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DİRİ SANAT  

 
 Edebiyat dergilerimizin durumu içler 
acısı. Bütün dergiler bu durumu görüyor ve 
biliyor sanki. Hep birlikte sessizce onaylıyor-
lar olup biteni. Gördükleri ve kendilerine bile 
itiraftan korktukları durumu dillendirecek 
birileri çıkmadığına her sayıda sevinmek der-
gilerimizin gizli geleneği haline geldi.  Bu ayda 
sobeleyen olmadı bizi sevinciyle çıkıyorlar 
yıllardır. Küçük bir kıpırdanış, iyi bir ürüne 
sığınmış şablon yazılar ve tek bir üslup üzeri-
ne devam edegelen dergicilik ile fikir ve sanat 
hayatımızı zenginleştirdiğimizi sanmak ken-
dimizi kandırmaktan başka nedir ki? 

 Dört sayı takip ettiğiniz dev dergilerimi-
zin beşinci sayısını alma isteğini genel yayın 
yönetmenleri bile arzulamıyorlar. Bu durumu 
kendilerinin dışında birileri dile getirsin diye 
bekleyip duruyorlar. Küçük küçük değişiklik-
ler ufak ufak toparlanıyoruz kandırmacaları 
ile zamana meydan okuduklarını sanıyorlar. 
Her ay bir öncekini tekrar eden dergilerin tek 
değişeni ay adı ve sayısı. 

Sanat, özellikle diri sanat, gençlik ister. 
Şiir yaşlanmaz şair yaşlanır. Şairler şiiri dergi-
ler ekseninde olgunlaştırmak yerine yaşlandı-
rıyorlar. Buna ses çıkarmamak şiire ihanet 
değil mi? Şiire ihanet etmeyi şaire yakıştıran-
lara “Şairden”, “Tabudan” kaç demek geliyor 
içimizden.  

Gel sanatın soylu güzelliğinde soluklan.  
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ANADOLU DULDASI 
 
Son gıcırtıyla döndü şiş 
gözleri insan kanıyla yorgun 
altı üstüne biteviye çıkarılan dünya 
 
Ölümlüler deşildi deşmek için kuyular 
Kavruk yüzüyle insan bilemedi, gelen neydi 
neydi üzerine doğan süslü zulmet ve yabancı 
Soluk yüzün sahnesidir karanın ey adem 
artık sana soluk sayılı, lokma kanlı 
yarınlar artık barbuta bağlı üç beş elde 
Böylece gün başlayıp bitmez artık 
o, yekpare bir acı, kucağında 
 
Gülünür uymazsan zamanın ruhuna 
ve güldüler tüm karınlarını tutarak 
titreten fırtınaya atılan ilk tokada ki 
pis dirgenlerle alt üst hayatlar 
kökün yoksa o ayazda savrulur 
Yandın, uzandıysa elin tutunmak için 
yakalandın adına küresel politiğin 
ve paranın, gücün, kuş tüyünün 
Silkin artık, bir şey yap 
Allah aşkına! 
 
İnler gibi döndü 
çocuklar döküldü kıyısından 
kadınlar ve erkekler, silik ülkeler 
küçük kıyametler birleşti büyüdü 
dönmeyecekti sanki bir daha 
öylesi döndü dünya 
 
Batsın batacaksa demedi o atlı 
yeninden zamanın ruhu sızmadı bileklere 
Sürdü atını, gece aydınlandı nal sesleriyle 
Umudu, zincirler kıran erk oldu, alev aldı 
parladı her yerde, her gözünde insanın 
Anadolu örtü oldu kenet ellerden 
ölümlüler ölümden sıyrıldı duldasında 
 
Ve dönmeye karar verdi 
tüm kalbi, iyileşen yaralarıyla 
çayırlarında uysal rüzgârlar 
güleç çocuklarıyla vadilerde 
eski günler gibi döndü 
-güneşle kalkılan ve umutla- 
sınırlar olmayan dünya 
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