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YAZDAN KALAN, Selami Karabulut

yürüyorum. yürüyen ben değilim de sanki iki dağın kesiştiği vadiden ovaya doğru hızla
devrilen dolunay. ay ki süsü gecenin ve sonsuzluğun tek sahibi. burada doğduğum
topraklarda yolunu yitirmiş kentli bir seyyahım. yönünü otlara ve gevenlere sora sora
uzatan… elim yüzüm salt uyku. unutuyorum adımlarımı bazen, iyiden iyiye duruldu mu
ne!
birden ürkmüş bir yaban domuzu kaçıyor önümden. burnu yerde, koşuyor karşı
çalılıklara doğru. kuyruğunu sağrısına vura vura. ya bu dünyaya o ait değil ya da ben…
anızın bozuluyor doğanın ritmi. ve alıç ağacı korkunç bir av hayvanı artık. uzun uzun
ötüp susuyor omzundaki kuş. sonra silah sesleri… ardı ardına üç kez yırtılıp dikiliyor
gece: sus, sus, sus…

köpeklerin havladığını duyar gibi olunca
kaldı…yürüyorum… şimdi ay beni takip ediyor.

irkilerek

geliyorum

kendime.

az

Sızıltı, Aziz Kemâl Hızıroğlu

karanlık
içimize bakıyor
gereksiz uzadı hamaset
birbirini kırarak
sönüyor ışık
akıl
sırtını dönüyor
yanlış esnedi evren
düşleri körleyerek
bileniyor zaman
özgürlük
boşluğa akıyor
erken küçüldü öreke
ölümü katlayarak
büyüyor yalan
umut
ötede öleyazıyor
şamataya sokuldu söz
suskuyu sulayarak
göveriyor anlam

Kıyıda Bir Tren Yolculuğu, Hüsniye Sakar

I
otların sessizliğine gömülerek
soyunuyor toprak
anadan doğma
II
rüzgarlı bir tepede
dans ediyor
ağacın elleri
III
hadi
havaya karşı tut sesini
bulut sevgisi
IV
martılar
sevgilim
güzel kuşlar
V
üç kadın
iki adam
kürek çekiyorlar suda
VI
raydaki hıza dokunuyor gözleri
uzaklara…
sonsuzluğa
göz ucuyla…
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ömür bu duvarlar…, Ömer Ediz Yoraz

ömür bu duvarlar onursuz veda
hazır kıta küfür soğuk beden
içimde alkol, tutku, inkar
ve çoğalan yüz yüze
bunalım…
tütün gündüz bakiresi yola
koyulur hürmet, tenezzül, istek
ben ki umutsuz zalim:
masalcı gecikir kendine
hesap, paket, ilk ders…
sahne kırpar ahlak sonrası
de ki yasak bu çokluk sır avı
sonuna kadar
bitti…

Bekçi, Esen Yalım Karaduman

Her çözümsüzlüğün çözeni
bir çelik kırlangıç damarlarımda.
Tutulduğum ölüm.
İçimdeki güneş.
Ben ben değilim.
Kendini terk etmenin yuvası bir ıssızlık,
kıyısında dolaştığım uçurumların düşeniyim.
Gözlerim ölülerimin gözleri.
İmkânsızlığın sızısını,
ölmelerden bir denizi,
kendi ölüsü bir yarayı bekleyen bekçiyim.
Kimseden
kimsenin değilim.
Sadece kimsesiz gece güneşiyim.

asılı derin pis mutluluk…, Ömer Ediz Yoraz

-çıplak el çıplak kadın çıplak soytarı- (dostum temiz’e)
asılı derin pis mutluluk
senfonik mezar imgesel seks
kırbaç çek üşümüş el
yan yana kaç hayvan
dehşet söyler…
sıyırıp iğrenç itiraf saati
korsan sevişmelere gecikmiş
slogan
yüzünden çırılçıplak çıplak el
çıplak kadın çıplak
soytarı…
bak musallat sana zencefil kokusu
nar ekşisi açık öğreti
zeytinyağı fetih
kılıçtan çekinmez çıplak…
telinden iptila günüymüş kuytu
ser fena çekilir efendi
taşlar sulandıkça çevirip
yokla sert çarpıntı
soy kara şimdi şekil
yer-krallık kurtarılır çıplak el çıplak
kadın çıplak soytarı çıplak..

gönder kanamış avucumdan…, Ömer Ediz Yoraz

-yoruldum da ilk defa çarpan’a….gönder kanamış avucumdan kesik dudağımı,
hiç’ten gölgemi, -nefes nefese silkelemişbarut kokusu geçmeden yetişmek
kardan yatağına, isyanımla
yararak saç sakal
delirip
vuracağım!…
sende kalanlar uğursuz anı defteri
üstüne
kaygan kentlilere dadanmışız
kötü çocuklar -affolan olurdu!…sevişirken acı vermez!…
inandıkça aldatmak becerisi
-kurulu kutu sankitekrar olsun
yalnızlık,
yinelerim ölümü,
durmaz…
düğümdür geceyarıları boşaldıkça fısıldanan
dağsız kavuşan örgütlü suçlar
gibi yalınayak aşk!…
küfler çaresiz sığınak penceresinden
tükürükle karışık
ıslıksı şarkı ortasında
yeni biri var
mülkü olunacak…
alınırım -hoş değil bu gül renkte sarhoşluk!…tuhaf dönüşte çalıntı körlük
hangi rolün nefreti
derime kadar müstehcen!…
sayımca hor-güdüm!…

Afyon, Erdoğan Kul

döngel oruçlarında canı tutulu güneşin
öncesindeki karanlık vuruşa doğru türeyen
ikiz kediler oldurur yankının park ikindisi
ve dalgın uzunlukların aralıkları tozunda
günü geçmiş betimlerin afyonlu gramofonu sızlar.
(ikiz.. bir çemberi karşılıklı kapatamamak..
küs kasların dinmeyen erimesine ilenç,
karşılıklı dibinde gözlerinizin..)
köpek seslerinin ilk kapısına
astığım nazarlık gözyaşı, bana,
aynı dünya var diyor, her şeyin içinde aynı;
döner bu parkın da en ortasında, kumarbaz
şehvetiyle pişen kozmik yumurtaya döner,
kovulmuş yanlarımızı hız edinerek aslına.
(sonsuz.. dağların bitiş yerini kumrulaştıran
bu kasvet.. kulaklarımı çeviren her yerde
taşların sağlamlığınca kimsede bitmeyen şarkı..)
eski derin infazların da eğildiği
bulanık sulardaki köy büzülmüş kirpi gibi böğrüne,
kanıyor, bir düşe sızmak üzere sızılanıyor.
ürpertileri boyunca adımı çağıran,
kaybolduğum çarşıları çağıran yaz tınıları
avlanıyor.
(adımın unutturulduğu bir karanlık vardı, bildim,
onda yalnızlıktan boyum azıcık daha uzun..)
ölümsüz taraflarını bit kırar gibi içinden
kıra kıra kaçışıyor nesneler, aralarıyla.
tutunacak dil arıyor dilleneceği park değil,
güneşin başdönmesinden dökülen kara kediler.

Sabah Antolojisi, Hasan Ağan

sayıyordum birer birer
kesik bir iple doğrulan
en kör eğrilerini çanların
içim:
duvarlarına zangoçlar çizdiğim
merdivenlerinde izmaritler büyüttüğüm
bir altgeçit
anlatıldı mı şu hikaye
bir çocuk
gözünü her açışında
lambayı yakar da
kapattığında
yeni bir çin harfi öğrenir ya
şimdi harfleri diziyorum
en kan tutmaz damarıma
uzun uzun
hiç öğretildi mi bu alfabe
başucum:
bir sabah antolojisi artık
her sayfasında geceyi heceleyen

21. Yüzyıl Orta Çağ: Papa Töremesi, Töremeler, İbrahim Azar

"Tüm soyçakallıklarınızı, tanrılığınıza kutsuyorum lânet!"
İçlerinde kendilerine secde-tap, bir öküz gezinirliği yüce;
düşüncesi insansızlık kalkan ayağa, O’ndan doğrulmadır
toprak parçaları gördüm:
Toprağı ve dünyayı, boynuzlarında döğüyorlardı;
hesâb-ı tutar!
Gördüğüm onlarcadır ki, şehirlere yükselmiş bir katedral
gibiydi cennet; sevgi-sanat oyumu, gökyüzünü üleşen
kaya ve kargagillerden çoğalmış:
Bir değil Sömürüntüler Ülkesi!
Kalbiniz, kalpleri; hepsini açıp baktım: "Nasıl büyürdünüz
içerinizdeki Tanrı’ya hırslar hevesler, bir çırpı silinmiş
günahlarla Endüljans?" adam ve kadınlar töredi.
Papa’sıydı kendinin Çirkinoz Ördek!

Kadını Ay!, İbrahim Azar

I
Boğaz’ından İstanbul…
gibi büyük bir akış; "Oraya,
bütün cümbüşlerden bertarafı var"
kalbimizle, duru güzelliklerden geçtik:
Ne yanı tutsak, alıp götürüsü sevmekler?
II
Çoğalmışlar ay, gülgünç
dudağıbir mor adam, kadına öpüşmekler;
vermiş sonra geçerek kendi kendini
-atılır kollar, kordonlar boyuve surlar yıkıl eşiği, düşülmüştür.
III
Kitaplar durmuşlardır masaya,
"Bundan güzel daha, olamazsın"lar;
filmlerden içeri, benzerleyin.
IV
Sevişebilir gözler akşamdan alaca
bir, çift geyik:
V
"Zamana gerilmiştik!"

Mors, Metehan Karaduman

dün ırmağın bir kıyısı
nili kuşlar çarpık kanat
yarayla dönen felekleri mavinin
camda dolu
bilyalar söğütleri görür mü
gölleri bakmak kapısı
cin tutmuş başını
kırmızı saç kesilmiş
damdan bana çağırıyor
çocuk diyorum çocuk ne yapsın
gözü incirin gözü
düşürmüş
parça parça mendili
iki tay iki yay mıdır
aktı akacak biribirine
çilleri ateş böceği
yüzü çalıya takılı gece
mısır üçgen nöbetidir

zaman hikâyeleri, Aziz Kemâl Hızıroğlu

yokediş sarmalının derinliklerinde
uzakla beslenen dokunuş simleri
kalesiz burçlarda tsunamiler
iç güdük geçmiş hikâyeleri
yorgun denizlerin sığlıklarında
darmadağın antlaşma defineleri
labirenti dikine çevirmiş gök adalar
kül içre gelecek hikâyeleri
düzen dağlarının eteklerinde
daniska fırdönüş gezegenleri
ömür ırmağında eksik aşktan debiler
iç üvey şimdi hikâyeleri

