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Editör’den
Padişahlar ve şairlerle ilgili bir çok hikâyeler
anlatılır. Bilirsiniz...
Harun Reşid, ne kadar uzun olursa olsun yanında
okunan şiiri kolaylıkla ezberleyebilirmiş. İki kez okunması
yeterliymiş. Kölesi ise sadece bir defa dinlediğini zihninde
tutup tekrarlayabilmek gibi bir yeteneğe sahipmiş.
Düzenlenen yarışmada doksan dokuz beyitlik şiirin şairine
“Bu şiir senin değil, bunu benim kölem bile biliyor.”
Diyerek perdenin arkasında şiiri dinleyen kölesini çağırarak
tekrarlatmış. Köle şairin şaşkın bakışları arasında doksan
dokuz beyitlik şiiri baştan sona okuduktan sonra, Padişah
“Ben de biliyorum, istersen ben de okuyayım” demiş.
Kendi yazdığı şiirin başkaları tarafından okunması kim
bilir o şairi ne kadar garip bir duruma düşürmüştü.
Nedim yazılması istenen şiiri unutmuştur. Bir gün
huzurdayken sorulunca hatırlar ve tereddütsüz kuşağından
çıkardığı kağıdı okumaya başlar. Uzun ve son derece güzel
kasidelerinden birini tamamlayınca Padişah kağıdı ister.
Nedim’in dizlerinin bağı çözülmüştür. Çünkü kağıt boştur.
Cezalandırılmayı beklerken bu üstün yetenek gösterisi
ödüllendirilir.
Çok pahalı dergilerde çok güzel fotoğraflar
yayınlanıyor. İki sayfayı kapsayan fotoğrafın iki üç satırlık
bir yazısı var. Gerçekten fotoğraf o kadar güzel ki o iki üç
satırlık yazı bile fazla aslında. Sayfaları karıştırıyorsunuz,
hacimli derginin bütün sayfalarında toplam yazı miktarı
onda biri bile değil. Önceleri bazı özel dergiler için söz
konusu olan bu durum gittikçe yaygınlaşıyor. Hatta
gazetelerde bile yazı gittikçe azalıp resim gereğinden fazla
büyür hale geldi.

Ama görselliğin bu kadar ön plana çıkmasının
nedeni bütün bunlar değil. Ne teknolojik gelişmelerin
sunduğu sınırları gittikçe genişleyen imkanlar, ne netlik,
ne tarafsızlık ne de ayrıntılı yansıtabilmek görselliğin bir
çok şeyin yerine geçişini açıklayamaz. Emek, bedel, pazar,
tröst, arz, talep cinsinden kavramları işin içine karıştırmayı
abes bularak bir diğer noktaya işaret edebilme çabası
sadece bütün bunlar.
Görsellik yaşam alanlarımızı tümüyle daraltıyor
aslında. İnsana sunduğu hayalle gerçek arasında bir dünya.
Gerçekleşmesi mümkün olmayan tatların ve hazların
tatmin aracı. Gerçeğe hazır olmayan, gerçeğin bedelini
ödemeye gözü kesmeyenlerin düşük ücretle kapattıkları
ikinci el mallar gibi. Hiç yok denmeyecek kadar var ama
gerçeğinden hem çok uzak, hem çok uzaklaştıran.
Görsellik kuşkusuz okumanın alanına en az diğer
alanlar kadar girdi. Körlerin neden hafızalarının çok güçlü
olduğunu bu durum biraz açıklıyor galiba. Görsellik
fiziksel bir eylem. Okumak fiziksel olarak başlayan ama
onun ötesine taşan zihinsel bir eylemdir. Yazanla okuyan
arasında kurulan bu zihinsel iletişimin duygusal paylaşımla
bir ileri noktaya sıçraması onu o sırlı, o anlaşılmaz, o
derin, o tutkulu, o vazgeçilmez, o yaşamak kadar sıradan
ve yaşam kadar olağanüstü konuma getiriyor.
Bu tadı yaşayabilmek, görselliğin zihne vurduğu
prangayı kırabilmeye mi bağlı ? Yoksa şiiri ödüllendiren
Padişahlar mı gerekiyor ..?
Bugünün padişahları mı ?
Sezai Karakoç ne diyordu onlar için ?

Teknolojinin sunduğu bu müthiş nimet sayesinde,
gidemeyeceğiniz uzak bucakların, giremeyeceğiniz özel
ayinlerin, ulaşamayacağınız sırlı bilgilerin gözlerinizin
önüne serilivermesi ödediğiniz parayla kıyaslanamayacak
kadar büyük bir hizmet. Hangi kudretli kalemden çıkmış
bir yazı, fotoğraf karesinden yansıyan resim kadar açık,
net, tarafsız, ayrıntılı yansıtabilir konusunu ?

“Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı
ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim
bunu bana söylemediniz”
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Süleyman Pekin
Aşktır Şiirimin Şarjörü
Aşktır şiirimin şarjörü kavuşmaktır
Vurdukça artıyor hasret bu menem vuruşmaktır
Gri bir sis bulutu ve derinliğinde hançer
Dağlar gibi ıssızdır sensiz Kürtün’de geceler
Senden sonra endamınla başbaşayım şimdi
Bu yağız yalnızlık senin sırrına erişimdi
Gizlerime dol ey güllerin gülü dehlizlerime
Gel ruhumda dolaş bu gün kalbim yerine
Sensizlik ta şuramda asılı bir yüktür
Bil ki sevdam iğne deliğinden geçecek kadar büyüktür
Hangi yangın yemiş kafiye beni sana götürür
Hangi aç bırakılmış mağma bu içimde yürür
Yolluğun bir ürpertinin keskin yanıdır
İşbu doğranmış çığlık bir çığ heyecanıdır
Yollarda çırpınan bir yürek görürsen dönüp bakma
Lakin külleri kalsın yadigar onu bırakma
Özülkemi haşat eden güç tanrı vergisidir
Çekeceksin oğlum aşk G-3 mermisidir
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Hayri Bostan
Hayat Devam Ediyor (3)
Binalardan sağ kurtulanlar dışında ortalıkta
kimse yok.Kardeşimin dairesini zor tespit
ediyoruz.Bütün binalar deniz tarafına
doğru yıkılmıştı.Orada,ikinci katta,salon
tarafında nasılsa bir aralık kalmıştı.Elli
santimetre yüksekliğinde bir aralık.Hemen
oradan sokuluyoruz ve altı yaşındaki
yeğenimi,yüzü gözü kan içinde buluyoruz.
Çocuk tam bir şok halinde.Alıp arabaya
götürüyoruz ve dört yaşındaki öteki
yeğenimi de buluyoruz.Onun hiçbir şeyi
yok.Onu da arabaya koyuyor,dönüyoruz
enkaza.Derinlerden bir kadın sesi geliyor.
Çocukların annesi diye düşünüyoruz.
Salonla odaların arasına kiriş oturmuş.
Ötesinde ne var,belirsiz.Binanın arkasına
geçmek istiyoruz.Aman Allah’ım!Her
tarafta cesetler,kiriş ve kolonların altında
kıvranan
genç
bedenler...Kardeşimi
unutuyor,onlara yardıma çalışıyoruz,ama
nafile!Üzerlerinde kocaman apartmanın
beton yığınları.Ötekine koşuyoruz,durumu
biraz daha iyi,kurtarılacak gibi.Onunla
hem
konuşuyor,hem
kurtarmaya
çalışıyoruz.Ayakları bükülmüş vaziyette
sıkışmış.Çocuklar
arabada,biri
ağır
yaralı,kardeşim,hanımı ve yedi yaşında
kızları orada bir yerlerde,durumları
nedir,bilmiyoruz.Yalvaran ,acı çeken gözler
üzerimizde.Nasıl geçer gideriz?Ellerimizle
boğuşuyoruz beton yığınlarına karşı.Bir saati
aşkın bir süre uğraşıyoruz,aklımız arabadaki
çocuklarda,yüreğimiz kardeşimde...Adının
Nejat olduğunu öğrendiğimiz yirmi altı
yaşındaki genci çıkarıyoruz sıkıştığı yerden.
Acı çekiyor,müdahale edilmesi gerek.Orada
öylece oturtuyoruz enkaz yığınının tepesine.
Aşağıya indirmek mümkün değil.Yanına
birisini bırakıyor,aceleyle çocukları alıp
dönüyoruz.Çocuğu doktora yetiştirmemiz
gerek.Ve haber vereceğiz durumu,yardım
alacağız,alet,edevat alıp döneceğiz.

Orada canlarımız......

D

epremin ilk şokundan
sonra
herkes
doğal
olarak
yakınlarına,
anasına,
babasına,
kardeşlerine
koşuyor,
birbirlerinden
haber
almaya çalışıyorlardı. Yıkılan binalardan
yükselen toz bulutu kaplamıştı gökyüzünü.
Her taraftan çığlıklar yükseliyordu.Siren
sesleri,ambulans ve itfaiye sesleri gecenin
karanlığını
yırtıyordu.Evimizin
karşı
tarafında bir dizi apartman vardı.Onlardan
hiçbiri
yerinde
gözükmüyordu.Büyük
küçük,yaşlı genç,çoluk çocuk herkes
öylesine korkmuştu,öylesine bir dehşet
yaşamıştı ki,kimsenin kimseyi yatıştıracak
hali yoktu.Bulunduğumuz yerin yukarısında
bir baraj vardı.”Baraj patlayacak,herkes
yüksek yerlere kaçsın” diye bir haber
yayıldı ve herkes kaçışmaya başladı.Bu
durum kasabada enkaz altında kalanların
kurtarılmasını daha da zorlaştırmıştı.
Bir tek kardeşim Halil’den haber
alamamıştık.Telefonlar kilitlenmişti.Sabah
namazından sonra O’nun oturduğu,İzmit’le
Gölcük arasındaki siteye hareket ettik.
Yolun her yanında aynı manzaralar...
Yerle
bir
olmuş
binalar,koşuşturan
insanlar,ölüler,yaralılar ...D.100 Karayolu
boydan boya yarılmış.Oluşan kocaman
yarığa iki yönden gelen araçlar saplanmış.
Geçmek mümkün
gözükmüyor.Neyse
ki bir yolunu bulup geçiyoruz.İçimizde
korkuyla karışık bir umut.Bir şeyleri yoktur
inşallah!..
Siteye vardığımızda durum dehşet
vericiydi...Bütün site yerle bir olmuştu.
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Şiir
Köye
gidiyoruz,ne
haber
verecek
kimse var,ne de yapacak fazla bir şey.
Balyoz,kazma,kürek,demir makası ve benzeri
aletlerle dönüyoruz.Yollar kilitlenmiş...

KHayrettin Geçkin

Siteye vardığımızda gördüğümüz aynı
manzara.Konutlardan canlı çıkan birkaç
yaralıdan başka kimsecikler yok.Orada bir
yerlerde canlarımız var.Kardeşim,gelinimiz
ve dünyalar tatlısı yeğenim Esma...Ve
diğerleri...Hepsi bizim canlarımız.Elimizden
bir şey gelmiyor.Sabahleyin kurtardığımız
Nejat’sa,orada,öyle,nasıl oturtmuşsak o
şekilde ölmüş.Yüzünde bir tebessüm takılı
kalmış.Babası,annesi ve kız kardeşi de
oracıkta çoktan ölmüşlerdi.

gün tekrarları

gün tekrarları

Tuza doymasını düşünüyorum bir denizin

Kardeşimin
dairesinden
gelen
seslerin,onların komşuları imiş.Birinci katta
oturduklarından üst katlar deniz tarafına doğru
yıkılınca birinci kat çökmemiş,onlar da orada
canlı kalmışlardı.Onların kurtarılmasına
öncelik veriliyor ve tam on dokuz saat
sonra sapasağlam çıkarılıyorlardı.Sevinç
ve korkmuşluk çığlıkları ile yankılanıyor
enkazlar...Ve gece iniyor bir yorgan gibi.Sivri
sinekler de saldırıya geçiyor acımasızca.
Açlık,susuzluk,sigarasızlık ve uykusuzluk.
Hepsinden kötüsü çaresizlik ve umutsuzluk.
Orada canlarımız.Acaba hala canlılar
mı,ölmüşler mi?İçimizde bir yerlerde bir
umut hep kaldı.Horlama gibi bir ses duyar gibi
olduk.Bir kompresör bulmalıyız.Dağlardan
tepelerden köye varıyoruz,bir kompresör
buluyoruz ve dönüyoruz.Yollarda adım
atmak mümkün değil.Öyle susadım ki,mazot
bulsam içeceğim...Gece onda varıyoruz
enkaza.Hiçbir şey yapmak mümkün değil.
Çaresiz,beş kişi sıkışıyoruz bir arabanın
içine.Sabah kaldığımız yerden devam etmek
için uyumalıyız.

Dağların saklanmasını kendi ardında

Saçların bende ağarıyor
Sende eskiyor kalbim

g

Hayri Bostan
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Şiir _ Adnan Şerifoğlu
y a

r
Züleyha Şiirleri

sen benim “yâr edilmeyen yar”im
ince bileklim eşsiz seslim benzersizim
sen benim zahmetle inen rahmetim
zifir saçlım gece gözlüm seher kokuşlum
sen yüreği merhamet merhamet nakışlım
sen keklik sekişli ceylan bakışlım
sen kuğu salınışlım tarifsiz edalım
nisan sabahı açan gülüm bahçe baharım
sen uykusuz gecem huzursuz gündüzüm
sen gönül sarayında kusursuz ecem
sen kardelenim yağmur çiçeğim
sen tereddütüm sen kararım
sen dünyam sen ahretim sen ahretliğim
sen ârafım sen cennetim sen cehennemim
umudum umutsuzluğum her dem yeniden bulduğum
sebebi hayatım ağulu aşım eşsiz sırdaşımsın benim
Adnan Şerifoğlu
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Selman Metinoğlu
Yerel Kurtuluş Ulusal Kimlik
tarihinin son starları, yani hakiki yıldızları;
yani

K

urtuluş günüydü o gün. 80
yıl önceki 28 Hazirandı.
Mürettep kolordu kumandanı
Kâzım Bey, günlerdir süren
muharebelerin neticesini almak üzereydi.
İzmit’in Doğu ve Güney kısımlarında kalan
son Yunan kuvvetlerini de Mürettep fırkaya ve
Sakarya Mıntıka kumandanlığına keşfettirdi.
Yunan taburlarının son taarruzları da Akıncı
kolları ve Topçu ateşi ile bastırılmış ve düşman
28 haziranın ilk saatlerinden itibaren şehri
boşaltmaya başlamıştı. Saat 7 sularında İzmit’te
tek bir Yunan askeri bile kalmamıştı. Bu arada
33. süvari alayı da şehre girmiş ve istasyonda
karargah kurmuştur. Öğle saatlerinde İzmit
mürettep fırka 3. tabur Kumandanı Yüzbaşı
Rasim bey, İzmitlilerin bayraklı ve alkışlı
karşılamalarıyla şehri teslim alacaklardır.

Zobuoğlu
Hasan
Bey,
Gebeşoğlu
Mehmet ağa Müslüman Osman, Halit molla,
Kocabaşoğlu Rıza Bey, Metozade Hüseyin
Bey Fırat Molla Arnavut Kazım, İpsiz Recep,
Yahya Kaptan, Kara Fatma, Halit Pehlivan,
Gavur Ali, Çolak Mustafa, Mehmed Cemal,
Memiş ağa Nuri ağa Mahmut ağa ve diğerleri...
Yani yaşamak için değil de yaşatmak için
yaşayanlar. Ve Fethiye caddesinde atılan her
adım o diğergam güvercinlerin yüzü suyu
hürmetine.

Evet, şehir asla unutmaz. Şehirliler bazen
hangi şehirde yaşadıklarını unutsalar bile.. ve
şehir soruyor,” Neyden kurtulduk” Kurtuluşun
Maliyeti nedir? Şair niye “ Allah bu millete
bir daha İstiklal marşı yazdırmasın” diye dua
etmiş?

Ve şehir bir daha bir başka bayrağa
asla teslim olmaz. İzmit’tir bu, miladi
1337 de Orhan Gazi’ce alınmıştır. 2 yıllık
Yunan,rum,ingiliz,ermeni ve bilimum tedhiş
çetelerinin kanlı koalisyonuna bin bir acıyla
dayanmış ve bu kez Hicri 1337 de kurtuluş
soluğu almıştır. Ama İzmit sancağını mezalim
tablosu karadır: öldürülen 1194 yaralanan
151, kaybolan 314 tecavuz edilen 722 , taşınırtaşınmaz mal kaybı 155.955.730 lira ( 1 USD =
0.70 LİRA )

Sonra... Sonra efsane geri dönüşmüş,
kriz dış borçla sona eresiymiş, açıklar
kapanıyormuş, tele-gündemler, yarı resmi
magazinler, şunlar-bunlar...

Kurtuluş mu dediniz, o bir gölgedir. 28
Haziran anlam ve önemine binaen takvimdeki
yasak bölgedir. Kutlu olsun!

Selman Metinoğlu

Türk Milletinin hafızasının olmadığı
söylenir. Hele bu soykırım soslu, sanal masallar
devrinde unutulacak şey mi? Hani derler ya
“unutulanlar unutanları asla unutmazlar “. İzmit
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Coşkun Yüksel
Cuma Mektubu
Biri tanımadığım ve ihtimal ki hiç
görmediğim biri işleri bitirdi.

Sana epeydir yazamadım. Hiç bir
sebebi yok. Her zamanki gibi gözlerimi
içimden dışarı çevirdiğimden başka.
Bir zamandır dışarılarda bir şeyler
arıyorum yine. Her zamanki gibi hiç bir
şey bulamayacağımı bile bile.

Valizini topladı ve hadi bana
müsaade bile diyemeden göçtü öte
tarafa. Şimdi onun gözlerinde ki
perde açılmıştır. Her şeyin hakikatini,
önemini veya önemsizliğini görme
imkanına kavuşmuştur. İşte yaşadığımız
hayatın sıkıntısı burada. Bu günlük
koşuşturmada
ölüm
yok.
Onun
düşüncesi, onun bütün hayatı kuşatması
gereken en büyük gerçek oluşu yok.

Dışarıya doğru bir şeyler yapmaya
veya düşünmeye başladığım her
zaman olduğu gibi yine kafamı kalın
ve yüksek duvarlara çarpıp öyle
kendime geleceğim. Yapamayacağımı
, başaramayacağımı anlayıp gözlerimi
yine içime çevireceğim.

Sen yanımda olsaydın, her an bir
şeyler yapan, durmadan kıpırdanan ve
her saniyeni anlamlı ve kalıcı bir şeyle
doldurma tutkunun uzantısı çırpınışın
olsa bu kadar yıkkın ve bezgin
olmazdım. Kaşlarını çatar ve bana

Dertler analara söylenmez değil mi?
Başkalarıyla paylaşılan dertler azalır.
Analarla paylaşılan dertler çoğalır değil
mi?
Bugün ayın biri. Okul başlıyor. İşbaşı
yapacağız. Yine inanmadığımız bir
çabanın içinde zamanları katledeceğiz.
Tek mazeretimiz de ne yapalım , çaremiz
yok olacak.

- “Hadi kalk! Zayıflık yok!” derdin.
Bilmem ki süte düşen iki kurbağanın
hikayesini de anlatır mıydın ?
Hani çok önceleri ben çocukken
-senin yanında hep çocuk kalacaktım ve
bu ne güzel olacaktı biliyor musun?anlattığın şu meşhur kurbağa hikayesini.
İki kurbağa süte düşmüşler. Bir müddet
çırpınmışlar kurtulmak için fakat süt
kabının -hayata benzeyen- kalın ve
yüksek duvarlarını aşamamışlar. Sonra
biri bırakmış her şeyi, önce kurtulma
ümidini kaybetmiş sonra direncini. Ve
boğulmuş. Öteki inatçıymış, ümidini
kaybetmeyecek kadar yaşama sevinci
içindeymiş, asla pes etmemiş, yorulmuş,
durup dinlenmiş tekrar başlamış
çırpınmaya. Sonunda ayakları bir
sertliğe değmiş. Sütün içindeki sürekli

İnanılmaz derecede zorlaştırılmış,
adeta insanların birbirlerine “ne
yapabilirim de şunu rahatsız ederim”
diye uzun süre düşünülmüş de öyle
düzenlenmiş -veya düzensizleştirilmişbir
devinmenin
içine
balıklama
atlayacağız.
Koşuşturma, bitmeyen
işleri bitirmeye yetişmek için olacak.
Ne işin anlamı üzerinde durup düşünme
imkanımız olacak. Ne de kendimizi
vererek karşılığında hiç bir şey alma
ümidimiz olmaksızın kendimizi vererek
bitirmeye çalıştığımız işlerin bitme
ihtimali.
Şu anda bir sela sesi duyuyorum.
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çırpınışının bir yağ topağı oluşturmaya
başladığını fark edince daha bir ümitle
sarılmış çırpınışına. Ve kurtulmuş.
Bu hikayeyi sen bana anlattığında çok
etkilenmiştim. Bende kendi çocuklarıma
anlattım.
- “Kızım bazen kendimi hayat denilen
bu okyanusta süte düşmüş kurbağa gibi
yapayalnız ve çaresiz hissediyorum.
Ama yine de çırpınmayı bırakmıyorum.”
Dedim.
Kızım bana
- “Ama baba! Kurbağanın ki sütmüş
sen okyanus diyorsun ! Yani su, suda ne
kadar çırpınırsan çırpın yağ çıkmaz ki”
diye cevap verdi.
İnsanlar ölümü unuttukları için bu
kadar umudunu kaybettiler. Kuru bir
mantık, bir adım sonrasını bile zar zor
aydınlatan ama kesinlikle daha öteleri
göstermeyen kupkuru bir mantık işi allak
bullak eden. Bozan. Değersizleştiren.
O kuru mantık yerine hayatı önce
anlamlamdıran ölüm düşüncesi, sonra
güzelleştiren beklenmedik olayların
beklentisi her şeyi yerli yerine
yerleştiriyordu. Ve tıpkı senin gibi hem
ölümle içiçe hem bitmeyen bir umutla
tükenmeyen bir direnişle hayata sarılmak
mümkün olurdu.
Hayat güzelleşirdi böylece.

Coşkun Yüksel
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Zor Hikaye

Şiir _ Zeki Taşar

Hasan Zor
Henüz on yedisinde, adam olmak
sevdasında... Adam olmak; nasıl
olunacaksa, ne olunacaksa? “Adam”
ne anlama gelirse, bilinmeden adam
olmak.... Sonrası... Adam olmak da
yetmez, toplumuda “adam” etmek... Bir
bilinmezi bilinir kılmak ve “o” olmak
ve topluca olunmak... Zor hikaye; zor ve
çelişkili. Ne hazindir ki; çelişki hikayeyi
anlamsız kılmaz, hatta daha çok çekici
kılar.
Henüz on yedisinde, adam olmak
sevdasında...Hiç kimseyi beğenmez;
olması gerekenden daha çok, olmaması
gerekendir kafasındaki ölçü. Olmaması
gereken... Zor ve çelişkili... Ama bir o
kadar anlamlı; “doğru”su bilinmeden
yanlışı görmek...
Henüz on yedisinde, adam olmak
sevdasında... Ve “adam” larla tanışır,
tanıştıkça adam olmaktan uzaklaşır,
tiksinir, çünkü cebine sokuşturulan
adresler, Platonun terk ettiği mağarayı
gösterir. “Doğunun” ve “Batının”
kaybolduğu; her şeyin “bence sağ” ve
“bence sol” taraf olduğu; “Bence”likten
başka yön bulunamayan mağaraları...
Şimdi terkeyledi; hem on yedisini,
hem de adam olmak sevdasını.
“Mağaradakiler” hala mağaradalar.
O, Güneşin doğuşunu arkasına alarak,
uzanan gölgesiyle, “iki yakası” bir araya
gelemeyen “Bu ülke”de “yakalar arasına”
köprü olmak sevdasını keşfetti.

nasıl
nasıl tutabilirim
gökteki yıldızları
nasıl koparabilirim güneşi yerinden
nasıl durdurabilirim ölümü
nasıl kurtulabilirim
bu kadar başbelasından
nasıl atabilirim içimdeki kini
nasıl boğabilirim acılarımı
kör bir kuyuda
nasıl yoktan var olabilirim
nasıl düşler kurabilirim
nasıl sevebilirim ki seni

Zamanın güzergahında bu köprüden
geçenler O’nu ve sevdasını hayırla yad
etmekteler.
Ruhun şad olsun Cemil MERİÇ!
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kalemkarlık
Kalem işi genellikle gümüş üzerine çelik
kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine
kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Ucu
sivriltilmiş bir madde ile (Genellikle madenden
yapılır) kendisinden daha yumuşak bir alana
çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir.
Çivi yazısı bunun çarpıcı ilk örneklerindendir.
Sanatkâr, kalem işinin yapımında şöyle bir yol
izler: Kuyumcudan gelen şeklillendirilmiş gümüş,
ibrik, tepsi, zarf, şekerdenlik ve bunun gibi şeylere,
biçimlerine uyacak şekilde, kağıt üzerine taslak
yapar. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine
göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar.
Değişik kalem çalışmaları, derin kalem ve yüzey
yalamaları, işi daha dekoratif ve alımlı gösterir.
Güzel eser sayısının az olduğu kalemkârlık sanatı,
savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve
her üç sanatta da üstün el becerisi şarttır. Kalem
işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi, diğer
tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır.

kalemkârlık (The Kalem Work)
Kalem-work is an art of decorating silver through incising the smooth surface, namely opening
little canals on it with the help of a styli(kalem). Carving lines with a sharply pointed instrument(usually
made of metal) on a softer surface is a practice as old as the history of human being. Cuneiform writing is
one of the first and most striking instances for this. The craftsman follows up away like that in the kalem
work: He draws out a sketch on the paper to be applaid to the silver ewer, tray,cup-holder,sugarpots,..etc
which he receives from the silversmith for decoration. After that, according to the nature of the design
he has drawn, he completes his work using kalems of various shapes and thiknesses. The use of various
types of kalems, some deep kalem incisions and some more superficial ones make the appearence of the
work more decorative and attractive. It is possibble to say that, the art of “kalemkârlık”, in which the
number of beautiful art objects is small, is a stepping stone to “savat” and “hakkak” arts. All three art
branches require superior hand skill. “Kalem işi” has been employed either alone or in combination with
other techniques very often.
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Hikâye

Z

Coşkun Yüksel
Zağge

ağge’ de yine bir gece vaktidir.
Zağge’yi sen nereden bileceksin.

Dünyanın
unutulmuş
bir köşesidir orası. Belki hiç bilinmemiş. Ve
hatırlanılmasına gerek kalmamış, uzak, çok uzak
bir öte bucaktır Zağge. Munzur dağlarının granit
zirveleri vardır. Kuş uçmaz, kervan geçmez derler
ya işte öyle. Kuş uçmaz kervan geçmez bile yetmez
anlatmaya orayı. Ot bitmez böcek ötmez demek
daha doğru. Dağlar yükselir gökyüzüne doğru.
Çıplak kayalar, tırmanılması mümkün olmayan
yüksek tepeleriyle. Sen o dağlardan geçip gitmek
zorundasındır. Bir geçit bulunmalıdır aralarından bir
yerlerden. Tırmanmak aşmak zorundasındır. Tıpkı
yaşamak gibi. Zor... Umutsuz...

Başarsan bile sevinemeyeceğin bir uğraştır
oralardan geçip gitmek. Hele bir de yalnızsan.
Gittiğin yerde seni bekleyen yoksa. “Bir daha
dönüp bakmam buralara” diyemeyeceksen. Başını
kaldırınca kıvrılan yolun kaybolduğu noktalarda bir

bulut kümesi görürsün. Pülümür o bulutların
ötesindedir. Tırmandıkça bulutlara yaklaşırsın.
Sonra bir sis kaplar etrafını. Daha tırmanırsın.
Hava açılır. Güneşi görürsün. Aşağılara baktığında
bulutu fark edersin. Anlarsın ki bulutların üstüne
çıkmışsındır. O dağların arasındaki tek yol Karasu
ırmağının kenarında düzeltilmiş toprak parçasıdır.
Yoldur sonuçta. Üzerinde seyir halindesin ya.
Gidiyorsun ya. Yolun bir tarafı derin bir uçurum.
Uçurumun içinde akan ırmağı görürsün. Yolun
diğer tarafı bir duvar, sonsuz yükseklikte bir duvar
gibi yükselip giden granit kayalardır. Bu kayaların
girintili birleşme noktalarına tüneller yapılmıştır.
Yol içinden geçer. Tünelin ucunda ışık görünse de
içi korkulu bir loşluktadır. Karanlıktır. Sular sızar
tavanından.

Zağge işte bu yolun tam orta noktasında bir
su kaynağıdır. O kadar soğuktur ki su, söz gelimi
kalemin düşse suyun içine, -ne kadar değerli olursa
olsun, hatta isterse Pelikan marka olsun- elini
sokup alamazsın. Elini sokarsın, bir iki karıştırırsın
sonra elini çekmek zorundasın. Soğuk adeta yakar
canını. Üşürsün. Mola yeridir Zağge. Uyduruk bir
jeneratörden elektrik
almışlardır.
Suyun
aşağılara
yuvarlanırken
çıkardığı
gürültü
ile bu motor sesi
kulakları sağır eder.
O sessiz tabiatın
içinde
insanlar
birbirleriyle bağıra
bağıra
konuşmak
zorunda
kalırlar.
Zağge’den hemen
sonra
tüneller
başlayacaktır. Sonra
Pülümür.
Sonra
Mutu
köprüsü.
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Mutu köprüsüne vardın mı iş
kolaylaşır. Erzincan – Erzurum
karayoluna, korkutan ürküten
sessizliğin içinden rahatlatan bir
trafik kalabalığına çıkacaksın.

uyumuş kalmıştır olan bitenden habersiz. Soğuk,
beyaz, büyük bir ölümdür kar. Çığ haline dönüşmüş,
adeta canlı ve bilinçli bir canavardır. Önüne kattığı
ne varsa yutmakta, ezmektedir. Damperli kamyonun
metal parçaları çatırtıyla ezilinceye kadar yanına
yaklaşmıştır. Artık koşmak kalmıştır yapılacak tek
şey. Koşmak ve canını kurtarmak. Çığ gelmektedir
arkadan, kovalar gibi. Üşümek, üşümek bir an olsun
bitmez. Titremek soğuktan mıdır korkudan mıdır
bilinmez.

Issızlık korkudan ürpertecek
kadar
koyudur Zağge’de
kışın. Çünkü kar ve buzdan bir
dünyanın içinde mahpussundur.
Tüneller
kapalıysa
kardan,
beklemek zorundasındır.
Yolun açılması için
karayollarının dozerleri, greyderleri, kepçeleri
çalışmaktadır. Yüksek tepelerin üzerinde biriken
karlar, ağırlığı taşınmaz hale gelince aşağılara
doğru, ırmağa, ırmağın kenarındaki uçuruma doğru
kayıp akmaktadır. Girintilerdeki tüneller karın en
çok aktığı yerlere bilinçli olarak yapılmıştır. Hesap
karların tünelin üzerinden akıp daha aşağılara
gitmesidir.

Hep üşüdüğüm zamanlarda aklıma gelir bu
küçük ayrıntılar.

Burnu havuçlu kardan adamlar, kalın paltolarının
içinde hiç üşümeden kızak kayan neşeli çocukların
çizgi resimleri süslerdi ilkokul dergilerini. Yalandı
da ondan çizgi resim idiler. Gerçekte burnu soğuktan
havuç gibi kızarmış, siyah lastik ayakkabılardan
sızan suyun ıslattığı ayaklarının sızısıyla girilirdi
ağır kokulu sınıflara. Sobanın yakını hep iri ve
kabadayı çocukların olurdu. İlk iş ayakkabıların
dışından çorapları kurutmak oradan da üşüyen
ayakları ısıtmak çabasıydı. Olmazdı işte. Olmazdı.
Kara lastik ayakkabı sobaya yaklaşır, sonra bir
sıcak temas, sonra sınıftaki ağır kokuya yanık lastik
kokusunun eklenmesi. Asık suratlı, korku salan
öğretmenin uydurma bilgilerine sıra daha sonra
gelirdi.

Ama kar o kadar çok yağmıştır ki tünelin iki
ağzı da kapanmıştır. Sabahın ilk ışıklarıyla yolda
kalan bütün araçlar konvoy halinde tünelin ağzında
beklemektedir. Tünelin üzerinden aşıp giden dozerin
bıraktığı iz bir başka yol oluşturmuştur. İnsanlar bu
yolun üzerinden karşılıklı gidip gelmektedir. Birden
bir çığlık kopar. Saniyenin parçaları kadar kısa zaman
dilimleri içinde ortalık kıyamete dönüşmüştür. Önce
anlaşılmaz kaçışmanın korkunun ve çığlığın sebebi.
Çığ düşmektedir yukardan. Tam tünelin ağzındaki araç
tünelin içine doğru kaçmaktadır. Konvoy halindeki
araçlar panik içinde korna çalarak bulundukları
yerden uzaklaşma çabası içindedir. Birbirleriyle
çarpışarak. Otobüs şoförü çığın geldiği yöne doğru
koşmaktadır şaşkınlık içinde. Otobüsün içindeki
çarşaflı kadın iki çocuğunun ellerinden tutmuş
uçuruma doğru koşmaktadır. Üçüncü çocuğunu
–en küçükleridir, beş yaşlarında gözlerindeki
terkedilmişlik, yalnız bırakılmışlık hüznü üzerine
destanlar yazılabilecek küçük bir kız çocuğudurotobüsün içinde bırakmıştır. Bir üniversite öğrencisi

Hep üşüdüğüm zamanlarda aklıma gelir bu
küçük ayrıntılar.

Coşkun Yüksel
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Bedesten

Atilla Gagavuz
Kırklar Yediler Üçler

Kırklar, yediler, üçler bizdendir.
Biz mi ?...
İnsanoğulları sülalesini kastediyorum. Bizim kabile
o kadar kalabalık ki, çoğunlukla bu koca evrende bizden
başka kimse yok, her şey sadece bize aitmiş gibi geliyor.
Kavgalarımız ve barışlarımız da hep kendi aramızda.
Kötü bir huyumuz var. Kan dökücülük. Bu olmasa
bir çok kavgamız zamanla tatlıya bağlanıyor olurdu.
Sokağın üst başında kavga edip alt başında oyununa
devam eden çocuklar gibi sevimli bile sayılabilirdik.
Kendi ailemizden yüz binlerce canlıyı yok ettikten sonra
oturup büyüklerimiz tarafından imzalanan bilmem ne
antlaşması metinlerine bir bakın. Önceleri kutsal yazılar
gibi saklanır, sonra bir tarafından kemirilmeye başlanır.
Bizim asıl düşmanımız olan aileyle kavgamız kendi
aramızdakinden daha önemlidir aslında. Çünkü kendi
aramızdaki bütün çatışmaların görünmeyen nedeni kan
davalımızın başımıza açtığı bir dert, ördüğü bir çoraptır.
Onlarla düşmanlığımız çok eskiye dayanır. Dedemizin
dedesinin dedesi zamanında, sayılamayacak kadar
önceden, ailemizin kurucusu büyük dedemiz zamanında
başlamış bu kan davası. O kadar eskiye dayanıyor ki
şu günlerde bu kan davasının çıkış nedeni nerdeyse
unutulmuş gibidir. Dedemizle düşmanı arasında çıkan
ilk çatışmada dedemiz savaşı kaybetmiş. Güzelim
vatanı elinden çıkmış. Irmakların, köşklerin, ormanların
bakterisiz mikropsuz ortamında yaşıyormuş. Daha da
önemlisi elde etmek istediği her şeyi, yapmak istediği
olmasını arzu ettiği her şeyi kaslarını veya ellerini
kullanarak değil beyin gücüyle sağlayabiliyormuş.
Düşünsel enerjisi yeterliymiş. Yurdundan sürgün
edilen herkes gibi yaşamanın çok zor olduğu bir çöle
gönderilmiş. Daha da kötüsü o her şeyi elde etmesini
sağlayan düşünsel enerjisi kaybolarak. Güçsüz, mağlup,
imkanları son derece kısıtlı dedemizin o günlerde bir
diğer sıkıntısı da ailevi geçimsizliğiydi. Çünkü diğer
parçası olan eşi, büyük ninemiz ile de arası açılmıştı.

Kan davalımız düşmanlığını sonsuz bir kine
dönüştürdüğü için kavga bitmedi. Biz eşyaya hakimdik.
Onlar bizim kadar güçlü değildi. Ama son derece
kurnaz, yalancı, hilekar, göz bağlayıcı, demagog, aldatıcı
olduklarından mertçe savaşmadıklarından genellikle
kazanan onlar kaybeden biz olduk. Biz dedemizin
çıkarıldığı anayurdumuza dönüş yollarını ararken onlar
oraya giden tabelaların yerlerini ve yönlerini değiştirdiler.
Uçurumlara giden patikalara otoban levhaları koydular.
Deniz fenerlerinin yerlerini değiştirdiler. Mercan
kayalarıyla dolu sığ suları derin okyanuslar gibi
gösterdiler. Kendilerinin doğrudan savaşacak güçleri
olmadığı için içimizden, kendi cinsimizden yandaşlar
edindiler. Kiralık katiller tuttular, paralı askerler istihdam
ettiler, gönüllü fedailer edindiler. Bizi bize kırdırdılar.
Asıl hedefleri hep dedemizin kaybettiği düşünsel enerji
yeteneğimiz oldu. O üstün özelliğimiz olmaksızın asıl
vatanımıza anayurdumuza dönme imkanımız yoktu.
Onlar bunu bildikleri için hep oraya saldırdılar. Mesela,
bedenimizin ürettiği her türlü salgının düşünsel enerji
yeteneğimize asit etkisi yaptığını bildiklerinden bu salgı
bezlerini normal dışı çalıştıracak görüntüler koydular
önümüze.
İşte kırklar, yediler, üçler o kan davalımızı kahreden
seçkinlerimizdir. Düşmanın elinde oyuncak olanlarla
uğraşmaz sadece onlara bu düşmanın asıl gücünün kendi
zaaflarımız, saplantılarımız, yanlışlıklarımız olduğunu
gösterirler. Örnektirler. Aramızda yaşarlar. Kimse onların
üstün düşünsel enerji yeteneklerinin büyük bir kısmını
yeniden kazanmış olduklarının farkına varmaz. Çünkü
üstünlüğü yanlış yerlerde aramaktadırlar. Gücün gerçek
olanının değil de sahtesinin, geçicisinin, varlığı başkasına
bağlı olanının, sanalının peşinde koşanlar genellikle
düşmanın kucağına düşmüştür. Oysa o seçkinler günlük
sıradan hayatlarının içinde zihinsel ve düşünsel bir
sıçrama yapmış diğer boyuta geçebilmişlerdir. Zamanın
içinde zamana, mekanın içinde mekana geçebilir, havada
uçabilir, suyun üstünde yürüyebilirler. Yıkılmak üzere
olan duvarın altında ki hazineyi görebilirler. Hangi
geminin korsanlar tarafından ele geçirileceğini önceden
görür, uygun görürse gemiyi delebilirler. Onlar bu haliyle
bir güç gösterisi yapmayı değil, o azılı düşmana, o
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kindar yalancıya lisanı münasiple “Sen bir hiçsin, gücün,
tasarrufun, kendinden kaynaklanan tehdit veya tehliken
yok. Sadece düşünsel enerji gücünü kaybedenlerin
korkularından, vehimlerinden, zaaflarından, hayallerinden,
yanılsamalarından besleniyorsun. Bindiği araçla hedefine
ulaşması gerekirken, araçla bütünleşen ve asıl gidilecek
yeri unutanların acıklı yanılgısından alıyorsun gücünü”
demektedirler.
Bu seçkinler, kırklar, yediler, üçler; aralarına
alacaklarını bir testten geçirmektedirler. Bu test özünde
çok basittir. “Kendini yok et” Mesela kırklar bir kuş
öbeği halinde uçmaktadırlar. Çık yüksek bir kale burcuna
aralarına katılmak üzere kendini boşluğa bırak. Bedenin,
yani seni hedefine götürmek üzere bindiğin araç ruhuna
baskınsa yerçekimi kanununa göre çuval gibi yere düşersin.
Kemiklerin birbirine geçer. Oluşumunu tamamlayamadan
ölür gidersin. Ama asıl sen olan, ruhun baskınsa o kuş
öbeğine katılır uçarsın.
Ama bu bir intihar olmaz mı ? Bilmelisin ki hiçbir
eylem kendi başına mücerret olarak bir değer ifade etmez.
Eylemlere anlam katan niyetlerindir. Her bakımdan
birbirinin aynı olan iki eylemin nitelik olarak farkı o
eylemi yapanın amacında saklıdır.
Düşünsel enerji gücüne ulaşabilmek için ona asit tesiri
yapan her türlü yan etkiden sıyrılabilmek, kurtulabilmek
gereklidir. Korku, ümit, kıskançlık, kin, öfke, şöhret, ilgi
ve itibar, yönetme tutkusu, şehvet, yalan, aldatma, arkadan
konuşma, iki yüzlülük, haz ve tat saplantısı, böbürlenme,
kibir, istihza ve diğerleri. Yani seni sen yapan ne varsa
hepsini, buna benliğin diyelim, benliğini bırakacaksın.
Böylece kendini yok etmiş, ölmeden önce ölmüş olacaksın.
İşte anayurda dönüş vizesi buradan geçmektedir.
Bir bilginin iki oğlu vardı. Birinin adı Şakir diğerinin
Zahit idi. Bilgin yaşadığı şehrin en saygıdeğer kişilerinden
biriydi. Çocuklarını kendi gibi yetiştirmek için elinden
geleni yapıyordu. Zahit her bakımdan istediği gibiydi.
Düzenli, erdemli, çalışkan, terbiyeli ve saygılı. Kendinden
beklenilen her şeyi yapıyor, beğeniliyor, övülüyordu.
Bilgin oğlu Zahit’le gururluydu. Fakat Şakir böyle değildi.
Serseri, derbeder bir hayatı vardı. Ailesini terk etmiş
batakhanelerde yaşıyordu.

Üzgündü...
Utanıyordu...
Ama oğlu kendinden bir parçaydı. Canıydı, ciğeriydi.
Bir gün hiç kimseye sezdirmeden oğlunun yaşadığı
yerleri dolaştı. İçtiği içkilerin birikmiş borçlarını ödedi.
Evine döndüğünde Zahit’in kitaplarda yazılan bilgileri
öğrendiğini artık bu öğrendiklerini yaşama arzusu içinde
olduğunu gördü. O’nu karşısına alıp uzun uzun anlattı.
Kırklar, yediler ve üçlerin yapacağı teste hazır halde
olduğunu görünce elinden tutup yüksek bir kale burcuna
çıkardı. Karşıdan gelen kuş öbeğini gösterip burcun ucuna
götürdü.
Kuşlar iyice yaklaşmıştı.
Zahit bir adım atacak ve kuşlara yani kırklara
karışacaktı.
Ama Zahit son anda titremeye başlamıştı.
Yapamayacak gibiydi. Kuşlar geçip gidiyordu. Bilgin
oğlunun başaramayacağını anlamıştı. Üzgündü. Birden
ortaya diğer oğlu Şakir çıktı. Tereddütsüz kendini boşluğa
bıraktı. Babasının içki borçlarını ödediğini öğrenince ne
yaptığını sorgulamıştı. Sonsuz bir keder, büyük bir utanç,
bütün benliğini yok edecek, yakacak, kavuracak şiddette
bir pişmanlığa düşmüştü. Babasının, bu güne kadar
üzdüğü, utandırdığı babasının elini öpmek, özür dilemek
istiyordu. Cesaret edip yanına yaklaşamadığı için ikisinin
peşinden kale burcuna kadar yürümüş, uygun bir ortamın
doğmasını bekliyordu. Kardeşi Zahit’in tereddütünü
görünce, babasının üzüntüsünü farkedince bu fırsatı
bulmuş oldu. Pişmanlığı onu benliğinden zaten sıyırmıştı.
Boşluğa bedenini fırlatıp attı, kuşların son grubuna yetişti.
Aralarına karıştı.
Uçtu...
Ve sonra şair dedi ki:

Bilgin, oğlu Şakir’in halinden son derece kederliydi.
“Harabat ehline hor bakma Zahit
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Alper Özmen
Kalem Damlaları
Definelere malik viraneler var”
Ah!
Zaten
defineler
hep
viranelerde değil midir? Plazalarda,
gökdelenlerde, mahfillerde, somaki
mermerlerle
kaplı
saraylarda,
villalarda, yalılarda, meclislerde
defineyi nereden bulacaksın. Orada
olsa olsa, kredi kartları, çekler, senetler,
hesap ekstreleri, aktifler, pasifler,
rakamlar; ne gerçek olan, ne gerçeği
yansıtan, ne gerçeğe götüren hayaller
bulabilirsin. Aşkı da bulamazsın. Seni
senden edecek, seni senin üstünde bir
diğer boyuta götürecek aşkı.
Bulabilsen uçan kuşların arasına
girebilirdin. Kırklara karışabilirdin.
Düşünsel enerji gücüne ulaşabilirdin.
Anayurduna dönüş vizesi alabilirdin.
Daha da önemlisi, binlerce yıldır
karşına geçip seni kandıra aldata
sömüren sonra acılarını sırıtarak
seyreden ve efendilik taslayan ezeli
düşmanın kör olmayan gözüne doğru
bir taş da sen atabilirdin.
Atilla Gagavuz

Yazmak, gerçekten çok güç bir hadise: hele üzerinize
bir ağırlık çökmüşse, ne kadar yamak isterseniz isteyin,
içinizden bir şey yazmak gelmez. Belli bir duygu
yoğunluğu yaşamak insanda yazma hissi doğuruyor.
Ne kadar isterseniz isteyin masa başında oturup ben şu
konu hakkında edebi manada bir şeyler yazmak istiyorum deseniz ve yazmaya çalışsanız mümkün olmadığını
göreceksiniz.
Bir dağ kırlangıcını, can havliyle koşan bir ceylanı,
arkasındaki aç aslanı, bir goncayı geliştikten sonraki hali
olan gülü, kurumuş bir yaprağı, sonbaharı, ardından gelen kışı, en önemlisi bir insanı en güzel şekilde, teferruata
inerek tasvir edebilme yeteneğine sahip olmak ne güzel
bir olay. Yağmurla birlikte zuhur eden o toprak kokusunu,
gök kuşağının tüm renklerini, baharla birlikte çiçeklerin
ortaya çıkardığı rayıha’yı, o harikulade renk cümbüşünü,
o yeniden doğuşu insanlara anlatmak. Kainata bir kuşun,
bir karıncanın, bir aslanın gözüyle bakmak, herkesi ve her
şeyi anlamak nasıl bir fenomen. Ya bunları şiirleştirmek
nasıl bir sanatkarlık. Şiir okuyucusuna hitap etmiyorsa, bir lirizm bir ahenk yoksa, okuyucunun hissedipte
anlatamadıklarını vermiyorsa bence o okumaya değer bir
şiir niteliğini taşımıyordur, yalnızca bir karalamadır.
Şiir, şiir, şiir. Ne kadar zor olsa gerek onu kaleme almak.
İnsanın içindeki devranı dışa yansıtması ne muhteşem
bir olgu. Ruhtaki kıvılcımları, beyindeki bilgiyi, yürekteki
heyecanı, o kıpırdanmayı diğer kalplere aynı şekilde aksettirebilmek ne mutluluk verici bir olaydır, kim bilir.
Yazmak kadar okumakta önemlidir. Okuduğunu anlamak,
ne anlatılmak istendiğini kavrayabilmek, Necip Fazıl’ı
Arif Nihat’ı, kapak konumuz Cemil Meriç’i, verdikleri eserlerinden anlayabilmek. Daima okuyan insanın
ufku açılır ve anlaşılması güç yazıları dahi mana mana
çıkarabilir. Üstelik hem ilmi hem de edebi anlamda
gelişimler kaydeder ardından bir şeyler yazma temayülleri
belirir içinde.
Hasılı insan hayatı boyunca aynı noktada kalmamak için
her daim okumalı, fakat sadece kitabı değil, gördüğü her
şeyi, insanı eşyayı, kainatı. Ancak bu şekilde kendini yenileyebilir ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilir.
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Şiir _ Dilruba Kutlu
Şiirlere Sığınmak
Boğulmak gibi çırpınışlar içinde yaşamaya çalışmak
Rezil, alçak, bencil bir savaştır nefes almak
Savrulmak, düşmek ve doğrulmak
Kirli bir gece yarısı yalnızlığı
En temiz yürek çarpıntısında bile
Şeytanın korkunç bağımsızlığı

Yetişmeliydi İsa’nın hayat veren dokunuşu tüm duygulara
Korkular ve çaresizlikler
Kimsesiz çocukların yüreklerinde mahpus kalmalıydı
İhanetler, yalanlar, gerçeklerin sırlı dokusu
Kalabalık bulvarların kaldırımlarında erimeliydi
Nemli parlak ışıltılı bir sabah doğmalıydı güneşten önce
Her sığınışımda şiirlerime
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Kitap İnceleme

T

Selman Metinoğlu

Lanetli Sınıf / İdris Özyol

amamen aksine, o açılmayan kapıları
kırarak ama öyle siyasetle filan değil,
düpedüz kaba kuvvet ve şiddetin en
koyusuyla kırarak o kapıları, arabeski
iktidar yapacağız. İktidar yapacağız.
“Ya Rabbim sen büyüksün”ü . Kur’an kurslarını,
yeşil soğanı, acı biberi, içli şarkıları, delikanlı
lügatını iktidar yapacağız. Kimsenin şüphesi
olmasın”

mutlu bana ki lahmacun yiyebiliyorum” dedi.
Lahmacun bir bayraktır. Yazar soruyor: “Biz
lahmacun çocuklarını ağzı lahmacun kokan
adamlar diye aşağılayıp, şehrin kenarlarına süren
kent seçkinleri nerede şimdi? Evlerimiz bile
yarımken bir an önce bitsin diye didindiğimiz o
tekke camileri aşağıladıklarına yemin edebiliriz”
Yürekten gelen ve her biri bir yanardağ patlaması
gibi 70 denemeden oluşuyor kitap. Konu başlıkları
bile kitabın ruhunu ve lanetli sınıfın duygularını
ortaya koymaya yeter. “Ey Yazar, Bize İçinde
ateşler Yanan Bir Cümle Söyle, Sütçü İmam
Kızını Üniversiteye Gönderiyor, Başka Dünyanın
Çocukları, Hayatta En Çok Babam Buzağımı
Kestiğinde Ağladım, Alnımdaki Bıçak Yarası
Senin Yüzünden, Barbarları Beklerken, Bize İtalya
Usulü Sos Hazırlamayı Öğret Beyaz Oğlan... gibi.

Böyle cümlelerle ilk defa karşılaşıyorsanız
tepkiniz ne olurdu? Şaşırmaktan başka... Çoğunuz
İdris Özyol’u Cumartesilerde Yeni Şafak’ın arka
sayfalarında 3. Asliye Hukuk Dairesinin ilanıyla
karışık tanıdı. Her hafta kendi gündemini koydu
ortaya ve bir sonraki iple çekildi. Farklıydı ve çok
farklı şeyler söylüyordu ama anlattıkları bizden hiç
de farklı değildi. O ezilen, horlanan, aşağılanan,
dışlanan ve vahşi muamelesi yapılan insanların,
sesi hatta kendisi oldu. Zor bir şey söyledi ve “Ne

Aslında yazarın künyesi Lanetli Sınıfa İdris
Özyol’un bileğinin hakkıyla dahil olduğunun
ispatı. Utanç Karnesi, sola yatırdığı zihni, karakolu,
cezaevi, işsizlik ve sefalet ve bir şeyler yazma
üzerine kurulu bir hayat.
Evet O da kalemiyle varolan ve nefes alanlardan.
Yazdıkları ta kendisi. Bizim gizli itiraflarımız,
boğazımıza düğümlenen kelimeler, cümle içinde
kullanmaktan ödümüzün koptuğu değerler. Hatta
köylülüğümüz, geriliğimiz ellerimizin kiri pası yani
bizim utanç bayraklarımız O’nda fetih adalarıdır.
İnat ve isyan değil, teyakkuz halinde bir iman:
“Hey cafcaflı ofislerin pamuk elli efendileri !
Bizlerden korkun ! Biz üç otuz paraya çayınızı
demleyen,
elektrik
faturalarınızı
yatıran,
fotokopilerinizi çeken ve sinirli olduğunuz
günlerde ayağınıza dolanan ofis çocuklarıyız.”
“Biz aşkı, Orhan Gencebay’dan öğrendik ve

20

ahenk 11 Ocak 2004
aşkı, Orhan Gencebay’dan öğrenen kızlarla
evlendirdiler bizi. Ayakkabılarımızdaki çamuru
Cami çeşmelerinde temizleyerek gittik buluşmalara.
Muhallebicinin en ücra masasında gömleklerimizin
bize ihanet eden yerlerini gizlemeye çalışarak,
son ütücülerden, artizlerden, çek-yatlardan ve
amcamızın gelinlerinden bahsettik.”
“Biz ki devasa savaşların cep saatlerine isabet
eden mermi çekirdekçiklerinden ibaret olmadığını
biliyoruz. Ölmek ve öldürmek gibi iki uç arasında
salınan bir sarkacın kafalarımızı dağıttığını gördük
siperlerde. Göğsümüze dalan süngülerin çıkarttığı
çıtırdıyı yaşadık. Ve o çıtırdı ki, babadan oğula
aktarılarak durdu göğüs kafesimizde. Ne zaman
kaburgalarımıza dalınsak Çanakkale oluyor her yer,
Yemen oluyor, Trablus oluyor.”
İdris Özyol bütün lanetlilerin toplandığı sınıfın
sözcüsüdür, hak gözcüsüdür. Üçüncü mevki gemi
ambarı ve kamyon kasasında seyahat edenlerin,
Müslümanların,
varoşlu
yetimlerin,
mezar
kazıcıların, minibüs şöförlerinin, kaportacı çırağının,
overlokçu kızların veya kapitalist ekonominin,
kararsız seçmen kitlesinin, lumpen proleteryasının,
kent yoksulunun, sayın abonenin, eşkali belirsiz
şahısların, marabaların, adisyonların.
“Biz geliyoruz beyaz kafa; şehirlerin kenarlarında,
sokakların diplerinden, metydanların ücralarında
kalkarak ayağa ve saçlarımızı en deli rüzgârlarda
savurarak ve ağzımızda kıvrak şarkılarla ve bir
gelincik tarlasında yuvarlanır gibi ve tepeden tırnağa
ateş halinde, biz geliyoruz. Biz geliyoruz beyaz
kafa; uzamış sakallarımız ve dünyanın en güzel
hayvanına benzeyen gözlerimizle biz geliyoruz.”
“Bu şehir bizi iki kaşımızın arasında tanır. Dünyanın
bütün yüklerini kaldırmış olan sırtımızdan ve
dişlerimizin takırtısından. Hâla ölüme aldırmayan
bir yer vardır çünkü iki kaşımızın arasında. Bu şehir
orayı iyi bilir.”
Lânetli sınıfta, fena olmuş İdris Özyol. Lânetli
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sınıf gerçekten lânetli, hatta belki kimi okuyucuları
tiksindirerek, kusturacak kadar. Lakin anlattıkları,
hem damar kadar içten, hem sıcak ve kanlı, hem
naif, şiddete dayalı, hem kültürlü ve şiirsel, hem
edebi hem cani yani yaşamak gibi. Zaten hayat
ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bomba
değil midir? Veya: “Dinleyin efendiler! Üniversite
kapısında ağlattığınız şu kız, sütçü İmam’ın kızıdır.
Yüzüne kapıları örttüğünüz bu çocuklar, Mustafa
Kemâl’in ara sıra İzmir’e kadar koşan kavruk
Anadolu yiğitlerinin evlatlarıdır. Ve de ki bunların
hepsi Mustafa Kemal’in çocuklarıdır. Onların hepsi
Kara Yılan’ın, Kazım Karabekir’in, özgürlüğe
tüfek taşıyan tokacıların, Sivaslı şehitlerin,
Afyonlu efelerin, Kütahyalı çetecilerin, Antepli
gazilerin, Maraşlı kahramanların, Urfalı aslanların
evlatlarıdır onlar. Onlar milli mücadelenin ve bir
gün dahi düşmana tahammül edemeyen dev isyanın
çocuklarıdır.”
“Yarabbim sen büyüksün başlığında diyorki İdris
Özyol: “ Evet sefalet edebiyatı. Evet arabesk.
Evet duygu sömürüsü.Evet varoş romantizmi.
Evet lahmacun, taşra tahlil mobilyalar, türkü ve
diğerleri.” Hatta Müslüm Gürses’i büyük bir hayıfla
dinlediğimi itiraf ediyorum işte. Yıllarca gizli gizli
dinleyip, açık alanlarda tartışma meydanlarında,
üniversite kantinlerinde reddiyeler dizdiğim
Müslim’den özür dilemem gerekiyor.”
Fakat bizimde dileğimiz özürleri, topluluk sonunda
sunacağımız itirafları zihnin derinliklerinden bulup
çıkarmamız gerekiyor. Kendimiz olmak için. Çatalı
sol, bıçağı da sağ elle tutmadan da yemek yemenin
utanç sayılmadığı dört yıldızlı restoranlar bulmamız
gerekiyor. Soğanın cücüğü sembolümüzdür. Ey
Okur ! Hayat birazda az pilav üstü kuru fasülye
değil mi?”
Lanetli sınıf “değişik bir kitap, İdris Özyol değişik
bir yazar. Okuyucu eğer hayatında bir değişiklik
yapmak istiyorsa değişik olayların kitabını okusun.
Evet bu kitap ağaç kısmı bilgisiyle biraz onu
rahatlatacaktır. 20. y.y. da ne olduğu gibi görünmek.
İşte bütün mesele.
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“Ey hayatın yağız çocukları... Asi ruhlar. Rüzgar
ve güneş.Yetişin. Façasını bozduğumuz züppeler,
beyaz yumurta kafalı saray çocukları silahsız
yakaladı sicilimizi. Aşkımı yaralama hesaba
çekme, nikah basma ve namus cinayeti türünden
her biri kendi içinden faydalı suçlar işledik.

Şiir _ Nurettin Gür
Bir Yazabilsem

İşte büyük oğlum, işte böyle! Ağır ve her
santimi düşünülmüş bir suçun evlatlarıyız biz.
Tuhaf bir ahlak ve garip bir hikaye bırakacağız
sana. Suçun içinde yetişen bir ahlak bu. İnsanlara
dokunmayı değil bir garibe, bir korumasıza
uzanan eli vurmayı öneren bir ahlak. Muharebesi
karmaşık ve ayrıntılarını sadece sahibinin bildiği
ve bilançosu heyelanların kişisel tarihinde gizli
bir ahlak.

Bir şiir var hay alimde y azmak istediğim,
Yazıpta herkesi titretsin istediğim.
Kalemim gözyaşı olsun dökülsün mısralara,
Okudundukça dinlendikçe vurulsun başlar taşlara
Yalan yaşantılara hakikat haberi olsun.

Söz konusu ve tırnak içindeki hukuk bizim
değildir oğlum. O hukuk hülyasının küçük kızını
köşkün tenha bir köşesinde kıstırıp, namusuna
el uzatan beyaz züppelerin hukukudur. Ve o
pislik abidesinin yakalayıp kirlettiği hayatların
hesabının soran bizleri, o namus, hayat ve halk
düşmanlarının hukukuyla yargılarlar. Yani başka
bir adalete sahip olmak ve hesabını bir insanın
anında, hemen orada, hiç geciktirmeden sormak
suçlu beyaz züppelerin hukukunda ve o züppe,
altın yaldızlı hukuk soytarıları asil, kahramanları
kök diye tanımlar.

Acı gerçekleri suratlarına vursun.
Diktatörler zalimler duydukça kudursun.
Garipler sefiller okudukça huzur bulsun.
Ah ah ömrüm bit s ede bir yazabilsem,
Gözlerim aksada bir yazabilsem,
istediğim hissettiğim satırları bir dökebilsem,
istediğim şiire bir ulaşabilsem.

Bu başkalarının hukukudur oğlum. Her sabah
şatoda yumurtası yatağına getirilenlerin, ve
sıcak terlikleri ayağına geçirilerek puro içmeye
inenlerin hukukudur bu. Aldırma. Bizi bu
hukukun içinde taşıyamazsın oğlum. Sen bizim
mahalleden sor hukuku, adaleti, bir adam vurmayı
ve bir çocuk büyütmeyi. Şu bizim mahalleden
bak hayata oğlum. Suçu ve cezayı anlayacaksın
o zaman.
Ey okur! Böyle bir suç ve ceza hukukuna ne
dersin? Ne demek istersin Burcu yayınlarından
çıkan 1999, İstanbul basılmalı bu kitabı eline
aldığında?
Düşünmediysen düşünmeye başla, ama asla
şaşırma.
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Şiir Defteri
Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğulları
Fırtınadan Sonra
İçimde başlayan ateş yağmuru
Doluya çevirdi kara çevirdi
Ömrümü karanlık denize doğru
Suların oyduğu yara çevirdi
Gerçek var ömrümün masallarında
Ne kışında umut ne baharında
Beni kumarhane masalarında
Durmadan atılan zara çevirdi
Bir akşam üstüydü senden uzaktım
Ayrılık üstüne türküler yaktım
Beni en vefalı yar eden bahtım
Seni en vefasız yara çevirdi.
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Şiir Defteri
Kar Musikileri
Yahya Kemal Beyatlı

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu;
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu !.
Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı
Bir erganun âhengi yayılmakta derinden,
Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta;
Tanburî Cemil Bey çalıyor eski plâkta.
Birdenbire mes’udum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle,
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık.
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İsmail Kahraman
Sinema
çekilen en pahalı film oldu.
Birleşik Devletlerin İkinci Dünya Savaşı’na
girmesine neden olan Pearl Harbor saldırısını filme
uyarlamak; yapımcı Disney şirketine 135 milyon
dolara mal olmuş.
Konu: İki çocukluk arkadaşı Danny ve Rafe
hava kuvvetlerinde askerdir. Rafe askeriyedeki
hemşirelerden birine aşık olur. Daha sonra
Almanlara karşı savaşmak üzere İngiltere’ye
gider. Ardından ölüm haberi gelir ve kız arkadaşı
Danny’e kalır. Rafe bir müddet sonra geri döner.
Pearl Harbor saldırısının başlaması aralarındaki
düşmanlığı unutturup, fedakarlığı ve duygusallığı
ön plana çıkarır.

Pearl Harbor
bir hikâye...
Baba bu ansiklopedide Amerikalıların “yani bizim”
Japonya’da iki şehre atom bombası attığını ve
Bak oğlum! İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar
Pearl Harbor’daki donanmamıza haince saldırmıştı.
7 Aralık 1941 sabahı saat 7:55’te 200 Japon uçağı
askerlerimizi uykuda yakaladı. Dört tane gemimizi
havaya
uçurdular.Gemilerin
yatakhanelerindeki
askerlerimizin parçaları patlamalarla birlikte etrafa
dağıldı.Dışarı çıkabilenler ve suya atlayabilenler ise
yağmur gibi yağan kurşunlara yakalandılar. 2500
askerimizi öldürdüler.
Daha sonra misilleme için giden 16 uçağımızı da
parçaladılar.
Onlar acımasız ve kötü insanlar. Atom Bombasını
hak ettiler.
Peki baba çocukları da hak etti mi?
-

...

Braveheart filminin senaryosu ile Oscar’a aday
gösterilen Randall Wallace’ın kaleme aldığı ve Bad
Booys, The Rock, Armageddon filmlerinin yönetmeni
Micheal Bay’ın yönettiği Pearl Harbor şuana kadar

25

Film basit bir senaryoya sahip olmakla birlikte
muhteşem görüntü efektlerine sahip. Havadaki
200 uçağın yere kurşun ve bomba yağdırmaları,
insanların
suyun
altında
bile
kurşunlara
yakalanmaları, gökyüzünü alevlendiren patlama
sahneleri ve harika kamera açıları; seyirciyi koltuğa
yapıştıracak türden.
Filmde aşkı ön plana çıkarmak yerine; siyaseti,
ülkeler arası politikayı, politikacılar ve askerler
arasındaki ilişkiyi veya oğlunu askere gönderen bir
aileyi işleselerdi daha kaliteli bir film olurdu.
Oyuncular gerçek bir askeri kampta eğitim
almışlar.
Pearl Harbor gazileri ile sohbet etmişler.
Filmde Oklahoma savaş gemisinin battığı sahne
için; gerçek boyutu 20 km olan geminin 6 km’sini
Titanic’in çekildiği Meksikada’ki dev tankın
içinde inşaaetmişler. Geri kalan kısmını kare kare
çizmişler.
Yönetmen Micheal Bay “Tek düşüncem şuydu; eğer
bu saldırı sahnesini istediğim gibi çekemeyeceksem
bu filmi hiç çekmem daha iyi.”
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Tür : Aksiyon
Yönetmen : Micheal Bay
Senaryo : Randall Wallace
Görüntü Yönetmeni : John Schwartzman
Müzik : Hans Zimmer
Oyuncular : Ben Affleck, Josh Hartnet, Kate
Beckinsale, Tom Sizemore
İsmail KARAMAN
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