
Şu hayâsız canavar kahrolup gitsin artık!
Yâ Rabbî! Verdiğimiz kurbanlar yetsin artık,
İsrail denen cânî kurbana kan ağlatır!..
Yâ Rabbî! Maymunların, hınzırların dölü bu!
Yâ Rabbî! Ol İblîs-i lâinlerin kulu bu!
Dokunursa zehirler, bir dikenli çalı bu!
Yuh benî İsrail’e! Cihâna kan ağlatır!..
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Altından bir buzağı yapan bunlar değil mi?
Samirî’nin putuna tapan bunlar değil mi?
Hep Hakkın teşbihinden kopan bunlar değil mi?
Yuh bunlara! şu mâsum canana kan ağlatır!..
Bunlar menn u selvâyı sarımsağa değişir!
Bunlar zümrüt vahâyı çorak dağa değişir!
Her sözleri yalandırçağdan çağa değişir
Bunlar “belhum adal”dir, hayvâna kan ağlatır
Bunlar bizim Mescid-ı Aksâmıza kıyarlar
Bunlar bütün dünyayı aptal diye sayarlar
Sırtlanlardan daha çok kan içer de doyarlar
Bunlar ahd u vefâya, ihsana kan ağlatır
Özünde bin cinayet, ihânet, hıyânet var,
Ne din var bunda yâ Rab, ne zerre diyânet var
Yâ Rabbî! Bu ne azgın ne kudurmuş canavar
Annesini vurur da ceylâna kan ağlatır!..
Yâ Rabbî! Şu hayâsız zâlimler durmaz mı hiç?
Bir kahraman çıkıp da hesâbın sormaz mı hiç?
Şunca olup biteni mihenge vurmaz mı hiç?
Zulüm ermezse sona, zamana kan ağlatır!..
Yâ Rabbî! Paramparça dağıt küfrün ağını!
Ne olur başlarında parçala Tur Dağı’nı
Bitir artık İlâhi, küfrün altın çağını!
Şu İsrailoğlu hep insâna kan ağlatır!..
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Yâ Rabbî! Düşsün hepsi kazdıkları kuyuya!
Yâ Rabbî! Yaptıkları zulüm gelmez sayıya...
Yâ Rabbî! Çıkar bizi bir selâmet kıyıya.
Bunlar nankör İlâhî, ummâna kan ağlatır!..
Yuh olsun İsrâil’in nâmûs u ârına, yuh!
Soygunla ele geçmiş bil cümle kârına yuh!
Mü mini idâm için kurduğu dârına yuh!
Yuh olsun zâlimlere ki, câna kan ağlatır!..
Yuh olsun Allah için verilmeyen câna yuh!
Küfürle kazanılmış hem devlete, şâna yuh!
Şu İsrail denilen ebedî düşmâna yuh!
Lâkin Allah büyüktür!.. Düşmâna kan ağlatır!..
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HÜSEYİN AKIN
Geride Kalanlar İçin Türkü
Üşür tohum, toprak üşür, taş üşür
Sımsıkı yumup gözlerini geceye
Açlığın nöbetini tutan çocuklar
Dönerler yüzünü ölüme karşı
Siz mezar kazarken bir sivilceye
Ne çok işimiz var kimden bilelim
Şansımıza küselim, bahse girelim
Dünya bir silah namlusu üstümüze
Neresinden tutsak ateş alıyor
Bir sürü İsrail bir sürü füze
Ağlamanın önünde kaskatı duvar
Bütün hatlar dolu, seferler iptal
Vicdan o yaralı kuş nereye sığar
Kazımış insanlık göğü göğsünden
Havada kimsesiz ölüm sesi var
Çığlık olup gökten yere düşünce
Üşür ümit, üşür acı, taş üşür
O ahlaksız etik reel politik
Korku bayrağını çekmiş göndere
Damarda kan gözlerdeki yaş üşür
Sabahsız düşlerden Gazzeli anne
Dünyanın anlamı değişsin diye
Son teli koparıp örer boşluğu
El etek çekilir haritalardan
Şiir vatan olur tüm Filistin’e
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AKİF KURUÇAY
Balçığın Halleri
Yüzüne vur balçığı, hallerden biri bu olsun
kaçmak isteyen kim bu savaştan
çeker gibi boşluğa bir bir söylenecek sözleri
çıkarmadan kamından, meydanı bırakana
her taş bir ayettir ve oranın kadınları
taş doğurmaz, ayet doğurur, meydanda
emecek günleri varken hayattan kesilivermiş
bir oğul kucağında, bir baş kucağında,
demirle ezilmiş, çelikle tırnaklanmış
o başta donakalan son mübarek bakışa
av partisinde insan eti, barbekü, buzlu kola
balçığın hallerinde nice şey, taştan başka
bir de geceler soğuk, bir de kucakta bekleyen baş
yüzüne serp toprağı, hallerden biri de veyl olsun
koynumda taşa su verdim, sürdüm aleve
taştan alev çıkar mı, kitab’ı kavrarsan çıkar
göğsüne girdiğinde de. bak sana soğuk baş!
alev çakıyor ya göğsünde annenin,
ve meydanı bırakanın karnında ilenç
ve sözleri boşlukta güden politikanın...
nerde kalmıştık; içinden gelmesine bırakma,
bekleyen kim, bekleyene aldırmadan ırmaklar,
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akışta, kalmadan, oyalanmadan, dinlenmeden
toprağın hallerinden bir ayetle akışta.
yola çık, kana karış ve sesini bekleyen taşlara
göğüs aç, hareket ver durmaktaki doğana
dilde söz,
damarda kan,
balçığın hali
dilse söz,
damarsa kan,
balçıksa hali
balçığın hallerinden kılıç yarası canı yontan
didişme, buyruk tutmaz hıncı oluşun
İbrahim›de direniş, davut’ta kan döküşün
ruhtaki neşidesi doldurdu haritada
yıkılmış şehirlerle kararmış sokakları
bir bir evleri, siperleri, bileğinden öperek
sevgilisini taşla cepheye uğurladığı sabahın
-bugün de direndi evimiz sevinci, akşamında.
duruşu yüreklendirir siperleri
direnen evinin penceresinde arap kızının
akşamı akşam yapan o sabırlı bekleyiştir
erkeğini erkek kılan, bileğe yürüyen sevgi
balçığın kan çekişi, haritada ağdı üstün
bir coğrafyaya, benzemez hiçbir akrabalık
birbirine, akarak birleşmek kadar cephede
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M. ALİ KÖSEOĞLU
bir adı kudüs bir adı felluce
yankısı dağa vuruyor şehrin
anneannelerin göz bebekleri
alevli sabahları kucaklıyor
/ıslak bir sofra kadar kanlı
ıslak bir sofra kadar hor
rüyaları yorumlayan bilge
okuduğu son ayeti
savuruyor
şimdi dönüyor mevsim
ilkkış oluyor
ve sonyaz
rüyaları yorumlayan bilge
okuduğu son ayeti
yüzüme savuruyor
/yankısı dağa vuruyor şehrin
bana vuruyor gölgesi
büyük seslerle kapanan
kapılar ardından
şehrin kaderi çiziliyor
yüz sürülesi topraklar
gözü önünde dünyanın
nasıl da kirletiliyor
/bir adı Kudüs oluyor acımızın
bir adı Felluce.
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MUSTAFA UÇURUM
Ben Kendimi Çeke Çeke Karanlığın Ortasından
Ben kendimi çeke çeke karanlığın ortasından
Yüzümün eskisini çarpa çarpa duvarlara
Bir şarkıya başlıyorum sesi benle başlayan
Çok zaman kasırga çok zaman tufan oluyor sesim
Taşları yerine koyacak bir çöl rüzgârı gerek bana
Asırlık sızılarımı atacağım sırtımdan
Günahsız yok batıda mevsim ne olursa olsun
Doğuda, kuzeyde, güneyde benim yüzümün dediği her yerde
Bir balçık gibi yapışıyor her yerimize Amerika
Bulaştıkça gözümüze, yüzümü ellerimize Amerika
Biraz daha rengi kaçıyor dünyanın kalbi bir coğrafyanın
Filistin’in Irak’ın Afganistan ve bütün mazlumların
Şapkasını önüne eğdikçe gözleri kanlı bir kanlı
Ben kendimi çeke çeke çıkacağım karanlığın ortasından
Karıncalandıkça parmak uçlarım bir kavrayışın tazeliğiyle
Dilime düşecek en gür sedadan devrim şarkıları
Vakti geçmez bu şarkıların sen de söyle
Çık meydanlara dualara yağmurdan sonra sokaklara
Gürbüz bir haykırışla sesini çoğalta çoğalta
Alnından öp bir şehri kanın çekilsin damarından
Çatlat azminin direnicini ne başlayacaksa direnmek adına
Allah ne kadar da yardımcı oluyor bize görüyorsun
Ben kendimi çekiyorum karanlıklardan duvarlara çarpa çarpa
Yüzümün eskisini bırakıyorum bir ırmakta yıkana yıkana
Ben kendime ben oldum sesim benden daha yukarda.  
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Ne kadar gri varsa seveceğim alnımı çatlatarak
Ne kadar zenci varsa seveceğim hayatın kıyısında
Bir çınarın gölgesini çekerek güneşin ortasından
Memleket meselesi sayacağım ne kadar yeni yetme yaram varsa
İpini ben çekmek için bir çığlığın bir uçurumda
Mağrur edalarla pişman olmamak için bu coğrafyanın rengine
Gözlerimi savaş rengine boyayacağım sevgilim
Geçtiğim yollardan bir kez daha başım dik geçeceğim
Bir hançeri sürerek tenimin en yarasız yerine
Yürüyeceğim bir coğrafyanın yürüyeceğim tam kalbine
Canı burnunda nefes alıp veriyor gençliğim
Hiçbir hesabı yarı yolda bırakmıyor gençliğim
Kıyam eder gibi toplanıyor çocuklar bir avuç kadarken
Omzumda bir yük, yürüdükçe artan soyut bir yük
Uzadıkça uzayan iliklere işleyen bu soğuk savaş
Bitecek biliyorum ben karanlığın ortasından geçeceğim bir zaman
Omuzlarımdan akacak günlerdir beklediğim aydınlık
Tarihin görkemine yeni bir kule eklenecek
Yağmur yağacak güneş çıkacak Allah bize yardım edecek
Karanlığın ortasından çıkacağım başımı dik tuta tuta.
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SIDDIK ERTAŞ
Mülteci
eksiltili cümlesiyim ağlayan her çocuğun
hüzün çağrıştırır diye hüzzam şarkısı
davayimada olsun ister ister kibya köyünde
deîr yasinde lidada sabra ve şatillada
acıların karanlık rahminden sezaryenle
gelip alnıma saplanmakta cam kırıkları
sübhanellezi esra bi abdihi leylen /
ey göklerin allahı ey yerlerin allahı
gücümün yetmediği yükler yükledin bana
birer birer çöktüler naif omuzlarıma
ırgun stem haganah ve diğer yahudiler
işgal edildi tenim fırattan nile kadar
‘sahipsiz’ kaydı düşüldü dağlanmış cesedime
minel mescidil haram /
namaza utanır oldum işgalde ilk kıblemiz
tam on iki yerden beş vakit kan içinde
aksanın beş vakit utanç makamındayım
söz orucunda sanki inanmış tüm kulların
artık vakti gelmiştir ikinci vaadinin
insanı insan ile savmak senin sünnetin
ilel mescidil aksa/
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nur içinde nur ile aydınlanmış kadının
gırtlağından fırtınalar kopmaktadır nafile
“çocuklarımı koru onlar küçüktür tanrım”
çöküyor omuzlarım çöküyor yere kadar
onlarla konuş tanrım daha çocuktur onlar
dua için kalkmaya bile küçük elleri
barekna havlehu linuriyehu/

bir ırmağın kıyısında korkudan titreyerek
dönerek elçisine sen ve rabbin savaşın
biz burada kalıcıyız diyerek geri dönen
bu kavim değil miydi ihanet edip giden
rabbine kördür insan kursağındaki kinle
inel insane lirabbihi lekanud
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VURAL KAYA
Irgatlı Şiir
Bu kimin duruşu, bu sizin gülmediğiniz saatlerde
Her cümlede iki tek göz, bu kimin
Ya da kim korkuttu bu kadar sizi
					
Cansever
İncindim yerler dolusu gökler dolusu incindim
Çok vardiya geçti üstünden incinmelerimin
Sefertasları geçti gümüşvari
Kirli sakallarıyla akşamı üstün körü onaranlar geçti
İncindim ırgatlı günler dolusu mülevves müsvedde günler
Abdullah Harmancı incindim ben
Yerlere göklere incindim
Yüzleri dökülüyordu gerçeğin yerlerin göklerin yüzleri
Gazze’nin yüzleri dökülüyordu dünyanın iki yüzleri
Yalana ırgat durmuş ajanslar dökülüyordu
Eskilerin kulak kabartıp hane halkını susturduğu
Azarlayarak susturduğu
Koca bi yüz yıl azarlayarak susturduğu
Fairuz, Beyrut şarkıları söylüyordu yanıksı
Fakat ırgat oluyordu yine de şarkılar
İncinmek, çok vardiyalı ırgat oluyordu bu
İncinmek, incinip unutmak sonra
Küfrettiğim zamanlar oldu
Olur bazı böyle ama sıklıkla ırgat işte
Sapan taşları ırgat petrol şeyhleri ırgat
Koynunda biriktirdiği günahlarla kirli her şey ve ırgat
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Adamlar ırgat kadınlar ve ırgat herkes
Uçması özgürlük kuşlarının, uçmak değil ırgat
İçimden kopup gelen kavgada sarsılarak beklemek seni
Çocuk,
Sırası gelenin cellada boynunu uzatması diye bir şey var
Al işte bu da ırgat
Yani ırgat işte bu karanlıklar
Topuklarımızdan vurula vurula ağaracağı yalanı bu karanlıkların
Bu da ırgat
Zihnim mesela zımnen allak bullak
Korktum incinmekten korktum ve incindim
Korku, babamla Türkiye arası bir yerlerde
Bazı vardiyalardan kirli sakallarıyla dönende babam
Her acının sakalları mütemadiyen kirli
Babam ırgat
Korku ırgat
Topuklarım vurula vurula ırgat
Saatler ırgat gülmediğimiz saatler
İçimden kopup gelen kavgada sarsılarak beklemek seni
Çocuk,
Kim korkuttu bu kadar sizi
Kurşun yağmurundan kaçarak babamla yaşıt çocuklar
Dünyanın saçaklarına sığınarak büyüdüler büvüdüler büyüdüler
Büyümek hep ırgat
Kaçıp gelin yine
Gelin çocuklar gelin
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TAKDİM

MEHMET HANÇERLI
Karatay Belediye Başkanı

S

evgili Karataylılar, kıymetli şair dostlarımız... Şehirleri var eden
sahip oldukları kültür varlıkları, sanat eserleri ve şahsiyetlerdir.
Bugün Mevlâna Celaleddin Rumisiz bir Konya, Hz. İbrahimsiz bir
Urfa, Ulu Camisiz bir Bursa düşünülemez. Bu değerler yeri geldiğinde tüm medeniyetimizi, tüm Anadolu’yu ve hatta tüm insanlığı temsil
edebilecek kudrettedir.
Biz özellikle şehirlerle aramızdaki kültür alışverişini çok önemsiyoruz. Çünkü bugün bir belediye başkanı olarak hizmet vermekten
şeref duyduğum Karatayımız, Anadolu’nun tam ortasında farklı kültürlerin bir aradalığına, dünyanın en güzel örneklik teşkil etmiş izleri
silinmez medeniyetimizin bakiyesidir. Kültür ve medeniyet imbiğinden süzülmüş, zamanın yıkıcılığına aldırmaksızın asırlarca ayakta kalabilmiş eserlerimizi tanıtmak, onlardaki manevi derinliği paylaşıma
sunmak, yine aynı hassasiyetlerle diğer şehirlerimizin tarih içerisinde
ürettiği değerlerden faydalanmak özellikle gençlerimiz, çocuklarımız
için çok önemli.
Bir belediye başkanı olarak, bu sorumlulukla hareket ettiğimi, şehri
sadece binaların donattığı yolların kuşattığı yaşam alanları olarak
değil, kültürel ve tarihî mirasıyla adeta nefes alıp veren bir organizma
olarak gördüğümü her fırsatta söylüyorum. Şehirlerimiz de canlıdır,
her canlı gibi bir ruha sahiptir. Fizikî ve ruhî ihtiyaçlarını giderecek
olan da en başta bizleriz.

350
Karatay’ın semtlerini gezdiğimizde geçmişten günümüze kalan
pek çok tarihî eser görürüz, ama şehir bundan ibaret değildir elbette;
bunun yanında kesif bir manevi iklim yolculuğu sarar ve onu çarpıcı,
büyülü bir hale dönüştürür. Karatay, dünyanın önünde saygıyla eğildiği Mevlâna Celaleddin’den, Hacıveyiszade Mustafa Kurucu merhuma varıncaya kadar gönülleri süsleyen öyle zengin manevi önderlere
sahiptir ki! Bu önder şahsiyetlerin miraslarını layıkıyla taşıyabilmenin
derdini sahiplendiğimizi de bilmenizi istiyorum.
Bu kitap Urfa ve Bursa’dan şehrimizi teşrif eden değerli sanatçıları
Konyalı sanatçılar ve sanatseverlerle buluşturan bir program dolayısıyla hazırlandı. Şairlerimizi hürmetle selamlıyorum. Programı bu yıl
da ülkemizin kültür ve sosyal hayatında etkinliği ve gerekliliği tartışılmaz bir kuruluş olan Türkiye Yazarlar Birliği Konya şubesi ile ortak düzenlemeyi gerekli gördük. Bu nedenle Türkiye Yazarlar Birliği
Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu’na ve programda emeği geçen
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Ve programımıza katılan güzide Karatay halkını hürmetle selâmlıyor, esenlikler diliyorum.
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ÖNSÖZ

AHMET KÖSEOĞLU
T.Y.B. Konya Şube Başkanı

Sevgili Karataylılar,
Öncelikle bu yıl ikincisi tertiplenen Mevlâna Şiir Akşamı’nın mihmandarı Karatay Belediye Başkanımız sayın Mehmet Hançerli ve ekibine, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve tüm Konya halkı adına
programlarımıza sağladığı maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür ediyorum.
Dünyamız küreselleştikçe devletlerin sınırları kalkıyor, ülkeler arası rekabet siliniyor. Bunun yerine şehirlerin, şehirlere ait kültürel değerlerin önemi artıyor. Artık dünyamız şehirlerin temsil ettiği değerler
örtüşmesiyle oluşacak bir medeniyet tasavvurunun hüküm süreceği
bir süreci yaşıyor.
Kültürel zemin şehirlerimizin gelecekteki konumlarım belirleyici
bir etmendir. Zemini beslemek şehirlerimizin de, insanlarımızın da geleceği için hayatî önem taşıyor. Değerlerin çatışmadan buluşabileceği
ortamların varolması, varolan ortamların özenle korunması her şeyin
başında. Birbirini tanımak birbirini anlamayı doğurur. Anlama ve anlaşılma arayışı ise insanlığın her dönem en güncel ihtiyaçları arasında
olagelmiş temel bir mesele.
Bu nedenledir ki son yıllarda ülkemizdeki pek çok şehir bir başka
şehirle kardeşlik ağları kuruyor, hatta bu kardeşlik arayışının dünyanın
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farklı coğrafyalarına kadar uzandığı da görülüyor. Uzak ülkelerin uzak
şehirleriyle çok yakın, çok sıcak ilişkiler geliştiriliyor. Biz de Türkiye
Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak beş yıldır “tanışma ve anlaşma”
halinde olmayı önemseyen programlara imza attık. Urfa, Bursa,
Mardin, Afyon, Eskişehir gibi pek çok şehirler önümüzdeki uzun yıllar
sürmesini umut ettiğimiz kültürel münasebetin ilk adımlarını attık.
Gittiğimiz şehirlerde unutulmaz bir konukseverlikle ağırlandık.
İşte bugün o buluşmalarda atılan iyi niyetli yaklaşımların mahsulünü topluyoruz. Bu yılki programımıza Urfa’dan ve Bursa’dan sanatçı
dostlarımız da iştirak etti. Toplumlar arası iletişimi en kolay sanatçılar
ve kültür insanları kurabilir. Konya, tarihi boyunca kapıları sanatçılara
ardına kadar aralanmış bir şehir oldu. Yeni fikirlerin, taze eserlerin hayat bulduğu bir yer oldu. Sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizle kolektif bir şuurla hareket halinde olmalı, şehrimizin bir merkez
olma özelliğini sürdürmeliyiz.
Umuyorum ki yapılan bu programlar gelecek yıllarda da sürer. Şiir
akşamımızı kilometrelerce yol katederek şereflendiren şairlerimize,
programımıza ev sahipliği yapan Karatay Belediye Başkanımıza ve
ekibine, ilgili güzide Karatay halkına teşekkürlerimi iletiyor, sağlık ve
afiyetler diliyorum.

Haziran 2009
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METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU
Yıldızlardan Sarkan Örümcek
Dostun avazı sahte, düşman çığlığı keskin
İkide bir yaz gelip, hayatımı sarsmasa.
Evimin iklimini Akdeniz ayarlasa
Tek mevsimi yaşasam, içimdeyse tek tasa.
Kimsesiz bir mutluluk arıyorum bir ömür
İnsan eli değmeden her şeyim hazır olsa.
Penceredeki perde, ellerimin eseri
Sabah güneşi yalnız benim yüzüme vursa.
Usandım insanları etiyle tanımaktan
Canı pazar malıdır, gönlünde kilit varsa,
Bırakın denizlerle, ormanla konuşayım,
Soruma cevap versin, zeytin ağaçlı arsa.
Ve kuşlarla çekirge ve zararsız akrepler
Gecenin ışıklarla kirlenmeyen kumaşı,
Yıldızlardan aşağı sarkan dev örümcekler
Mermerine alnımı dayadığım bir masa.
Siz “Çocuk” mu dediniz; demeyin, dayanamam
Kömür saçlı bir oğlan gülümsüyor dört mevsim.
Bu çocuk çok yaşamaz, hissi var içerimde
Ya, bir gün, bu kehanet, doğrulanır, çıkarsa?
Kapatıyorum rüzgâr düşkünü perdeleri
Ruhumun zaptiyesi gibi keskin ışıklar.
Gazeteler gözümü siyah bantla örtüyor,
Ya kalbimin gözleri; onlar apaçık oysa.
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Ne mümkün yeryüzüne inse melek yüzüyle
Biri yaşlı sırtımı, muhabbetle sığasa.
Ve dese “gir cennete, acıların elverir”
Bunu üç kez söylese, üstüne basa basa.
“Hadi” desem “Ailem, eşim ve çocuklarım”
Mekânın direğiyle zamanın ipi kopsa
“Elçi, şurda bir yerde, O’na komşu olalım.”
Ah şu düşündüklerim, yine hayal olmasa.
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METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU
Necip Fazıl
Ne kadar kalabalık konuşuyor bu adam
Harflerin arasına iğne bile sığmıyor
Şeffaf kelimeleri, kapatıyor buzlu cam
Cama vuran yağmurun, her tanesi ağlıyor.
Altımızdan minderi sezdirmeden alırken
O suratsız bedenin elini tutuyorum;
Bu metalik temastan, bütün vücudu diken,
Gözleri, avucumda söndürülmüş, dev bir mum.
Bereketli, davetkâr sözlere koşmalıyım,
Dilimin tam altına, kızgın bir çakıl taşı,
Kendi kabrimi kendi elimle eşmeliyim,
Kaldırmalı bir efsun, göğsümden bu telaşı.
Ötekinin varlığı, sarsıyor benliğimi,
Sesimin körfezinde kelimeler demlenir.
Muhalif sanıyorum, yanımda görsem kimi,
Hırsımın zincirinde, yağız atlar gemlenir
Kurtlar, benim gölgemde barındı yıllar boyu
Ben Necip Fazıl’ım ben, kendimin kimsesiyim,
Hatiplerin en mümtaz, şairlerin son soyu
Çığlıkların muhteva giydirilmiş sesiyim.
Nane, kâfur kokulu bir baharat kervanı
Atını imkânlara, mühletlere sürüyor.
Heybesinde hanların ve yolların dermanı
Araba devrilmedi, o tekerlek yürüyor.
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AHMET EFE
Hümâ Kasidesi
Bu sevdâ, Kays’ı Mecnûn eden sevdâ demişsin
Zahirde bir sebeptir nice Leylâ demişsin
Bir diken batsa hemen gülü eyler şikâyet
Yaraşmaz civanmerde böyle şekvâ demişsin
Yâr için candan geçen o kanlı dâra koşar
Cana minnet bilinir cevr ü cefâ demişsin
Nefsinin sâkîsine yalvarıp bâde içse
Bendeder zincirine onu dünya demişsin
İdamına o lahza ferman eylerim bilsin
Düşerse serhadinden bir tek kal’a demişsin
Gülzârımın semtine yaklaşmasın var ise
Gönlünün bir yerinde mâl ü hülya demişsin
Şu münkir, hiç cirmine bakmadan isyan eder
Emrime râm olurken arz u semâ demişsin
Temkini kaybedip de ağyâra dönüp baksa
Yağdırırım başına bin bir belâ demişsin
Dilenciler bâbıma yüz sürüp sultan olur
Ne acîb iş... Bu serkeş durur hâlâ demişsin
Kebap olurken gönül firkatin yangınında
Bu firkat o serkeşe uygun ceza demişsin
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Ağumuz Zemzem suyu, zehrimiz Havz-ı Kevser
Virânemiz saraydan pek muallâ demişsin
Şu dünya libâsından tamamen üryân ise
Kafdağı’nda rakseder böyle hümâ demişsin
Yüreğinden koparsan ve uzatsan o yâre
Çölü dahi mesteder gül ü rânâ demişsin
Bir zerrede cihanın tüm esrârı gizlidir
Bir bakışta gizlidir nice manâ demişsin
Kıymeti yok cihanın servet ü samânının
Katımda birdir elbet şâh u gedâ demişsin
Ebû Cehl’in küfrünü giyinmiş sergerdeler
Felaha erdiren söz ancak “İllâ” demişsin
Zâlimin aklı kıttır, bileydi bir mazlûmun
Bir damla gözyaşından taşar derya demişsin
Ne hâin sayyâd imiş, okunun temreni kan
Cehennemin âteşi ona sezâ demişsin
Şu öksüz âhûları bağlamış kemendiyle
Lâyık mıdır yaptığı bunca ezâ demişsin
Cümle âdemoğluna yetişir benim arzım
Elverir bunca kavga, bunca nizâ demişsin
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Hasmı Firavn’a destek veren, yılan çıyansa
Bir ejderha kesilir kuru âsâ demişsin
Her âdem Musa değil ve her dağ Tûr-i Sina
Nasib olmaz herkese bu tecellâ demişsin
Er isen Hüseyn olup şehâdete koşarsın
Çıksa dahi karşına bin Kerbelâ demişsin
Aliyyü’l Murtazalar Zülfikârı çekince
“Aferin!.. Aferin!” der, arş u â’lâ demişsin
Kim ise gayr-ı müslim, bilsin ki Mahmûd’umun
Sancağıyla şenlenir dâr-ı ukbâ demişsin
Enbiyâ vü evliya ve dahî uşşâka nûr
Serapa aşk u vefâ ol Mustafâ demişsin
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AHMET EFE
Ne Lâzım
Bencileyin garibe nâm u nişan ne lâzım?
Devlet ü köşk ü saray ve kehkeşân ne lâzım?
Bir kaba abâ yeter, çok bile göynek bana
Hind ü Çin’den gelirmiş ipek kaftan ne lâzım?
Baykuşların meskeni virâneden farkı yok
İçinde yâr olmayan bağ u bostan ne lâzım?
Bu râha benden mutî bir kurban gerekmezki
Eğer ki kurban olmaz, tendeki can ne lâzım?
Yâde kulak vermesin söyleyin ol nigâre
Ahmed’in kıssasından başka destan ne lâzım?
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İHSAN DENİZ
Yaz Kalbiyle Gelir
Yaz, kalbiyle gelir aramıza.
Çocukça bir nazla hızlanan suskun ve acemi dudaklara..
Yağmuru ve bulutu tutar, gölü efsunlar,
soğuk bir bahçe tadı bırakır gözlerin kilitlendiği bîçare dakikalara..
O kalp üşüten haz, her sabah rûha
değen netâmeli sıyrık; ürpertir dili
ve dilin içinde yırtılan kasveti..
Bütün gece bir mahzen sızısıyla mayalanan niyâz!
Yolar sıcağın esmer tenini; tan vakti
hâtıraya sinen ağlama ve kahkaha birikintilerini..
Balkonda bir kıpırtı olsa, akıp
gider; koyu bir memnuniyet ritmiyle
yayılır, peşimize takılan sokak
köklerine..
Kim bilir; aramızda dolaşan gölgesi
kırılmış bu son yazdır belki de..
Göğü döven o saf yelpaze; ne arar ne bulur,
ince huyları kışkırtan bir havuz kenarı gibi durduğumuz o boşlukta?
...
Yaz kalbiyle gelirmiş aramıza.
Hem de perde olurmuş eski aşkların hâfızasma..
Yazık! Ben ki; çok geç anladım, inanmazdım
da: Bu mevsim kalbimi habersizce örten
ö l ü m   h i s s i
nin sesimden bir daha hiç çıkmayacağına...

|

361

İHSAN DENİZ
Yaz Tutulması
I
Uzun, yaralı bir yaz geçti aramızdan..
Ağır, kocaman, dipten ve yüklü geldi..
Hangimizi seçti, hangimizin buharlaşan tetiğini çekti;
hiç bilemedik..
Bir kez daha ölüme su satan sergi açtık loş kıyılarında,
râkımına uzaklık taşıdık, çilek ve karanfil ve iğde sarkıttık
süvari kuyularına,
şafak kokladık, diyafram tarttık, sonunda hepimiz kaybolduk
o yapışkan takvim fırtınasında..
Tayfında köpek lekeleri, ağır işçilik,
kaktüs böcekleri ve siyam..
(Eşyaya değen nemli sıyrık, koyu bir harf tutulması,
nurda koleksiyon cenderesi, iri kefal salgım,
denize göç ve baş aşağı resital..)
Sarı, parlak ışıklan göğün billûr perdesine asılı;
aşkları kıskanan porselen zamanı, kalbinin
sarhoş sularıyla yıkadı..
Durdum ve seyrettim;
süzülüşünde hiçbir bezginlik emaresi yoktu..
Yamalı hayâllerle yağlanan şakakları,
Hayat niçin bu kadar güzel?
imâsıyla avutmuştu..
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Farkındaydık önce,
avluda her sabah rûhumuza vururken alevi;
unuttuk, rengi solup kısılınca
hayatı kanatan gölgesi sonra..
İşte bir yaz daha geçti:
Baktım, ardından savrulan bakışlar yine nefti,
yine seferi, yine acemi..
İmkânsız hatırlamamam oysa:
Gece yarısı, âniden, bir toz bulutu gibi sarktıydı hançeremize.
Buzdan sürahilerle balkonlara attıydık kendimizi;
üşütmek için kalbimizde kökleşen lâcivert diş izini..
Uzun, yaralı bir yaz geçti:
Bahçelere kor, deniz diplerine kefen,
liman önlerine vedâ saatleri bıraktı
biz çocukluk hâfızamızı onarırken..
Ağzımızda kıştan kalma o vahşî lehimi hiç umursamayan
ve yüzümüzdeki sekmeleri
kiraz tadına bandıran bir niyeti vardı sanki..
Toprağı ve suyu terk etmeyecek,
ten deryasından şehri hiç çıkarmayacak sandıydık..
Bak, o da bitti!
Odaların sıkleti geçti..
Her dokunuşun kıyısına darbe vuran,
her dokunuşun içinden bir şeyler alıp götüren bir yazdı bu yaz..
Uzun ve yaralıydı..
Uzun yaralıydı..
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II
Bütün bir yaz beklediğim neydi?
Gittiğim, döndüğüm, ulaşamadığım?
Yüksek dağ köylerinde, içşehirlerde,
kasvetli kasaba geçitlerinde, makiliklerde, sahillerde, büfelerde:
Neş’e mi, elem mi;
yoksa her ikisinin aynı kökte birleştiği o tuhaf,
yabansı, ürkek his titreyişi mi?
Bilmem, sahiden beklemiş miydim ki?
Hem, gittiğim kesin mi?
Kim gördü döndüğümü?
Çocukluğum, gençliğim, kırk üç yaşım
ve artık biraz daha kırlaşan saçım-sakalım:
Şu geçen yaz, hangisini unutturmakta mahirdi ki?
III
Bir daha yaz geçti; bir yaz daha geçti gibi
geçti bu yaz da: Umutsuz, çaresiz,
kıyılmış bir fotoğrafa bakar gibi baktık
her an kanımızda pıhtılaşan karartısına..
I-II-III
Kalbim, o ağır ve sonsuz imtihan:
Havale geçiren bir çocuktu bu yaz!..
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HASAN AKÇAY
Ay Yaralı Bu Akşam
Kırmışlar, yollara dökmüşler seni
Yüreğinden bir parça dönüp nereye baksam
Türkü söyleyemem sana, ağıt yakamam
Geceyi bekleme daha bir efkâr basar
Ay yaralı bu akşam...
Ellerin uzak uzak uzansam dokunamam
Gözlerinse bana yasak bir bahçe
Sevdiğim çiçeklere imrenir koparamam
İmbatlar ülkesinde bana konuşmak yasak
Dilimin ucundasın yüreğimin içinde
Ay yaralı bu akşam...
Öyle karşımda durup, öyle bakma yüzüme
Ölürüm saçlarına ölürüm dokunamam
Anlamıyorsun deme, anlarım anlatamam
Gözlerimi göğe astım yağmursuz
Ay yaralı bu akşam...
Dokunma denizime açıkta gemiler var
Hüzündür adım şimdi sor yeminler söylesin
Sus... konuşma, öyle dur ortasında gecemin
Gül kırılır içimde ne zaman ufka baksam
Ay yaralı bu akşam...
İkimizin dünyası denizaşırı gider
Burda sevgiler çağı vurgun yemiş yeminler
Gidelim diyeceğim hangi yol, hangi zaman
Gözlerime bakıp dur
Ay yaralı bu akşam.
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HASAN AKÇAY
Eylül Yorgunu
Rüzgâr mı getirdi yoktu az önce
Dağlardan yürüyen suskun akşamı
Akşam ki, etrafı sarıp örtünce
Eritir ufukta donuk zamana
Vicdanım dünlerden gel yap sorgunu
Kafeste kuş gönlüm / eylül yorgunu
Resimler çizilir gözleri yaşlı
Silinir bulutlar göğe değince
Sevinç bir içimde, hüzün on başlı
Kanatır yüreği yere eğince
Dağlarda çimenler yağmur vurgunu
Yürümez topraklar / eylül yorgunu
Haykırış küçülür varmaz kulağa
Gönül seslerini duyan mı olur
Bakışla da gidemezken uzağa
Yıldızı geceden sayan mı olur
Muştular yağmursuz bulut durgunu
Gecede esen yel / eylül yorgunu
Sessizlik hükümdar gece tahtında
Adımlar kısaldı, tutuk nefesler
Bir sarı yaprak var umut bahtında
Girmiş damarına endişe eser
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Yalnızlık, gün senin çevir burgunu
Şiirler, şarkılar / eylül yorgunu
Eylül mü sen misin büken boynumu
Uçuşan yapraklar, göçen kuşlar mı
Sildirmez gözümden ömür sonumu
Ey bahar bir daha çağın başlar mı
Yalan baharların gönlüm dargını
Kavuşmak ümidi... Eylül yorgunu.
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MEHMET FARUK HABİBOĞLU
Kırılgandır Gönül Çizgim
I
rıhtımlara atılan yüreğim
el sallar sevgililer giden gemilerden
maziyi denizlere hapsetmişim
hâlâ ne bir ses verirsin ne haber gelir senden
bin uzun bekleyiş gecesi
sorgularım cevapsız yankılanır
aklımda adının ilk hecesi
kalbim hasrına dayanır da dayanır
ellerim yine boşluğa uzanır
akabedir kalbimin sarsılışı
ufkun denizle birleştiği noktada
bir kızıl kıyamettir yokluğun
martıların çığlığına, dalgalar aşkına
her gece benim bir yanım yıkılmakta
egenin bir kıyısından
akdenizin öte ucuna
eser hasret rüzgârları ortadoğudan
bütün gemiler sensiz dönüyor limana
yine hasret dönüyor limana
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II
akdeniz dedim ya
seni dedim yani
hani gemilerindi fatih bandıralı
şimdi dalgalar sana müştak
şimdi sevdalar tutsak
III
bu sabah uyandım ben pervasız
işte ben kapına geldim
kapına yüz sürmeye geldim
ayaklarına kapanmaya geldim
sana geldim
bin hasret gecesini dindirmek elinde
senin o kutsal ellerinden öpmeye geldim
istersen yolunda ölmeye geldim
sana geldim
muştudur visale ermek ey can
sürgülerde kalsın artık hasretlik
güneşi bekliyoruz
güneşi bekliyoruz
seni bekliyoruz yani
IV
sen
“ey sevgili
en sevgili”
seni bekliyoruz
sabır tükendi
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MEHMET FARUK HABİBOĞLU
Hosçakal
I
med - cezirlerimin kıyısı hoşça kal
ey gecenin rengi
ey hazanımın son demi
ey sevincim
sancım
usancım
hoşça kal
sokakların çığlık sendromunda
fersiz ve perdesiz pencerelerde
yitiyor adım
bitiyor
senin gölgenin saklandığı her köşede
senin saçlarının yandığı
ve gözlerinin kapandığı
illa avuçlarımın kanadığı
muğlak rüyalarımın
bu eski ve eksik kentinde
yitiyor adım
hoşça kal
uzaklarda ölen bir kuşun
bakışlarında asıldım
bir zamansız hicretin
yürek yarasıdır
yürek sarasıdır
işte senin karşındaki halim.
bu eski ve eksik kentteki hangi harabe
hangi köprü altında gizlediğin
o yasak öpüşlerin
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gülüşlerin
ah gözlerindir idamım
sürgün gözlüm
hoşça kal
bir çocuğun ağlamasıyla
bir ceylanın vurulmasıyla
bir yıldızın kaymasıyla
ahh umarsız duruşunla
bir daha bir daha kırılan kalbim
ahım
ve günahımla
git demeden sen
göz yaşlarımı ben dermeden
hoşça kal
kırkikindiler kuşanıp geldiğim gün kapına
ve menekşelerde yıkadığım sevdakâr bakışlarımla
kölen olayım diye
uğrunda ölen olayım diye
nice dil döktüm
gül döktüm
kül döktüm sonra
başıma
alev gözlüm
hoşça kal
II
sana doymadan senden geçeceğim
deniz gözlerini alıp göçeceğim
güller solarken yanaklarında
bir derin sükût dudaklarında
ve son defa ellerini sarmadan
sormadan daha fazla seni yormadan
hoşça kal gözü yaşlım
hoşça kal
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MEHMET SOLAK
Harfler İçinde
elif
ne ezel incisi ne ebed mercanı
ne tekilsin ne çoğul ikilik kaderin
iki nun arasında: süveyda
güneşsiz ayna ışığa emanet
elif ve sen: meçhul ve sakin
sen şendin hep zahir ve batın
elif ki müsemma
yazının sûreti sözün nefesi
hem aşikâr hem gizli fetha
de ki: elif lâm mim
hazırım bütün için bütüne
ilk altıdan bugüne pazardan cumaya
zuhâl uğraklarından geçerek
baş açık ayak yalın
bütünle yâ hû
zâlikel kitabu
lâm
elif lâm
yüzünü dönünce elifine
tüm gövdesiyle ve sesiyle lâm
sarmaşınca sevdiğine: lâmelif
giyinir ridasını cem makamında
sanki bir elif hem lâm
sanki bir lâm hem elif
perdeler arkasında kâşif
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nice bekler istiskayı
de ki: elif lâm mim
sınırlar içindeyim sırlarla kaim
hem içerideyim hem dışarıda
toplanmış arşta ey
bir’den zuhur eden
ne çıkanım ne toplanan
sensiz yokum fil elvahi
lâ raybe fîhi
mim
lâm mim
nunsun berzahın ruhun
mim mi lâmdan aşağı sarkan
iki felek arasında
biri makul biri mahsus
de ki: elif lâm mim
mahreci ba: noktası kalbim
lâ havfün aleyhim
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MEHMET SOLAK
Alışamadım Kendime
kaç kelime kurtardım
kaç şiir bu mücellâ hayattan
diline düştümse yıllarca yine dilimden
sözledikçe sürer ya mesel içinde mesel
ödünç heveslerle bir ömür
el aldım denizden söz aldım
kendime kilitli gecede
yandı kelimeler prensim maçinde
içim yandı eksik kaldı sözüm
baktım gece başka ben
ben başka gece söyleyince
benleyin tenha gölgemden
daha kesif kaderimce
ah nerede o fiyakalı itiraflar
kimde kaldı
bir nebze efsun dünyaya kör
ne yapsam alışamadım işte kendime
unutacak kadar olsun
armağan olsun yokluğuma
benden hatıra varlığım
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SEYYİD AHMET KAYA
Bir Sonbahar Yolculuğu
Yapraklar gördüm kara kuru. Ah rüzgâr. Ne çıkar
İhtiyar bir adam aynada arıyor yüzünü. Ne çıkar
Yaz günlerini taşıyor mezara güz denen tabut. Ne çıkar
Ve orman saçlarını döküyor oraya buraya. Ne çıkar
Ne çıkar akşamleyin çıksam pencereye. Yanımda gözlerim
Arayıp arayıp uzak bir bulutu. Biliyorum istemesem de yağmur
Yağacak günahlarımı. İşte ardımda çıplaklığım: yanıma otur:
Ey ben olan hüzünlü çocuk. Saçlarında gezinsin ellerim...
Ah! Şefkat: Mevsimleri dipsiz kuyulara çeken serencam
Yarsın kurusun ellerin. Bana yeter karanlık! O sonsuzluk atı...
Bakın! Güz de bitiyor işte! Yüzü solgun güneşin
Ayaklarını toprağa sokan o gökyüzü ayartması...
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SEYYİD AHMET KAYA
Kıyısız Bir Kedi
Kendi gölgesini tırmalıyor bir kedi.
Bütün bir gece. Karanlık gölgesi.
İştahlı mı iştahlı. Bulanıyor midesi.
Kendine nefretini kusuyor. Uzun uzun
Ürkünç bir mırıltı çünkü sokaklar. Karanlıklarıyla
Soğuk. Yalnız. Vefasız... bir kıyıya kapanıyor...
Uzak kalmak çünkü bir kıyıdan
Sıcak bir evin aydınlığından
Karşılıklı seslerin birbirine dolandığı...
Ah! Bunaltıyor beni. Hatta bir ölüyü de
Bu yalnızlık. Bu kıyısızlık. Bu...
Biliyorum az şey değil tutunamamak
Bir ağaç dalına. Bir tebessüme
Işıksız bir sokağa. Bir de aşksız geçen yaza...
Neyleyim. Ağzım kuş sürüsü
Habire göğe kavisler çiziyorum. Çokluğumdan
Sokaklar bana dar. Şehirler hatta şiirler bile
Üzünç mırıltılar göğsümde. Çığlık çığlığa
Çoğaltıyor böylece öfkemi. Kan kırmızı
Bir ırmak oluyorum... kendime bile akamıyorum
Heyhat!..
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MUSTAFA MUHARREM
Çengiler İçin Hiyeroglif Tevbe
şiiri keskin tut Muharrem göğersin flüt
ay unutursa hangi tren gülümseyecek
hangi hançer kiraza şikayet edecek şehri
hangi su hangi böcek
mesela bir mısra sinemaya karıştıkda
meleklerden birinin
tıklım tıklım yalnızlıktan kanadı karıştıkda
mesela yağmur ceylan gibi düştükde
mesela kadınlar koştukda
reçeller, çamaşırlar ve gövdeler kaynayıp
kahveler piştikde
sakın denizleri
kahrın tenha tasarımlarından
suratından koru saman yoluna dalmaktan
pörsümüş o safran haytayı
okyanusların yaladığı heceler mırıldanmayı
gelincik toplamanın doktoru ol
ebemkuşağına bir anlam bağla
açarsan kükürtlü kamus
ve mesela tenin cıvıltısına mahlas kalmaktan
bir onur payı çıkartıyorsa güneş
iyi de ne var bunda
bunca gül şaka yapmaktansa kanı seçerek
ciddileştirmedi mi nisanlan ha
öyle ya
savaşçılar üzüm gibi buluşturmadı mı esrikliği
mızraklanmış inatlar
tütsüleri kolektif puslara mühürleyen ölüm haberleri
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ve zırhına ibadetten gelen meydanlarla
sahi nasıl gidiyor bahar
perçemlerin en az çisenti kadar
gramere aykırı
ayarı bozuk ve iyi mi?
şiiri keskin tut Muharrem gemiler körelmesin
perşembelere tuzlu ve engin harfler serp
en çok ninnilere çivilenmiş seherden
ve cebindekilerden kork
diyelim ki bir kum tanesi
hayal meyal hatırladı çölün senle meselesini
diyelim ki anneler çimen simetrisi hep bir süt kesti
diyelim ki birden
nefret etti rediflerinden ipek
Tarık bin Ziyad’ı yangına selamla sınadı su
Che lale görseydi hiç sakallarına güvenmezdi
zayıfların soprano karanfillerinden varsay
en kerpiçlisiydi Humeyni
saat kulesiydik kadranı klarnet havası ve dik
dibimizde okulu kırıp bir çiğdemleri
ayna hareketlerini önemseyen
o devletsiz öfkeler
tren bekleyen askerlerden bile
kendini esirgeyen keder
varsay ölmelerimi unvan yazdırıyor kartvizitine
nereye gitsek
hep dişilerin güvertesinde
nemlenmiş bir dolunay
ne yapsak ellerimizin girdiği her yer
gramofon boğukluğu
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bulut akordu ve titrek piyes
o çam kokulu pişmanlıklardan geriye
akşamın aryası kaldı bakır oktav tık nefes
balıkların vesvesesiyle kurulmuş mevsimler
birkaç idamlık için
midye kabukları ve sırça heyecanlarda yoklanan o yakut çare
güvercin estetiğine ait ölçüleri çürüten o şayak düş
dağın simamızı kıyamete telmih sandığı
o elma iddiası
yaralarımız mü’minken
sevincimiz yaprakların öbür yüzüne inanmazdı
ağlardık bir genç kız
ışırdı papatyalara bu dantelli karanlıkta
bu balkondan, bu kirpiklerin derdinden
bu çiçeklenmiş tertipten sonra
akşamın huyları hakkında konuşurdu kolonya
üşürdü kar altında köprü ve bando mızıka
halk ve kuşlar
masal ve defter kalem
somon umutlar ve bayrak flama
ağaçlar iftira atıp aşka birden öyle sönmezdi
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varsay biz güzelleşsin diye geyikler
ney köpüklerine blues dinlettik
ve dervişliği bahane belledik
ücramızın o kemikleşmiş operasında
sabahı yokladığımız
unutuşa hayran kaldığımız an
ağzımızı silerdi ya seyrin lehçesi
nar ikazlarıyla İstanbul ve Paris ve Granada
ya da
kartalın ileri miyoplaşması kasıklarımızda
kışlar da geçti göğsümüzden gözlerin uzun kervanı da
taş başladı bitti şeftalilerin telkini
varsay son verdi tüyler sese ve insanın
iliğinde fısıldayan kar tanesine
ne şekerlendi bunca şarap
ne felsefenin kalbe değdi yenleri
şiir kaşıklanırken tam öğün ortasında
varsay
çaldığımız org havarileri yankesiciliğe
zorladı duaları ve yakamozu rehin alarak
alnımızı rıhtım
ıtırlı andımızı kağıtlar yalanladı
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MUSTAFA MUHARREM
Adam Epiği
Götürdüler adamı şiire soktular buğdaysız
adam paltosunda kartal, kanında kalyon
gördü göğün budakları şımartan şakasında
şuaradan biri adamı ölmekten gelirken gördü
durdu bu traştan yeni kalkan denize çay içirdi
güpegündüz ayıpların kör makasında  
Minibüse bindirdiler son durak kendisi
bir eli buluta benziyordu kararlı mor kestiler
bir eli bir kelimeydi yağmurun gerçek avına
çıkarken namlusunu sildiği bir kelime
adam iğne batırdı yalana jilet gibi sustular
saçlarını polis mahalle birlikte bastılar  
Bahar hata yapmazdı ya bu kez kule
pikniğe gitti saten hayatlar dağına
adama baktılar dişleri gerisinden simsiyah
adam dudağındaki kıvrıma, tenhalığına
oturan çamurlanmış esmer şiiri kapattı güle
çığ kadar diplomatik çayır kadar ciddi
Vurdular adamı tabakasında mümkün sabah
bir kurşun birkaç saniye oyalandı sayıkladığı alnı
bulmuş olmanın şükrüyle oynadı ağaç
adam umursamadı eskiciye verilen adamlığını
eli boş döndü hacizciler memurlar ve rozetli tayfa
utansın diye atlardan bu kurumsal saklambaç
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Şaşırdılar adam aleyhine bir kerecik olsun
kanat çırpmak istemiyor hiçbir kuş
lambalar yetmiyor ahkam karanlığında
şaşırdılar gökten şarkılar gibi çekilince yokuş
adamın kaldığı son otel kalbiydi kalbi yangında
biraz islendi hepsi bu hepsi saksafon tadında
Boynuna geçecek urgan için taptılar ipe
hiddetlerini tanrılaştırdılar korkarak mevsimlerden
çiçeklerin somut hareketlerinden kuşkulanarak
kurtulmak için adamın suçu saydıkları seherden
adamı taktılar kulaklarına en ucuz küpe
adam sanki bisiklet sanki akşam sanki bayrak
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MEHMET KURTOĞLU
Eski Bir Şehrin Sokakları
Geç sunulmuş bir gül gibi
Solgun gülümser
Acıtır yüreğimi gözlerin!
Ben gönlümü eski bir şehrin
Süslü sokaklarında çaldırdım
Kapılarında nazarlık diye
Asılı duran gözlerindir senin
Yılan motifli sütunlarında
Sarıldım ruhumla ruhuna
Fark etmedin!
Kalesinde ejderha
Kapısında yılan olan şehirde sevdim seni
Şifa vermedi yılanlar bana
İçim ejderhalar gibi savaşmakta...
Ben gönlümü eski bir şehrin
Süslü sokaklarında çaldırdım
Sokaklarında değil şehrin
Damarlarımda dolaşıyorsun
Birbirine bağlanan merdivenleriyle
İnip çıkıyorsun içimde
Taşlar değil ezilen
Yüreğimdir biliyor musun?
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İçimde bir katedral inşa ettim adına
Kemerler taşlarında bütün kadınlar
Ortasında sen kilit taşıydın!
Bütün kadınlar yalnız seni taşımak için vardılar!
Ey geç kalmış sevgili
Kadim bir şehrin sokaklarında çaldın kalbimi
Ateşim oldun: yaktın!
Suyum oldun: yıkadın!
Toprağım oldun: şehirler sevdirdin bana
Ve rüzgârım oldun: savurdun beni!
Ben gönlümü eski bir şehrin
Süslü sokaklarında çaldırdım
Ah keşke erken doğmasaydım
Keşke gönlümü çalmasaydın
Beni böyle kimsesiz
Ve sessiz bırakmasaydın!
Ey kadim şehrin sokaklarında
Gül yüzlü gül sunduğum güzel
Keşke dikeni batsaydı elime gülün
Kırk yılda bir güzele
Bir gül verdiğimden...
Ben gönlümü eski bir şehrin
Süslü sokaklarında çaldırdım
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MEHMET KURTOĞLU
Keşke Toprak Olsaydım
I.
Ömrümün yarısı geçti ayna önünde
Bir tek sana güzel görünmek için
Değil mi her ayna bir Yusuf,
Her Yusuf bir aşk ve güzellik saklar...
Sevda sürgünüyüm yaban ellerde
Kafamdan silinmeyen modelsin
Güzelliği güzelliğin belirler
Ne yapsam oturmaz kişiliğim
İçimde çan çalar ezan işitilir
Ruhumda derin bir boşluk dans eder
Aman vermez haramlar
Sunarım düşkünlüğümü bir bir
Fahişe odalarının loş ışıklarında
Yaşanılan zevk değil
Tiksinilen bir günahtır yalnızca
Dilimin ucunda vahiy:
“Keşke toprak olsaydım”
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II.
Gecenin karanlığı
Güneşin aydınlığı
Başlatır İbrahimi arayışı
Sormakla açılır kapısı gerçeğin
Çağın sorunuyum
Çözülürsem çağ çözülür
İnsan çözülür
Hayat çözülür
Yankılanır yüreğimde bir ses:
“Keşke toprak olsaydım”
III.
Serin seher rüzgârıdır yüzüme çarpan
Kızıl dudağımdan ateş sözler dökülür
Doğar en yerinde imgelerim
Şiir yazarım vahyin inceliğinde
Her kutsal biraz mucize
Biraz şiirdir Eyyub Kitabı / Mezmurlar
Peygamberler çağın yorumcusu
Henüz anladım...
Anlamsız bir yaşamın kapkara yüzüyüm
Açmazlarım kendi içimde
Şizofrenik hobileri şekerli elma gibi yalarım
Halimi tanımlayamaz kimse
Sükutun ikrardan olduğunu bilirim
Susarım!
Sessizlik en iyi anlatır beni
Konuşur insanlar
Yönelirim kitaba:
“Keşke toprak olsaydım”
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IV.
Bir çocuk gibi büyütürüm
Aşkımı öfkemi hüznümü
Kapılar birden kapanır
Bulut kümelenir dağlar yürür
Yarlıklar serap olur
Ve serin su yerine kan irin akar
Sönmez içimdeki ateş
Bir tablo oluşur kızıl kıyamet
Van Gogh’ta sarıdır nedense yeryüzü
Bende kapkara!..
Yaşadığım cehennem gibi dünya
Dünya gibi cehennem
Cenneti kolay vermez
Bedel ödetir insana
Ölümü bağışlar sonra
Asra yemin eder Tanrı:
“Muhakkak ki, insan hüsrandadır
Küfrünü ancak gördüğünde anlar”
Başımı eğerim secdeye
Dilimin ucunda ayet:
“Keşke toprak olsaydım”
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SEYHAN KURT
El İlanı
Ne imzasız bölünmüşlüğü arayışın
ne tenin yüzölçümünden uzayan
kendini esrarıyla sınayan varoluşun
unutuşun şiirle
bıçakla sözün bilendiğini öğrenen insan
kulağını dayar
imgenin uğultusuna
Hiçbir kâr getirmez
cebinde sakladığın yüklem
zarfını kemirir bir yalan olmuştur
içinin büyüyen noksanı.
Yüzünde dilsizleşen derya
yamacında ferini yitirmiş hatır
gel zaman git zaman
yalnızlığını çoğaltır
başkalarının varlığı
Puslu bir deniz gibi kucaklayan gençliğin
ağır bir ameliyatın izi olur sende
kehanet kalabalığı ücra belirsizlik
nicelerinin uykusunda aradığın müjde
dilin tabiatına bıraktığın keskin intiba
mahrem duvarları aşılmadı diye
soyunduğun korunak
şimdi nerede.
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SEYHAN KURT
Hector Berlioz Sokağı
93 Numara
Çocukluğum, yanlış meselim
kulübemde böcek resimleri, ağladıkça birkaç hayal
sahibini beklediğim rüzgâr gibi uzaklar
kimi ömürden biçtiğim yaralı kumaş
telvelerde ölüm
dil yetmezliği
çocukluğum ve sen, 93 numara...
Hector Berlioz Sokağı’nda bir kadın
Madam Ramirez değil, Pakize Halam da
esrarengiz dualarla sayıklardı unuttuğu sahilleri
pür dikkat teşbih ve ah çekerek uyuttuğu sahilleri
ki adı yoktu adından önceydi yaşamak
ve büyüdüğü mendilin göze değdiği yoktu
titrekti içinden geçen cümleler - seneler önceydi
gün doğmadan mushafında dantel duyarlılığı
fabrikada gözlerini sağdığı kükürtlü tezgâh
93 numaralı evde yalnız
ölü kelimelerin kamburuydu annem.
Eski bir testiden yoklardım hayatımı asacak çiviyi
güneş upuzun anlıyordu niçin doğduğunu
Cezayir menekşelerini sulardı her sabah halam
ve pazar yerlerine dökülürdü boy boy ümitler
içimizi sermek için esmer bir akşamüstünde
çünkü yeminler uyurdu geleceğe aminler çalarak
çünkü gelirdim de görünmez olurdu annem.
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Nerede başlıyordu sokak nerede bitiyordu yalnızlık
dipsiz bir kuyunun başındaydı dilim
şiirin dönemeçlerinden boğazlı kazaklar edinirdim
şimdi dalgın bir derinlik kaldı eski bir fotoğrafta
kilitleyip kelebekleri kıyısız duvarlara
ve ne zaman kelimeler dönmez oldular
çocukluğun batıklarından
biliyordu annem, vakti gelmişti çoktan
ağzındaki baklayla bu sokakta susmanın.
Nedendir gökle beraber ağarırdı annem
bir salânın yoksul sabahından zengin sofralar sunarak
uzak ve hayli mutlu bir dünyanın alnından boşalarak
yaşıyor olmanın mürüvvetiyle omuzlarında
ki çarşılarda her umut böyle dolaşır, böyle anlaşılır çalışmak
her rahim kendini giyinir her uzun yolculukta
ölüm ki boş terazi, ağırlık verir hayata
neden öldüğünü anlamayacaklar anne
bunca yıl neden yaşadığını da.
Bahar geldi işte anne
gül kurusuna kaldı defterlerim
bütün yolları denedim durdum da
ne Hector’un bestesi ne 93 numara.
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NECDET KARASEVDA
Hüzzam Kadın
albatros kanatlarında saklıdır
öykümün gizli bahçesi
bir magdelena hüznü
bir endülüs coşkusu uzar
öykümün düğüm bölümünde
ve bütün serimler
çoğu zaman / çözümlerle sonuçlanmaz
tüm kırılgan öykülerde
bu böyle bilinsin
öykümde
-ah mor öykümdetütsü tüttüren
kahkaha ağlayıp, hıçkırık gülen
yaşlı bir kadın
masallar anlatır bana manastırlarda her gece
zamana yaslanmış
bir yaşanmışlık damlar
masalların avuçlarından
düşleri dervişler
çarmıhı azizler taşır
meryemce kadının yaşlı gözlerinde...
binbir gece sürer çocukluğum
şehrazat azat olur her seher
sinbad abad olmaz asla bağdad
-ah bağdad, gül kurusu bağdadyakarlar bağrını bir daha
uzak doğulu bir yangınla...
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göz çukurlarında
neronlar tepinir bağdad’ın...
babil’in asma bahçelerinde
hasan sabbahlar sabahlara kadar
karışırlar sırlarına esrarın...
hazzın uçurum çiçeklerini takıp kulaklarına
derin zindanlarda nara atarlar
haz ve söz akıp kaybolur
cellatların nasırlı parmak uçlarında...
yalancı cennetinde babil’in
üzüm salkımlarına
nice yüz bin yalan / yılan asılır
inanç asılır, hallaç asılır...
nesimî’den arta kalan
ne kadar mısra varsa
toplanır hepsi hazarda
kaknüsler, Ankalar, simurglar susar
mülke nizam gelmez
ben bir şeb-i yeldada
karanlığa saplayarak ruhumu
atardamarımdan akar,
kaçarım...
uzun gece yürüyüşlerinde
alnıma baykuşlar konar
musallalar kurulur şahdamarımda
bahara ait ne varsa içimde
hepsi bit pazarına nazır bir çöplükte
yem olur kuduz köpeklerine çağın...
damıtılmış irin içerken
kan kokulu kadehlerde
güneşin içinden
çıkagelir ellerindeki leylaklarla bir kadın...
saçları ruzigâr
gözleri pınar

391

392
elleri kar
ruhu nevakâr
hüzzam kadın tutar avuçlarımdan...
başım döner
tüm ışıklar söner
şehnaz bir işvedir
beni esrik düşlere salan
ayaklar/ım kırılır kurur dudaklar/ım
kızıl bir iklim
beyaz bir gelincik
yalın bir gülücük oluverir her yan...
hüzzam kadın / uzak
bir gülüşle
eksiltili bir gelişle öldürür ses tellerimi
“eylül! ” derim, “gül! ” derim
“susma, konuş! ” derim
sonra suskunluğun sarışın usturasıyla
bulvarlarda ölürüm...
eksik bir öpüşle
dönüp gider hüzzam kadın,
bir söz kazıverir / yalnız
kirpiklerimin anıttepesine
“bir elmanın aynı yarısıydık
oysa tamamlanması için
bir elmanın öbür yarısı olmalıydık”
bir iç savaş ülkesinde
yaşamın coşkuyla devam ettiğini söyler
marka bağımlısı anarşist gençler
oysa bilmezler ki;
gidince hüzzam kadın
ceset yaşar / ruh ölür
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ben her gün
bir albatros kanadında okurum öykümü
bir kundak ve bir kefen
bembeyaz öykümün nesnesi
ve şöyle yazılır mezar taşıma sözlerim:
“sabah doğar / akşam ölürüm!”
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NECDET KARASEVDA
On Eylül
On eylülde hazan rüzgârları eserken
bir şiir konuverdi demircide ustanın eline
Naif öyküsü başladı sonra bir annenin
bir yanda bir gül, öbür yanda zaman-ı şerife
...
Esrik öyküler söyledi bana smyrna
bağbozumu apollon ölürken uzakta
Yalnız bir albatros hüznüyle çıldırdım
on eylül akarken uzak ırmaklarda
Lale bahçeleri kuşattı benliğimi sonra
aşk akşamlarında üzüm suyuyla yıkanırken şiirlerim
Üşengeç dizeler, mahzûn tınılar döküldü
antik lirlerin küflü tellerinden.
Leyla oldum sonra, vaveyla oldum
yeşilyurt sokaklarında
Belirsiz kimlikler sarktı sakallarımdan
bazen sokrates oldum kıyılarda bazen platon
İlla ki on eylülde oldu olanlar
aristo dara çekildi çeşmi siyah demlerde
Nietzche’nin kafa derisi yüzdürüldü
yetmiş dokuz numaralı belediye otobüsünde
...
Dokuz eylüllerde kalbim döküldü denizlere
fırtınalara tutulan cesaretim oldu
On eylülde oldu olanlar, on eylülde koptu kıyamet,
hıçkırıklarım on eylülde döndü küle
Katran karası gecelerinde kentin
okşadı ellerim ölümün mor bileklerini
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Uçurum diplerinde kokladım çiçekleri
nar ağaçlarında ateş olup açtım
Zakkum bahçelerinde keskin kokan hep ben oldum
geceler boyu hep kahırla, esefle doldum
Yâr kokusuyla dağıldım hastane parklarında
sabaha yüz tutan saatlerde saatlerce öldüm
Üşüyerek geçtim cehennemin içinden
göçmen kuşların kanadında uçarken on eylüle
Zemheriyi vurduğunda eflatun takvimler
ben inadına on eylülü söyledim
Yenilgiler büyüttüm ceplerinde kalbimin
iskender küçülürken büyük cephelerde
Ezik akşamların göğsünde durmadan ağladım
tükenişi tükürdüm umru olmadı hiç kimsenin
Tarihin gözleri kanla dolarken kordonboyunda
kendimi muhteşem hiçliğe verdim
Maziden kalan ne kadar nergisus varsa içimde
hepsini cumhuriyet meydanında astım,
İliklerimden kör mısralar yürüdü sonra
eğenin köpüklü azgın sularına
Şehri terk etmek vakti gelmişti çoktan
son defa öptüm on eylülü avuçlarından
...
Balıklıgöl’de dinledim efsaneyi balıklardan
on eylül dedi biri, sustu
Esrarlı sesler duyuldu füsunlu sularda
suskun neyzenler üfledi son nağmelerini sonra
Şair on eylüle gömdü kendini
“on eylülde doğdu, bir eylülde öldü şair.”
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VURAL KAYA
İspanyol Paça
işte bu kapı aralıkları var ya ama var bu aralıklar yüzüme kapalı
bu aralar bu kadar olur
yüz bilgileri hatırlıyorum ekseriyetle çenelerinden kavrayıp poz vermişler
bizden birkaç kuşak önce yani çocukluğumla rastlaşırlar
cansız hayalim hatıramdır meyanında eski aralıklarda eski kapılar
çok eski aralarda bir yerde çektirilmiş resimler için
kalp figürleri Abdi figürleri için o resimler hem
80’li yıllar falan yani
kıtlıktır karnedir moda kuyrukta çok beklemiş bir kız
seksenlere doğru evine yürümektedir
beride bi oğlan cumbaların altından, usul usul ıslıklarla o aralar
bir başka moda: İspanyol paça pantolon
uzun yaka gömlek üç düğmesi fora
evlerde cümle odaları
cümle odalarında çerçeveletilip asılmış baba
heybetli bir baba resmidir işte ilk bahis açtığımız resme kardeştir
benim safi çocukluğum işte biricik henüz hanesi boş yerler
kasabada bir ben bir istiklal gazisi anne dedem o aralar;
gerisi ırgattır emeğe
sorsanız anlatır diyeceğim ama anlatmaz
dili yok çocukluğumun anlatamaz
ama bir keresinde yalnızdım ve açtım
işte acıkmak kederli bir şey sonuçta
ben o bütün kederli bilgilerle varım sonuçta
o aralar aralıklar bir Abdi vardı kasabada bir figür olarak Abdi,
Abdi gene var gene var
Abdi’nin ekmek fırını vardı
Abdi’nin ekmek fırını yok şimdi
Abdi’nin taş gibi bir kalbi
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Abdi zannıma yani seksenlerde Abdi askerlikteyken
o kalp figürlü şeylerden çeneden kavranıp artistik
şöyle edalı hani o resimlerden çektirmedi
işte o Abdi aralıklarında o aralarda bir yerde
odun ekmeği satardı Abdi mis gibi yayılırken kokusu ekmeğin
o koku o aralıklar çocuk oyunlarıma hücum ederdi
çelik çomağa misketlere körebelere hücum
yüz bilgileri bende kalmış hem mütemadiyen şeyler şimdi bunlar
Abdi ölmedi gerçi daha sağ
gidip bir ekmek aldımdı fırınından, almışım yani
Dilmiyorum o aralar hatırlıyorum ama ermiyor işte aklım
çekip almış ekmeği elimden Abdi,
çekip aldı yani Abdi bu, alır
başımdan nasıl kaynar sular bilseniz
çocuksam da kaynar sular işte başımdan
ama diyorum oğlum sen yani bütün yüz bilgilerinle sen
ermeyen aklınla biricik çocukluğum sen
sancıma hayat bu ama anlıyorum
Abdiler de var Abdi yine var yine var
Abdi aklımdan çıkar mı hiç benim, çıkmaz
Abdi’ye sorsanız olan biteni hatırlamaz
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VURAL KAYA
Ömer
Bir gün bir Ömer sözü gelip durdu
Boğazımda düğüm Ömer
Toparlandım toparlandı havsalam dirildi
Bir başıma Ömer kaldım
Ömer geldi durdu aklıma
Ömer geldi Ömer gitti
Ömer gün be gün çürüyen yanımın
Ömer diri nefesi
Ömer Kürt bir dolayımla can havliyle Ömer
Oğlu Bülent kızı Ceren, Ömer
Tıpkıbasım bir ırk defterinde soy kütüklerinde Ömer
Ömer böyle konuşunca kumral oluyor
Böyle düşününce Ömer
Esmer
Alabildiğine Türkiye bir Ömer
Ad aldığı gibi Ömer
Meydan meydan er
Kaldırdığı yumruk da yumruk Ömer’in ha
Savurduğu yumruk sevdiği en Ömer Ömer’in
Vuruldukça acımıyor
Puritan bir arka plan bulvarında Ömer
Cadı avları bu sirkteki cambaz bu tarih cadıları falan
Acıtmıyor topuklarımı
Acımıyor Ömer senden öğrendim nasıl acımazmış bir topuk
Topuk olur da bu kadar olur
Ömer olur da bu kadar
Ömer
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MEHMET ALİ KÖSEOĞLU
Uyku
bu eski kitaplardan çıkan hava
sarıkamıştan bir ağıt gibi
belki de enver paşanın sesidir
neresidir yapılanın yazılamadığı
ben de anne oldum boş beşiğe
yazmam yok bu duyguları
ölüm mü susturacak dilimdeki ninniyi
susarsam ölüler bir bir uyanacak.
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MEHMET ALİ KÖSEOĞLU
Önce Sonra
yapraklarını döken ağaç
unutur ve rüzgar hiç umursuz
yüzümüze dokunur
yaz mı biten göz yumunca
kaybolan gün mü
ya kırışan yüzler
babamın beyazlaşan saçları
yıllar aylara aylar haftalara
ahir zaman uzak olsa ne
çocukluğumun elifi bir taşa işli
içimi ısıtan çayın odunu bu yaprakları
döken ağaç ya da gölge bir mezara
kıştan önce yazdan sonra.
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KEMAL YANAR
L’atalante
		
ece ayhan ve nilgün marmara için
					
gecikmiş söz..
1.
Sonra kanasın diye kestim avcumuşah ve mat!
Yaprakları henüz yeşermemiş bir dal kırığıyla..
2.
Magnesia.. Dinle!
niyor içimdeki sağır bahçe. Rüyâ
larla Rüyâlarla!.. Kırılıyor ayna.
Tesadüf, elimde bir akrep dövmesi gibi
severek tuttuğum tabanca. Yaşadığım her âna
is bırakıyorum ve aklımı muhafaza
edemiyorum artık hiç
bu sığ sularda..
3.
Saçlarımda belki siyah
bir çiçek, magnesia..
4.
Peki, hangi terziler diker
kanatları kesilmiş kelebekleri
tuzla?.. Unutulmuş çocukluk hatıraları
nerde birikir?..
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5.
Belki ağaçların arasına
gerdiğim keten salıncaklarda
birikir.. Ruhu bıçaklanmış bir
sadreng tahtası nasıl parçalanır
dağılırsa, orda..
6.
Saçlarımda henüz siyah
bir çiçekti, magnesia..
7.
Çünkü her ölümden geriye
bir yara kalır. Denize alışamayan gemi
kana alışırşah ve mat!

|

403

KEMAL YANAR
Yani Uğursuzluğu Kanatların!
1. Ağır gümüşler taşıyorum. Avuçlarımda biriken lâle sularında.
2. Deniz atlıları. Kuğu kesikleriyle dolu anaforlar taşıyorum.
Siyah bir dans gibi... kanatlarımda. Uğursuzlukla.
3. Bu yüzden serap odalarında seninle yalnız geçirdiğimiz dakikaların
darbe izlerini saklıyor bedenim. Esoterik bir salonda toplanıyor
ve bitkisel zamanın kodlarını açıklıyorum.
Zehirli bir kaplan ilhâmıyla...
Desise. Büyük bulutlarla yanan yeniyıl duacıları.
4. Amorph kalp izleri. Beyaz altın bileklerimde
işitilen iki kırmızı çizgiyle. Ormana gidiyoruz..
Ormanın mahreminde buluşacağız.
Sarışın bir babamla. U ğ u r s u z. Kuğu kesikleriyle dolaşan.
5. Çünkü ormana erken varılınca unutulur yaralar. Güneş tutulur.
Olaus Magnus. Ormanda. uyku belirler bedende oluşacak
yaraların şeklini. Ve aşka hayat enerjisini veren dalgalardır.
6. Mavyera seng. S a b a h   r ü z g â rı.
Ardımızdan yapraklar birbirine çarpıyor
ve çam dikencikleri oluşuyor. Nemi emen
müzik porselenleri örtüyor. Bedenimdeki balık izlerinin üzerine.
Sizin için ağlıyorum. Sarışın. Yabancı ve açık
gümüşlerin altına uzanmış uğultularla.
7. Kaybolmasa da bu esrik anafor.. Siyah dans.. bu uykusuzluk.
Elde edilemez. Yok olur.
8. Hadi silah! Yani umutsuzluğun senin.
9. Yani rüyâlarıma kardeş olur musun?
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EYYÜP AZLAL
Eğilir Yüreği Yaralı Yargıçların
Anlıyor ruhumuz gönül yaralarını
Vedası yalandır zindanda mahkûmların
Mahkemeler aynası boyun büken tanığın
Eğilir yüreği yaralı yargıçların
Heyecanı gitmede kıvranan korkuların
Mahpustur aşkların gizli saklı tarihi
Elveda diyecek sanığını bulmalı
Tabidir sırları çözülür aşklarımın
Tok yiğit bir genç bilir yüzlerde kırışığın
Ovulan alınları; çatılan kaşlarımın
Kürküdür davaların, gururla beyazlı
Dilesin dileğini yeminlere bin ahlı
Eklesin defterine yudumlu bereketi
Mirası dürüstlük; ekmeği, adaleti
İncinirse gururu ardında vicdanların
Rengine aldanılır kutsanmış cüzdanların
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EYYÜP AZLAL
İyidir Kalbini Nehirlerde Yıkamak

		

Halil Dedeoğlu’na

İyidir kalbini nehirlerde yıkamak
Hazzını paylaşır yosunlu taşlarında
Adanmış tılsımlar belirir oralarda
Leyla’yı düşlersin çöl kenarında
İyidir kalbini nehirlerde yıkamak
Lalesi tutuşur bakışlarımda
Dillendir bu masalı masalcıbaşı
Eğilen menekşe muştusu mudur.
Dalgalı bir nehrin can yutuşu,
Elimiz tozlanır bu nehir gülüşünde
Okları atmalı kalbine nehirlerin
Galiba bu nehrin de bir kalbi olmalı
Leyla’sına tutuşan Mecnunu da bulmalı
Uzatıp elini nehirlerin tutmalı
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EYYÜP AZLAL
Ver Bana Gözlerini
Bu Akşam Yolum Uzak

				

Mustafa Kemal Ay’a

Ver bana gözlerini bu akşam yolum ırak
Gözlerin karasını, al yağını ver bana
Ah ilk yağmurda düşen kırağı
Ve düşlerimden çalınan renk gök kuşağı
Ver bana gözlerini bu akşam yolum ırak
Yeryüzünün geç kavranır anlamı ey Aşk!
Senin peşindedir hâlâ renk ve koku haleleri
Bir ok saplantısı yürekler taşırım gözlerinin ferine
Kahverengi adanmışlar içinde
Ve girmek üzreyim
Kahverengi bulutlar içine
Ver bana gözlerini bu akşam yolum ırak
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AKİF KURUÇAY
Doğu Siyanür
Bu siyanürlü resimler
eski bir doğu zehirlenmesinin hikayesidir.
hep sultan kalacağım bu topraklarda
gözlerim kısık... ani bir kararın
önünde sanki, titreşen kuşku benim.
gül çiğnemekten yorgun çeneleri...
kaneviçe motiflerine kan değdiren
tedirgin kızların durulmasını bekleyeceğim.
babilde kadınların eteklerinin kilden
kalplere değişi... köleler, esrik dürtüler
kendi masalımı içerden uyarlıyorum.
tarih kırlangıç fırtınası ise eğer
yalnız genç kızların anladığını sezdiğim
her makamda geçerli bu sessizlik bozulacak.
gece dediğimiz o serin tapmak
kum zerreciklerle dokulu, tütsülü rüyâlar
sabi bir kız gibi gömüyor çölün suretine cismimi.
her şeyin üç kere tekrarlandığı bu doğu
ve kehânet, acaba yek hamlede serpilen
sonumu kabullenecek mi.
yalnızlığa bağlanıyorum kırık bir açıyla.
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AKİF KURUÇAY
Doğu Siyanür II
Bu siyanürlü resimler
eski bir doğu zehirlenmesinin hikayesidir.
yerime bir kuğu bırakarak ayrıldım gövdemden yalın
-ayak. boynumda kavrulmuş tohumlarından
sardunyaların yarama dokundu ha dokunacak muska.
esrârı nefesleyen
yoldayım.
gecenin rüyâya yüklediği emanet
doğuda, bilgi ve remil
rüzgâr yalarken tedirgin kumdaki remzleri
savruk, irislerinde bir dişinin can verir
kehânet.
birazdan,
geçerim sayrıl suretinden rüyânın.
yoruldum ya ne sandım,
isterik bir tesir beni dolandıran
cismim etrafında, her geldiğinde
gölgesi taze izler bırakmış, kendim!
burada değilim,
kaybolan sesim yağmurun ruhunda
durmadan,
bir ismi çağırmakta.
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Zehirli bir ırmaktım, salgıladım kendimi
bir yalvacın düşüne, kayıp gidiyor sessiz
iki yıldız arasından o bedbâht tabir
ihânet.
doğunun kalbinde sen, ne çarpıcı imlâsın.
bir solgun kuğuydum, sayrıl güzelliğiyle
kendi ırmağımda iki hâl arasında
akan, uykulu bir gölge, boynumda
bir cisim olmanın utangaçlığı...
dil’imi yutar... yeniden başlıyorum
rüyâ ve beden
anlamın çehresinde durmadan,
hayretle ezgilenen...
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TAKDIM

MEHMET HANÇERLI
Karatay Belediye Başkanı

Sevgili Karataylılar, kıymetli şair dostlarımız,
Bugün şehirleri ve şehirlerin sahip oldukları değerleri ifade etmek
için pek çok şey söylenebilir. Tarihlerinden, sanat eserlerinden ve doğal güzelliklerinden bahisle mekanlar pekala rahatlıkla tarif edilebilir.
Ama öyle düşünüyorum ki, yapılan hiçbir tarif eskilerin “Mekanlarn
şerefi içindekilerle ölçülür” manasına gelen “Seref-iül mekan bil mekin” kelam-ı kibarı kadar isabetli olmayacaktır. Şehirler güçlü medeniyetlerin
merkezi olabilirler, tarihsel yapılarla donanmış olabilirler. Coğrafyalar,
doğal konumları itibarıyla da diğer mekanlara üstünlük sağlayabilirler.
Ama o şehirlerde halihazırda kültür oluşturucusu münevverler, üreten
sanatçılar yoksa ve bu öncü grubu besleyen ortamlar oluşamamışsa
gerçek bir üstünlükten bahsetmemiz mümkün değildir.
Karatay’ın mahallelerini, sokaklarını gezen meraklı gözler geçmişten
günümüze tevarüs eden şaheser yapıları gördükçe büyülenmektedir.
Sadece bu mu? Ya meraklı âşık gönüllerin Karatay’daki yolculuğu,
şüphesiz ki bu manevi yolculuk daha çarpıcı, daha efsunlu bir etki
uyandıracaktır kalplerde. Karatay tüm cihanın önünde saygıyla eğildiği yüce pir Mevlâna Celaleddin’den Âşık Şemi’ye, Hacivevis-zade
Mustafa Kurucu merhuma varıncaya dek nice şerefli önder vesilesiyle
şerefyabdır. Onların yarattığı ilim, irfan ve insanlık ışıkları sonsuza kadar güzel beldenin sakinlerini aydınlatacaktır. Nice insan eserlerinden,
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manevi miraslarından müstefid olacaktır. Nice sanatçı bu kutlu şahsiyetlerden aldıkları ilhamla, Mevlâna’nın da dediği gibi “yeni şeyler
söylemenin” şevkiyle mana bayrağını sonraki kuşaklara aktaracaktır.
Belediye Başkanı olarak mesai arkadaşlarımla birlikte gecesiyle
gündüzüyle bu güzel beldeye ve güzide halkımıza hizmet etmeyi
nasip eden yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Sorumluluklarımızın farkındayız. Geçmişimizle geleceği birleştiren bir köprü tesis
etmek belediyecilik faaliyetlerini tüm yönleriyle gerçekleştirmekle
mümkündür. Biliyoruz ki şehirlerimiz fiziksel bakımdan imar faaliyetlerine ihtiyaç duyduğu kadar sosyal bakımdan mamur olmaya
da muhtaçtırlar. Bir belediye başkanı olarak her zaman bu iki ana
hizmet kanalı arasında sorumlu olduğum bölgenin reel görüntüsünü
de hesaba katarak bir denge tutturmaya çaba gösterme konusunda
hassas davrandım. Sevgili vatandaşlarımızdan gelen olumlu tepkiler
samimiyetle hayata geçirdiğimiz fiziksel ve sosyal projelerde isabet
ettiğimizi gösteriyor. Tabi bu yeterlidir demek, hizmet düşüncemizin
akışına aykırıdır. Hizmette devamlılık ve gelişme temel prensibimiz
olmak durumundadır.
Elinizdeki bu kitap şehrimizin değerli sanatçılarını, şehrimize şeref
kazandıran kıymetli şairleri buluşturan mütevazı bir program dolayısıyla hazırlandı. Şairlerimizi saygıyla selamlıyorum. Programı şehrimizin kültür ve sosyal hayatında etkinliği ve gerekliliği tartışılmaz bir
kuruluş olan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ile ortaklaşa düzenlemeyi kamu yararına hizmet üreten iki farklı kurumun kolektif bir
şuurla hareket edebileceğine faydalı bir örnek teşkil etmesi bakımından gerekli gördük. Bu vesileyle Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi
Başkanı Ahmet Köseoğlu’na, programda emeği geçen arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum.
Ve programımıza katılan güzide Karatay halkını hürmetle selamlıyor, esenlikler diliyorum.
Temmuz 2008

|

415

ÖNSÖZ

AHMET KÖSEOĞLU
T.Y.B. Konya Şube Başkanı

Ö

ncelikle Karatay Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hançerli’ye ve
ekibine Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin kamu yararını
gözeterek ortaya koyduğu kültürel ve sanatsal programlara göstermiş
oldukları iyi niyetli yaklaşım ve programlarımıza sağladıkları maddi
manevi her tür destekten dolayı şehrimizin sanatseverleri adına çok
teşekkür ediyorum.
Selçuklu başkenti Konya’nın son on yılına damgasını vuran Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, her yılbaşında ilan ettiği faaliyet
takviminde yer alan kültür ve sanat içerikli etkinlikler sayesinde şehrimizdeki önemli bir boşluğu tamamladığını düşünüyorum.
7'den 70’e tüm şehir insanına ulaşma amacını güden ve gönüllülük
esasıyla bir araya gelen pek çok yazar, şair ve araştırmacımız halkımızın ücretsiz takip edebildiği çok sayıda kültür-sanat programına gerek
fikirsel gerekse eylemsel manada destek veriyor. Bu manzara hakikaten etkileyici.
Nitekim birleşimci ve paylaşımcı ruhla hareket edilmesi neticesinde Konya’da kültür ve sanat etkinliklerini takip eden kitle her yıl çığ
gibi büyüyor. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği bu nezih buluşmalarda herkes fikrini ve düşüncesini özgürce dile getiriyor. Böylelikle her
fikir, düşünce ve anlayış kendini ifade etme imkânını dostça bir ortamda yakalayabiliyor.
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Konya’dan bir medeniyet ve tarih merkezi olarak bahsetmek, işte
böyle bir atmosferde daha anlamlı sayılmalı. Çünkü biz inanıyoruz
ki şehirlerimizin geçmişlerindeki kültürel derinliğe nüfuz etmek,
günümüzün üreten sanatçılarıyla, fikir ve bilim adamlarıyla, onların
gelecekte anlamı daha bariz bir şekilde ortaya çıkacak olan eserleriyle mümkün olacaktır.
Hiçbir kültürel ve sanatsal ürün geçmişin mirasından, birikiminden
bağımsız değildir. Gelecek de bugünle bağlı olarak kendi eserlerini yaratacak. O halde bugün derneklerimizle, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ortaya koyduğumuz tüm bu iyi niyetli çabaların
yüksek bir hedefi var: Şehrimizin dününden feyzalmak ve geleceğine
sağlam, karakterli bir köprü kurmak.
Ne mutlu ki Konya birbirinden değerli yazar, şair ve fikir adamına
ev sahipliği yapması bakımından ülkemizdeki pek çok şehirden şanslı
bir konumdadır. Yazarlarımızın yaşadıkları şehirdeki sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve dernekler tarafından her fırsatta hatırlanması,
onları ve üretimlerini canlı kılacaktır. Şehrinin sanatçısına sahip çıkan,
onları koruyup gözeten, ürettiklerine değer veren idareciler, sorumlu
bulundukları şehre karşı önemli bir görev yerine getirmiş sayılacaktır.
Etkinliğimizi teşrif eden bütün şair dostlarımıza, etkinliğimize kucak açan, ev sahipliği yapan Karatay Belediye Başkanımıza ve kıymetli
ekibine, programdan ilgilerini eksik etmeyen nezih Karatay halkına
saygılarımı sunuyor, sağlık ve afiyetler diliyorum.

Temmuz 2008
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KÂMIL UĞURLU
Şikâyetname | Ali ile Selim’e
Duyun ey komşular duyun
Beni buralara bir at getirdi
Yelesi yeşil alev, gözleri Göksu mavisi
Kuyruksuz kulaksız bir at getirdi
Ömrümü sebil ettim, serdim önüne
O tuttu bir ucumdan,
		
/ beni yedi bitirdi.
Aladağ’dan düşmüş idik biz yola
Yol uzun, gönlüm tenha
/ dağlar çiçeğe durmuş
Yoldaşım ol dedi, oldum
Onu candan aziz bildim
Köpek oldum, izin sürdüm
Kuru-yavan, aç koymadı
/ eyvallah, ama
Beni bitli hanlarda yatırdı.
Nice bin umutla binmiştim ona
Ayrılık ülkesine başın çevirdi
/ yolları - yılları bir bir devirdi
/ ve hayal iklimlerine girdi
Ak bulut, kara bulut, seçemez oldum
/ karanlığımda kayboldum
Çıkmaz sokaklardan çıkılmaz geri
Beni kapılardan itti içeri
		
/ kendi gitti, dışarıda oturdu..
Rüzgâr ile yarıştık evvel zaman içinde
Kimi zaman yel olduk estik
Ve güzeller kervanının yolunu kestik
Mevsimler hep bahardı o günler
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/ ve güzel günler deli çaylar gibi
/ tepelerden aşardı
/ serde delikanlılık vardı
Biz en güzel gelini attık terkiye
/ gönülde sevda, arkada Toros Dağları
Nidem ki, memleketin ovaları dar geldi diye
Aldı bizi
		
/ yâdellere uçurdu.
Birlikte girdik her bir savaşa
/ âlem ile cenk ettik
/ acıyı - tatlıyı kendimize denk ettik
Gün oldu, kanlı süvâriler sardı yöreyi
Ayağını uzatsa aya değecek,
/ dağ delinecek
/ bir kişnese düşman ölecek
O döndü, mızrağını yine bana batırdı..
Gide gide.. salkım söğüde vardık
Söğüdün altında sular kaynaşır
/ karıncalar evlerine su taşır
/ sular ki serin, mübârek ve sâkin
O susuz, ben susuz, lâkin
Ne kendi içti, ne de bana içirdi..
Meğer böyleymiş dünyanın hâli
Benden özge kim taşır bunca vebâli
Dedeyi dinlerseniz ey Selim, Ali
/ kutlu kapının tayları
Çocukluk çayırını çokca yaşayın
Ha bugün derken, ha yarın
Hükmü kalmıyor geçen yılların
Daha dün bir, bugün iki, gözüm açıp kapamadan
Yaşımızı yetmişlere yetirdi..
Duyun ey yârenler fakiri duyun
Beni buralara o at getirdi..
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KÂMIL UĞURLU
Alâeddin Çelebi’nin Babası
Hz. Mevlâna’ya Sitemi
Beyanındadır
Erbain kısa sürdü, kırka varmadı ayaz,
Bizden bildiler,
Ve yaz,
damla rahmet düşmedi,
kıtlıktan kırıldı Konya,
Bizden bildiler
Meram’dan bir kuş uçtu, gölgesi bura düştü,
Bizden bildiler..
Günâhımızı aldılar.
Tanrı bizi sevmiyor be Alâeddin,
Onun rahmeti iyilerin üstüne
Ya biz kötüler nire gidelim?
Tak, tekmil ışıklarını, yak gidelim
Kalk gidelim be Çelebi
Gidelim gidelim de nire gidelim
Hangi kapıya varalım
Bir nice divan duralım,
yalvaralım, varıp kıralım

Destursuz dehlizlerine dalalım
Günahlarımızı sunalım..
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Güneşi biz batırmadık baba
işbu hâlet
elbet
			sana mâlûm.
Dağları biz yürütmedik, hiç ellemedik,
Tebrizli’ye elimizi değmedik.
Belâ yurdunu yaktığımız doğru, tamam
Babamızı seven de biziz
Ani ecellerle ölen de biziz
Kör kuyuların başında birkaç damla kan
Kimseye dokunmadan
Sitem rüzgârın esti
Önce beni kavurdu
Ölü bir kandil gibi söndüm, küle döndüm
Külüm tutuşturdu yedi âlemi
Babamsın, bilmez misin beni?
Kalk gidelim Alâeddin,
buralar bize haram,
Böyle istiyorsa babam..
Kuru bir çalıdır ayaklarım
Yak gidelim.
Meram’da bağım mı var, bre çelebi,
Ardımdan ağlayanım mı var
Beni bağlayanım mı var?
Hadi gidelim..
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AHMET EFE
Sır
Nazenîn Leylâmıza başka hâl olmuş bugün
Gönlümüz devletinde ihtilâl olmuş bugün
Küpleri kırmış bu gün, dağıtmış meyhâneyi
Bize bâde sunması pek muhâl olmuş bugün
Gül yüzün bizden dönüp gitmiş agyârımıza
Ol sebepten kavuşmak bir hayâl olmuş bugün
Burcumuzdan bayrağı indirmiş elleriyle
Bülbül-i şeydâmızın dili lâl olmuş bugün
Ahimiz yangınıyla sunulmuş dilekçemiz
Şu kanlı gözyaşımız arz u hâl olmuş bugün
Demiş ki: “Kurban olan dârıma doğru gelsin”
Bu sözü gör nice bin cana mal olmuş bugün
Cefalar hançeriyle yârelenmiş yiğitler,
Kanları haram iken hep helâl olmuş bugün
Ol yâr-ı dilârâmız koymamış aklı başta
Sevdâsı âşıklara ilmihâl olmuş bugün
Velâkin nice münkîr, bir cefâ gördüm diye
Eylemiş küfre rızâ, ehl-i dâl olmuş bugün
Nice kitâb-ı  kâmus yitirmiş mânâsını
Mütevâtir haberler kıyl-u kâl olmuş bugün
Kem nazar kıldı diye yâre bühtân edilmez
Çok günahlar edilmiş, çok vebâl olmuş bugün
Ahmed’im sen sırrını âleme fâş eyleme
Zirâ ki âr u iffet payimâl olmuş bugün!..
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AHMET EFE
Zehirli Bâde
Firkate düşünce âşık-ı zârın
Gam ile gussadan gıdâsı vardır
Her derde müptelâ şu bîkarârın
Sanmam ki derdinin devâsı vardır
Karanlık geceden ermez sabaha
Benziyor el açmış bir padişaha
Kul olmuş ne çâre zülf-i siyaha
Başının bir kara sevdası vardır
Kanlılar rahm eder görse bu hâli
Ağlatır âlemi âhı, melâli
Gurbetin çölünde Mecnûn misâli
Peşinde koştuğu Leylâsı vardır
Çırpınıp duruyor derdin ağında
Kâmeti eğilmiş şu genç çağında
Hasretin oduyla mihnet bağında
Hep yanan bülbül-i şeydâsı vardır
Ne olur bir defa gülünü derse
Hicrânı tükense, murada erse
Yâr içi zehirli bir bâde verse
Ahmed’in ölmeye rızâsı vardır
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İBRAHİM DEMİRCİ
Efendim
Atomu değil, efendim
Gülü patlatır senin bomban
Zakkumun kökünü kurutur.
Gülünden kan damlar senin
Kanından şarâb akar efendim.
Bahçemizde şakıyınca bülbülün
Papağanlar lâl olur efendim.
Gün ışır sözlerinle senin
Yarasaya kıyamettir efendim.
Bakışın eritir altını, efendim
Kışımızı bahar eder ateşin.
Kokmuş havuzlara inat efendin
Çağ çağ çağlarsın ırmaklar boyu.
Sıkılmış yumruklara karşı efendim
Elin açık hep ve uzanmış bize doğru
Hû efendim, hû!
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İBRAHİM DEMİRCİ
Alfabetik
Çığlık denizine düştü söz
Boğuluyor. Boğuluyoruz
Çiglik batağına düştü köz
Sönüyor. Sönüyoruz
Annelerin ağıtları sarsıyor Arş’ı
Acının dili gözyaşlarında saklı
Alfabenin başını terk etti A
Zulüm kavşağında nöbette şimdi
Sen ne diyorsun be laf ebesi
Oğlakların sesine sığındı Be
Ce’sini yitirdi cennet
En net cehennemdeyiz
Çetin sınavlardan kaçtıkça
Etin kuyularına düştük
Şeytanın peşinde tin tin
Her bakış bir pusu
Her ruh bir in
Derin dondurucuya koyduk devrimi
Evrim çamurunda çırpınıyoruz şimdi
- Fırsatın fe’sini yakala
Yumuşama sakın gevşeme
Ha gayret ha gayret
Hızla hırsla hışımla
‘Hayret ve haya tıkandı’
Demişti o zarif şair
Işıkları karartıyor o şıklar
İnsanı işçiyi inancı
Çarmıha geriyor bu şıklar
Jandarma jilet ve Jale
Buluşuyor bir intihar gecesinde
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Anlamından boşanmış sesler
Zincir şakırtıları salıyor ancak
Saçmasapan bir sel uğultusunda
Sağırlaşıyor koca bir halk
Kara kazanlarda katran kaynatıp
Limanlarımıza kin kusuyorlar
Leylalarımıza leke
Leylaklarımıza kan basıyorlar
Melek kanatları kavruluyor
Manastır mahzenlerinde
Noel eleklerinde eleniyor sonra
Muhabbet mi dediniz
Mini midi maksi
Namus mu dediniz
Süper hiper gros
Hangi markette kim bilir
Ooo öldür oh öc al of öfkelen
Paranın resmi silsin ruhun rengini
Putların rüzgârı şişirsin
Şeytanın yelkenlerini
Öyle mi
Tarih uzun bir üzüntüyse
Toprak ucuz bir üretim aracıysa
Uzak bir ülküyse ümmet
Veyl olsun veyl olsun veyl olsun
Ve dolsun artık vakit
Vakur yiğit zıpkın gibi
Elifler yekinsin yataklarından
Öz gürlüğümüz kurtulsun fısıltılardan
Söz gürlüğümüz sustursun gevezeliği
Yaşamak zarif ve zengin bir savaş
Ölmek zevalsiz bir zafer olsun
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M. TAHIR SAKMAN
O şehir
I
/o şehir ki konya’dır
umutlarımın kurdudur
yurtsuzluğumun yurdudur/
paslı bir yalnızlıktır
kuşatılmış yazgılar içinde
koşarsın çığlıklarında başkaldırı
umutlarında taze bahar kokuları
-kaldı mıneyim varsa aldılar
şafaklara yoldaş gözlerim
-sağım solum ebegün gider takkeli’ye ben güneşe
II
yürümez bu şehir asırlardır aynı yerde
eski bir masaldır gözümde perde perde
duygularım serseri başıboştur hayaller
bulutların üstünde
yenilginin utancı
-iki oda bir mabeynkerpiç evler
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III
çemberim vardı benim
çevirirdim dünyayı sevgiye
ellerim gökler gibi büyükmüş
insanlar sandığımdan küçük
dünyanın çarkı tersine
/oysa çemberim doğru dönerdi/
IV
çocukluğum gençliğim
olmadı ki kaybolsun
önce çemberimi aldın
sonra geçtim çemberinden
ve bütün şehir üzerimden
-dümdüzüm“doğruyum çalışkanım
ey şehir
hiç yanılmamışımdır
V
ve ansızın büyüdüm
kuytu yalnızlıklara
tattım hayatın acı rengini
yüzümde şamardı
yüzümde şımardı
ey şehir
benim de bir zaman
çemberim vardı
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VI
/sokaklarda adımlarım iz düşürdü yarına
gençliğim bir kıştı yetişmedi baharına/
koşar adım yaşam (adık
hıncımız vardı
sancımız vardı
bir çemberim olsaydı
kirletilmiş sesimi duyardı
VII
bütün şehir sanki duvardı
nefesimi çeksem yıkılacaktı
bir şey vardı bildiğim
söyleseydim yakılacaktı
/küllerinden yıldızlara fal bakılacaktı/
VIII
alâaddin köşkü gibi ıssızım şimdi
moğol okları vurmuş yurdumu
kartal kanatları takkeli’de yorgun
yüreğim bastırılmış isyan
geleceğim talan
aslında hiç olmadı
çemberim
koca bir yalan
IX
ey şehir
hangimiz daha yalnız
ben bir başıma
sen bin başına
kalabalıklara mahkûmuz
ve küfürden gözyaşına
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X
/moğol okları dörtnala dinlenir selçukya’da
yüreği paramparça ihanetle kol kola/
ve bir sultan
-alâaddin tepesi’nde
gecikmiş gözyaşına
kayalıpark’ta bilet yok
-biletin yoksa yürürsünhorasan’dan sedirler’e
ey şehir

sen bilirsin

XI
duygularım çapraz tutuş sokaklarında
paslı jilet gibi kaldırımların
yüreğimi çizer sessiz duruşun
ve umutsuz yolcu gibi
döner durur
bütün sokaklar kendi adımlarına
ve bütün caddeler sokaklarda
sokaklar çıkmazlarda
kendi adımlarıyla vurulur
gölgelerinde
XII
şiirler mısralarıyla
şairler şiirleriyle vurulur
ve şehirler insanlarıyla
ey şehir
kartal yüreğimi gömsem de sokaklarına
yine de sana yenilmemişimdir
yenilmemişimdir
yenilmemişimdir
/o şehir ki konya’dır
umutlarımın kurdudur
yurtsuzluğumun yurdudur/
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M. TAHIR SAKMAN
Başka Cennet İstemem
mevsimlerden kıştı
gözlerin sanki akyokuş’tu
adımların kalpler çiziyordu
kar üstüne
ve ayrılık üstüne
şehir sıyrılmıştı kınından
oysa çok önceleri bir moğol atlısı
mızrağının ucundan alevler dökmüştü
bütün selçukya yanıyordu
kim söndürebilirdi ki senden başka
semadaydı yedi iklim dönüyordu
sen dönmüyordun
mevsimlerden kıştı
ellerin sanki akyokuş’tu
dolunayı tutmuştun bütün gece
Islıklar içindeydi bedenin
ayaklarında hançerlenmiş yıldız gölgesi
duvarlarında elveda bestesi
söküldü yüreğim şafakta
bir kez doğmasaydın ey güneş
kurban edilecek ne kaldı
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MEHMET UĞURLU
Levm
Sönük lambanızım sizin sökük giysiniz
Yanağınızdaki ben
Yıkandıkça buruşan teniniz
Teriniz gibi yürüsem alnınızda
Silmezsiniz bilirim
Korkunuz kesilirim karanlık bastığında
Bir dua gibi boynunuza
Astığımda kendimi
Avucunuzda birikirim ağzınızdan taşıp
Üstünüze bulaşır
Solup sokağa atılan bir çiçek gibi
Sokulup uykunuza
Rüyanızda dolaşırım
Islak bir yüz gibi uyanırsınız sabah
Bir aynaya yaslanır
Paslandığını görürsünüz dilinizin
Ey uslanmaz kavmim benim
Ey uslanmaz kavmim
Levmim yakanıza yapışır bir gün
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MEHMET UĞURLU
Tahlil
Oluk oluk kimi
Kimi ılık ılık
Kimi balık gibi
Dibe dalıp
Damlar yere
Şıp şıp şıp
Hâlâ al kimi
Kimi ekmek üzerinde bal
Kimi vebal gibi
Peşimizden koşar
Şar şar şar
Lâl kimi söze
Kimi tellal
Kimi melâl gibi
Mükerrer doğar içimizden
Yar yar yar
Sızar kimi ipincecik
Kimi uzar yol boyunca
Kimi pazar yeri gibi
Zarını yırtar sükûtun
Tar tar tar
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BÜLENT SÖNMEZ
Sana Küsemem
sana küsemem üstüme dağlar yıkılır
bir çocuk annesini özler
dumanı tütmez bir bacanın
rüyalar kâbus olur
akşamlar sarar dört yanı
zifir bir yalnızlık basar en ücra yerlerimi
vazodaki gül solar
ruhsuz kalır şarkılar
bu kentin tadı kalmaz
bahar gelmez sana küsemem
soramam papatyalardan aşkı
uç uç böceğini sevemem
sevemem kuşları
ağaçları
karıncaları
uzak olur
uzak olur kıyılar
en yakın mesafe uzar
sana gelemem
gözyaşlarım ellerini özler
dizini arar başım,
ben sana küsemem
karanlık olur...
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BÜLENT SÖNMEZ
Diyarbekir bu mudur?
aklıma Zweig girdi
kanıma sen girdin
kaç kişi kırıp kaçtı kalbimin camlarını
ben puslu bir sabahtım Diyarbekir önünde
cebimde hep yanlış adresler vardı
hangi kapıdan geçsem hükmüm müebbed
bütün yetim çocuklar bende ağlardı
benim kelepçem kadar soğuk
yalnızlıklarım vardı
dökülen yapraklar gibi savrulurdu çocuklar
Suriçi hep sonbahardı
-yoktu çocukların sokağı
sokağın çocukları vardıdudağımda eski bir şarkı
“Diyarbekir bu mudur
elleri kınalı”
namlular kanlı
zulamda hesabı sorulmamış ihanetler vardı
geceleri tutardım Allah’ın ellerinden
Allah’ın eli koynumda sabahlardı
benim uykusuz geceler kadar zifir acılarım vardı
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“konuş!” derlerdi konuşamazdım
içimde kavi barikatlar
dört yanım lâl/
dört duvar
benim demir parmaklıklar kadar
kadim suskunluklarım vardı
güneş kavururdu her şeyi
ter kokardı Diyarbekir
merhaba derdim suya ekmeğe kuşa
usul usul kanardı yoksulluğum
sakallarım uzardı
kuruyan son ağaçtan uçardı kuşlar
ağlardım
yapraklar dökülürdü habire
hayatlar dökülürdü
kan kokardı kaldırımlar
şen olmazdı Mardin kapı
karanlık basardı bütün mevzilerimi
benim kimselere anlatamadığım korkularım vardı
şarkılara yapışırdım sonunda
en ağır en içli
Diyarbekir bedendir
suyu akmaz nedendir
beyaz güvercinler uğramaz göklerime
acep nedendir
acep nedendir
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Ş. HALIS ÇALIŞ
Matahari Tınısı
Şahdamarımdır kanayan ayet be ayet
Beynime sıçramış kızıl aklın pıhtısı
İşaret parmağım işret içredir yön tutmaz
Bu yüzdendir martinimin Matahari tınısı
Yatarken farklısın kalkarken farklı
Güneşe çevirdiğin yüz farklı aya vurduğun Matahari
Gümbürtünü kimse duymaz sessizliğin misali
Kayıtlarda dönen eski bir şarkı -remixi yapılmış“Neyleyeyim Matahari senin gibi bir yâri”
Hüzzam beste çiftetelli çalınmış.
Kırık ayna dipsiz kuyu çıkmaz sokak sanrısı
Hançeremin vızıltısı
beynimin uğultusu
yüreğimin ağrısı
Maria aklımın ucundaki yar/uçurumlar
Last Temptation iftirası Magdelana yarası.
Manastırda tekin durmaz bedenin rahibedir
Şehvetin rehberi dil fahişedir
Bu yüzdendir nasihatin Matahari tınısı
On Emir’den beri firar etmiş şeytanın
Her gece böğrümde tutar sancısı
Her gece göğsümde yâr yalancısı.

Barnsley,
Nottingham ve Manchester,
Ağustos-Eylül 2005
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Ş. HALIS ÇALIŞ
The Last Judgement
Cennete uzandım kollarım kısa
Kimsenin koynunda saklanamadım
Mazeret olacak söz yok mizana
Her kime baktımsa göz bulamadım
Umudum mahşerin atlılarında.
Arasat’ta duman basar kurt bağlarken yolları
Elimde azabın izleri vardı
Vücudumda söndürülmüş bir hayat
Günahkâr kulluğun kekremsi tadı
Geçmişimde saklı lekeli adı.
Cehennemden geçtim benliğim yorgun
Ruhumda cesedin yanık kokusu
Hallaç bozuntusu bir soluk çehre
Cepkenimde tütünümün artığı
Dişlerimde izmaritin tortusu
Düşlerimde gerçekliğin kâbusu.
Ben nerdeyim sen nerdesin o nerde
Hey Bağdatlı Acem Şallı İnce Belli
Cüppemin altında yok gizli perde
Siyah-beyaz bir resimlik nefes de
Rindlerin katili zangoç zebani
Hafızama son formatı çekende.

Lyon, Rotterdam ve Dortmund,
1989-2004
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MEHMET SOLAK
Aralık Durakları
				

Reyhan’a

-çıkmaz aralıkakan ırmak döner mi gerisin geri
ya kaçıncı kez ara veren yaşamaya
nasipsiz bir mevsim sonu
yollar sarı toprak sa(y)rıysa
erken kışın ayazı alın çatımda
aralık kalmışsa tam aralıkta
gözümde habire büyüyen hayat
hep kederli hep müebbet
-kuytu aralıkdaraldım / eşikte / daraldıkça zaman
taştıkça mübadil isyanım
nice münhal kuytular vardı
beni bekleyen hal’im, suskun
her nereye dönsem
hemhal olmak için
yoluna dön
dön yüzüne dön
aralık kalma, diyen
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-ıssız aralıkkim silebilir ateşin izini
hele yalnızlığı düştüğü yerden
kan izini, akmışsa bir kere
bir cemre de kalbime düşer mi tanrım
bahar güneşi sızar mı yine aralık kalbime
eklenir mi kopan parçası resmin
kendi kadarsa insan tek kendi
yakasına yapışmışsa sorgu sual
bulur muyum ıssız aralığımı
eksik kalmış hangi hayatlarda
-Son aralıkgittin
derin bir çentik attın kalbimize
kaldık seninle
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MEHMET SOLAK
Alışamadım Kendime
kaç kelime kurtardım
kaç şiir bu mücellâ hayattan
diline düştümse yıllarca yine dilimden
sözledikçe sürer ya mesel içinde mesel
ödünç heveslerle bir ömür
el aldım denizden söz aldım
kendime kilitli gecede
yandı kelimeler prensim maçinde
içim yandı eksik kaldı sözüm
baktım gece başka ben
ben başka gece söyleyince
benleyin tenha gölgemden
daha kesif kaderimce
ah nerede o fiyakalı itiraflar
kimde kaldı
bir nebze efsun dünyaya kör
ne yapsam alışamadım işte kendime
unutacak kadar olsun
armağan olsun yokluğuma
benden hatıra varlığım
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AHMET AKA
Çıkagelir o an/sızın
bu puslu şehirden alıp başımı
göçmen kuşlar gibi
yine bir nisanda bir cuma vakti
yük trenleriyle dönebilirim
o eski ıslığı çalarken rüzgâr
ışıklar düşünce avuçlarıma
üşürüm o ıssız köşe başında
ısırır içimi bir korku, telâş
ısıtmaz ateşler elimde yansa
yine bir türkünün mırıltısı var
dudağımda şimdi o günden kalma:
/kar ayazında gülüm donsam ısıtma beni
karayazında öldüm, öldürmez sıtma beni/
her adım atışında anımsasan adımı
belki çıkagelirim bulutlu bir havada
sana tekrar bir bahar getirsem toroslardan
bin bir umutla çalsam gıcırdayan kapını
beklesem ardından dakikalarca
çıkmasan karşıma, n’olur çıkmasan
yahut o şehirden kaçırsan beni
/bir ışık hızıyla/
fırlatsan düşlerin can evlerine
bir ressam fırçası kirpiklerinle
/çizilir ölümün tatlı siması/
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bu puslu şehirden çok uzaklarda
sulara düşürme yangı(n)larımı
karanlık çökmeden tut ellerimden
yakut lambalara sar saçlarımı
sen beni hep bekle, kutsal beklemek
sabır, sana sunduğum nişan yüzüğü
çıkarma düşmesin parmaklarından
bozulmasın bana yaptığın büyü
bir nisan kuşluğu kuşlarla uçup
uçarı gülümseyişler getirsem sana
ve her şeyi tekrar tekrar anlatsam
sonra rüya bitse, kalksam doğrulup…
tutup yakasından yalnızlıkların
turnalardan evvel, güneşten evvel
gelip pencerene konabilirim
çığlıkla uyanma uykularından
kollarımdan tutup çevirme beni
ayırma sevgili hülyalarımdan
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AHMET AKA
Eylül
Eylül, saçlarında saklı bir yağmur
Son yazın gözyaşı avuçlarında
Eylül ikimizden daha da mağrur
Nisanlar uçuşur bakışlarında
Eylül, sırılsıklam; bizlere âşık
Kıskanır şubatı, mart kışlarını
Rüzgâr vurmuş gibi karmakarışık
Kırağı mı çaldı bakışlarını?
Eylül, bir şarkının fotoğrafında
Kumral mevsimlerin ilk göz ağrısı
Eylül, gönlümüzün bir tarafında…
Gizli sevdalardır bundan gayrısı
Eylül, anamızın bize duası
Elimizden tutup aşka yürüten
Tüm ayrılıkların acı vedası
Ateşte dondurup, karda eriten
Karınca yuvası gibiyiz Rânâ;
Hüzne gem vuruyor umutlarımız.
Pervane olmuşuz nice hicrâna
Eylülden başlıyor hudutlarımız
Yas eylül, gam eylül ve hüzün eylül
Hayatı kuşanmış şunun şurası...
Yaz eylül, güz eylül ve yüzün eylül
Sen anla, yaşamla ölüm arası
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OSMAN ÖZBAHÇE
Yabancılaşma Çabası
Bütün zamanlar bugünün etkisi altındadır
Tarih benim etkim
Yazdığın şiir
Kitaplardan öğrendiğin hayat bilgisi
İşleri oluruna bırak.
Tarihten çık. Atiladan çık. Ankaradan.
Kendini dışarıdan.
Özgürlük kapasitesini yükselt.
Hınçla doldur surat asarak yaşayan adamın içini.
Şiir, hislerini kaybediyor.
Salı günleri hariç.
Dönüp dönüp dinlediğin şarkı.
Benim etkim.
Sevgiden ev, evden sevgi yaptıkça
Ölüler ürüyor evde
Çoğalıyor beyaz
İşleri oluruna bırak. Çalışmak zorunda değilim.
Henüz hastalanmadım.
Salı günleri hariç. Doktor yok.
Birbirinden kopuk görüntüler.
Duygu dolaşmıyor içlerinde.
Düşünce geliştiremiyor serbest vezin.
Serbest vezin konuşma dilinin ritmidir.
Çünkü seni özgürleştiren şiir.
Dilini yasaklayacağım. Kelimelerini.
Yapılacak iş, yazılacak şiir kalmadığına göre
     parodi yapabilirsin.
Salı günleri hariç. Karanfiller açtı. Menekşeler açtı.
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Papatyalar açtı.
Ateş çiçeği, vapur dumanı.
Adını aklımda tutamadığım çiçek. Açtı.
Töre konuşunca han susar
Tek açı kesin görüş dogmatik yapı
Kalbimin telifisin dedikçe
Karanlıkta akan ışıksız kalmış öz
Yükseğe çıkıyor yılan gökyüzünün içinde
Her yerde seni arıyor gözlerim.
Bozkırda soğuk bir kış günü tek başına kalmış
kurt. Soğuktan hareket edemiyor.
Soğuktan güçsüz. Sonuna kadar bağlı kal dedim.
Arzuyu öldür bir kişi cehennemde.
Ağrıdıkça kemikte rüya. Nefsi nefis.
Uykuma yerleşiyor seninle deniz.
Sonuna kadar bağlı kal dedim.
Salı günleri hariç.  
Kırılmış bir kalem ucu, ağızda çiğnenen bir lokma.
Kızıl elma
Yaklaştıkça uzaklaşan ülkü
Sonuna kadar bağlı kal dedim
Bu işin psikolojisi yok
Bir kişi cennette
Şehri kale gibi kullan
Şehir kaloooo
Modern
Şehir şiiri
Ölüm kaloooo
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Modern şehir şiiri ölüm.
Ölümü kale. İşleri oluruna bırak.
Karşı tepelere varsak
Devlet kalmayacak etrafımızda
Sonuna kadar
Bağlı kal dedim
Kendi sınırlarından başka
Üstünlüğün yok. Güzelliğin özellikleri
Başlıklı bir şiir yaz mesela bir kişi cennette
Bir şiir
Işığı nasıl da yakalamış
Bir ağrı
Kemikte açan rüya
Uykuma yerleşiyor
Seninle deniz
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OSMAN ÖZBAHÇE
Yakan top
Yeşil kapanık, mor düzgün
Yeşil daha uyuyor, mor uyanık
Bir gün bir mevlid-i şerif yazacağım
Kekemelerin dilini çözecek benim mevlidim
Dumandaki dalgınlığı, aşkımdaki kırgınlığı
“Çözecek neyim var?” derdim
Biri ne zaman düzene sokulsa
Bir pişmanlık helak ederdi beni
Mülkün kökünde bağıran kral
Bir eşkıyanın yüreğinden çıkıp gelecek
Sanırdım ben, “Köpeklik etme!” dedikçe
Ulumayı kesip saf saf namaza duracak hepsi
Eksikliği fark ederdim. “Bu yüzden Allah
beni tanrılıktan korur,” derdim. Eksiklik
uykusu gelmiş bir yumruk
geceyi karıp karıştıran bir hırsızlık
gibi köpürtürdü parmaklarımı.
Hey yavrum! Uykusu gelmiş yumruk
Geceyi karıp karıştıran bir hırsızlık!
Köpürtüyor benim parmaklarımı!
Şuraya yaldızlardan bir kumar masası atsam!
İnsanların en karanlık yanlarından bir yeşil çuha!
Geceden, köpeklerden masada küt küt ata
Nice pişti! Nice helak!
Hele bir de levh-i mahfuzun eteklerinde
Dolanıp duran bir cine çarpmışsak
“Kumar,” derdim “var mı daha büyük hırsızlık...”
Kafamı kalınlaştırırdı kumar
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Yeşil çuhada kütürdedikçe zaman
Bir yerlerden çıkıp gelecek İsaKafamı ellerimin arasına alıp düşünmek nedir bilmem ben
İnsan ne yaparsa yapsın
Sabit kuşlar kardeş sayıları sevmez
Eksiklik bu dört başı mamur
Aciz uğraş! Su hayat! Benim bütün
Kutsallığımı siliyor, elimi ayağımı
Yüzümü siliyor..
Dikkatle bakılacak neyim kaldı?
Yıllar süren sessizliklere dalardım
Duymazdım hiç kimseyi; ne atan bir yürek
Ne de bir ses kimseden
Gazzâlî hazretleri aklımda dönüp duran
“Bu yüzden Allah, burnu yüzün tam ortasında yarattı.”
Ben, burnumu tuta tuta, “Arı bende bal yok!”
“Arı çiçeklerde gezme!
“Hayır, sen bu oyunu öğrenemeyeceksin!”
Kulaklarım balık kulakları gibi açılıp kapanırdı
Biri ne zaman “Allah!” dese
Allah!” derdim Allah!”
Hangi oyunun sonunda bir ayna bulsam
Bilirdim bunun burnumla bir ilişkisi vardı
Bu kara, bakınca bir şey görünmeyen bir kaderle
Birazdan patlayıp
Kuşları ikiye bölecek bir fırtınayla
Bu kader bir mânâ evi olaydı bana
Kıvırcık saçlarım olaydı yağmur
Yürüdükçe taşırdığım bir öpücük
Yıllar süren sessizliklere dalardım
“Nefesiyle dünyayı batıracak bir melek
helak edecek beni,” derdim bir dargınlık
kapladıkça içimi. Yağmur durduran
bir kuş salardım aynadan, kardeş sayılar
“Neydi bizi kirleten yaşamak?”

|

MURAT GÜZEL
Ay paramparça
Sen demiyorum. Sen diyemen
Bir gün Şavşat’ta bir gün Bozkır’da
Bir gün burda sen desem.
Ay paramparça.
Sen demiyorum. Sen diyemem
Ekmeğimi bölsem. Suyumu içsem son bir kez.
Çünkü umuyorum. Çünkü ummuyor muyum
Sessizliği. Yeterli değil. Daha değil. Diyemem.
Şu caddeye çıksam. Bu sokağı çabucak geçsem
Ne lanete uğrasam ne şaşırsam ihanete
Kâr ve zarar hesaplarına marketlerin.
Yazarkasa fişleri ceplerimde. Z raporları. Disketler.
“Askerliğe elverişli değildir” diye bir belge.
Bütün adamlar öldüler. Hepsi birden.
Bütün kadınlar öldüler. Hepsi birden.
Sen desem. Hiç olmayacak şimdi.
Çocuklar da olmayacak. Oyun oynamayacak
Hiç biri. Gülmeyecek. Ağlamayacak. Sokaklardan
Korkuyorum. Evlerden. Dolaplardan. Raflardan.
Bütün kitaplardan korkuyorum. Ve giyeceklerden
Korkuyorum. Aklımı alacaklardan.
Aklıma gireceklerden.
Bütün adamlar öldüler. Hepsi birden.
Bütün kadınlar öldüler. Hepsi birden.
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Sen demeyeceğim. Diyemem.
Bir gün Bursa’da bir gün Ankara’da
Gördüm. Sarı sabırlar. Süsenler. Sevmedim.
Hiç kaybolmadım bu sokaklarda.
Hep olduğum yerdeydim. Burada
Sen desem: Bütün borçlarım ödenecek gibi.
Diyemem hiç: Dilim sana niçin dönmez
Niçin sende hiç kaybolmaz ki?
Kitapları Yusuf’a sattım. Hepsini birden.
Sen demeden güldüm. Sen gelmeden.
Bu kadar yolu yürüdüm. Sen dedim
Bu kadar yolu. Korkunç. Bankalar vardı.
Büyük anıtlar. Çatısı uçmuş binalar. Antenler. Ağaçlar.
Kadınlar ve aşk. Bu kadar yolda. Ne diyecekler şimdi:
Ay paramparça.
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MURAT GÜZEL
Doğruların destanı-V
sana bu bütün kalbimle
berideydim, onlardan, rüzgârı öperken, ağaçlar
belki bir orman, sessiz, kuytu, kelimeler kiminle
ben yoktum, burada boşluk, seninle aramda
çağırdın öteye, koştum, uçurum, döndüm, ırmak
arada, berideydim, hırçın, saçların rüzgârı, kapılar
açtım ikimize, bıçak parladı, konserve kutuları, değişken
kur, faiz ve ticaret hadleri, çok kirli bir akşam, nerede
olsa elbet insan kendini bulur, gelir bir kez çağrı
dağdan bağırıp bir çığ çağırdım, aramız kar kaplandı
(ne zamandır ye’cüc yüzlüler ne zamandır me’cüc mizaç
ne zamandır kelimeler ne zamandır şekil anlama muhtaç)
bütün evler boş, onların kemikleri, sayılı, örtüsüz
teypler ses verir, sokaklar suç, kırmızı yeşil ış1klar
susup söyledi, gerçekten susmak incitmekten
daha iyi, daha iyi kelimelerden beri, daha güzel
büküp kırmak parmakların arasında bir kibrit
mümkün değil sızısız durum
Sessiz bekleyiş seni öpmek zor
elim sanırım yanlış değdi
el değmez nümayiş şık dersen
a hiç olmaz sevme istersen
bu nedir bence bir masal bir dil sürçmesi aşk!
takılıp tökezlerken kumlu zemin yüzde sol kroşe
hiç yani hiç değil midir insan susma zemini
suskunluğuna kolay gelsin sükûn aslı sudur sustun
susadın gece yarısı gündüz yemini çukurda bir sütun
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yüzümü dayadım, toprak, ıslak serin toprak
ellerimdi, sıktım, gözlerimdi, kapadım
Sesimdi duyarak, kurumuş otlar, söğüt ve kavak
en uygun selâm bana her şeyin aslı en üzgün aşk
dön istersen dön bak her yarım kan her yanım ancak
ey derim korkmam ey demekten uyarım uygun selâm
her ey diyen her gün-ey! hey yalnızlık!
hey nazlı güzel ülkem! hey çat kaşlarını hep buruş yüz!
hey işte barış! hey lütfen beni rahatsız bırak!
hep sustun koynumda uyu lütfen uyu koynumda
toprağım efkâr filizlense saçların koynumda
toprağım kuru nemse nemçe dersem derim işte nem
kesik bilek ölüm dediysem kara kötü çirkin çırak
daha iyi, daha iyi kelimelerden beri
bıçaklar, geniş kanmalar son kez parladı:
kamaştım, ne zamandır ye’cüc yüzüm
kamaştım, ne zamandır mec’üc mizaç
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AKIF KURUÇAY
Narla kan
Uçmak gerekse ileriki yerler mezar
burası güzel diye başladı
suların dağa vuruşuyla haziran,
işte ağacın narla kan ırmağın
yuvarlayıp azık bohçamızı, şarapla helva
bükülüp yatalım gürüldeyen ağzına göğün
derken, yaprakları üzerinden sıyırdı, gömleğini
de kadının alnı ağacın nasırlı kabuklarına,
memeler özüne, avuçlar özüne ağacın
ağaç antonyusun mezarlarına kertenkele evlerine
tutuştu toprağın isteklenişi/yeniden
giderek büyüyor yaratılmakla ilişkisi
etimizdeki
yangı
nı
n, derken yağmurlar basıyor narla ormanı
yağmur uyandırıyor sıcak bir banyoyla otları
ve tarihi ve hayvan evlerini ve ağaç dibini
seni bilmem/ kanlanmış suyun
yorgun bir orduyla şehirleri bir bir alışı,
seni bilmem/ağaç azığın içinde birikip birikip
yağmurdan koşarken bir lahdin içine gizlenip
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sığdırıp bir adamdaki her şeyi, nedameti
yüzünü vurup taşa, bir daha nedameti
dolandırıp içimde bir çember gibi
seni bilmem
göz göze başlangıç bu hatme, füsuna,
baştan turnağa ses, kuşların narla kan
şarabı ırmaktan akan sesleri /nerede!/ duyulmazdı
ormanı, gölgelenmiş toprağ1, bozulmuş yuvalarıyla
konup göçmekten uzak dalları
ıslamaları kuşların, seni bilmeden
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AKIF KURUÇAY
Kaçak sözler altında
Kaçak sözler atında ulak, tek atışta
yarıyor mesafeyi ruhum
hangi doğum bağışlar
serinliğini izinin peşindeyken
arkadan bakana kaçak
önden gelene pusuyum
sedir yaprakları saklamış
serinlik bekleyen yurdunda
atları yoran bayır, kaçak
sözler atına vurdukça kamçıyı
kuyular bozgunda, sudaki
aksi kalıntılarının, vuruşla
yeni bir oluşla topraktaki
manâ, kıpırdandı ulağa
kamaştı dişlerinde
köklerin çürük tadı
omzunu bir silaha çatmasın
ne bilsin ki bir ulağım
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kaçak sözler atında, dağ yolu
ve yaban çiçekleri arasında
taş koklayan ocak deşen,
ruhtaki esrâra süren inancın
bayıltan sükûnetinde
kendine bir geçmiş arayan
ama ruhum izinde bir kılıç
ustası gibi doğruyor mesafeyi
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M. ALI KÖSEOĞLU
Kapı
kapıda bekleyen adam ölüme doğru
ne kadar uzak güneş ışığından bile
nöbet tutuyor şimdi melekleriyle
sağdan ve soldan yazılar yazan
cade gibi değil kapının arkasında
gözlerinden akan zehirse de şifa
bir ucu eteğinde boyundaki düğümün
uzaklaştıkça boğuluyor dar ağacından fena
işitmediği ahlar taşıyor şimdi rüzgar
kapıda bekleyen adam ölüme doğru
ayet’el kürsi okuyup sıvazlıyor göğsünü
“Açıldıkça çarpar, içe dönük bir kapı.”
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M. ALI KÖSEOĞLU
Olmayacak dua
işte bu zehir içimden yol bulup
tenha bir ölüm sağıyor
ken
çıkageliyorsun doğudan yahut batıdan
ortayerinde dünyanın hayli karanlıkta
kendi kozasını ören bir tırtılım
kelebek uzakta
uzakta dedim ya
ne kadar uzakta ne kadar yakında
doğuda yahut batıda
olduğuna aldırmadan
sabrı kundaklayıp da
göğsüme
basa basa yürüyorum
aşık ölüleri ne görür mezarda
ne görür bana bakan sensiz sağır
bütün kelimeleri elinden alınmış
dilenci gibi yaklaşıp bahara
uzaklaşıyorum üç mevsimden de
seni seviyorum diye oluyor bunlar
gökte yıldız kaymıyor bakınca
ne akarsu berrak ne deniz mavi
sırılsıklam ya da ahmak ıslatan
yağmuru da yok yer yüzünün
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kalbim diyorum kalbine çarpıyor
yüzüme çarpıyor gördüğüm rüya
okuduğum yaprak izlediğim dünya
dönüyor ha dönüyor
geri dönmüyor zaman
deliyim ya
aklım almıyor
Allah şahit seni seviyorum
say ki gövdesinde dut ağacının umutsuzca bekleyip
gömleğe ipek sana pervane kelebek doğmak için
dünyaya bu kozayı sabırla örüyorum
olmayacak duaya amin diyorum.
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ATILLA YARAMIŞ
Dünya toprağı
Bakmayın yazgımın kara olduğuna
Yeni kelimelerle anlatacaklarım var size
Ateşten dikilen ruhları gördüm
Beynimi kuşattığını suskunluğun
Dilimin dönemediğini eskilere
Dememde yoksa bir sakınca
Varlığımın niyesini duydum
Gökyüzü küstü üstüme
Korkum bundan değil elbet
Ancak siz bakmayın yazgımın rengine
Gözlerim dünyayı delecek kadar
Dilim kılıç sözünü sildi sözlüklerden
Siz sadece bana şimdi
Bana sadece
kulak verin:
Ateşten dikilen ruhları gördüm
Onları giyinmek için sıraya girenleri
Hepsinin dişinde bir meyva izi
Hepsinin gözlerinde dünya toprağı
Rüyalarını gördüm uykuları aşikâr oldu bana
Ve dünyanın şekillendiğini o uykularda
Ve ne kirlilik üzere dikildiğini temellerin
İşte o rüyaların birinde
Ben, kendimi kaybetmek üzereydim
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Bakın yepyeni şeyler söylüyorum size
Suskunluğun anladım ki yok bir değeri
Susmak
Beynime sokulan yenilginin
aynaya yansıyan hâli
İnanın bana!
Ateşten dikilen ruhları gördüm
Kaşığımda dünyaya denk bir acı
Beni rüyalara çağırmada, anladım
Bu ruhları gördüm göreli
Gözlerimin ışıklarından sağmaktalar
Yaşamak denen
o eğreti duyguyu
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ATILLA YARAMIŞ
Şüphem yok
konuşulabilir mesela rüzgar ve sen
esmenin tarihini yazabilirsiniz şüphem yok
şüphem yok ama kendimden biraz
ve biraz güneşin yırttığı yüzümden
çağlayan nehirlerde yıkanmanı isterim
şüphem yok ilik tutmaz düğmelerin
gün olup dile geleceğinden
şarkılara gölgeler dikip
konuşulabilir kılacağından her şeyi
dilimin altına koyduğun jilet
sesimi kesmen için yetecek bu kez
bu kez şüphem yok
ağlamayı bile konuşmak sayacaklar
ve konuşulabilir hiçbir şey kalmayacak
son çare ruhumu sağacaklar
asla demek için tutacağım nefesimi
ruhumu asla!
iki telli bir sazdan en çok ne öğrenir insan
işte hafızama o kadar girdi yaşamak
anlatmam bu yüzden kıttır biraz
sesim çirkindir sazım fakir
söyleyemediğim her şarkıdan bir tokat yedim
yüzümün kırmızılığı ondandır
kanımın rengi ondan
işte ne söyledimse ardın sıra
ağzımda köpüren bir pınardır
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inanmazsın bana bunda şüphem yok
ama şüphem yok
iki telli bir sazdan en çok ne öğrenir insan
hafızama bu kadar girdi yaşamak
söylenebilir vazgeçmek adına ne biliniyorsa
mesela eşyaları yüzüstü bırakmak
mesela ne kadar baktınsa hepsini al
ne söyledinse
vazgeçmek adına hepsini al
bir rüzgar kalsın konuşulabilir
esip gidersin sen de böylece
şüphem yok gidersin
ama
KAL.
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TAKDİM

Doç. Dr. Halil ÜRÜN
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ş

iir en olmadık anlarda azığımız olur. Kalbimizi tok kılar.
Şiir gözyaşı olur, umut olur, yaşamak olur. Karşımıza çıkar
ve tepeden tırnağa etkiler bizi.
Yaşamanın çeşitli anlamlarını ve tonlarını şairlerden
öğrendik biz. Güzellikleri, hüznü, aşkı, koklamayı, hissetmeyi;
sürekli, bıkmadan, usanmadan çıkardılar karşımıza.
Kelimeleri tuğla bilip mısralardan evler, binalar ördüler, içinde
yaşamamız için. Tarihin her döneminde, yol göstericimiz, el
fenerimiz oldular. Aklımıza ve yüreğimize ışık tuttular. Ne
mutlu ki onlar bizi bırakmadı, biz de onları.
Şiirin hikmet olanını bulanlar her yıl Konya’da buluşuyorlar.
Şiir gibi yaşayan ve konuşan bir toplum olduğumuz
günlerden bize emanet ozanların halkla buluşması geleneğini,
belediyemiz unutturmamaya kararlı. Bu çağın ozanlarını, yine
Tarihî Dede Bahçesi'nde ve yine Türkiye Yazarlar Birliği Konya
Şubesi’nin katkılarıyla Konya’yla buluşturuyoruz.
Şiiri anlayan, yaşayan bir toplumu kurmak için daha nice
Şiir Şölenleri ’ne...
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A. VAHAP AKBAŞ
Yüreğini Yitiren Derviş
yüreğini metropol sokaklarında yitirmiş
bir tuhaf dervişim
has bahçelerden safa devşirirken yârân
ben acıyı ip ip eğirmişim
fikrimin varoşlarında çürük kelimeler
sökerim sökerim bitmez
kalbim annesini yitirmiş kuzu gibi
melul melul meler
ben dağını / derdini ve aşkını yitirmiş
bir ömür biriktirdiği derslerini yitirmiş
açacak kapıları yaşanacak öyküleri kalmamış
bir garip dervişim
labirentleri geçerken yorgun
restore edilmiş ağlamaklı dergahlara
üstü başı açık kalbi örtülü ecnebilerle
bir iki dolar vererek aynı kapılardan girmişim
yüreğini metropol sokaklarında yitirmiş
bir tuhaf dervişim
bir deli ruzigâr savurmuş ki beni
şeyhimsiz zamanlara düşmüşüm
kalp sızısına dönmüş attığım her adım
bir türlü yaşamaya başlayamamışım
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AHMET EFE
Firûze’de
Gece gelip İshak Kuşu ötende
Sen yoğ idin Firûze’de sevdiğim
Kara gamın ta canıma çökende
Ayaklarım nere gide sevdiğim...
Kalakaldım sabaha dek uykusuz
Onca âdem içre bir tek uykusuz
Hem uykusuz, hemi yorgun, hem susuz
Çağırdığın yere gide sevdiğim...
Ay cemâlin neden böyle ıraktır
Her menzilim sana varan duraktır
Sen yoğ isen şol Firûze kuraktır
Ortasından dere gide sevdiğim...
Her âşığın efganı var, âhı var
Her birinin türlü türlü râhı var
Kimisinin sanemi var, şahı var
Kulun ardınsıra gide sevdiğim...
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AHMET KOT
Şiir Gülleri
Patlayan bir sözcükle başlardı şiir
Açıp demir kollarını gökyüzünü
Sorardı dudaklarını aydınlığın yıllarca
Her vuruşunda mehterhanenin
Bir kakma kılıcı şiir yerine
Saplardı yüreğine han, binlerce
Devletinin sırça şamdanlarından
Atına sinen şiiri bir Türk beyi
Alıp patlatırdı birdenbire yüreğinde
Çift yüzlü kılıcıyla yazan şair Nef’i’nin
Padişaha sunduğu o mehter vuruşlu şiirler
Bir gecede düşerdi hicv hokkasına
Kılıç uçlarında yaşayan şiirin
Delifişek sancılan gelir derinden
Açtıkça yüzümüze Türkün gülleri
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AHMET MERCAN
Külümüz Yeşil
üstüme geliyor dağlar
kurtuluyorum kentten bir an
balkondan kaçan saksılarla
kentin ipini çözeceğiz bizi sakla
tut bu aziz sırrı tamamla
duanla parlıyor yıldızlar
saçların denize düşen ay
ey ana sık beni kucakla tekrar
beni yine sütüne muhtaç çocuk olarak anla
kılıçlarım kırıldı meydanlarda
kaçışan ordudan ve maviden utanan
askerden de öte oğlunum ana
mesafeleri kusturdu bana zaman
düştüm yine haykırdım göklerden yana
bakışın kadife yorganım olsun
tut ki harunum tur’da musa sen
savur beni tih çölünde kuma göm
küçüğüm daha ellerim serçe gülüşü
savaştım ve ağladım gölgemle gün boyu
geçitlerin sesleriyle düşler görmüştük
bu kılıçlar su istermiş daha döndüm
ilmek istesin yelkenler rüzgarlar soluk
ellerim daha hamarat şimdi
âza âza yazıyor okuyorum kendimi
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seni ceylan bakışlı leyla öyle dur
sahra gülüşlerin titrek düşüyor suya
ince ince hesap yapsak da kanına
her kum tanesine seni kazıdık leyla
ışık alnımızda külümüz yeşil
zambaklar açar yağmamış yağmurlarla
diz çöker yeryüzü merhamet içer
güneşi onaran o mağarada
ver elini bomba gibi açsın çiçekler
yüreğimiz kızgın kazan
buzullarda alevden sırça heykeller
içince sesini çöle düşer çöle sevda ekerler
bir yanımdan kayınca altın saraylar
bir yanım karıştı gökkuşağına
kayan yıldızdan evimi soruyorum
elimde kılıç çıktım kendi avıma
içime doğru yol alıyorum
titrek sözlerimi dizdim dün gece
dehşetle irkildi yer coğrafyası
özlemin ateşe dinmez kıyası
adımız bizim aşk bezirganı
heceler harp düzeninde geceye girsin
suların dilinde hep aynı zikir
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ALİ SALİ
“re” mektupları
Onbeş
furu’ul hayat
tozuna kapanıp ağlanan
ayaklarda başlar
derin mağaradan gelen
iniltiyle hayat
1
sırrıyla bestekar’da üç kişi
üç kişiydik
ayn ra ve ye
bestekar’da bir de alef
üçe eşlik edendi alef
sırrıyla bizi kuşatan
ruhumuza üfürdüğü nefesle
şın ve kaf’ı
tozumuza kapatıp
ağlatan yanımızdı bizim
gökten düşen parçalarımızı
ayaklarımız altına seren
alef
sırrımızın şehadeti
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toprak
ayaklarımızın altında
inleyen menşizer
ayn ve ra’nın
ağrıyan kemikleriyle
kırılan kemiklerine
kardı alef
şın ve kaf’ı
üç kişiydik bestekar’da
adımlarımıza eşlik eden olmadı
alef’in dışında
2
yangın gözlerinde söndürüldü
üç kişiydik adımlarına
şarkılar eşlik eden sürgün
bestekar’da şahdamarı yükselen
rayihasına doğru yükselen füru
attığım her adımda
dünya çekildi altımdan
toprak da
adımlarım eşlik etti kokuya
nefesimden oluşan yangın
gözlerinde söndürüldü
rayihanın
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3
alef çiçek ve rayiha
sokakta söylenen şarkılar olur
alef’in sırrı
adımlarımı mağaraya çeken ifrit
bir çiçek ve kokuyla
rayihasıyla ayartır adımlarımı
alef çiçek ve rayiha
ifritin sürgününe zemin olur
tozuna kapanıp ağlanacak
kapılar
rayihasıyla sarsılır
bestekar eşlik eder
üzerine söylenen şarkılara
4
hünerimiz olur bestekar
bizi sürgün eden füru
alef’in sırrından biri
kayalara çarpan kafataslarımızdan
hünerimiz olarak geri döner
bestekar’da
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BÜLENT SÖNMEZ
Korkarım
korkarım
beni kaybedeceksin
bir bahar sabahında
uyandığında
koparılmış bir gül gibi
kesilmiş bir dal gibi
korkarım ağlayacaksın
saçlarını alıp avuçlarına
artık dönüp bakmayacağım ardıma
bekle demeyeceğim
dönerim demeyeceğim
korkarım beni kaybedeceksin
bacası tütmeyen sabahlarda üşüyeceksin
bir vedâ bir selâm
bırakmayacağım ardımdan
bu kenti ansızın terk edeceğim
en zifir geceleri gömüp içime
halden anlar şarkılar alacağım yanıma
hayat akıp gidecek
dönmeyeceğim
korkarım beni kaybedeceksin
ardımdan çok üzüleceksin
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FEYZİ HALICI
Konya Destanı
Bir yola vurmuşsun oğul, yalınca,
Sığmaz vakitlere bahar havası,
Şavkınır, mutluluğa yol alınca,
Bir kısrak örneği Konya Ovası.
Nice bir makamda bu sınırsız kent,
Kûfî’li mısralara atar kement.
Öncesi bir Selçukyalı nihavent,
Bir içli sûz-i-dilârâ, sonrası.
Özlemin yüreğimi yaksın dursun,
Doruk’sun niceye unutulursun.
Beni duy, beni anla, ne olursun,
Gözlerini sevdiğimin Konyası.
İpek yolu, karanfiller, tarçınlar,
Zamandır, kulağımda çın çın çınlar.
Dergâhta akça-kanat güvercinler
Gönül mihrabına pır pır konası.
Bir sırdı yaşamak, unuttuğumuz,
Üçler’de her gün niyet tuttuğumuz.
Evleğimiz buğday, tenceremiz tuz,
Nerde acı göllerimin Sunası.
Tomur gelinlerin gözü yaşarır,
Ocakta hedikleri kim pişirir?
Esrik zamanlara tarih düşürür,
Sen Pol’ü, Elfetini, İkonası.

477

478
Ser-sebil şadırvan kurnalar nerde?
Şifadır hasrete, çaresiz derde.
Nakşa durur turkuaz çinilerde,
Yüce Mevlâna’nın canım dünyası.
Her dilek bir düşünceye göre mi?
Bu bir düş, elbet yitirmem töremi.
Nasıl da sevdirir bana yöremi,
Anacığımın sınırsız duası.
Çalar saatlerin uy, sedasına,
Muhabbet eyle gönül badesine.
Kerkit kerkit kavak seccadesine,
Al kınalı ellerin dokunası.
Kibele’nin şavkıyan süsü müdür?
Eğlen dur, Meram otobüsü müdür?
Şem’i Can’ın Konya türküsü müdür?
Hıdrellezde gönülce okunası.
Yolu götürmeyin öyle uzağa,
He deyin, koşuşalım altın çağa.
Aslanlı Kışla'dan Takkeli Dağ'a,
Ellerin yıldızlara uzanası.
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İBRAHİM DEMİRCİ
Konuşan Türkiye

I
Türkçe konuşmak istiyorum
Ya şovenist diyorlar ya faşist
Bu gâvurca kelimeler ne? diyorum
Laiklik kırbacını şaklatıyorlar
Çok değerli, tarihsel bir kırbaçmış
Öyle söylüyorlar
Oysa ben yalnızca konuşmak
Kendimi ortaya komak
Ve paylaşmak istiyorum.
II
Eşitçe konuşmak istiyorum ben
Geri kalmışlığını sakın unutma, diyorlar
Geri dönüp ileri geçmek istiyorum
Ayaklarıma çağdaşlık prangaları vuruyorlar
Son model, sağlam prangalarmış
Öyle söylüyorlar
Yer altına merdivenler döşüyorum çaresiz
Casus güvercinlerden sakınarak
Gizli kuyular kazıyorum göklere doğru
Köstebekleri atlatarak.
III
İnsanca konuşmak istiyorum ben
Papağanları övüyorlar bana
Ucuz ve kullanışlı kasetlerimiz de var diyorlar
Ön ödemesiz peşin fiyatına taksitle
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İstersen kredi de açarız sana
Atam diyorum, Âdem diyorum, adam diyorum
Charles Darwin Cd Rom’u yolluyorlar maymunlarla.
IV
Müslümanca konuşmak istiyorum ben
Allah’ı oyuna sokmak kurallara aykırı diyorlar
Kuralları kim koyuyor peki? diyorum
Biz diyecek kadar açık sözlü değiller
Akıl diyorlar, bilim diyorlar, tarih diyorlar
(Para kasalarını, silah sandıklarını, arsenik şişelerini
görmediğimi sanıyorlar)
Aklın kulağında şeytan fısıltıları var oysa
Bilimin gözünde şeytan gözlükleri
Tarihin dehlizlerinde şeytanın kahkahaları
Eûzü billâhi mineş-şeytanir-racîm diyorum
Şaşırıyorlar
-Bugün cuma mı? Cami nerede? Cenaze mi var?
V
Erkekçe konuşmak istiyorum ben
Parfümlerle bayıltmaya çalışıyorlar beni
Uyuşturucularla ayıltmak istiyorlar sonra
-Odamıza dağları çağıralım kadınım
Yaylaları serelim balkonumuza
Kızımızın ellerine kına yakalım
Kınayanın kınamasına aldırmadan
Erliğine mukayet olsun oğlumuz
Kıskançlıkla koruyalım namusumuzu
Gözümün nûru, gönlümün sürûru...
VI
Kürtçe konuşma diyorlar bana, bölücülük yapma
Kurtça konuşma diyorlar, hukuk var, adalet var
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Kartça konuşma, kabalığın lüzumu yok
İstersem Kertçe, Kirtçe ya da Kortça konuşabilirmişim
Azgelişmiş toplumlar için üretilmiş
Özel ulusal dillermiş bunlar
Sözcüklerin anlamı duruma göre değişirmiş
Aptalca konuşmaya zorluyorlar beni
Oysa ben aptal değilim
Aptal numarası yapmaktan da sıkıldım artık
Fransızca konuşursan enteldir adın
İngilizce konuşursan işbirlikçi sayılırsın
Arapça konuşursan ya ümmetçi ya mürteci
Farsça artık Mevlâna’nın değil, mollaların dili
Almancada Hitler kokusu var, Rusçada Stalin tortusu
En iyisi diyorlar bana, ey Türkiye vatandaşı, sen
Vazgeç şu konuşma sevdasından
Avuçların patlayıncaya kadar alkışla!
VII
“Ya ben öleyim mi söylemeyince” demişti şair
Söyledi ve ölmedi, konuşuyor bugün bile
Ben de kendimce konuşmak istiyorum ey
Bezm-i Elest’te ‘belâ’ diyen dilimle
Tanrılarınıza ve putlarınıza ‘lâ lâ’ diyen dilimle
‘İllallah, illallah, illallah’ diyen dilimle
Konuşmak istiyorum ey
Dinleseniz de, dinlemeseniz de.
		

Ağustos 1997
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İDRİS AYDIN
Bitmemiş bir masal gibi
Bilmemiş bir masal gibi
Tebessümle uzat yüreğini
Kavgasına barışın güzelliğin
Metropollerin
Yalana kesmiş uygarlıklarına
Sürekli gurbet sayfalarına
Camii avlularının serinliğini muştula
Her gün güneşten önce kalkıp
Sevinçleri yağmalanmış şehre bir umut
Bırak sessizce yitik bir kuşağın
acılarına bir tutam karanfil
Bir çocuk sesi ol
Güngörmemiş anaların
Buğday yanığı yüzlerinde
paylaş ülkenin hüznünü onurunu
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KÂMİL UĞURLU
Bulut Yangını
Bir fırtına çıkabilir birazdan
Birazdan caddeler delirebilir
Solgun ve suzidil insanlar sardı yöremi
Aman kapıları kapatın emi
Bir fırtına çıkabilir birazdan
Yatsı namazından çıkıyor tertemiz Müslümanlar
Yarı beline hasret hasta yüreğim
Habire hüzünler tutuyor bırakmıyor elimi
Kilerim eşiklerde kalmasın emi
Yatsı namazından çıkıyor tertemiz Müslümanlar
Konya’nın batısı Takkeli bir dağ
Bulut yakıyorlar üstünde her akşam üstü
Birgün oraya götüreceğim seni
Aman kimselere söyleme emi
Konya’nın batısı Takkeli bir dağ
Gözlerim ölümü iki kulaç geçiyor
Bir belâdır tutmuş bütün okyanusları
Beni alın-yazıma götürüyor bir haydut gemi
Ama bizimkine haber vermeyin emi
Gözlerim ölümü iki kulaç geçiyor
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LÜTFİ ŞEHSUVAROĞLU
Yâr Oldu
Canını efendim gör geceler bana yâr oldu
Senin nefesinden yine vuslat buhar oldu
Mecnun kimi bulsun da avunsun ya Leyla
Aşk hasreti dünyaya dalandan bîzâr oldu
Leyla onu senden ayıran sebeb ne ola
Gerçek acaba hangi yüzünden bakar oldu
Benden uzak dursun aşk, beni mecnun kılın
Mecnun değilken dünya bana tarumar oldu
Aşk her şeye rağmen dokunur kalbine Leyla
Dünya sana senden daha sitemli yar oldu
Gezgin dolaşırsın öyle âlemde boşuna
Derviş gibi zikrinle mi, postunla mı Leyla
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MEHMET AKİF İNAN
Yürek Gazeli
Senin hatıranla beni her akşam
dünyanın kirinden yuyar yüreğim
Düş kazılarımın bulgularını
umut sergisine koyar yüreğim
Bütün varlığımı billur sesine
ve özel rengine boyar yüreğim
Mehtaba çiçeğe ve bulutlara
cennet hayalini oyar yüreğim
Kanadısın zaman nehirlerimin
günleri seninle sayar yüreğim
Çevremi donatan yankılarına
sevdanın izine uyar yüreğim
Değil hayalinden akan sözleri
aklından geçeni duyar yüreğim
Bir gün ki anlarsam kayboluşunu
beni cinnetlere soyar yüreğim
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MEHMET ATİLLA MARAŞ
Yorgun Mülteciler
Zaman geldi yine düşün önünde sır hazineleri
Yüklen haydi sevdaları bir başına isyan ve öfkeleri
Su yüzüne çıksın karanlıkta kalmasın gizemli harfler
Dehlizlerde bir hal alsın üşüyen titrek kelimeleri
Tek ve tenha dolandın cümle alemi taşra gezdin
Bir sorumluluk olsun al üstüne dağı dikeni
Ağrı’ya yaslan ağır çık at elinden değnekleri
Öğrendin mi hayatın kaç basamaktır merdivenleri
Şölenler ayı Temmuz. Kuşatmalar karadan, havadan
Hazırlan yaz geldi yine açıldı delilikler sergeni
Kamerası hafızları mahmuzluyor habire karcının
Ramazana hazırlıyor ağır çekimde resimleri
Seni cellatlara götürecek bu münzevi istifham
Aşkın dergâhına çağır o yorgun mültecileri
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MİKAİL BAYRAM
Naz u Niyaz
Leblerin aldır dedim. Kiraz dedi.
Dağılıp zülfün dedim. Poyraz dedi.
Bil ki adımdır Niyâz ey sevgili
Hem adım, hem âdetimdir Nâz dedi.
Nâz edip men âşığa cevr eyleme.
Etmeseydin eşkini ibrâz dedi.
Sevgilim bir metlebim var dinle az.
Dinlemek olmaz neyin var yaz dedi.
Metlebim bir bûsedir yazdım dedim.
Bûseden söz etme heç olmaz dedi.
Pes niçün olmaz dedim. Zirâ bize
İftira eyler duyan bağnaz dedi.
Her şeyim kıldım fedâ bir bûsene,
Hem özüm kurban dedim. Çok az dedi.
Her ne cevr etsen yanından getmerem.
Get başımdan, red ol ey kanmaz dedi.
Sebr u tâkat koymadın Ey Nâz dedim.
Sebr etmezsen mezârın kaz dedi.
Men de sırrın eylerem ifşâ dedim.
Bî edep iş görme ey gammâz dedi.
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Bûseden mehrûm edirsen söyledim.
Büse vakti kış değildir yaz dedi.
Kış gedip, yaz oldu geldim sevgilim.
Hoş gelipsen eyleyirdim nâz dedi.
Bûselik meclis de hazırdır dedim.
Var mıdır mecliste çeng u sâz dedi?
Var dedim. Elbette de lâzım sen gibi
Bir niyaz ehli ve hoş âvâz dedi.
Bir de Hüzzam faslı olsun mu dedim?
Sonra Uşşak, sonra bir Şehnâz dedi.
Bûse va’dettin, ferâmuş eyleme.
Görmedim senden yaman demsâz dedi.
Hem yanaktan, hem dudaktan isterem.
Vay Sârâyî, vay seni kurnaz dedi.

|

489

MURAD KAPKINER
Şiir Üzerine

			
			

“Uykulardan uyandırdın
Al kanlara boyandırdın”

T

ürküdeki uyku, dikkat ettiyseniz bir tane de değil- Çok
uyku ve bu uykudan uyandırılınca, uyandırılır uyandırılmaz, kişi al kanlara boyanıvor. Ya da daha doğru bir ifadeyle,
uyanmak, al kanlara bulanmış olduğunun farkına varmak.
     ...

Şiirin bütün yaptığı bu. Şiirin adamı kanlara’ boyaması
doğru değil; doğru ifade, kanlı yaralı varlığımızı bize göstermesi.
Şiir, adamı kendine getirir Sarhoş ayıktıran diye bir rüzgârdan bahsedilir. Şiir sarhoş uyandıran bir rüzgâr.
O zaman alelekser ve yaygın bir sarhoşluk, bir uyku hali,
en azından bir mahmurluk insanlık için esasta.
Bana sorarsanız, insanların durumu yukarda saydıklarımdan daha vahim: insanlar esasen mahmur, uykulu veya sarhoş değil, insanların çoğu ölü. Bu bahiste, ölü daha doğru bir
benzetme. Şiir ölüleri diriltmiş oluyor böylece.
Hayat ve ayıklık hali, gerçek hayat ve gerçek ayıklık hali,
tahamülfersa acı ve zor. Zaten bunun için insan bi şekilde
hayattan ve kendisinden kaçıyor. (Yanlış hatırlamıyorsam)
Pascal’ın ifadesiyle insan gündelik uğraşlar ilgisiyle aslında
kendisinden kaçmakta. Eğer kendisiyle yüzyüze gelse, kendisini olduğu gibi bir görse, korkunç canavarlıklar ve içinde
kapatamayacağı boşluklar bulacaktır.
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Eliot da: “Nefislerinin kaçılacak korkunçlukluğu”nu keşfedenlerden bahseder.
İşte şiir adamı bu “dehşetli kendi” ne getirir. İnsan
dehşetlidir.
İslâmî literatürde buna irfan denmiş. Yani arifler dehşetli
adamlar.
O halde irfanî boyutu olan şiir sizi kendi dehşetinize,
ayıbınıza, eksiğinize, yaranıza, başağrınıza kışkırtır ve böylece
arif olursunuz.
Yarasının, ayıbının, eksiğinin farkında olmaya aşk denilmiş.
Şiir sizi aşka provoke eder. Ki bu aşk, yukarlardan
beri söylediğimiz ölümcül uyku yüzünden sadece fark
edilmemekte. Her insanda var olan bu istidat üstü örtülü
durmakta ve insanlar uykularım pekiştirerek ne edip edip
ama mutlaka, bir işle, bir uğraşla, bir takıntıyla, bir şekilde
yaşamaktan, kendilerinden ve böylece aşktan kaçmaktalar.
“Emrah’ı alemde bikarar etti
aklını fikrini tarumar etti
o nihan aşkını aşikâr etti
fitne bakışların karagözlerin”
Şiir bir fitne bakıştır, nihan (gizli) olan aşkı ortaya çıkartır.
Bütün bunlardan anlaşılan, şiirin bir varoluş meselesi
olduğu. Eğer ayık kafayla bütün bir tarihin ve bütün
coğrafyaların kalan şiirlerini tekrar gözden geçirirsek
bu durumu ayan beyan görürüz. Günümüzün soylu
eksistansiyalistleri şairdirler ve sizi size döndürmeye, sizi size
tanıtmaya çalışırlar.
Bütün bir tasavvuf tarihi tanıklık etmektedir ki bizim
(şarlatan olmayan) bütün mürşitlerimizin yaptığı da budur.
Hemen bütün evliyamız aynı zamanda şairdir. Batı’nın
yüzyılımızda yaklaşmaya çabaladığı, (sistematik felsefeyi

|

491

yıkarak) yaklaşmaya çalıştığı varoluş sancılarının dindirilmesi
(ki şiirdir) bizim velilerimizde yüzyıllardır vardı.
Sekizyüz sene önce Yunus şöyle diyordu:
“hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
bir dem gelir şadî olur bir dem gelir giryan olur
bir dem çıkar arş üzere bir dem iner tahtessera
bir dem sanasın katredir bir dem taşar umman olur
bir dem gelir İsî gibi ölmüşleri diri kılar
bir dem girer kibr evine Fir’avn ile ham an olur
gah inem esfellere şeytan ile şerler düzem
gah çıkam arş üzre vü seyran cevlam olam”
Feridüddin-i Attar, Mevlâna, Yusuf-u Hemedanî, Şems-i
Tebrizî ve adlan sayılamayacak kadar çok mürşid-i kâmilin
hepsi, bizim fıtrat dini, tekvînî İslam dediğimiz varoluşsal
düzlemden seslenmişlerdir.
Has şair, bizim münasebetler dünyamızdan sıyrılıp,
varoluşsal, (kevni) aleme sıçramış, ordan, mahlûkatın teşbihini
ulaştırmaktadır. Bu anlamda aşk ve şiir eşine az rastlanır bir
münasebetsizlik hadisesi. Şiir bizi uyuduğumuz münasebetli
alemden çıkarıp münasebetsizce, münasebetsizliğe kışkırtır.
Asil birçok şiirin, saçma sanılması bu yüzden. Hz. Süleyman
ve Hz. Davud örneğinde anılan Mantıkuttayr (kuş dili) dir
şiir. Süleymanla kuşlar arasında caridir.
Bütün bunları yapan şiir, doğallıkla iki şeyi de yapmaz:
Şiir, tatmin etmez, problem çözmez. Yukarda söyledik,
başının ağrıdığının farkında olmayan birini başının ağrıdığına
ikna etmeye çalışan metinler tabiatıyla doyuma ulaştırmaz.
Kendini problemsiz sananlara problemlerini, doğru sorular
şeklinde soran şiir, tabiatıyla problem çözmez.
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MUSTAFA ÖZÇELİK
Manolya
Bana biraz gökyüzü getir
Tek bir kelime bile konuşmadan
Suyun kıyısında durup
İşaret ver kalbime
Gözlerin hangi çiçekten renk almışsa
Mecaz duruşuyla o dalga
Beni de içine çağırsın
Konuştukça azalıyor güzelliğim
Dalından düşen bir yaprağın kaderini yaş
Aynalar kırılınca
Fotoğraflar da düşüyor suya
Muğlak bir cümlenin peşine düşüp
Üşüyorum
Rüzgara açık bir yanında oluyorum hayatın
Merhametin, o ılık rüzgâr değmese yüzüme
Elbet benim de kıyametim olacak
Bedenimdeki dünya kokusu
Kendime sapladığım bu bıçak bu ağrı
Dışımdaki kalabalık, içimdeki tenhalık
Ne çok şey buluyor beni sen olmayınca
Bana kehanetler üzerine sorular sorma şimdi
Sesim ki bir gölgenin rengine bürünüp
Sana varlığını sunuyor
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Manolya! Yüz yıllık adresim
Beni bana bırakma
Bak, daracık merdivenlerden çıkıyorum sarayına
Düşebilirim sen olmasan
Derin kuyulara
Yeryüzü korkularına
Ey bir yazın rüyasında
Bir kere daha açılan çiçek
Her gölge varlığının esiridir
Aşikar kıl kendini
Demli bir çay, bir melal
Yetmiyor bu hayatı anlamaya
İstersen çocuk olur
Defne ağaçlarını düşünürüm
Meleklerin yaprakları altında
Gizli duruşlarıyla oldukları yerde
Beni kimseler bulamaz
Uyurum suların serin yatağında
İstersen yolcu olurum dağlarında
Kapında akşamları bürünüp sabahı beklerim
Ey ay ışığı! Gökten bana bakan suret
Mürekkebi kurumadan şiirimin
Bana bak
Yeni açılmış bir güle benzesin yüzüm
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NURETTİN DURMAN
Hüznü Atamıyorum Hayatımdan
Ben bir gezginim her cuma içimde değirmen taşı
Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim
Bazen uçuşan güvercinlerdir beyazid meydanında.
Gizemli sözler söylemek bana göre değil
Zorba günahkâr rejimlerden nefret ederim
Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, patagonyalılar
Ben bir gezginim her cuma içimde kırlangıçlar
Merhametler ve az bulduğum acımalar ile
Kendimi ararım kendi içimde.
Beni şaşırtıyor şimdi insanlar
Kafalarında binbir hesap binbir fitne
Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar
Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan
Bakışlarına ram olan cesaret
Gülümsetiyor beni
Yeni yapılanmalar gözleniyor yem vitrinler
Büyük laflar ediliyor
Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda
Yazıksanacak saygılardan ihanete varan sevgilerden
Fikrinden düşüncesinden tavırlarından
Neticesi karanlık saplantılarından.
Peki nedir dağınık ve uzak duran neyin telaşı
Ben bir gezginim her cuma içimde değirmen taşı.
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NURULLAH GENÇ
Gülnâre
ben, yıpranmış sokaklar ortasında âvâre
sen, kırgın bir ülkenin süreyyâsı: Gülnâre
honçalı novruz gelir; bir de siyah ve sarı
dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları
her nağme, dudağında çarpılmış bir karanfil
sana tutkun atlılar şimdi yorgun ve sefil
göğsünde kıskandığım rüyadır kırmızı
nerdesin, ey masallar ülkesinin son kızı
dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye
ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye
sensiz, çöl ıssızlığının kahrıyla zehirlendi
yalnız bulutlar değil, vahalar da kirlendi
mahşeri bir serabın ardından yürüyorum
gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum
geride, okunmayan silik izler kalıyor
kaktüs hâlâ toprağı uykuda yakalıyor
tarihin her sayfası soluyor pâre pâre
kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnâre
Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül
böylesine tarumar olmadı belki de gül
toprak, bir bakışınla kızıl renge büründü
yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü
gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigâr
nerdesin, ey Bakü’den Gence’den esen rüzgâr
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yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor
yalnızlık damla damla şakağından sızıyor
bazen öfke, kavgayı sevenlerin ardında
malîhülya ve hüzün; bazen korku ve sevda
çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var
bazen uzaktan uzak, bazen yakın bir duvar
karanlığa mahkumdur gökte sensiz, sitâre
ruhumu zevalinle buluşturma, Gülnâre
soluğun âb-ı hayat mıdır: filizlendi kül
siyah bir lâle gibi aynaya düştü kâkül
kırdın yüreğimdeki saatin akrebini
kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini
hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden
Hazar, acılarınla ağlıyor kederinden
kuduran bir denizde benziyorum şikâre
görebilseydi seni ejderhalar. Gülnâre
gözlerinden fışkıran yanardağlar sönerdi
o ısırgan bakışlar, bal mumuna dönerdi
oysa şimdi su sarhoş; balıklar geldi dile
dalgalar son bir umut, vuruyorlar sahile
Nahçıvan, hasretinle alevlenen bir çerağ
seninle firakını unutuyor Karabağ
göğsünde, kıskandığım bir rüyadır kırmızı
nerdesin, ey masallar ülkesinin son kızı
bırakıp gittin beni umarsız bir efkâre
haber gönder, nerdesin, nerdesin ey Gülnâre
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ÖZCAN ÜNLÜ
Sevda sözleri
22.
Badiklerimi sustum, bildiklerim sende kaldı
Sende kaldı yürek şehrimin cadde ve sokakları
Bu ıstırap treninde dudağıma asılmış dualar
Huysuz gece uykular ve sensizlik bende kaldı
Öylece vurdun beni çığ düşmüş şarkı sözlerine
Kıyamet toplan, terkedişin surlarında kaldı
Çok gördüğüm düşler bile nisyan bulvarlarında
Hüzün, yanağımdaki gözyaşlarında kaldı
Elifi bitmiş bir kör kuyuda çırpınıyorum
Sesini duysam yeter, ümitlerim dünde kaldı
Mutluluk bulvarından geçmeyecek hatıram
O şiirler, şarkılar vuslat iskelesinde kaldı
Bildiklerimi sustum, bildiklerim sende kaldı.
Huysuz gece uykuları ve sensizlik bende kaldı.
31.
Gönül bahçemin tutsak çiçeği
Ellerimi tut, üşüdü parmaklarım
Tenhasında bırakma ümitlerimi
Kurutma hayalini gözbebeğimde
Söndür ateşimi, yollara düştüm
Bu gece yanmasın fotoğrafların
Sırrı bende saklı rüyalar devşir
Suyu kurumuş ırmaktır hüznüm
Bu bahçelerde senin kokun var
Damla damla düşen kirpiklerime
İçiyorum özsuyunu aşkının
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Yıkıldı kuleler ve sevda gitti
Düş bozguncusuyum artık bu şehrin
Beynimin odası yıkık sığmak
Bunalmış kollarım ölmüş ümidim
Ben bu şehirde ruha dönmüşüm
Sönmüş fenerlerin terkisindeyim
Raksediyor aşkım kaldırımlarda
Yüzümü nuruna döndürüp sustum.
Kehribar hissesi payıma düşen
Yokluğun kalbime ağır bir ceza
Boşlukta kaybolan sesini gönder
Emanet umutlar bırak razıyım
Dökülür ayet ayet yalvarmalarım
Bir mezara döner evim-ocağım
Kucağımda yığınlarca dert olur
Bağırsam ağızımdan gül gibi çıkar
Yıkar sitemlerin küt-duvarını
Sokaklara kazıdığım o kutlu adın
Adını solurum, fabrikalara
Bacalara yuva yapar hasretim
Bu kükürtmüş, oksijenmiş bana ne
Sensiz alınmayan nefes, nefes mi
Ha susmuş, firar etmiş, ha çıkarılmış
İçimde büyüyen nefes balonu
Mahrem bir isyana dönüşür durur
Vurur sensizliğin dik yokuşuna
Beni sonsuz ıstıraba savurur.
Ah, gönül bahçemin yitik kadını
Duvarlara kazıdım kutlu adını.
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TURAN KOÇ
İbrahim Çağrısı
Ün
Elif Lâm, Mîm
Ben okuma bilmem
Çok uzun sürdü demirin demir
Kömürün kömür olduğunu öğrenmem
Ama hâlâ çözmüş değilim
Batık kentlerin dilini
Hâlâ ayla aydınlanıyor gecem
Nasıl da gelip geçici her şey
Hiçbir yağmur kandırmadı denizimi
Yalnızlığım benim
Fincan gözlü cariyem
Tek ü tenha geçiyorum caddelerden
Bir derviş gibi kendi kanıyla alıp abdestini
Böyle başladı ün
Böyle sürüyor denenmem

499

500

ZEMÇİ ÇETİNKAYA
Unutkanlık destanı
Elde tesbih dilde zikir sonunda
Ey derviş Mevlâ’yı unuttuk şimdi
Kavil başka, başka fikir sonunda
Ne tuhaf ukbâyı unuttuk şimdi.
Avuçlara sığdırınca dünyayı
Bir kaygı alıyor bayı gedayı
Kuşattı rakamlar güneşi ayı
Hayâli rüyayı unuttuk şimdi.
Gün batınca hep gölgeler okuruz
Belgeseller ve belgeler okuruz
Gam levhada çizelgeler okuruz
Kıssa-yı Leylayı unuttuk şimdi.
Ne Ferhat anılır ne Şirin dilde
Ne Bisütun kaldı ne külüng elde
Mecnun pay-i tahtta deryalar çölde
Ummanı sahrayı unuttuk şimdi.
Lokmanlar yetişir en küçük derde
Halâvet kalmadı hüzn ü kederde
Dağları bekleyen artık her yerde
Gel gör ki recayı unuttuk şimdi.
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Kartlar aldık veda ettik cennete
Şura hudut dendi döndü gurbete
Ve tarihler yazdık hepsinden öte
Âdem’i Havva’yı unuttuk şimdi.
Esenlik bekleriz kuzgun tüyünde
Güya yere inmek yoktu huyunda
Gâhi yakalarda gâhi boyunda
Sâye-yi hümâyı unuttuk şimdi
Beytül-ahzan aynı çah değişmedi
Kervan aynı kervan rah değişmedi
Fağfur, kayser, kral, şah değişmedi
Aşk-ı Züleyhâ’yı unuttuk şimdi
Zindanı rüyayı unuttuk şimdi.

501

502

|

TAKDİM

Doç.Dr. HALIL ÜRÜN
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

S

özleri hikmet olan insanlar onlar. Çoğumuzun hissedip de
anlatamadığını anlatan, kelimeleri harekete geçiren seçkin
insanlar. Dünya tarihinin her devrinde, devirlere mühürlerini
basmış, çağların değişimini hızlandırmış güç odakları. Mısraları, silahların gücünden daha fazla, daha güçlü adamlar. Biz
onları seviyor, onlara saygı duyuyor ve eserlerini okuyarak
yenileniyoruz. Değişim ve gelişimimizi hızlandıran, ruhlarımızın iklimini bereketlendiren şairlerimizin varlığı sevinçlerimizin en büyüğüdür. Onlar olmasaydılar medeniyetler tamamlanamayacak, kültürler nakıs kalacaktı.
Konya, Büyük Selçuklu’nun başkenti, bir kültür-sanat
ve edebiyat şehriydi. Mevlâna gibi bir ışığı doğurmuş, şiirin
hisarına burç olmuştu. Şimdi de yeni Mevlânalar, yeni Şemsler
yetiştiriyor, yetiştirecek... Konyalılar şiirin gücünü, şairin önemini fark ederek kendi gücünü artıracak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şölenler tertip edip Türkiye’mizin muhtelif bölgelerindeki şairlerimizi bir araya getirecek, Konyalı şairler ve
şiirseverlerle buluşturacağız.
Her şeyin en güzelini yapmak için uğraş veriyor, yârdım ve
ümidi yüce Rabbimizden diliyoruz.
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A. VAHAP AKBAŞ
Kişne Bre Şahbaz Şiirim
Üç şey var kanatır hülyamı
Biri yâr, biri dağ, biri at
Yâr içimdeki yardan uçtu
Yitik/dedik: üstüne bir çizik at
Bıçak yarasından derin oysa
O çizik orda kanar gün yirmidört saat
Kanar/kanı fikrime dolar
Geçsem geçemem altı kor üstü sırat
Şehirlerden uzağa uzağa hicreti dağın
Uzak düştükçe büyür kendinden hasreti dağın
Ya şimdi kime yücelsin bu yürek oy
Şol kör sokaklarda mı kursun otağın
Uçmayı umar dumanlı türküler kanadında hülyam
Kalkamaz vurulur kalabalığında kirli bir sokağın
“Kasem olsun soluk soluğa koşanlar üzerine
Tırnaklarıyla kıvılcım fışkırtanlar üzerine”
Ve at/ki kızıydı rüzgârların
Esti gitti esti gitti esti gitti
Ve at/ki yağızdı kulaydı kırdı doruydu
Dünya saadeti vurulmuştu sırtlarına
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Ve at/ki Buraktı Düldüldü Aşkardı
Nakşedilmişti hayr alınlarına
Vakta ki gitti bütün iyi insanlar
İyi atlar da esti gitti esti gitti
Yitik yârimi/terkisinde kır atımın
Kaldırsam dağların dumanına/masalımda
Rabbim/aparsa beni bir ışık yeleli
Uzansam doruklardan sonsuzluğa/masalımda
Bu hal ne haldir yârsız dağsız atsız
Haydi kişne/kişne bre şahbaz şiirim.
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ARİF AY
Kanın Sorgusu
dağların da dili var
dersim’i ondan dinledim
şirin hatun
işte hozat, şafağı
hüznün kendi olan uçurum
sonra dönen kuzgun alayı
avı elli bin candık
yakılıp yıkılan piran
ve zımbık
nasıl bir yaz ki
dağların kan köpürür
bir ferman ki ölüm getirir
suyu ne hal bu muratın  
sıcacık kan götürür
kış bahara kaldı besi
çiçeği vurdu kar
senin topuğunda süngü izi
benim yüreğimde yara var
anlat desem anlatmazsın
hozatın destanı uzun
gözleri canerik
yüzleri çağla
babalarını sorar, zulmü sorar
yangının ucunda iki çocuk
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binlerce dal, binlerce çiçek
yakılıp yıkılan piran
ve zımbık
nasıl bir yaz ki
dağların kan köpürür
bir ferman ki ölüm getirir
suyu ne hal bu muratın
sıcacık kan götürür
dağların da dili var
dersim’i ondan dinledim
başladım sorguna
şirin hatun
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İDRİS AYDIN
Şehre Şiir
Şehir tanığıdır acılarımızın
Liberal güz oğlanları
Gülünçlükleri teselliye hazırdır
Yetimi akranız
Dipsiz kuyularda Yusuf’un
Çizgisi saydık sayıldık
Asırlık hüzünler yüreğimizde
Yortular yontular bizdedir
Düveli muazzamadan icazetli
Masalları çoğaltan tarihler
İhanetler coğrafyasıdır künyemiz
İttihat terakkili düşler
Hangi şafaklara gebedir bilinmez
Kalır sloganlarda ve meydanlarda
Devrilenler devrimler
Acının kaydıyız
Yalnızlıklarıyız uzak gurbetlerin
Talan edilmiş yurtsuz
Haraç mezat pazarlarındadır aşklar
İllegaliz melaldir
Düşen bahtımıza terkolunmuşluklardır
Devri Cumhuriyet çocuklarıyız
Kutsal metinlerden korkan korkutulan
Şehir tanığıdır acılarımızın.
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ZEMÇİ ÇETİNKAYA
Ukraynalı Marîya’ya Serenad
Eylülün ilk gününde
Bu kuşluk güneşinin altında
Seni ne zannediyorlar Mariya
Hesaplarında zaman olmayanlar
Farklı mekânları seçmişse yüreğin ve aklın
Yeri yok tıb ve iktisat kitaplarında
Şu parkın
Şu otelin
Şu kirli denizin
Belki adaşının oğlu
Bir açıklama bulabilirdi
O uzak çağlardan gelse
Bu sebt gününün ticaretine
“Yapıcıların reddettikleri taşın
Köşenin başı oluşuna”
Karanlık ve hendesi yapılar
Engelledi biliyorum “göğün kuşlarına bakmayı”
Nazarlar resimli mustatil kağıtlara hapsoldu
Ah kaygular kaygular
Ne boyumuzu uzattılar bir karış
Ne kamımız doydu.
Anlaşılacak mazeretin yok Mariya
Ama ben gözlerini istiyorum yine de
Gözlerime karşılık
Vatanını satanlardan bahseder rivayetler
Nedense anmazlar
Vatanseverlik ticaretini
Ben gözlerini istiyorum oysa
Gözlerime karşılık.
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İBRAHİM DEMİRCİ
Bugünden Bir Güne Şiir
Yapma çiçekler çağındayız
Ne can ışıltısı var yaprakta
Ne toprakta cânân kokusu
Bir makina merceği olarak
Bakıyor renklere gözler
Petrolden üretilmiş renkler
Aslının gizleniyor anısı bile
Yanmış kül olmuş Kerem
Gül menekşe lâle sümbül
Sürgün kitaplarda dağlarda
Kalbimi bir yücelten bir ezen dağlar
Kalbimi bir yücelten bir ezen kitaplar
Yer altı suları gibi saklı kalbim
Yağmur bulutları gibi uzak kalbim
Çöllerde Mecnunun gölgesini arar
Leylanın sesini arar yellerde
Yeter aykırı yerlerde gezdiğim
Bir gün yağmurla birlikte
Alanlara inmeliyim
Bir gün güneşle birlikte
Doğmalıyım alınlara
Ki güneş ve yağmur ve toprakla
Uyanır tohumlar yeniden
Uyanır insana doğru çocuklar
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HÜSEYİN BEKTAŞ
Şiir Hasrete Yenik Düşerken
Hasret mi iyi şiir mi kötü bilemedik
Kıyısında durduğumuz bahçeler serin
Gölgesine vardığımız leylaklar solgun
Bugün yaprak döküyorsa ağaçlar
Yarın kuruyacak elbet
Günahı seven bir çocuk kadar güleç
Çürüyen dizlerimiz kadar
Toprak kokmadığından
Hoş her isteyen dinledi türkümüzü bizim
Toprağın renginde yüzümüz ağarırken
Anlamı varsa eğer korkunun
Sen yanımızda yeni bir taydın, kılıcımız
Yıldızlar çekilirken gökyüzünden
Ve
Hasrete yenik düşerken şiir
Hasret ateşini sen yaktın
Şiiri biz söndürdük
Diz çöktü, divan okuduk
Sırrına ermeden toprağın
Yola çıktık
Ve yorulduk.
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NURETTİN DURMAN
Annem Annem
Kaç ihtilal oldu annem annem kaç ihtilal
gülmedi hiç gelmedi hiç
kış geldi bahar geldi ve yaz.
Karşılıklı çocuklardık ceviz ağaçlarını taşlardık
kanayan baş anneye koşan çocuk olurduk
jandarma mı gelirdi
devlet memuru uzaktan mı görünürdü
bu telaş siner miydi bakışlarına çocukların
annem annem sac ekmeği nasıl da kokardı
erişte kesilirdi, göz olurdu
bir sarışınlık sarardı etrafımızı ince hastalık bela olur
girerdi hanemize
Mavisi kaldı mı gökyüzünün
Yeşili denizin
tahammülü sevgilinin
muhabbeti şehrin
ah annem kolluk kuvvetleri giriyor işin içine
sabah akşam bir oluyor
durağan oluyor
teslim oluyor
sessiz ve biçare
şehir beni keşfediyor ben şehri seviyorum

|

515

Değişebilir miydi ah annem değişebilir mi
gülün rengi
o önce hastalıkla muzdarip beden
eriyen güzellik- dökülen gözyaşları
yaslanmışım kalbine zamanın annem annem
baktım ki büyümüşüm
intiharı düşüneduruyordu dün gece dostum
şair arkadaşım
melali cezbe halinde bakışlarına râm etmiş mecnun muydu
bu mayıs gününde intiharsız bir yaprak gibi yüzünü
depremler oluyordu.
Değişmiyor gibi geliyor bana
gemilerin boğazdaki siluetleri
durma noktasında, ama değil, girdap oluyor herhal
ufka yakın yerdeki kavis hafif bir rüzgâr
mevsimler soluyor insanları vakit daralıyor
serin bir mayıs günüdür annem annem bu deniz
biliyorum artık ziyan oluyor.
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AHMET EFE
Sultan Gazeli
Aklı zay diyâneyim kim bana mihman gelir,
Belki mülküm yıkmaya bir Hulâgû Han gelir.
Bunca gamın, firkatin var mıdır bir devası,
Yârelerim sarmaya acep mi Lokman gelir?
Görmez misin a yârim gözyaşımla çizilmiş,
Bütün coğrafyalardan hicran ile kan gelir...
Hanemize her akşam Sahrayı Kerbelâ’dan,
Serapâ gam yüküyle bir nice kervan gelir.
Bosna-Hersek dağında Sırplar kan içsin deyu
Kalbi kebap edilmiş çocuklar kurban gelir...
Daima kem nazarla sigâya çeker durur,
Yûnus’a Molla Kasım, Ahmed’e canan gelir.
Zâlimler kurşunuyla boz toprağa düşüp de
Nâhâk yere ölünce yiğitler, figan gelir.
Kahramanlar elinden Zülfikân bıraksa.
Elbette miras deyu bir kırık kalkan gelir.
Neyleyeyim şehadet sevdasını yitirmiş
Arslanların yurduna bir sürü sırtlan gelir.
Kalbinin ikrârına gölge düşen âdemin
Gözüne fer, dizine sanma ki derman gelir.
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Kim boynunu büküp de yalvarırsa frenge
Şühedalar katından katline ferman gelir.
Biz ölüye benzedik, lâkin ey yâr ölüye
Bilmez misin İsa’nın nefesiyle can gelir.
Rabbim dilerse eğer cümle küffâr üstüne,
Tıpkı Nuh’un tufanı gibi bir tufan gelir.
Sen zulmetin tahtını parçalarsan bu yurda,
Dolunaylar ışıtmış bir soylu zaman gelir...
Çark-ı felek tersine döndüğün görmez miyim,
Hangi gün ay yüzlü yâr hüsnüme hayran gelir?
Bizanslar yıkmak için ya Rabbi, hangi vakit
Peygamber muştusuyla bir güzel sultan gelir?..

517

518

NURULLAH GENÇ
Ayrılık Şarkısı
Gidince gülün rengi sarardı gözlerimde
Mutluluk dolu dünyam karardı gözlerimde
Gözyaşların yağmurdu, ıslatırdı içimi
O yemyeşil gözlerin bahardı gözlerimde
Yıldız gibi parlardı gönlümde gülüşlerin
Duruşun güneşimdi, yanardı gözlerimde
Dudaklarım ismini hecelerdi derinden
Bakışlarım hep seni arardı gözlerimde
Gidince, gülün rengi sarardı gözlerimde
Mutluluk dolu dünyam karardı gözlerimde
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MEVLÂNA İDRİS
Tane Can
Bir kum tanesiyim ama
Çölün derdini taşıyorum.
Rüzgâr
Her sabah ayrı bir şarkıyla geliyor
Atım vefadandır hiç kımıldamıyor
Ben varım rüzgârlar harab
Ben varım çöl yerinde kalıyor
Sevgilim
Gücümü ölçme benim.
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M.AKİF İNAN
El Gazeli
Ellerine sarın kalbimin içini
O ayla boyanmış nar ellerine
Bahar ellerine giydir düşleri
Göksel şarkıları sar ellerine
O kar ellerine yar ellerine
Deme sabah akşam var ellerine
Rüzgâr mı asker mi biçti yolumu
Önünde kaç engel var ellerine
Bitirip şu kuru kara ekmeği
Göç etsem diyorum yar ellerine.
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MURAD KAPKINER
Gün batar Kuşlar Döner
söylemedi deme
gidiyorum
geldiğim yere
arkama çalı
toynaklarıma telis bağladım
iz bırakmadan
en sessiz gidiyorum
cari sadakam
nakibim
/yeryüzünde bid’atım/
menend ü rakibim
terekem yok
sıfıra çarpıldı hikmet-i vücudum
alacağım
kimseye borcum yok
vâris bırakmadan gidiyorum
kimse bilmeyecek
var olmuşum
olmamışını
gidiyorum
kefensiz
sedasız
nam u şöhretsiz
gece nevbetinde aydım
şekibindim
/olmayacak
yoruldum/
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gelmeyeceksin
sabahı beklemeden gidiyorum
geceleyin
ayazda
sabaha çeyrek kala
dönecek oldun muydu
bir adım yetiyor
geldiğin sonsuz mesafe için
gözümü güze açmıştım
baharı beklemeden
kışın tam sonunda gidiyorum
kar altında
bahara bir adım kala
işin
orucun bitimine ramak var
eli kulağında müezzinin
kan-ter içindeyim
kazma küreği fırlattım
ezanı beklemeden
yevmiyemi almadan gidiyorum
söylemedi deme
gidiyorum
geldiğim yere
“zemheriden ötesi var”
kimseden ayrılmış
kimseye kavuşmuş
kimseye dönmüş olmayacağım
söylemedi deme
gidiyorum
geldiğim yere
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yangın anımsıyorum
duman
baş dönmesi
dünya tutması
söylemedi deme
gidiyorum
bu yasaklar bana göre değil
bu buyruklar
mubahlar
bilinen ölümler
doğumlar
gidiyorum
sahte
tanımlanan
yahut muhayyel tanrıları terkediyor
gidiyorum
yaramadı bu ırmaklar
bu gözyüzü
fazla temiz
fazla aydınlık
karanlık göklerim
mülevves ırmaklarım
daracak odalarım
labirentlerim
kısır döngülerim
paradokslarıma gidiyor
söylemedi deme
eski dalaletime dönüyorum
gidiyorum/anlıyor musun
gidiyorum
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varamadığım
hiç ulaşamadığım
izinden ayrılıyor
/yenildin/
yolundan sapıyorum
gidiyorum/görüyor musun
düzgün yüzümle ağlayamıyor
dava sahiplerini oyalayamıyor
rolünü oynayamıyor
bir şiiri beyaza çekemiyor
gidiyorum
hem zalim
hem mazlum
hem hâkim
hem mahkûm
hükmüm elimde
gidiyorum
zahid sanır
sulandırılmamış müşrik
ben diyem
bir o kadar muvahhid
“ne âkil
ne divane”
şair
yani mürted
bir bakıma mürted gidiyorum
ikindinin sonu
gün batarken dönüyor
gün batarken gidiyorum
/nereyse/
geldiğim yere...
23 Haziran-5 Temmuz ’96 Kızılören
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TURAN KOÇ
Kutlama
bir şey var yıkıntılar içinde debelenen
bir kuşluk vakti açık bir gökyüzüne benzeyen
yanılgılarımızdan ilerde tutkularımızdan ötede
bir şey var benzeyen gövdemizin çiçek açan günlerine
su salâsı mı gözyaşı mı ne güzel şiir öyle
bir güzel yalnızlık ki kan veriyor hüznümüze
vakit kabarıyor bizi çağırıyorlar
vakit kabarıyor beğenilerimizden bir ateş yalımı vuruyor yüzümüze.
yaşamın köpürüyor sütü ve sevgilim
bir şey var bizi zorlayan, bizi yoran bu günlerde
yaşam tükenmiyor çünkü çocuklar yitiyor bir saklambaç oyununda
elim elini buluyor işte bak bir inanılmazlık geçitinde
bir şey kalıyor yaşam denen bu çağıltıdan, öyle de
peki bu karmakarışık gördüğüm düşlerden gündüze kalan ne
benzer bir yerde benim kahvelerde olgunlaşan günlerim de
sarsıntılarla uyanışına senin üçüncü uykundan ateşler içinde
kıpkırmızı bir imkan halinde yürek vuruyor işte
vakit kabarıyor umuda ve cumalara yakın turuncu bir çizgide.
yanılgılarımızdan ilerde tutkularımızdan ötede
bir şey var benzeyen gövdemizin çiçek açan günlerine
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değil mi ki cahildik aktık çığlıktık yankılandık
kanadık güzel bir halkın içinde eğilerek umutlarımız üstüne
biz tütün içen kentlerde kitap okuyan ve dülgerlik öğrenenler
koca bir günü bir karanfil kokusu gibi usulca indirenler yüreğine
her gün geçtiğimiz ırmak bu kuşluk vakitleri çıngılar halinde
her gün doğumla ölüm arasındaki o yerde ve hüzün renginde
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M. ATİLLA MARAŞ
Serüven
a
Ve yürüdüm gittim yalnızlığın üstüne
Sonunu gördüm oyunun
Perde inmişti
Birbaşıma yürüdüm gittim.
Bunca hayhuy da n’oluyordu yani
Hayatın neresini tanıyordum
Her neye el atsam hep aynı
Bir günlük serüven gibiydi
Bütün vakitlerim
Ah ben ne serüvenler kaydettim
Yürüdüm gittim tek ve tenha
Bir hatıra defterinin yapraklarına
Sararmış solmuş yapraklarına.
Aydınlık gecelerimiz olmuş
Zifiri karanlık kasvetli vakitlerimiz
Çok ağlamaklı olmuşum
Boğazım düğümlenmiş
Hayallere dalmışım da
Mali hülyalar kurmuşum
Büyüsüne kapılmışım sevginin
Aşk’ın peşinden koşmuşum
Ne kapılar açmışım sonuna kadar
Ne kapılar kapanmış yüzüme
Naçar, çaresiz kalmışım
Yine de yürüyüp gitmişim
Ardıma bakmadan
Sonuna kadar
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b
Gece
Sıfır bir
Ankara,
Küçükesat
Bin dokuzyüz doksan üç
Aylardan kasım
Günlerden salı
Ev: Alihaydar’ın kiralık evi
Yer yatağı
Ve uyumuşum
Yastığımın üstünde
Şiir kırıntıları...
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METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU
Fotoğraflarımı Yitirdim
Yitirilmiş kimliğimin varaklarında
İnce uzun bir leke gibi
Duruyor Mazgirt
Ben baldırlarıma inen kısa pantolon
Ağzımda eksi sümüğün tadı
Ökçelerimin üzerinde yükselerek
Dünyanın en mazlum göğüne bakıyorum
Gök, yüzüme hafifçe üflüyor
İçime çektiğim rutubet
Kuruyan yanlarımı suvarıyor
Dedemin adını bağırıyorum
Olanca gücümü toparlayarak
Sesim Kale’nin burcuna çarpıyor
Varıp Munzur suyuna ulaşıyor
Su, sesini gürleştirerek bir şelâlede
Bana hâl diliyle yanıt veriyor.
“Yüzüne toprak sür biraz
Sonra onu suyumla çamura çevir
Senin derdinin şifası
O çamurun içindedir.”
Bir de ne göreyim ha o çamur
Ha beni ben eden hamur
Ey tekebbürümün gümüş hokkası
Kendimi tarif ediyorum
Sıkı dur
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Fotoğraflarımı yitirdim
Kanı beş para etmez insanlar
Çiğneyip geçtiler mahremiyetimi
Öyle yakışıklıydı ki o fotoğraflar
Kendi kimliklerine yapıştırdılar
Ben işte o zaman fark ettim
İnsan sütü beyaz
Çiçek kanı
Çiğ süt emmiş olanlara
Döndüm arkamı
Bir ilgi vardı   
Suyla toprak
Sütle kan arasında
Bir ilgi vardı ayla bulut
Çiçekle insan arasında
Zehiri dilimle anlıyordum
Karanlığı herhangi bir yeteneğimle
Sonunda sütü kanla karıştırarak
İnsanı çiçeğe akraba kıldım
Ulu bir rüzgâr getirdim Mazgirt’ten
Harput’ta tozu dumana kattı
Munzur’un yeni adı Fırat’tı
Benim yeni kimliğim tek varak
Doğum yerim bir sokaktı.
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AHMET MERCAN
Sensizliği Dağ Yaptım
Kopan bir parçaydı gözlerin benden
İkliminde aramadık yer bırakmadım
Yoksa kovulmuş birimiyim ülkenden
Açtım sayfalan yurduna vardım
Hançer dedim/sürgün/sonra kadife
Yollara düşen izleri desteledim
Böldüm yüreğimi Medine dedim
Mendil açtım şehir şehir seni dilendim
Saatlere yıldız dedim bilerek
Şahid tuttum söz verdirdim hepsine
En mutlu devirden sır versin diye
Yalvardım çöllerde nal seslerine
Çöl yanıyor benden gelen yangınla
Titrek dudağımda buzdan heceler
Sular yıkanırken ay ışığında
Gece gözlerimde kaynar nehirler
Sensizliği dağ yapıp ona tırmanıyorum
İrkiliyorum kuşların kanat hışırtısında
İsmimiz yan yana ve aranıyoruz
Uçsun kuşlar şimdi göğün mavi koynunda
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MUSTAFA ÖZÇELİK
Ellerimde Bir Demet Karanfil
Her sabah
Hayatın alışkanlıklarına karşı durarak
En yakın ve uzak mesafeleri
Birlikte tarayarak
Başlarız güne
Aşk ve ölüm iki yanımızda durur
birlikte ve iç içe yürürler hayatın yokuşlarında
Biri sonsuza kadar alıngan
Diğeri cesur
Sen meydanlarda büyümüş çocuk
caddelerde ve sokaklarda
her söze açık
Bir yapraktın belki
Esen rüzgarlarca kımıldayan
Hava kararır ve gökyüzü
Bütün yükünü boşaltırken üstümüze
Unutulmuş bir zamandan
Sesler ve sözler hatırlatan ellerinle
Dikkatli ve tedirgin basıyorsun hayatın tuşlarına
Sen hangi aşkları içinde taşıdın da
Şimdi ölümün
Yorgun tayını gözlüyorsun
Kalabalıklardaydın sen
Dudaklarında
Başkaları için
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Sana ait olmayan
Tebessüm provaları yaparken
Ben seni
Meydanlardan kitaplara çağırdım
Antenler telefonlar zincirler tükenip biterken
Toplu sesler çıkardım içimden
Dağlarda yankılandı
Meydanlarda uğuldadı da
Sen duymadın
Sanki biz göçebeydik
O insan bu insan
Hepsinin içinden geçtik
Duymadılar
Şimdi bize sunulan yırtık resimler
Ve parçalanmış binlerce hayat
Çok alıngan bir çocuk oluyor gökyüzü
Dokunsan ağlayacak
Kadınların
Bir mendilde kalıyor gözyaşları
Sokaklar
Bizden daha özgür ve telaşlı
Bense
Her şeye rağmen
Ve herkese aykırı
Ellerimde bir demet karanfil
Yine sana geliyorum
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İDRİS ÖZYOL
yolların yalancısı
yosun olmanın mutluluğu / ayakları balığın
bir şey oldu her şey: bitti gözümün kömürü
yıldızların ipi üstüme sarkan ışıkların iğnesi
avuçlarım gökyüzüne destek: yağmur durağı  
taşa benzedim sana gelince  
yolların yalancısıyım ben kirecin ve çobanların
beyaz badanalı bir yüz getirdim kendi yerime
sen seni sev ben diye: sen bir tarlanın rahatlığı
öptüm ağzını türkçe ayçiçekleri güneşe döndü   
kırıp içini yedim taşların  
bir nehrin omuzları kırık suların akışı merhem
alçı sürdüm kalbine: göçmen kuşlar fısıldadım
en güzel uçuşumu kullandım: öpüşler asansör
nereye çıktım orası hiç yok: gökdelenlerin aşkı  
taş attım / taş beni attı
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BURHAN SAKALLI
İlayda
Mağlubum kirpiklerinden kan sağıyorsun ilayda
Gün tükeniyor ellerinde mevsim can çekişiyor
Düşlemek bile eziyet seni leylî çocuklara
En delişmen yerlerinden tüketirken bir iklimi
Bir kan denizden doğmak kader mi oluyor ilayda
Mükerrer bir yenilgi gözlerin serâpâ sularda
Mükedder bir zafer vakti şirâzesiz kalıyorum
İlayda vurgun beklemek zor umarsız pusularda
Yıldırım düşer coğrafyana burda ben yanıyorum
Gönlümün gizli gülünü faydasız koparıyorum
Takatim yok sultanım üst üste bunca târumâra
Bunca yenilgiye ardarda ve bunca zalim kahra
Vuslat değil ilayda beni şiir tutar beni kan
Kalbine sükûnet düşmen gerekirken aynalarda
Geceler bunca uzun olmamalı melâl aylarda
Her aşk isyan olur canım her ilkbahar ayaklanma
Hangi kadîm efsane aleyhime meczup kitapta
Ya sefer nasip et kalbime ya tahammül ilayda
Hafızamın en güvenli yerine koyup adını
Hüznü hüzne çatıyorum sevmiyordu kader bu ya
Vargit ölüm ölmeden gayrı ölüm mü var ilayda
Kapında kader yaşamak mı ölüm mü yâr ilayda
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BÜLENT SÖNMEZ
Sevgili Öğretmenime
Artık yerli malı kullanmıyorum öğretmenim,
Tütüne de alıştım,
Çocuk şarkılarını çoktan unuttum,
Kişi başına düşen bomba miktarıyla anlıyorum hayatı
Yirminci yüzyıl bu
Kali Yuga yani
Jenosid...
Everest Tepesi ne kadar yüksekti öğretmenim,
İspanyol köylüleri ne yerdi
Misisipi gerçekten çok mu uzundu
Bağışla beni öğretmenim
Sana layık olamadım
Artık sövüp saymayı ayıp saymıyorum
Teşekkür etmiyorum hiç kimseye
Bütün insanları sevmiyorum artık
Boş kağıtlara kurşun resimleri çiziyorum
Silah resimleri..
Dondurma çok mu besleyici öğretmenim
Ya simit
İnsanlar neden otobüs bekliyorlar
Neden pikniğe gidiyor bazıları
Ağaçlar da soluk
Suda iki hidrojen, bir oksijen var mı hâlâ
Bu bardak neden klor kokuyor
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Müzik ruhun gıdası mı öğretmenim
Elvis neden intihar etti
Yirminci yüzyıl bu
Şizofreni yani
Yalnızlık..
Üç kıta bizimdi, değil mi öğretmenim
Haçlıları da biz püskürttük
Birinci Kılıçarslan
İkinci Kılıçarslan
Pierre Cardin sonra
Vitali Hakko
Blue jean..
Biri yer, biri bakar
Köşeyi döner birileri
Makyaj tazeler
Zekat sevap
Faiz haram
Kul hakkı
Komşu hakkı
Türküm doğruyum çalışkan...
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LÜTFİ ŞEHSUVAROĞLU
Bağırlarına onları kucakladılar
Burçlara hiç tırmanmadan
Yürütmeden gemileri karadan
Fatih edâsında nice ucuz kahraman
El mi yaman-bey mi yaman
Diyerek bağladılar kırk katırı kırk satıra
Öyle ya at binenin-kılıç kuşananın
Ya mazlumları kim kayıra
Muzlumlar ya Muhammed mazlumlar
Titreşir gönülleri isminle
Görüşmeden o mübarek cisminle
Bir uluğ vecd içinde
Yolunda baş koyarlar
Ve kimi adamlar
Binlerce deve yükü heybelerinde
Kul hakkı taşırlar
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ADEM TURAN
Ayna
Daha kapıdan girer girmez,
toprağın hakkını soruyorlar bana,
içimdeki canı, yok olmanın sırrını;
geldiğim şehri soruyorlar,
eski gülüşlerimi, düşlerimi,
saati ve suları gizlice
birbirine yaklaştıran
tılsımı soruyorlar
eğilip gözlerime bakıyorlar,
delik deşik olmuş gözlerime
korkularıma, yıkılan duvarlarıma,
hücrelerime; ellerimde dünden kalma
seramik kırıntıları var,
onlara bakıyorlar
o bir türlü düşmeyen elmaya,
elmadaki ‘bana’ bakıyorlar
Oysa her şey cebimdeki aynada gizli,
o sonsuzluk diyarında;
Ben oradayım, güzelliğim orada,
yok olmanın sırrı orada

539

540

ÖZCAN ÜNLÜ
Anne
Samansarısı rüzgârlara vur anne saçlarımı
Ellerimi demir bakışlarının göğsünde uyut
Böyle bitmeyecek anne geceler
Böyle bitmeyecek yağmurlu geceler, biliyorum
Bir şeyler kanar içimde
Kanatlarıma konar yokluğun
Gül bedenli yalvarmaları takarım ya göğsüne
Yüreğim firari, ağlamaklı ve hasret dolu
Bir serseri düşünce alır beni
Götürüp eteklerine atar sevincimi
Morarmış gözaltlarıma bakmadan
Savurur hasretine benliğimi
Samansarısı rüzgârlara vur anne dudaklarımı
Öpüşlerime doymamış gibi
Öyle sıkı sarıl ve öyle içli öp yanaklarımı
Güz artığı bir hüzündür düşer içime
Bir yaprak gibidir gülüşü gözlerinin
Sessizce sönerken lambası sokakların
Ağlamak doluyor evin her yanı
Bir şeyler kanar içinde
Kanatlarıma konar sensizlik
Bir yağmur tanesi kadar ağır
Susuz topraklar gibi kum
Susuzluğum yokluğunda
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TAKDIM

Doç. Dr. HALIL ÜRÜN
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

S

özleri hikmet olan insanlar onlar. Çoğumuzun hissedip de
anlatamadığını anlatan, kelimeleri harekete geçiren seçkin
insanlar. Dünya tarihinin her devrinde, devirlere mühürlerini
basmış, çağların değişimini hızlandırmış güç odakları. Mısraları, silahların gücünden daha fazla, daha güçlü adamlar. Biz
onları seviyor, onlara saygı duyuyor ve eserlerini okuyarak yenileniyoruz. Değişim ve gelişimimizi hızlandıran, ruhlarımızın
iklimini bereketlendiren şairlerimizin varlığı sevinçlerimizin en
büyüğüdür. Onlar olmasaydılar medeniyetler tamamlanamayacak, kültürler nâkıs kalacaktı.
Konya, Büyük Selçuklu’nun başkenti, bir kültür-sanat ve
edebiyat şehriydi. Mevlânâ gibi bir ışığı doğurmuş, şiirin hisarına burç olmuştu. Şimdi de yeni Mevlânâlar, yeni Şemî'ler
yetiştiriyor, yetiştirecek. Konyalılar şiirin gücünü, şairin önemini fark ederek kendi gücünü artıracak.
Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şölenler tertip edip Türkiye’mizin muhtelif bölgelerindeki şairlerimizi bir araya getirecek, Konyalı şairler ve şiir severlerle buluşturacağız. Bu
şölenleri geleneksel ve hatta uluslararası şölenler haline dönüştüreceğiz.
Her şeyin en güzelini yapmak için uğraş veriyor, yardım ve
ümidi yüce Rabbimizden diliyoruz.
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ÖNSÖZ

MUSTAFA ÇALIŞKAN
T.Y.B. Konya Şube Başkanı

E

konomik ve politik kirlenmenin hızla arttığı bir dönemde
şiirle yeniden buluşmak, yayıncı olarak da şiirimize katkıda bulunmak sevindirici bir olaydır.
Tarihimizde kültürümüze merkezlik yapmış şehrimizi yeniden kültür alanında öne çıkarma gayretlerimiz, belediyemizin desteğiyle sürmektedir. Ülkemizin değişik yörelerinden
seçkin şairlerimizin şiirlerini dinlemekle kalmayıp, bu kitapçıkla sizlere sunmaktan mutluyuz.

Bu vesile ile uzak veya yakından şölenimize iştirak eden
değerli şair ve yazarlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

Ağustos 1995
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D . M E H M E T D O ĞA N
T.Y.B. Genel Başkanı

Türkiye’nin Kültürel Haritası

Y

irminci yüzyıla damgasını vuran zorlayıcı kültürel değişmelerin sonuna gelindi. Şimdi Türkiye kültürel bakımdan bir dönemeç noktasında bulunuyor. Devletin insanımıza baskı ile kabul ettirebileceği bir kültürel program yok
artık. Ayrıca Türkiye’nin Batılılaşma adına cebren edineceği
kültürel unsur da kalmadı. Toplumumuz Batı’nın her türlü
kültürel unsuruyla her vasatta ve seviyede karşılaştı. Önce
Devlet eliyle, sonra kitle iletişim araçları vasıtasıyla bu unsurları benimsemeye zorlandı. Artık bu yolun sonuna gelindi. Batı’ya karşı kompleks duyanlar aydınlar arasında dahi
azınlığa düştü. Batı değerlerinin iki yüzlülüğü Bosna vahşeti
dolayısıyla açıkça ortaya çıktı. Batı değerleri savunucusu kesimler bir taraftan Batı içinde yer almaktan vaz geçmeyeceklerini söylerken, öte yandan onun iki yüzlülüğünü çok sık
telaffuz ediyorlar.
Batı’nın içinden çıkan ve onu dönüştürmeyi amaçlayan
“Doğu” yani komünizm çöktü... Çelişki mihverli bir yapıya
sahip Batı’nın çelişki ve çatışma olmaksızın ayakta durması,
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kendini gerçekleştirmesi mümkün değil. Kendi içinde çıkan
alternatifini mağlub eden kapitalist Batı yeni çatışma ekseni
bulamazsa varlığını sürdüremez. Kendi doğusu çöktükten
sonra Batı dünyasının içine düştüğü durum doğru olarak tanımlanmalıdır. Batı’da, yapılan işi açıkça adlandıranlar da var:
Medeniyetler Savaşı. Bir medeniyetler savaşı yaşanırken hem
karşı tarafta hem insanının, ülkesinin safında olmak mümkün
olabilir mi?
Batıcı aydınların denizi -tamamen- tükenmiştir. Gemileri
hem kıçtan hem baştan karaya oturmuştur. Bu raddede durup düşünmek, oluşturulmak istenen yeni dünyayı, olup bitenleri doğru olarak kavramak ve ona göre tavır geliştirmek
konusunda geç kalmamak gerekiyor. Toplumu ile savaşmayı
iki asırdır alışkanlık haline getirmiş olan kesimlerin bunu bir
çırpıda yapabileceklerini söylemek zor.
Türkiye’nin uzun süren kültürel arayışının son durağında
kendisiyle karşılaşması bir tesadüf değil. Geçen zaman içinde
akıl ve duygu pazarında çok dolaştık. Bir hayli alışveriş yaptık, iyi veya kötü şeyler aldık. Evlerimiz bir kısmı işe yarayan,
bir kısmı her haliyle yabancı duran şeylerle dolu. Şimdi şunu
rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Bu pazarda kendi aklımızdan,
kendi hissimizden daha elverişlisini, üstününü göremedik,
bulamadık. Kendimiz olmadan başkasını anlamanın, ondan
yararlanmanın mümkün olmadığı kafamıza dank etti!
Bu dönemeç noktasında yeni ve diriltici bir kültürel hayat
için güçlü bir birikimle birlikte “hareket” şart.
Kültürel birikimimizin dökümünü yapmak, onu derinlemesine incelemek, bugüne kadar edindiğimiz kültürel unsurlarla birlikte yeniden özümsemek ve tekrar kendi perdemizden gür sesle konuşmak için harekete geçmemiz gerekiyor.
Şiiri, edebiyatı, mûsikiyi ve diğer sanatları hem çok köklü hem
yeni formlar içinde ortaya koymak için engel kalmadı.
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Evimizi yeniden tanzim ederken aldığımız her şeyi yerli
yerine koymak gerekiyor, ama yerli yerine konulamayacak
şeyleri de evimizde tutma mecburiyetimiz yok. Kendi kültürel kodlarımızla uyuşan yeni, yepyeni şeyler yapmak ve bunu
kitlelere ulaştırmak. Şimdi bulunduğumuz durak bu. Bu duraktan kaldıracağımız vasıtalara çok sayıda değer yüklemeliyiz. Ülkemizin her tarafına ruhumuzun derinlerinden gelen
nefeslerimizi üflemeliyiz. Yeni bir kültür haritasını önce kendi
coğrafyamızda çizmeliyiz.
Türkiye’nin kültür haritası yeniden çizilmeli. İl il, ilçe ilçe bütün yerleşim merkezleri yeni kültürel haritada yer almalı.
Toplum hiç şüphesiz köklerini reddetmeyen, kendi birikimine
yaslanan sanata kucak açacaktır. Aktarmacı, ideolojik sanat ve
edebiyatın Türkiye’de yapıcıları tarafından topluma karşı protesto amacıyla kullanılmasına karşılık, birikime yaslanan sanat ve edebiyat, protestosunu halkla birlikte seslendirecektir.
Türkiye iktisadi kalkınmasını da kültürel değişimini de kendisi gerçekleştirecek güce ve birikime sahiptir.
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A. VAHAP AKBAŞ
Efgan
Kökü kurumuş bir ağaç mı erdem
Ya yaşamak bir yosma mı artık
Çileleriyle yüklendiğimiz
Beynin bir yerlerinde volta atmaz mı
Nice yüzbin soru
-Ve vahimdirBünyenin payitahtında
Bir şeyler kımıldamaz mı can
-Yine vahimdirŞu belalı başlar
Ve kahrın küçülttüğü dağlar
Boşanmaya amade gözler
Ve denizler/hasretten kuruyan
Bir de şerha şerha olan
Bölük bölük yürek ki sorma can
Şu cüce kambur şu kerpiç evler
Şu sakallı mavzerli
Ve de görkemli adamlar
Şu tufan şu toz şu duman
Ve efgan
Sen misin vurulan Kabil sokaklarında
Sen mi kuş mu çiçek mi
Yoksa daha bambaşka bir şey mi can
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ÂDEM KARAFİLİK
Sabahsız Bir Gece Karanlığı
karanlık görüyorum gülüm
gözlerinde sükut karamsarlığı
doğu batı güney kuzey
ve açılarla kesişen yönlerde
sen her yönde vardın
tek yön sen vardın
karanlık görüyorum canım
gülümsemende rüzgâr soğukluğu
güneşin doğuşuydu seninle tanışma
özlenen bir gündü yaşantı
sen gidiyorsun
bir ölü akşamdır başlıyor şimdi
sabahsız bir geceye esir bırakıyorsun
bir güzel gündü bitiyor
geçmişin son gülümsemeleri dudaklarda
artık yarını düşünmeyeceğim
karanlık görüyorum bir tanem
omuzlarında karamsarlık çöküntüsü
güneş bir kez kayboldu mu ufuktan
cılız yıldızlar ne kadar aydınlatır geceyi
ne derdim sana hatırlıyor musun
umudumsun söndürme
bu denli ağır bir yürek bir omuza yıkılır mı
karanlık görüyorum güzelim
ben katılmıyorum ben yokum diyemiyorum
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ÂDEM KONAN
Nât-ı Şerif
Nerelere tutunurdum olmasan,
Gölgelere
Yahut suya mı yazardım arzuhâlimi!?..
Ne ışığım kaldı ne âşıklığım.
Kaçsam kaçamam bu zulüm fırtınasından,
Dursam duramam!..
Aksa deryalar doldurmaz bu bendeki boşluğu...
Sen’den başka
Kimselerin gücü yetmez silmeye
İçimdeki şüpheyi ve korkuyu...
İpin takılır diye uzattım boşluklara
Bu serseri başımı.
İçimdeki uğultu arttı günden güne;
Arttı yoksulluğum, çürümüşlüğüm...
Efendim aah! Rüzgârım aah! Efendim!
Kötülük çağında dünyaya geldim.
Girsin aydınlığın rüyalarıma.
Artık kurudu nehrim!...
Su çekildi.
Taşlara yapıştım bir yosun gibi...
Sana çağırıyor beni
Serin yaprak, yeşil su,
Güvercin beyazlığı yahut olgun fildişi..
Gülümsüyorsun gibi...
Nerelere tutunurdum olmasan,
Gölgelere
Yahut suya mı yazardım arzuhâlimi!?..
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AHMET EFE
Tebessümü Cevâhir Yâr
Yâr kitab-ı hüzünden sahifeler açar mı
Ab-ı hayatı sunsam bir kadehçik içer mi?
Azgın akan çayını köprülerle donatsam
Toprak deyu çiğneyip üzerimden geçer mi?
Bütün yoksulluğumla kul olsam kapısında
Bir tek tebessümüyle cevâhirler saçar mı?
Bilmem ki ah kurtulup ağyarın kafesinden
Bir gün gönül göğümde özgürlüğe uçar mı?
Söyleyin efsâneler, kıssalar ikrâr edin
Ferhat, Kerem ve Mecnun bencileyin naçar mı?
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AHMET KOT
Şok
-Fethi Gemuhluoğlu’nun aziz anısınaDerin bir akşamın çerçevesinden
Şehri gözledim sesleri gözledim
Bir şok bekledim
Ama baktım döndü salındı huzur
huzur, güneşin kapımıza dizdiği ateş
şok değil, bıçak, kesilen bir bıçak
Ya tüy tüy okunabilen bir at
An an kuşattığım saat
Ya uygar kuşların dehlizlerinden uğul uğul gelip
Uğul uğul gelip kapınıza diz çöktüğü bu vakitte
Seferlerden gönüle biriken korku ne
Kalpler ne gezintiler ne
Aşklar bekârların git git sezdirdiği
Boyuna açılan bir sahife,
Bu evlilikler gencölümler
Sen artık bir gölgesin gel
Ekmeğinin saltanatını kolla
Kadınını ve çocuklarını kolla
Bunları aklında tut
Şok gelince
Sorulacak
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Kemirerek tükettiğim saat
Sözleri aşındırdığın
Dağdağa
Derin bir sofranın çerçevesinden
Nimetler devlet olur dizilirler
İncecik bir bakıştırlar sezerler
Durup durup
Üzerimize bulaşmış
Eşya izlerini
Bu ne, bu kapımı çalan zarif ay serin çeşme
Bir müneccim başlangıcı diyor kitaplar
Sessizce bir gökyüzü şoku geçirmiş
Armağan verilen şeytanı varmış
Diyorlar
Bilgeler, ihtiyarlar
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ALÂEDDİN ÖZDENÖREN
Cebimde Ölümüm
Gülüm gülüm
Bu kentin koynuna girdiğim günden beri
Cebimde ölümüm
Avuç avuç dağıtırım insanlara
Bir türlü tükenmez ölümüm.
Üzümleri aydınlatırım masal çarşılarını
Yatağına sığmayan ırmakları
Mağara içlerine gizlenmiş aşkları
Yerler mühürlenince akşamları
Kanlı sulara gömülürüm.
Gülüm gülüm
Benim ölümüm
Çocukların kulaklarına küpedir
Vitrin denizlerine zincirlenmiş çocukların.
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ALİ SALİ
Hadramut’tan Bir Parça

"harfi kumdan ayırmanın sırası değil küçük kız
Yolumuz ahkâf’a doğru bürhüd vadisi’ne
kalıntılarımdan bir ceset yap insanlar öğüt alsın
hadi içimizdeki daralmayı
saleten tüncina’ya emanet edelim
bizim ülüm vadisine kim çağırır
kim bekler bizi hadramut’ta bilelim"
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ARİF AY
En Eritken Kan
yeryüzünde telefonlar çalıyor
tellerden bir bildiri geçiyor
rotatifler daha hızlı
sabaha aydınlığı basıyor
ak kâğıtlara
mürekkep değil: kan
ortadoğudan, afrikadan
dicle gibi fırat gibi
böğründe bir at gibi
gürül gürül borulardan
kâğıtlara kan basıyor
rotatifler daha hızlı
urfa mardin fas
istanbul yeryüzünü gözetliyor
konya bir selçuklu
kubbesi mevlâna soluğu bir gök
genişliği döndürüyor
sonra bursa; zaman ipeğinden
ilk kumaşı dokuyor
kudüs damarlarını topluyor
çağa urgan için
kudüs damarlarını topluyor
mekke medine arası
ay yine yürüyor
ay bölünüyor
hıra, güneşi
bağrında daha da büyütüyor
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erzurum karını iyi tut
toprak böyle bekler ilkyazı
açar afrika damının çiçeği
bilâl’in solmayan çiçeği
tunusun zeytin gözlü güzeli
cezayir’in yağız genci
tüm yeryüzü gücü
şimdilerde en eritken kan
rotatifler daha hızlı
hışır hışır
sabaha aydınlığı basıyor
ak kâğıtlara
selâm yeryüzü
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ERDEM BAYAZIT
Kar Altında Hüzün Denemesi
Dünyanın en uzun hüznü yağıyor
Yorgun ve ye yenilmiş insanımızın üstüne
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun
Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimiz
O insan ve tabiat çağını
Dön bana ve dinle
Kuşlar uçuşuyor içimde
Loş bir keman solosu gibi
Kuşların uçuştuğunu içimde
Dön bana ve dinle.
Karanlık denizlerin dibinde
Birtakım incilerin olduğunu
Birtakım incilere ve hatıralara
Neden bağlı olduğumuzu unutma
Duy beni ve dinle
Denizler boğuşuyor içimde.
Unutma diyorum ama sen anla
Anlat bizim de yaşamak istediğimizi onlara.
Ankara,1962
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İBRAHİM DEMİRCİ
Mayıs
İğde çiçekleri ipek bıçaklar
Güzelce boğazlanıyor cinnet
Gün sıcak kan ılık can sarhoş
Rahman gülümsüyor gene bahardır
Sanki cennet mayası çalınmış toprağa
Sanki günah ve sevap askıya alınmış
Sanki göklere dağlara denizlere
Cezbeli seccadeler salınmıştır
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İDRİS ÖZYOL
Çöl Hazırlığı
burda oluşum toprağın fikri
yolların yalancısıyım ben
atıyorum yüzümü gövdemin kıyılarına
bir bana bir kendine çarpıyor gül
yaratıyor aklını
küllerin mimarisiyle kurulsun ateş
yanan gemilerin belleğinde kum
çalkalıyorum kumları kalbim karışıyor
bir bana bir kendine bakıyor su
anlıyor köprüyü
aklım yüzümün devamı
kırıp içini yedim taşların
tuzun anısıyla çıldırdı dilimdeki at
bir bende bir kendinde birikiyor çöl
biliyor genişliği
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KEMAL SAYAR
Asya İçin Henüz Vakit Var
sen bu şarkıları söylemezsin ayşegül
çocukların ömrü çiçeklerinki kadardır derdin ya
Ganj’ın kenarına oturmuş ağlarken kathya
sen dilini kanatan şarkıları söylemezsin
hayat bilgisi kırık çocukların
yani hangi ırmağın hangi denize döküldüğünü
bir türlü sökemeyen
ve yağmurlu günlerde
bisikletleri aşklara toslayan çocukların
şarkısını sen söylemezsin.
kim söyler peki o yabanıl kuşların çağrısını?
kim dillendirir nehre verilen ölüyü?
uzağa salınan kandili?
asya için henüz vakit var
asya derin uykusunda, onu uyandırmayalım kathya
bir prens nasıl olsa onu öpecek
ve filler kaldıracaktır o ağır uykuyu dağa
ırmak yolunu şaşırıp bizim sokağa
çıkacaktır nasıl olsa
o halde gel biz de çıkalım
içine yağmurlar yağan bu şarkıdan
henüz okyanusa varmadan
inelim bu trenden kathya.
bavulunu toplar ve gider Ganj.
bir gülü saçlarına iliştirir
ve sorarım ona:
– ey ırmak her sabah
yanıbaşında bir cesetle uyanmak nasıl ha?
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LÜTFİ ŞEHSUVAROĞLU
Çocukluk Evleri
Küçümen yüreğin sürgünleri de bilir
Hani denkleri yüklenmiş çocukluğunun
Her köşesinde bin oyunun resmi var
Sıcak kerpiç damlı çocukluk evlerinin
Munzur dağından hep atlılar inerdi
Rüyalarını süslerdi ya da bölerdi
Senin attığın oklar doruğuna değerdi
Perdesi masallara açılırdı o evlerin
Fırat’ı bir öyle bir böyle akıtırdın
Denize ne uzak, suya ne kadar yakındın
Minik ellerinle çamur barajlar kurardın
Bahçesini sulardın şimdi düş olan evin
Bir oyun gibi gelirdi tanıdık yüzler
Sanki dinlenmemiş masalları gizler
Mutfağında hep telaşlı eller, telaşlı gözler
Bakır sinisine toplardı ruhunu evin
Eyvanda da vardı yukarda da açardı
Parıldayıp gülüşen çiçekler akşamüstü
Ay doğardı sofaya lamba yanardı
Kara gecesi olmadı hiç kara çarşaflı evin
Küçük bir ninecik vardı, ay gibi alnı vardı
Ne güzel sözleri vardı, güzel gözleri vardı
Yumuşacık elleri ruhunu da sarardı
Başıboş, ataşız değildi şimdiki gibi evin
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Döşeklerinde eski hatıralardan
arta kalan huzuru yıkanırdı dört mevsim
Rüzgârı da severdi karı da yağmuru da
Soğuk kış gecelerinde ne sıcacıktı evin
Bir sözle yıkılır evler, yaşadığın bu çağda
Kale gibi sağlam o ev ne oldu söyle
Zelzele mi geldi, düşman mı girdi
Yukardaki bahçeye mi taşındı evin
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M. AKİF İNAN
Darağacı
Bir türkü buldurur anmalar seni
sesime uygular sonra yakarım
Kalbim ki sürekli davul solosu
Ve aşkın bedeli candır ölümdür
Saçların aklımın darağacıdır
Saçların ki çeken sona sonsuza
Yıldızlar gözlerin denetler beni
Yıllardır günlerim bir gözaltıdır
Şiirden halılar ayaklarına
Umuttan zincirler ayaklarımda
İçimin zehrini konuşsun diye
beklerim rüzgârdan haberlerini
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MEHMET ATİLLA MARAŞ
Öğüttün Vakitleri
Bir yanmaya hazırlığın bitmedi mi kardeşim
Tükenip gidiyor bir ömrün hüzün defteri
Deneme levhalarında, nişangâhlarda kendini
Binbir lûtfu talana verdin iyi mi?
Bulup kaydetmeden kaybettiğin beyitler
Olum gibi dirim gibi gerçeklerdi değil mi?
Dost mektuplar yazmadın çok oldu unutuldun
1 urlu bahanelerle öğüttün vakitleri
Şaşkınsın, kararsızsın her yanın mosmor
Çok sıkıldın yine başlat soylu hicretini
Nicedir koşuyorsun bir başına öyle diyorlar
Dinlen az birçok yol aldın bitirdin rollerini
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METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU
Utanma İnsanlığından
I
Her şeyiyle tamam filinta endam
sakalları örtüyor yüzünün bozgununu
alnı dümdüz bakışları bilge
ve sesi
insanı inciten cinsten türküler söyleniyor.
İyi bir atıcı üstelik boy ölçüşülmez
geçmişi biraz bulanık ama
umutluyuz bugünlerinden
yalnız Allah bilir geleceğini.
Göz konusunda hayli şanslı
üç kızının gözlerini biliyorum bir de kendi
zifir karanlıkta ansızın patlayan çakmak
yüreğimize vermez mi çekidüzen.
Bir eli uzanıp usulca gül mü kopardı
resmî bir polisle dövüşüyor diğer eli
gün bulup gün sarfediyor
bin diğer gün bilmiyorum yenisini nerden buluyor
zira ki şu dünyada gün bitmiyor
acaba yine etsiz yağsız salçasız fasulyeler mi yiyor
gül ağacından emzikte bafra sigarası mı içiyor
şarkılar da biliyor ‘ayrılık ateşten bir ok’
anlatmayla ağlamayı şaşırtmadan yapıyor
yani tekdüzeliğe benzeyen bir mask gibi tevazu
billur bir su sanki
yüksekten düşüp çarpıyor kayalara
yüzleri okşayan narin bir sıçrama bulutu oluyor.
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Gelir yürür yanımızdan geçer
kimse hayalet sanamaz onu
pardösüsü siyah biraz kirli mi belki
hiçbir gündelik esintiden etkilenmemiş
asalet kadar gerçektir kendi
yalnız giyindikleri sahte
elli kilogram var ya da yok
oysa ayaklarının bastığı her yerde bir iz.
/Seni övüyorum seni sevdamı
utanma insanlığından/
II
istek
ne korkunç kuvvetmiş bu
üstelik yalnız başına
Bahardı
kullanılmamış havalar teneffüs ettik
ham sular içtik
Kapalı yerlerde uzun süre kalamıyordun
kırlar, herkesin avunduğu otlaklardı, ne yapsak
cüssen, o kadar büyük de değil, sığmıyor çevresine
ömrün, henüz kısacık, abilerin bile yaşlanmamıştır
‘herkes iki yaş büyüktür senden ben üç’
askerlik mahpusluk tımarhanelik
hepsi bir arada yaşanıp bitti bile
elde var emekli cüzdanı
akıllılık belgesi
ilâm-ı berat
sakin ol Murat
hayatından fışkıran şiirleri toparlıyorum.
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MEVLÂNA İDRİS
Hırka
Yollardan nasıl geçtim rabbim
Hırkamı nerede bıraktım
Hırkam ki içinde gençliğim vardı
Adını bilmediğim şeyler
Benim olan ne varsa
Biraz güneş biraz ateş biraz rüzgâr
Ve seni düşündüğüm anlarım
Yerini unuttuğum o güzel uçurumlar
Güllerin üzerine mi bıraktım hırkamı rabbim
Nasıl geçtim yollardan
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MURAD KAPKINER
Antonietta
Antonietta
tut ki şiirini ben söyledim
efsanemizi kim yazacak
dört yöne savrulmuş
mektuplarımız
kanlı
kanlı olduğu kadar mor
/maviye kan bulaştırmaktır/
ve noktasız mektuplarımızı kim
hangi kıyıdan hangi kıtaların
hangi kuytularından toplayacak
yolu yürüdük doğru
ayaklarımız kanlı
fakat görüyorsun
bir yere varmadık
Antonietta kaybolduk
başucumda şair kitapları
şair ölüleri masamda
elimde eteğin
parfümün
elimde şiirlerin
Antonietta
neden
neden ruhunu oralarda
unutup geldin
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Antonietta
tut ki ben sana arif oldum
bizi kim tanıyacak
bizi kim
kimlere
nasıl rivayet edecek
tut ki
rivayet edildik
hangi alfabe
hangi mors
hangi morfa
hangi dile sığarız
hangi kâğıt kaldırır
hangi mürekkep
tıkanıklığımız
tıknefesimizi
hangi notadan yansıyabilir
münker sayhamız
tek rengimizi hangi tuval gösterebilir
/sinema icad edilseydi
kamera
beyaz perde
puslu cam/
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bir
ruhunu unutup
şurdan çıkıp geliyorsun
bir
ruhun kalbimde
sen ötelerin ötelerinde
benden öç almakla meşgulsün
/tam bu esnada oryantalsin
birden leylaya inkılab eder adın/
Antonietta
ah Antonietta
seni ne tanımak
ne anlatmak zor
sana beni kattıklarında
tanınmıyorsun
Antonietta
tanınmıyorum
tanınmıyoruz
/ben zâkir
yüksek şuur
müstakim sebildeyim/
Antonietta
neden
neden ruhunu oralarda
oralarda unutup geldin
		

4 Aralık ‘94
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MUSTAFA ÖZÇELİK
Ayna
Aynamdın benim
Suretime çılgınlıklar öğreten esrar
Ben hep toprağa baksam da
Göz göze geldik
Söz ve suret yeniden yorumlandı.
Zamana sığmaz aşklar aradım
Zehirden acıydı sunduğun her tad
Sana ait ne kadar söz varsa
Birer yalandı ey hayat!
Kader şimdi hicranını söyletiyor akşam kuşlarına
Bu yüzden içinde boğulan bir adamın
Son kıyameti bu şiir
Ellerim yeniden dokunuyor toprağa
Unutuyorum
Beni yaşamaya kışkırtan bütün kelimeleri
Şimdi sükutu üstüne örtüyor eşya
Ben telaşla geçiyorum sokağından
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NURETTİN DURMAN
Lahavle
Sizi gördüm
bakışlarınızda fransız ihtilalinden kalma
bir mecburiyet vardı
putunuzu kendiniz yapmış kendiniz tapınıştınız
tavırlarınız şirk kokuyordu
yüzünüz ve dudaklarınızdaki im
gamzesi olmayan yanaklarınız.
Dilinizde hiç ama hiç dua yoktu
Biliyorum çok çok çok şeytandınız.
Sizi gördüm, şükrettim
sizde olmayan ne varsa ayırdım bir tarafa
öbür tarafta aşksız bir yaşamak ile
başıboş gibi görünen bir yürüyüş kaldı.
Sizi gördüm
kırık bir nefes gibi duruyordunuz
artık işleriniz kötüye gidiyordu
içinizde nöbetleri birikiyordu korkunun
rahatınız kaçıyordu, gördüm.
Güneş doğmak üzreydi
Lâkin biliyorum çok çok çok şeytandınız.
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
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NURULLAH GENÇ
Ah
Cellat, vur boynumu; tükensin sızı
Gün gün ölüyorum âh çekmeyince
Zalim bir yüreğin kafesindeyim
Kelimeler hüzün; renkler kırmızı
Saatler vuruyor yalnızlığımı
Bir umut krizi sarsıyor beni
Tel tel göveriyor ayak izlerim
Gözlerinden aldım ben bu kefeni
Kokusu şenindir diye gizlerim
Ey hicran perisi, göklerin kızı
Alev fışkırıyor kirpiklerinden
Cellat, vur boynumu; tükensin sızı
Sonsuzluk evine varayım önce
Vuslatına haber beklerim senden
Gün gün ölüyorum âh çekmeyince
Bu aşkın zindanı yıkılır birgün
Tutunduğun tek yer kıblegâh olur
Köprüler kurulur içimde nûrdan
Yakama menekşe takılır birgün
Hasret damar damar kuşatır seni
Ararsın yaktığın mektuplarımı
Toprağın bağrına düşer ellerin
Anlarsın bitmeyen intizârımı
Senin de savrulur göğe küllerin
Ruhun bedeninde sıkılır birgün
Mâvera takılır dudaklarına
Bu aşkın zindanı yıkılır birgün
Söylediğin her söz sende “âh” olur
Kara sular iner ayaklarına
Tutunduğun tek yer kıblegâh olur
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NURULLAH KEKLİKOĞLU
Bir Şiir Yaz Bana
Bir dilek tutup veda sözü vermiştin. Bir şiir yazacaktın benim
için, hâlâ yazmadın. Elimdeki ekmek taş oldu, aydınlanmadı
yüzüm. Ben kimsenin bilmediği bir yerden, herkesin bildiği
bir sebeple kovuldum. Sen bilirsin, yanımdaydın. Bu yüzden,
içinden gemiler gitmeyen adamın, derya olduğuna asla inanmam. Acıya ve gerekli olduğuna alışamadığım da bundan.
Ama ihtiyacımı sen bilirsin, aslımı sen, kovulurken yanımdaydın. Sen yazarsan inanırım. Kendim düşünürsem ayaklarıma, yürürsem aklıma zincir vururlar, böyle olmasın.
Dün olunca dünya tende kalmaz ya
Gün olunca güya bende kalmasın.
Bir şiir yaz bana, bir dilek tut. Demir parmaklıkların arkasında, loş, rutubetli de olsa bir yerlerde, bir mum yansın benim
için. Elimdeki ekmek taş olmasın, hüzün akmasın gözümden,
aydınlık olsun yüzüm. Yağmur bardaktan boşalsın illa yağacaksa. Yalnız seyredilir o zaman ki suçu bende kalmasın.
Gün olunca sevda sende kalmaz ya
An olunca rüya rinde kalmasın.
Bir dilek tut, bahar gelsin ki sen gel baharla birlikte aklıma.
Bir şiir yaz bana. Alsın götürsün beni, artık aklımdasın. Başka
yerlere, daha başka yerlere. Hâlâ hercai, hâlâ lâle, hâlâ gül olsun. Su olsun, yeşil olsun yemyeşil, sen ol.
Gün olunca dünya dünde kalmaz ya
Sen olunca sevda serde kalmasın
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Bir şiir yaz bana, bir dilek tut. Bir bildiğim olsun yaşamak için
ki hazanda yaprağın toprağa dönüşü gibi acı çekmeden öleyim. Kovulduğum yer huzurluydu, canım yanmasın.
Çöl olunca derya göl de kalmaz ya
Bel olunca vaha yol da kalmasın.
Bir dilek tut, bir şiir yaz bana. Al hayatımı yaz. Yaz ki bir
oyunbozan olmadığım, oyunun bozuk olduğu anlaşılsın. Bir
yerlerde hep bir mum yansın benim için. Bir dilek tut, bir şiir
yaz bana.
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ŞAHİN UÇAR
Sonsuz Hayat / Sonsuz Ölüm
Ey gönül dinle beni
kimseler bilmez bunu
gerçi sırrın aşikâr
söyle göreyim seni
ay ışırken geceler ağla gönül
ağla gönül
unutup türkülerin sözlerini
ağla gönül
bu karanlık gecenin şarkısıdır
şarkısıdır
gecenin şarkısını söyle gönül
söyle gönül
ey karanlık gecenin şarkısı sessiz ölüm
karanlıkta titreyen ay ışığı, sen söyle
neyleyim ki türkülerin sözlerini unuttum
hatırlasın üşüyen ve unutan geceler
ey dağlar yüce dağlar
yaşı bilmece dağlar
kim bilir kaç bin yıldır
haliniz nice dağlar
ey sen ki hâtıralar mahzeninde yatarsın
söyle zerdüşt nerdedir son sessizlik kulesi
sessizlik kulesi ki sesi benim sesimdi
bin yıl süren ölüm ve şimdi, sonsuz şimdi
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bu dağlarda bir duman var
bu rü’yada bir güman var
bir uykuluk bir zaman var
ki bu zaman geçe dağlar
ey kalp yiyen akbaba sessiz ölümün sesi
bir ân, sonra bir ân daha ve her ân
fısıldasın yüreğine durmadan
yüreğini deşen gaganın sesi
unuttum şarkımı ben ey sessizlik kulesi
ödedim bedelini zamanı öldürmenin
ve şimdi, bin yıl süren ölüm bu, sonsuz şimdi
bu dağdan bir duman geçer
ömür budur, bir ân, geçer
bu kalbimden zaman geçer
bir uçtan bir uca dağlar
göklerde bu ses şimdi bu dağlarda bu ses var
yârin dudağından nefesinden dile gelmiş
rüzgâr mı bu dağlarda bu yankı bu nefes var
elbette hatırlar bizi Allah: O unutmaz
gök kubbe ve dağlar ve bu ses bâkî
unutulsa bile bütün şarkılar
ebediyyet budur gülüm
şimdi ölüm/şimdi hayât
sonsuz hayât/sonsuz ölüm
sonsuz ölüm/sonsuz hayât
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on bin yılda bir tek ölüm
olsa bile yine zulüm
sonsuz hayât budur, gülüm
gül açtı bu gece dağlar
gökkuşağı gibi zamân
bir an sürer bu hüsn ü ân
ebediyet bu bir tek ân
geçse bile nice çağlar
gökkuşağı bu ıslanmaz
yağmur yağar, yağar kanmaz
zaman bu durmaz usanmaz
aşsa bile nice dağlar
elbette bu yalan dünya
sevdiğimi alan dünya
bir ân sonsuz bir ân rü’ya
şu sonsuz şu koca dağlar...
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ZEMÇİ ÇETİNKAYA
Gazel
Gel gel beru ki savm u salatın kazası var
Sensüz geçen zaman-ı hayatın kazası yok
                    Seyyid Nesimi
Geldi geçti fasl-ı bahar gönlümün bir safası yok
Kar yağsa da gül bitse de mevsimlerin vefası yok.
Ta’n eyleme bizi zahit divane olduysak n’ola
Sahra-yı firkat içinde bu cünûnun riyası yok.
Tedavisi şöyle dursun tarif dahi edilmedi
Şahidim cümle merviyyat aşk derdinin devası yok.
Mûcib-i merhamet midir bir sâkin-i sahra olmak
Ağlasın dursun bahtına her kimin ki Leylâsı yok.
Yüzünü bir kez görene hicran müebbed zindandır
Yıldızlar doğmuyor gece âfitâbın ziyası yok.
Nâr-ı aşka belâ dedik yanıyoruz sözümüz söz
Ezelîdir bu iştiyak mahabbetin fenası yok.
Ne zaman ki rû-yi mihrin münevver etmez gönlümü
Nice devreylese felek bana subh u mesası yok.
Bu iltifat sana değil ey büt-simâ bi-gâne
Üfûl eder şems ile mah sanemlerin bekası yok.
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biyografya
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A. ALİ URAL

1

959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. İlk
şiiri Mavera dergisinde çıktı (1982). Yükseköğreniminin ardından bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları’nı kurdu. 1989’da
Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat dergisi
çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür
dergisi yayınladı. Yayın yönetmenliğini de
yaptığı bu dergilerde şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural’ın yayınlayıp yönettiği
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi
olan MerdivenŞiir de bulunuyor (2005–2007).
2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şube başkanlığını
yapmış olan A. Ali Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyeliğinde
bulundu. 2011 yılından itibaren FSMVÜ’de
“Özgün Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü Anlatım”; 2017’den itibaren İstinye Üniversitesi’nde “Yazılı ve Sözlü Anlatım” dersleri
vermektedir. 2012 yılının şubat ayında birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat
dergisi olan Karabatak’ın genel yayın yönetmenliğini yapan Ural’ın “Hızırla Kırk Saatin
Kurgusal Yapısı” konulu bir yüksek lisans ve
“Sabahattin Ali, Sait Faik ve Mustafa Kutlu
Hikâyelerinde Anlatıcı Okur İlişkileri” başlıklı bir doktora tezi bulunuyor.
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ESERLERİ
Şiir:
Körün Parmak Uçları (1998)
Kuduz Aşısı (2006)
Gizli Buzlanma (2013)
Mara ve Öteki Şiirler (2017)
Öykü:
Yangın Merdiveni (2000)
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011)
Deneme:
Posta Kutusundaki Mızıka (1999)
Makyaj Yapan Ölüler (2004)
Resimde Görünmeyen (2006)
Güneşimin Önünden Çekil (2007)
Satranç Oynayan Derviş (2008)
Tek Kelimelik Sözlük (2009)
Ejderha ve Kelebek (2010)
Bostancı Bahane (2010)
Peygamber’in Aynaları (2015)
Bisiklet Dersleri (2017)
Ay Tiradı (2018)
Raf Ömrü (2019)
Tercüme-Araştırma:
Divan / İmam Şâfiî’nin Şiirleri (2002)
ÖDÜLLERİ
Ejderha ve Kelebek (2010 TYB DENEME ÖDÜLÜ)
Gizli Buzlanma (2013 TYB ŞİİR ÖDÜLÜ)
Uluslararası Abdullah Tukay Büyük Şiir Ödülü
(2015 TATARİSTAN- KAZAN)
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A. VAHAP AKBAŞ

1

954, Batman doğumlu. Cengiz Topel İlkokulu, Batman Lisesi (1971), İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü (1977) mezunu. Çorlu’da
öğretmen (1977-85) ve Millî Eğitim Şube Müdürü (1985-93) olarak görev yaptı. 1993-2001
yılları arasında Çorlu M. Akif Ersoy Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı. 2001’de emekli oldu.
Yayımlanan ilk ürünü “Ey Çerh-i Sitem”
adlı bir öyküydü (Hisar, 1978). Şiir ve yazıları daha sonra Hisar (1978-80), Türk Edebiyatı (1980), Mavera (1979-88), İslâmî Edebiyat (1988), Kandil Çocuk (1986), Gül Çocuk
ve Selam (1987-88), Çorlu’da çıkardığı ve
yönettiği Nisan Bulutu (15 sayı, 1993-94) ile
Düş Çınarı dergileri ile Yeni Devir ve Türkiye gazetelerinde yer aldı. 1982’de Efgan
adlı kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği Şiir
Ödülünü, 1984’te Alevler ve Güller ile Sedat
Yenigün Roman Yarışması İkincilik Ödülünü, 1987’de Kuş Olsun Yüreğim ile, Türkiye
Millî Kültür Vakfı ve Gökyüzü Yayınlarının
düzenlediği Çocuk Şiirleri Yarışmasında
üçüncülük ödülünü aldı. Bir süre Yeni Devir
gazetesinin kültür-sanat sayfasını yönetti
(1984-85).
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Akbaş, yaklaşık bir yıl boyunca mücadele ettiği
hastalığa yenik düşerek 15 Kasım 2014 Cumartesi
günü aramızdan ayrıldı.
YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:
ŞİİR: Efgan (1982), Gül Kıyamı (1986), Mavi Sesli Şiirler (1988), Hüzün Coğrafyası (1992), Bir Şehre
Vardım (1997), İnce Lügat (2005), İnşirah-Toplu Şiirler (1980 – 2012).
ROMAN: Alevler ve Güller (1985),
HİKÂYE: Ayna ve Suret (2003).
DENEME: Biraz İhanet (1996), İnziva Notları
(1996), Rahvan Saatler (2005), Düşünceyi Uyandırmak (2006).
ÇOCUK KİTAPLARI: Bir Demet Masal (Fabl,
1985), Gülün Aklı (Çocuk romanı, 1989), Dünyayı
Kaplayan Ağaç (Çocuk şiirleri, 1990), Kuş Olsun Yüreğim (Çocuk şiirleri, 1991), Göğe Çizilmiş Resimler
(Deneme, 1995), Kuş Baba (Hikâye, 2006), Tatil Rüyası
(Hikâye, 2008).
SEÇKİ: Bir Hüma Kuşudur Şiir (Mısra-Beyit seçkisi, 1990), Mehmet Âkif’ten Nükteler (2010).
SADELEŞTİRME: Zehra (Roman, Nabizade Nazım’dan, 1996) Sergüzeşt (Roman, Samipaşazade Sezai’den, 2006), Safahat (Şiir, M. Âkif Ersoy’dan, 2007),
Düzyazılar-Makaleler, Tefsirler, Vaazlar (Mehmet Akif
Ersoy’dan 2010).
SÖYLEŞİLER: Zamandan Kurtarılan (2011)
KAYNAK KİTAP: Dil Bilgisi (2011).
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ABDURRAHMAN EKİNCİ

1

964 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk ve
Orta öğrenimini Malatya’da tamamladı.
Gazi Üniversitesi G.E.F. Kırşehir Eğitim Yüksekokulu’nu bitirdi (1990). Lisansını Anadolu
Üniversitesi Lisans Tamamlama Programı
Türkçe Bölümünde tamamladı (2000). Şiirleri
Yedi İklim, Kertenkele, Kargış ve Başka Dünyalar dergilerinde yayımlandı. Sekmeleri
Durmak (Yedi İklim, 2017) adlı bir şiir kitabı ve Münzevi Mütefekkir Üstat Hüsamettin
Yıldırım (Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2018) adlı bir de söyleşi-biyografi kitabı
var. 1991 yılında başladığı öğretmenlik görevine Malatya’da devam etmektedir.
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ÂDEM KARAFİLİK

1

963 Çorum-Sungurlu’da doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı.
1989’da Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetten sonra bir müddet Türkiye Yazarlar Birliği’nde
çalıştı. Bu arada tiyatro oyunculuğu yaptı.
Edebiyat, İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim
kategorilerinde eserler kaleme aldı. Başlıca
kitapları Buz ve Lodos, Hoşça Bak Aşkına,
Hoşça Bak Kendine, Sessiz ve Sensiz, Uygulamalı Hızlı Ve Etkin Okuma Teknikleri, Öğrenmenin İlkeleri 1 - Öğrenci Yol Haritası.
Şiirlerini Albatros, Ayane, Gündönümü
dergilerinde, yazılarını ise Türkiye Kültür
Sanat Yıllığı, Türkiye Kültür ve Sanat Bülteni, Millî Gazete, İslâm Mecmuası ve Yeni
Düşünce gazetesinde yayınlayan şairin son
kitabı “Hoşça Bak Aşkına”, Yükseliş Yayınları tarafından okurların beğenisine sunuldu.
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ADEM TURAN

1

960’ta Çanakkale – Biga’da doğdu. İlköğrenimini köyünde, Orta öğrenimini Biga
İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini
ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. İlk ürünlerini Bursa’dayken
vermeye başladı ve bu ürünler, Yenidevir
gazetesi ile Bursa Sanat - Edebiyat dergisinde yayınlandı. Bir dönem, Bursa Marmara
gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Şiir
ve yazıları, 1982 “Yedi İklim, Kayıtlar, Hece,
Dergah, İkindi Yazıları, İpek Dili, Edebiyat
Ortamı, Ay Vakti, Sühan, Mor Taka, Lamure,
Bir Nokta, Edep, İtibar, Temmuz gibi dergilerde yayınlandı / yayınlanıyor.
Halen İstanbul’da öğretmenlik yapan
Adem Turan evli ve üç çocuk babasıdır.
ESERLERİ: (Şiir) Artık Kuşlarını Uçur, Hayal Defteri, Son Günün Şiiri, Nisan Çobanı, Ateşte Yıkanmış Atlar, Şiir Taşı, Devamsızlar İçin,
Borges Borges/ Gün Doğarken Gün Batımı

DİĞER KİTAPLARI: Şairlerin Gazze’si/ Geride Kalanların Türküsü, Beş Vakit Yazar, Benim
Adım Kudüs
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AHMET AKA

Y

ayıncı, şair, gazeteci. Konya Hadim Balcılar doğumlu. İlköğrenimini Balcılar
İlkokulunda, İskenderun İmam Hatip Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Çumra İmam
Hatip Lisesinde tamamladı. Bazı gazetelerde
muhabirlik, haber müdürlüğü, sanat yönetmenliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Şiirlerini; Eylül, Güneysu, Sur, Cuma, Bizim
Okul, Çalı, Çerağ, Büşra ve Jurnal dergileri
ile Yeni Ufuk, Türkiye’de Yarın, Dönüşüm,
Merhaba ve Hakimiyet gazetelerinde yayımladı. İmam Hatip Liselerinin 40. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla açılan şiir yarışmasında
Türkiye birincisi oldu. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Aka, arkadaşlarıyla birlikte haftalık
‘Anadolu GÜNLÜK’ gazetesini ve edebiyat
dergisi EYLÜL’ü çıkarıyor. Çimke Yayınları
kurucuları arasında yer alan Aka halen yayıncılık yapıyor.
ESERLERİ:
Şiir: Sevinç Gözyaşları (1990)
Bir Gönül Fethetmek (1991)
Devrim Şarkıları (1993)
İnce Düşler (2012)
Roman: Sevgi Rüzgarı (1996)
Çocuk Hikayesi:
Ardıçkuşu ile Ağaçkakan (2018)
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AHMET EFE

1

955 yılında Kayseri’de doğdu. Ankara
İmam-Hatip Okulu ve Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel
Müdürlüklerinde çalıştı. 1983 yılında çocuk
kitapları neşreden Kandil Yayınevi’nin kuruluşuna katıldı. 1985 yılında Türkiye Yazarlar
Birliği, 2015 yılında ESKADER tarafından çocuk edebiyatı dalında yılın yazarı seçildi. Çeşitli kurum ve kuruluşun açtığı yarışmalarda
ödüller aldı. Değişik kültür, sanat ve edebiyat dergilerinde yazı ve şiirler yayınladı.
Kandil Çocuk Dergisi, Gençlik, Çerağ ve
Ankâ dergilerinde editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. Radyo ve TV programları
hazırladı. Çocuklara yönelik kısa ve uzun
metrajlı sinema filmleri çekti. Ankara ve
Konya’dan sonra, İstanbul’a taşındı. Hâlen
burada ikamet etmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Efe’nin
şiir, hikâye, roman, deneme, biyografi dallarında
yayınlanmış 100’den fazla eseri bulunuyor.
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AHMET KOT

1

ESERLERI: Sirkeler
ve Sular (Şiir), Hasbahçe (Şiir) Köklerimiz/
Malcolm X’ten (Tercüme), Hz. Ömer Döneminde Ekonomik Yapı
/ İrfan Mahmut Rana’dan tercüme, Şenlikli
Toplum / Ivan Illich’den
tercüme, Yeşil ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin
/Muhammed İdris’ten
tercüme,
Ayetlerden
İşaretler / Abdülkadir
Essufi’den tercüme, Yüz
Basamak / Abdülkadir
Essufi’den tercüme, Medeniyetler Kavşağında
Konya (Fotoğraf Albümü).

953 yılında Eskişehir’de doğdu. İ.Ü.
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü
bitirdi. “AB Kültür Politikaları” üzerine
Yüksek Lisans yaptı. 1975 Yılından itibaren
Kültür Bakanlığı, TRT İstanbul Televizyonu
ve Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1978’de 1 yıl süreyle İngiltere’de gazetecilik yaptı. 1979’da
arkadaşlarıyla birlikte Yeryüzü Yayınları’nı
kurdu ve yönetti. 1983’te Yazıevi grafik tasarım ajansını kurdu ve yönetti. Yurtiçi ve
yurtdışında çok sayıda fotoğraf sergisi açtı.
1988’de TYB Yılın Yayıncısı ödülünü aldı.
1991’de Bosna Enformasyon Merkezi’ni kurdu ve yönetti.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
projesinde Edebiyat Direktörlüğü yaptı. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti
projesini hazırladı. Proje sonrasında kültür
projeleri geliştirmek amacıyla kurulan Türk
Dünyası Vakfı’nda ve merkezi Sofya’da bulunan Balkan Kültür Vakfı’nda kurucu mütevelli heyet üyesi. Halen Timaş Yayınevi’nde Genel Yayın Danışmanlığı yapıyor.
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AHMET KÖSEOĞLU
TYB Konya Şube Başkanı

Y

azar, Yayıncı, Editör. 1967 Konya doğumlu. Yerel ve ulusal bazda yayınlanmış birçok eserde imzası bulunan Köseoğlu,
çok sayıda çalışmanın da kitaplaştırılmasında editörlük ve yayın yönetmenliği görevlerini üstlenmiştir. Deneme, makale, gezi ve
inceleme yazıları; Konya Bülteni, Merhaba,
Yedi İklim, Derin Tarih, Yeni Şafak gibi birçok
ulusal dergi ve gazetelerde yayımlanmıştır.

Köseoğlu, “Altınbaşak Kültür ve Sanat
Etkinlikleri” (1994-1998), “Mevlânâ Kültürel Etkinlikleri” (1995-1998), “Meram Kültür Sanat
Festivali” (2000), “Öykü Sempozyumu” (2003),
“TYB-Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu” (2003), Altın Dokunuşlar Sergisi
-Bilgi Şöleni’ne (2012-2018), Uluslararası İslam Sanatları Yarışması, Cumhurbaşkanlığı himayesinde üç yüzü aşkın çeşitli faaliyet ile bir
yıl boyunca devam eden “Vefatının 30. Yılında Necip Fazıl’ı Anma Etkinlikleri” (2013) gibi
birçok ulusal ve uluslararası kongre, panel,
seminer ve organizasyonların koordinatörlüğünü yapmıştır.
Kaleme aldığı eseri “Kendini Koruyan Şehir”e (2007) ilave olarak, Köseoğlu, “Fotoğraflarla Geçmişte Konya” (1996), “Medeniyetlerin
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Kavşak Noktasında Konya” (1997), “Gönüllerin Başkenti Konya” (1998), “Bir Başarı Öyküsü” (1998), “Minyatürlerle Nasrettin Hoca” (1999),
“Konya’da Kültür ve Hayat” (2004), “Eskimeyen
Niğde” (2011), “Âlem Dönüyor-Minyatürlerle
Mevlevihaneler” (2006) (2. Basım 2019) eserlerinin de editörlüğünü ve metin yazarlığını
üstlenmiştir.
Otuz yıla yakın memuriyetinde idarecilik
görevlerinin yanı sıra birçok sivil kuruluş,
dernek, vakıf ve organizasyonda yer almış
olup Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube
Başkanlığı ve genel merkez yönetim kurulu
üyeliği (2001-2010), Meram Belediyessi Spor Kulübü başkanlığı (1999-2003), Altınekinliler Eğitim
ve Yardımlaşma Derneği başkanlığı (1996-2004)
görev almış olup 2014’ten beri Türk Dünyası
Vakfı’nda ve 2015’ten beri ise KOTEV- Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı’nda mütevelli heyeti üyeliklerini sürdürmektedir.
Ahmet Köseoğlu, halen Türkiye Yazarlar
Birliği (TYB) Konya Şube Başkanlığı görevini
yürütüyor.
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AHMET MERCAN

A

hmet Mercan, 13 Mart 1956 yılında Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. 1975 yılında
Bayburt Endüstri Meslek Lisesini bitirmiş, İstanbul’da grafikerlik, ajans editörlüğü, Selam
dergisi yazı işleri müdürlüğü ve yöneticilik
yapmıştır.
1988 yılından beri Anlam Ajans yayın yönetmenliğini sürdüren Ahmet Mercan, şiir
dışında deneme, inceleme, oyun, masal türlerinde de eserler vermiştir. Yazarın Pamuk
Bulut Ormanı isimli oyunu 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelenmiştir.
Otuzdan fazla oyunu çeşitli radyolarda
seslendirilmiş, 50’den fazla şiir bestelemiş
olan yazar Ahmet Mercan’ın yazı ve şiirleri
Selam, Yeryüzü, İmza, Kar-delen, Özülke ve
Umran dergilerinde yayımlanmıştır.
ESERLERİ:
ARAŞTIRMA: Devlet Bilinci (1993).

ŞİİR: Sürgün Özlemler (1994), Kelebek Kanadında Surlar (1996), İkibinyirmibir (1997), Nariyan (2005).
ÖYKÜ: Üç Noktalı Yağmur (2003).

DENEME: Yine
de Aşk (1997), Sensizliği
Bilmiyorlar
(2000), Bir Yanımız
Yanardağ (2000).
OYUN: Önderim
Peygamberim (manzum, 2000).
MASAL: Ormanda Kim Var (1999),
Güzelyürek (1999),
Sevgili Kalem (1999),
Üç Afacan, Emek Ne
Demek.
ŞİİR KASETİ:
Depremin Yedi
Rengi.
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AKİF KURUÇAY

1

976 yılında Kıbrıs’ın Gazi Magusa şehrinde
doğdu. 1995 yılında Jurnal dergisini çıkar-

dı. Şiirleri Aşiyan, Memleket Dergi, Yedi iklim,
Kaşgar gibi dergilerde yayınlandı.
Tek kitabı “Narla Kan” Ebabil Yayınları şiir
serisi içerisinde yayınlandı.
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ALÂEDDİN ÖZDENÖREN

1

940 Kahramanmaraş doğumlu. Memleketinde başladığı ilk ve orta öğrenimini baba-

sının memurluğu nedeniyle çeşitli yerlerde sürdürerek Eyüp Lisesi’nde tamamladı. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
mezunu. Felsefe öğretmeni olarak Maraş, Çorum, Mersin, Ankara liselerinde çalıştı, sonra
Gazi Eğitim Enstitüsüne geçti. Lise yıllarında
Nuri Pakdil’in Hamle’sini ikiz kardeşi hikâyeci Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Erdem
Bayazıt’la birlikte sürdürmüş, mahalli gazetelerde edebiyat sayfaları hazırlamıştı. İlk şiirleri
Maraş mahalli gazetelerinde yer alan Alâeddin
Özdenören’in şiirleri daha sonra Yeni İstiklal,
Diriliş, Edebiyat ve kurucularından olduğu
Mavera dergisinde yer aldı. Yeni Devir ve Zaman gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. Alâeddin Özdenören 26 Haziran, 2003’te Kütahya’da
aramızdan ayrıldı.
ESERLERİ: Şiir: Güneş Donanması (1975)
Deneme: İnsan ve İslâm (1982), Devlet ve İnsan
(1986). Yakınçağ Batı Dünyası ve Türkiye’ye Yansımaları (1986).
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ALI K. METIN

1

964 Söğüt doğumlu. Gazetecilik bölümü
mezunu. Şiir, eleştiri ve düşünce yazıları
yazmaya devam ediyor. Batbar şiir adını verdiği poetikasıyla Türk şiiri içinde özgün bir
çıkışa imza atan Ali K. Metin, muhtelif dergilerin yanı sıra, fikircografyasi.com sitesinde
ve star açık görüşte yayımlanan çalışmalarıyla da bilinmektedir. Şairin yayımlanmış şiir
ve eleştiri kitapları vardır.
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ARİF AY

1

953 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Bir süre An-

kara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne, bir süre
de Erzurum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne
devam etti. Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü ve G.Ü. Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi.
Halk Edebiyatı dalında mastır yaptı. Kırıkkale
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Türk
Dili ve Edebiyatı dersleri okutmaktadır.
Lise yıllarında başlayan şiir çalışmalarını
Edebiyat Dergisi’nde sürdürdü. Öykü ve denemelerini de bu dergide yayımladı. Şairin daha
önce yayınlanmış şiir kitapları: Hıra (1978), Şiirin Kandilleri (1983), Gökyüzü Saatleri (1986),
İmâ Kitabı (1989). Bin Yılın Destanı (1990),
Dosyalar (3. Bas.1994), Gece Yazıları (Deneme)
(1992), Saat 24’de Saksafon Dersi (Öykü) (1990),
Anne Hikâyeleri (Antoloji) (1990).
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ATİLLA YARAMIŞ

1

986 Konya, Emirgazi doğumlu. İlk ve orta
öğrenimini Emirgazi’de tamamladı. Yükse-

köğreniminin ilk yılını Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde okudu. Daha sonra Konya Selçuk
Üniversitesi’ne geçiş yaptı. 2007’de buradan
mezun oldu. İlk şiiri, Hece dergisinin Eylül
2004 tarihli sayısında yayınlandı. Gözardı dergisini çıkaran ekipte yer aldı. Şiir ve yazılarıyla
Hece, Yedi İklim, Derkenar, Gözardı, Memleket Dergi, 40ikindi, Kitap Postası, Millî Gazete, Mahalle Mektebi ve İtibar’da oldu. Anadolu
Mektebi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen
program sonrasında, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından basımı yapılan “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu”
kitabının editörlüğünü üstlendi. Denize Atılan
Mektup ve Göl Efsanesi iki masal kitabı var.
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AYŞE SEVİM

1

979’da Kocaeli’de doğdu. ESERLERİ:
Güneşe Yolculuk ( Çocuk Kitabı / Türkiye
Yazarlar Birliği 2004 Çocuk Edebiyatı Ödülü),
Yazarlar ve Aşkları (Deneme), Feminizm
(Araştırma), Hikâye Anahtarcısı Serisi (Çocuk
Romanı Serisi), Dede Korkut Hikâyeleri:
(Çocuklar için Uyarlama), Taburcu: (Şiir),
İşlememiş Suç : (Şiir- Eskader 2003 Şiir
Ödülü), Uçma Taklidi: Şiir, Betül Büyüyor
Serisi: (Okul öncesi çocuk hikâyeleri), Oruç
Kahramanları: (Çocuk romanı), İçimdeki Zıp
Zıp Ses: (Çocuk Romanı)
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BESTAMİ YAZGAN

1

957’de Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta
ve lise öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1978’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu.
Osmaniye’de yayımlanan Güneysu Kültür
Sanat ve Edebiyat dergisinin (17 yıl) genel
yayın yönetmenliğini yaptı.
Şiir, masal ve hikâye türlerinde doksan
eseri bulunan yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 1997’de Türkiye Çocuk
Dergisi tarafından “Yılın Öğretmeni”, 2003’te
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği
tarafından “Yılın Şairi”, 2011’de İLESAM tarafından Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012’de İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından “Yazarlar Okullarda”
projesinde Esenler ilçe yazarı olarak görevlendirildi. 2013’te Kars Kafkas Üniversitesi
tarafından eserleriyle ilgili yüksek lisans tezi
hazırlandı. 2013 yılında Edebiyat ve Sanat
Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”
seçildi. 2014’te Milli Eğitim Bakanlığı Yayın
Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. 2015’ten

itibaren öğrenciler arasında “Bestami Yazgan Şiir Yarışması” düzenlenmeye başlandı.
2017’de Kosova/Prizren’de yayımlanan Türkçem Dergisi tarafından “Yılın Yazarı” seçildi. 2017 yılında “Çizgi Ötesi Öğretmenler”
projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından belgeseli çekildi. Şiir dalında yurt
içi ve yurt dışında birçok ödül alan Bestami
Yazgan’ın eserlerinden bazıları bestelendi,
bazıları da ders kitaplarına girdi. ESKADER,
İLESAM, MESAM ve Türkiye Yazarlar Birliği
üyesidir.
Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte madenî özellikler taşıyan çağımızda,
gönül ve ömür toprağımızı saf şiir sularıyla
sulayan, kuşluk vakitlerinin kuşlu saatlerinde yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi
besleyen, bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir gönül insanıdır. Evli olan
şair dört çocuk babasıdır.
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BURHAN SAKALLI

1

962 yılında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek Köyünde doğdu. 1974’te
Kurtuluş İlköğretim Okulu’nu, 1977’de Dinek Ortaokulunu, 1980’de Atatürk Endüstri
Meslek Lisesi’ni bitirdi. 1984’de Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden
mezun oldu.
2008’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek
Lisans eğitimini tamamladı.
1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987’de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı.
1988’den itibaren Gaziantep, Adana, Mersin,
Konya ‘da çeşitli özel öğretim kurumlarında
kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı.
1988’de 1. Özel Öğretim Kurumları Kongresi’nin editörlüğünü üstlendi.
1997’de Türkiye’de ilk kez yapılan 1. ve 2.
Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi’nin
sekreterliğini yaptı.
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Doç. Dr. BÜLENT SÖNMEZ

A

dıyaman’da doğdu. İlk orta ve liseyi
bu ilde bitirdi. Selçuk Üniversitesinde
lisans yüksek lisans ve doktora öğrenimini
tamamladı. Din Felsefesi ve Mantık
uzmanı. Uzun sayılabilecek bir dönem
Milli Eğitimde öğretmenlik yaptı. Halen
Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi Felsefe bölümünde
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
ESERLERİNDEN BİR KAÇI: Ortadoğu
Mektupları (şiir), Bu Kapı Yalnızlığa Açılır
(şiir), Peygamber ve Filozof (Ankara-2002),
Modern Batı Düşüncesi Hıristiyanlık ve Din
Algısı (İstanbul) 2008), Ahlak felsefesinde
Güncel konular (inceleme), Kilise Teolojisi
Dolayımında Hegel felsefesi (inceleme)
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Prof. Dr. CEMALETTİN LATİÇ

1

ESERLERİ: Mejtaš
i vodica (Mejtaš ve Su)
(Şiir), Srebrena česma
(Gümüş Çeşme) (Şiir),
Srebrenički
Inferno
(Srebrenitsa Cehennemi) (Şiir), Dome Davudov (Davud’un Evi)
(Şiir), Škripa vratnica
(Kapı Gıcırtısı) (Şiir),
Škripa vratnica (Kapı
Gıcırtısı) (Şiir), Careve oči (Çar›ın Gözleri)
(Şiir), Ja sam tavus
ašikane (Ben Bir Âşık
Tavuskuşuyum) Divan.
(Şiir)

957 yılında Gornji Vakuf, Bosna-Hersek’te dünyaya geldi. Latiç, lisans eğitimini Saraybosna Üniversitesi’nde İslami
Araştırmalar ve Felsefe Fakültelerinde tamamladı. Lisansüstü eğitimini ise Dünya
Edebiyatı alanında Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde tamamladı. Doktorasını
Kur’an’ın mucizevi dilbilimsel ve biçimsel
niteliği (i’caz) üzerine yazdığı tezi ile Saraybosna Üniversitesi, İslami Araştırmalar
Fakültesi’nde yaptı. Latiç, Saraybosna Üniversitesi, İslami Araştırmalar Fakültesi’nde
tefsir profesörlüğü ve İkbal Kürsüsü Başkanlığı yapmaktadır. Arapça, İngilizce ve
İspanyolcadaki çalışmalarıyla tanınmış bir
çevirmendir.
Prof. Dr. Latiç özellikle dini şiirleriyle
tanınır ve bu durum kendisine “Boşnak
Yunus Emre” lakabını kazandırmıştır. Süleyman Çelebi’yi örnek alarak, mesnevi
türünde Boşnakça Mevlid-i Şerif yazmıştır. Şiir çalışmalarıyla Bosna’nın en saygın
ödüllerini ve 2016’de Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 2017’de Necip Fazıl Kısakürek Uluslararası Kültür Sanat ödülünü
kazanmıştır.
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D. MEHMET DOĞAN
		

A

TYB Kurucu Başkanı

nkara/Kalecik’te doğdu (1947). Kalecik’te Cumhuriyet ilkokulunda başladığı ilk öğrenimini Ankara’da Ulus ilkokulunda bitirdi. Cebeci Ortaokulu’dan sonra orta
öğrenimini Ankara Gazi Lisesinde tamamladı (1968). Aynı yıl SBF. Basın ve Yayın Yüksek
Okulu’na (şimdi Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi) girdi. Bu okulun radyo-televizyon
uzmanlık bölümünden mezun oldu (1972).

Mezuniyetten sonra Türk Tarih Kurumu
Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’nde dokümantalist olarak çalıştı (1972-1974). Askerlikten
(1974-1975)
sonra Dergâh Yayınları’nda (yayın
yönetmeni, 1975-1977), TRT Kurumu’nda (Genel
Müdür danışmanı, 1977-1978), tekrar Dergâh yayınlarında (1978) çalıştı.
Yayıncılığı ara vererek Ankara’ya döndü
ve Büyük Türkçe Sözlük’ü hazırlamaya
başladı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluş
çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları’nı
kurdu (1978-1980). 1980’de Kültür Bakanlığı
Sinema Dairesi’nde sözleşmeli film yapımcısı
ve senaryo yazarı olarak çalıştı (1980-1987). Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazarlık
dersleri verdi (1991-1993). Birlik Medya A.Ş’nin
Genel müdürlüğünü yaptı (1994-1996). TBMM
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tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi (22.5.1996).
Bu görevi, temmuz 2005’te sona erdi. Halen Türkiye Yazarlar Birliği
Vakfı Başkanı. Evli ve 3 çocuk babası.
Yeni Devir, Zaman (1986-87), Yörünge (1991-1992), Vakit, Akit (1994-1996, 20092014)
, Vahdet (2014-2016) gazete ve dergilerinde günlük ve haftalık yazılar
yazdı.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayınını planlayan ve
ilk ciltlerinin yayınını yöneten Doğan, bu ansiklopediye muhtelif
maddeler yazdı (1975-1978). Türk Aile Ansiklopedisi’nin yayınını yönetti (Üç cilt, 1991-1992).
D. Mehmet Doğan daha çok siyasî ve sosyal tarih, fikir ve basın
tarihi, dil gibi alanlarla ilgili olarak çalışmalar yaptı. Ayrıca televizyon metinleri ve senaryolar yazdı, çeşitli televizyon program ve
filmlerinin yapımında görev aldı.
Türkiye Yazarlar Birliği, Mehmed Âkif Fikir ve Sanat Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın
kurucularından olan Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği’nin
genel başkanlığını yürüttü (1978-1996) ve bu kuruluş tarafından yayımlanan Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı’nın yayınını yönetti (1984-1996).
TYB Vakfı’nın da kurucu başkanı olan Doğan, bu vakfın mütevelli
heyet başkanlığını da yürüttü (1991-1996, 2006-).
Yazarlık alanının tanımlanması, yazarların meslekî bir kuruluş
çatısı altında toplanması, geçmiş büyük yazarlarımızın ve yaşayan
yazarlarımızın tanıtılması yönünde faaliyetlerde bulundu. Safahat
ve İstiklâl Marşı şairi Mehmed Âkif Ersoy’un sürekli olarak anılması, Ankara’da Millî Mücadele sırasında ikamet ettiği Taceddin Dergâhı’nın korunması için çaba sarfetti. Taceddin Dergâhı etrafındaki
kanunsuz ve ruhsatsız yapıların yıkılarak bölgenin İstiklâl Marşı
Bahçesi/parkı haline getirilmesi için proje hazırladı. Milletin milli
mutabakat metni olan İstiklâl Marşı’nın TBMM tarafından kabul
edildiği 12 Martın millî gün şeklinde kutlanması için çaba harcadı.
TYB Vakfı bünyesinde Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi kurarak Mehmed Âkif bilgi şölenlerinin yapılmasına öncülük etti. Yapılan şölenlerin bildirileri 9 cilt halinde yayınlandı.
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Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı çatısı altında dilimizin temel
metinlerinin okunması için 1998’de Safhat dersleri’ni başlattı.
Ülke içinde Dursunbey/Suçıktı, Çorum, Konya gibi ilçe ve il
merkezlerinde şiir şölenlerinin yapılmasına öncülük etti. “Yazar
Okulu/Yazarlığa hazırlama seminerleri”ni planladı ve Türkiye’de
yazarlık öğretimi konusunda ilk adımların atılmasına öncülük
etti (2000). Millî Eğitim Bakanlığı’nın kelime yasakçılığı ve
edebiyat müfredatını kısıtlayıcı uygulamalarına karşı mücadele
etti (2001-2002).
Tarih ve Toplum adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı teşvik
ödülü (1978), Büyük Türkçe Sözlük’le Yazarlar Birliği Dil ödülü (1982)
ile Büyük Türkçe Sözlük’ün geliştirilmiş 10. baskısıyla Özbekistan
Yazarlar Birliği’nin Milletlerarası Kaşgarlı Mahmud Mükafatı’na
lâyık görüldü (1995). Türk Dünyası ve Balkan Türklerinin kültürüne
hizmetlerinden ötürü 7. Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet
Ödülü’nü aldı (2004). Karaman’da düzenlenen 735. Türk Dil Bayramı
kapsamında, Büyük Türkçe Sözlük’ün geliştirilmiş yeni baskısından
ötürü Karaman Dil Ödülü’ne layık bulundu (2012). 2017 Kültür
Bakanlığı Özel Edebiyat Ödülü, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından
kendisine tevcih edildi.
Türk Dünyası ile münasebetlerin yeniden kurulması sürecinde,
kültürel ve edebî ilişkilerin gelişmesinde önemli yeri olan Türkçenin
Uluslararası Şiir Şölenlerinin düzenlenmesine öncülük etti. İlki
1992’de Türkiye’de, ikincisi Kazakistan’da, üçüncüsü Türkmenistan
ve dördüncüsü Kıbrıs’ta, beşincisi Fransa/Strazburg’da, altıncısı
Ukrayna/Kırım Akmescid’de, yedincisi Makedonya Üsküp’te,
sekizincisi Azerbaycan Bakü’de, dokuzuncusu Kosova Prizren’de,
onuncusu Kırgızistan Bişkek’te, on birincisi Tataristan Kazan’da,
on ikincisi Kazakistan Türkistan’da ve on üçüncüsü yapılan bu
şölenler yanında, Türk dünyasının yazar kuruluşları başkanları
arasında zirve toplantıları yapılması için çaba sarfetti. İlki 1993’de
Ahmed Yesevi’nin hatırasına Türkistan’da (Yesi-Kazakistan)
yapılan zirve, ikinci olarak Konya’da Mevlâna’nın hatırasına
ithafen yapıldı (1996).
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ESERLERI
a.Kitaplar
aa. Fikir kitapları
Batılılaşma İhaneti (1975, 36. bs. 2015), Tarih ve Toplum-Toplum
yapımızın tarihi oluşumu (1977, genişletilmiş 4. bs. 1998), Dil Kültür Yabancılaşma
(1984, genişletilmiş 5. bs. 2013)
, Halka Karşı Demokrasi (1988, 5. bs. 1997), Camideki ŞairMehmed Âkif (1989, genişletilmiş 5. bs. 2013), Türkiye’de Darbeler Müdahaleler
ve Siyasî Sistem (1990, 4. bs. 2005), Kemalizm (1992, genişletilmişi Bir Savaş Sonrası İdeolojisi:
Kemalizm adıyla 1994)
, Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü (1992, genişletilmiş 2. bs. 2005),
İletişim veya Dehşet Çağı (1993), Kitaplık Kılavuzu (1996), TürkistanTürkiye Gergefinde İran(1996), Türkendülüsiye-Hilâl Operasyonu
(1998, 2. bs. 2014)
, Bir Lügat Bulamadım (2001, 2. bs. 2014), Yüzyılın Soykırımı
(2004, 3. baskı 2013)
, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu (2007, 3. baskı 2012), Devlet
Sözlük Yazar mı? (2007), İslâm Şâiri İstiklâl Şairi Mehmed Âkif (2008,
2. bs. 2013)
, Türkistan Türkiye/Türk Kimliğinin Coğrafyaları (2010), Son
Darbe Ergenekon (2010), Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş (2013, 4. bs.
2014)
, Ömrüm Ankara-Bir Ankara Şehrengizi(2014), Kelimelerin Seyir
Defteri (2015), İki Yol Açıcı: Nureddin Topçu ve Necip Fâzıl (2016), Neden
Klasiklerimiz Yok? (2016), Ortadoğunun Türkçesi (2017), Mehmed Akif:
Çanakkaleden Sakaryaya (2017), Söz Okyanusunda Yolculuk (2018),
Millî Mücadele’nin Zaman Akışı (2019), Türkçenin Cenaze Töreni (2020)
ab. Sözlükler,
Büyük Türkçe Sözlük (1981, geliştirilmiş 25. bs. 2014), Okullar İçin Büyük
Türkçe Sözlük (1984, 6.bs. 1996), İlk Sözlük (1989), Temel Büyük Türkçe
Sözlük (1994, 3. bs. 1996)
b. Film metinleri ve senaryolar
Sanat Sözlüğü (1977), Ulucami (1977), Şairler Meydanı (1978), Kaybolan
Şehirler (1985), Nureddin Topcu (1985), Mehmed Âkif (1986), Y aşayan
Geçmiş (1987), Mimar Sinan (3 bölümlük dramatik belgesel,1988).
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EMRE ÖZTÜRK

1

991 yılında Konya’da doğdu. İlk şiirini
2008 yılında Varlık Dergisinde yayınladı.
Hece, Karagöz, Aşkar, Mahalle Mektebi ve
çeşitli dergilerde şiir ve eleştiri yazıları yayınlandı. İlk kitabı ‘Kemik Yasası’ 2012 yılında,
ikinci kitabı ‘Kapanış Konuşması’ 2019 yılında Ebabil yayınlarından çıktı.
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ERCAN ATA

1

973 yılında Edirne’de doğdu. Marmara
Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. MEB’de öğretmendir.
Şiir, öykü ve denemeleri “Yedi İklim, Mağaradakiler, Temrin, Ayna ve İnsan, Dergâh
vb. dergilerde yayınlandı.
Halen “Temmuz, Dil ve Edebiyat, İstanbul Bir Nokta, Diyanet Aylık Dergi, Barbar,
Hayal Bilgisi” dergilerinde yazmaktadır.
1993’te Cahit Zarifoğlu Şiir Birinciliği,
1995’te Altın Koza Dadaloğlu (Altın Koza
Film Festivalinde şiir dalında) Özel Ödüllerini aldı. Hayal Bilgisi 2017 Öykü Ödülünü
kazandı. “Atlılar” dergisi tarafından en iyiler
-şiir- arasında gösterildi. Çeşitli mecralarda
köşe yazıları yazdı. Bir grup arkadaşıyla birlikte kültür ve sanat sayfası hazırladı.
Şiirleri 2015’te Ten ve Gölge” öyküleri ise
“Son Bisküvi” ismiyle 2016’da Ötüken Neşriyat tarafından yayınlandı. Şair, İstanbul’da
yaşamaya ve yazmaya devam ediyor.
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ERDAL ÇAKIR

E

rzincan 1960 doğumlu. İlk ve ortaokulu
Erzincan; İmam-Hatip Lisesi’ni İzmir’de
bitirdi. Sonrasında Bursa Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Hali hazırda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda
çalışmaktadır. Şiir ve yazılarını Dergâh, Yedi
İklim, Hece, Kayıtlar, Bürde, İtibar, Edebiyat
Ortamı, Kuyudaki Koro vs. dergilerde yayınladı ve yayınlamaya devam etmektedir. Hepsi Hece yayınlarından çıkan dört şiir kitabı
bulunmaktadır. Bunlar, Sır Gölgeleri, Sultana Mektuplar, Hû ve Hüznün Efendisine’dir.
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ERDEM BAYAZIT

1

1939’da Maraş’ta doğdu. Liseyi orada bitirdi. Bir süre İstanbul ve Ankara Hukuk
Fakültelerine devanı etti. 1963’te öğrenimine ara vererek askere gitti. Askerlik dönüşü
yüksek öğrenimini DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Edebiyat öğretmenliği, kütüphane müdürlüğü yaptı. İstanbul Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı’nın
kuruluşu sırasında Genel Sekreter olarak çalıştı. Daha sonra, Sanayi Bakanlığı İnsangücü
Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı iken bu görevinden istifa sureti ile ayrılarak Akabe Yayınları’nın ve Mavera Dergisi’nin yönetimini
üstlendi. 1984’te Akabe A.Ş.’nin İstanbul’a
taşınması kararı ile bu görevini devrederek
yeniden memurluğa döndü. Devlet Planlama
Teşkilatı’nda sözleşmeli personel olarak çalışırken 1987 Milletvekili Seçimlerinde Anavatan Partisi’nden aday oldu. Kahramanmaraş’tan Milletvekili seçildi. 1991 seçimlerinde
adaylığını koymadı. İstanbul’a yerleşti.
İlk şiir kitabı Sebeb Ey 1972’de Edebiyat
Dergisi Yayınları (2. baskısı Akabe Yayınlan,
1979), son şiirleri Risaleler adı altında Akabe Yayınları arasında 1987’de çıktı (2. baskı 1989). Son olarak, bütün şiirlerini Şiirler
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isimli kitapta topladı. Tok, kavgacı, destana
yatkın bir üslûpla söylenmiş olan şiirlerinde
ayrıca ince duyarlıklar işlenmiştir. İslâmî ton
bir “leit-motiv” halinde bütün şiirlerine yayılmıştır. Şiirleri, Yeni İstiklâl, Büyük Doğu,
Diriliş, Edebiyat, Mavera dergilerinde yayınlanmıştır.
Modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt, akciğer kanseri sebebiyle 69
yaşındayken 5 Temmuz 2008’de İstanbul’da
vefat etti.
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EYYÜP AZLAL

Ş

anlıurfa- Viranşehir İlçesinde doğdu. İlk
ve orta öğrenimini kendi memleketinde
yaptı. 1995 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 99’da bitirdi.

Üniversitede Dönemeç ve Edebiyat Bülteni dergileriyle ilgilendi. Edebiyat Fakültesi Bülteni’nin “Geleneksel Şiir Gecelerini”
hazırladı. Liselerde Türk Dili ve edebiyatı
öğretmenliği yaptı. Şu anda bölgenin tek
sosyal bilimler kütüphanesi olan Prof. Dr.
Abdülkadir Karahan Kütüphanesinde idarecilik yapmaktadır. Kütüphanede tarih ve
edebiyat söyleşileri yapmaktadır. Kütüphane’de Prof. Dr. İbrahim Düzen hocanın
sunduğu Mesnevi Sohbetleri programını
başlattı. Hz. Eyyub ve Sabır Günlerini ile
Halil İbrahim Buluşmalarını organize etti,
organize etti.
Klasik Türk Edebiyatı Duayeni Prof. Dr.
Abdülkadir Karahan anısına Klasik Türk
Edebiyatı sempozyumu hazırladı. Birçok
sempozyum, panel ve söyleşide bildiri sundu. Birçok sempozyumda edebiyat dergisinin kuruculuğunu üstlendi yayın kurulunda yer aldı. Viranşehir Memleket dergisini
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çıkarttı, ardından Memleket Edebiyat dergisini çıkarttı. Halen Ay Vakti ve Memleket
Edebiyat ve Kültür dergisinde edebi ürünler,
GAP Gündemi gazetesinde kültürel yazılar
yazılan çıkmaktadır. İnternet ortamında editörlüğünü üstlendiği da bir edebiyat gazetesi
yayınlamaktadır.
Eserleri: Hz. Eyyub ve Sabır (İnceleme-Antoloji); Abdülkadir Karahan’a Armağan] (Ortak Çalışma); Efsane Nehir Fırat (İnceleme-Araştırma);
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (İnceleme)
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FATMA ŞENGİL SÜZER

1

970’te, Eskişehir’de doğdu. İlk şiirleri 1987
Ağustos’unda Dolunay dergisinde topluca yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yıllarında, Ankara’dan merhaba
diyen Albatros dergisinde ve bundan birkaç
ay sonra da Dergâh dergisinde şiir yayımlamaya devam etti. Dergah dergisinde öyküleriyle de gördüğümüz Fatma Şengil Süzer,
şiir ve öykü yayımlamaya Kardelen, Kaşgar,
Yedi İklim, Aşkar, Bir Nokta, İtibar…. ile devam etti.

İlk şiir kitabı Su Siyah, 1997’de şiir okuyucusuyla buluştu. Söyle Sessizlik, şairin ikinci
şiir kitabı. Halen Eskişehir’de ilaç ve ıtır arasında yaşıyor. Evli ve dört çocuk annesi.
DİĞER KİTAPLARI: Ferhat ile Şirin (anlatı),
Gelincik Şarkısı (masal), Kadın Oradaydı (ortak
kitap)
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FEYZİ HALICI

1

924’te Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Yüksek Kimya Mühendisi olarak mezun oldu.
Konya’da ticaretle uğraştı. Bir dönem senatör seçilerek parlamentoya girdi (1967).
Konya Kültür ve Turizm Vakfı’nın faaliyetlerini yönetti.
Uzun yıllar “Çağrı” adlı edebiyat dergisini
çıkardı. Geleneksel halk şiiri biçimlerini, çağdaş
şiire başarıyla uygulayan şairlerimizdendir.
“Fezai” mahlasıyla çeşitli dergilerde saz şiirleri yazdı. Birçok şiiri çeşitli sanatçılar tarafından bestelendi. Bestelenen şiirlerinden bazıları:
Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk, İstanbul ve Fetih Şiirleri, Bir Aşkın Şiirleri, İstanbul Caddesi, Gecenin Bir Yerinde İki Ceylan, Günaydın,
Masmavi, Selçukya’da Aşk, Bizim Şairler, Dinle
Neyden ...
Evli ve 2 çocuk babası olan Feyzi Halıcı, 9
Ekim 2017 tarihinde (93 yaşında) vefat etti.
ÇALIŞMALARI:
1951 - Konya Gazeteciler Cemiyetini kurdu.
1954 - Konya’da Gül Bayramı, Gül Şöleni,
Gül yarışmaları, Güvercin Güzellik yarışmaları, Tarihi Konya Mutfağı, Konya yemekleri konusunda yarışmalar düzenledi.
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1957 - Türk Dil Kurumu üyesi oldu.
1959 - Konya Turizm Derneğini kurdu.
1977 - Konya Kültür ve Turizm Vakfını kurdu.
Konya’da ulusal ve uluslararası düzeyde Mevlana törenlerini ve sempozyumları gerçekleştirdi.
1968-1977 yılları arasında
Konya Senatörlüğü yaptı.
Yedi yıl Kültür ve Turizm
Bakanlığı Çağdaş Türk Kültür
Eserleri Kurulu üyeliği yaptı.
ŞİİR:
Bir Aşkın Şiirleri (1947),
Masmavi (1952),
İstanbul Caddesi (1956),
Günaydın (1957),
Dinle Neyden (1958),
Gecenin Bir Yerinde İki Ceylan (düzyazı şiirler, 1966),
Selçukya’da Aşk (1967),
Mesnevi’den Bin Bir Beyit
Yaşama Sevinci (1983),
Feyzi Halıcı’nın İtalyanca Şiirleri (çev., Anna Masala, 1987),
Mevlâna Mesnevi 1. Cilt
Yaylaya Bir Gelin Geldi (Aşık
Fezai mahlası ile, 1998),
Dörtlemeler 1 (1993),
Dörtlemeler II (1995),
Seçme Şiirler (2000),
Dörtlemeler (bütün dörtlemeler).

ARAŞTIRMAİNCELEME-DERLEME:
Çağrı’da Yeniler 1962-1963),
Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk
Konya, Tarihî, Kültürü Bilimsel Toplantısı (1984),
Âşık Şem‘î: Hayatı Eserleri
Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I-II
Mevlâna (Türkçe-İngilizce,
Mevlâna Celalettin Hayatı,
Düşünceleri ve Eserleri (1986),
Yabancı Yemek Uzmanlarınca Türk Mutfağı (1988),
Halk Şairlerinin Diliyle Yemek Destanları (1990),
Ali Eşref Dede’nin Yemek
Risalesi (1993),
Nasreddin Hoca Fıkralarının
Şerhi (Mevlevî Şairi Burhan
Hünkar Hacı Bektaş Veli’den
Özdeyişler (1995),
Bir Şiirin Hikâyesi (1996),
Bir Şiirin Hikâyesi II (1999),
Şiirleşen Bir Ömrün Hikâyesi: Gültekin Samanoğlu (2003).
GEZİ:
Struga Şiir Akşamları (1982).
ANTOLOJİ:
Bizim Şairler (1952),
İstanbul ve Fetih Şiirleri Antolojisi (1953),
Mevlâna Güldestesi (16 Kitap)
Türk Sanat Musikisi Beste ve
Saz Eserleri (1977),
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Mevlâna-Yunus Emre-Nasrettin Hoca-Karamanoğlu Mehmet ve
Türk Dili (1977),
Mevlâna ve Yaşama Sevinci
Mevlâna Sevgisi (1981),
Konya (1984),
Birinci Milletlerarası
Kongresi (1986),

Yemek

Rubailer: Mevlâna Celalettin
İkinci Milletlerarası
Kongresi (1988),

Yemek

Parlamenter Şairler (1990),
Üçüncü Milletlerarası Yemek
Kongresi (1990),
Aşıklar Geleneği ve Günümüz
Halk Şairleri (1992),
Dördüncü Milletlerarası Yemek
Kongresi (1992),

Pera Palas Gönül Sohbetleri II
(A. Özdemir ile, 1998),
Ankara Gönül Sohbetleri II (A.
Satoğlu ve H. Yurdabak ile, 1998),
Üstad Neyzen Hayri Tümer’in
Ney Üfleme Metodu (Kültür Bakanlığı ile, 1998),
Gönül Sohbetleri Güldestesi III
(A. Satoğlu, H. Yurdabak ile, 1998),
Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Konya Büyükşehir Belediyesi
ile, 23-25 Ekim 1998),
Pera Palas Gönül Sohbetleri IV
(A. Özdemir ile, 1999),
Konya Şiirleri (1999),
Gönül Sohbetleri IV (A. Satoğlu
ve H. Yurdabak ile, 2000),

Yemek

Mevlâna Güldestesi (Bahar Gökfiliz ile, 2000),

Şiirden Besteye (G. Samanoğlu
ve İ. Parlatır ile, 1994),

Şehir Şiirleri Güldestesi (B. Gökfiliz ile, 2000),

Beşinci Milletlerarası
Kongresi (1994),

TBMM 75. Yıl Ulusal Egemenlik
Destanı Yarışması (1995),
Yunus’un Yolunda Güldeste
(Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile, 1995),
Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni
(TBMM Kültür Sanat Yayın Kurulu ile)
Pera Palas ve Hasan Süzer
Pera Palas Gönül Sohbetleri Güldestesi (A. Özdemir ile, 1996),
Ankara Gönül Sohbetleri Güldestesi (A. Satoğlu ve H. Yurdabak
ile)

Mevlâna Bilgi Şöleni (2000),

Pera Palas Gönül Sohbetleri IV
(A. Özdemir ve C. Aslangül ile)
Ana Şiirleri Güldestesi (2000),
Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Büyükşehir Belediyesi ile, 2728 Ekim 2000),
Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Büyükşehir Belediyesi ile, 2627 Ekim 2001),
Halk Şairleri Ana Şiirleri Güldestesi (2002).
ÇEVİRİ:
Doğuda Tatlıcılık (F. Unger’den)
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HAKAN ŞARKDEMIR

1

971’de İstanbul’da doğdu. Çocukluğu
Maraş’ın Pazarcık ilçesinde geçen Hakan
Şarkdemir, ilk ve ortaokulu Balıkesir’de okudu. 1989’da Kuleli Askeri Lisesinden, 1995’te
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İlk şiiri 1994’te Mülkiye
Mektebi’nde yayımlandı. Şiirleri, eleştiri yazıları, çevirileri Şehrengiz, Yedi İklim, Atlılar,
Dergâh, Ülke, Kırklar, Kökler, Hece, Heves, Karagöz, Kargış, Kafagöz ve Başka Dünyalar’da yayımlandı. Atlılar dergisinin ilk döneminin şiir
editörlüğünü üstlendi. Bazı edebiyat dergilerine illüstrasyonlarıyla da katkıda bulundu.
Yayın yönetmenliğini üstlendiği Karagöz’ü
(2008-2013) Osman Özbahçe ve Serkan Işın
ile birlikte çıkardı. Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde
yüksek lisansını tamamlayan ve aynı bölümde sanatta yeterlik kapsamında çalışmalarına
devam eden Hakan Şarkdemir, evli ve tek çocuk babasıdır.
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ŞİİR
Batık Değirmenler (1997)
Tadat (2006)
Yerçekimi Bilgisi (2007)
Kul Hakkı Kulak Arkası (2011)
Fiten (2019)
Büyük Mukavva (2020)
TEORİ
Kahramanın Dönüşü: Modern Epik Şiir Üzerine (2008)
Poetik Hikem (2018)
Sanatta Kurucu Bir Güç Olarak Parodi.
(2019). (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim
Anabilim Dalı. Ankara.
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Doç. Dr. HALIL ÜRÜN
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

1

947 yılında Konya’nın Yunak ilçesinde
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yunak’ta
tamamlayan Ürün, parasız yatılı olarak girdiği Adana Erkek Lisesini 1964 yılında bitirdi. Aynı yıl girdiği İTÜ İnşaat Fakültesinden
Mart 1970 yılında İnşaat Mühendisi olarak
mezun oldu.
1969-71 yılları arasında Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünde Köprü Kontrol ve Şantiye
Mühendisliği yaptı. 1971 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine
Asistan olarak atandı. 1973 yılında mesleki
çalışmalarda bulunmak üzere Üniversitesi
tarafından 1 yıl süre ile İngiltere’ye yollandı.
İTÜ İnşaat Fakültesinde başladığı doktora çalışmalarını 1978 yılında tamamlayarak “doktor” ünvanını aldı. Daha sonra aynı bilim dalında “doçentlik” unvanını kazandı. 1971-88
yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 17 yıl öğretim üyeliği yaptı.
1988 yılında Üniversiteden ayrılarak
Refah Partisinden Konya Büyükşehir
Belediye Başkanlığına aday oldu. 26 Mart
1989’da yapılan seçimlerde %40’ın üzerinde
oy alarak bu göreve seçildi. 1994’te tekrar
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aday gösterildiği bu göreve %49 oyla ikinci
kez seçildi. Toplam 10 yıl boyunca bu görevi
başarı ile yürüttü. Görevde bulunduğu 1993
yılı içinde Japonya’da tertip edilen “The
World Lead of City Conferance”ına Japon
Hükümetince davet edildi. Burada, dünyanın “Şehir Öncüsü” 8 belediye başkanı
arasına girerek ödül aldı. Çok sayıda bilimsel
makalesi olan ÜRÜN, ulusal ve uluslararası
pek çok kongre sempozyum ve konferansa
katılmıştır. Ürün, halen emekli olup, kısmi
statüde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde
danışmanlık yapmaktadır.
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HASAN AKÇAY

1

963 yılında Trabzon’da doğdu. Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu.
Halen Harran Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta.
Şiir, öykü, deneme türündeki eserleri,
Akademik Bakış, Âvâz, Ardıç, Bizim Külliye, Çmar, Dolunay, Erguvan, Eyvan, Güneysu, İlkyaz, Karçiçeği, Kardelen, Köprü,
Kültür Dünyası, Mavi Atlas, Mefkure, Mina,
Seyir, Türk Edebiyatı, Uzun Sokak, Yunus
gibi dergilerde ve çeşitli antolojilerde yayımlandı.
Eylül Yorgunu (1991), Gül Şafaklı Bir
Özlem (2000), Şiir Biraz Çok Hüzün (2008)
isimli yayımlanmış üç şiir kitabı vardır. Türkiye Yazarlar Birliği ve Karadeniz Yazarlar
Birliği üyesi olan Akçay, evli ve üç çocuk babasıdır.

630

HASAN BOZDAŞ

1

990 Diyarbakır doğumlu. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Şiir,
yazı ve çevirileri; Hece, Dergâh, İzdiham,
Mahalle Mektebi, Şiir Burcu, Davud’un İnsanları, Fakirane gibi dergi, fanzin ve elektronik yayınlarda yer aldı. Halen Ankara’da
serbest avukatlık yapıyor, dış politika ve insan hakları üzerine çalışıyor. Tek şiir kitabı
Adil Bir Akşam, ESKADER tarafından 2018
yılı şiir ödülüne layık görüldü.
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HASAN EJDERHA

1

962 yılında Kahramanmaraş merkeze bağlı Karadere-Harmancıkta doğdu. İlkokulu
doğduğum yerde, Ortaöğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Edebiyat okuma
arzusuna rağmen işletme okudu; ama inadına edebiyat dedi. Yazmaya Ortaokulda
başladı. Önce Kahramanmaraş ve çevresinde çıkan mahalli yayınlarda Şiir ve Hikâye
yayınlamaya başladı. Daha sonra: Dolunay,
Türk Edebiyatı, Milli Kültür, Gençliğin Sesi,
Güneysu, Yeni Hasat, Taşra, Kırağı, Gülbang,
Genç Adım, Evvelbahar, Ayna, Tomurcuk,
Şardağı, Yitik Düşler, Dört Mevsim Maraş,
Kırklar, Dergâh ve Türk Dili (TDK) gibi birçok dergide şiir ve hikâyeler yayınlandı.
1993 yılında Ecdat Yayınlarından “Seni
Yasamadan Olmaz” adlı şiir kitabı,
2004 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından “Karacelal” hikâyesi,
2012 yılında Sage Yayınlarından “Marallar
Oymağında Bir Ceylanla Oturup Ağlamak”
adlı şiir kitabı,
2013 yılında yine Sage Yayınlarından
“MARAŞ’ın Cezbeli Gülleri” biyografik
Hikâye kitabı yayınlandı.
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2014 Yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -YILIN KAHRAMANLARARI- EDEBİYAT ÖDÜLÜ.
“İçimdeki Hırçın Çocuk” Romanı ile Semerkand Çocuk Macera Romanı Jüri Özel Ödülü.
“Sokakbaşı” hikâyesiyle, Mehmet Akif İnan
“Ödenmiş Bedeller Unutulmasın” ödülü (Mansiyon)
“KARA CELAL” Hikâyesiyle Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Hikâye Ödülü (Mansiyon)
Ayrıca Tarık Buğra Anısına seçilen 40 Hikâyeci
ve Murat SOYAK’ın hazırladığı “Kırk Yazar Kırk
Öykü” seçkisinde yer aldı.
2016 yılında Eşik Yayınlarından “Sokak Başı”
romanı yayınlandı
2007–2011 yılları arasında Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesinde çalıştıktan sonra 2011 yılında
tekrar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine döndü. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde çalışmakta. Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi;
bir süre Birliğin Kahramanmaraş Şube Başkanlığı
ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Halen TYB Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
ESERLERİ: Gül Yolları ve Gül Ustaları (Şiir)–
1982, Seni Yaşamadan Olmaz (Şiir)–1994 Ecdat Yayınları, Marallar Oymağında Bir Ceylanla Oturup
Ağlamak (Şiir) 2012 SAGE Yayınları, MARAŞ’ın
Cezbeli Gülleri (Otobiyografik Hikâye) 2013 SAGE Yayınları, KAYIKTEPE OPERASYONU (Roman)-2014
SAGE-Kuğu Kitap, SOKAK BAŞI (Roman)2016 Semerkand-Eşik Yayınları
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HASAN HÜSEYİN ÇAĞIRAN

1

992’de İzmir’de doğdu. Çocukluğunu
Konya/Doğanhisar’da geçirdi. İlk ve ortaokul eğitimini (Doğanhisar) Cumhuriyet
İlkokulu’nda, lise eğitimini (Konya) Özel
İsmail Kaya Lisesi’nde, üniversite eğitimini
Gazi Üniversitesi’nde aldı. 2014’te Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Metin yazarlığı ve editörlük yapıyor.
İlk şiir kitabı “Kanımız Yerde Kaldı”
2018’de yayımlandı.
HAZIRKITA’nın genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. (www.hazirkita.net)
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HASAN KILCA
Karatay Belediye Başkanı

1

970 yılında Konya’da doğdu. Harmancık
İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra 3
yıllık hafızlık eğitimini tamamladı. 1991’de
Konya İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu.
1995’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladıktan sonra hakimlik sınavını kazandı. Hakimlik yapmayan Hasan Kılca, bu dönemde 1 yıl serbest Avukatlık yaptı.
1997 yılında ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nde avukat olarak göreve başladı.
Büyükşehir Belediyesi’nde 22 yıl Avukatlık, hukuk müşavirliği ve daha sonra da genel
sekreterlik görevinde bulunan Kılca, 2002’de
Hukuk Müşavirliği, 2016’da ise Genel Sekreterlik görevlerine getirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin birçok büyük projesinde
yer alan Kılca, Büyükşehirler kanunu sonrasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 31
ilçeye hizmet götürmesinde koordinatörlük
yaparak aktif rol aldı. 16 yıl kesintisiz olarak
Belediye Encümen Üyeliği’ni yürüttü. Çeşitli
sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak
görev aldı. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Karatay Belediyesi adaylığı için görevimden ayrıldı. Yapılan seçimler neticesinde Karatay Belediye Başkanı seçilen Hasan Kılca,
görevinin 1 buçuk yılını geride bıraktı. İngilizce ve Arapça bilen Hasan Kılca, evli ve üç
çocuk babasıdır.
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HASAN TOPCU

1

964 Yılında Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Arifağa köyünde doğdu. İlkokulu bu köyde bitirdi. Orta ve lise öğrenimini
Arifiye Öğretmen Lisesinde tamamladı. Ortaokul ve lise yıllarında mahalli gazetelerin
açtığı bir çok şiir yarışmasında birincilik elde
etmesiyle dikkatleri çekti. Üniversiteyi Çanakkale Eğitim Yüksek Okulunda tamamlayan Topçu.
Öğretmenlikte ilk görev yeri Şanlıurfa’dır.
Sonra sırasıyla Bartın,ve Sakarya’nın çeşitli
okullarında görev yaptı. İki kız ve iki erkek
çocuk babası olan Hasan Topçu, zamanla olgunlaştırdığı şiirlerini Veli Yayınevi´nde yayınlama imkanı buldu.
“Bir Adam Yaşıyor!” adlı şiir kitabı yaşadığı ilde ses getirdi. Sırayla şiirleri; Irmak, Can
ses, Ekin, Değirmen dergilerinde yayınlandı.
İkinci kitabı “Senden Yedim Bu Vurgunu” da
aynı ilgiyi gördü.
Sakarya Şairler ve Yazarlar derneğinin kurulmasına yardımcı olan Topçu, kısa bir süre
bu derneğin başkan yardımcılığını yaptı. Fevzi Çakmak İ.Ö.O Geçen 13 yıldan sonra, 5 yıl
Nurettin Tepe İ.Ö.O. Müdür yardımcılığını

yapan Topcu, Şimdi Çamyolu İlkokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır
Sevda Kahramanı şiir kitabıyla bu yıl binlerce okuyucuya ulaşan Topcu Son kitabı
Mefküre ile de dikkatleri çekmeye devam etmekte.
Yazarın; Bir Adam Yaşıyor, Senden Yedim Bu
Vurgunu, Sevda Kahramanı, Mefküre adlı şiir kitabının yanında, Sakarya Şairleri, Suya Bırakılan
Yazılar adlı ortak çalışmalarda yer aldı. Eğitimci Yazar- Şair Hasan TOPCU, halen Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi yönetim
kurulu başkanıdır
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HAYRİYE ÜNAL

Ş

air, eleştirmen. 6 Ekim 1973 doğumlu.
Muğla/Fethiyeli. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1997’de ODTÜ
Matematik Bölümünden mezun oldu. Hece
dergisinin yayın kurulundadır.
Yazı hayatına 1997’de Hece dergisinde
İngilizceden çeviriler yaparak başladı. Yazı
çalışmalarını, özellikle modern Türk şiiri
üzerine yoğunlaştırdı. 1997’den beri şiirlerini
edebiyat dergilerinde yayımlamayı sürdürüyor. Birçok edebiyat dergisinde, fanzinde,
ortak kitapta ve daha seyrek olmak üzere
elektronik dergilerde eleştiri yazdı. Hayriye
Ünal, şiir ve eleştiri yazmanın yanı sıra poetik görüşlerini “çoksesli şiir poetikası” teması
altında kitaplaştırdı.
2010’da Gerekli Açıklama adlı şiir kitabı
TYB tarafından Yılın Şiir Kitabı seçildi.
2016’da
Başkasının
Sınırlarında
Şair
ESKADER tarafından Eleştiri Ödülü’ne, TYB
tarafından Edebî Tenkit dalında ödüle layık
görüldü.

ESERLERİ: (Şiir) Saçları Vardır Aşkın (2000, Dergâh Yay.), Âdemin Kızlarından Biri (2003, Birun Yay.), Sert Geçecek Bu Kış (2006, Hece Yay.), Gerekli Açıklama (2010, Hece Yay.), Şimdi Aşk Ebediyyen Değişir (2013, Pan Yay.)
ELEŞTİRİ-İNCELEME: Eşikteki Özgürlük - Çoksesli Şiir (2011, Hece Yay.),
Tahlil Tahrip İnşa - Modern Şiir Eleştirileri (2014, Hece Yay.), Başkasının
Sınırlarında Şair - Şiir Eleştirisi Üzerine (2016, Hece Yay.)
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HATİCE TOPRAK ÇEVİK

1

971 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk, orta
ve lise öğrenimini İskenderun Demir Çelik’te tamamladı. 1991’de Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi.
1993 Ocak ayından 1997 Mart ayına kadar
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ Foto Film Şubesinde görev yaptı.
1997 yılında Milli Eğitim’e geçerek sınıf
öğretmenliği yapmaya başladı ve halen bu
mesleği sürdürmektedir.
2018’de Anadolu Üniversitesi Sosyoloji
Bölümünü bitirdi.
Küçük yaşlarından beri okumayı çok seven şair, liseden itibaren şiire merak salmış, o
yıllarda çok sevdiği şairlerin en güzel şiirlerini ve kendi yazdığı şiirleri ajandalarda toplamaya başlamıştır.
Şimdiye kadar birçok antolojide, dergi ve
gazetelerde şiirleri ve yazıları yayınlanmıştır.
“Ayrılık Kol Geziyor” adlı bir şiir kitabı
bulunmaktadır.
Evli ve üç erkek evlat sahibidir.
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Prof. Dr. HAYRİ ERTEN

I

TYB Konya Şube Başkanıanı

lgın-Konya doğumludur. 1985 yılında Ilgın
İmam Hatip Lisesini birincilikle tamamlayan Erten 1990’da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1992’de Aynı
üniversitesinin İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi ana bilim dalında Araştırma görevliliğine başladı. 1994’te Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bilim Dalında Yüksek Lisans Programını, 2000 yılında
da Doktora Programını tamamladı. 1990-1992
yılları arası T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Eğitim Merkezinde yüksek ihtisas programına devam etti. 1996-1997 yılları arasında
Ürdün’de MEB bursu ile Arapça eğitimi aldı.
2002-2005 yılları arasında Azerbaycan Bakü
Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Bölüm Başkanı ve profesör öğretim üyesi olarak çalıştı. 2009 yılında Din Sosyolojisi Bilim
Dalında doçentlik 2014 yılında da Necmettin
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
Profesörlük unvanını aldı. Hayri Erten’in
“Osmanlı Aile Yapısı”, “Azerbaycan Üniversite Gençliğinde Dini Hayat”, “Diasporada Dini Yaşamak” ve “Model Müslüman
Toplumun Sosyolojisi –Hz. Ömer Dönemi
Örneği-” adlı Türkçe yayımlanmış eserleri
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bulunmaktadır. 2014-2019 yılları arası Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuş
olan Erten, 2016-2020 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanlığını
yürüttü ve 150’den fazla bilimsel ve kültürel
etkinliğin gerçekleştirilmesini sağladı. Hayri Erten, 2019 Haziran’dan sonra da NEÜ
Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütmektedir. Pek çok yayımlanmış makalesi ve
uluslararası sempozyum bildirisi olan Erten
akademik çalışma ve incelemeler yapmaya
devam etmektedir.
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HİCABİ KIRLANGIÇ

1

966 Amasya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Fars dili ve edebiyatı alanında öğrenim gördükten sonra, aynı bölümde yüksek
lisans ve doktora yaptı. 1988 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesi ve Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü başkanı olarak görevini
sürdürmektedir.

Mevlânâ Araştırmaları Derneğinin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerinden
olan Kırlangıç, iki dönem (2006-2008 ve 2014-2016) Türkiye Yazarlar Birliğinin genel başkanlığını
üstlenmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Kırlangıç, Fars dili ve edebiyatı ve özellikle İran
şiiri alanında çeşitli makaleler ve kitaplar
yayımladı. Mevlâna’nın Mecâlis-i Seb’a’sını
ve Mesnevi’sini, Sa’dî’nin Bostan ve Gülistan’ıyla Hâfız’ın Divan’ını yeniden Türkçeye
kazandırdı.
Şiir kitapları: Hayret Makamında (1993),
Düşte Yürüyen Derviş (2004), 3 Defter (2015)
Diğer çalışmaları: Farsça ve Türkçe edebiyat
ile tarih alanında bazı makale ve kitapları vardır.
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HÜSEYİN AKIN

1

965 Sinop-Türkeli doğumlu. Bütün öğrenim hayatı İstanbul’da geçti. Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.
Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik
yaptı. Halen Kabataş Erkek Lisesinde Din
Kültürü öğretmenliği yapmaktadır. Lise yıllarından itibaren çeşitli dergilerde ürünler
yayınladı. Özülke dergisini kurdu ve yönetti. Kırknar dergisinin yayın yönetmenliğini
yaptı. İkindi Yazıları, Ünlem, Yansıma, Derkenar, Kardelen, Düşçınarı, Kırklar, Lamure,
Yedi İklim, Hece, Dergâh, Karabatak, Türk
Dili, Deve… gibi dergilerde yazdı. Çeşitli
radyolarda kültür-sanat programları yaptı.
Birçok gazetede düşünce, kültür yazıları yazdı, köşe yazarlığı yaptı.
Şifahi kültür alanında “Sokak Sosyolojisi”
adıyla isimlendirdiği eserler verdi. Edebiyatın şiir, deneme, hikâye, biyografi ve inceleme alanında kitaplara imza attı. “Hu Dönüşü” adlı deneme kitabıyla Türkiye Yazarlar
Birliği tarafından 2014’ün en iyi denemecisi
seçildi. ‘YAN TESİR’ şiir kitabı ESKADER
tarafından 2017’nin en iyi şiir kitabı ödülüne layık görüldü. Seçme şiirleri Farsçaya da

çevrilen Hüseyin Akın’ın yayınlanmış eserlerinden bazıları:
Şiir: Sevmek Karanfil ve Kiraz, Ay Tanığım
Olsun, Çöl Vaazları, Kumaştan Çalan Terzi, Ömrümün Kısa Günü, (1988–2010 Arası) Toplu Şiirler, Yan Tesir,
Deneme: Deneme Yanılma, Kitabım Çıktı Alınmayın, Geçmiş Günler Matinesi, Canlı
Renkler, Kaybolmak İçin Nereye Gitmeli, Yalan
Dünyanın Yanlış İşleri, Hu Dönüşü, Tespitçi
Dükkânı
Hikâye: Hepsi Hikâye
Biyografi: Bir İnanç Adamı: Akif İnan (Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları)
Şehir-Anı: Ayağımda Kırk Numara Kâğıthane, Kastamonu’nun Çanakkale Kahramanları
İyi Kalpli Üvey Ana: Ankara
Sokak Sosyolojisi:
Ateistler İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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HÜSEYİN ATLANSOY

1

962 yılında Eskişehir /Mihalıççık’ta doğdu. Felsefe grubu dersleri öğretmeni olarak çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası olan
şair 1982 - 1988 yılları arasında yazdığı şiirleri “Yüzümdeki Eşik” kitabında toplandı.
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HÜSEYİN BEKTAŞ

1

962’de Dursunbey’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Bir süre
gazetecilik yaptı, daha sonra memur oldu.
Halen Dursunbey Belediyesinde danışman
olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası. Halen Bursa’da Sanat Edebiyat, Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Albatros ve Kayıtlar
dergilerinde yayınlandı.
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İBRAHİM DEMİRCİ

1

956 yılında Konya’da doğdu. İlköğrenimini Konya’da, ortaöğrenimini Konya, İzmir
ve Balıkesir’de; lisans dönemini Erzurum’da
Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamladı.
Yüksek lisansını Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde, “Behçet Necatigil’in Şiir
Dünyası”, doktorasını Konya Selçuk Üniversitesinde “Muhteva ve Şekil Hususiyetleriyle
Ahmet Hâşim’in Nesir Dünyası” üzerinde
çalışarak bitirdi.

Hatay-Kırıkhan, Konya-Ilgın ve Amasya’da liselerde öğretmenlik yaptı. Konya Meram Fen Lisesinde çalışırken Suriye’de Halep
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi (2008-2009). Artvin Çoruh Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
öğretim üyesiyken 2012 Mart ayında Millî
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
üyeliğine atandı.
Edebiyat dergisinde başladığı yazı hayatı
boyunca şiir, oyun, deneme ve eleştiriler yazdı. Arapça ve Fransızcadan çeviriler, Osmanlı Türkçesinden aktarmalar yaptı. Yeni Şafak
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gazetesinde haftada bir Dil Burcu köşesinde
İbrahim Kardeş müstearıyla yazmıştır. Evli
ve dört çocuk babasıdır.
Yanıklar (şiir), Ay Burcu (şiir), Bu Camı
Kim Kırdı (oyun), Yaralı Yazılar (deneme),
Hay Hay Hayat (deneme), Dillerin Dili (deneme). Güneşin Ayetine Uyarak Düş Görüyorum (Adonis’ten çeviri), Kör Kâhin
(Adonis’ten çeviri), Ben Beyrut (Nizar Kabbani’den çeviri), Gazaba Uğramış Şiirler ve
Diğerleri (Nizar Kabbani’den çeviri, Turan
Koç ile birlikte) Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti
(Abdurrahman Münif’ten çeviri, Hasan Harmancı ile birlikte). Çocuklar için Arapçadan
çevirdiği kitaplar: Ellerim, Ayaklarım, Nefise
Nine.
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İDRİS AYDIN

1

964 yılında Tokat Erbaa’da doğdu. İlk ve
Orta Öğrenimini Erbaa’da tamamladı.
1984 yılında Erzincan Eğitim Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Lisansını tamamladı. Çeşitli
dergi ve gazetelerde yazı ve şiirleri yayımlandı.
“Çocuklar Ağlamasın”, “Gülerek Gir Şehre”, “Okyanus Ötesindeki Fitne FETÖ” ve
“Tabutluklardan TBMM’ye MHP’nin Tarihi”
adlı yayımlanan kitapları bulunmaktadır.
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İDRİS ÖZYOL

1

967 Zonguldak doğumlu. Aslen Trabzonludur. İ.U. Basın-Yayın Yüksek Okulunda
okudu. 1992 yılında Varlık Dergisi Şiir Ödülü’nü aldı. Şiirleri Varlık, Düşler, Genç Dost,
Hişt vb. dergilerde yayınlandı. Üniversite
yıllarında çıkarttığı Üç Nokta’dan sonra uzun
bir süre dergicilik yapmadı. Şimdi bu kararından cayıp Göçebe adlı dergiyi 4 arkadaşıyla birlikte çıkardı. İdris Özyol’un “Kabuk
Dudak” adlı eseri Yakın Kitabevinden çıktı.
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İHSAN DENİZ

1

960 yılında İnegöl’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu (1985). İlk şiirleri, Yönelişler dergisinde yayımlandı. 80’li yıllardan günümüze,
çeşitli sanat/edebiyat dergilerinde şiir ve yazılarıyla yer aldı. Bürde dergisinin kuruluşuna katıldı (1991). 1995-99 yılları arasında, İpek
Dili şiir seçkisini (15 sayı) çıkardı ve yönetti. Yeni
Şafak gazetesinde 1996’dan 2007’ye kadar
haftalık yazılar kaleme aldı. Bursa Araştırma
Kütüphanesinde yöneticilik yapıyor.
2002 yılında, Hurûfî Melâl adlı kitabıyla
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Şairi” seçildi.
ESERLERI: Mağara Külleri (1984), Yalnız
Sana Söylenen (1985), Adımlarımın Gizli Sokağı (1986), Perdeler (1992), Gecediloldu (1998),
Hurûfî Melâl (2002), Bozgun Siperi (2004), Buz
ve Fire -Toplu Şiirler- (2005), Daima Unutma
(2007), Baht-ı Siyah (2009)
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İSMAİL GÖKTÜRK

1

968 Kahramanmaraş Merkez doğumlu.
İlk ve orta tahsilini memleketinde yaptı.
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1994
yılında mezun oldu. İki yıl süre özel sektörde idare-muhasebe departmanlarında çalıştı.
Serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesi
aldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında Yüksek Lisans Eğitimi Yaptı. Aynı
üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 1996’dan bu
yana öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Mostar gençlik bünyesinde faaliyet gösteren
Kültür ve Medeniyet Topluluğu akademik
danışmanıdır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde tebliğler, makaleler yayınladı. Çeşitli
platformlarda konferanslar verdi.
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş
Şubesi başkanıdır. Akademik ve mesleki faaliyetlerinin dışında edebiyat sanatla uğraşır.
Mostar, Kırağı, Bir Edebiyat Yaprağı, Gülbang, Taşra Edebiyat, Gündüz, Yoldaki Kalemler gibi çeşitli edebiyat kültür dergilerinde makale, deneme ve şiirleri yayınlanmıştır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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KÂMİL UĞURLU

1

942 yılında Konya’da (Hadim-Aladağ)
doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi)
mimarlık eğitimi aldı. Türk Mimarlık Sanatı
konusunda doktor oldu. Selçuk Üniversitesi’nde proje, sanat tarihi ve estetik dersleri
verdi. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Yurt içinde ve dışında önemli
projeler yönetti. TİKA’nın danışmanı olarak
Orhun Anıtları Projesinde yer aldı ve Moğolistan’da Ötüken Vadisindeki müzelerin
proje ve uygulamalarını yaptı. 1998 yılında
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na getirildi.
Başbakanlık Müşaviri oldu.
2009 Yerel Seçimlerinde Karaman Belediye Başkanlığına seçildi.

Kâmil Uğurlu mimarlık ve sanat tarihi
kitaplarının yanında “Şehrengizler” yazdı. Yayınlanmış Karaman, Konya, Eskişehir ve Maraş Şehrengizleri, şehir kitapları
konusunda yeni bir akım başlattı. Konya
Şehrengizi Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
tarafından “Yılın Şehir Kitabı” olarak değerlendirildi.
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Farklı bir üslûpla yazdığı “destan-şiir”
denemeleri de vardır. Bunlardan “Ötüşün
Kuşlar Ötüşün” Türk Dünyası Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Yurt dışında
iki kitabı yayımlandı. Uluslararası Struga Şiir
Toplantısında Türkiye’yi temsil etti.
Uğurlu, Türk Ocakları Türk Kültürüne
Hizmet Büyük Ödülü, Kırgızistan ve Kazakistan Devlet Nişanları, Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Büyük ödüllerinin sahibidir.
Türkiye Yazarlar Birliği, Türk Dünyası Sanatçıları Vakfı (TÜRKSAV) kurucu üyesi, üç
dönem Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Bilim Kurulları üyesi, v.b. üyelikleri
vardır.
ESERLERİ: Mimarlık ve Sanat Tarihi: Türkistan Tasvirleri, Orhun Anıtları, Selçuklu Evi.
Şiir: Yemenimde Hâre Var, Yüreğimde Yâre Var,
Gölgeli Sokağın Şiirleri, Nil Nehrinde Nilüfer.
Şehir Kitapları: Konya Şehrengizi, Karaman Şehrengizi, Eskişehir Şehrengizi. Deneme ve Biyografiler: İşte Biz Böyleyiz, Kelebek Kanadındaki
Hayatlar, Âşkan Yolu (Basımda). Destanlar: Mir
Ali ile Gül Hanım’ın Destanı, Ötüşün Kuşlar
Ötüşün, Cehennemde Aşk Çiçekleri, Asiye’nin
Ayları
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KEMAL SAYAR

1

966 Ordu doğumlu. Eskişehir Anadolu
Lisesi ve Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Psikiyatri ihtisası yaptı. Şiirleri İkindiyazılan, Kayıtlar ve Dergâh dergilerinde yayınlandı. Hızır ve Roza, İki Güneş Arasında şairin şiir kitaplarıdır.
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KEMAL YANAR

2

3 Şubat 1981, Bursa doğumlu. Uludağ
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü’nü bitirdi (2004).

İlk şiiri, 1999 yılında İpek Dili’nde yayımlandı. Daha sonra uzun aralıklarla Est&Non,
E, Hece, Merdiven Şiir dergilerinde göründü.
Ağır Havuz (Asa Kitabevi / İpek Dili, 2009)
ismiyle yayımlanmış bir şiir kitabı bulunmaktadır.
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KENAN ÇAĞAN

1

970 Ankara doğumlu. Sosyolog. Hâlen
Samsun Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Çalışma alanları: Sanat
Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Türk Modernleşmesi vb.’dir. Bu konularda çeşitli kitap,
makale ve bildirileri yayımlanmıştır. İnceleme Kitapları: Popüler Kültür ve Sanat (2003),
Entelektüel ve İktidar (Edt.)(2005), İdeoloji
(Edt.) (2008), Münevverden Entelektüele (2015),
Postmodernizm ve Mahremiyetin Dönüşümü (2019). Şiir Kitapları: Kendi ve Siyah (2006),
Ölü Diller Arşivi (2012), Bıçkın (2018).
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LÜTFİ ŞEHSUVAROĞLU

1

957’de Erzincan’da doğdu. İlk öğrenimini
Erzincan, Turhal ve İstanbul’da; orta öğrenimini Turhal ve Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi.
Öğrencilik yıllarında Genç Arkadaş, Hasret, Nizam-ı Alem ve Divan Edebiyat dergilerini çıkardı. Bu dergiler yanında Hergün
gazetesinde yazdı.
12 Eylül 1980 ara kesitinden sonra Millet
gazetesinde Hayatın İçinden başlığı altında
sayfa yöneticiliği ve köşe yazarlığı, haftalık
Yeni Düşünce gazetesinde genel yayın yönetmenliği ve başyazarlık yaptı.
Ayyıldız, Yeniçağ, Son Çağrı, Gündüz,
Yeni Hafta gazetelerinde günlük yazıları,
başka bazı gazete ve dergilerde yazıları ve şiirleri yayınlandı.
Türkiye Yazarlar Birliği’nde sırasıyla genel sekreterlik, genel başkan yardımcılığı ve
genel başkanlık görevlerinde bulundu. Türk
Dünyası şiir şölenleri tertip etti. İLESAM,
GESAM üyesi. Avrasya Yazarlar Birliği genel
başkan yardımcılığı yaptı.
Kamudaki çalışma hayatına Şeker şirketinde başladı. Daha sonra Sincan Belediye
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Başkan Yardımcılığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi başkanlığı, bakanlık
müşavirliği görevlerini yürüttü. TRT yönetim kurulu üyesi oldu. Ulusal ve uluslararası
pek çok sempozyumda çeşitli konularda tebliğ sundu. Evli ve üç çocuk babası.

ESERLERİ:
Esir Türkler (1977)
Kafes (roman, 1983)
Eylül Seneleri (şiir, 1985)
Avrupa Topluluğu Karşısında Türkiye
(doktora tezi, 1991)
Münzevi Pürtelaş (şiir, 1993)
Su Barışı - Türkiye-Ortadoğu Su Politikaları (1997)
Millî Sivil Stratejik Konsept (1998, Türkiye
Yazarlar Birliği fikir ödülü)
Toprak-Su Muhafaza Sistemleri - Strateji-Yönetim - Eylem Planı (2000)
Nurettin Topçu (2002)
Mehmet Akif (2003)
Necip Fazıl (2003)
Namık Kemal (2003)
Ziya Gökalp (2004)
2024 (roman, 2007)
Ordusunu Arayan Kumandan
Kösem Sultan’ın Yüzüğü
La Havle / Lütfi Divanı (2018)
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M. AKİF İNAN

Ş

air ve yazar (D. 12 Temmuz 1940, Şanlıurfa - Ö. 6 Ocak 2000, Şanlıurfa). İlk ve
ortaokulu Şanlıurfa’da, liseyi Maraş’ta bitirdi. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü (1972) mezunu. Öğrencilik
yıllarında Hilal dergisi ve yayınlarını (196264) yönetti, Türk Ocakları Genel Merkezinde
müdürlük yaptı (1964-69). Türk Taşıt Sendikasında sendikacılık faaliyetinde bulundu
(1969-72). Gazi Eğitim Enstitüsünde Türkçe-edebiyat öğretmenliği yaptı (1977-80). Kurucusu olduğu Eğitimciler Birliği Sendikası
ve Memur-Sen Konfederasyonunun Genel
Başkanlığına (1993-2000) seçildi. 1999 yılının
Haziran ayında kanser hastalığına yakalandığı anlaşılarak Ankara’da hastaneye yatırıldı. Tedavilerden ümit kesilince isteği üzerine götürüldüğü Şanlıurfa’da 2000 yılının ilk
günlerinde bir Ramazan gecesi vefat etti.
Eserleri, 2009 yılında Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen tarafından, “M. Akif İnan
Eserleri” genel başlığı altında topluca basıldı.
İlk yazı ve şiirleri 1957’den itibaren mahalli gazetelerde çıktı. 1959’da Derya adlı bir gazete yayımladı. 1969 yılında Nuri Pakdil, Rasim Özdenören ve Erdem Beyazıt’la birlikte
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Edebiyat dergisinin, 1976’da Cahit Zarifoğlu,
Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt, Alaeddin
Özdenören ve Ersin Gürdoğan grubu ile Mavera dergisinin kurucuları arasında yer aldı.
Daha çok Edebiyat dergisinde çıkan yazıları ile, ayrıca 1977’de Yeni Devir gazetesinde
Akif Reha imzası ve kendi adıyla yazdığı
köşe yazılarıyla tanındı. 1998’de Kanal 7’de
kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu.
Bazı ürünleri de Türk Ruhu, Türk Yurdu, Filiz, Yeni İstiklal, Hilal gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Divan ve halk şiiri geleneğinden yararlandığı şiirleriyle kendi kuşağının
usta şairleri arasında gösterildi.
1982’de KASD Deneme Ödülünü aldı.
1995’te Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta
yapılan Türkçenin Üçüncü Uluslararası Şiir
Şöleninde kendisine Türkmenistan’ın ünlü
şairi Mahdum Kulu Şiir Ödülü verildi. Ölümünden sonra Urfa Belediyesi tarafından
aynı yıl adına şiir yarışması düzenlendi.
ESERLERİ:
ŞİİR: Hicret (1972), Tenha Sözler (1993).
DENEME-İNCELEME: Edebiyat ve Medeniyet Üzerine (1972), Din ve Uygarlık
(1985), Yeni Türk Edebiyatı (ders kitabı), İslam Dünyası ve Ortadoğu (2009), Siyaset Kokan Yazılar (2009), Edebiyat, Kültür ve Sanata Dair (2009), Aydınlar, Batı ve Biz (2009),
Mirası Kuşanmak (2009), Hicret (Şiir, 2009),
Din ve Uygarlık (2009), Edebiyat ve Medeniyet Üzerine (2009), Tenha Sözler (Şiir, 2009),
Söyleşiler (2009).
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M. HANEFİ İSPİRLİ

E

rzurum’da doğdu. İlk ve orta eğitimini
Erzurum’da tamamladı. Farklı illerde aldığı eğitimlerden sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Değişik kurumlarda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 2005 yılında belediyeye geçti.
Edebiyatla bağı ilkokul yıllarına kadar
iner. Türkiye’de yayınlanan Mavera, Kardelen, Karçiçeği, Türk Edebiyatı, Palandöken
gibi dergiler başta olmak üzere birçok dergide şiirleri ve yazıları yayınlandı.

ESERLERİ:
Bir Bardak Suda
Kurulan Hayal
(Şiir), Düşünme
Odası (Roman),
Çağa Kiralık Akıllar
(Deneme), Kitab-ı
Aşk (Şiir), Hiç Kimse
(Şiir), Hatıralardaki
Erzurum, Uzundere
Sivil Mimari
Örnekleri

1992 yılında Palandöken Sanat Edebiyat
Dergisi’ni kurdu ve yönetti.
Gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, kültür-sanat sayfalarını yönetti. İlk şiir kitabı
“Bir Bardak Suda Kurulan Hayal” ismiyle
1992 yılında yayınlandı. 1989 yılında Türkiye Yazarlar Birliği üyesi oldu. Daha sonra
bu derneğin Erzurum Şubesi’nin kurucuları
arasında yer aldı ve hâlen başkanlığını yürütmektedir. Roman, hikâye, deneme alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor. Yayınlanmış 7 kitabı bulunuyor. Evli ve 2 çocuk
babasıdır.
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MEHMET ALİ KÖSEOĞLU

1

976 yılında Konya’da doğdu. Genç yaşta
gazetecilik ve yayımcılığa başladı. Hasan
Kuvvet ve Ahmet Aka ile birlikte çıkardıkları
Eylül dergisinin altı sayısının editörlüğünü
yaptı. Bülent Sönmez yönetimindeki Aşiyan
dergisinin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğü
görevinde bulundu. AKRA FM (1995), Ribat FM
(1996-1997)
radyolarında kültür-sanat yönetmeni
ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Sanat sayfası editörlüğü yaptığı Yeni Konya’da
bilahare getirildiği yazı işleri müdürlüğünü
(1998-2000)
, Hakimiyet (2003-2007) ve Memleket (20072016)
gazetelerinde sürdürdü. 2016 yılı Şubatında Muğla Basın İlan Kurumu Müdürlüğüne atandı. Lise yıllarından itibaren edebiyat
dünyasında yer bulan Köseoğlu’nun yazı ve
şiirleri Çerağ, Eylül, Aşiyan, Mavi Kuş, Martı,
Polemik, Yitik Düşler, Düş Çınarı, Yedi İklim,
Dergâh, Ardıç, Uzak Ülke, Mahalle Mektebi,
Memleket Dergi, MinikaGo, Diyanet Çocuk,
Beyaz Bulut gibi dergilerde yayımlandı. Son
yıllarda çocuk edebiyatı sahasında da masal
ve şiirler kaleme alan Köseoğlu’nun çocuk
şiirleri Kayalıpark Yayınları arasında Dört
Mevsim Dört Yaprak adıyla yayımlandı (2016).
Eskişehir Odunpazarı Belediyesince yayım-

lanan Nasreddin Hoca (Eskişehir 2004) kitabının
editörlüğünü üstlenen Köseoğlu, İlkkitap
Yayınları’nın da şiir editörlüğünü yürüttü.
İlk kitabı Her Ayrılık Bir Aşk (Konya 2006) da aynı
yayınevince yayımlandı. Konya Büyükşehir
Belediyesi tarafından yayımlanan (2012) İyilik
Yap İyilik Bul kitabının yayın yönetmenliğini, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür
Dairesi’nin süreli yayın organı şehir kültürü
dergisi K+’nın editörlüğünü, KOSKİ yayını
(2012)
Konya Çeşmeleri adlı kitabın da metin
yazarlığını Mehmet Akif Sarıkaya ile birlikte
üstlendi. 2012-2016 yılları arasında TYB Konya Şube Başkanı olarak görev alan Köseoğlu,
çeşitli dönemlerde de Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Köseoğlu’nun, Gülşah Hanım ile evliliğinden Süleyman Süheyl ile Muhammet Vefa adlarında
iki oğlu vardır.
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MEHMET ATİLLA MARAŞ

1

949 yılında Urfa’da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini burada tamamladı. Erzurum
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. (1971)
Çeşitli kamu kuruluşlarında öğretmenlik,
mühendislik ve yöneticilik yaptı. Mesleği gereği Anadolu’yu bir uçtan bir uca gezdi.
Yazı hayatına lise sıralarında şiirle başladı. (1966) Adımlar ve Balıklı göl dergilerinin
kurucuları arasında yer aldı. Şiirleri; Hareket, Edebiyat, Mavera, Harran, Dergâh, Yedi
İklim, Dil ve Edebiyat dergilerinde yayınladı. 1967’de yazdığı Aney şiiri ile tanındı.
1981 de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından
Şehrayin adlı şiir kitabıyla yılın şairi seçildi.
Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen
çeşitli şiir etkinliklerine katıldı. Şiirleri birçok
dünya diline çevrildi.
1993’de Balıkesir’de görev yaparken Dursunbey Suçıktı Şiir Akşamları’nı ilçenin kaymakam ve belediye başkanı ile birlikte ihtas
etti.
1992’de merkezi Kaliforniya’da bulunan
“Dünya Kültür ve Sanat Akademisi” tarafından kendisine ‘Fahri Edebiyat Doktoru’

payesi verildi. Aynı yıl, merkezi Hindistan’ın
Madras kentinde bulunan “Uluslar Arası Şairler Akademisi” tarafından ‘Seçkin Şair ödülü’ ile
ödüllendirildi.
2005 yılında, Romanya’nın Başkenti Bükreş’te
‘Balkan Büyük Şiir Ödülü’nü aldı.
1998 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Genel
Başkanlığına seçildi.
2000 yılına kadar bu görevi yürüttü.
TBMM’de 22. dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı. (2002-2007)
Nisan 2006’da şairin ‘40. Sanat Yılı’ Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi tarafından bir dizi
etkinliklerle kutlandı.
Kasım 2009 da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
yapılan Türkçenin Uluslar arası sekizinci şiir şöleninde ‘Nizami Gencevi Büyük Şiir Ödülü’ne lâyık
görüldü.
Van, Balıkesir, Kastamonu ve Gaziantep Üniversitelerine bağlı Fen ve edebiyat fakültelerinin
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde şairin şiirleri
hakkında bitirme ve yüksek lisans tezleri yapıldı.
ESERLERİ:
Doğudan Batıdan Ortadoğudan, Şehrayin, Aney,
Zor Sözler, Merhaba Ey Hüzün, Adanmış Şiirler,
Asel, Peygamberler Şehri, Beyaz Adamın Kutusu,
Şair Milletvekilleri (Antoloji), Rüya Şehir Urfa, Yükü
Siyasetle İndirmek, Künyemize Aşk Yazıldı (Seçme şiirler), Bulurum Ben Yar Seni (Seçme şiirler), Şair ve
Yazar Dostlarım(Hatıra), Yüzyılın Tür Şairleri (Antoloji)
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MEHMET FARUK HABİBOĞLU

1

963 yılında Urfa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Orta okul
yıllarında başladı şiir serüveni. Şiiri çok sevdi,
bir hayat felsefesi olarak kabullendi. Çok şiir
okuyup az şiir yazmak olarak belirledi yolunu. Gelenekselden beslenerek modem şiire
ulaşmak olarak tanımladı şiir anlayışını. Türk
Edebiyatı, Meşale, Anzılha, Eyvan, Seyir, Son
İstasyon, Nisan Yağmuru gibi dergilerde ve
antoloji.com, şiirevim.com, edeDiyatmezunlan.com gibi internet sitelerinde şiirleri yayınlandı. Her ne kadar “şair olmak ne haddime,
ben bir şiir işçisiyim” dese de çeşitli şiir etkinliklerine şair olarak davet edildi.

Urfa’da mahalli radyolarda şiir programları yaptı. Çeşitli şiir yarışmalarında derecelere
girdi. Bencileyin ve Zuhur isimli iki şiir kitabı
yayınlandı. Türkiye Yazarlar Ansiklopedisinde ve Kültür Bakanlığı Cumhuriyet Dönemi
Şanlıurfa Şairleri listesinde yer aldı. Urfa’da
yayınlanan Anadolu Gazetesinde başlayan
köşe yazarlığı serüveni ise halen Gap Gündemi Gazetesi ile uriahayat.com ve akçakalemiz.
net sitelerinde devam etmektedir.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2000 yılından
beri üyesi olup, yayma hazır yeni bir şiir kitabı
ile hazırlığı devam eden bir roman çalışması
bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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MEHMET HANÇERLİ
Karatay Belediye Başkanı

1

960 yılında dünyaya doğdu. İlkokulu
Cengiz Topel İlkokulunda, ortaokulu
Karma Ortaokulunda, Liseyi Karatay Lisesinde, üniversiteyi de Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde inşaat
mühendisi olarak bitirdi.

Bir müddet özel sektörde görev yaptıktan sonra Hadim Belediyede mühendis olarak göreve başladı. 4 yıl sonra (1989) Konya
Belediyesine geçti. Konya’nın büyükşehir
olması ile birlikte Karatay Belediyesine Fen
İşleri Müdürü oldu. 11 yıl aralıksız müdürlük yaptı. 2000 yılında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve
başladı.
2004 yılında yapılan mahalli idareler
seçiminde Karatay Belediye Başkanlığına
seçildi. Burada 15 yıl gibi uzun bir dönem
başkanlık yaptı. Hz. Pir’in de meftun bulunduğu Karatay’a hizmet etmenin bir şeref olduğunu ifade eden Hançerli, Karatay Belediyesi olarak, güzel ve faydalı hizmetler için
çaba harcadı. Karatay fanatikliği ile dikkat
çeken Hançerli görevi süresince, ilçeye yapılmayanları yapmaya çalıştı.
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Hadimî Hazretlerinin“Kamil odur ki koya
dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser” sözünden etkilendiğini dile getiren
Hançerli, “Karatayımıza hizmet eden şimdiki ve önceki dönem Büyükşehir ve Karatay
belediye başkanlarına, bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilat mensuplarına, tüm
siyasi partilerin değerli çalışanlarına, muhtarlarımıza, Türkiye genelindeki en fazla
seçmen desteğini veren saygıdeğer hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
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MEHMET KURTOĞLU
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969 yılında Urfa’da doğdu. HRÜ Meslek
Yüksek Okulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal Bilimler ve İşletme bölümünden mezun
oldu. Değişik kurumlarda memuriyet ve
idarecilik yaptı. Ekim 2008 yılından bu yana
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil
Daire Başkanlığı’nda yayın müdürü olarak
çalışmaktadır.
Yazı ve şiirleri Yedi İklim, Bir Nokta, Bizim Külliye, Kültür, İslami Edebiyat, Suhan,
Mürekkep, Ardıç, Bizim Ece, Harran, Şanlıurfa Memleket, Güneydoğu Life, Memleket
Edebiyat, İmaret, Türkü, Eyvan, Şiir Vakti,
Türk Yurdu ve TYB Akademi dergilerinde
yayınladı. 2010-2011 yılları arasında Milli
Gazete’de haftalık edebiyat ve fikir yazıları
yazdı. Kısa bir süre Önce Vatan gazetesinde haftalık edebiyat yazıları yayınladı. GAP
Gündemi, vakit ve Star gazetelerinde zaman
zaman yazılar kaleme aldı. Helezon (2 sayı),
Yaz-gı (10 sayı) ve Seyir Kültür Sanat dergisini (13 sayı) çıkardı. Kırım’da yapılan “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni”ne katıldı. Şiir
ve gazetecilik dallarında çeşitli ödülleri bulunan yazar, son olarak 2014 yılı Türkiye Yazarlar Birliği yılın yazarları değerlendirmesinde

gezi dalında ödülünü aldı. Üç dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanlığı görevini yürüttü. İLESAM,
Anadolu Yazarlar Birliği ve GAP Gazeteciler Birliği, İlim
Yayma Cemiyeti Üyesidir. TYB Ankara Şube Başkanlığını
yürütmektedir.
ESERLERI:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Kitaplığı, Adana, 1998
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Urfa Şubesi Yay., Urfa., 1999
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi Yay., Urfa. , 2000
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay. , İst, 2005 (3 baskı)
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yayınları, 2005
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay., İst. 2005
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Kültür ve Turizm Müd. Yay. , 2006
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi, Kültür ve Tur. Müd.Yay. , 2006 (3.baskı)
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel Senaryo, (İngilizce ve Türkçe) 2006
Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay., 2007
Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 2008
Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, 2008
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. Şubat, 2008
Urfalı Nabi, Biyografi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., 2008
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bir Nokta Yay. , 2009
Çağın Divanesi, Rubailer, 2010
Gâvur Mahallesinde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. , 2011
Rıfkı Kaymaz Kitabı, Haz. Biyografi, TYB Yay. , 2011
İbrahim’in Nazargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. , 2012
Anadolu’ya Açılan Kapı: Muş, Belgesel, 2013
Medeniyetler Kavşağı Urfa, Belgesel 2013
Eski Dünyaya Seyahat, Gezi, Çizgi Yay. 2014
Üç Kardeş Şehir, (Urfa-Harput Kerkük) Belgesel, 2014
Hasret ve Umut Bosna, gezi, Kurtuba yay. 2014

Türk Sinemasında Urfa, İnceleme Araştırma, 2015
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MEHMET MUTLUOĞLU

1

958’de Trabzon’un Çaykara İlçesi, Taşören
Köyünde doğdu. İlkokulu Taşören Köyü
İlkokulunda, Ortaokulu Çaykara Ortaokulunda Öğretmen Okulunun ilk üç yılını Trabzon Erkek İlköğretmen Okulunda okuduktan
sonra Samsun Kız İlköğretmen Okulundan
mezun olarak sınıf öğretmeni oldu.

1975 yılında Çaykara Kayran Köyü İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak göreve başladı.
1978’de Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü
Türkçe Bölümünü bitirdi.
1986-1988 yılları arasında Çaykara Milli
Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulundu.
1991 yılında Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans tamamladı.
1988-1994 yılları arasında Federal Almanya’da Türkçe ve Türk Kültür Dersleri Öğretmeni olarak görev yaptı. Almanya’daki
görevi dönüşünde sınıf öğretmeni olarak görevine devam etti.
Trabzon Merkez Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulunda Türkçe öğretmeni iken;
18 Mayıs 2000 tarihinde Yomra Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğüne atandı. 2001 yılında
K.T.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim
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Yönetimi, Teftişi , Planlaması ve Ekonomisi alanında
Yüksek Lisansını tamamlayarak Eğitim Yönetimi Teftişi,
Planlması ve Ekonomisi alanında, “İnsan Kaynaklarının
Seçiminde Ehliyet ve Liyakat ve Okul Yöneticilerinin Seçilmesi” konulu master tezi ile Bilim Uzmanı oldu.
Eğitim Yönetimi Bilim Uzmanı olarak, okul yöneticilerine, yöneticilere, öğretmen ve memurlara; Toplam Kalite
Yönetimi, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Takım Çalışması, Küçük Adımlarla Sürekli Gelişme konularında seminer ve konferanslar verdi.
Edebiyat Öğretmeni olarak girdiği Uzman Öğretmenlik sınavında Türk Dili ve Edebiyatı branşında Türkiye
7.’si olarak Edebiyat alanında Uzman Öğretmen oldu.
10 yıl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevinden
sonra; Çorum Boğazkale Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. 2011 tarihinde 36 yıllık görevinden sonra emekliye ayrıldı.
Emekliliğinden sonra Trabzon İlgi Dershanesinde
Edebiyat Dersleri okuttu. Trabzon Özel Büşra Anadolu
Sağlık Meslek Lisesinin kurucu Müdürlüğünü yaptı. Son
olarak 2014 yılında Federal Almanya’da Duisburg Yunus
Emre Türk-İslam Kültür Derneğinde eğitim görevlisi olarak çalıştı.
Tüm bu görevleri esnasında onlarca teşekkür, takdirname, başarı belgesi ve şilt aldı.
Yerel ve ülke düzeyindeki televizyon, radyo, gazete ve
dergilerde; eğitim, kültür, bilim, sanat, edebiyatla ilgili
birçok program gerçekleştirdi. Bilimsel yazıları, makale,
deneme ve şiirleri yayınlandı.
Kutlu Medeniyet Sevdamız kitabı 2016 yılında yayınlandı ve büyük ilgi gördü.
Evli ve dört çocuk babası ve dört torun sahibi olan
Mehmet Mutluoğlu İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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MEHMET SOLAK
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965 yılında Konya’da doğdu. 1987 yılında
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
Aynı yıl öğretmenliğe başladı.
Şiirlerini ve yazılarını; başta Hece olmak
üzere pek çok edebiyat dergisinde yayımladı.
Şiir, deneme, inceleme-çözümleme çalışmalarına devam eden şair, Mersin’de yaşıyor.

ESERLERI: *Aşka Yüzüm Var / Şiir (Hece
Yayınları-1999) *Arada Bir Yerde / Şiir (Saçak
Yayınları- 2006) *Hüzünârâ / Şiir-Mektup
(Saçak Yayınları- 2006) *Hayal İçre / Şiir
(Digraf Yayınları- 2009) *Adına Hazırım / Şiir
(Hece Yayınları-2015) *İhsan Deniz/Sevgilimdir
Yazdığım Her Şiir Benim (Cümle Yayınları-2016)
*Hiç (Hece Yayınları-2016) *Hayatın Özü Şiirin
Eşiği / Deneme (Çıra Yayınları-2018)
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MEHTAP ALTAN

1

973’te Kayseri’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu.
Hâlen İzmir’de yaşamaktadır.
Şiir, öykü, deneme, edebî söyleşileri ve
kitap tanıtım yazıları; Dil ve Edebiyat, Türk
Edebiyatı, Edebiyat Ortamı, Yedi İklim, Hece,
Temmuz, Dîvanyolu, Hayal Bilgisi, Şehir ve
Kültür, Sincan İstasyonu gibi dergilerde yayımlandı. 2014 yılında ulusal bir öykü yarışmasında “Kuyudan Kumbara” adlı öyküsü
üçüncülük ödülüne değer bulundu.
2019 yılında İlk öykü kitabı İmgenâr Sokağı’nın Arnavutça çevirisi ve baskısı yapılmıştır. Edebiyat yolculuğunun mihenk taşlarındandır, okul programlarında “aydınlatmak”
cezaevi programlarında “arındırmak” amaçlı
attığı edebî adımlar…
Yazarlık okullarında lise öğrencilerine
öykü eğitmenliği yapmaktadır.
ESERLERİ: ‘Beyaz Ağıt’ (şiir, 1995), ‘Çivi’
(şiir, 2014), ‘İmgenâr Sokağı’ (öykü, 2015),
‘Def’ (deneme, 2016), ‘Es’ (röportaj 2017),
‘Mistik Fısıltılar’ (öykü, 2017), ‘Kördüğümün
Kanatları’ (öykü, 2019), ‘Tuz’ (şiir, 2019), ‘Rruga
Imagjınare’ (öykü, 2019)
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METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU
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947 yılında Elazığ’da doğdu. Demiryolcu
babasının tayinleri sebebiyle Maden, Diyarbakır ye Malatya’da ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hukukçuluk
yapmadı. Bursa’ya yerleşti. Bursa’da ipek ipliği ile alakalı bir şirkette maişetini temin etti.
Halen Bursa’da Bağ-Kur emeklisi olarak yaşamaktadır. Düşünce ve sanat hayatına Bursa’da devam etmektedir.
Sanat hayatına şiir ile başladı. Ortaokul
sıralarında iken Ustad Necip Fazıl ile tanıştı. Malatya Lisesinde okurken arkadaşları ile
birlikte
Dal ve Çile adlı iki dergi çıkardı. Mehmet
Sait Çekmegil ile birlikte Malatya Fikir
Kulübünün çalışmalarına katıldı. Fikir
Kulübü çalışmaları esnasında memleketin
belli başlı sanat ve düşünce adamlarıyla
tanıştı. Ortaokul sıralarından itibaren bir
takım merkez dergilerinde şiir ve hikâyeleri
yayımlandı. Fakülte yıllarında ilk hikâye
kitabı Gavur Kayırıcıları yayımladı. Bir
süre Milli Türk Talebe Birliği Kitap Kulübü
Başkanlığı yaptı. Fikir ve Sanatta Hareket,
Yeni İstiklal, Türk Yurdu, Defne, İslâm
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Medeniyeti, Kriter, Aylık Dergi, Deneme, Kelime, Ümran,
İktibas gibi birçok dergide hikâye, deneme ve şiirleri
yayımlandı.
Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Kazakistan, Türkmenistan, Kıbrıs, Azerbeycan, Kırım, Fransa, Makedonya ve
Kosova’da değişik kültür etkinliklerine katıldı. Makedonya’daki 7. Türkçenin Uluslar arası Şiir Şöleni’nde (21-25
Kasım 2007) Ahmet Cevdet Paşa Büyük Ödülünü kazandı.
Birçok sahada eserler verdi. Roman, hikâye, şiir, deneme, hatıra ve incelemeleri vardır.
ESERLERİ: Ben Asyalı Bir Ozan, Çamurlu Bir Irmak, Hayatımın Bahanesi, Sevda Söze Dönüşmez (Şiir); Gâvur Kayırıcılar; Dr. S, İstanbul Hikâyeleri, Yerler Mühürlendi (Hikâye Roman); Ağabeyime Mektuplar, Kimliğin Fotoğrafsız Yaprağı,
Havada Bulut Var, Öptüm Kara Gözlerinden, Zihni Karışıklar
İçin Alışkanlık Reçetesi (Deneme); Düşünmek Farzdır, Vahiy
ve Sanat, Müstesna Şair Mehmet Akif (İnceleme); Harput Şehrengizi (Hatıra)
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MEVLÂNA İDRIS

1

966 yılında K. Maraş’ta doğdu. 1989’da
İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Edebiyat dergileri ve çeşitli gazetelerde edebiyat
çalışmalarını yayınladı.
Çocuk ve yetişkin edebiyatı alanında 65
kitaba imza attı. Bazımasalları çizgi filme dönüşerek Tv’de yayınlandı. Kimi kitapları çeşitli doğu ve batı dillerine çevrilip yayınlandı.

TRT’de yayınlanan Nuri Pakdil, 28 Şubat
ve Gezi olaylarının belgesel metinlerine imza
atan yazarın eserleri hakkında yurtiçi ve
yurtdışı üniversitelerinde akademik çalışmalar yapıldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde
ödüller aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında uzun süre Basın Danışmanı olarak çalıştı.
İki ayda bir yayınlanan çocuk edebiyatı
dergisi ÇETO’nun (Çocuk Edebiyatı Tercüme
Ofisi) genel yayın yönetmenliğini yapan ve
İstanbul’da yaşamaya devam eden Mevlâna
İdris, hâlen öncelikle çocuklar için yazı çalışmalarını sürdürüyor. Üç çocuk babası.
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MURAD KAPKINER

1

950’de Malatya’da doğdu, İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. Hv. Astsubay
Okulunu bitirip 1969’da kıtaya katıldı. 1975’te
re’sen emekliye sevk edildi. Yazı hayatı esasen bu tarihten itibaren başlar. Kelime ve Vâride dergilerini çıkardı ve yönetti. Özellikle
Vâride’nin sanat-edebiyat dahil İslâmî duyuş
ve tefekkürde özgün bir okul olduğu kabul
edilmekte. Romancı ve Denemeci olarak tanınan yazar ‘90’lı yıllarda İslâmî ve toplumsal yazılarıyla çığırlar açtı. Kendisini ‘negatif
olarak tanımlayan yazarın bir negatif yanı da
kırk yaşından itibaren şiirler söylemesi. Şair’e
göre ‘90’dan itibaren yayımladığı şiir kasetleri İslâmî kesimde şiirin kitle bazında canlanmasının referansı. O’na göre İslâmî kesimdeki, yoğun ilgili, şiir şölenleri kendisinden
sonraya rastlamaktadır. Yine O’na göre önceki kuşağın ünlü şairlerini genç kuşağa onbeş
yıllık icra kasetleriyle kendisi tanıtmıştır.

ESERLERİ: Güz İnsanları (Roman) Karanlıktakiler (Roman) Denemeler Merhamet Muştusu,
Nefs Risalesi, Anne Ben Artık İyiyim (Şiir) Not
Düştüm Besmeleye (Şiir) Elifbamdan Artakalan
(Şiir) Yayma hazır olan eserleri: Kur’an Sohbetleri
Bir Romanın Romanı (Otobiyografik Roman)
Poetika Şiir kasetleri: Bu Rüzgâr Acımız
Geceyi Büyütür
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Prof. Dr. MUSA KAZIM ARICAN
TYB Genel Başkanı

Y

ıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi
Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
Üyelikleri Türk Felsefe Derneği. Araştırma ve Çalışma Alanları Çeşitlilik Felsefesi,
Kültürel Çoğulculuk, Birlikte Yaşama Felsefesi; Siyaset Felsefesi; Ahlak Felsefesi; İnsan
Felsefesi. Özel ilgi alanları Okuma, Araştırma, Gezi vs.
Lisans Tezi: Mevlana’da Ekoloji, Ankara,
1994.
Yüksek Lisans Tezi: Spinoza’da Din ve
Tanrı, Ankara, 1996.
Doktora Tezi: Spinoza’nın Tanrı Anlayışı,
Ankara, 2003.
Akademik ve Mesleki Geçmiş Araş.Gör.
Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din
Felsefesi Anabilim Dalı (1995 – 2003) Yrd.
Doç.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,
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Din Felsefesi Anabilim Dalı (2003-2010). Doç.
Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilim Dalı
(2010-2012). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe
Bölümü, Türk-İslam Düşüncesi Anabilim dalı
(2012- ) Anabilim Dalı Başkanlığı Cumhuriyet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilim Dalı
Başkanlığı. Dekan Yardımcılığı Cumhuriyet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
(2006-2010)
Ankara Sosyal Bilimler
(ASBÜ) Rektörlüğü (2020- )

Üniversitesi

YAYINLAR
1. KİTAP
1. Panteizm Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.
2. Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından
Bir Çözümleme, Otto Yayınları, 2009 Ankara.
2. ÇEVİRİ KİTAP
1.Benedict De Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme, Tercüme: M. Kazım Arıcan, Diyanet
Vakfı Yayınları, Ankara 2011.
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MUSTAFA ÇALIŞKAN
TYB Konya Şube Başkanı

1

958’de Konya/Akviran’da doğdu. İlkokulu Uluırmak ve Selçuk İlkokullarında
okudu. 1975’te Konya merkez İmam Hatip
Lisesi’ni, 1980’de Konya Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.
1980 - 85 yılları arası Yozgat’ta öğretmenlik yaptı. Konya’ya döndüğü 1985 yılında
Enes Kitap Sarayını kurarak yayın hayatına
başladı. Aynı zamanda 1992’ye kadar Konya
Gazi Lisesi Din Kültürü öğretmenliği yaptı.
1992’de öğretmenlikten istifa etti.
Esra Sanat Yayınevi olarak Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Yılın Yayıncısı Ödülünü aldı.
Kültür hayatına bir canlılık sağlayıp; arkadaşlarıyla birlikte TYB Konya Şubesini
kurdu. Yayın sektöründe öncülük yaparak;
Konya kültürüne pek çok yayın kazandırdı.
Halen yayın sektöründe 5 ayrı yayınevi
olarak devam eden Mustafa Çalışkan Kitap
Dünyası Yayınları arasında 300’ün üzerinde
dinî kitap neşretti.
Akademik bilimsel çalışmalar ile öne çıkan Hikmevi Yayınları özellikle İlahiyat Fakülteleri ders kitapları yayımlıyor.
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Rumi Yayınevi’nde Hz. Mevlâna ile ilgili
çalışmaları okuyucusuyla buluşturan Çalışkan İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça
dillerinde yaklaşık 200 kitap yayınladı.
Asitane-i Dergâhı Mevlâna ve Hz Mevlâna’nın babasının maarif kitabını dünyada
ilk defa yayımlayan Çalışkan 12 ciltlik Mesnevi Manevi isimli eseri yayın dünyasına
kazandırdı.
Yakın tarihle ilgili kitapları Kayıt Yayınevinde neşreden Çalışkan burada Abdurrahman Dilipak’ın kitaplarını da yayımlandı.
Kardelen Yayınevinde genellikle kültür
kitapları, şiir, hikaye, roman çseşitleriyle
yayın hayatına devam eden Çalışkan, İstanbul’da açtığı şubelerle uluslararası bir yayınevi hizmeti veriyor.
Çalışkan’ın; Evlilik ve Aile, Konya İslâm
Cumhuriyeti ve İslâm Gençliği adlı eserleri
bulunuyor.
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MUSTAFA MUHARREM

1

968-İstanbul doğumlu. İlk ve orta öğrenim
yılları Bursa’da geçti. 1990 yılında Gazi Üniversitesi ürk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.
Ankara, Mardin ve Bursa’da çeşitli liselerde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. 1996-97 yıllarında Haftalık Ülke Gazetesi’nde modern çağın
bireyde yarattığı yabancılaşma ile içine düşülen
kopuşu yorumlayan toplumsal analizler yazdı.
Sanat Olayı, Mavera, Dolunay, İpek Dili ve
Hece gibi dergilerde, şiirleri ile poetik denemelerini okura ileten şairin ilk kitabı İsa’dan Önce
Gül 1999’da yayımlandı. İnsanın yeryüzü trajiğini özgün, gerilimi yüksek imgelerle yansıtıp
divan estetiğinden beslenen bir sinemasallık
içinde ortaya koyan şair, şiirin dil, anlam ve
varoluş ilişkilerini, 2002’de kitaplaştırdığı Şiirin
Fiilleri Hakkında adlı denemeler toplamında
irdeledi.
“Başlangıçtaki saflığımızın insana el koyması” işlevini titizlikle sürdürmeyi poetik bir duruş kabul eden Mustafa Muharrem’in 2002’de
yayımlanan Öç Terimleri ve 2006’da yayımlanan Kemansız Kare isimli diğer şiir kitapları
bulunmaktadır. Bursa İl Özel İdaresi’nde Kültür ve Turizm Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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MUSTAFA ÖZÇELİK

1

954’te Eskişehir’de doğdu. Edebi hayatı
Mavera dergisinde yayımladığı şiirleriyle
başladı. Mavera, Dergâh, Yönelişler, Kardelen, Kırağı, Düşçınarı, Ay Vakti, Bizim Külliye, Bir Nokta, Türk Edebiyatı, Dil ve Edebiyat gibi pek çok dergide şiir ve yazıları
yayımlandı. Şiir, deneme, biyografi, masal,
hikaye türlerinde de eserleri bulunan yazarın
yayımlanmış şiir kitapları şunlardır:

İfşa (1985), Güle, Yağmura ve Bahara Selam
(1992)
Serenat (1995), Dünyanın Tenhasında (1996),
Güneş ve Ayna (1997), Diriliş Türküsü (1997),
Gül ve Hançer (2002), Aşk ve Niyaz (2006), Ateş
Denizi (2012), Dilim Ol Söyle, (2017), Bir Irmak
Düşü (2018).
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MUSTAFA UÇURUM

T

okat doğumlu. İlkokulu, ortaokulu ve
liseyi Adapazarı’nda; üniversiteyi Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. Arkadaşlarıyla
Martı dergisini ve Yitik Düşler Edebiyat dergisini, daha sonra Tokat merkezli Polemik
dergisini çıkarttı.
Şiir ve yazıları; Dergâh, Yediiklim, Hece,
Hece Öykü, Kırklar, Yolcu, Türk Dili, Karabatak, Türk Edebiyatı, Aşkar, İtibar, Sabit
Fikir, Cins, Nihayet, Söğüt gibi dergilerde
yayımlandı. www.dünyabizim.com sitesinde kitaplar ve dergiler üzerine yazılar yazmaktadır.
Şairin Aynası kitabı ile TYB 2018 deneme
ödülünü aldı. Milat gazetesinde köşe yazıları yazıyor.
ESERLERİ:

Tenhalayın

Kalbimi

(Şiir),

Esmerliğime Bakma (Öykü), Fedakâr Dost
(Hikâye), Çocuklar Çocukluğunu Bilsin (Şiir),
Irmaklarla Büyüyen Çocuk (Hikâye), Konuştukça
Memleket (Şiir), Deneme Çekimi (Deneme),
Kalbime Takılan Uçurtma (Hikâye), Şairin
Aynası (Deneme), Şehirde Yeni Bir Rüzgâr
(Deneme), Dünya Telaşı (Şiir) Uçurumda Bir
Gömü (Öykü)
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NACİ GÜMÜŞ

1

951 Ergani doğumlu. İlk, Orta, Lise ve Öğretmen Okulunu Ergani’de bitirdi. Anadolu Üniversitesi Türkçe Bölümünde lisansını
tamamladı.

Hatay, Elazığ ve İzmir illerinde 15 yıl aralıksız Köy öğretmenliği yaptı. 1976 yılından
2016 yılına kadar İzmir ilinde değişik okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde
bulunan Naci Gümüş; kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarına Ortaokul sıralarında başladı. Şiir, makale, hikâye, deneme, İnceleme-araştırma yazıları ve esenleri; Türk Edebiyatı,
Hisar, Fikir ve Sanatta Hareket, Mavera, Kırkikindi, Yağmur, Yeniden inkişaf, İzmir İzmir, Yeni dergi, Yediiklim, Ay Vakti, Kuşluk
Vakti, Işığın Kaynağı ve Millî Eğitim dergilerinde; Ergani, Çiğli, Millî Hakimiyet (Yerel
Gazeteler), Yeni Devir, Ortadoğu ve Yeni Şafak gazetelerinde yayınlandı.
Şiir, hikâye, inceleme ve araştırma dallarında birincilik ödülleri alan Naci Gümüş;
2000 yılında yayına soktuğu “Gönül Sitesi” isimli web sitesi de internet dünyasında
önemli bir yere sahip. TYB İzmir Şubesinin
Kurucu üyelerinden ve Yönetim Kurulu üyesi olan Naci Gümüş evli ve üç çocuk babasıdır.
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NECDET KARASEVDA

1

975’te Şanlıurfa’da doğdu. Önce 9 Eylül
Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği’nden, ardından Harran Üniversitesi, Radyo TV Yayımcılığı’ndan mezun oldu. Farklı okullarda
öğretmenlik yaptı. Şu anda Şanlıurfa Yahya
Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi’nde müdür.
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa
Şube Başkanlığını yürüttü. Farklı dergi ve gazetelerde yazılar, şiirler yazdı. Birçok senaryo yazdı, filmler yönetti. Birçok yarışmada
ödüller aldı.

ESERLERİ: Tükeniş Saati (Şiir); Mem
ile Zin -Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler,
Dört, Bişnev, Aşk ve Savaş, Vamık İle Azra
(Roman); Dört, Yazmak (Sinema); Urfa’nın
Canı Ciğeri (Belgesel); Empati, Kayıp İncil
(Senaryo)
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NİLÜFER ZONTUL AKTAŞ

1

971 yılında Malatya Darende’de doğdu.
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.
25 yıldır Malatya’da sınıf öğretmenliği
yapmakta.
Vuslat TV’de haftalık edebiyat sanat
programı
hazırlayıp
sundu.
Birçok
internet ve yerel gazetede köşe yazarlığı
yapmaktadır. Sanatsal ve kültürel dergilerde
şiir ve denemeleri yayınlanmakta olup söz
ve bestesi kendisine ait iki çocuk şarkısı da
bulunmaktadır.
‘Kırmızı Hayatın Rengi Olsun / Ölümün
Değil’ adlı projesi barış sevgi adına çocuklarda
bir algı oluşturma hedefiyle sınırları aşmış
bulunmaktadır.
Yazar; evli ve dört çocuk annesidir.
ESERLERİ (ŞİİR) ‘Naz’, ‘Elizya.’ Yayımlanmış
Hikâye Kitapları: ‘Orman Dostlarından Bize
Öğütler’, ‘Tabiat Dile Geldi’,Ömer’in rüyası,
Çınar‘ın maceraları, Yayımlanmış hikmetli
öğütler kitabı: ‘Ninem Korkut’ Belgesel çalışması:
‘Çocuklar Yalnızlaşmasın.’
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NURETTİN DURMAN

1

945 yılında Bingöl’de doğdu. 1961 yılında
İstanbul’a yerleşti. İlk şiiri 1964 yılında
yayımlandı. Bu yıldan itibaren birçok süreli
yayında şiir ve denemeleri yayınlandı. Şiir
ve şiir kitapları üzerine değini ve eleştiri yazıları kaleme aldı. Kardelen dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Düşçınarı dergisini
çıkardı. Dört sayı Hüseyin Akın ile birlikte
Lamure dergisinin editörlüğünü yaptı.1994
yılından 2008 Ocak ayına kadar Vakit Gazetesi kültür sayfasında haftalık yazılar yazdı.
Bir süre Milli Gazete Düşünce sayfasında
kısa bir süre de Yeni Söz gazetesinde yazdı.
Halen edebiyat dergilerinde yazı ve şiirlerini yayınlamaya devam ediyor. 1968 yılından
itibaren Üsküdar - Beylerbeyi’nde ikâmet
ediyor.

ESERLERİ: Şehrin Üzerindeki Bulutlar- şiir
, Haziran- şiir (1991)Savrulan- şiir (1993), Uzun
Beyaz Bir Çığlık- şiir (1995), Hoşça Kal Hüzünbaz
Çocuk- şiir (1998), Akşam Yedi Suları- seçilmiş şiirler (2000)-(2009), Filistin Şiirleri Antolojisi- antoloji (2001), Red Şiirleri Antolojisi- antoloji (2003), Güllerin Ardından – şiir (2004), Işık Oyunları – şiir
(2005)
, Aşk Şiirleri Antolojisi (2006), Salıncakta Sallanan Rüzgâr – antoloji (2007), Kayıp Zaman At(1990)
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lası –şiir (2007), Seni Beklerken Cancağızım –şiir (2008), Gidelim
mi Dostum – şiir (2011) Derin Yara – şiir (2014) Uzun Günlerin
Kısa Tarihi- deneme (1998) Basit Bir Şeymiş Gibi Sanki Yaşamak – deneme (2006) Mektebin Bacaları – hikâye (2007) Öksüz Çocuklar Galerisi – anılar (2007) 40 Hadis 40 Yazar –derleme (2013)
Yazmak ve Yaşamak- Söyleşiler (2014) Yazmak ve Yaşamak-Söyleşiler ikinci kitap (2016) Ve Sonra – şiir (2016) Çocukça Şiirler
Rüzgârlı Bahçe –şiir(2016) Gül ile Bülbül Meseli –deneme (2017)
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Prof. Dr. NURULLAH KEKLİKOĞLU

1

964 yılında Kütahya’da doğdu. Isparta
nüfusuna kayıtlı olan yazar, ilk ve orta
tahsilini Konya’da tamamladı. 1988’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde (2020)
bulunan Prof. Dr. Keklikoğlu, şiirlerini ilk
kez 1987’de Kelime Dergisi’nde yayınladı.
Daha sonra denemeler de kaleme alan yazar, şiir ve denemelerini Kelime, Bulut ve
Varide dergilerinde yayınlamayı sürdürdü.
Form itibariyle mensur ede karar kılıp bunları Varide Dergisi’nde yayınladı. “Çok Yıldız Görünür Bir Pencereden” isimli “mensureler” yazarın ilk eseridir.

692

Prof. Dr. NURULLAH GENÇ

1

960’ta Erzurum’un Horasan ilçesinde
doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Horasan’da,
Liseyi ve üniversiteyi Erzurum’da tamamladı.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1984
yılında aynı fakülteye araştırma görevlisi
olarak girdi. Akademik hayatına Para ve
Banka dersi vererek başladı. Yönetim ve
Organizasyon alanında çalışan Genç, 1990’da
doktor, 1995’te doçent, 2001 yılında profesör
oldu. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesine
geçti ve orada 7 yıl çalıştı. 2010 yılında
emekli oldu İstanbul Ticaret Üniversitesinde
çalışmaya başladı. Bölüm başkanlığı ve
dekanlık görevlerinde bulundu. 2013 yılında
Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı ve
Kurul Başkanvekili olarak 2015 şubat ayında
görevinden ayrıldı. Halen Merkez Bankası
Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır.
1980 yılından itibaren pek çok edebiyat
dergisinde şiirleri ve yazıları yayınlandı.
Çok sayıda ödül aldı. 1979 yılında MTTB
Hicri 1400 Şiir Yarışması Büyük Ödülü,
Tutkular Keder Oldu romanıyla 1987 Kültür
ve Turizm Bakanlığı Roman Teşvik Ödülü,
Yağmur isimli şiiri ile 1990 yılında TDV
Na’at-ı Şerif Büyük Ödülü, Gül ve Ben isimli

eseriyle, 1998 yılında Tuzla Belediyesince düzenlenen Gül
Şiirleri Armağanı Büyük Ödülü, Hüznün Lalesidir Dünya
isimli eseriyle 1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Yılın
Şairi Ödülü bunlardan bazılarıdır. Tutkular Keder Oldu
romanı Arapçaya çevrildi ve roman çeviri ödülü aldı.
2008 yılında fotoğrafa başladı. Çok sayıda fotoğrafı
ulusal ve uluslararası sergilere kabul edildi ve altın
madalya dahil çeşitli ödüllere layık görüldü ve Afiap
unvanı aldı. İlk kişisel sergisini 2011 mayıs ayında
“Ruhumdan Yansıyanlar” adıyla açtı ve sergilenen
fotoğraflar İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından aynı
adla albümleştirildi. 2016 yılında Ümraniye Belediyesi
tarafından “Sen İstanbul Olsaydın Keşke” isimli fotoğraf
ve şiir sergisi açıldı. Sergide kendisinden başka üç
profesyonel fotoğrafçının daha İstanbul fotoğrafları yer
aldı.
ŞİİR KİTAPLARI: Çiçekler Üşümesin, Nuyageva, Yankı
ve Hüzün, Aşkım İsyandır Benim, Siyah Gözlerine Beni de
Götür, Yanılgı Saatleri, Denizin Son Martıları, Aşk Ölümcül
bir Hülyadır, Hüznün Lâlesidir Dünya, Gül ve Ben, Yürüyelim
Seninle İstanbul’da, Müptelâdır Gemiler Benim Denizlerime,
Sensiz Kalan Bu Şehri Yakmayı Çok İstedim, Birkaç Deli
Güvercin, Çanakkale: Her Şey Yanıp Gül Oldu, Ateş
Semazenleri, Harflerin Simyası,Siyah Beyaz Tabletler, Bilardo
Telmihleri, Yağmur (Toplu Şiirler), Rüveyda ( Toplu Şiirler),
Mahrem ve Münzevi (Toplu Şiirler), Bilardo Telmihleri
ROMANLARI: Tutkular Keder Oldu, Yollar Dönüşe
Gider, İntizar
MESLEKİ ESERLERİ: Başarı Bedel İster, İşletme Ahlâkı,
Örgüt İkliminin Gücü, Zirveye Götüren Yol: Yönetim,
Yönetim El Kitabı, İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk, Yönetim
ve Organizasyon; Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Kalite
Liderliği, Ortaklık Kültürü, - Meslek Yüksek Okulları İçin
Yönetim ve Organizasyon
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OSMAN ÖZBAHÇE

1

971 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Konya’nın Ilgın ilçesinde
tamamladı. Ilgın İmam Hatip Lisesi (1986)
ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
mezunu (1991).
İlk şiiri, Yeni Taşova gazetesinin eki olarak
çıkan Kültür Edebiyat dergisinde yayımlandı
(Mart 1990)
. Şiir ve yazıları sırasıyla Ayane,
Dergâh, Yedi İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları,
Yarın Edebiyat, Hece, Çerağ, Edebiyat
Ortamı, Atlılar, Bumerang, Huruç, Okuntu,
Kökler, Memleket Dergi, Karagöz, Aşkar,
Ücra, Mahalle Mektebi, Türk Dili, Hayal
Defteri, Çilingir’de yayımlandı.
Nisan 2003-Haziran 2006 tarihleri arasında
(on iki sayı) yayımlanan üç aylık edebiyat
dergisi Kökler’in yayın yönetmenliğini
yaptı. Karagöz ve TYB Akademi dergilerinin
kurucuları arasında yer aldı. Ebabil Yayınları
ve Atlas Yayınları editörü.
2007 yılında yayımlanan Kural Dışı adlı
kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından
eleştiri dalında yılın kitabı ödülüne değer
bulundu.

ESERLERI:
Uzun Yürekli
Nehir (şiir / 1999),
Düşmanlık (şiir /
2004), Kral (şiir /
2006), Türkiye Kitabı
(şiir / 2012); Çağının
Mimarı Mimar
Sinan (biyografi
/ 2003), Kitabımı
Öğreniyorum (çocuk
kitabı / 2005); Sağlam
Şiir (eleştiri / 2006),
Kural Dışı (eleştiri
/ 2007), Modern
Şiirimizin Kökleri
(eleştiri / 2008),
Analiz (eleştiri /
2013).

695

ÖZCAN ÜNLÜ

1

968, Ordu doğumlu. Gazeteci, şair, yazar. Şiir ve denemeleri Mavera, Kardelen,
Türk Edebiyatı, Kum Yazıları, Ay Vakti, Yitik
Düşler, Hece, İzdiham, Yedi İklim, Edeb, Bir
Nokta, Karabatak, Dil ve Edebiyat gibi dergilerde yayımlandı.
ESERLERI: Benden Önce (şiir), Aşk
Olur (şiir), Korkuya Türkü (şiir), Ateş Güzeli
(şiir), Besbelli Yalnızlık (deneme), Aynaya Bakınca Söylenen (deneme), Teslimiyet (şiir), Herşeybirdenbire (şiir), Hiç Değilse Bugün (şiir), Kalbin
Ne Marka (deneme), Otuzüç Mesel (şiir), Ahiret
Kumbarası (deneme), Hüzün Boşluğu (şiir)
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RUKİYE AYDIN MADRA

1

979 yılında Kars’ta, Çeçen bir Anne ve Çerkes bir babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına hafızlık, Arapça ve
Farsça eğitimleriyle devam etti. 1991 yılında
hafızlıkta Konya il birincisi oldu. Birincilik
ödülünü Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dan
aldı. Sanatçı bir aileye mensup olmanın getirisiyle şiir ve edebiyat üzerine uzun yıllar
çalıştı ve çalışmaya devam etmekte. 2013
Yılı, Ümraniye Belediyesi Geleneksel Resim
Hikâye Şiir Yarışmasında SULTANIM Şiiriyle
Hece Dalında Türkiye birincisi seçildi. FETHİ
KÜBRA Şiiri 2014 Yılı itibarı ile Hicret Takvimi 1 Ocak sayfasında halen yayınlanmaktadır.
Şiirleri çeşitli dergilerde yayınlandı. Tebriz’de
gerçekleştirilen, 2018, 8. İran Fecr Şiir Festivali
Özel Türk Edebiyatı bölümüne Türk Cumhuriyetlerinden katılan 20 şair arasında yer aldı.
“Serin Ol” isimli şiir kitabı baskı aşamasındadır. Unesco dillerine çevirisi yapılmakta olan
Yüzyılın Türk şairleri Antolojisinin Osmanlı
Türkçesi ve Farsça çevirilerini yayınladı. TRT
de Yaşayan Hazineler, Sultan Bestekârlar ve
Yüzyılın Türk Şairleri belgeselinin danışmanlıklarını yürütmektedir. Eskiz Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanlığını yürüten Rukiye
Aydın Madra evli ve üç çocuk annesidir.

697

SELİM TUNÇBİLEK

1

962 yılında Yozgat’ta doğdu. İktisatçı
olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda
çalıştı. Orta ve üst düzey yöneticilikler yaptı. Seksenli yıllarda başladığı yazı hayatına
aralıksız yazarak devam etti. Öncü Edebiyat
ve Şiir Vakti Dergilerini çıkardı. Şiir Vakti yayınlarını kurdu. Şiir Vakti dergisi genel yayın
yönetmenliğini ve TYB Kayseri şube başkanlığını yürütmektedir. On üçüncü Gün isimli
şiir kitabı ve Davet isimli bir romanı yayınlanmıştır.
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SEYYİD AHMET KAYA

1

966 yılında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine
bağlı Zivanlı köyünde doğdu. Yazar,
ilk ve orta öğrenimini Şanlıurfa’da yaptı.
Başladığı
Yükseköğrenimini
Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ikinci
sınıfında iken bıraktı.
1986 yılında Şanlıurfa Belediyesi’ne girdi
ve buradan 2016 yılında emekli oldu. Bu kurumda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra
1999 yılında Basın ve Yayın Danışmanlığına getirildi; bu görevini bir süre sürdürdü.
Şanlıurfa Belediyesi “Büyükşehir” Bültenini
çıkardı.
Harran Dergisi’nin 25. sayısından
itibaren (1986) yayın editörlüğünü üstlendi.
Bir sürede Yazgı Dergisi’nin editörlüğünü
yaptı. Harran Dergisi, Anzılha, Yaz-gı, Düş
Çınarı, Yedi İklim, Seyir, Ay Vakti; Kürtçe
şiirleri ise Nûbihar dergilerinde yayınlandı.
Çeşitli konulardaki yazı ve makaleleri,
Akit Gazetesi ve yöresel olarak yayınlanan
GAP Gündemi gazetesinde yayınlandı.
Türkiye Yazar Birliği Şanlıurfa şubesinin
kurucularındandır.

ESERLERİ:
ŞİİR: Ölümü Seven
İbrahim Bey” (1991),
Bir Dosta Mektup (2005),
Aşk Divanı (2013);
ANTOLOJİ:
Cumhuriyet Dönemi Urfa
Şairleri (1998),
DENEME:
Şehrin Makamı İbrahim
ve Urfa (2012), İbrahim’in
Yolu (2016).
YAYINA HAZIR
KİTAPLARI: Mela
Kitabı (Mela Ahmet
Cezeri’nin Hayatı, Sanatı,
şiirleri), Şehirli (Şehir
ve İnsan), Şehir İnsan
İlişkisi Bağlamında Urfa
Üzerine Eleştiriler…
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SEYHAN KURT

1

971 yılında Fransa’nın İtalya sınırındaki
Grenoble kentinde doğdu. Ecole Les Marronniers, Jean Jauıes College ve Mersin Dumlupınar Lisesi’nde okudu.
1992 ve 1993’te Mersin’de soyut tarzda ve
yağlıboya tekniğiyle 2 kişisel resim sergisi
açtı. İzmir’de dramatik yazarlık dersleri aldı.
Fransız Dili ve Edebiyatı, Antropoloji ve
Sosyoloji öğrenimi gördü. Selçuk Üniversitesi
Sosyoloji Bölümünden jlean Baudrillard,
Simülasyon Kuramı, Tüketim Toplumu ve
Kültürü konulu çalışmasıyla mezun oldu.
Şiirlerinin bazıları İngilizce, Fransızca ve
Almancaya çevrildi.
Şiirleri ve yazıları; Varlık, Jurnal, Le
Poete travaiUe, Tohum, Çalı ve Türk Dili
gibi dergilerde yayımlandı. Seyhan Kurt,
International PEN-a World Association of
Writers üyesidir.
ESERLERI: Kapa Gözlerini, Destinos,
Hüznün Sözyitimleri, El İlam, Bizden Geçen
Sular
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SÜMEYYE BETÜL

1

984 Ankara doğumlu. Dört üniversiteden
atıldı, beşincisinden mezun oldu. Şiirleri
ve yazıları Hece, Dergah, Karabatak, Melamet, Mahalle Mektebi gibi çeşitli dergilerde
yayımlandı. Bir kamu kurumunda yöneticilik yapmakta. Ahmed Asaf’ın annesi. Çarpışma (Ebabil, 2017) şairin ilk kitabı.

701

Prof. Dr. ŞAHİN UÇAR

1

949’da Sivas’ta doğdu. Sivas Kızılırmak
İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Dört Eylül
Lisesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1968-1972 İstanbul; Doktora Ön Çalışması, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1979; Doktora,
‘Araplar’ın Anadolu Seferleri 640-750’.

Özel Eğitim: 1980-81’de, Amerika’daki Ne
w Jersey Eyaleti Princeton Üniversitesinde
tetkikat (Kendi imkânlarıyla). Diller: İngilizce, Arapça,
Farsça. İş Hayatı: Dört Eylül Ortaokulunda
Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 1973. Dört Eylül Lisesi’nde Müzik Öğretmeni, 1974. Sivas Öğretmen Okulunda Sanat Tarihi Öğretmeni, 1975
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümünde Pal coğrafya ve
Epigrafi Uzmanı, 1976. Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde İslâm
Tarihi Asistanı, 1977. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yrd. Doç.
Dr. 1982. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. 1983. Selçuk Ün. Edebiyat Fak. Tarih Bölümünde Doç.
Dr. 1988. Niğde Üniversitesi (N.Ü.) Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimleri Bölümü Profesör
1993
. (N.Ü.) iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan Vekili 1994. Niğde Üniversitesi Rektör
Yardımcısı 1994.
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Prof. Dr. ŞABAN HALİS ÇALIŞ

1

964 yılında Durayda’da doğdu. İlk, orta
ve lise eğitimini nüfusa kayıtlı olduğu
Çumra’da yaptı. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını
İngiltere’de Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla
tamamladı. Uluslararası İlişkiler alanında
Master derecesini (MA) Reading Üniversitesi’nden, Doktora (PhD) derecesini de Nottingham Üniversitesi’nden aldı. 2002’de Doçent,
2008’de Profesör oldu.
1996 yılından bu yana aralıklarla görev
yaptığı Selçuk Üniversitesi’nde Uluslararası
İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve Avrupa Birliği
Merkezi Müdürlüğü ile değişik koordinatörlükler ve kurul üyeliklerinde bulundu. Aynı
dönem içerisinde Konya Sanayi Odası’nda
danışmanlık yaptı, birçok AB projesi hazırladı ve proje koordinatörlüklerini yürüttü.
Ulusal Ajans’ta Bologna Rehberi olarak görev aldı.
The Mediterranean Quarterly, Central
Asian Survey, Turkish Studies, Perceptions
ve Liberal Düşünce gibi ulusal ve uluslararası
dergiler ile kitaplarda pek çok bilimsel
makale ve araştırma yayınladı. Türkiye-AB
İlişkileri (Nobel: Ankara, 5. Baskı, 2016), Hayaletbilimi

ve Hayali Kimlikler (Çizgi: Konya, 5. Baskı, 2015), Türkiye’nin Dış
Politika Gündemi (Liberte: Ankara, 2001), Uluslararası Örgütler ve
Türkiye (Çizgi, 2006), Balkanlar’da Siyaset (Anadolu Üniversitesi, 6. Baskı,
2016)
ve Turkey’s Cold War (IB Tauris: London, 2017) gibi kitapların
yazarlığı veya editörlüğünü yaptı.
Akademisyenliğin
yanında
topluma
hizmet
sorumluluğunun da bilinciyle hareket eden Prof. Dr.
Şaban H. Çalış, yüksek öğretim kurumlarında kılık-kıyafet
serbestliğini savunan “Üniversitede Özgürlük” bildirisini
hazırladı ve bir grup akademisyenle birlikte konuya ilişkin
geniş katılımlı bir imza kampanyası yürüttü. Alanıyla ilgili
yazılı ve görsel medyada görüşlerini toplumla paylaştı;
ayrıca, güncel konulara ilişkin tartışmalara katıldı ve
yorumlarda bulundu. Siyasetten sinema, edebiyat ve
sanata pek çok konuyla sadece teorik değil, pratik olarak
da ilgilendi. Vakti Geldi (Çizgi, 2005) isimli bir şiir kitabı
yayınlandı.
1996-1997 yılları arasında Başbakanlık’ta danışman
olarak görevlendirildi. 2008’de Başkan Danışman’ı olarak
göreve başladığı Yükseköğretim Kurulu’na 2011 yılında
önce Genel Kurul, sonra da Yürütme Kurulu üyesi seçildi
ve aynı yıl Başkan Vekili olarak atandı ve 2015 yılına
kadar bu görevlerini sürdürdü. Bu dönem içerisinde
BFUG da dâhil pek çok ulusal ve uluslararası kurum,
kuruluş ve kurullarda da YÖK adına Türkiye’yi temsil
etti. Ulusal Ajans’ta kurul üyeliği yaptı. YÖK’te, eğitimde
fırsat eşitliğine aykırı katsayının kaldırılması, Öğretim
Üyesi Yetiştirme ÖYP), Öğrenci ve Öğretim Elemanı
Değişimi (Mevlana ve Farabi) Programları gibi birçok
uygulamanın hayata geçmesinde ve yürütülmesinde
görev aldı.
Halen, 2015 yılında yeniden başladığı Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümündeki görevlerine devam
etmektedir.
Prof. Dr. Şaban H. Çalış, evli ve dört çocuk babasıdır.
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ŞAKİR KURTULMUŞ

1

958 Eskişehir doğumlu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nü bitirdi.
1977 yılından bu yana çeşitli gazete ve
dergilerde çalıştı. Yeni Devir Gazetesi’nde
uzun bir süre ‘Sanat-Edebiyat’ sayfası hazırladı.1980 yılında ‘Tin Yazıtları’ isimli bir edebiyat dergisi yayınladı. İnsan Yayınları’nın
kuruluşunda görev aldı. Eskişehir’de lise öğrenimi sırasında arkadaşlarıyla birlikte ‘Fecir’ isimli bir duvar gazetesi çıkardı.
İlk şiiri Mavera Dergisi’nde 1978 yılında
yayımlandı.

ESERLERİ:

Yönelişler, Mavera, Aylık Dergi, Edep,
Türk Dili, Şiar, Temmuz, Ay Vakti, Ayine,
Bir Nokta, Edebiyat Ortamı, Şehir ve Kültür,
Yedi İklim dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı.

(Şiir) Ah Güzel
Bir Gün, Yusuf’un
Kuyusu, Ölüm ve
Ayna, Denemeler:
Edebiyatın İzi,
Kültürün İzi

Beyan Yayınları arasında ‘Hz. Hamza’ ve
‘Bilal-i Habeşi’ isimli iki biyografi çalışması
çıktı. Halen Çıra Yayınları bünyesinde Edebiyat Dizisi editörü olarak görev yapan Kurtulmuş, çeşitli okul ve belediyelerde düzenlenen edebiyat atölyelerinde dersler vermeye
devam ediyor.
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ŞENER İŞLEYEN

1

ESERLERI:
Hz. Yusuf’un
hayatının anlatıldığı
Pîrahen, Hz.
Vahşi’nin hayatının
anlatıldığı
Rammah ve Suyun
Hikâyesinin
anlatıldığı Buğlem
adlı üç romanı ve
Muhacir Sancılar
isimli bir öykü
kitabı bulunuyor.

973’te Konya’nın Karapınar ilçesinde doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesinde
Elektrik, Anadolu Üniversitesinde İktisat
okudu. Halen Konya’da yaşamakta ve bir
kamu kurumunda yönetici olarak çalışmaktadır.
Şener İşleyen; “elbette edebiyat aşktır,
ama şiir bende doğum lekesi” diyerek
nitelendirdiği şairlik ve yazarlık öyküsünü
“çocukluğumdan beri hep bir şeyler
yazarım!” diyerek özetlemektedir.
1993-1996 tarihleri arasında çeşitli gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığının yanı
sıra aynı yıllarda radyolarda Edebiyat ve Şiir
programları yapmıştır. 2016-2017 yıllarında
Konya FM radyosunda Gedavet isimli Şiir
programı yapmıştır.
Şiir, deneme, makale, hikâye, kitap tanıtım ve gezi yazıları; Akit, Memleket, Merhaba, Türkiye, Yeni Sayfa, Yeni Şafak gazetelerinde, Ayasofya, Ayraç, Ay Vakti, Berceste,
Biz Biriz, Eylül, Harf ve Hayal, İkra’r, Mahalle Mektebi, Raptiye, Temmuz, Yedi İklim,
40’lar Mecmuası Dergilerinde, Edebiyat antolojilerinde ve birçok edebiyat, şiir sitelerinde
yayımlandı. Ayrıca 40’lar Kulübü Yayınevi
tarafından derlenen birçok kitapta deneme,
makale, hikâye, araştırma yazısı ve şiirleri
yayımlandı.
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TAHIR AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

1

959’da Konya / Derebucak’ta doğdu. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Kamu avukatı ve serbest avukat olarak
çalıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında
yöneticilik görevlerinde bulundu. 2004-2018
yılları arasında Konya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, (UCLG) Dünya
Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı, Avrupa
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyeti Üyeliği,
İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (Organization of Islamic Capitals and Cities
- OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities - LHC) Yönetim Kurulu Üyeliği,
İpekyolu Şehirleri Birliği Kurucu Üyeliği ve
Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı, Konya
Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinde
bulundu. Şu anda AK Parti Konya Milletvekili (2020) olarak görev yapan Akyürek evli ve
3 çocuk babası.
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TURAN KOÇ

1

952’de Kayseri’de doğdu. Davut Dağ imzasını da kullandı. Çivril Köyü İlkokulu,
Kayseri İmam Hatip Lisesi (1971), Sümer Lisesi
(1972)
, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
(1977)
mezunu. “Ölümsüzlük Açısından Ruh
Beden İlişkisi” (1990) adlı tezi ile doktora yaptı.
Adalet Bakanlığı (1974-75), Azot Sanayii Genel
Müdürlüğü (1975-81) ve EBK Kayseri Kombinasında (1981-84) çalıştı. 1984’te Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine geçti, burada doçentliğe ve profesörlüğe yükseldi. Türk Felsefe
Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.
“Ay” isimli ilk şiiri Edebiyat dergisinde
, diğer ürünlerini ağırlıklı olarak
Edebiyat, daha sonra Diriliş, Mavera ve Hece
dergilerinde yayımladı. Kayıt ve Dolu Gün
adlı şiirleri 1992’de İngilizceye çevrilerek
Modern Turkish Poetry adlı kitapta yer
aldı. Din Dili adlı eseriyle inceleme dalında
Türkiye Yazarlar Birliği 1995 ödülünü aldı.
(Şubat 1975)

ESERLERİ:
ŞİİR: Kan Gibi Vakte Düşen (1980), Fetret
Zamanları (1983), Ara Dönem (ilk iki kitap birlikte, 1992).
İNCELEME: Ölümsüzlük Düşüncesi
Din Dili (1995).

(1991)

,
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DENEME: Ceylan Kovalamak (1998).
DERLEME: Uluslararası Davud el-Kayseri Sempozyumu (1998).
ÇEVİRİ: Günümüzde İslâm ve Hristiyan, Zihin Felsefesi Açısından Bilık
linç Ruh ve Ötesi (J. A. Shaffer’den, 1991), İşgal Altında
(Nizar Kabbani’den, İ. Demirci ile, 1996)
, Ortaçağ İslâm Felse(Ö. Leaman’dan, 1992)
, İslâmi Hareketler
fesine Giriş
(W. M. Watt’dan, 1997)
, Varolmanın Bove Modernlik
(William C. Chttick’ten, 1997)
, Mukaddemat (Davud
yutları
el-Kayseri’den, H. Şahin ve Sevim ile, 1997)
, İslâmın Vizyonu
(William C. Chttick - Sachica Musata’dan, 2000)
, Mişkâtu’l Envâr
(Gazalî’den, S. Sevim ile, 2000)
.
(W. M. Watt’dan, 1991)
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UĞUR İBRAHİM ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

U

ğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988),
liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.
1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.
Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje
Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında
263. dönem yedek subay olarak Şırnak’ta vatani görevini tamamladı.
İnşaat mühendisi olarak birçok nitelikli
projeyi hayata geçiren Uğur İbrahim Altay,
2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan
Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.
29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 3
Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye
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Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı
(United Cities And Local Governments-UCLG) Eş Başkanlığı,
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı,
Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical
Cities-LHC) Başkan Yardımcılığı,
İslâm Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC)
Yönetim Kurulu Üyeliği,
Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği
Başkanlığı,
Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.
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VURAL KAYA

1

975 Konya Seydişehir doğumlu. Ortaöğrenimini Konya ve Karaman İHL’de
tamamladı. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Cahit
Zarifoğlu’nun Çocuk Kitaplarında Temel
Değerler konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı (2007).
İlk şiirlerini 1995 yılında yayınladı.
1999-2000 (üç sayı) Bumerang Kültür Sanat dergisini çıkarttı.
2001 Yılında Turnusol Edebiyat dergisini
(Fakülte dergisi) yayınladı.
Şiirleri; Dergâh, Kaşgar, Kırklar, Kırknar,
Karagöz, Bumerang, Kırağı, Ücra, Hece, Kökler, Perde Fanzin gibi dergilerde yayınlandı.
Şiir ve eleştirinin yanı sıra çocuk edebiyatına da emek veren Vural Kaya, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılında “Kuşların Kalbine Dokunmak” kitabıyla çocuk
edebiyatı dalında ödüle layık görüldü.
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YAVUZ ALTINIŞIK

1

980 Erzurum doğumlu. Evli, bir oğlu ve
bir kızı var. Kocaeli’de ikamet etmektedir.

İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da, lise
öğrenimini Bursa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lise yıllarında bir arkadaşıyla beraber Amatör Kalemler isminde üç sayılık
bir edebiyat dergisi çıkardı. Şiirlerinin yanı
sıra sinema üzerine metinler yayınladı. Şiir
ve denemeleri ağırlıklı olarak Karagöz ve
Melamet dergilerinde yayınlandı. İlk kitabını
2008 yılında Makyaj Hatası adıyla Ebabil Yayınları’ndan çıkardı. Bu kitabıyla 2009 Zemçi
Çetinkaya ödülünü aldı. Şantiye Modern adlı
ikinci kitabını 2014 yılında çıkardı. Çilingir
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.
Şiirleri sırasıyla Atlılar, Huruç, Vivo, Okuntu,
Kırknar, Dergâh, Yedi İklim, Heves, Mahfil,
Ücra, Aşkar, Karagöz ve Melamet dergilerinde yayımlandı.
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YUNUS EMRE ALTUNTAŞ

K

ayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da, Yüksek Lisansını Yalova’da tamamladı. Bursa’da yaşıyor ve Eğitim Yöneticisi
olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlk şiir ve
hikâye çalışmalarını lise yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında pek çok
dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı.
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar
ilk çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir.
Yeni Dünya Dergisi ve Şehir Kültür Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir dönem
Ahenk Dergisi Genel Yayın Yönetmenliğini
de yapmıştır. Halen Karagöz, Aşkar, Mahalle Mektebi, Hece, Şehir Kültür, Genç Doku,
Değirmen ve Yenidünya başta olmak üzere
pek çok dergide edebi, fikri ve aktüel çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir.
TYB Üyesidir. Evli olan şairin Melikşah ve
Zeynep Şiir isminde iki çocuğu bulunmaktadır.
ESERLERİ: Huzursuz Rabıta (şiir), Ebabil
Yayınları, Ulu Cami Kitabı (Komisyon), Bursa
Kültür Aş, Bursa’nın Mahalleleri (Komisyon),
Bursa Kültür Aş, Yüreğimdeki Hatıralar (HikayeEditöryal)
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ZEYNEP ARKAN

1

975’te Adapazarı’nda doğdu. Sakarya
Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
bölümünden mezun oldu.
İlk olarak İstanbul, Adapazarı ve Tokat’ta
öğretmenlik yaptı. Bir süre kaldığı Anadolu’da sadece çocuklar ve şiirlerle geçen günlerin toplamıyla İkrar adlı şiir kitabını yayımladı. Lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte
“Yaklaşım” adında tek sayılık bir dergi çıkardı. Çeşitli özel dosyalarda şiir ve eleştirinin
yanı sıra dijital kültür, internet, sosyal medya
gibi konularda çalışmaları devam eden şairin, Modern Şiir Deneyleri ve İkinci Yeni Şiiri
üzerine dersler veriyor.
Arkan’ın şiir, yazı ve şiir eleştirileri; Heves, Kökler, Kırknar, avant gardé, Karagöz,
Hacı Şair, Karabatak, Mahalle Mektebi,
Sompla Ka, Hece, Davud’un İnsanları, Dergâh gibi dergilerde yayımlandı.

Şiir kitapları: İkrar (2006, Ebabil yay.), Orada Merhamet Varmış (2015, Ebabil yay.) Arkan’ın ikinci şiir
kitabı Orada Merhamet Varmış, Eskader tarafından 2015 Yılı Şiir Kitabı ödülüne lâyık
görüldü.
Kocaeli’nde yaşayan Arkan öğretmenlik
görevine devam ediyor.

şölenlerden
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2. Türk Dünyası Yazarlar Zirvesi 3 Mart 1996’da Konya’da yapıldı.
ÖNDEKİLER:
Mehemmet İsmail (Azerbaycan Yazarlar Birliği Genel Sekreteri),
Bahaeddin Karakoç, D. Mehmet Doğan, Halil Ürün (Ev Sahibi),
Kaldarbek Naymanbay (Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı)
İKİNCİ SIRA:
Renat Muhammedi (Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı) Töre Mirza
(Özbekistan Yazarlar Birliği Genel Sekreteri), Ali Akbaş (TYB), İskender
Muzbeg (Prizren Türk Yazarlar Birliği Başkanı), Celil Sadıkov (Kırgızistan
Yazarlar Birliği Başkanı)
ARKADAKİLER:
İlhami Emin (Makedonya Türk Yazarlar Birliği Başkanı),
Mustafa Çalışkan, Yanındaki ? ve Ahmet Efe.
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9. Mevlâna Şiir Şöleninden

9. Mevlâna Şiir Şöleninden

719

1990’lı yıllar... Altınbaşak Şiir Şölenine katılan şairlerimiz...

1990’lı yıllar... Ahmet Köseoğlu, merhum M. Akif İnan...
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TYB Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’nden / Edirne 2019

TYB Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’nden / Edirne 2019

721

Nurullah Genç, İbrahim Demirci, Zemçi Çekinkaya

M. Akif İnan ve Nurettin Durman

722

1990’lı yıllar...Ahmet Aka, Hasan Kuvvet, M. Ali Köseoğlu,
Ali Bektaş ve rahmetli Zemçi Çetinkaya

Nurettin Durman, M. Önal Mengüşoğlu ve Murad Kapkıner

723

Altınbaşak Şiir Akşamlarından... Ahmet Aka - Büyükşehir Belediye Başkanı
Halil Ürün ve program sunucusu Serdar Akça.

İbrahim Demirci

724

1990’lı yıllar... Şairlerimiz Aydınçavuş’ta....

1990’lı yıllar... Şairlerimiz Aydınçavuş’ta....
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Nurullah Genç

Prof. Dr. Hayri Erten

Osman Özbahçe

Özcan Ünlü

Şener İşleyen

M. Ali Köseoğlu

Emre Öztürk

Vural Kaya

727

Ahmet Efe

Mustafa Özçelik

Hicabi Kırlangıç

Ahmet Kot

Hatice Toprak Çevik

Hasan Hüseyin Çağıran

Hüseyin Atlansoy

Hasan Boztaş
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TYB Konya Şube Başkanı
Ahmet Köseoğlu,
Şair Hicabi Kırlangıç’a
plaket takdim ederken...

Mevlânâ 7. Şiir Şöleninden... 2017
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TYB Konya Şubesi ilk binası

TYB Konya Şubesinde şair ve yazarlarımız bir arada...
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Mevlâna 7. Şiir Şöleninden... 2017

Mevlâna 7. Şiir Şöleninden...

Mevlâna 7. Şiir Şöleninden..
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Konya Büyükşehir
Belediyesi
Kültür Daire
Başkanı
Mücahit Sami
KÜÇÜKTIĞLI,
TYB Konya Şube
Başkanı Prof. Dr.
Hayni ERTEN’e
plaket takdim
ederken. (2017)

732

