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Öncelikle, günümüz şiirini irdeleyen bir soruşturma oluşturduğunuza göre,
günümüz şiirinde ontolojik bir tutarsızlık sezdiğinizi düşünüyorum. Maalesef,
aynı sezgi bende de var ve uzun zamandır bu sezgiyi “anlam”a dönüştürmek
için çabalıyorum. 

Meseleye özne-nesne ilişkisi bağlamında baktığımızda, bir kere, ‘günümüzde
yazılan şiir’ ile ‘günümüz şiiri’ arasında farklar var. Bu fark şiirin öz-
niteliğinden kaynaklanıyor ve yeni bir şey değil: Geçmişte olduğu gibi
günümüzde de görüyoruz ki, ‘şiir’ biçeminde yazılan her şey ‘şiir’ niteliği
taşımıyor. Ve tabiî ki ‘ben şairim’ diye salınan birçok mutat zevat da ‘şair’
niteliği taşımıyor. Aşırı derecede ‘heves’ duygusu, ‘özgürlük’ duygusu,
“reddiye”, “hırs” ve ‘özgüven’ duygusuyla biçimlenmiş aşırı bir girişimcilik
ya da arz-fazlası diyebileceğim ‘dengesiz bir denklem’ söz konusu! (Bu
yanlış matematiğin nedeni neo-liberal tayfanın 2000'lerin başında
‘ödüllendirme’ ile ‘sosyal içerme’ sistemlerini kullanarak yarattığı girişimci
yayıncılık atmosferidir ve bence şu anda da hüküm süren yayıncılık atmosferi
son 20 yılda Türk Edebiyatı’na verilmiş en büyük zarardır. ) Örneğin, ‘şair’
olmayan girişimci bir ‘şiir yazarı’, birden bire şiir yazmayı bırakabilir,
romancılığa, reklamcılığa, eğitmenliğe ya da sosyal medya yöneticiliğine,
gazeteciliğe ya da başka bir şeye geçebilir. Tam tersi de olabilir, bir reklamcı,
eğitimci veya gazeteci kendisini kolaylıkla şaire dönüştürebilir, şiir kitabı
yayımlayabilir filan! Çünkü zaten, yazdıkları ‘şiir’ değildi kendisi de ‘şair’
değildi:- Sadece girişimde bulunuyordu, şansını deniyordu o… Reklamcılıkta
da, gazetecilikte de, şairlikte de ve hatta muhalif solculukta da girişimde
bulunuyordu o! Neyse… Bu basit ve bilindik fırsatçı-çıkarcı koşutlamayı
geçip, sadede gelmeye çalışayım. 
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Günümüz şiirinde geçmiş tasavvuru ile gelecek tahayyülü arasındaki dilsel bağ
doğru kurulamıyor ve bu bağda birçok düğümle karmaşıklaşmış sinsi ketler
oluştu. Halbuki günümüz şiirinin birincil işlevi -dilsel açıdan- “geçmiş tasavvuru
ile gelecek tahayyülü arasında katalizasyon sağlamak” olmalıydı. Bu
katalizasyon işlevi yerine müthiş bir “sıfırlanma”nın ve “değerler yitimi”nin
eşiğindeyiz. (Siyasal söylem alanı içinde konuşuyor olsak, bu duruma rahatlıkla
“yozlaşma, yolsuzlaşma” filan diyebilirdik.) Şiirin ontolojisinin kabul
edemeyeceği ve popüler kültür tarafından oluşturulmuş bir ‘tersine-mühendislik’
yaşanıyor günümüzde… Mevcut düğümleri daha da karmaşıklaştıran yeni nesil
FMCG Dergileri’nin yayın yönetmenlerine sorsanız, -zaten- mevcut
düğümlerin/kilitlerin açılmasını istemediklerini söyleyeceklerdir, “Böylesi daha
şiirsel, daha temiz! Biz böyle iyiyiz, okurlarımız böyle iyi!” diyerek
geçiştireceklerdir filan... Maalesef şiir dilinin geleceğe uzanan yolculuğunda
popüler kültür tarafından biçimlenen hızlı tüketimsel pazar, ölümcül ve kötücül
bir ekosistem yıkımı oluşturuyor. Bu yıkıntı ekosistemde yeni bir “şiir
yönsemesi”nin var olması veya şiir dilinin taşıyacağı yeni bir şiirsel içeriğin
yeşermesi çok zor. Dilbilimsel açıdan şöyle diyebiliriz: “Şiirin ekosistemi
popüler kültürle hastalanmıştır. Popüler kültürün pazarlama biçemleri dilin
şiirselliğini ve şiirin iklimini bozuyor. Şiirin toprağı bozuluyor.” Bu konuda
2018 yılında gerçekleştirilen İlhan Berk Sempozyumu’nda şöyle demiştim: “Şiir,
dilin sürdürülebilirliğidir.” Popüler kültür şairlerinin şiirlerinde kullandığı yapay
imgelem (hazır imajlar, ready made images) şiirin ekosistemini geri dönülmez
bir şekilde içeriksizleştiriyor. Ve daha da kötüsünü söyleyeyim: Bu tip bir “ready
made” pazarlama yarışında “yaşamın şiirselliği” hızla yok oluyor. Zaten, şiir
aurasındaki en büyük sancı da budur: “Yaşamdaki şiirselliğin azalması ve şairin
şiiri bulamaması, şiire temas edememesi…” FMCG dergilerinin desteklediği şiir
diliyle, geleceğin şiir tasavvurunun oluşması ve yeni şiirsel yüklerin devreye
alınması neredeyse imkânsız... Çünkü mevcut popüler kültür endüstrileşmesinde,
şiir dili ile yaşamın şiirselliği arasındaki “ıraksama” çok büyük. Bu ıraksama,
imgesel alan derinliğindeki gelişimi yok ederek, yaşamın şiirselliği için gerekli
olan yeni bilişsel noktaların oluşmasına ket vuruyor. Yani, imgesel alan
derinliği, şiir dilinin ihtiyaç duyduğu genişlemeyi sergileyemiyor. 
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https://bit.ly/FMCGdergileri
https://youtu.be/O_bv0S2dkcs


Evet, şiir, -ontolojisi gereği- “gecikmeli” bir kavramdır. (Hep sonradan anlaşılır,
içeriği de gerçek anlamı da şairinin kıymeti ve büyüklüğü de…) Ve fakat
günümüz şiirindeki endüstriyel popüler kültür, hem şairlere daha büyük sancılar
veriyor, hem de şiir dilinin geleceğini imkânsız kılarak, yaşamın şiirselliğini
tehlikeye atıyor. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar…  
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Zafer Yalçınpınar





Sorunun güzelliği kendi içinde paradoksunu da taşımasına engel değil.
Günümüz şiiri derken hem “günümüz şiiri” diye bir kavramın olduğunu
meşrulaştırmış oluyoruz, hem de soruyu sorar sormaz bu meşruluğun ne
kadar geçerli olduğunu da kendimize dönüp sormuş oluyoruz. Kısacası bu bir
ayna sorusu: hem kendimize bakıyoruz, kendimizi orada görüp varlığımıza
inanıyoruz, rahatlıyoruz. Hem de rahatlar rahatlamaz bu görüntünün sahici
olup olmadığını sorgulayıp kaygılanıyoruz. Sorunun güzelliği de belki
paradoksal olmasıdır, kim bilir!

Günümüz şiirinin kendinden menkul olup olmadığıyla ilgili bir soru sormak
bence imkânsız. Sonuçta antolojiye dahil olan her şiir gibi, kendinden
öncekilere göndermelerle, yansıtmalarla ve ona karşı çekim ve itimlerle
ortaya çıkmış, belki de ‘ileri gitmiş’ bir şiirden bahsediyor olmamız bile onu
geçmişe ve geleneğe bağlar. Ama aynı zamanda geleneği de ‘ileri gitmişliği’
ile geleceğe bağlamış olur. Böylelikle geleneğin geçmişi ve geleceği ile
şimdi’de kurulan canlı ve dinamik bir organizma olduğunu anlamamıza
yardımcı olur. Bu canlı organizma birey ve toplumla birlikte soluk alıp verir;
onun değer ve doğasından güç ve kaynak alır.
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Günümüz şiirinin kendisine dönmemiz için en azından birkaç geri adım atıp
antolojinin kendisiyle yüz göz olmamız gerekiyor. Günümüz şiirinin dinamikleri
ne olabilir? Biraz dikkatli kuşbakışı bir gözlemle günümüz şiirinde güncelliğin,
gündelik hayatın ve mizahın ön planda olduğu görülebilir. Günümüz şairinin
gündelik hayatı sosyal medyada işledikçe, ister istemez sosyal medyanın birçok
yaklaşımı da şiirlerin üslubuna işleyiveriyor: mizah, alaysılık, racon kesme ve
argo dil, temaşa, simülasyon, dezenformasyon, edimsellik, kaos ve entropi.
Aslında bunlar şiirsel dönüşüm içinde kullanıldığında pekala şiire güç katacak da
unsurlar. Ama işte anti-estetikleşme savunulduğu için de bu dönüştürme
yaratıcılıktan yoksun bir şekilde cereyan ediyor. Bir yandan da anti-estetiğin
argümanları ortaya konulmadığı ve yeni bir estetik oluşturma endişesi olduğu
için yeni şiirin varlık nedeni tartışılırken dahi günümüz şiirinin nasıllığı
tartışmaya açılamıyor. Günümüz şiirinin ölçütleri eleştirilemediği için şiirin yeni
olanakları ve ufukları da görülemiyor. Eleştiri ve kuramdan yoksun şimdilik,
aradığımız kuramsallaşmaya ulaşılabilir mi o da bilinmez! 

Günümüz şiirinin gündelik dilin kullanımı meselesinin Heves dergisinin son
döneminden kaldığını düşünüyorum. Sanırım o dönem Mehmet Taner demişti
Heves şiirleri için “Yeni Garip Şiiri” diye. Doğruyu söylemek gerekirse, Garip
Şiiri tüketilmiş bir şiir değil “ertelenmiş” bir şiirdi. Küllerinden yeniden doğuşu
için İkibin sonrasını beklediğini söylemek mümkün. İkibin sonrasının
deneyselliğinin üzerine ve onunla birlikte doğduğunu söyleyeceğim gündelik dil
meselesinin. Ertelenmiş bir ihtiyaçtan doğdu; tam da İkinci Yeni şiiri ve onun
aşılmasıyla ilgili tartışmaların üzerine doğdu. İkinci Yeni’nin aşılması üç türlü
algılandı: Birincisi, İkinci Yeni dilinin bir dil işçiliği ve öncü bir yapıbozumla
aşırılaştırılması ile dönüştürülmesi idi. Bu anlayışta olan Ücra dergisi çevresinin
İkibin sonrası şiire katkısı şiirin deneysel ve bakir yanının keşfi ile olduğunu
söylemek mümkün. İkincisi de, İkinci Yeni şiirini terk edip ertelenmiş bir şiir
olarak Garip şiirinin ileri taşınması üzerinden gündelik dili yeniden keşfedenler
üzerinden oldu. Bu da iki türlü gerçekleşti; ilki, Heves çevresinden gelen görece
ve tartışılır daha apolitik bir çevrenin güncel şiiriydi; ikincisi de Neo-epik ya da
Modern Epik denen siyasi ve toplumsal eleştirel bir çevrenin gündelik dili ile
kurulmuş bir şiir. Üçüncü aşma türü ise hem birinci hem de ikinci türün üstünde
dikildiği yazılı kültürün olanaklarını çerçeveye alıp devrimci bir dijital görsel
kültür sanatı üzerinden yol alan görsel şiirdir. Tabii ki, alttan alta akan
konvansiyonel bir şiir her zaman vardı. 
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İkinci Yeni’yi çeşitleyen seksenler ve doksanlar şiiri, 60’lardan başlayıp 70’lerde
dönüşerek var olmuş Toplumcu şiir ve bağımsız birçok şairden söz edebiliriz bu
açıdan. Ayrıca 2000'ler başı deneysel ve ilerici şiirin de kendisinden
öncekilerden güç aldığı görece bağımsız bir şairler grubu da yok değildi:
Mehmet Mümtaz Tuzcu, Mustafa Irgat, Necmi Zekâ, Enis Batur, Metin Eloğlu,
Enis Akın gibi isimlerle bu çeşitlendirilebilir.

Niyetim alternatif ve yüzeysel bir şiir tarihi oluşturmak değil, yalnızca günümüz
şiirinin öyle sanıldığı gibi kendinden menkul olmadığını göstermek. Sorudaki
günümüz şiirine atfettiğimiz dönem nereden başlıyor bilmiyorum. Benim aklıma
2010 ve sonrası geldiği için dönemin su aldığı havzaları göstermek istedim. 2010
ve sonrası (özellikle 2020 ve sonrası) 2000'lerde oluşmuş şiirsel yapılardan
dönüşerek geldi. Özellikle Heves çevresinin ve Neo epik şiirin örneklerinden
dönüşerek ve karışarak geldi. Yeni Garip ve Yeni Epik şiirin olanakları güncelin
ve dijital kültürün içinde, sosyal medya kültüründe daha kolay ve doğrudan bir
karşılık buldu. Birkaç yıldır antolojiyi harmanlayan bir şairler grubu da yok
değil, daha bağımsız ve arayışta olan ama hâlâ yeterince derinleşememiş.
Günümüz şiirinde gördüğüm en önemli mesele (mesele diyorum çünkü bu bir
sorun mu tartışılmalı), teori ve kuramdan uzak durması ve daha çok şiir
pratiklerinden besleniyor oluşu, güncel pop kültüre, toplumsal kimliklere ve
sosyal medyaya kolayca angaje olması. Böylesine uçucu bir şiir ortamında neyin
nasıl kayıt altına alındığı ve antolojiye dahil olup olmadığı da bilinmezliğini
koruyacak gibi duruyor. Şiirsel değerin içeriğine yönelik sağlıklı bir çıkarım ve
eleştirinin olmaması iyi şiirin tanımlanmasını da güçleştiriyor. Kadın şairlerin
sayılarının da şiir tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar arttığını görüyoruz.
Günümüz şiiri içinde nitelikli kadın şairlerin sayısının fazla olduğunu
düşünüyorum. Sanırım günümüz şiirini kendisinden önceki dönemlerden ayıran
bir özellik bu. Kadın şairlerin şiirlerinin günümüz şiirine feminist kuramla da
bağ kurduğu, hatta onun ötesine geçtiği sürece taze bir soluk olmakla kalmayıp
çehresini de değiştireceği görülüyor şimdiden.

Kısacası 2000'ler şiiri nasıl devrim dozu yüksek bir evrimleşme ise sonrasında
gelen şiirler de evrim dozu daha yüksek bir gelişmedir. Elbette daha nitelikli ve
derin araştırmalarla bu görüşün haklılığı ya da haksızlığı ortaya çıkarılabilir. Ön
tahlilde benim açımdan görüneni aktarmaya çalıştım.

S e k i z i n c i  S a y ı S a y f a  10

Murat Üstübal





I.

saçaklarım çözülmüş demetlerden: sular çekildiğinde iyi gelir kalıtsal
anneden
buzdan küpler. beş uykulu nova kutbu ve bu soğuk yer
ayrıldı odalara yuvası örtük günün sonuna giden

emin değil boşluk mu -bu modelciler de
emin değiller

karın boşluğu 
kapansın o buzdan küpte köşeleri reddedilmiş erkekler
bir vakit kovukta kabule ermiş-büyük gözlerle oturan
geri sallanan tüneldeki oniks ikizi. tek kollu oyuncak iskeleti
döndüren

yok böyle kedi yapraklarıyla gözlerini kısan
emin değil kızağa çıkandan avdan dönenden

II.

gidince postlar da bir yıldızdan gözün ısırdığı keşişten
ki onlar da birbirine saplandı gövdeler ve gölgeler
bu etin ve görünmenin modası -kanlı 
güneş banyosu, benekli niş fayansı 
parlak biçimini alan

emin değil vakumdaki ihtiyar
bir kaya efektiyle parçalanmış - modelciler de
emin değiller
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III.

reddedilmiş erkekler -su kemerini yıkarak
geçti geceden. yüzen neşeyle tekerleğin tohumları
hem örtük çimde hem de merhametin altında

soğuk bir yer. soğuk bir yer
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Ece Apaydın





Son şiir olmak büyük sorumluluk. İnsan

son aşkı kadar vardır. Bir kitap da, son şiiri kadardır. Ya da
Sonbaharın son yaprağı gibi        şiir, kaç dize olacak şimdiden karar vermek
güç.
Akışına bırakmak gerek biraz da. Ancak şöyle başlayabilir:

her şeyler
          insan olmak ister
çay
gözlük
aşk
deniz
masa
kedi
ıstanbul

her şeyler
          insan olmak ister

insan hariç
          ve bir de ben

senin olayım

gözlüğün
masan
kedin
çorabın
sonbaharın olayım
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insan olmasam da olur

şiirin bu kısmı Mustang 64’ün fren yapması gibi bitiyor. Daha ne
eklenebilirdi;
Bilmiyorum ya da ne çıkartılabilirdi?    Burada, bir plak çalmaya başlıyor.
Buna,
Birazdan karar vereceğim. Ya da kararı Spotify’a bırakacağım.
Rastgele seçsin kendisi

Hatta seçti: I Saw Her Standing There (The Beatles)

Biraz önce Amsterdam’da ölü bulundum.        Çöplükte.
Soğan rengi saçlarım vardı
Kuşum Aydın’a benziyordum.    Annem aradı hemen. Başın sağolsun, oğlum
dedi:
                        Ölmüşsün
Sağol
Anne
Dedim
İyi doğdum ama kötü öldüm
Olabilir oğlum dedi ve kamera: siyah-beyaz bana döndü.
Gözlerime girdi kamera
Gözyaşlarım
35 mm aktı ve olabilir anne dedim;
                               ama ben yarın ölmek istiyordum ve kendim
                               ölmek istiyordum.
Neden bugün
            ve kim
Öldürdü beni              üzülme dedi annem o da olur oğlum bir gün
İnşallah dedim ben de ölümünü seçebilse bari insan
Çünkü hiçbir seçme şansımız yok
Hayatımızdaki hiçbir şeyi. Şöyle ki:
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Doğum
Ad
Playstation
Anne
İç çamaşırı
Edebiyat
Gökyüzü
Baba
Din
Tin
Cinsiyet
Aşk
Hayat
Tantunî
Amerika Birleşik Devletleri
Telefon
İnternet
Sosyalizm
Komünizm
Faşizm
Kapitalizm
Lenin
Mao
Rothschild
Televizyon
Yalnızlık
Ayrılık
Bira
Yağmur
Avrupa Birliği
Korku filmleri
Trump Tower
Ahmet Ümit
Orhan Pamuk
Murakami
Soljenitsin
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Dil
Dilli kaşar
Nagehan Alçı
Ve gilleri
Big Mac
Şiir
Salgın
Yangın
Lady Gaga
Uykusuzluk
Tuzluk
Kediler
Sel
Mülteciler
Sığınmacılar
Plastik koltuklar

Not: ben yaşamda 4 şeyi kendim seçtim
                                   Elvis
                           Mustafa Kemâl
                              Galatasaray
                        ve Merve

Gerisi zaten hikâye.

Şu ân kar yağıyor. Yılın ilk karı. Çatılar cümle kokoreç. Anlayan anladı.
Şimdi Imelda May’den Too Sad to Cry çalmalı. Ve cümle karlar sararmalı
Chevy 55 yeniden üretilmeli      eski aşklara dönülemez yoksa
Yoksa
Bir daha Gitanes içilemez layığıyla
                       Layığıyla artık kimse sevilemez
Artık kimseler Istanbullu olamaz: kimseler layığıyla sevilemezse
          Olamazsa kimseler Istanbullu artık kedilerin soyu tükenir
Bir de yalnızlıkların     Bir de Türklerin
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Istanbul = kedi = yalnızlık = Türklük: en basit formüldür bu dünya
üzresindeki;
                        Şiire dönersek:       Ben hiç Istanbullu olmayan kedi
görmedim.
Ben
                                  Hiç yalnız olmayan Türk görmedim
                      Ve ben hiç Türk olmayan yalnızlık görmedim
Ne de
Kedilisiz bir Istanbul.    Uzatabiliriz bunu ancak şiir sıkıcılaşabilir.
Sıkıcı bir şiirden sıkıcı da bir şey yoktur yaşamda.

Şu ân vapurdayım
Sol pencereden Galata ve Kulesi görünüyor. Kitty, Daisy & Lewis’ten Got my
Mojo Workin’
ve Black Van çalıyor
                               Son birkaç dakkadır gözlüklerim çatlıyor.
Bir bıçak
Kendi kendini bıçaklıyor       Balkanlardan soğuk hava geliyor
Soğuk havamız bile Balkanlardan geliyor Çok sıkılıyor canım
Oysa buğday başak ülkesiydik
                        Hayat ve aşk ülkesiydik şimdiyse şirket-devletlerin
                       sigortasız işçileriyiz ülkece ve Çince bir filmin
Katalan altyazısı gibiyiz      kimseye anlatamadığımız dertlerimiz var
Dertlerimiz: kimseye anlatamadığımız dertlerimiz kadar

Şiire cidden geri dönersek:

Kalbim
  Kırmızı sesler çıkarıyor
          Seni görünce
Bir kitap düşüyor elimden
Yirmi beşinci
Sayfası açılıyor Salinger’ın
Kelime aralarında seni görüyorum
Yazı da bir çizidir
Kelimeler seni çiziyor
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Ben seni
  Aşka tercüme ediyorum
Çünkü aşk
     Anlamıyor hâlâ âşıkları

Kalbim
  Kırmızı sesler çıkarıyor
  Ama mavi
Denizden kan alıyorum
Birden her yer yaz
Ancak
Tuz gibi yakıyor ve yanıyor kalbim
Etrafta et kokusu

Ben bordo bir etim
Çünkü
Çok büyük hatalar ettim
Ama sen de ettin   biliyorsun
Zira kalbimiz: meme gibi sarkık

Sen de başka aşklarda bulunabilirsin artık

Bu son dize çok koyuyor bana. Hem de koyu koyuyor:

Seviyorum Seni özünde
Ama bizden olmadı
Artık şansını başka aşklarda dene         gibi bir şey bu.
                                    Çok zor.
Ben diyebilir miyim bunu?
Diyemem heralde          Aşkta, aşk gibi bencilimdir
Zaten
Öyle de olmak gerekiyor bazen    yoksa terkeden
                               Arkandan terkeder seni
Terkeder de haberin olmaz
Sen hâlâ aynı aşkta olduğunu sanırsın  Oysa O  yeni aşkından bile ayrılmağa
hazırlanıyordur bir Haziran.
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Bu gece çok uzun sürdü. Bundandır ki, şiire çok vâkit ayıramadım bu sefer.
Ancak her şiir yolunu bulur. Bulut gibi.  Niye uzun sürdü gece?
Poevari bir geceydi ilkin. Damarlarımda yürüdüğünü sandığım böcekler
özünde yoktu.
Herkes kendi Afganının peşindeydi.
O yüzden, dün gece kimse ölmedi taammüden. Ancak kimseler de
Yaşayamadı mütemadiyen       Çünkü herkes bir başkasının ölüsüydü*

Kesinti bitti. Elvis’ten Rip it Up ve şiir sürüyor:

Herkes bir başkasının aşkıydı özünde
Kimse kimseyi sevemezdi bu kadar kendi sevdâsında
Kendi sevdâsı çünkü insanın bu kadar kendinin olamaz
Çünkü başkasının sevdâlarından başlıyor sevdâlarımız
Çünkü
Herkes bir başkasının Türkiyesinde yaşıyor
Çünkü
Herkes bir başkasının Katalanı
Çünkü bütün diller bir bakıma kendine çıkıyor
En büyük dil: dilsizlik özünde
En büyük aşk: kimseye âşık olmamak daha
En büyük Türkiye: Beynimin güneyinde

Ben bir başkasının hayatında doğdum
Başkasının ölümünde öleceğim kesin
Başkasının bordosu en sevdiğim rengim
En büyük yalnızlık: yalnız kalamamak
Ya da maaşını gününde alamamak    bütün Fin illeri bilsin bunu: Çindistan
diye bir ülke
hepimizin başkası olacak birgün ve
Kendi aşkı olacağını sanacak insanlar. Oysa bir başkasının sevdâsında
sevdâlanıyoruz
Çünkü herkes bir başkasının kendisisi
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Bunu daha önce başka bir şiirde kullanmıştım. Tekrar görünce şaşırmayın.



Şiirin bu kısmı güzel bitti bence.    Çünkü herkes bir başkasının herkesi
Diye de bitebilirdi ancak bu haliyle de güzel   Saat 19.19 herkes yorgun
çevremdeki
Artık kimse hislerinden emin değil çünkü   Saat 19.20 tam 1 dakka sürdü
               bu iki cümleyi yazmak.     Ve Spotify özerkliğini ilân etti tamamen.
Artık
tüm parçalar kendinden. Rip it Up bitti; huzurlarınızda Johnny Cash ve I Walk
the Line.
Ne zaman Veeeee huzurlarınızda, Johnny Cash diye çağrılsa Johnny Cash
sahneye
Mikrafona dayayıp ağzını Hello, I’m Johnny Cash dermiş sanki
    Johnny Cash
               kendisi değilmiş gibi
Siyah bir yağmur var
Saat 19.21
Muhammed Ahmed Faris yine uzay hülyâları görüyor
Çinliler her Uygur Türkü’nün evine bir Çinli erkek yerleştiriyor             Yiğit
Dülgeroğlu’nun İngiliz zengin bir kızla evlenip Otley’e yerleşmesi gerek
Bazen niye
elma yediğimi bilmiyorum hiç
Bazen de
Niye Türk olduğumu anımsamıyorum      Bilmek: hakikati anımsayamamaktır
Rabiâ Kadir       Amerikan Bayrağının önünde Doğu Türkleri’nin hakkını
savunamaz
I Walk the Line çalıyor ve devam eden şiir, demin dediğim konuları içeriyor.
Ancak şarkı
bitti.

Little Richard ve Long Tall Sally çalıyor. Bir şiir güzel bitmeli                   aşk
                                             Başlangıcına göre değil, bitimine göre aşktır
O zaman şöyle diyelim:

Hiçbir şey bitmiyor özünde
Her şey önsüz ve sonsuz
Son bakışın kalmış gözümde
Plak gibi dönüp duruyor
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Eskilerden Aznavour çalıyor
Hier Encore ya da Qui
Sanki sevmek karşı aşka
Çünkü aşk ilk bakıştadır
Sevmekse son bakışta
Ama bu akşam bu akışta
Ne ilk bakışta aşıktım sana
Ne de son bakışta sevdim seni

Bir eşbakışta bulduk birbirimizi

Bu son dizeden ilhâm, bu şiirin başlığı Eşbakışta Aşk olsun. Ve bu şiir de,

                             Murolo’dan Sarra Chi Sa çalarken bitsin artık.
                   Zaten 1070 sözcük çok bu şiir için.
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Umut Yalım





Muslukta ter-yastıkta yünle beraber kurur bu yel
Ve artık
         Pus tutmuştur
                              Pusuda ürperen yabancı
                                                                   Ve yalancılar sarmışken etrafı
                                                                   Yılanlar-çıyanlar-yaban otları---
Ama bir kere de olsa
                                Kürek kürek kazılmış ya bu yürek
                                                                     Altından altın-göğsünden gökyüzü
                                                                     Ve sırtından sırtlanlar çıkarmış
                                                                     Bu vakte dek---
Hem hançerden acı hem zehirden zâhir
Bir türâb olmuştur arkası
Ve artık çılgar koparıyor geçmişi
Ve gazete sütunlarında adı
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Taner Deniz
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Dört elementin aşırısına maruz kaldık dört bir yandan
Ateş güney, su kuzey, hava batı, toprak doğudan
Tutuşurken güneyden sel aktı kuzeyden
Kavuşsalar ve karışsalar ortada çözülürdü sorun hepten
Batıdaki hava biraz fazla, buluştu merkezde doğunun toprağıyla
Maalesef iyi olmuyor bazen iki şeyin karışması
Başladı bir hortum, büyüdü doğru kenarlara
Tüm içerik karışmış, savruluyor eksende
Çarpışıyor her şey önünde sonunda her şeyle
Kimse kimseyi duymuyor birileri konuşsa da
Elbet bitecek bir yerde bu tantana
‘’Kalmasın zaten hiçbir şey sonsuza’’¹
Bir değnek çakılacak ortaya
Bir silüet, benzemeyen kimseye
Kimsenin nefretine ve kimsenin sevgisine
Başladı çoktan ‘Dönüşüm’, bugün birinci yılında
Silüet opaklaştı, yol yapıyor herkese
Çoğunluğun niyeti yok pek ikna olmaya
En sevdiklerinin simasıyla kendini sunsa da
Belli ki çok azımız bineceğiz dönme dolaba
Çoğunluk paramparça, çarpışan arabalarda

¹ : Jakuzi’nin Açık Bir Yara adlı şarkısının sözlerinden alıntı.

Alpay Eglenen
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Çıplak bir korkuyla yalnız yüreğimin
    kadın teninin sıcaklığına susamışlığını utandırmadan
mavi göğün gri bulutlarına dalıp
      titrek ellerimle tutunduğum soluk gün ışığı
                  çıkmazların karanlık boşluğunda
                               çürük dal gibi kırılmakta

Gölgen uyurken duvarımın beşiğinde
            tenimdeki buzdan yanıklar
                  baharın taze havasıyla
                       sızlatıyor bitkin bedenimi

Yılların ağırlığını taşıyan
             yüzümdeki yılgın çizgiler
                   andırırken perdeleri çekilen evleri
                         dış dünyaya kapalıdır yüreğimin kapısı

Zamanı kaybedip
      diz çökünce gecenin sonsuzluğuna
                   yalnızlığın şarkısını duyuyorum
                                     hür ve cüretkâr

Soğuk sarılışların yaralarken anılarımı
      ıslanmış kitabımın soluk sayfalarında sakladığım
                  ölü lavanta yaprağının kalıntıları
merhem olur mu geçmişi unutuşuma

Mehmet Ali Güldalı
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  bugün gerçekten cumaysa, banka borçları falan
       hele ki coca cola’nın yanında puro yaktıysam
  konyaktı, rakıydı ve şaraptı, şuydu buydu falan

rabbim, beni lidya’ya ışınla veya koltuğuna oturt
   bak gör abdest almak bile ileride üç lira olacak 
denizi seyretmek dört lira, kadını terk etmek beş
pencereler, kapılar ve küllük iyi, hoş, güzel de
araba kaç kilometrededir, teypte nazım hikmet
     çünkü sol kulağını kapatırsan sağ duyarmış

söyle ismet, her şey var ama saygı eksik işte 
çiçeklerin suyu verilmemiş, bebeğin altı pis
     yumurtasını ağaç kovuğunda unutan bir kuş
  tefeciye bin lira eksik borç, bu ay da zam yok
      kopardım vitesi, kopardım direksiyonu falan
henry ford’a üç kuruşa sattım, araba devletinmiş
  kdv falan bir de ikinci el, kaldı elde yine üç kuruş
ve ismet, kerhanelere dadanmış, polise yakalanmış
         şu hayatta pozitif olan tek şey kan grubuysa
 hayrat mı bozuk yoksa birileri mi ağlıyor yine
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    ismet, üzerimize salıncaklar kurmanın sırası mı
sırası, günü geçmiş gazeteyi ihtiyara kakalamanın
    bayat ekmek kuyruklarına girmemiz boşuna mı
boşuna, kazandığın üç kuruşu da kumara yatır
üç kuruşa bol pantolon, erkek tıraşı bu devir böyle

komşuyu vejetaryen sanırmışım meğer fakirmişiz
    yeni doğan çocuğa kamuran adı vermekte niye
    nedense insan, yaşlandı mı beyni de sarkarmış
bazen altına işermiş bile, ölüm işte bu olsa gerek
   yalnız ismet değil, gök bile devleti iplemezmiş
                   her şeyin çaresi varmış ama pim yok

    kim bilir belki bütün hindistan’ı üzerine yapacak
ismet’i iktidara getirip euro ve doları düşürecekmiş
  bak orada bir ihtiyar, gazete koleksiyonu yapıyor
o kadar kibar ki kız kulesi’ne bile bayan diyecek

geçerken uğradığı meyhaneden mikrofon çalıp da
   matmazele piyano kursu vermeye gidecekmiş
                             ulan ismet, huyun kurusun!
     verdiğin adresin kapısını fidel castro açtı
 ikram ettiğin sigaranın ucunda patlayıcı çıktı
 böldüğün ekmeğin yarısı kurtlu, kaşar bozuk

                         zenciler rüyalarıma giriyor anne
    bir kulaç daha atabilsem afrika’ya geçeceğim

Kadir Tepe
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sara nöbetinden arta kalan ne varsa
şimdinin ortasına atılan bıçaktır
aynanın çatlağına göz olan’a
yumuşak dokunsal ölüm
kanı izlediğin damar
kara çarşaflara yol’dur

yılgın, hasta bedeni parçala
ruha dökülen sesi duyma!
harflerine yerleşen çığlık bombası
tedirgin yürüyüş, yanlış yere basarsan
daha çok, daha çokkk yaşarsın
yazıklar olsun / olsun mu yazık

ellerini saran o yabani beyazlık (nedensiz)
bataklığın içindeki düşsel titreme
kaotik çarpışmadaki inilti
-sadece bitsin istiyorum
duvarlarını kaybettiğinden beri odalar birer canavar
evsizlik hissiyle dolaşırsın kork-korkma kaç-kaçma!

uyanışlar sarsıntıların başlangıç saati
yatağındaki enkazı kaldır molozları topla
burcu kere burcu kaç etmez düşün
omurganın eğrisinde duruyorsun
dümdüz bakıp geçiyorlar
kopsun, zaten hiç incelmedi ki
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sessizliği ürkütmeyin, onda gizlidir
küçük sevmeklerin büyük melodisi
başucuna koyduğum B harfi
kusurlu bir kelimenin doğumundan arta kalandır
kesebilirsin uyumsuz’u
olmayan “şey” eksiltir mi ki fazlalığı

olsun mu YAZIK
olsun
olsun

Burcu Yalkın





Evet dediğiniz gibi yaptım
akşam için iki
Sanrı oldum diye hava atanlar oldu
kesik soğan
Boş alana ağaç mı dikilir
buraya hüzün
Hayal kırıklığın inler diye
baba mumya

Takım olarak gülelim dedik
kafaya defter hoca
Hazır değilim bu
senin sezaryen benim çocuk
Duymak istediklerini söyleyemem
sana izm
Kafeslere kuş koysak
nasıl cik cik

Sular lirizm boğulanlar inler
hemen bre
Sadık diyoruz da bahçemiz budama al
sanki hışır
Aks ederse odam gümbürtü sus
komşu kapı
On ikiden sonra tavana vuruyor
ellerim sil
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Şimdi senden bahsedeyim gözler
bebek indirim fırsat
Koşarken arkamdan öptün yüzüme öp hadi
açık iklim
Nazır hazretleri gaz lambası al
ışıldat iç ses
Susar mıyız buradan
koş ayakkabı

Bugün düşündüm hava soğuk ol
usum palto
Kahve için kafein diyorum
buraya rtük
Çamur şarkımı anlatacaktım
yağmur ıslak kuru
Dışarı çıksam biraz
sokak biz
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İmza:

Akılköy Ur ve Sinir Alametleri Bölümü

Hakan R. Temiz





   Metalin çınlamasıyla irkilerek uyandım. Gözlerim zaten açıktı ve
ayaktaydım. Yer altımdan çekildi, tutunacak bir şey bulamayıp kıç üstü
düştüm. Elimdeki baltayı o zaman fark ettim. Pantolonum ıslandı. Kalkmak
istedim, elim sıcak bir şeye bulandı. Kulaklarım tıkanmıştı, inleyen bir sesle
açıldı: “Lütfen yeter artık!”.

    Karşımda, yerde birisi vardı. Saçma sapan şeyler giymiş, iri bir adamdı.
Kocaman gözlerle bana bakarak sızlanıyor ve ağlıyordu. O gözlerde kendimi
gördüm ve anladım. Hala sıkıca tuttuğum baltayı bıraktım ve adamdan
uzaklaşmaya çalıştım. Ayağım uzun tüylü yapış yapış halıda kaydı ve tekrar
düştüm. Burnum tekrar koku almaya başladı. O yoğun demir ve tuz kokusunu
duydum. Her yer kana bulanmıştı. Başka taraflara bakmaya korktum. Hemen
ceplerimi karıştırmaya başladım. Sigara lazımdı.

   Ben kırmızı bir sigara dalını ağzıma götürüp titreyen ellerimle yakmaya
çalışırken, adam hala yüksek sesle inliyor, ne dediği anlaşılmaz şekilde bana
yalvarıyordu. “Kapat çeneni!” diye bağırdım boğazımı acıtarak. Adam birden
sustu, sonra da üstüne kustu. Devam etmeyeceğim zaten, diye düşündüm
dumanı üflerken. Ne bok yediğimin farkındayım artık, bitti. Sakinleşmek için
mor ışığın içinde dönen dağılan dumanı izledim. Işık nefes alır gibi değişti,
pembeye, sonra maviye döndü, adamın hıçkırıkları azaldı. Nabzım
yavaşladığında artık durumla yüzleşme zamanımın geldiğini düşündüm.
Sigarayı halının üzerinde söndürüp yenisini yaktım ve etrafıma baktım.

   Büyük bir odaydı. Güzel deri koltuklar, bir bar, kocaman bir müzik seti,
disko topu, dans direği... Parti güzel başlamış belli ki. Ben gelene kadar iyi
eğlenmişlerdir. Zavallılar, diye geçirdim içimden vücut yığınına bakarken.
Üst üste yatmış, kapıya uzanmış, elindeki şişeyi hala tutan, kimi kolsuz,
kafasız gövdeler... Kesik bir kablo, karnındaki yarıktan bağırsakları taşmış bir
kızın yanında duruyordu. Neyse ki müziği kesebilmişim, yoksa önümdeki
herif de geberecekti. Gerçi hala ölecek ama belli olmaz. Bacağından büyük
bir parça almışım, havlu falan bulmalıyım.
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   Banyoyu bulmak için ayağa kalktım. Adam ince bir çığlık attı, birden
kafamdaki bir şalter attı. Ona doğru dönüp anlamsız bir şey böğürdüm.
Korkudan altına ediyordu ve sızlanmayı bırakamıyordu. Tekrar sakinleştirdim
kendimi ve “Sana çeneni kapat demiştim!” dedim. “Eğer bir ses daha
çıkarırsan seni gebertirim. Şimdi olduğun yerde dur da sana yardım edeyim.”.

   Sessizce ağlamaya devam eden adamı bırakıp banyoya girdim. Bembeyaz
havluları alırken aynada kendimi gördüm. Her yeri kana ve dışkıya bulanmış,
kel kafalı, morarmış gözlü bir yaratık... Kafamın üzerinde yeşil kılcal
damarlar toplanmıştı. Parazit. Nasıl ve nereden bulaştırdım kendime
bilmiyorum. Yıllardır devam eden bu kabus, her seferinde daha da vahşileşen
ataklarla sayısız insanı öldürtmüştü bana. Bir buhar makinesi tısladı,
kafamdaki damarlar dans etmeye başladı, kalbim hızlandı ve yumruklarım
sıkıldı. O aleti parçalayacağım! Hepsini geberteceğim!

   Koşarak odaya döndüm. Soğuk duman cesetlerin üzerini kapatarak bir
köşeden püskürüyordu. Yerdeki baltayı hızla kaptım ve bağırarak buhar
makinesine saldırdım. Ne kırılıyordu ne de buhar salmayı kesiyordu. Sonra
buharı bitti, vızıldayarak kapandı. Ama ben yatışmamıştım. Adama döndüm.
Çığlık atarak kendini sürüklemeye çalıştı. Kaçışın yok!

   Bir şeye takıldım ve cam bir sehpanın üzerine düştüm. Kırılan cam ellerime
ve göğsüme saplandı, tekrar uyandım. “Sakın ses çıkarma! Lütfen!” diye
seslendim adama yerde yatarken. Masayı fark etmemem çok iyi olmuştu.
Onun için yani. Bana fark yaratan bir durum pek de yoktu. Yüzlerce leşim
vardı zaten, bu herifi kurtarıp kurtarmamak bir şey değiştirmiyordu. Yine de
deneyecektim, çünkü neden olmasın? Zaten başladım bir şeyler yapmaya.

   Cam kırıklarının arasında kurtuluşumu gördüm. Rahatlığı daha doğrusu.
Birkaç saatlik uzaklaşmayı, uyandığımda hala olduğum yerde olacağımı
bilmeyi... Çeşit çeşit renkli hap yerdeki kanın içinde çözünüyordu. Ne
olduklarını biliyordum. Keşke yanıma alabilsem, ama eriyorlar. Ellerimdeki
büyük camları çıkardım, sürünerek haplara doğru gittim. Tıpkı bir hayvan
gibi eğildim ve yerdeki kanı yalamaya başladım. Artık kolay kolay midem
bulanmıyordu. Nefesim kesilene kadar içecektim bunu.
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   “Artık şu salağı öldürsen de gitsek diyorum.”
   Kafamı kaldırdım. Az ötede, beyaz bir büstün arkasında duvara yaslanmış
duruyordu. Suratı yoktu, mantarlarla kaplı bir et parçasıydı, üzerine irin
sızıyordu. Suratımı yine kana gömdüm ve içmeye devam ettim. Bir an önce
işe yaramaları lazımdı yoksa tekrar başlayacaktı her şey.
   “Bir işe yaramayacak biliyorsun. Eve dönsen daha iyiydi.”
   “Sen ne anlarsın?”
  “Sadece söylüyorum. Buradan sonrası bende, sadece oturup beklemeni
tavsiye ederim.”
   Yanımda duran baltayı ayağımla uzaklaştırdım. Başım zonklamaya başladı.
Her an kurtulabilirim ondan.
   “Sandığın şeyi içmiyorsun.”
   Haklı mıydı? Yanlış mı görmüştüm? Kafamı kaldırıp iyice bakmak istedim
ama geriye bir şey kalmamış, hepsi eriyip gitmişti bile. Sinirli değildim,
rahatlıyordum. Göz ucuyla köşedeki adama baktım. Gözleri kaymaya
başlamış, bayılacaktı. Havluyu ona verememiştim, ama zaten ölüyordu.
Buradan çıkmam lazım. Evime gidip kendimi kilitlemem lazım.
  
 Doğruldum, göğsümdeki camları çıkarmaya başladım. Mantar adam saatine
bakıyordu, beni tahrik etmeye çalışıyordu. Kafam kaşınıyordu. Elimi
götürdüğümde filizlenen mantarları hissettim. Gerçekten yanlış şeyi
içiyordum. Eve falan dönmeyecektim. Yeni bir ses duyana kadar bu kan
gölünün içinde oturacak, sonra da koşa koşa gidip onu da susturacaktım. Cam
parçalarından birini aldım, kafamın üzerine götürerek mantarları tıraşlamaya
çalıştım. İnce bir sızı, sıcak bir sıvı aktı, gözlerime doldu. Mantar adam büstü
hafifçe iterek düşürdü, dandik alçı yerde bin parçaya ayrıldı. Çıkan ses tüm
vücudumu gerdi, adam yana düşerek inledi. Kan kokusu kesildi. Işık
kırmızıya döndü, duvarlar eridi, vücutlar buhar denizinin üzerine teker teker
yükseldi. Birisi evin kapısını açtı, yere bir şey düşürdü, çığlık attı. Balta
elimdeydi. Mantar adam suratımın dibindeydi. Ağzını açtı, ağzımı açtım.
 
  “Sessiz ol!”
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Ölmeye yatmadım ben, yazmaya yattım.

Çilingir sofrasında toplanmıştık, Fatih, Cengiz, Osman, Kâmil. Mahalleden
tanışırdık ta çocukken. Hayli vakittir de görüşemiyorduk, malum iş güç,
hayat. Özlemiştik bir araya gelmeyi, birbirimize tatlı tatlı takılmayı. O eski
dostlara mahsus doğruluğu, dobralığı. Şimdi hepimiz ak saçlı, hatta kel,
çoğumuzda sağlam göbek. Saldık kendimizi dedik, hale bak. Kâh güldük, kâh
ah’landık.

Sahi dedi bir ara Fatih, sesi dumanlı, ne hayallerimiz vardı gençken. Biz
sustuk, o devam etti. Hani sen yelkenci olacaktın da dünyayı gezecektin
Cengiz ya? Hani sen turnayı gözünden vuracaktın Osman, para pul, oh be?
Hani seni konserlerde izleyip alkışlayacaktık avuçlarımız patlayıncaya dek,
piyanist Kâmil Bey? Ve bana döndü, hani sen roman yazacaktın abi, ne oldu?

Gözler kaçtı, saklandı birbirinden. Eller rakı bardaklarına, kül tablasının
kenarında yatan sigaralara gitti.

Yaprak ciğer geldi, konu dağıldı. Futbol, seçimler, falan filan. Ama gece eve
varıp da kafamı yastığa koyduğumda aklımda tek bir şey kalmıştı sohbetten:
yazılmamış o roman.

Haydi yazayım, dedim kendi kendime. Konusu bile aklımda hâlâ. Neyi
bekliyorum? Karı yok, çocuk yok. Dükkân benim. Kapatırım bir hafta, ne
olacak. Hesapta var yeterli birikim. Masrafım da ne ki şunun şurasında?
Otururum güzel güzel evde, yazarım. Yok, ev olmaz. Kapı çalar, sokaktan
gelen geçeni, taksisi, satıcısı, çoluk çocuk gürültü yapar, kafa kalmaz.
Memlekete gitmeli. Ama orada da akrabalar doluşur başıma. Hal hatır, davet. 
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Hayır da denmez. O halde doğa içinde bir yer bulmalı. Tanıdıklardan uzak.
Dinlenir, kendimi dinlerim. Denize de yakın olsun. Manzara şart değil,
kokusunu alayım arada bir, kâfi.

Kalktım gecenin geç vakti açtım bilgisayarı, araştırdım. Karadeniz civarı üç
dört uygun pansiyon buldum. En sonunda birinde karar kıldım. Yamaca
konmuş, iki katlı, sarı badanalı, sade, basit bir yer. Zeytin ağaçları varmış
bağında. Sabah sahanda köy yumurtası ikram ediyorlarmış. Sessizmiş. On beş
dakika yürüdün mü fırın, bakkal. Odalarda ufak buzdolabı, elektrikli ocak,
televizyon, masa, sandalye. Daha ne.

Bir hafta yetmez, iki hafta olsun bari, dedim. Gerçi iki haftada roman
yazılmaz ya. Seneler alır bu iş. Ama senelerce dağ başında pansiyonda
yaşanmaz. Amma velakin bir yerden başlamak lazım. Peki, peki bir ay olsun
bari. Bir ayda iyi kötü bir taslak, olmadı bir özet çıkar ortaya. Gideyim o
zaman. Aşka geldim bir kere. Ertelememeli daha çok.

Az biraz uyudum, dinlendim dinlenebileceğim kadar. Ertesi sabah bavulumu
hazırladım. Bir iki gömlek, pantolon, iç çamaşırı, çorap. Diş fırçası, diş
macunu, tarak. Bir de defter yerleştirdim bavulun fermuarlı gözüne. Sonra
durdum düşündüm, belki çokça yazacağım tutar, birkaç defter getireyim
dedim. Ne olur ne olmaz. İki üç de kitap, gerekirse fikir almak için.

Gittim dükkâna, kısa bir not yazıp yapıştırdım kapıya. Komşulara alelacele
selam çaktım, gidiyorum, acil bir mesele çıktı, göz kulak olursunuz, eyvallah.

Atladım arabaya. Önce ıslıkla eşlik ediyordum dinlediğim şarkılara. Sonra
bıraktım ıslığı, bir süre sonra da kapattım radyoyu. Sis gibi sardı etrafımı
sessizlik. Puslandım. Düşünmeye ve korkmaya başladım. Ya da korkup,
korkunca düşünmeye. Sahi hangisi geldi ilk, düşünce mi yoksa korku mu?
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Ya yazdıklarımdan matah bir şey çıkmazsa? Ya kafam durur, dilim dolanır da
göz göre göre saçmalarsam? Ya kendimi boş sayfaya bakarken bomboş
hissedersem? Ya hiç yazamazsam? Ya yazamadığım kelimeler kanser gibi
yayılırsa yüreğimden akciğerlerime, akciğerlerden karaciğerime,
böbreklerime, beynime, hücre hücre tüm organlarıma, tüm bedenime, ya
ölüverirsem bu isimsiz kanserden, ölürsem gözlerden böylesine uzak, konu
komşu, eş dost, kimse bilmeden, bilemeden?

Ölmeye yatmak değildi niyetim ama işin aslı yazmaya yatmak da ölüme
yatmak gibi zifiri, meçhul, uçsuz bucaksız bir şeydi demek.

Benimkileri hatırlayıverdim. Ne erken gitmişti ikisi de… Anacığım aynen
öyle amansız bir kanserden dört beş ay içinde. Babacığım ise uykusunda
kalpten. Aniden.

Pansiyona vardığımda kendimi hayli halsiz hissediyordum. Yemenili genç bir
hanım ve kasketli beyi karşıladı beni. Temiz yüzlü insanlardı. Alçak sesle
konuşan, belli ki saygılı, belli ki dürüst, onurlu. Hanım hemşireymiş aslında
ama hastanede çalışmadığı saatlerde pansiyona bakıyormuş. Bey de
pansiyonun yanı sıra köydeki zeytin bağlarından sorumluymuş. Bu yörenin
zeytinyağı enfesmiş. Bir kızları varmış, İstanbul'da üniversiteye yeni
başlamış. Hayırlısıysa kadın doğum uzmanı olmak istiyormuş.

Odaya çıktık, ocağın nasıl yanıp söndüğünü, sifonu nasıl çekip azıcık
beklemek gerektiğini gösterdiler. Klima bulunmadığı için özür dilediler ama
esintili oluyor bu yamaç zaten diye de izah ettiler. Kahvaltıyı anlattılar, köy
yumurtası yanına ev yapımı yeşil incir reçeli, taze somun ekmek, demli çay.
Tembihledim, çalmayın kapımı, ben inerim aşağıya, kalkınca. Baş üstüne
dediler. Yolu tarif ettiler de bakkala kadar gittim geldim, birkaç ihtiyaç aldım:
bisküvi, kraker, peynir, sucuk, zeytin, bira, sigara.
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Yazmadım o ilk gece elbet. Hemen yatağa çekildim, yarım yamalak uyudum.
Sabah hâlâ yol yorgunuydum. Kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıktım kafam
açılsın diye. Ancak azıcık kayboldum, nasıl olduysa kıyıya değil içlere
yöneldim, tanımıyorum yolları nihayet. Geç vakit dönebildim pansiyona. Aç,
susuz, keyifsiz. Birkaç bira devirdim. Yattım.

Uyandığımda kafamda bir sızı. Hemen çay, kahvaltı. İyi de yedim, bol
yumurta, ekmek, ama yazacak halim yoktu. Kıvrıldım karyolaya, çocuk gibi
çektim dizlerimi, harcadım o günü.

Üçüncü sabah oruç tutmaya karar verdim. Nefsimi idare edebilirsem işte o
zaman yazabilirim, diye düşündüm. Sekiz dokuz saat geçti, bu fikrin
saçmalığını anladım. Hem vücudun, hem kafanın yakıta ihtiyacı var değil mi?
Gittim bakkaldan makarna aldım. Yanına da şarap. Çok da acıkmış,
susamışım be. Ucunu kaçırdım.

İlk hafta böyle geldi geçti. Ama ikinci hafta kararlıydım işe koyulmaya.

Kararlıydım ama o korku gene geldi kondu sandalyemin arkalığına,
fısıldamaya başladı: Ya sende yazar olacak cevher eksikse? Ya aklında onca
sene taşıdığın hikâye fos çıkarsa? Ya bu heves vakit kaybından ibaretse?

Aynalarla kavgalı aktı gitti o hafta, defter kalem nafile.

Derken üçüncü hafta, bir akşam kapım çalındı. Geldim geleli pansiyon sahibi
çift çok anlayışlı davranmışlar, hiç rahatsızlık vermemişlerdi. Sadece
yürüyüşe çıktığımda girmiş odaya, sağa sola çeki düzen verip temizliklerini
yapmışlardı. Kahvaltıda bile nazik bir selamdan sonra bırakmışlardı beni
kendi halime. Hayırdır, dedim içimden, akşam akşam ne isterler?
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Gelgelelim kapıda bambaşka biri vardı. Esmer bir adam, ne uzun, ne kısa, ne
sakallı bıyıklı, ne gözlüklü. Üzerinde alelade bir kaban, koyu gri gibi, siyaha
çalan. Orta halli, sıradan bir adam. Boş elleri iki yanında.

“Buyurun,” dedim.

“Buyuracağım buyurmasına da,” dedi, “uzun yoldan geldim, önce bir yudum
su.” Kendi yaşlı başlı durmasa da sesi ihtiyar bir adamın sesiydi. Yorgun ama
tok. 

Saşaladığımı belli etmek istemedim. Kapıyı hafifçe örtüp kafa yordum bir an,
kimdir, nedir, nereden gelir. Pansiyonun sahipleri biliyorlar rahatsız edilmek
istemediğimi. Acaba adam onlara görünmeden gizli gizli mi girdi pansiyona?
Kötü bir niyeti olmasın?

Kaçamak baktım, sinsi mi suratı, tehditkâr mı. Yok. Sade bir yüzdü. İki göz,
iki kaş, bir burun, bir ağız. Ne masum, ne kurnaz, bir türlü okuyamadım
ifadesini. Suyu alıp yanına döndüm.

Teşekkür etti, içti azar azar, ama bitirmedi. Elinde bardak odaya şöyle bir göz
gezdirdi. Pencere kenarındaki masaya, masada kapalı duran üst üste dizili
defterlerime, izmarit dolu kül tablasına, şarap şişesine, yanındaki boşalmış
bardağa. Sonra hafif bir iç çekti. “Hazır mısın?” diye sordu “Gireyim mi?”

“Girin girmesine de,” dedim.

“De ne?” dedi, yüzünde sabırlı, anlayışlı bir tebessüm. Adeta öğrencisiyle
konuşur gibi konuşuyordu benimle.

Elimde olmadan yüzüm kızardı. “De işte…” dedim mahcup. “Kusura
bakmayın, çıkaramadım sizi.”

Ben böyle deyince bozulmadı gülümsemesi. “Tabii, doğal,” dedi yine
hoşgörülü bir ses tonuyla, “Uzun zaman oldu.”
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Belki de sahiden öğretmenimdi diye düşündüm bu defa. Türkçe öğretmenim
mesela. Orta bir, orta iki. Yok muydu bu tarz bir adam o zamanlar? İki göz,
bir ağız, ne uzun, ne kısa?

Ben onu baştan aşağı süzedurayım, “Haydi,” dedi, “içeri al da beni, fazla
vakit kaybetmeyelim. Daha gidecek yerim var.”

Çaresiz açtım kapıyı. Geldi masamın başında durdu. Ben de peşinden.
Yanımda ama da değil gibi. Biri sanki silgiyle siluetinin etrafını silmiş
hafifçe. Hatları belirsiz. Hele de o kaban, kara bir bulut veyahut duman gibi,
dokunsam puf diye dağılacak.

Baktım şişenin dibinde azıcık kalmış şarap. En az üç kadeh içmişim, bir de
altlık bira. Sarhoş sanmasam da kendimi, sarhoşum herhalde.

“Anlat,” dedi ellerini arkasında kavuşturup. “Neden buradasın, neden geldin
buralara?”

“Yazmaya geldim,” derken yine öğrenci gibi çıktı sesim, küçük, tutuk.
Öksürüp temizledim boğazımı. “Roman yazıyorum,” dedim.

“Hani nerde yazdıkların?”

“Henüz başlayamadım yazmaya.”

“Yazıyorum dedin.”

“Yazacağım demek istedim. Hazırlık yapıyorum.”

Tek kaşı kalktı hafiften, ikna olmamıştı belli ki.

“İlham gelmesini bekliyordum,” dedim en sonunda.

Masadaki sigara paketine uzanmaya kalktım, yakaladı beni sol omzumdan.
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“Beni bekliyordun,” dedi.

Kalakaldım. “Efendim?”

“İşte geldim.”

Çok içten, doğaldı gülüşü. Utandım onu tanıyamayıp bunca kapıda
beklettiğime. Bir heyecan sardı, “Oturun şöyle, ayakta kaldınız,” dedim. “Size
su dışında bir şeyler ikram edeyim. Şarap, bira... Eğer karnınız açsa ufak bir
tabak da hazırlayabilirim hemen. Kuruyemiş, cips falan. Hazırda doğru dürüst
yemek yok, ne de olsa pansiyon odası ama atıştırmalık bol. Hemen yakında
bir bakkal var. Ufak bir yer ama sağolsun…”

Bana öyle dikkatli bakıyordu ki, yoğun, derin, devamlı, bıraktım gevelemeyi.
Yutkundum. Eli sol omzumdan koluma kaydı. Sımsıkı tuttu kolumu. Çekti
beni kendine. Hem güçlü, hem şefkatli, hem tutkulu. Öğretmen değil âşığım
gibi. Nefesim kesildi. Gözlerim büyüdü, yandı. Başımı bağrına bastım. O da
sardı kollarını kıskıvrak etrafıma. Boynumdan, sırtıma, kalçalarıma,
bacaklarıma, vücudum sıkıştıkça sıkıştı.

İlham, diye geçirdim içimden, ilham dediğin bu demek. İlahi. Geliyor ve
ayaklarını yerden kesiyor.

Ayaklarımın yerden kesildiğini de o an fark ettim. Onun kollarında ve yerden
bir karış yukardayım, yükseliyorduk beraber.

“İlhamsınız siz değil mi?” diye sordum. 

Cevap vermedi.

Geç de olsa anladım sol kolumdan başlayıp yayılan bu ağrıyı, daralmayı.
Babacığım geliverdi aklıma. Aniden gidişi.
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Ama, demek istedim. Dudaklarımı araladım. Ama. Son sözüm bu olacaktı
yani… Yarım kalan bir cümle. Cümle bile değil. Ama. Bağlacın teki.

Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Bembeyaz odaya tanımadığım beyaz
önlüklü hemşireler, beyaz gömlekli doktorlar girip çıkıyordu. Bir ara
pansiyon sahibi hanımı görür gibi oldum. Doktor şanslısınız dedi, tam
zamanında yetiştirdiler. Yere yıkıldığınızda alt kattalarmış, duymuşlar.
Yaklaşık yirmi sekiz saat yoğun bakımda kaldınız. Ama iyiye gidiyorsunuz.
Birkaç gün daha bakacağız size burada, sonra da taburcu edeceğiz. Yalnız
araba kullanmanız henüz doğru olmaz. Bir refakatçi bulup çağırın.

Doktor çıkıp gidince tekrar kapattım gözlerimi. Kalbimin atışını dinledim,
vurgusunu, yankısını. İnsan kanıksıyor da daimi sanıyor. Belki refakatçi
olarak Fatih gelir diye umdum. O gelirse arabada şu roman işini konuşuruz,
bakalım ne diyecek kafamdaki kurguya. Hem aklıma takıldı kaldı, neydi onun
gençlik hayali? Söylemedi o akşam sofrada, biz de üstünde durmadık. Şimdi
kalkıp beni almaya gelemese bile ilk fırsatta sormalıyım mutlaka.
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