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Komşu Yayınları/yasakmeyve, 1.Basım, Nisan, 2014 (432 sayfa)
ĠNSAN KĠ EN ÇOK COĞRAFYASINA BENZER
Beyaz Caz Sokağı-I şairin daha önce yayımlanmış “O güzel Narin Gelin” (1982) “Cevahir
Kalbiyle Dolunay” (1984) “Günaydın Nike/ Aşk Cazdır” (1989) “Beyaz Atların Yelesinde”
(1997) “Aşıkhâva Sineması” (2005,2007) “Aşk C’azdır, Deliceler Aşkına” (2007, 2009)
“İpektin” (2008) şiir kitaplarından oluşuyor. Kapak fotoğrafı Azime Akbaş Yazıcı’ya ait.
Kapak tasarımını ise Nail Özlüsoylu yapmış.
Ömrünü şiire adamış bir sanatçı için şiir kitaplarının toplu basımını görmek büyük bir
mutluluk; bu mutluluk okuyucu için de geçerli.
Halim Yazıcı’nın şiiri daha çok bir musiki sağanağı altında kendini gösteriyor. Ay Işığı
Sonatı, Harmandalı, yağmurun musikisi, trompet, cümbüş, ağıt, halay, kuğu gölü gibi
sözcüklerle örülen şiirin zamanı daha çok “akşam”ı imler.
Bir yanında Ege dağlarının Çakırcalı Efe’si diğer yanda Bolivya dağlarının kahramanı Che ile
-başkaldırının timsali olmuş kahramanlarla- yürür hayata. Onun şiiri masa başının değil
yaşanmışlıklardan kaynaklanan imgelerle örülmüş şiirlerdir. Satır aralarında hep insanın
tükeneceğini ancak umudun hep var olacağını tekrar eder. Nihayetinde sevgiliye şarkısı
barıştır Yazıcı’nın:
“türkü söyler adalılar
Susar bütün namlular”(37)
Halim Yazıcı’nın şiiri hangi mevsimdir derseniz mutlaka “Yaz” yanıtını alırsınız; çünkü
tertemiz bir gökyüzünden devşirilmiştir onun şiirleri. Alto sax, türkü, ritim, caz, hüzzam,
taksim sözcükleri onun şiirinin anahtarlarıdır. Geceyi caz sesi olmadığı için sevmez; sabah ise
mutluluktur onun için. Bu mutluluğu, duru bir hayatı, yalansız bir dünyayı şiirlerinin
leitmotifi olan kızına bırakır.
Yaşamının her anını şiir güzelliğinde gören şair, “yaşadığım her saniye için şiir/ her ayrılık
için bir destan yazabilirim” (117) der. Müzik, onun en büyük tutkusudur. “Vokal, akustik
gitar, flüt, şarkı, türkü, marş, ritim, kemanlar, beş sekizlik, ferahfeza, gitar, ilahi, beste,
makam, kürdîlîçargâh, org, kanun, vals, minör, hijazz” sözcükleri onun şiir penceresinin
müziğin büyülü evrenine açıldığını gösterir.
Halim Yazıcı’nın şiirlerini okurken kendinizi bir yaz akşamı vaktinin alacakaranlığında
bulursunuz. Çevrenizde birdenbire kuşlar uçuşuverir: kırlangıçlar, serçeler, güvercinler,
kumrular, sığırcıklar… Etrafınızı birdenbire kadim zeytin ve incir ağaçları çevreler. Hanımeli
kokusu, kır çiçekleri, sardunyalar etrafınızı yelpazeler. Onun şiirinin beyaz ve mavi
atmosferine girmişseniz eğer, plakta kimler çalmaz ki hüzünlü bir yağmur eşliğinde. Aşkın
yalnızlık burcundandır onun şiirleri.
Ninni, keman, santurlar eşliğinde arkaik zamana ait Zeytindağlı bir adamın tanıdık bir simaya
dönüştüğünü gören şair “ellerime papatya battı baba / çandarlı körfezinde” der.

Yuntdağı, ıhlamur ağacı, incir ağacı, zeytin ağacı, kuş, güvercin, sığırcık sürüsü şiir boyunca
sizi yalnız bırakmaz. Halim Yazıcı’nın balık pulu’ndan büyü’den, ritim’den, jazz’dan ördüğü
şiirinin içinden tanıdık ancak bambaşka bir dünyaya geçersiniz…
Yazıcı’nın şiirleri “beyaz ve duman renginde güvercinlerin” gagasında gelir bir zeytin dalı
gibi. Su, martı, çocuk, güneş, deniz, müzik, hüzün, çocukluk, masal ve aşk sözcüklerinden
inşa edilen şiir sonunda çocukluk günlerine özlem oluverir. “yaslanır uyurum kucağında
hayallerimin” der, çünkü “su gölgesiyle büyür büyürse” ve “şiirleri bulutlara yazılıdır
çocukların”(341)
Kimi zaman umutsuzluğa düşer şair, yaşadıklarının çökeltisinden:
“ne yazdım
diye düşünürsen hallerine
ne hâlim kaldı
ne yazıcım
ne de yazacak halim.”(319)
Bir başka şiirinde, “şairler sesleri sesler şairleri sevmez oldu.”der; ancak aşk ve umut hiç
tükenmez onda:
“bitme ey gün
bitme şiir” der; çünkü o, aşkın ve umudun son elçisidir, şiirimizde.
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ġĠĠR ĠÇĠN CAZ VAKTĠ
Beyaz Caz Sokağı II, Şairin, Küçük Taşlar İklimi (2009,2011), Küçük Bir Harf (2011)Avluda
Kuş Sesleri (2013) Kuş Oyunları/Çocuklara Şiirler, Ay Sokağı Çıkmazı adlı kitaplarından
oluşur.
Halim Yazıcı’nın “şiir vazosundan sızan hep aşktır.” Onun aşkla çizdiği şiir dünyası
inceliklidir; en savaşçı şiirinde bile sesini yükseltip hamasete düşmez. En yüksek değerleri en
alt perdeden kulaklara gönderen değil, gönüllere gökkuşağının renkleriyle, sevgiyle işleyen
bir ozandır o. Arınmış bir şiirdir onunki. İmbikten süzülüp, kristalize olmuştur şiir onda.
Sesler, imgeler uyum içindedir. Halim Yazıcı’nın şiir defteri âdeta porte, sesler de o porteye
yerleştirilen sözcük/notalardır. Müzik, onun şiirinde hem iç ahengi hem de imge dünyasını
besler.
Anlatmıyor Halim Yazıcı, onun şiiri öyküleyici değil. O daha çok kendi sözcükleriyle
kurduğu bir evrenin içine çekiyor bizi, damarlarını tarihin derinliklerinden alan kişisel bir
mit’in.

“büyüdüm şarkıların/ ipekten sesiyle”(25) diyen Halim Yazıcı, Ruhi Su’yu, Mercedes Sosa’yı,
Edith Piaf’ı, Joan Baez’i anar tıpkı Yörük Ali Efe’yi, Çakırcalı Efe’yi, Che’yi andığı gibi.
Yazıcı’nın kahramanları arasında Zeytindağlı babasını da anmadan geçemeyiz. Yuntdağı,
Bergama, Çandarlı, Kaz dağları, Cunda… kısaca Ege tüter onun iki/üç dizelik kısa ve yalın
şiirlerinde.
Halim Yazıcı’nın şiiri derinlikli bir şiirdir; kendini hemen ele vermez. Farklı okumalardan
farklı anlam derinlikleri yakalanır onun şiirinde.
“ilk kez yeniden doğuruyor beni annem
Ölüyorum kollarında ilk kez yeniden”(51)
Aşkın anlatılmazlığının sancılarını çeker. Doğayla bütünleşen şair için sevgilinin teni, zeytin
ağacı; yere serilen ise gökyüzü oluverir:
“ebemkuşağının altında
Elimde santur kalbimde sen”(82)
“Uçurtma, rüya, masal,” sözcükleriyle örülen şiirler onun çocukluğunu anlatan fırça darbeleri
olur. Doğayla bütünleşmiş bir yaşamın izleri kendini ele verir satır aralarında. Onun şiiri halis
el yapımı kilim, bu kilimin desenleri ise Akdeniz coğrafyasının figürleridir: vapur, balık
pulları, midye; sardunyalar… Doğa, insan, hayvan ve yurt sevgisi şiirlerinin bütününde
kendini belli eder.
Onun fazlalıklarından arındırılmış şiiri kendini hemen ele vermiyor. Anlam kimi zaman imge
bulutunun arkasına gizleniyor, kimi zaman güneş gibi parıldıyor gümüşten bir ay gibi orta
yerde.
“bu akşamüstü alıp seni
Gitmek geldi içimden sana””(162) ve “sen bana bakma. ben kendime gidiyorum”(110)der.
“öylece tek cümle/ halinde yaşıyorum”(169) dizesinde belirttiği gibi Halim Yazıcı’nın şiiri
bütünlüklü bir şiirdir. Ömrünün mayası ise: Aşk C’azdır.
Şair bu çetrefilli dünyayı bırakıp gitmek ister bazen, dünyanın çirkinleşmesine isyan ederek:
“çıtınız çıkmadı ölürken çocuklar
Yıldırımlar çarpmasına rağmen
Kalbinize yıldırımlar”(183)
Şiiri tersten okursak “Kalbinize yıldırımlar, yıldırımlar çarpmasına rağmen çıtınız çıkmadı
ölürken çocuklar” der. Onun şiirinde savaşlar, özellikle çocuk ölümleri dünyanın bütün
güzelliğinin kirletildiği zamanlardır. Çekip gitmek ister böylesi bir dünyadan:
“alıp gideceğim aklımı
Ah! Bırakıp gideceğim”(102)
Aşkın, ayrılığın lirik şiirleri: Avluda kuş sesleri. Hasret kalır sevdiceğinin bütün
güvercinlerine, sardalyanın rengine… Tarih, bir kez daha göstermiştir ki demir parmaklıklar
engel olamaz aşka ve düşünceye… Pek çok sanatçı gibi o da almıştır payını avludaki
voltadan.
“damarlarımdan sen akıyorsun
nehirlerini emzirdin ömrümün”(209)der.
Bir sarı kır çiçeği gülümser betonların arasından, serçe olup uçar özgürlüğe, demir
parmaklıklar arasından. Umut hiç bitmez, ranza her ne kadar yağmur alsa da.

Çocuk şiirlerinde aydınlık, geleceğe inanan mutlu bir gökyüzü çizer gökkuşağından;
serçelerle, kumrularla… Umutsuzluk, karamsarlık bulamazsınız bu Egeli ozanın dizelerinde.
Umut ki en çok yakışandır bize.
Çocukluğa, geçmişe özlem temalarından oluşan şiirler nihayetinde bizi ölümün kıyısına
götürür. Ay Sokağı Çıkmazı’ndaki şiirlerin teması ölümdür. Ölüm onun için hepten karanlık
ve yokluk demek değildir; aşk adlı cevher başka bambaşka hayatlarda devam edecektir ona
göre:
“yuvarlanıp gidiyorum işte yeni bir hayata bir hayattan”(351)diyerek yaşam serüvenini
kısaca özetler şiirimizin caz sesli ozanı.

