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Gölgelerimizin uykuya daldığı düşler:

Antik ve sakin geceye
ulaştırır - gündüz düşlerinden uyandırır
gotik ve ürkünç geceye
çevirir - gece uyanışlarından kurtarır
görkemli bir kapı önüne
gölgeler serilir:
Sesler, deniz fenerine
yırtık giysiler eşliğide gider -
hiçliğe dualar
gecenin köleleri gırtlaklarında yükselir,
menfur ayinler düzenlenir (ve)
buhurdan içerisinden kokular,
ele geçirir - tepedeki güneşe.

Gölgelerimizin ayık olduğu günler,
sefil hazzın, coğrafyasıdır.
Hiç donmayacak denizlerin - bir utku,
bir ulu burgacın altında dalganalarak - bir utku,
sular arasından kaybolarak ölmüştür,
cüsseli kayaların altında ezilen bir
toprak olmuştur - yaşayan vadiler.

Bu düşler,
yarı-ölü halimizden sonra raks eder -
eski bir misafirin elinden,
yeni bir içgörü dilinden.
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Batuhan Çağlayan
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A memory for the Old Guy.

I
 
Bir anımsama ile geldi yaz Ege’den, Akdeniz’den;
Yoğunlaşıp toza karışırken, sahillerin alaycı havası,
Durgun denizlerin tuzlu köpüklerini attı üzerimize.
İmbat son kez okşadı mineleri, iskeleleri, ve
Aynı dalgınlıkla geçip gitti, hala bir sinek pencereleri yalarken.
 
Hep böyle miydi yaz, anımsadığımız kadarıyla,
Böyle midir hatırlayışlar: bir koltuğun üzerinde, yarı-uykulu,
Süzülürken üzerinde kaynar Temmuz’un, ürpertiyle 
Yurdumuza geri döndüğümüz — Ve bir kıvılcım ile, tekrar
Aynı evde ve aynı odada, bin yıl daha sürecek mahmurluk —
Hep böyle midir yıllar?
 
Öyleyse, hiçbir yolu yok mu karşı koymanın, ya da en azından 
onmanın —
Anılar arasında, yüzümüz ileri dönük, yürürken emin adımlarla;
Eğer açtığımız bir gedikse, geriye dönüp onarmanın?
Mümkün olsaydı, inan isterdim, tüm günleri bir kutuda toplamayı, —
Tüm gülüşleri ve ışıltıları, hatta tüm güneşleri ve yıldızları;
Eğer bizim içinse hafıza, ne tarhta bir çiçeği, ne de öteki olmayı,
Ne yalnız öpücükleri, ne de arzulu bakışları,
Onu sadece tozunu almak için kullanmak bile olsa;
İstiyorum yalnızca ve yalnızca
Hiçbir şey hatırlamamayı.

II
 
Hayır, diyorsun, son sefer değil —
Çiçeği burnunda cenazeler alayında
Ömrümüzün kaktüs tarlaları
Bataklık mesireleri ve kırık mil taşları;
Hayır, diyorsun, bu son sefer değil — 
Zamanı var kanat çırpmanın, zamanı var,
Kargın ufuklara çıkmanın, zamanı var,
Zamanla dans etmenin ve ona el çırpmanın.
Ben de diyorum, şimdi zamanı değil, bu hiçbir zaman değil;
Zaman yok burada, alacakaranlıklar diyarında, 
Bu, son sefer değil.
 
İnsanoğlu, tarif edebilir misin bir gölgeyi, ağırlığı,
Bu şekilsiz, kıraç ayların izlenemez, ele gelmez ağırlığı —
Tahta kadar akışkan, yaprak kadar keskin
Yaslandığın mavi duvar gibi alışılmış, hep aynı —
Hiç anlayabilir misin, her yıl tozlu bir plaktan
Kirli kulağına çalınan güz sonatını?
İstesen duyabilir misin, bir baltanın türküsünü, ya da
Kavak ormanının mırıltısını? — Hep birlikte titreyen.

Tuna Bozbey

Hayır, sen yalnızca işitirsin: kırlangıç seslerini, harlı ateşi,
uyuklayan kediyi,
Ve oluklarda dolanan suyun kuru şırıltısını.
Budur kaderin;
Ayları ve mevsimleri içine yuvalayarak, bir bir,
Senindir bu hiçbir zaman doğrulmayacak kaya,
Örenmiş nehir.

ıIII

Yerimde dönüyorum ve yalnızca bir ışık görüyorum: yeni bir
günü, ve bittiğini,
Ardından bir günün daha, ve yeni bir haftanın geldiğini;
Anımsıyorum taştan sabahları, ve buzul ikindileri, sonra
Bir ağaca sarılıyorum ve duyumsuyorum kış güneşini —
Var olan tek güneşi, tüm dünya ve içindeki
Tüm dünyaların göz kapaksız gözleri için.
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Birçok Yolu Olmalı Seni Sevmenin diye Bir Şiir Yazmak İstiyorum
Ancak Kimse Okumak İstemiyor Bu Şiiri. O Yüzden de

Birçok yolu olmalı seni sevmenin
Yağmur yağarken bir taya bakmak
Ellerini tutmak bir sessiz servinin
Ayna gibi duvara resmini çakmak
Resminde müzmin cismimi görmek
Gibi bir şey de olmalı seni sevmek

Gibi Geleneksel Bir Şeyler Yazıyorum. Sonra Devam Ediyorum 

Birçok yolu olmalı seni sevmenin
(Bu araya güzel bir dize bulamadım)
Raketteki bir çığlık sesi servisin
Bir gözyaşını gözyaşında silmek
Öğrendiğim her adı adında bilmek
Gibi bir şey de olmalı seni sevmek

Böyle Yazdıkça Okunmaya Başlıyor Şiir Çünkü Böyle Şiir Seviliy
Or Günümüzde

Birçok yolu olmalı seni sevmenin
Alnımı duvara bir sâât gibi vurmak
Akan kanın sânise sânise sesinin
Aksiyle ecel sââtimi elinle kurmak   (Resmen saçmaladım buralar
Karşılıksız âşkımı sana iâde etmek     da)
Gibi bir şey de olmalı seni sevmek.

Birçok yolu olmalı seni sevmenin
Belki senin tarafından sevilmemek
De seni sevmektir bilmem ne dersin
Artık âşkını bile bana sevdirmemek   (Okuyunca bazen güzel bazen
Bir başkasına bile beni sevdirmemek     de leş. Karar veremedim ta
Gibi bir şey de olmalı seni sevmek.         m)

Yalnız Günümüzde Bile Böyle Kötü Bir Şiir Yok. Özür Dilerim. D
Evam Edersem

Birçok yolu olmalı seni sevmenin
Bir sarma gibi kâlbimi kana sarmak
Çıkardığı ses gibi su içen serçenin

Umut Yalım

Kınında duran bir kılınçca susmak
Başkasının âşkında dahi seni sevmek
Gibi bir şey de olmalı seni sevmek.

Ama tek bir yolu var beni sevmemenin
Beni sevmemek

Şiir Cidden İğrenç Oldu. Yalnız Bazı Dizeleri Başka Şiirlerimde 
Kullanabilirim. Hangileri Olduğunu Kullanınca Görürsünüz. Bu ar
A da, Koyu Yazılanlar Şiirin Başlığıdır.
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 1. emir: kendiniz için eğittiğiniz itaatsizlikleri zırvalayınız
peygamberin endişesine benzer bir endişe içindeyiz
ölmeye yatacak kadar ağrılarımız gergin
acıya direnecek kadar da torpak sahibiyiz
ikinci emre kadar karmaşamızı böyle biliniz 

 2. emir: hayıf soyunup hazırlanınız
has’dan geldik siktir’e gideceğiz
sahte umut vaat edicileri
yumruklarımızla ilk fırsatta ebeleyeceğiz
geri tepmez dillerimizi dolduruşa getirip
dostça giriştiğimiz savaşlara ajan diye ekleyeceğiz

 3.emir: savaşın bokunu çıkarınız
biz eskiyetmelerdeniz, siperimiz yataktır, cephanemiz ergenlik, cenazemizde kaytaran
sevdiklerimize kızacak değilizdir, alkışınız kalmadıysa anadan doğma öğütlerle avunabiliriz, açken
savaş savaş değildir ideolojimiz bellidir, devrimin kanı olan kadınların güzelliğine üşüşür
gözlerimiz, bundan ötürü sakallarımız şekerlenebilir, çaylarımızı getiriniz

 4.emir : yoo come on kızmayınız
verdiğiniz cıvık savaş için sizin gelmişinizden geçmişinizden yedi ceddinizden yedi düvelinizden
özgür dileriz

 5.emir : kazanacağınız savaşı yarıda bırakınız
pışık
 6.emir: bla
 7.emir: iki kez bla
 8.emir: üç kez bla
 9.emir: çok bla
 10.emir: çok çok bla
 11.emir: emir diye bir cacık yoktur

Faruk Bolkan





ORTADOĞU RÜYASI I

Üç katlı bir handa 
1. katta kollarımı 
2. katta bacaklarımı 
3. katta saçlarımı 
Kes-ti-ler
En çok saçlarım acıdı. 

Geri geri indim merdivenleri
2. katta bacaklarımı 
1. katta kollarımı 
Geri verdiler 
Saçlarım onlarda kaldı .

ORTADOĞU RÜYASI II

Dört duvar, kara
Bir delik 
Delikten kör edici bir ışık giriyor
Elimle kapatıyorum 
Işık elimi deliyor.
Deliğin dışında bir kuş.

Işık kuşu yiyor.               

ORTADOĞU RÜYASI III

Karanlık bir oda 
Dört  duvarda dört kapı 
Dördü de kapalı
Nasıl anlatmalı,
Hangi kapının altından gelirse ışık 
O kapıdan gidilecek 

Işık gelecek yerleri tararken gözler
Dört duvarda dört kapı 
Dört kapının altından 
Siyah bir su dolduruyor odayı...

ORTADOĞU RÜYASI IV

Dikenli tellerle çevrili merdivenler 
Kocaman kapkara bir kapıya çıktı 
Tekrar, tekrar ve tekrar 
Çalınsa da kapı 

Kapı kapalı
Yıkılmış gelinen merdiven
Kapıda bekleyen ben

Tak tak tak

ORTADOĞU RÜYASI V

Dedi biri
Düştüğüm içine
Ve bahar sandığım
Aslında cehennemin kendiymiş

Dedim ateş yok
Dedim zebani yok
Dedim serin
Dedi, anlayamazsın
Çok çok derin...

Dedim istersem giderim
Dedi fazla derine indin
Dedim buraya kendim geldim;
Merdiven benim!

ORTADOĞU RÜYASI VI

Beş gündür rüyamda
Aynı adam
Aynı duvarı
Aynı hınçla
Yumrukluyor
Adamın elleri kanıyor
Bir şey soramıyorum,
Sorsam gidecek.

Sonunda bugün
Rüyanın sonu değişti.
Beyaz bir köpek
O adama
Üç bayrak getirdi.
Bu, iyiye işaret.

İ k i n c i  S a y ı S a y f a  12

Hanife Defne Gürdamar
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Nar kırmızı yar dudağında
Radyolar duvarın suratında yas
kalesi

Hangi yaşantı sığar kırılgan mahremime
Hep kendime dönüyorum ağır aksak

Kirli kapılar vaktin önünde
Ölüm ağzıyla akşamı okşuyor

Geçmişi yok hiçbir fotoğrafın
Ölü mayıs sıcağında turuncu günler

Kanayanyaralarımıkurşuna diz
Cehennemialnıma

kazıt

Kapıları kilitliyor gece
Sesim kurudu teninde
Efkarın jileti dilim

Rıdvan Yıldız





Kemancı kara toprakta yürürken, teller mistik buharla kuru bir öksürük bırakır.
Kemancı kara toprakta yürürken iz bırakır, sağ ayağından çığlıklar ılır sol ayağından kan.
Guguk kuşu güneşin perdesine bakar omzundan, saniyede bilemedim belki 12 kare akan bilge rüzgar;
Ulu taşlar artık sadece sise mi hizmetkar?

Kemancının elleri yapışık, ayağının dibinde bir bok böceği beliriyor.
Ezecek kemancıyı az kala,
   -   Çok içtim tersiz tekellerde. Hepsi bitecek tabağımın! Kusacaksın bazen şeref bazen ziyan.
bir damla ateş düşüyor, tutuşuyor bok böceği.
Külleri sadece çığlıklı kan, bir damla ateş dönüyor gerisingeri.

Kemancı kara toprağa ve kara kalbine bakıyor, tanıdık bir yarık ortaya çıkıyor.
Üçü de ıslak, ateş pek tutmuyor; izler pek silinmiyor.
ne çizikler ne de baston uçları ilgilendiriyor onları yalnızca örümcekler yarıktan süzülmeyenleri izler
Zevkli bir koleksiyoner, örümcek ölünce yarığı diker.

Kemancı yürürken kara toprakta elleri yapışık arşesine, arşesi yapışık bir çifte dumana.
Kemancı yürürken kara toprakta: Beyaz, ışığa sıkışmış gece rulet avlayacak.
Bir meseledir bu kendi özelinde canavar olan başlarla, dört duvar arasında.
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Luna Aydoğan





Yazımlarından hastane kokusu alıyorum dada
Cilalı ve ürkek fayans tadı
Öğle vakti kokain ve çilekli pasta barındırırdı
Bencil olmayı para ile sayardım
Fısıltılarına kurşun çizgiler çekerdim

Çingeneler sokağında kaldırım aşındırdım,
İmlendi sarı etekli kadınlar
Isabella’nın damarlarında akan nefes yaşama,
Ben sana ve cennet cehenneme dönüşene dek 
Yaşam saçlarıma bulandı.
Tekrar eden seslere irkildim
Uykularımda hikâyeler anlattım
Uykularıma uyandım
Çelik ciğerimi sofralara sundum,
Örülü duvarlara şarkılar taşıdılar ve oyunu kaybettim
İlahi aynalar yerleştirdiler zaferime

Şehir efsanelerine haykırmış
Bir ses, duyulan ölümden hemen önce
Rüzgâr sana olan yabani aşkını fısıldadı
Gömütüme turkuaz güller,
Kefaleti ödenecek bir günah,
Her temastan geriye kalan bir iz bıraktı
Dudak izi koltukta saklı
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Gizem Başaran





Oturup başında gecelerce beklediğim bilgisayarın başında bazen tek bir
cümle bile yazamazken, bazen de başımı koyduğum mürekkebin
yastığında uyuyormuşum gibi yazılıyor kafama aklıma getiremediğim
bütün sayfalar. Gözlerim kapalıyken bile hissedebildiğim gurur ifadesi
takınıyor yüzüme huzursuzlukla, kendi öz irademle yazdığım sayfaların
her birinde dizili paragraf başları baştan aşağı ezberimde, kelimeler?
Yine yok.

Başımı kaldırdım sayfalar arasından yine, üstü demir kapılı engelin
kilidini ellerimin baskısıyla açtım bir güzel, nefes aldığım manzarada tek
bir ses bile yok. O zaman anladım saatin daha çok erken olduğunu,
uyuyamamışım yine. Ellerimin arasında tuttuğum yorgunluğumun
kanıksanmış bir tekerrür ile elimde kaldığını fark etmek kolay değil,
başına oturduğum tenakuzun safi benle bilgisayar arasında olan
münakaşama devam ediyorum kaldığım yerden, yine yok, yine yok.
Aklımın ucundan geçen hiçbir hatıranın izi kalmamış belleğimde.
Kâbuslarım kadar mihmandar olsaydı ellerimin klavyede süren gezginliği,
kelimelerimi dizen müşahedelerimin hercailiği göz gezdirdiğim
devamlılığın silinmeyen mürekkebinde, belki silmek daha kolay olurdu,
bir silgiye bile ihtiyaç duymadan hem de. Gerçekleşmemiş beklentilerimin
tahriri sözde mukteza rüyalarıma sirayet etmeden uyansam bir sefer,
gözlerimin gezindiği çerçevelerde gizlenen rüyalarım zihnim açıkken
zuhur etse mütalaalarıma, gördüğüm yalanlar inancıma zehretmeden
ayılsam ütopyamdan. Yine olmadı, yine her muammadan söz ettim başımın
üstünde serilen tavan ile hasbıhalimde, kalkmam, kalkıp da bir çay
hazırlamam gerekiyordu belki de. Yatağımdan kalktım, yeniden uyandım,
keyfi kaçmış sessizliğimde uyanan bedenimdi artık.

Ziyadesiyle edindiğim erken dakikaları tefekküre yorarken ayakta
kalmışım, ellerim düşüncelerimin beynimden taşıp yerlere döküleceğinden
eminmişçesine saçlarıma dolalı, muhakemesi belleğiyle sabrı arasında
süregelen bir iplik söküğü kadar habersiz, melankolik bir intiba
bırakmak istiyormuşum gibi iç çekerek odama geri dönüyorum mutfakta
kalan çayı almadan. Bardakların müsamahasına bırakıyorum özürlerimi,
bilgisayarın başına oturuyorum. 

Pinhan düşüncelerimin tahririne bırakıyorum klavyede gezinen ellerimi,
harflerin diriliğinden teşekkül cümlelerimi üslubumla karalıyorum.

Elle tutulur fanzinlerin pişmanlığı sayfalarca mecmualara dönüştüğü
yaşların farkındalıkları üzüyor en çok beni, bir elimde tuttuğum
vicdanımın selamını alıyor en fazla insanlar, bedenin muteberliği
tacidarlığını kaybediyor yıllar içinde, katlanabilene ne âlâ, katlanamayan
boyutların tesellisi idealler oluyor yine kurgularımızda.

Umut halkaları dizili yaşlarımızın zincirleri hepsi, birbirine ilgisiz
gözlerin yaşattığı hayatımıza bağlı bütün kazançlar. Müşterek bir anlam
arayışında herkes, kimse memnun değil artık kendi hakikatinden.

Herkes dertsiz, bir başkasının yenilgisinden müteşekkil
tüm mutluluklar. Görüşlerine bağlı ihtivaların kokusu
çıkmış artık tüm şehirde, bütün sokaklardan yayılıyor
söylenmeyen kokular betonların arasında, duyabiliyorum
artık gözlerimle, herkes gerçekleri bakışlarıyla
konuşuyor. Saçlarıma esen inançlar özgürlüğün silsilesi,
üfürülen yalanlar yaratıyor tüm rüzgârları. Bütün
umutlar hakikatin yerine geçmiş, memnun değil yerinden
artık tüm martılar.

Duygularına tercüme bacaların filtrelendiği bir sonbahar,
kaldırımların ayak izleri sararmış sessizliklerle dolu. Bir
anlam arayan insanların uğradığı kendine, bir çift lafın
değiştirdiği konuyu bağlayan gözlerde duvarları. Kalem
ucunu çalmak gibi bir yazarın, istihza dolu hasbıhalinden
gizlemek gibi bütün cümlelerini. 

Rüyalarımda okudum bütün bu netameli ikrarımı,
gözlerim kapalıyken mürekkebimin akan sayfalarından
yine bu sözcükler geçiyordu. Gözlerimi açarak yaşattığım
intibahımı zihnimden atmaya çalışırken üstü demir kapılı
engelin kilidini ellerimin baskısıyla açtım bir güzel, nefes
aldığım dakikalarımda ses seda çıkmıyor, manzaranın
sessizliğinden anlıyorum daha erken olduğunu.

Belleğimde hatırlamaya uğraştığım sayfaların zehrettikleri
ruhuma dolanıyorum bu sefer. Uykumun akan
görsellerinde rastladığım, kendi öz irademle yazdığım
sayfaların her birinde dizili paragraf başları baştan aşağı
ezberimde yine, 

Peki ya kelimeler? 

Yine yok.
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Öykü Özcan
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Kurtuluş belki bir sesten kaynaklanan bir ayaklanma ve dürtüdür. Duvarlar arasında kapana kısılı kalan
bir fareden başka neyiz? Sorularımız burada cevap buluyor işte: Buhran ağacı köklerini zemine iyice
daldırıyor. Yetişmekte olan kurnaz bir yazgı.

Büyük bir uğultu başlamıştı. Her yerden sesler yükseliyordu. İnsanlar gruplaşmaya ve sahip olmaya
başladıkları düşüncenin izinden giderek gittikçe örgütlenerek düşüncenin eyleme dökülmesi konusunda
kararlılıklarını ortaya koymaya başlamışlardı. Kendi görüşlerine karşı olanları bir paçavra gibi muamele
gösterip onları kızgın öfkelerinin bir parçası haline getirip yollarda onlardan kalma izler bırakıyorlardı.
Çok korkunç ve iğrençti. Korkudan farklı görüşler de onlardanmışcasına katılmaya başladılar. Bu olay
yerel birkaç kişinin insanlara karşı konuşmalar yaparak domino etkisiyle birlikte yayılmasıyla oluşmuştu.
Devlet buna karşı bir süre sonra polis güçlerini sokmak istediler. Arbedeleler çıktı fakat çokça ölü ve
kaybeden bir sürü polis birlikleri oluşmuştu sadece. Ayrıca kalabalıklarla aynı fikirde olan polis görevlileri
ve askerler de vardı. Devletin eli kolu bağlanmıştı fakat uluslararası boyuta taşıyarak bunu tüm ülkelerden
yardım istedi. Bu durum hem kendileri için hem de o devletler için daha kötü olmuştu. Çünkü bu sefer bu
hareketlenme diğer ülkelere de sıçramıştı. Bütün devletler bir bir gücünü kaybederek bu yayılmaya karşı
koyamazken kalabalıklar daha da agresifleşmeye başlamıştı. O zamanlarda olanları anlatmak istemiyorum,
hala aklıma gelince ürperiyor ve dilim tutuluyor. Daha sonra dört büyük devlet bu kalabalıklara savaş
açtı. Toplu kıyımlar başladı. İlerleme vardı fakat ilerleme durdurulamıyordu. Acil bir toplantı yapıldı ve
karar kılındı. Bu kalabalıktaki herkesi öldüreceklerdi. Dünya, tarihi boyunca böyle bir kan banyosu
yapmamıştır. Tanrım. Geriye sadece bir avuç insan kalmıştı. Bu anarşist ayaklanmanın bu kadar yükselip
güç kazanması hiç iyi bir şeye yaramamıştı. Dünyada sadece bu dört devlet kaldı. Onlar da otokrasi
yönetimine geçip toplumu sınıflara ayırdılar. Birebir kast sistemi gibi oldu. Toplumun uyması zorunlu
çalışma çizelgeleri düzenlendi. Her şey ve her şey devletin konrolü altında idi artık. Böyle böyle eller
kollar bağlandı. İnsanlara ''İdeal Vatandaş'' modeli çıkardılar şimdi de. Eskilerde durum böyle idi işte
delikanlı. Biz maalesef bu durumları yaşadık fakat sen şanslısın, çünkü bu sistemde doğdun ve sorun
çekmiyorsun.

Anlıyorum Prouthon, dedi ve sanki hiçbir şey anlatmamışım gibi yapmakla yükümlü olduğu şeye koyuldu.
Maalesef bu sistem yıkılamayacak. Bense, belli bir yaşa geldim. Bir iki sene sonra ''Cennet Çukuruna''
atılıcağım. Bir yaşam nasıl hiç olur, onu birebir görüyorum. Çok kötü bir durum, hem de çok..

Batuhan Çağlayan




