yeryüzü günlüğü

If I read a book and it makes my body so cold no fire can ever warm me, I know that is poetry.
If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry.
Bir kitap okursam ve bedenim hiçbir ateşin ısıtamayacağı denli üşürse, bilirim ki o şiirdir.
Sanki başım bedenimden ayrılmış gibi hissedersem, bilirim ki o şiirdir.

Uğur Altunay, 16 Mart 2006

Emily Dickinson (Çeviri: Uğur Altunay)

Okuma Günlüğü
Metin Altıok:
Gölgesi Yıldız
Dolu

Amansız bir yurt yangınından
Bu düştü bizim de payımıza
İki hasret yumağıyız şimdi
Sen oradasın ben burada
Kitapta, edebiyat, sanat ve
politika dünyasından değişik
kalemlerin Altıok’un ardından
yazdıkları derlenmiş. Ayrıca
Altıok’un şiirleri de kitabın
sayfalarına arasına
serpiştirilmiş. Kitap, Dünya
Yayınları arasında çıktı.
Öneririm.

Kitap-lık Dergisi
bu ay yine
dopdolu.
Dergide, Ahmet Ada’nın
Kanto V adlı şiirinin yanı sıra,
İzzet Gödeli’nin şiirlerinden
seçki oldukça dikkat çekici.
Gödeli bir şiirinin iki dizesinde
şöyle diyor:
Ne bulduysam
Sana dönüştü ey karanlık
Engin Turgut’un Susmanın
Lekesi başlıklı okuyanı alıp
götüren şiiri şu dizeyle bitiyor:
Aşk sofrasından kül yağıyor
kırılmış hayatlarıma
Şiir, Okul Sevgisi’nde haftanın
şiiri olmaya aday. Yakında
orada görebilirsiniz.
Gonca Özmen’in Böyle
Rüzgârlar adlı şiirinin son iki
dizesi de şöyle:
Ah sevgilim aramızda bir iğne
Beni sana dikiyor
Dergide daha çok şiir var.
Ayrıca değişik denemeler,
öyküler, söyleşiler ve kitap
inceleme yazıları da okumanızı
bekliyor. Büyük boy 142
sayfalık derginin ederi 4 YTL.

Milliyet Sanat
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Milliyet Sanat
Dergisi, tam beş
yüz altmış dört
aydır
yayımlanan bir
dergi. Son yayımlanan 564.
sayısında ressam Rembrandt,
400. doğumyıldönümünde
derginin özel konuğu.
Derginin “gölge ve ışık ustası”
diye nitelediği ressamla ilgili
kapsamlı bir yazının yanı sıra,
önemli tabloları da verilmiş.
Sinema, edebiyat, sanat
dünyasından değişik
haberlerin ve yazıların yer
aldığı bu sayıda çok önemli bir
de ek var. Bana göre belgesel
sinemanın başyapıtı
sayılabilecek Ron Fricke’in
Baraka adlı filmi, VCD’de
kayıtlı olarak okuyucuların
arşivine sunuluyor. Hiç
konuşmanın olmadığı filmde,
insanlar, hayvanlar ve içinde
bulundukları
dünyadaki
yaşam
döngüsü
çarpıcı bir
akıcılıkla
sunuluyor.
Mutlaka izlemenizi öneririm.

Bunları da okuyun: Çağdaş Türk Dili Dergisi (Dil Derneği yayını),
Atlas, Öğretmen Dünyası Dergisi, Cogito, Sonsuzluk ve Bir Gün (şiir dergisi),

Çirkin Ağacı
Sinan Oruçoğlu
Şair Sinan Oruçoğlu’nun Arkadaş Z. Özger
Şiir Ödülü’nü 2005’te alan kitabı Çirkin
Ağacı, sonunda yayımlandı. Komşu
Yayınevi’nin Yasakmeyve Şiir Dizisi
kapsamında yayımlanan kitap, şairin aynı
zamanda ilk kitabı. Gelecek hafta Okul
Sevgisi’nde haftanın şiiri olarak içinden
seçilecek bir şiirine yer vereceğimiz kitabın
arka kapağında şu dizeler yer alıyor:
uyudum sandıydım gece içimden geçmiş
benden ağır gölgemle doğruldum
yakındım toprağa toprağa yakındım
bu nasıl bir ağaç benden çirkin

Sinema Günlüğü
Rembetiko
Yönetmen: Costas Ferris
Oyuncular: Sotiria Leonardau, Nikos
Kalegeropoulos, Nikos Dimitratos
1983, Yunanistan yapımı, 110 dakika
18 Mart 2006 Cumartesi, 18.30
DESEM Bordo Salon

Yeryüzü Günlüğü’ne siz de yazın.
Yazdıklarınızı ugur.altunay@deu.edu.tr
adresine gönderebilirsiniz.

Metin Altıok, 2
Temmuz
1993’te Sivas’ta gözü dönmüş
şeriat yanlısı katillerin yaktığı
Madımak Oteli’nde ağır
yaralanıp, birkaç gün
hastanede yattıktan sonra ölen
dünya çapında bir şairimiz.
Kızı Zeynep Altıok, babası
adına bir anma kitabı
hazırlamış. Kitap, Zeynep
Altıok’un Öndeyiş’i ile
başlıyor. İlk sayfada Metin
Altıok’un aşağıdaki şiiri göze
çarpıyor:

Kitap-lık
Mart 2006

1900’lerin başlarında Anadolu-Yunanistan arasında göç
arka planında bir grup Yunan müzisyenin öyküsü anlatılıyor. Aşk ve
Anadolu kökenli Yunanların müziği sayılan ve tabii ki Anadolu
müziğinden izler taşıyan rembetika türünden çok sayıda şarkı da var
filmde. Hele filmin Yunanistan’da geçen bir sahnesinde Anadolu’dan
göçtüğü besbelli bir yaşlının Ödemiş Kavakları türküsünü söylemesi
insanın yüreğini sızlatıyor. Oldukça hüzünlü bir aşk öyküsünün tüm
filme yayıldığı rembetikanın seçkin örnekleriyle bezeli bu filmi
kesinlikle kaçırmayın.

