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“Her dinleyişte yeniden –
ve her inleyişte gün
yeniden; başlar – biter.”

Gece; yüzlercesi birden havalanan cam parçacıklarının arasında gömüldüğü eski bir tanımlama – ama! Ama her
okunan duada üzerinde yürüyebildiğimiz kavramlardan biri; hem dünyevi hem kutsal – hem yepyeni hem epeski –
hem komedi hem tragedya, ve su kanallarının içine yapılmış bir işleme, yalnızca dinlememiz gereken mırıldanma.

Tekrar büyüler çıkar ortaya: Kızıl şenlik! Ardından transparan davetiye – ölmek, yansımalarla birlikte içinden gelen
desin yankılanmasıyla. Kızıl şenlik! Besteler ortaya çıksın; danslar geçmişin kişilerinin adımlamalarıyla başlasın. Her
eğitim kulakta sağırlığı arzu ettirsin: Müzik başlamadı, müzik devam etmedi, müzik bitmedi – görüntülerin çağrışımı
duyulabilen tek şey ve memnuniyet kendini ifade ederken bulunduğu şiirde tezata düşsün. Ve meclis: Güzel şapkalar,
güzel kadınlar, güzel servetler – gizli arzu / tam da bilincin içinde / her dinleyişte yeniden / ve her inleyişte
gün / yeniden; başlar – biter. Gizli arzu, dudak açıldığında ağırlaşmaya başlar dedi, tıpkı önceki şiirine kadar ki
zamanda olduğu gibi; çünkü kızıl şenlik! Ve ölmek, güzel bir serüven – kim tatmak ister?

   – İsteyene aldırış etmeyin, kendisi daha doğmamıştır. 

Konuşmalar içten içe genişler ve bir masada dile getirilir. Bu da böyle bir meclis işte! “İstenmeyen kaos ortaya
çıkmaz.” Ve her birey aydınlanmada, her birey yaşamın ardında – neden her bireyin bedeni benim elimde değil?
Diyaloglar kafe içerisine doğru akış göstermez: Mekan var olmaz, süblimleşir – mutlak olanın odasına iner ve sizlere
hiç gözükmez – bizlere hiç gözükmez aksine yörüngemizdedir, diğer kaybolan kavramlar gibi. Mutlaka dinleyin,
mutlaka dinleyin beni:

   – Asla dinlemeyin ki dileyemezsiniz; görüntü size aktarır ve asla bunları duyamazsınız.

Gündüz; uykuların en sağlamı ve rüyaların başlangıcı – ötesi dışında kalmış kabusların gerçek yaşamı. Ve bir okur
anlayışları: Soğumayan ateşin adımlarımıza yapıştığı vakitlerden birkaç arkadaş kurtarır – birkaç yansımam kurtarır
ki onlar da kristalize olmuştur kaybolan (var olmamış) ruhlarının içerisinde ve onların adlandırmaları, işte, bir tırtıl –
bir kırkayak – bir sülük – bir peygamber devesi, hepsi boğazımızdan çıkagelir yutkunmadan algımız yardım eder
hepsi. Fabl gerçek; devamlı göz bebeklerimizi sağa sola kaydırır ve dengesizleştirir bizi derinine inmeden görüşün –
fark ettirmeden ölmesini.

“Kaybolan adlandırmalar;
kırılmaların içinden
gelen bir çığlıktır – karabasan.”

   – Arada büyük boşluk var söylemin ki nereye kayboldu demeden görüntü-ses bir ataraksiya halinden farksızdır;
boşluğun kendisidir.

Sihir, Od! Tanıklık ettiğiniz kulakların biriktirdiği bir emir – ya da bir davet? Kabul etmeyin, kabul etmeyin
çünkü: Sihir, Od! Kabuslar, büyüler, gece-gündüz, kızıl şenlik? Anlamsız – yazılma eylemi nasıl devam ettiriliyor?
Mutlaka dinleyin, mutlaka görün; hepsini birden – yönergeleri ve ifadeyi algılamadan. 
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Gece ve büyüleri, 
dişi yıldızların eldivenlerini
giydirir ve ayakta durduğu için
su kabını başından aşağıya
döker; ayılması için erlerin
fırında korlaşmış parmaklarının.

Yarı çizilmiş resim, Öyleyse
serin olacak mahzenler geceden
ve kundaklamak için delileri –
dimdik ayakta duran adamları
kızgın yağlarla karanlık dansa
kaldıracağız, dedi ve öteki gözü
bomboş meydanda kaçak damlaları
arıyordu: Korkular kaçışıyor
bir o tarafa doğru, bir
bu tarafa doğru, daha sonra, rahvandır
topal olan, örümceklerin ağında olan –
çan kulelerinin sesi işlenmiş, adamın
sivri sakalları (biz olan), ağarmış olan.

Nerede tozlar, az sonra başlıyor
ufukla birlikte sönmeler: Kirli mücevher
çatlatılacak, kapıp götürülen komediler
barınacak budalaların arasında. Çalgılar,
ıslıkla sakarlıklarını anlatacak, çünkü, sesler
kırılmıştı hırsız dillerinde, (gizlenen eller)
elleri arkada gezen; önündeki kabuklaşan
aydınlığın açık sahrasında, bağırarak kitap okuyan.
Fareler değil, iş başında olan şapkalar
kendinden geçmiş konuşmalarıyla beyefendiler
olmakta kemirdikleri elyazmalarıyla: Dişi yıldızlar, 
eldivenlerini çıkarıp fırlattı. Büyüler, büyüler
mülklerini oluşturdu, ve bir paragöz, bir
kitapsever ursuz geceler.
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''(...)
Yen�lenen �ncelemeler,
gündüzler� seslend�rmeyen
örtümüz, geceüstü olan:
Kend�n� tesl�m etm�ş
ş��r�n bölgeler�d�r ateş�n �çer�s�ne doğru atlayan ve
çoğunlukla sayıklamalar �çer�s�nde kalıp boğulmalar
yaşayan, çünkü, yalnız yollar üzer�nde kapalı yürüyüşler
b�zler�n �çer�s�nde sürekl� halde dev�n�m oluşturan ve
d�yalogları terennüm ett�ren. (...)''

Dönüşüm Yayın'ın �lk k�tabı.

Deneyler�n İçgüdüsü
Batuhan Çağlayan

Ücrets�z

Ş��r K�tabı, 25 sayfa

Yayın Tar�h�:  07.01.2021
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ve bu yüzden: az beğeni aldı adlı şiirime böyle başlamayı uygun
görürken
birden 
Dolar birden arttı. ve sırf bu yüzden: Zaireli sevgilim beni aldattı.
Halkların Aşıklıkları adına sevmiştim ben O’nu. Ama beni
Katalan bir çocuk için terketti. Şimdi her yerler susuz bir deniz gibi ter.
Değiştiriyorum üstteki dizeyi. Yenisi: Kubanlı bir herif için terketti beni.
Şimdi her yerler: Almanca’dan korkan Yahudî gibi platin birer kan.
Bir de
yandaki yandan yemiş heriften duydum: majüskül bir güle (daha önce den
di mi, bilmiyorum) sakın inanma. Ayrıca, ölüm, adımın yanlış bir telaffuzu.
Bunu
Bankalar Caddesi’ndeki (pardon, değiştiriyorum) (benim hatam) Zülfikâr Ç
ıkmazı’ndaki sol eli yerli-sağ eli terli (Branco Russo) kod adlı çocuk dedi. v
e çocuk birden Sloven olup ilk uzay gemisiyle Erciş’e gitti. İşte 
bu yüzden: bu şiir bu denli az beğeni alıyor ve kalburüstü dergilerde yayınla
nmıyor. 
Ancak
birazdan
kapıdan
yazmak istediğim yeni şiir ve yeni şiir kişisi girecek. Umarım, sözcüklerde anl
aşırız ve bir sorun çıkmaz. Örneğin; şiire şöyle başlamak istiyorum:
ata binen atlar gibi geçti hayat. Hay’at’ın içresindeki “at” sözcüğüyle bir içre-u
yak yapmak
istiyorum. gerçi 
karşımdaki şiirin şiir kişisi at-hayat ilişkisini Nâzım’ın çok önceden yazdığını b
eyân etti. Ben de
eyyâm ettim. ata binen atlar gibi geçti hayat’ı yine de yazmak istedim. çünkü
sonraki dize daha da güzel: 
Mutlu olmak yok mutlulukta. Mutluluğu… Neyse, yine çok sevmedim. Değiştiriy
orum yine şiiri. Yeni şiir 
Lacan’ın nasıl Nietzche’den koca bir Apollonyal düşünceyi aparttığı hakkında o
lacak. Biliyorum



son zamanlar çok Nevzat Kaya izledim. Ancak bununla ilgisi yok bunun. Savaş S
onrası kaçınılmaz Alman nefretinin doğal bir sonucu bu ve boşlukta kalan
düşüncenin Lacan ile doldurulması. Yâni
bir dolgu malzemesi Lacan. Ya da bağdaştırılmış (sentetik) bir kan. Burada da, La
can – kan ikilisini kullanmak istedim. güzel tınlıyor. ayrıca
radyatör kumul priz Grant Green televizyon jaluzi gazoz betik yangın yorgun argın
ulûfe belge Spotify İhsan Aktaş ağaç kaldırım düzenleme irticâ musluk vantilatör
sözcüklerini de kullanmak istiyorum ancak Lacan karşı çıkıyor buna çünkü kendi k
ullanmak istiyormuş. Freud bitti. Şimdi bana sardı herif. Neyse
şiirime devâm edeyim ben:
eeeeyyyyyyy bre Lacan ve Lacancı bireeeyyyyy
siz hiç annenizin doğurduğu biri oldunuz mu
siz hiç bir anti-anne’den doğdunuz mu
ben birkaç kez denedim bunu
ancak
her seferinde
babam: kasığında bir küvez gibi bekletti beni. her seferinde erilliğine ekletti beni.
ancak 
Ben
ne anamın ne de babamın oğluyum. Ben
kendimin doğumu / doğumumun son boğumuyum. Doğuluyum. bir düşüncenin do
ğusu ya da bir masanın. 
Kimsenin
Sen’i değilim ya da Ben’i. Benim değilim: Ben olabilmekçin. Ben kalabilmekçin
kendimi iğdiş ettim kendimden. şimdi
-tıpkı üstünde CHE yazan bir tişört gibi- üstünde BEN yazan bir etim. kendimi sevm
ek için: kendimi kısık ateşte pişirdim. Ve doğabilmekçin yeniden
kendi karnımı kendim şişirdim. 
Eeeeyyyyyyyy Lacan ve Lacancı bireeeeyyyyyyy
Eeeeeyyyyyyy kancı ve âncı bireeeeyyyyyyyyyyyy
Apollonyal ve post-kolonyal duyguların esirisin
Sen
düşünceni senin sanan cenin denli birisisin
şimdi
düşün cenin: Sen kimin Sen’isisin. Sakın
nedâmet getirme. Sen
toplumsal bir hadâmetsin. Ya da 
anlayacağın lisânda: Sosyal kastrasyon. Sakın
kastırma artık. Kendini babanın erbezlerine bastırma. 
Eyyyyyy Lacan
ve Lacancı bireeeyyyyyyyy
tek derdi
babasını oğlu yapmak dönemi sona erdi.
Çünkü
kendini babanın râhminde gizleyemezsin
babanın râhmini kendinle temizleyemezsin. 

Umut Yalım
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''(...)
Yett� artık melek olmasın k�mse, h�ç önemsenmem�şler mezarlığına
Vermed�m daha tapu sened� g�b� bakan ç�zg�l� anlımın 5 kuruşsuzluğunu.
Hem borçlu hem alacaklıyım, alış-ver�ş b�tmed� henüz.
Rehavet ağır ondandır ayık kalma çırpınışlarım kuyruk başına 5 tl.
Gün başına, b�r baş ağrısı sırt cabası – kuyu, yusufu özled� –
M�t�k baş dönmeler�, henüz çok çok küçük b�r kuş olmamdan kaynaklı
Akıl esr�k, z�ra �ş�m de yok. Meden�yet bok.
(...)''

Dönüşüm Yayın'ın �k�nc� k�tabı.

Kara Gün Perspekt�f�
Öner Fırat Tarakçı

Ücrets�z

Ş��r K�tabı, 27 sayfa

Yayın Tar�h�:  16.01.2021





Dörtlülerini yakıp da umudumun
içimdeki yırtıcı hayvanı mayınlarla durdurmak için 
bir palyaço ile eski kasa kamyonetin bagajında çetrefilli bir yola çıktım
Evim barkım yoktu kapısında yatıya kaldığım cennetinde, kurtlanmış elma ısırığı gibi
karınca yuvalarına misafirliğe gittiğimde içimdeki canavarı durdurmak için

-uçmayan kanatlarım var hep esmeyen rüzgara
 var mı yıldızlara gönderebilecek aydın elçimiz
 içimizdeki zombileri öldürmek için-

Sislerimi bırakıp da hergele gözlerine
içimdeki yorgun şarabı yıllamak için
bir gavur ile üzüm tarlalarına doğru tayyare ile yola çıktım
Tadım tuzum yoktu dişi kurtlar sofrasında, emzirirken anarşist vampir ısırığı gibi
zombi mahallelerine deynekçilik yapmaya gittiğimde içimdeki kan sevdasını
durdurmak için

-ve rüyamın peşine taksi çevirdim
 teslim ol! ya da avazın çıktığı kadar haykır iniltiyi
 içimdeki burjuva sınıfı vahşi hayvanı durdurmak için-

Hastalığımı bırakıp da şizofren baygın ruhuna
içimdeki cesur neferi toplu iğneyle öldürmek için
bir yabancı ile bütün dünyayı gezmeye fil yahut devenin sırtında yola çıktım
Yaşım başım yoktu asırlık hayatında, barış için konvoy tankla ezer gibi
annemin yanaklarında dans ettiğimde içimdeki emekleyen çocuğu öldürmek için
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Bilir misin arının ölüsü sineğin ölüsünden hafiftir
ölümü bile müzayedede sattığın için
ve 
-sardunyalar, erguvanlar ayinde yani dört yol ağzında 
 bir yaban gülünün solmaktan korkmaması gibi
 sıfır sıfır sıfır bir trenine yetişip de bulmaca çözmek için-

-acaba seninle aynı salyagoza mı bastık 
 yoksa puromu yakarken iki kibrit mi harcadım, ulan saatlerin kafası mı güzel
 köhnemiş bir yumurtanın sarısı mıyım
 org tamircisinin yanlışlıkla tuşuna mı bastım
 seninle tantuni yemek organ mafyacılığı oynamak gibi bir şey
 ve çöpçülerin elleriyle okşardım seni
 tavşan yahut kaplumbağa sevişmesi gibi
 içimizdeki soylu yaratıkları susturmak için-

Ihlamur bahçelerine su verdim
belki bir gün açar da bir çiçek
koparıp da ölüm törenime götürürüm diye
içimdeki gölgeleri öldürmek için
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Kadir Tepe





gülümsemeyi unutanların şehridir benim yüzüm
varılmaz aşılmaz şeyler adına 
hoş geldin B o Z k I r

mekânkıran bir bulutun göğsünde 
seyredersin sarı otların rüyasını 
okursun kanlı gözlerinle 
suya vuran ağrının 
kaç virgül şiddetinde olduğunu 

tek kanadı olmayan kuşun 
uçmaya çabalamasında 
gördün yalnız’ı 
neden öldürmedin ki onu 
yaşamak, ne zaman yaşamaktır?

olmayan’a tutun ve öp beni
hiç kimse inanmasın 
seni babasız içimde doğurduğuma 
yüreğinde emzirdiğin o şey 
İ s i m S i Z 
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''(...)
P�yano ve P�yango.

 
Özür d�ler�m ama sayımız artacak

gezegenler yetmeyecek çıkıp oynamalarımıza
n�yetler mecl�s�nde en kalabalık cem�yet del�ler olacak

bu bakımdan akşam yatıp sabah kalkacak artık her tecr�d�n
aslanı

gururum ten�ndek� gen�z yakan tuz kadar masum
kangren kel�mes� sonra konuşalım mı demekt�r

Kangren, kangren, kangren!
 

Tuhaf ve Tufan
(...)''

 
Koz ser�s�n�n b�r�nc�, Dönüşüm Yayın'ın üçüncü k�tabı.

Sonsuz Makyaj
Aykut Akgül

Ücrets�z

Ş��r K�tabı, 69 sayfa

Yayın Tar�h�:  01.02.2021





arka mahallede devirmişler keloğlanı
hüngürhüngür ağlıyorum
çocuk denmiş devir-imciler için. komik
bana mikail gibi gelmişti
-yaratılış ger-eği değildir pek devrimci ama 
bana mikail gibi gelmişti 
koca keloğlan-dı sonuçta 
kaç çocuk sallıyor-du ayağında
annem değildi ve sevgili anneciğim
rica edeceğim
                                          ki bu rica anında holde bulunmaktayız
onu biraz övgüler yazar mısın? övgülerfilan
yaratılış ger-meği aristokrat olan mikail 
için devir-imci olmayan -mış ne kavram 
ama baştan başa soyutboyut

n e y s e   n e   i ş t e  d i y o r u m  k i

arka mahallede devrik oğlan
-ın kel kafasına vurmayın istirham ederim
onun burnunda sümük başında sinüzit var
                                                        sayın devlet küçüklerim
çocuk denmiş devir-imciler için /rüya
gibi gelmişti bana mikail ki yaratılış
 ger-deği bele bağlanırmış yedidüğümle renk kırmızı
ne adetler var hiç benim adetim değil ikra
tesettür ederim dilim sürtünmüş oldu arkası
-nda mahallenin devrolmuş oğlan
-kel bir park var. tıpkı dağlar gibi mahpustu
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ruhuna dünya ruhu ki düşmüş imiş
değil gnostik bu işin gerdeği sikilmek caiz imiş
ölümü kravat ile affedilebilir imiş
ne regller var hiç benim reglim değil 
                                                               alınpubikkılları 
yahu devirmişler diyorum devirmişler sonrasında 
atamışlar parka kayyum bir oğlan- ah mikail
şimdi olmak vardı kuş ağzında taş ebabil
hangi duygun yoksunluğu sebep 
oldu kaosa peşi sıra büyük ihtilal 
oldu döneminde istibdat
iki kere hav

y a z ı k   o l d u   b i z i m   k e l o ğ l a n - a 
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Mervenur Güngör





Şiirimizin günümüzdeki konumunun günümüz şiirini bir yere götüreceği kanısında değilim çünkü şiir, hiçbir
zaman kendi mevcût ânının yapıtı olmamıştır. Örneğin; iyi ya da kötü şiir yoktur. Gitgide iyileşen ya da
kötüleşen şiir vardır. Bunun nedeni de, şiirin, semiyosferik bir varlık olarak, süreç içerisinde değerini
bulmasıdır. Çünkü, insanların okuduğunu alımlama erimi dönemlerine göre değişir ve gelişir. Bu nedenle de,
“Günümüz Şiiri” dediğimiz varlık, özünde, gününün yapıtı hiçbir zaman olamaz. Şiir, geleceğe attığımız
mektuplardır. Ancak, şu tartışılabilir; günümüz şiirinde ne denli günümüz şiiri var?

“Günümüz şiirinde ne denli günümüz şiiri var” sorusu, özünde, son 20-25 yılın sorusu çünkü hâlâ 2. Yeni’nin
bir türlü büyüyemeyen çocuklarıyız çoğumuz. Konuyla ilgili, ayırdındalık ölçümüz ne kadar bilmiyorum;
ancak, çoğu günümüz şairi 2. Yeni’nin suyunun suyunu yazmayı bir görev edinmiş durumda. Durum; bayrak
yarışında, bayrağı son devralan koşucunun elinden bayrak gitmesin diye bitiş çizgisi yerine koşu alanından çıkıp
kayıplara karışmasına benziyor. Bu yüzden de, o döneme yapılan göndermelerle dolu şiirler yazılıp duruluyor.
Çevrede, Cansever kılıklı, zombi gibi dolaşan şairlerimiz var. Kanımca, bunun 2 nedeni var:

   1)Kişinin kolayına gelmesi. 
   2)Mevcûdun “meşrû” sayması.

İlki, genel insan doğasıdır. Her dönemin kolaycıları vardır. Bu yüzden de, esâsı çok da etkilemeyen bir etmen.
Etken konumundaki ikincisi ise, asıl sorun. Her “Yeni”, “meşrû”laşınca mevcûdun nesnesi olur. Türk ve
Türkiye târihinin kısa özeti budur. Yerleşik, konar-göçeri sevmez; O’nu asi ve kaba bulur çünkü yerleşik,
düzeninin bozulmasını istemez. Bu doğrultuda, yazın târihimizi uzun uzun eşelemek amacında değilim. Kısaca;
zamanın yenilikçi ve zamanının mevcûdu tarafından dışlanan 2. Yeni şiiri mevcûtlaştıkça ve meşrûlaştıkça kendi
onaylayacağı kendi şiir alanını yaratmıştır. Günümüz şairinin en büyük sorunu, kendisini içinde bulduğu bu
çemberi kırıp kıramayacağıdır. Gözlemim, az sayıda kişinin buna yeltendiği çünkü kimse, yaşamın doğal
akışındaki güvenli alanını bozmak ve o alandan çıkmak istemez. Bu, şiirin istediğinin tam da tersidir özünde.
Şiir, şairin güvenli alanına dönüştüğü ân, sıradan bir metin hâlini alır. Sıradan bir metinde de, şiirin iyi ya da
kötü olmasının esâsa bir etkisi yoktur. Sanırım, 2. Yeni benzetimi bu şiir; yenisi, mevcût ve meşrûlaşmadıkça
daha epey bir süre sürecek. Ancak, bu çemberi dişleyen sıkı bir genç kuşak geliyor. Bu kuşağın, kendinden 5
ya da 10 yıl önce doğanlardan fârkı; günümüzün hiçbir mevcûtlaşmış ve meşrûlaşmış düzenini takmamaları
çünkü yaşamla kurdukları bağın, mevcût ve meşrûnun daha algılayamadığı ve alımlayamadığı araçlarla olması.
Umarım, bu genç neferler, yerleşik düzen daha Onlar’ı algılayana ve sindirene kadar, çoktan kendi şiir
alanlarını yaratmış olur. Yaratmazlarsa da, kötümsemeye gerek yok, yapacak birileri bulunur. 

Al t ı n c ı  S a y ı S a y f a  25

Umut Yalım





''(...)
kulelerden aşağı atılıyor prensesler

ç�rk�n suratlar dağılıyor yolumun her yer�ne
çünkü zeban�ler sah�p çıkıyor meydanlara, bata çıka

bakışların sen� ele ver�yor
h�çb�r boktan anlamıyorsun

ve bana pol�s çağırın, kend�m� sevd�ğ�m� herkesten önce
onlara anlatmak �st�yorum

muhtemelen onlarda ben� bekl�yordu
b�r de doktorlar var, onlara ses etmey�n, belk� de unuttular

ben�
zaten unutsunlar, onları görmek �stem�yorum''
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