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Ayl k Edebiyat Dergisi

BURSA’NIN YALNIZLI(I
Ramis DARA
Sonbahar çok sevmeme ra.men eylül sonlar benim
için biraz zorlu geçer. Sebebi sakl kals n.
Bu eylül sonlar nda internette kitap adlar aras nda
gezinirken, 1949 bas ml ve 6airi Selâhattin Batu’nun
birilerine imzalad . “Bursa’da Ye6iller” adl kitab n aç k
art rmada sat 6ta oldu.unu, sürenin dolmak üzere
olmas na ra.men al c s n n ç kmad . n
görünce
hüzünlendim. Arkada6lar ma haber versem, kitab
kurtar rlar, <zmir’den Bursa’ya getirtirler mi diye
dü6ünüp, sonra sürenin azl . n göz önüne alarak kitab
kendim sat n almak üzere harekete geçtim. 16 sayfa ve
dört 6iirlik kitap elimde 6imdi.
Oysa s kl kla, dünyan n her yerinde oldu.u gibi
burada-Bursa’da da kendimi i.reti hissetti.imi, bir yerlere
kaçmak istedi.imi söyler dururum çevreme. Anam n
mezar n n bulundu.u, babam n ta6an bir duygu seli ve
öfkeyle yorgun, ya6l gövdesini gezdirdi.i, ManisaSalihli’deki da. köyü Kurttutan’a m ? Hasbelkader
<stanbul-Be6ikta6’ta Behçet Necatigil Sokak’ta oturan
k z mla o.lumun yan na m ?..
Bunlar, dünyaya, yanl 6 bir zamanda yanl 6 bir malla
(edebiyat) pazar açm 6 orta ya6l ve Türkiye’de emekli bir
adam n yak nmalar d r. Güya topluma, güya 6ehre, güya
Bursa’ya sitemlerimdir.
<yi de eski bir Bursa kitab na sahip ç kma da neyin
nesi oluyordu bu durumda?
Fimdi durup dü6ünüyorum da, o s rada Bursa’n n
benden de yersiz yurtsuz oldu.u duygusuna kap lm 6
oldu.umu fark ediyorum.
Akatalpal arkada6lar mdan sadece Melih Elal’ n
Bursa
do.umlu
oldu.unu,
Serdar
Ünver’in
Gemliklili.inin yan nda, Hilmi Ha6al’ n, <hsan Üren’in,
Nuri Demirci’nin 6ehre benim gibi uzaklardan kopup
geldiklerini görüyorum. Melih’in ö.rencilik y llar n n bir
bölümünün Bursa d 6 nda geçti.ini, Serdar’ n aile
kökenlerinin Kafkasya oldu.unu göz önüne al nca
Bursa’n n yaln zl . iyice art yordu.
Dergi d 6 na ç k nca da kent kültürüne katk da
bulunan pek çok Bursal n n buraya Do.udan ve Bat dan
geldiklerini görüyordum.
Ömer Aksay, Süreyya Barutçu, Mitat Çelik, Ramis Dara, Nuri
Demirci, Melih Elal, Gültekin Emre, Ali Eryüksel, Hilmi Ha6al,
Mustafa Ergin K l ç, Serdar Ünver, <hsan Üren, <rfan Y ld z.

ISSN 1305 - 7685
Hilmi HA AL

CAM SANCISI
S radan bir uzakla6ma bu, sindirebilmek kolay de.il susmakla
otlar n, çal lar n, dikenlerin ve çiçeklerin uzakla6mas gibi
bir pencere önünde durup, kar6 lara bakar m nedensiz
her 6ey çok katmanl dünya illüzyonu, görünürde füme nak 6l
dünü, eri6ilmezli.i okurum gö.e al 6k n ku6lardan
bir de bulutlardan, birbirini iten, serseri uçu6lu…
(sanki hemen yan mda, ayn yönü ar6 nlamakta yüzün)
çok önemsiz, belki de s radan söz bunlar ve benzerleri elbette
bilirim de dü6ünmeden edemem, eksikli.ini, y lk daki
[y ld zlar n
dünyan n önünde ü6ürken öyle, nafile sonsuzlu.un dü6
[tabletinden
kavu6ulmazl . silemem, yine de y llar ötesine yak 6 r yaras
art k çok eski serüvenin külüne, hayaller içinde, umut istifi…
(sanki yar m milim yan mda, ayn titre6imi dizginlemekte tenin)
evlerin yaln zl . en yak c , en hazin, bilirim mutsuzluk yaz s n
bir pencere önünde yan t ararken koptu kopacak dü.ümlere
cam n ötesinde her 6ey; rüzgâr, bulutlar ve ku6lar, sonra gece
cam k r lsa, k nal ufuk çizgisi kal r ortada, bilirim bilmesine de
gidemem, ilk elmay elinden yemi6li.im var serde, iksir hazz
depre6ir felaket tellal an lar; ne zaman bir pencere önünde
[dursam
(sanki 6uramda kalbin, ayn uçurumdan ayn dü6ü6ü
[ezberlemekte)

Bursa’n n köken yaln zl . , benden de koyuydu bu
durumda.
Nuri, Hilmi, Serdar, <hsan a.abey 6iir; Melih ve ben
yaz yazmasak, kitaplar, dergiler ç karmasak, Nahit
Kayaba6 olmasa, Nadir Gezer, Eczac Yalç n O.uz
olmasa, bu 6ehir bizden de yaln z kalacak gibime
geliyordu ve bu arkada6lar bu 6ehirde ya6ad . sürece ben
de bir yere ayr lmayacak, ayr lamayacakt m.
Anlad k ve kabul ettik, Sevgili Akatalpa, Bursa beni
ve bizi duymuyor; peki sen halinden ho6nut musun?..

Ya6ar Bedri, Bâki Asiltürk, Feref Bilsel-Cenk
Gündo.du’nun y ll klar nda ad n ilk kez gördü.üm ve bu
nedenle utand . m 6airler oldu.
Ya6ar Bedri’de Kenan Sar alio.lu, Ünald Hasannebio.lu,
Adem Turan, Fatma Çolak, Mehmet Famil.
Bâki Asiltürk’te A. Ali Ural, Zeynep Arkan, Cengiz Fenol,
Yavuz Türk, Fehper F. Demirel, Ahmet Y lmaz, <brahim Topaz,
Z. Betül Yaz c , Ömer Üner...
Feref Bilsel-Cenk Gündo.du da 28 6air önerisiyle ikinci
s ray ald . Be6ir Sevim, Bengü Özsoy, Ömer Berdibek, Atakan
Yavuz, Azad Ziya Eren ad n ilk kez duyduklar m.
Veysel Çolak en çok önerisi olan ki6i, 30 6airi önermi6.
Veysel’in 6airleri ad n duydu.umuz ki6iler. Fa6 rtmad !

2006 F<<R YILLIKLARI ÜZER<NE
SON SÖZLER
<hsan ÜREN
2007 Fiir Y ll klar için son h zla çal 6malar yap l rken,
2006 Fiir Y ll klar didik didik edilmi6ken, y ll klar için ortal k
tozdan dumandan görünmezken; yaz aylar nda yapt . m
çal 6malar n bo6a gitmemesi için onlar
düzenleyip
yay ml yorum.
Nas l bir yol, yöntem izleyece.imi bilmiyorum. Acaba
diyorum nas l bir çal 6ma daha ilgi çekici olabilir? Be6 y ll kta
be6ibiryerde olanla, dört dörtlük olanlar m ilk kez
yay mlayay m? Yoksa y ll kç lar n önerdi.i 6airleri yaln z
b rakanlardan m söz edeyim?
Be6 y ll kta 268 6air ele al nm 6t r. Bu 268 6airin 107’sinin
önerileri dikkate al nmam 6t r. 107 önerinin taraftar bulmamas
6a6 rt c bir sonuçtur. Bize de.i6ik 6eyleri dü6ündürüyor. Acaba
diyorum 6iirimizin temel sorunlar üzerinde ortak payda
olu6mad m ? Ya da 6iirimize geli6igüzel mi de.er biçiyoruz?
Edebiyat m z n 6iir bölümü tektonik sars nt lar m geçiriyor?
Tekli önerilerin be6 y ll .a da. l m 6öyle:

Not:
Bu yaz n n sonunu aral k ay nda “Be6ibiryerde” ve “Dört
Dörtlükler”le bitirece.im.
Tek olarak önerilen 6airleri “Yek Atl lar” ba6l . alt nda
toplad m. Bu konuda daha çok konu6malar yap labilirdi! Fiirle
kal n.

YEK ATLILAR:

<hsan ÜREN
: 12 (<Ü)
Ya6ar BEDR<
: 20 (YB)
Veysel ÇOLAK
: 30 (VÇ)
Bâki AS<LTÜRK
: I7 (BA)
Feref B<LSEL-Cenk GÜNDO(DU : 28 (FB/CG)
-------------------------------------------------Toplam
: 107
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Dikkat ettiyseniz, en az öneri getiren benim. Y ll kç
grubun, ya6 ve tecrübe olarak en ya6l olan da benim. Bu
nedenle önerdi.im 6airlerin hesab n verebilirim:
Mehmet Ba6aran (1926): Ba6aran imzas n kullanan bir
yazar m zd r. Çe6itli alanlarda yazd . kitaplar 20’yi geçer.
Birçok ödülün sahibidir. Edebiyatç lar Derne.i 1997 Alt n
Madalyal Onur Ödülü sahibidir. Tekirda.’da yay mlanan
MaviDergi’deki bir 6iiridir. Dergi <ç Anadolu taraflar nda
yay nlanmak üzere Tekirda.’dan ayr ld . San yorum Ba6aran o
y l çok 6iir yay mlamam 6t .
Ahmet Uysal (1938): <yi bir 6air oldu.una tan kl k ederim.
Fiiri de iyiydi.
Selma A.abeyo.lu (1952): Her zaman iyi 6iiri olmaz! Son
2-3 y ld r yazd . 6iirler ilgimi çekiyordu. Onu listeme almay
dü6ünüyordum. Ald m da ele6tirmenler neden seçti.iniz 6airi
ele6tiriyorsunuz diye takaza ettiler.
Bahri Çokkarde6 (1954): <ki y ld r 6iiriyle tan 6 p
görü6tü.üm ki6iydi. Sözcük tutumu iyiydi. <kinci kitab n
yay nlad ktan sonra güvenimi kazand .
Bülent Güldal (1954): <yi 6iirler yazd . n san yorum,
nerede yan ld m?
<lyas Tunç (1956): Her zaman güvendi.im 6airlerden
olmu6tur.
Metin F nd kç (1960): Genel olarak hep iyi 6iirleriyle
tan 6t . m için güven duydu.um bir 6air. Çeviriyle u.ra6mas
ilgimi art rd .
Tan Do.an (1961): Üç be6 y l önce denedi.im bir 6airdi.
Çok ele6tiri alm 6t m, yine ald m.
Mete Özel (1963): Adam Sanat dergisinden tan d . m bir
6air. Son birkaç y ld r ortal kta görünmüyordu.
Nilay Özer (1976): Nilay, iyi bir 6airdi, bu kadar k sa bir
sürede kötü olabilir mi?
Orçun Güzer (1978): Okudu.um 6iirleri güven verdi ama,
acaba önermek için erken miydi?
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Mehmet Ba6aran
Ece Ayhan
Hilmi Yavuz
Ahmet Uysal
Af6ar Timuçin
Dinçer Sezgin
Fikret Demira.
M. Mazhar Alphan
Egemen Berköz
Sennur Sezer
Arif Madano.lu
Kenan Sar alio.lu
<smail Uyaro.lu
Ünald Hasannebio.lu
Ebubekir Ero.lu
Timuçin Özyürekli
Selma A.abeyo.lu
Ergin Y ld zo.lu
Arif Ay
Ahmet Günba6
Kemal Gündüzalp
Ali Günvar
Bahri Çokkarde6
Bülent Güldal
Mustafa Özçelik
Emin Akdamar
Adnan Azar
<lyas Tunç
Orhan Alkaya
Mehmet Hame6
A. Ali Ural
Cafer Turaç
Metin F nd kç
Adem Turan
S tk Caney
Tan Do.an
Turgay Nar
Halim Fafak
Ercan Y lmaz
Bayram Balc
Enver Topalo.lu
Mete Özel
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Serdar ÜNVER

Nuri DEM RC

GÜLDEN K<L<M

ORMAN

Git sen bari, buralar
S .’a dulda nas lsaYoksa aksak, bilmeden
Yola tezek olurum!

Orman n ucu mavi yaln zl .a de.iyor
Bir de rmak vard r orada diye
Güne6 parçalar na basarak geçtim
Gölgeli ikindiye

Uydum i6te ta ba6tan
Yeter diye solu.um;
Dinleseydim ne iyi,
<lk ad m’ , demi6ken:

Kurumu6 bir dere yata.
S rt çürümü6 bir sandalye

“Seni ben düz ayak
Yerde bile yürütmem!
B rak gitsin isteyen
Biz burada birlikte...”

Arasam kayalar n arkas na gizlenmi6
Mahcup bir gülümseme bulurdum belki
A.z ndan öpülünce canlanmayan
Solgun bir a6k belki de

Sen ey gölgem, yoluna
Gülden kilim dö6ensin;
Dü6ünme bile beni,
Benden iyi gidensin!

Neyse
Dünü yazan ta6larda okudum kuytu yar n
Ve yasland m dünyan n yosunlu yerine

rfan YILDIZ

Mitat ÇEL K
BU D<L SEN<N OLSUN

YÜKSE(E UZANIYORDU KADIN

buhara kentindeyim. kahvehane’nin duvar na yaslanm 6 lâl
tema6a içinde. dil 6ikâr be6er’e kadar…

yükse.e uzan yordu kad n
metresini bilmedi.i yükse.e
ini6ini bilmedi.i yükse.e
ruhunu tutuyordu optimum ayarda
ve tavan yap yordu taç yapraklar

uzand dokundu nas ra (yüre.imdeki)
- ad n nedir dedi.
çevirdi kendisinden yana…
bir kar 6 ince sicim gibi inen harflerden öne do.ru
k vr mlanan sakal vard . bir gözü kataraktl , di.eri öküz gözü gibi
6i6mi6 ve çekikti… elleri yumu6ak, hassas olduklar tombul parmak
memelerinden belli olan uçlar nda yorgun lekeler vard . gümü6i
okkas n kar 6t rd . sonra tekrar konu6tu…
- demek utan yorsun. bir süre ellerine bak nd ...
d 6ar dan gelen uyuntuyu dinledi… köze
dü6en cemreleri gösterip iki cümlesine de
vurgu yaparak, suyun cinidir… dedi. ba6
parma. yla yüzü.ünü düzeltirken… kendi
cinini görüyorsun… dile benden ne dilersen.

rüzgâra uzan yordu kad n
derinli.ini bilmedi.i rüzgâra
belki tufan’dan kalma, belki tipi’den
içine ç . dü6üyordu kad n n
yaln z bir elma gibi bak yordu tarihe
tarihin kemendiyle ip atl yordu kad n
kaymakl ekmek kaday f
su böre.i ve lokma
anl yordu kad n
cülûs alm 6 gibi
bol keseden yükseliyordu kad n

ne söyleyebilirdim ki, a.z m yok, dilim yok… ama okumam
vard , sehpan n üzerindeki par6ömenleri ve yazd klar n
görebiliyordum. tomarlar n biri 6öyle ba6l yordu,
eeeefff...r...eee.ssiiiyyapp, ef-re-siyap. i6te bu yaz yordu.

verimli elleriyle papatya topluyordu
o.ul otu, kara panter ve k rm z örümcek
ve dut topluyordu kad n
ham çilek yiyordu yandan

bir süre daha i6leriyle ilgilendi, en son par6ömenin alt na
fridevsi yaz p kurumaya b rakt .
- tamam dedi… sana bir dil verece.im,
avaz m kim duyar deme, her kulak bir söz
bulur kendine. Her uzama bir yak nl k. Ne
söylersin… bakal m, vira bismi6ah…

ham kavak asmalar alt nda
tevek topluyordu kad n
sürgün al yordu kad n
tomurcuk veriyordu kad n

ku6a. ndan bir falçata ç kard ve birden boynumdan içeri giren
ç nk ile uyand m. bir ölünün a.z nda duruyor mersin. kavruk
elimin hayaliyle aln m kurulay p, bu temmuz kimse sa. ç kmaz
diye dü6ündüm. kula. mda halen ney sesi var, pikap’a neyzen
koymal y m… dilke haveran taksim ile yeniden kendimden
geçtim. akl ma üstad n 6u dizeleri geldi…

rüzgârlar n çal m alt nda
adalar n yaln zl . alt nda
bo.uk, sessiz ve göksel kad n
engin, derin ve rak kad n

-“cahidin a z bu perçinle bozulmaz art k”
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Kendileri için de 6iirimiz için de edebiyat m z için de çok çok
iyi olur kanaatindeyiz. Haddimiz olmadan bu tavsiyeyi yapt k,
çünkü biz edebiyat n teliften gelecek üç-be6 kuru6tan daha
önemli oldu.unu dü6ünüyoruz. Gerçi Kahyao.lu eski
zamanlardaki performans ndan çok uzaktad r diyebiliriz. Geçen
y l onun bu kitap ekindeki bir yaz s n bir 6air arkada6 m zla
birlikte okumu6tuk, yaz o 6air dostumuzun kitab üzerine bir
tan tma yaz s yd . Allah sizi inand rs n, o 6air arkada6 n 6u
sözlerini kulaklar m zla duyduk: Ke6ke benim kitab m hakk nda
bu yaz y yazmasayd , çünkü yaz tamamen kli6elerle örülü bir
tan tma yaz s yd ve 6airimiz de Orhan Kahyao.lu’nun her
yaz s ndaki kli6elerin kendi kitab na da uygulanm 6 olmas ndan
çok rahats zl k duymu6tu.

F<<R KIRLANGICI – IX
Süreyya BARUTÇU
1. Güncel tart%&malar
Fu zamanlarda edebiyat dünyam zda dikkat çeken
durumlardan biri de kitap eklerinin adeta dergiler gibi ç kmaya
ba6lamas . Hemen her kitap ekinde belli sayfalarda yazan
yazarlar - 6airler var ve bunlar n a6a. yukar ne yazacaklar
belli. Örnekse; Cumhuriyet Kitap’ta Enis Batur, Metin Celâl,
Mustafa Ferif Onaran, Selçuk Altun, M. Sad k Aslankara’n n,
Radikal Kitap’ta Selim <leri, Semih Gümü6, Necmiye Alpay’ n,
Milliyet Kitap’ta Mehmet H. Do.an, Füsun Akatl , Tahsin
Yücel vs. gibi yazarlar n sayfalar var ve bunlar her zaman bu
eklerde kendi sayfalar nda yaz yorlar. Bu durum kitap eklerinin
lehine gibi görünüyor olsa da uzun vadede edebiyat n zarar na
oluyor. Bu kitap ekleri dü6ük de olsa bu yazarlara yaz ba6 na
telif ücreti ödüyorlar, bu yazarlar da bu yüzden kendilerine
maddi katk sa.lamayan dergilerde yazmaktansa birazc k da
olsa parasal katk veren bu kitap eklerinde yazmay ye.liyorlar.
Yazarlar aç s ndan yine olumlu olan bu durum uzun vadede
yazarlar n da aleyhine oluyor. Çünkü gerçek edebiyat okurlar
yerine günlük gazete okurlar na hitap ediyorlar. Bu durumda da
ister istemez yaz lar n vuru6 say s na göre, sat r say s na göre
hesaplayarak yaz yorlar. Yani ortaya 6ablon durumu ç k yor.
Oysa bilinir ki edebiyat hiçbir zaman 6ablonlanamaz.
Fablonlanm 6 edebiyat 6arbonlanm 6 olur. Yazarlar n,
çizerlerin, editörlerin, okurlar n, 6airlerin dikkatine.
Fimdi gel de 6unu söyleme: Haydar Ergülen’in Radikal’den
ayr lmas iyi olmu6! Çünkü hem Radikal zaten son y llarda
radikalli.ini tamamen yitirmi6, iktidar borazan bir bas n
arac na dönü6mü6tü. Bu nedenle de zaten seviyesiz olan
gazetecili.i son aylarda iyice dibine vurdu, hem kitap eki de
zaten yerlerde sürünüyordu. Ayr l nca gördük ki Haydar
Ergülen baz dergilerde kapsaml yaz lar yazmaya ba6lad . Gel
de sevinme buna edebiyat ad na, 6iir ad na. Haydar Ergülen gibi
yazarlar n, 6airlerin art k öyle gazete eklerinde falan de.il ciddi
dergilerde yazd klar gibi, ciddi ve kapsaml yaz lar yazmalar
gerekir. Gençlerin, bilhassa ak llar bir kar 6 havada dola6an
dekadan gençlerin, onun gibi ki6ilerden ö.renecekleri çok
6eyler oldu.u a6ikâr.
Milliyet’in kitap ekinde Mehmet H. Do.an haricinde 6iir
hakk nda yazan yok, bizim sayfalar m z da 6iire ait oldu.una
göre öteki yazarlara girmeyelim ama, baz say larda Murat
Belge’nin yazd klar n okumak insana bungunluk veriyor.
Radikal gazetesindeki kö6esinde s radanl . n s n rlar nda
gezinen yazar n Milliyet’in kitap ekindeki yaz lar da maalesef
bunalt c durumda. <nsan n nerede o eski Murat Belge diyesi
geliyor. Acaba baz yazarlara belli bir ya6tan sonra yaz
yazd rmamal m ?
Cumhuriyet Kitap eki 6u andaki gazete eklerinin en güzeli
ve seviyelisi olarak de.erlendirilebilir. Hiçbir gazetenin kitap
eki onun yan na bile yakla6amad . Burada devaml yazanlar da
M. F. Onaran ve M. S. Aslankara hariç, hiçbir zaman ç tay
dü6ürmediler. Bu iki imza sahibinin mutlaka daha ara6t r c ,
daha ilerici, daha tav rl yazmalar n bekleriz. Bilhassa
Onaran’ n yaz lar baz haftalarda ba6tan savma gibi al nt larla
dolu oluyor. Okuyan s k ld kça s k l yor. Yine de Cumhuriyet
Kitap, eklerin en iyisi, en güzeli, en çok okunacak sayfas
bulunan .
Radikal Kitap ekinde 6iir kitaplar hakk nda devaml yazan
Orhan Kahyao.lu, Mahmut Temizyürek gibi ki6ilerin yaz lar
smarlama gibi duruyor, her iki yazara da tez elden bu yaz lar na
son vermelerini ve dergilerde yazmalar n tavsiye ediyoruz.

2. Kitaplar ve dergiler
* Psikolojik ve Psikodinamik Aç dan Nâz m Hikmet #iiri –
Yusuf Alper:
Biraz önce ilk bölümde Belge dolay s yla baz yazarlara
ya6lan nca yazmalar n n engellenmesinin edebiyat n yarar na
olaca. n söyledik. Yusuf Alper ise tam tersi bir örnek. Zaten
kendisi ya6l de.il ama (biyografisinde 1956 do.umlu oldu.u
yaz yor) ya6 ilerledikçe çok çok verimli bir yazar profili
çiziyor. Son üç-dört y lda yay nlad . kitaplar sevgili 6airimizin
bo6 oturmad . n n delilleri. Psikolojik ve Psikodinamik Aç dan
Nâz m Hikmet #iiri adl çal 6mas da bu aç dan üzerinde
mutlaka önemle durulmas gereken bir kitap. Nâz m Hikmet
6iirinin bugüne de.in üzerinde pek de durulmam 6 bir yönünü
ayd nl .a ç kar yor kendisi. Nâz m’ n 6iirindeki öfkeyi,
yarat c l . , cinselli.i, a6k ve sevgiyi, insan ve vatan özlemini,
egoyu, varolu6çu bak 6 enine boyuna inceleyen Alper’e
buradan bir selam yollamak isteriz. Kitab özenle yay mlayan
<lya Yay nevine de te6ekkür etmek gerekir.
* Mutlulu$un Gülümsemesi – Ali Ferik:
Broy dergisinin hediyesi olarak verilen kitapta Güla.aç
Kazankaya’n n foto.raflar e6li.inde Ferik’in 6iirleri yer
almakta. Ferik’in 6iirlerinin ana temalar 6öyle: tutsakl k,
ya6ama ba.l l k, ya6ama özlem, mücadele gücü ve iste.i,
hayat n de.i6ik aç lardan ele al nmas , umuda her daim sar lma,
dimdik ayakta durmak, kederleri ya6amak ama kederlere
yenilmemek vs. Zaman zaman Halk 6iiri söyleyi6ine zaman
zamansa kavgac bir kimli.e sahip 6iirlerinde Ali Ferik
6iirlerinin okurlar na özlü bir dünya sunuyor.
* Bütün #iirleri – Oktay Rifat:
Fiir tarihimize üç Garipçilerden biri olarak geçen Oktay
Rifat’ n bütün 6iirlerini iki ciltte toplam 6lar. Bu ciltlerde büyük
6air Oktay Rifat’ n birbirine benzemeyen dönemlerindeki
6iirlerinin toplam 6iire ilgi duyan herkesin ilgisine mazhar
olacak karakterde. Çünkü Rifat 6iirimizin önemli 6airlerinden
biri. Kendine özgü dünyas n n 6iirlerini de yazm 6, ba6kalar n n
hayatlar n n 6iirlerini de. Her 6air bunu yapam yor. Hele de
günümüz 6airleri kendi hayatlar na bakmaktan ba6kalar n n
dertlerini, s k nt lar n göremiyor, ya6ayam yor, sonuçta da
aradaki ba.lar kopuyor, kimse 6iir okumaz oluyor. Oktay
Rifat’ n bu iki ciltlik toplu 6iirleri belki okurun yeniden 6iire
s nmas nda köprü olabilir.
* Hece: Bir gün gelecek ciddi bir edebiyat dergisinin
sayfalar nda resmen .ok sesleri duyulacak dense kimse buna
kesinlikle inanmazd san r z. Buyurun birlikte bakal m Hece
dergisinin Eylül say s n n yirmi üçüncü sayfas na: “Bunlar torun
torba bunlar çünkü öbek öbek / Yalan dolan alçakça vesair /
Her ta6 n alt ndan / ÇIKIYORLAR AH PARDON / G<B< FEY
G<B< PAT PAT G<B< BOK” Bunu yazana 6air denilebilirse
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bunun 6airi Ali K. Metin ad nda biri. (Büyük harfler de Hece
dergisindeki
dizgisinden
oldu.u
gibi
al nd ,
hiç
de.i6tirilmeden). Bu dergi Eylül say s nda pek çok imzan n
katk da bulundu.u, destek oldu.u “çok sesli 6iir” ba6l . alt nda
bir görsel 6iir dosyas yapm 6 ve bu 6iir de “çok sesli” 6iirin
örneklerinden biri olarak yer bulmu6 derginin sayfalar nda. Bize
sorulursa “çok sesli” de.il “.ok sesli” bir 6iir örne.i olmu6.

3. Öneriler
Geçen say daki yaz m zda yapt . m z önerilerin faydal
olmas n temenni ederek bu ayki önerilerimizi s ralayal m.
Fairlere önerilerimiz: 1. Birkaç ay hiç 6iir okumadan ve
yazmadan ya6amay deneyebilir misiniz? 2. Bu arada sadece
öykü veya roman okumay dü6ünebilir misiniz? 3. Bu birkaç
ay n sonunda kaotik bir okuma sürecindense mesela birkaç
hafta sadece <kinci Yeni 6airlerini veya sadece Garip 6airlerini,
sadece 80 ku6a. 6airlerini okumay deneyebilir misiniz? 4.
Uzun zamand r ihmal etti.iniz bir 6air dostunuzu tamamen 6iir
d 6 nda bir 6eyler konu6mak üzere ziyaret edebilir misiniz? 5.
Bir an için tamamen mant k kesilip dünyaya öyle bakabilir
misiniz? 6. <lkokul, ortaokul arkada6lar n z aray p üç-be6
cümle de olsa eski zamanlardan konu6maya tahammül edebilir
misiniz? 7. Herhangi bir hastaneye gidip yatalak hastalardan
birine hediyeler götürebilir misiniz? 8. Yeryüzündeki ku6
türlerini anlatan bir ansiklopedi bulup okuyabilir misiniz?

* Yasakmeyve: Bir görsel 6iir dosyas da Yasakmeyve
dergisinde yer al yor. Derginin bu say s nda niyeyse durup
durup yeniden ke6fedilen Süreyya Berfe ile Gonca Özmen’in
uzun bir röportaj yer al yor ba6 sayfalarda. Fairin söyledi.i yeni
bir 6ey yok, genelde kli6e laflarla ilerliyor röportaj.
Yasakmeyve’nin görsel 6iir dosyas n n yaz lar nda da t pk
Hece’de oldu.u gibi bol bol çeviri havas veren kuramsal
yaz lar yer al yor. Yani cans z, ölü do.mu6, par lt l ama havada
dola6 p duran söylemli yaz lar. 80’li y llar 6iirine ait inceleme
sayfalar nda da çe6itli yaz lar var. Bu yaz lar tutarl olmaktan
çok uzak. Y llard r zaten ele6tirmenlerin ve 6airlerin
söylediklerinin farkl cümle kurgular yla tekrarland . aç kça
görülüyor. Laf cambazl klar ile sanki yeni bir 6ey
söyleniyormu6 havas verilmi6. Mesela bunlar Ece Ayhan’ n,
Do.an H zlan’ n, Mehmet H. Do.an’ n, Salih Bolat’ n, küçük
<skender’in, Halim Fafak’ n yaz lar nda ve röportajlar nda
y llard r okuyoruz. Fimdi cümle yap lar ve kullan lan kelimeler
de.i6tirilerek s t l p yeniden öne sürülen görü6ler var bu
yaz da. Yasakmeyve’nin bu say s nda yaz lar n yetersizli.inin
aksine çok çok güzel 6iirler var diye dü6ünüyoruz. Mesela
Habib Bekta6’ n, Komet’in, Berfe’nin, Turgay Nar’ n, Ela
Atakan’ n 6iirleri çok çok iyi.

4. Ay%n vedalar%
1. “Bir ara herkes Bilge Karasu olmaya özenirdi.
Fimdilerde de Selim <leri mukallitleri (taklitçileri) sard roman
ve hikâye dünyam z . Bak yorsunuz cümleler, hassasiyet,
maziye dü6künlük vs. hep ayn s . Bir okur, asl dururken neden
kötü kopyalar n , beceriksiz taklitlerini okusun ki! Selim
<leri’ninki sahici gözya6lar yd , yenilerinki ise belediyenin
6ebeke suyu bile de.il!” (Selim Gezenek, Da$ n k Fanzin, 15
Ekim, say 2).
2. “Son seçimlerin Cumhuriyet yönetimini “asker-sivil
bürokrasisinin vesayetinden kurtar p siville6tirerek daha ça.da6
bir evreye” getirece.i varsay m na gelince, bu gülünç varsay m
bir kesinlik gibi göstermeye çal 6an aç k ya da örtülü ödenekli
yazarlar n hiç de az olmad . n biliyorum. Laikli.i
benimsemeyen, benimseyince de sapt r lm 6 bir biçimini
benimseyen
bir
yönetimin
ça.c ll . ndan
da,
özgürlükçülü.ünden de söz etmek zordur.” (Tahsin Yücel,
Varl k, Ekim).

* Broy: Uzun bir aradan sonra 6air Seyit Nezir’in Broy
dergisi tekrar vitrinlerde yerini ald . Derginin en dikkati çeken
yaz lar Kimlik Tasar m ve Anayasa konulu dosya yaz lar .
Burada Demirta6 Ceyhun, Yetkin Aröz, Adnan Bingöl, Kemal
Gülden, Muammer Akça gibi yazarlar n yaz lar dikkat çekiyor.
Broy’da Perihan Yakar, Mustafa I6 k, Ogün Hakan gibi 6airlerin
6iirleri be.enilecek seviyede. Broy’un çok ara vermeyip devam
etmesi dileklerimiz aras ndad r.

3. “Fiir ve yaz lar na bakt . m zda, gündelik hayat n
içindeki Abdülkadir Budak’ n edas n n egemenli.ini görürüz.
Bu 6iir yazandan çok bir “kamu çal 6an ’”n n otoriteryanizmi
ölçülü biçili oldu.u kadar vasatl . n içinde kendini geli6tiren
“a. r a.bi”nin edas d r. Bir bilici midir Abdülkadir Budak?
Tabii de.ildir! Çünkü bildikleri büyük ölçüde herkesin
bildi.idir.” (Halim Fafak, Bireylikler, Eylül-Ekim).

* Bireylikler: Dergi “Tahakküme Hay r E6itli.e Evet”
slogan yla ç km 6 ve bu kapsamda önemli bir yaz yla ba6lam 6.
Serkan Sönmez, küçük <skender, Reha Yünlüel, Ayhan
Sönmez, Dolunay Odaba6 gibi 6airlerin 6iirleri derginin
be.enilen 6iirleri aras nda önde gelenler. Derginin sahibi Halim
Fafak’ n Abdülkadir Budak hakk ndaki yaz s bu 6airin
6iirindeki vasatl k üzerine kurulmu6 bir yaz ve ilgiyle
okunaca. kesin. A6a. ya bu yaz dan yapt . m z al nt Fafak’ n
yaz s n n üslubu hakk nda yeterli ipucunu verecektir.

4. (Ya6amdan Dakikalar program nda) Uluç’un hayretle
kar6 lad . ço.u 6airin kof duyarl . k l m k p rdatm yor benim.
Ço.u bilinenlerle ilgili. Kendisi de 6iir birikiminden yoksun.
Bu, aç kça arabesk kokulu “Vay be!”lerinden belli oluyor.
Be.enisinin düzeyi belirsiz. Belki ho6 bir 6airanelik duygusu
teslim al yor Uluç’u. Program n 6air kimlikli aya. Sunay Ak n
da emireri gibi susarak olumluyor Uluç’un ç .l . n .” (Ahmet
Günba6, Hayal, Ekim-Kas m-Aral k).

* Alaz: Bu derginin 6u anda üçüncü say s ç km 6 durumda
ve bu say da Tu.rul Keskin ile yap lm 6 röportaj en ilgi çekici
sayfalar meydana getiriyor. Bu röportajda 6air hem kendi
6iirinin baz yönlerini ayd nl .a ç kar yor hem de genel olarak
6iir sanat n irdeliyor. Onur Aslan, <brahim Ural, Tu.rul Keskin,
Halim Yaz c gibi 6airlerin 6iirleri öne ç k yor.

5. “Büyük sözcüklerle 6iir yazmak tehlikelidir, “meseleyi
derinden kavrad m” gibi gelir insana. Fiir okuruysa, böyle bir
dile itibar etmez.” (Enver Ercan, Varl k, Ekim).

* Hayal: Derginin 23. say s bayilerde yerini ald . Önceki
say larda ba6layan dergi belgeli.i bölümü bu say da Kaynak
dergisiyle devam ediyor, bu derginin yay n gündemleri
hat rlat l yor. Fiir ve Zekâ dosyas nda ise Af6ar Timuçin, Ahmet
<nam, Ahmet Günba6, Mahmut Temizyürek, Özkan Mert,
Ahmet Ada, Naime Erlaçin, Rafhet Candan, Mehmet Ayd nkal,
Kemal Çubuk gibi imzalar görü6 belirtmi6, yaz lar yla yer alm 6.
Bu dosyan n ilginç bir konuyu ele almas n n yan s ra önemli
saptamalara yer verdi.ini mutlaka söylemeliyiz.

6. “Melih Gökçek’in o.lu su sat yormu6!” (Gültekin Emre,
Kitap-l k, Ekim).
7. “(Görsel 6iirden bahsederken) Elbette herkes sanatla
ilgilensin. Resim yaps n, bir tahta yontsun, 6iir yazs n; ama
ortaya ç kan 6eyin bir sanat yap t oldu.unu söylemesin hiçbir
zaman. Freudyen bir yakla6 mla baks n yapt . i6’e.” (Veysel
Çolak, Varl k, Ekim).
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OKTAY R<FAT’IN F<<R<:
KÜÇÜK DEN<Z

Mustafa Ergin KILIÇ
AF TER

Gültekin EMRE

yuvada büyürken küçülürmü1 çocuk!
“Küçük Deniz”, Oktay Rifat 6iirine yön veren bir çal 6ma
de.il ama onun 6iirinin büyümesine giden yolun ne oldu.unu
göstermeye yetiyor: “Küçük deniz sab rs z büyüyor
birdenbire/ bir c va yay lmas yelkenden,/ di1lerini
görüyorum bütün kemiklerini/ direklerini bat k gemisinin”.
Hayat n derinlerindeki “Fiirin Geli6ini Anlat r” bu 6iir
öyleyse. Bir ba6ka 6iirinin ba6l . d r asl nda bu. “Geliyor
köpüklerin masas ndan/ ç plak, ye1ili kald rarak dipten/ .../
kesik ba1 bir lodos gibi”. Sonra, onun 6iir dünyas n n tam bir
özeti olan 6u dize geliyor önümüze: “dü1üncenin ba1
döndürücü h z yla yorucu”.
Oktay Rifat’ n bütün 6iirleri 2 cilt halinde yay mland :
Cevat Çapan’ n giri6 yaz yla birlikte tam 1242 sayfa. Daha
önce tek kitapta toplanan Yunan Antologyas ve Latin
Ozanlar ndan Çeviriler (1986) de var bütün 6iirleri içinde.
1941’de yay mlanan Garip kitab nda Orhan Veli’yle
birlikte yer alan Oktay Rifat, sözcüklerin c va oldu.unu bilen
bir 6airdir: “Yaz lm 1 yeniden yazmak gerekirse/ ba1ka bir
dile çevir de yaz”. 1941, onun 6iir yoluna ç k 6 tarihidir.
Sonra, Garip Ku6a. ’n n öteki iki 6airiyle giderek yollar
ayr l r ve kendi 6iirinin özgün yap s n kurmaya giri6ir
yaln zl klarla demlenerek. Ortak eylemlerinin anlay 6 na
ihanet yoktur ama bu yol ayr m nda, bir farkl la6ma vard r
yaln zca.
Oktay Rifat, hayat süze süze ve insan n içine i6leye
i6leye, humor yüklü bir geziye ç kar yor okur, 6iir oylumlu
bu 2 ciltte toplanan 6iirleriyle. “Rüzgârl havalarda” da
konu6abilen 6air, bilmez gurbet ve s la fark . Belki de “Bir
geyik ve ceylan kalbidir” ba6ucumuzda “k m ldayan yaprak”.
Bu da “Bir k rlang ç yolculu.u”na bedeldir “Eski
Zaman”larda. Hayat n bir ba6ka dili olarak girer tekerlemeler
onun 6iirine “Lüleburgaz çamurunu/ Karamad m
karamad m” diyerek. “Yaln zl k gitti.in yoldan gelir”se,
halk 6iiri gelene.i de aileden mi, 6air babadan m geliyor
acaba, yoksa halk sevgisinden mi? “Fadik ile Ku6” bir
destan n ilk ezgileridir ya bu yüzden. Ondaki halk kavram
6ematik de.il, onun için zengin bir sergi evi gibidir dizeleri
renklerle, görüntülerle, sözcüklerle, kavramlarla, temalarla,
tatl g rg r geçmelerle... bezeli. Çünkü “Ya6amak tatl ”d r
onun için, elbette herkes için de.
“Gökçe konu1uyor mart / Denizce konu1uyor” Peki
vatanda6?
“Vatanda6
Türkçe
konu6”.
Türkçe’nin
kirlenmesine kar6 bir duru6 olarak da al nabilir bu dize,
çünkü kendisi ola.anüstü yal n ve güzel bir Türkçe
zenginli.i sergiledi 6iirlerinde, çevirilerinde, romanlar nda,
yaz lar nda. Oktay Rifat, Elleri Var Özgürlü$ün (1966)
Yunan kültür ya6am yla yo.rulu 6iirlerin oda. n olu6turarak
ç kageldi.inde farkl bir dili de mu6tulam 6t halk m za. “Her
dil tükeniyordu sonunda” ama o yeni bir dili her yap t nda
yeniden bulmay ba6ar yordu nas lsa uzun dizelerle ve uzun
soluklu sözcüklerle. “göç” aras nda, k rsal kesimle
eviçlerinde dola6t rd gözlerini ve kalemini kana kana.
Uzun bir ezgidir onun 6iiri gizemini ve perçemini kendi
ayarlayan. “Fiirin Zaman ”n bilmek ne mümkün! “güne1
batabilirdi/ ey gözleri sudan sar ,/ ay do$abilirdi/ ey gözleri
geceden karanl k”. Çünkü, “Fiirin Co6kuya dayanmas ”

ak6am yemeklerinde hep ayn kaza kara 6im6ek
hep var olan ama bende hiç olmu6 anne
kokusu bu kurtlu tarhana tarh ana de.il!
daha tad na gelmeden ad na muhalif oldu.um musakka
kalorifer so.u.u çocuklu.umun a.r yan solu.u
ay solu.u odaya vuran
hangi ranzaya uzanaca. n 6a6 rm 6 battaniye
her 6eyin içini göstermekten yorgun
camlara as lm 6 buhran
çama6 rlar için kuru temizleme sesi k s k rüzgâr!
som bir a6k 6ark s çalamadan pili biten radyom
ben kendine dom dom
kur6unu tekrar tekrar
ya6amaya 6arj olan
yast . n alt na saklad . m saçlar m gibi
kesilip kesilip büyüdü her 6ey
bende çürük bir kalp
dü6 kuray m derken k ran
bir adam oldum sonra
bir tas su kadar beceriksiz
tek ba6 na dökülemeyen
le.endeki su kadar korkak
sürekli sessizli.ini dinleyen

gerekiyor. Kendi ipe.ini dokuyan bir co6kudur bu ve
ba6kalar n n dünyalar nda da ayn ay n do.mas anlam na
gelmiyor. Öyleyse onun 6iirinde “Sürgün”lük de vard r,
“Cam” da, “Çama6 r” da, “Kunduzlar” da. Atlar da gezinir
dalgalara ba6 kald ra kald ra, “Çukurlar” da aç l r “Dipte
Neler Var” anlamak için. “Huruç”, “Uzun Saatler”, Denize
Do$ru Konu1ma’d r asl nda hayat, yani Dilsiz ve Ç plak.
Ya.muru, denizi, y ld zlar , da.lar , ovalar , bulutlar , yazlar
da yan na almay ihmal etmez. Agamemnon, Fatih Sultan
Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman
tarihin derinliklerine çekerler onu. Yani tarih de soluk solu.a
girip ç kar onun 6iirlerine, imgelerine, dizelerine. “hangi
suyun sesine gitti.imi kim bilir”.
Oktay Rifat, ölümünden 19 y l sonra bize pek 6enlikli,
sorunsuz, sava6s z olmasa da, zengin, 6enlikli, ya6anabilir bir
dünya için 6iirlerini sunuyor, hem de hiç y pranmam 6 ve
kendini kaybetmemi6 yepyeni bir dille, terütaze dü6lerle,
kendine güvenen imgelerle, sözcük oyunlar na ayaklar
tak lmadan; bakarak, görerek, duyarak, dü6ünerek... Yazd .
6iirleri bir kez daha okumam z ve dünyaya farkl bir gözle
bakmam z için.
Oktay Rifat’ n 6iir gölünde bo.ulayazd m kaç gündür.
_____________________
Oktay Rifat, Bütün #iirleri, 2 cilt, YKY, Eylül 2007, 1242
sayfa.
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KARFIT HÜZÜN
Hangi iklimde bulu6uyoruz? Hangi dü6lem birle6tiriyor
[yolumuzu
birbirimize ne kadar güven veriyoruz taze uysal çeli6kisiz saf
olgun bir Akdeniz güne6inin iri gerçekli.i alt nda
henüz yeterince alg lanmam 6 birtak m etmenler var biliyorum.
Avuntu diyorlar ben avuntuyu kabul etmiyorum savurgan bir
[yüzle
hüznümün cizyesinden temin ediyor devlet tüm d 6 borçlar n .
Bozk rla yüzle6tim çorak bitkin pejmürde
defterini toplam 6 gitmi6 bütün vergi memurlar oyalanmam 6
birkaç foto.rafç n n deklan6öre bast . anda sadece
donup kalm 6 gölgeleri vard ve de.ersiz ak6am saatleri
cans z beden. Herkesin aln nda ba.lam n bulan bir hüzündü
[sadece
ortak payda. Cans z beden halinde yat p tuz gölüne ko6ut
hüznün terli aln yla dokunmu6 bir seccade
eprimi6 sentetik isyanlar yersiz ku6kular.
Hüznün epridi.i yerde pörsümü6 yüre.in gri gerçekli.i alt nda
henüz kurcalanmam 6 birtak m közler var biliyorum.

Ali ERYÜKSEL
MASA
tahta masama kapanan kollar ma dü6tü.ü zaman ba6 m,
al p giderdi, bir hülyan n pe6inde
densiz ve bedensiz, ba6 na buyruk
benli.imi sürüklerdi alevli denizlere
dünya e.ilirdi ona, mevsimler e.ilirdi, ku.ular e.ilirdi
borçluydu güzün yeline
dü6 kitaplar n n yapraklar nda rüzgâr n b rakt . izi
okumak gibi tanr vergisi bilgeli.i yoktu ama
anlard ac tebessümlü mona lisa yüzlü atlardan
k rbac n kamç ya kefil oldu.unu
g c rt s ndan belliydi, ba6 m n içinden geçenlerin
a. rl . yormu6tu bu ya6l me6eyi, suyun ta6
nas l deldi.ini dü6ünürken ba6 m bedenim çölden
kum al yordu, a.açlar çölü ö.rensin diyeydi
ormana b rakt . m kumlar, genç fidanlar nas lsa
tan 6acakt onun s cakl . yla
uzun dü6 yolculu.unu bitirip bedenine kavu6unca
bir yumu6ak yast .a bir dönüm pamuk tarlas
ba. 6layacak kadar yorulurdu ba6 m
ah, benim bütün 6iirlerimin s rda6 , üstünde ac lar m n
yo.unla6 p mutlulu.a dönü6tü.ü bu dört ayakl
ah6ap y lk , masal dinlemi6 çocuk rahatl . nda
tatl tebessümlü mona lisa yüzlüydü,
üstüne kapanan kollar mdan kalkt . zaman ba6 m.
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1975
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1975
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1979
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1982
1984
1986
1986
1986
1987

M. Mahzun Do.an
Ogün Kaymak
Hamdi Özyurt
Orhan Tüleylio.lu
Kaz m Fahin
Fükrü Sever
<rfan Y ld z
Mustafa E. Özler
Mesut A6k n
<lhan Kemal
Asuman Susam
Bülent Keçeli
Cenk Koyuncu
Do.an Ergül
Özcan Ünlü
Ay6e Nalân
Nihat Ate6
Ahmet Çakmak
Emel <rtem
Hüseyin Köse
Mehmet Ayc
Gökçenur Ç.
Pelin Özer
Bünyamin K.
C. Hakk Zariç
enderemiro.lu
Mustafa Uçurum
Hayriye Ünal
Alphan Akgül
Özgür Balaban
Zeynep Arkan
Onur Behramo.lu
Serkan Engin
<smail Cem Do.ru
Orhan Göksel
Nigar Okyay
Azad Ziya Eren
Nilay Özer
Atakan Yavuz
Kemal Varol
Ömer Berdibek
Fatma Çolak
Mehmet Famil
Orçun Güzer
Mehmet Butak n
Burak Acar
Alper Gencer
Onur Aky l
Abdurrahman Fenel
Serkan Ozan Öza.aç
Hasip Bingöl
Be6ir Sevim
<lker <6gören
Alperen Ye6il
Fakir Özüdo.ru
Bengü Özsoy
Özkan Sat lm 6
Efe Murat
Cengiz Fenol
Yavuz Türk
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kulak kabartsalar nas l bir yere geldiklerini anlayacaklar ve
sefaletle asalet aras ndaki yan lt c çizgiyi göreceklerdi.” (s.
32) dedi.i, bir “kimsesiz adamlar s . na. ” (s.39), bir “ölüm
istasyonu” (s.44). Mimoza’da içki gramla sat l r! “Burada tek
votka, tek rak yerine elli gram isteniyor” (s.36).
“Çünkü o da benim kadar yaln z” (s. 31) der öykülerin
ki6ilerinden biri kendinden söz ederken… Bu Mimoza’da
Elli Gram’da anlat lanlara da cuk oturan bir ele veri6tir.
Kavukçu, ya6am n k y s ndaki insanlar , yans tt klar ironiyle
birlikte, onlar n yaln zl klar n anlat r. Bir aradad rlar ama
yaln zd rlar. Mimoza’dan ç k nca yaln zl klar yla, iç
dünyalar yla ba6 ba6a kal rlar. Örne.in Ressam Rasim için
votka, Mimoza ve evinin önündeki me6e a.ac ayr lmaz bir
bütün olu6turur. Votkas n yudumlay p Mimoza’dan
ayr l nca me6e a.ac yla konu6ur, onu yaln zl k aç s ndan
kendisiyle özde6le6tirir. <ç konu6malar
kendisiyle
hesapla6mas d r.
Kavukçu, öykü ki6ilerini: “Lodoslar kenti Bursa’n n
savrulan çocu.uyum ben.” (s.86), “Hiçbir kad n benim
can m yakmam 6t r dese de, huysuz kad nlar n biri
taraf ndan can n n fena halde yand . n biliriz. <çmesi de,
att . palavra a6k hikâyeleri de, 6aklabanl klar da o
yüzdendir; …” (s. 47), “Hiçbir 6eyden anlam yor olsa da
anlamad . konu yok gibidir.” (s. 69), “<nsana huzur veren
bir görünü6ü var …’nin. Her zaman yorgunmu6 gibi
görünmesi bak 6lar ndan, boynunun büküklü.ünden ve
gevrek gülü6ünden kaynaklan yor.” (s. 96), “O bir yüz
yorgunuydu ve yorgunlu.uyla gurur duyuyordu.” (s. 102),
“Futbolculu.undan kalma çarp k, 6imdilerde ise bir hayli
güçsüz kalan bacaklar yla paytak yürüyü6ü bütün karizmas n
bozsa da, ba6ka türlü yürümesi mümkün de.ildir.” (s. 114),
“Tarihsel ve bilimsel kitaplar sever. Amin Maalouf ba6
yazarlar ndan. Ahmet Arif, Hasan Hüseyin sevdi.imiz
6airler.” (s. 121) biçiminde kendine özgü ele6tirel yakla6 m ,
ironik anlat m yla verir. Kavukçu, hiçbir zaman ahkâm
kesmez. Ya6ama, ya6ananlara, politikaya yönelik her türlü
görü6, öykü ki6ilerinin a.z ndan seslendirilir. Öykülerinden
birini okumaya ba6lad . n zda sizi sar p götüren, öykünün,
hatta kitab n sonuna kadar sürükleyen, bu anlat m özelli.idir.
Yaln z, kitab n son bölümü, son öyküsü, Leyla Bir Özge
Cand r, biraz aceleye gelmi6 gibi. Anlat c “Be6 ki6iyiz”
(s.132) diyor; oysa kendisiyle birlikte alt ki6iler. Önce
Erol’la Erdal ayn ki6i mi, bir dizgi yanl 6 m var, diye
dü6ünüyorum. Dikkatlice bir kez daha okuyorum. Hay r,
farkl ki6iler. Yani alt ki6i… Ayr ca 131 ve 132. sayfalarda
dizgi yanl 6 var. Bir dahaki bask da düzeltilsin diye
yaz yorum bunlar …
Mimoza’da Elli Gram, uzun süre üzerinde konu6ulup
yaz lacak bir öykü kitab . Peki, Ressam Rasim’in dedi.i gibi
Mimoza ölüm istasyonu mu?.. Yeryüzünde neresi ölüm
istasyonu de.il ki!..

“K<MSES<Z ADAMLAR SI(INA(I”
M<MOZA
Melih ELAL
Cemil Kavukçu öykü alan nda üretkenli.ini ve
benzersizli.ini sürdürüyor. <lk öykü kitab Pazar Güne1i’ni
1983’te yay mlad . ndan bu yana Mimoza’da Elli Gram, 10.
öykü kitab .
Son yap t , kurgu aç s ndan çok farkl ; o nedenle
benzersizli.ini sürdürüyor diyorum. Mimoza’da Elli
Gram’da 13 öykü var. Bunlar gerek içerik, gerekse öykü
ki6ileri bak m ndan birbiriyle ba. nt l . O nedenle de akla,
acaba öykü de.il de ba6ka bir anlat biçimiyle mi kar6
kar6 yay m, sorusunu getiriyor. Örne.in novella!... Novella,
gerçekçi ve ele6tirel bir anlat mla yaz lm 6 sa.lam yap l k sa
anlat , diye tan mlan r. Mimoza’da Elli Gram, gerçekçi ve
ele6tirel bir anlat m içeriyor; evet sa.lam yap l da; ama
novella tan m na uymuyor. Çünkü 13 öykü ayr ayr
de.erlendirildi.inde, tek tek bir bütünü de olu6turuyorlar.
Yani 13 ayr anlat . O zaman kitab n tamam na uzun öykü
demek kal yor. Bence o da de.il! Uzun öyküden bir bölüm
ç kard . n zda, öykünün anlam örgüsü çöker; Kavukçu’nun
kitab ndaysa, öykülerden rasgele birini ç kar n sadece öykü
say s azal r. Öyleyse öykü ile roman aras nda yeni bir anlat
türüyle kar6 kar6 yay z: Deneme-öykü!...
Mimoza’da Elli Gram, üç bölümden olu6uyor: <kizce (tek
öykü), Mimoza (11 öykü) ve Cerrah (tek öykü). Burada bir
ba6ka yöne de de.inmeden edemeyece.im. Öykü sanat nda
Maupassant ve Çehov tarz ndan söz edilir. Maupassant
tarz nda bir olay, bir ipucu ve merak ö.esi, bir sonuç vard r;
bu bölümler serim, dü.üm, çözüm diye adland r l r.
Mimoza’da Elli Gram’a bir bütün olarak bakt . m zda;
<kizce serim, Mimoza dü.üm; Cerrah çözüm bölümü özelli.i
ta6 r. Gelelim Çehov’a, ki; Cemil Kavukçu’nun öyküsünden
söz edildi.inde bu tarz akla gelir. Bir ân , bir duygulan m …
dü.üm ve çözüm kullanmadan gözler önüne seren öykü
tarz d r bu. Kitaptaki öykülere tek tek bakt . n zda bu kez de
bu özellikle kar6 la6 r z. <6te bu nedenle deneme-öykü
diyorum bu yap ta…
Öykülerin tümü benöyküsel anlat ma yaslan yor. Yaln z,
ilk ve son bölümlerin anlat c s yla ikinci bölümün anlat c s
farkl ki6iler. <kizce ve Cerrah bölümleri, öykü ki6isi
Faruk’un a.z ndan; Mimoza bölümü, di.er öykü ki6isi, ayn
zamanda kitaptaki resimlerin de ressam oldu.unu söyleyen,
Ressam Rasim’in a.z ndan aktar l r. Kitab n resimli olmas ,
resimlerin öykülerle birebir ba.lant s ve en önemlisi de
anlat c lardan biri taraf ndan çizilmesi, bir ba6ka kurgu
özelli.idir.
Gelelim kitab n ad na… Mimoza!.. Elli gram!.. Mimoza
bir Anadolu kentinde küçük bir birahane. Ressam Rasim’e
göreyse; “Mimoza’n n önünden geçerken, neler oldu.unu
merak edip yanl 6l kla içeri girseler, … hiç olmazsa on be6
dakika otursalar, çevrelerine 6öyle bir bak p konu6ulanlara
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