Söyleşi / Vedat ARAZ
V. Araz; Kitabınıza neden bu ismi koydunuz?
H.Yazıcı: Hayat, büyük laflardan, kocaman kocaman söylemlerden, kendini
büyük, insanları
küçük görmelerden ibaret değildir. İnsan sevgisi ve inceliği küçük
ayrıntılarda gizlidir. Tıpkı
doğruların ve güzelliklerin içindeki giz gibi. Ve tümünün de kalbinde bir iç
deniz barındırır bu
heyecanlar, yaşama sevincine dair ne varsa ömrümüzde. Bu barınmaların
her biri kendi iklimini
oluşturur insan hayatımızda. Gelgitlerden, dalgaların bir inip bir
çıkmasından, yoğun bir düş
zemininden beslenen ömrümüz, genelde sanatın herhangi bir dalında,
özelde ise şiirde kendini
ifade ederken hep yaratıcılığını korur.
Bu ayrıntıların içinde saklı sanırım “küçük taşlar iklimi”nin macerası.
V.Araz; Kitabınızda işlediğiniz tema nedir?
H.Yazıcı: Kitabın ana teması hayatın içinde, yaşadığım kırılganlıklar, acılar,
aşklar, güzellikler,
iyilikler ve kötülüklerin çarpışması, savaşı, dinginliği ve fırtınası. Kısacası,
hayatımı kuşatan
detaylar belki de.
V.Araz; Bu kitap bir Hedef kitle projesi miydi? (Ulaşmak istediğiniz belli bir
kitle var mı)
H.Yazıcı; Küçük Taşlar İklimi’nin hedef kitlesi, şiirin hedef kitlesi, şiirin
kendisidir. Saf ve gerçek
şiir kitlesidir diyebilirim. Yapmacık, eklektik, birbirinin tekrarı olan bir
okuyucu kitlesi değil,
belki dar, ama bir o kadar da ayrıntıların, detayların, inceliklerin farkına
varma çabasında
olanların şiiridir.
V.Araz; Kitabınızın genel özetinizi anlatır mısınız?
H.Yazıcı; Kitabımın genel özeti, hayatımın özetidir. Yaşadıklarımın, aldığım
nefesin bütünüdür.
V.Araz; Kitabınızdan bir şiirinizi bizim ile paylaşabilir misiniz?
sev durmadan
kalbimi uzatıyorum ara sıra sev diye
ara sıra değil durmadan sev
beklediğim umduğumdan
kalbimi uzatıyorum şarkılarımdan
çocukluğumdan bilmediğimden
sakin sulardan derinliklerden
kalbimi uzatıyorum yeraltından yeniden
sıra aramadan sev durmadan
diyorum sana çiçeklerim solmadan.
V.Araz; Söyleşi yada imza günü yapılacak mı? Nerde ne zaman hangi
tarihler de?
H.Yazıcı; İmza ve söyleşi günü, 12 Şubat Cumartesi, saat 15.00-17.00 arası
Yakın Kitabevi’nde,
öykü yazarı ve müzisyen arkadaşım Erhan Doğan ile birlikte olacak.V.Araz;
Kitaplarınız nereden temin edilebilir?
H.Yazıcı; Kitaplarım, Ankara Kanguru Yayınevi’nden temin edilebileceği gibi,
İzmir’de Alsancak
Yakın Kitapevi, Karşıyaka’da Pan Kitabevi’nde ve internet üzerinde kitap
satışı yapan bazı
sitelerden temin edilebilir.
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