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Playground of the Sp�r�ts 

Alemşah Fırat



Şaşırtan yorgunluklar, merhaba,
dedi kağıtlarıyla konuşan
gecenin bilgileriyle çirkin
ve sokakbaşı öylesine kuvvete
hıçkırık içerisinde olan
çıplaklara – derin kıyılara
ayak parmaklarıyla ısırgan
otlar eker; kara kış esnasında
akşam ayrık adımlarla birleşmişken.
 
Ağırbaşlı körler, daha ağlamamak için
beyaz su kabına başını sokuyor – ki
dağınık saçlarıyla düşen su parçaları
düşlenmiş kuruluğu oluştursun,
elinde elyazması ile maskelerin,
               tek gözü oyulmuş,
savaşların şekilleri içinde tekneyle
açılsın yeşil-yuvarlak ayakların
buharlaştığı güneşlerin altına.
Teker teker kemirilen göllerdir
geri doğan ve ardıçların arkasında
saklanan bir gölge gibi gerçeklikten:
Unutmuşluğu teslim etmişken
Geçmişinde çizilmiş bir resme, 
                 küçük bir gazetede yer almış,
surat değiştiren mumların
aydınlattığı mezarlığa geçici
bir tecavüz, yüreğinde çarpan
daha yeni nüksetmiş kırk yılın
ilk içme alkolünün – onun
her kelimesinin görünmeyen
olmasını, ıslanmış uykular gibi
zehirlenmiş olmasını istedi,
ki ne yazık hamak ağırlaşmış
ve zar sesli bir hamle oynamış;
parıltılı bir tecavüz her olan,
açık pencerede korkunç kahkahasını atan.
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Batuhan Çağlayan





Sana bakıyordum, ışığın
                            ince
                                boğuk
                                     sesine
Kolların saçaklanıyordu biçimsiz,
                    ve alnımın üzerinde
                          karış karış
 
Talan ediyordun evleri ve köşkleri ve tarhları orada kokmayan renkleri
                            okşayıp yıkıyordun..
 
Ve sen, ilk insanların ölü korunda yıkanmış
                 
             Bana bakarken
avuçlara dönüşüyordum.    

                                   
Şimdi ağzım açık üzerim açık 
açım, çiğ bir et parçasına 
çölün ipeklerine sarılmış, bekliyorum
                         :
               yalnızca 
                   bir
                        par-
                      la-
                        yış

                              ve anlıyorum
                                       Afrika çocuğunu.
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Onur Tuna Bozbey





Umut Yalım
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yokluktan dönüp soğumuş yerime geçmeliymişim
       yerim
               gurbet yalıtan gecenin küflüğü
matlaşan yaralarda saklamalıymışım
sonradan gülme
               kanserojen
               avuntuyu
asıl yok oluşu dünyada tımarlaşarak tadımlamalıymışım
                                      tadım kaşığım
                                      oyuk zihnim

yollar okyanuslara
              ayak izlerim
              balıklara dönmekteymiş
hevesimi alana değin ehlileştirmeliymişim
                      güneşi
              gazel yüreğimin tundralarında
              zeval yüreğimin sundurmalarında
        hatta ve hatta
        yorgunluğun üstüne cuk diye ikram edilen kahve gibi
                                      kabul etmeliymişim
                                      hiç yoktan
                                                   n
                                                   u
                                                   r
                                                   topu
                                                   y
                                                   a
                                                   s
                                                   ı
 
kılıcımı dilimle bilersem yenilmez ilan edilecekmişim
               saçlarımı eğitirsem rüzgarı yönlendirebilecek
        doğa yasalarını kökten değiştirebilecek
                                     mişim
v
e kimseden saymayıp
                                                    da
                               iteklersem mandela nüfuzumu
                       dış kapının mandalı nüfuslara
               hayret uyandıracakmışım
                       varla
                       yok arasılara
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Faruk Bolkan





Sesler, sesler, sesler – mavi sesler, siyah sesler, lacivert sesler:

Bir adam uyandı, yatağında ölü olarak, kırkayaklar ve çürümüş dillerle, ağustos böceklerinin
mırıltıları ve sonu gelmeyen ikindiler arasında; tüm o süslenmiş öpüşler ve kutsal bir içle,
yemeğini bekleyen.

İşte önündeydi, Tanrı’nın armağanı et, ve o da pırıl pırıl, başka bir tanrı. Dürttü çatalının ucuyla:
“Ah!” ve kesilme. –

Sesler, sesler – beyaz sesler, siyah sesler. Ve aydınlık, ve karanlık —boyun ve gövde dolu odaya
girmek, ağzı adımlamak –içine bir fil hortumu sığar, ve seyretmek akan tuzlu suları: Gitmeliyiz
buradan.

Göz bebeklerinin yere düşmesi, ve eve dönmesi aklın: Gitmeliyiz, ikindi geceye varmadan!

Olağan zaman akıyor, ve sarıyordu, göğü ve toprağı; kırkayaklar da burada, çürümüş dillerle.
Bekliyor ve yumuluyorlar, ve kuş, binalara çarpa çarpa dönüyor üzerlerinde, ve ağustos
böcekleri, ve hepsi, bir–bir:

Gitmeliyiz başka yerlere.

Dilek:

Midem ve etim, ve senin leşlerin,
Eli, Eli yardım et bizlere –
Kıldığın gibi ölümü yaratılış,
ve sevdiğin ve koruduğun gibi bizleri
Esen bir poyrazla. Eli, Eli kurtar bizi,
Bu amansız hastalıktan, çaresizliğimizi anlamlı kılarak.
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Hasret Yılancı





toprağın bu halini iyi bilirim
daha yakın ve daha sıcak güneşten
ellerin yürür mü bulvarında çehremin
-kaç defa su içmişim ellerinden
 
toprağın bu halini iyi bilirim
öldükçe daha güzel örter üstümü
bahçelerdir bahçeler boyu kırçiçekleri
arı kuşları kav dallarda serçeler
ve tilki yavrusuna saklar üzümü
mukavva ağzıyla zamklı dişleriyledir
çürük ve
ekşi bir demiri yalnızlığın
yalnızlığı onduran bir çürük ve ekşi
bir sepetlere sığıp bir yüreğe sığmayan
-kim bilir kimler ürkütmüş seni
bu ince baharı kimler için getirmişsin
kimler için doldurmuşsun bu bakır kaseyi
sofraya gülümserliği getiren
tohumları yaran dili damgalı çaşıtları
uzun yolları hatırlatan gibi
karnıtok baharla
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toprağın bu halini iyi bilirim
biçilmiş ekinleri dövülmüş dutu
güneşten daha yakın güneşten daha sıcak
güneşten
nakış nakış kaşların gözlerin ebru
bir elin sahipsiz inci körkuyularda
bir elin toprakta yağmur kokusu
oturmuş muyum bir ağacın altına yeşil
en mahzun bulutu sarmış mıyım belinden
bulvardan odana açılan perden
çiviyle doldurulmuş bir göklere uzanır
portakal çiçekleri saçlarında
kömürle yatar büyücülerim
ve sızlanırım
bir göklere
bir akşamüstüne
 
toprağın bu halini iyi bilirim
bellediğim bir şarkı vardı çocukken
kuşlar vardı sevda vardı ölüm
hasavandan süt rengi uçuyordum güpegündüz
açık kapı tel araba yanan lüküs kördüğüm
bir çocuk heykelleri belki dokunur
ellerine
belki zencefil
belki kötürüm
bir örümcek yağar tavandan
nefesim çürümüştür duvarda yağar
kökleri paslıdır bir yonca yağar
/bu çocuğun ağzında güneşten başka ne var
yüzün mü eriyor avcumda kar gibi/
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Oğuzhan Özoğlu





bilmem kaç türlü ağaçtan yontuk,
bu sabit kadem efsunlu masalara
yatıp oturup;
ne kazanılır ne kaybedilir oyunlar 
-doğmak gibi muhtelif oyunlar mesela-
oynadıysak da...
    kabile kabile içimiz, hayatlarımız;
    sökülünmüş dökülünmüşse de üzerilerine
    dayanak tutulmuşlarsa mesela onlar
    nasıl tunçlu nasıl sevinçliyken 
         fark etmez
         varlık ormanında kıçı açıkta kalmiş bizler gibi
         onlar da kendileriyle yalnız kalacaklar daima 
bu masalar ki; oynak taşların,
günahkar kristallerin taşındığı.
bu masalar yani; üzerlerinde kalem kırılanlar,
ameliyathanelerde donuk ve yalan olanlar, 
janti bürolarda lacivert giyinmişler,
yatak uçlarındaki bulut bulutlar,
üzerlerinde kader birliği kurulanlar,
köhnelerde dervişeçalanlar
işte bazen, bu bir dünya masaya düş oturulup, kabus
kalkılınacak
bazense kabus kalkacak, düş oturacak
bazen de butun bu masalara
düş serilip düş toplanacak ama söyleyin
    bu masalar ne zaman
    bu masalar kimin
    bu masalar kime yâr
    bütün bu masalar niye

Dö r d ü n c ü  S a y ı S a y f a  17

Hakan Uslu



Alemşah Fırat

Rest of Your L�fe



Ruhumuzun bütünü, egoyla aydınlamış bilincimizden çok daha büyük, çok daha
karanlık, çok daha eski. Bilincimiz ise, bu karanlığın kadim bilgilerinin
farkındalığa ulaşmasını sağlayan yepyeni bir enerji! Bu yüzden bilinç dışımızla olan
köprüyü kurduğumuzda biraz daha bütün oluruz. Sınırlı varlığımızdan sıyrılır,
bütünlüğe olan açlığımızı doyururuz. Sanat, toplu olarak rüya görebildiğimiz bir
arena. İnsanın bütüne ulaşması için bir köprü, belki de rüyalarımızı bilinçli kılıp
anlamlandıran araç. Sanatla her dönüşüm bizi biraz daha biz yapacak. Ben de
resimlerimi, içimdeki karanlıktan çıkarırım. Resim yaparken bilincimi devre dışı
bırakırım, “bir şey anlatmaya” çalışmam. Rüyalarımızı anlamak için önce
uyanmamız gerekir. Ve resmim de kendinden başka bir bilinçle karşılaşmadığı 
 sürece yarım kalır. Öznel çoğulculuk, resmi zenginleştirir. Herkesin hayalinde
resim farklı bir bütünlüğe kavuşur. Köklerimizi birbirine her değdirişimizde yeni
anlamlar yakalarız.
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Alemşah Fırat

Sevgili Ceyda, hayat yolculuğuma anlam kattığın, resmime anlam kattığın için teşekkür ederim.




