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Ayl k Edebiyat Dergisi

ORHAN PAMUK VE NOBEL
Melih ELAL
Edebiyat dünyas nda her gün yüzlerce yazar, binlerce
ürün verir. Zaman içinde bunlar n önemli bir bölümü
unutulup gider. Oysa kimileri okuyan n belle7ine kaz n r,
unutulmaz; kimileri üretildi7i dönemde anla9 lmaz, de7eri on
y llar sonra ortaya ç kar. O nedenle, edebi metinler, günlük
politikan n, popülist görü9lerin etkisiyle yok edilemezler.
Yok edildikleri dü9ünülse bile, dünya kamuoyunda her
zaman yerini korurlar.
60-70 y ld r devlet politikas olarak yok saymaya
çal 9t 7 m z Nâz m Hikmet, dünyan n hangi ülkesine
giderseniz gidin, Türkiye’den geliyorum dedi7inizde akla
gelen ilk ortak ad olmaktad r. Oysa resmi politikan n önemli
ad olarak benimsedi7i, benimsetmeye çal 9t 7 Yahya Kemal,
-Türk edebiyat için önemli bir ad oldu7u gerçe7ini
yads m yorum- kimse taraf ndan bilinmemektedir.
Bugüne de7in, toplumun ortak alg s n n üstüne ç kt klar
için Aziz Nesin de, Melih Cevdet Anday da, Ya9ar Kemal ve
benzerleri de görmezden gelinmeye çal 9 lan önemli
yazarlar m zd r.
@imdi ayn tutumu Orhan Pamuk’a kar9 sergilemekteyiz.
Pamuk’un kitaplar n n, yöneticisi oldu7u ilçeye girmesini
yasaklayan kaymakam, Pamuk’a ayk r görü9lerinden dolay
kar9 ç kanlar, -ki ayk r görü9ler sergiliyor ve ben de bu
görü9lerin kimilerine kat lm yorum- acaba onun bir
roman n , bir kitab n okudu mu? Sanm yorum!
Pamuk’un onca dile çevrilen romanlar , çevrildi7i
dillerde be7enilip okunmasayd , yay nc lar tekrar tekrar
basarlar m yd ? Bunlar hiç dü9ünmüyoruz. Okumadan,
duyduklar m zla bir yarg ya var p, dünyan n en önemli
edebiyat ödülünü alm 9 bir yazar m z mahkûm ediyoruz.
Aradan elli y l, yüz y l geçtikten sonra bugün tart 9 lan,
günlük politikalara yönelik duygular unutulup gidecek; ama
2006 Nobel Ödülü’nü edebiyat alan nda bir Türk yazar n n,
Türkçe yazan bir yazar n, Orhan Pamuk’un ald 7
unutulmayacak. O günün insan , gençleri, bundan gurur
duyacak; biz o gururu 9imdiden niye duymayal m!
De7erli Yazar Say n Orhan Pamuk,
Merkezden uzak güzelim Türkçemize kazand rd 7 n ödül
için çok te9ekkürler. Bu ödül senin oldu7u kadar, bizim de.
Türkçenin, ça7da9 edebiyat n, Türkiye Cumhuriyetinin.
Sevincin sevincimiz; gururun gururumuz. Nice güzel
kitaplara, birlikte!
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@AGR VE CELLADI

Ahmet ÖZBEK

Cihan OKUZ

SOLAN @EHGR II

Her 9air kendi ipiyle kuyuya iner. Buradaki ihtiyat pay ,
ku9kusuz ki ego'nun o sonsuz karizmas ndan al r gücünü.
@airler kolay kolay kendilerinden ba9ka kimseye itibar
etmezler. Ele9tirmenlerle her daim kedi-köpek gibi
dala9malar n n en büyük nedeni de budur.
Bir 9airi y kacak en büyük darbe de, yine kendisinden
gelenidir. Ba9ka hiçbir güç onu kolay kolay sarsamaz. Ya da
bizler hep öyle san r z, kim bilir.
Nedir o darbe? Elbette 9iirin bir daha alamayaca yol.
@airin t knefes kald 7 yerde, devreye edebiyat n ini9
tak mlar girer. Orada da, ihtimal ki, ele9tirmenler kö9ede
sinsice bekleyip elini ovu9turan birer Azrail pozundad r.
Asl nda bu konudaki yarg lar m z, varg lar m z, hep bir
futbolcuyu de7erlendiren kö9e yazar
hükmündedir.
Geçmi9teki o güzelim 9iirleri göz ard ederiz, niçin hâlâ iyi
9iir yazamad 7 n sorgular z. Bu konudaki vebal tabii ki
öncelikle 9aire aittir: Art k yazmasayd ! Ama infaz
edece7inize, biraz insaf edin ne olur: Hangi 9air t knefes
kald 7 n itiraf edebilir ki?
Olaya biraz serinkanl ve yukar dan bak nca, görünen
manzara asl nda 9udur: @air, geçmi9teki yetenek boyutunu
bir parça olsun a9amayan, hâlâ o evrede kalmay -her nas lsaba9arm 9, son dönemde gudubet mi gudubet yap tlar ortaya
koyan, üstelik bunu kimseyle de tart 9maya yeltenmeyen,
zaten bu konuda kendisine çat lacak kadar ciddiye al nmayan
bir zavall süreç içinde yalpalay p durmaktad r...
Ama ona sorarsan z, bu t knefeslik de7il, olsa olsa “ar zi”
bir durumdur, geçecektir.
Hiçbir 9air kendisine “t kanm t r” yaftas n kondurmaz.
ktidars zl k, bu noktada da “tabu” biçimine bürünüp 9airi
esir eder. Ve ne yaz k ki -ötekinde hiç de7ilse bir nebze umut
görünür gibi olur- bunun ilac yoktur!
Peki, 9airi bunun için asacak m y z? Hâ9â!
Onu, geçmi9te yazd klar yla hat rlay p, yeni kaleme
ald klar n görmezden gelece7iz. En az ndan 9airimize son
bir sayg dan dolay !
Bu noktadaki etik tercih, tart 9 labilir izler ta9 yor tabii
ki. Belki de as l yap lmas gereken, geçmi9te yazd klar ile
9imdikileri k yaslay p, ortaya ontolojik bir tablo ç karmak ve
9airi bu tabloya esir etmek!
Yani cellatl 9aire b rakmamak.
Bu tutum, ku9kusuz ki, ötenaziyi 9aire b rakman n
demokratikli7i yan nda, son derece gaddarca bir hamledir.
Son y llarda yaz l p, beyaz kâ7 da dökülmeyi ve okurla
kucakla9may ba9arm 9 o zavall 9iircikler istedi7i kadar
itiraz etsin... Vermeyince Mabut...
@airler, cidden de, yazd klar n y rt p atacak veya
unutturacak kadar cesur insanlar m d r? Kendini peygamber
sanmayanlar , evet. Art k kaç tane kald larsa...
Ama büyük ço7unluk, haydi tevazu göstermeyip
a7z m zdan baklay ç karal m, neredeyse 9airlerin tamam ,
beyaz kâ7 da döktükleri incileri dünyan n en k ymetli
eserleri sanma yan lg s yla ya9ayan birer hayalet gibidir.
O hayali dünya, ne yaz k ki hiçbir ütopik duru9 ta9 mayan
minvaldedir. Ke9ke öyle olmasayd .
Sesi k s lan 9ark c , sahneyi b rak r.
Aya7 k r lan futbolcu jübile yapar.

anne
nas l soldu
varo9lar yüzy llar boyu uykusuzluk
bantl gözleriyle çocuklu7u sokaklar n
üç tekerlekli bisikleti
ve
sallanan at yla saltanat
kaybolan 9ehir
ak9am vakti sahil bahçelerinde klârnet
fonda titre9en saba, hicazkâr
hüzün ustalar : 9erif içli, 9ükrü tunar
gümü9 i9lemesi 9ark larda o eski kalp a7r s
dudaklar nda 9ehvet sözcükleri
-hiç ya9anmayacakbakir gö7üsleri, ars z gülü9leriyle
i9porta sutyenli genç k zlar,
elbiseleri tenine yap 9m 9 o 9ehir..
k y lar na
ku9lar dü9üyor bir bir sevgili 9ehir
çarparak gökyüzüne, mavilikten duvara
eteklerinden inci
ve dil dil ac lar dökülür
her kö9esi hüzün
her kö9esi bayg n anason kokusu
çocuklu7u, anne
soldu o 9ehir

Gönlü da7 lan sevgili, a9ka küser.
Ama bir politikac siyaseti b rakmaz, bir de 9air dizeleri...
Onlar n ar a yükseldi i yerde kendilerinden hesap
soracak bir merci yoktur zira.
Unutulman n girdab nda kulaç atman n keyfi ise sadece
â9 klara mahsustur. Kesip atman n k r lgan co9kusu.
Halbuki en büyük ve en tutarl â9 k, asl nda 9airin bizzat
kendisi de7il miydi?
Zaman de7i9ir, mevsimler geçer, dergiler kapan r,
yenileri aç l r, antolojilerin say s artar, da7 t lan ödüllerin
haddi hesab yoktur, ama bir tek 9ey milim yerinden
oynamaz: $airin barometresi.
O hâlâ ilk günlerdeki gibi ma7rur ve ula9 lmazd r.
Tevekkülü de7il, kendi sa7lam tekmesi dururken,
ele9tirmenin cellatl 7 n kabul edip, ipe huzurlu 9ekilde
boynunu uzatmas ...
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Müslim ÇEL K

Mehmet Mümtaz TUZCU

KORUMALI OTO TEYBG
GAZELG - ÇOCUKLAR

TELEFON
Us kendini bitimsiz saym 9t 9aka7 nda
Deniz geldi derken yaz bükülmü9 duda7 nda

birine tutunarak ya9ayan, so7uk
sokak köpekleri, tanr n n ayran

Günü çatlatt günü alt nda alt n saç n
Gözba7 zümrüt zehir! bühtanla geldi suçun

uyurken s nmak için iç içe
y 7 n halinde üst üste yat p kalkan

Almaçtan elma oyup soydu7un üryan sesin
Sonsuz sevi9melere benziyor 9imdi uzun

babam, sert diye k zard m
ke9ke ya9asayd da, öyle olsayd

Yusuf ALPER

sonra bir gece yar s eve h rs z
i9ine gelmiyor, demirden dö9üyorsun

HAYAT GLE @GGR ARASINDA

örde7im, spana7 n s ras , yunup
ç k yor ortaya ku9 gribi, o7lan cunup

Hayat ile 9iir aras nda bir s n r
K ldan ince k l çtan keskin
Nerede hayat biter nerede 9iir ba9lar

panjurdu, demirdi, bak n r kedi
alarm aç k tuttu7un ba7l yor herkezi
herkeze

Gçiçe iki bardak gibi
Soluk solu7a ve sessizce

ite kaka, çala döge, oppila, merkeze
çet kap , elektronik bir derdiniz mi
var
geliriz de, gelmelere gitmi9ler, Nilüfer,
bir çocu7un yüre7indeki incir k r klar

Hayat ile 9iir aras nda bir yürek var

Bahri ÇOKKARDE%

Nuri DEM RC

KEMGRGENLER
Çiçek açm 9 dara7açlar
Gözlerimi bozuyor eflatun

CGVANPERÇEMG
Lalenin hokkas devrik, karanfil buru9mu9
A7z ndaki nazla gel kubbeli k ra, Çiçek Yusuf
Uzun tutma bak 9 n
Peri yüzüne gizlenen hüzne
Perde çeksin gözündeki velvele

Duymaz m s n an be an
Yüre7in nefretini
Çok severken can ndan
An lar
Cad söylenceleri
Çürümenin tuhaf tad nda
Kap lar

Saç n kendine ejder, kâkülün ibri9im hançer
Gecen ya7mur
Gecen emanet yataklar n
K v rc k gö7sünde kaybolur
Geceni gündüzünden ay r da gel, K z Yusuf

Sallan r
Gpin ucunda a9k
Söylenecek sözlerin
Zaman gelmeden

Ayk r bir sap n ucunda açm 9 mazgal çiçe7in
Eyvahtan eyvallaha dü9ür perçemini, hay Yusuf
Kahr na cilve ekle, yaranda i9ve kanas n
Koynumuz haydut, külhan bula9m 9 nefesimize
A7laman yumu9atmaz ten levendini, Yosma Yusuf

Böyle ve böylece
Kör ya7murlar alt nda
Ne haddineydi mutluluk
Benim güzel siyah gözlüm

Belinin incesinde kal n durur pe9tamal
Camekânl odaya çözül de gel, hey Yusuf
Sen ipeksin, çatlad kça mermer de ipekle9ir
Ta9a kesmi9 kavminin patlayan aynas ndan
Bize dü9mü9 zerredir suretin, Dilber Yusuf

Kemirgenler
Kurdular görkemli ya9amlar n
Ölülerinin üstüne
Ey belle7im geri çekil
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@GGR VE GKLGM (XXII)

“Yürü bre yalan dünya
Yalan dünya de il misin
Hasan ile Hüseyin’i
Alan dünya de il misin”

@eref BGLSEL
“Sermâye-i âiran tükenmez
Dünya tükenir yalan tükenmez”
Râzî

Ruhi Su’nun söyledi7i (Â9 k Mahzuni’ye ait) “Ele
geni9 gelen 9u yalan dünya” diye ba9layan türkü de
ayn duygu dünyas ndan besleniyor. Ya 9u Rumeli
türküsü:

“k zlara çeyizlerden bahsediyorum
mahpuslara aff umumiden
çocuklara müjdeler veriyorum,
babas cephede kalan çocuklara...
Fakat güç oluyor bu i ler,
güç oluyor yalan söylemek.”
Melih Cevdet Anday

“Ver ate i yalan dünya ko yans n
Nazl yarim uykulardan uyans n
Uyans n da gül yast a dayans n”
Türk 9iirinde isminin yan ba9 nda “ba9kald r ”
sözcü7ünü ta9 yan ozan Pir Sultan’d r. Hakk ndaki bir
söylence 9öyledir: Pir Sultan’ n as ld 7 günün sabah
birçok ki9i Pir Sultan’ dört ayr yönde gördüklerini
anlat r. Benzer 9eyler veliler için de s kça anlat l r.
Halep’te derisi yüzülen Nesimi’nin yerdeki derisini
s rt na alarak Halep’in on iki kap s ndan ayn anda
ç kt 7 rivayet edilir. Glhan Ba9göz, Pir Sultan’ n
eserlerini en güzel anlatacak sözcük “imece”dir der ve
ekler: “imece ile dokunan bir halk kuma9 .” S.
Eyübo7lu ise: “Anadolu halk n n ba7r nda aç lm 9 k z l
bir güldür Pir Sultan” diyecektir. Yan lm yorsam Can
Yücel de 9öyle diyordu: “Küfür, proleteryan n a7z nda
açan k rm z bir güldür.” Yan l yor olabilirim. Bir
zamanlar Osman Canik adl bir 9air vard ve onun
kitab : Yal n m, Yaln z m, Yanl m, hat rlayan var m ?
Neyse biz tekrar “yalan dünya” ibaresine dönelim;
yine Pir Sultan’ n ba9ka bir dörtlü7üne bakal m:

“$airlerin yalan söylemek için ehliyetleri vard r.”
Pliny
“$air her zaman do rular söyleyen bir yalanc d r.”
Jean Cocteau

Yukar ya al nt lad 7 m z ifadelerin ortak taraf
“@air” ile “yalan” sözcüklerini bir arada tutmalar d r.
@iirin yalan’dan beslendi7i ve yalan n 9airler için en
büyük imkân oldu7una dair onlarca söz var; farkl
zamanlarda, farkl isimler taraf ndan söylenmi9.
Kuran’ n 26. sûresi (@uarâ-yi Yemâni) 9airlere
ayr lm 9t r. Burada 9air sözünün “yalan” oldu7u
vurgulan r. Ahmet Hâ9im: “Yalan en güzel kullanm 9
olanlar eski 9ark lard r.” der. Bir dilin hayat buldu7u
topra7 süren insanlar n ya9ama biçiminden do7uyor
bu ifadeler; ihtiyaçtan do7uyor.
@airlerin gerçe7i tahrif etmeleri, bilineni as ls z
k lmalar “uydurma” güçlerinden mi kaynaklan yor?
Sözlüklerde “yalan” s fat edinen otuza yak n deyim ve
tamlama var. Bunlar n içinde belki de en anla9 l r
olan : “Yalan dünya”. Cahit S tk ’n n “Yalan Dünya”
adl 9iirini de an msamak gerekir. Bu tamlama,
türkülere, 9iirlere, 9u üç isimle beraber yo7un olarak
dokunuyor: Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve Ne9et
Erta9. Halk 9iirlerinde, destanlarda, hikâyelerde
birbirinin içine geçmi9 unsurlar vard r. Bir Tepegöz’e
ayn
biçim içerisinde Homeros’un destan nda
rastlayabiliyorsunuz. Kulaktan kula7a aktar lan kimi
halk ürünleri e7le9ti7i yerlerin folkloruna göre
biçimlenip yeni bir 9ekil almaktad r. Geleneksel halk
seyirlik oyunlar m zdan olan “Karagöz-Hacivat”
Çin’de, Yunanistan’da, Hindistan’da kar9 m za
ç kabiliyor. Fakat ayn kültürün ve dolay s yla dilin
içinde ortaya konan verimlerde de “sahiplik”
noktas nda bir belirsizlik ço7u zaman göze çarpar.
Yunus Emre’nin bir 9iirinin ilk dörtlü7ü 9öyledir:

“Yalan dünya sana bel mi ba lar m
Hani benim önüm s ra gelenler
Ölüm var derlerdi ben inanmazd m
Duydum essah imi öldü diyenler”
“Essah” diye bir kelimemiz var! Bu kelimeyi son
elli y ld r edebi metinler içinde gören var m ? Essah:
Do7ru, gerçek, sahi… anlam nda. Yukar daki dörtlükte
“gizli” bir “do7ru” ile “yalan” dünya aras nda kurulan
tezat, istersek bizi: “@air her zaman do7rular söyleyen
bir yalanc d r.” tan m na götürür. Halk 9iirine iltifat
etmeyi görgüsüzlük sayan kimi modern 9airlerimiz
yukar daki dörtlüklere sinmi9 hayat ve memat’
görmekte niye bu kadar engelli davran rlar. Folklor
9iire dü9man de7il; hayat olmayan 9airlere dü9mand r
belki de. “Hayata inan n! O, hatipten ve kitaptan daha
iyi ö7retir.” (Goethe). 1921’de Samsun’da, 24 say
yay mlanm 9 günlük bir gazetenin ba9l 7 nda “hayat”
emaresine rastl yoruz. Ayn isim alt nda Mehmet Emin
Yurdakul taraf ndan, 2 Aral k 1926 y l nda yay mlanan
bir edebî dergi de var. @evket Rado’nun 1956’da
yay nlamaya ba9lad 7 haftal k derginin ad da Hayat.
@evket Rado, ilginç bir ki9ilik. Gyi bir denemeci.
Bence Türk edebiyat nda Cumhuriyet sonras
s ralanabilecek birkaç denemeciden biri. Di7erleri mi?
Sayal m: Ahmet Hâ9im, Suut Kemal Yetkin, Abdülhak

“Yürü yürü yalan dünya
Yalan dünya de il misin
Yedi kez bo al p yine
Dolan dünya de il misin”
@imdi de Pir Sultan’ n bir 9iirine kulak verelim:
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ne söylüyor: “@air her 9eye katlanabilir, bask hatas
d 9 nda.”
Bugünkü Misak- Milli s n rlar d 9 nda kalan
Balkanlarda do7mu9 de7erli 9air ve yazarlar var:
Yahya Kemal, Necati Cumal , @evket Rado… Hilmi
Ha9al, 1954 y l nda Bulgaristan’ n K rcali Gline ba7l
A9a7 Tosçal (Ha9allar) köyünde do7du. (@evket Rado
da soyad n do7du7u yerden alm 9t ) 1973 y l nda
Türkiye’ye geldi. 1968’den bu yana 9iir ve yaz lar yla
edebiyat n içinde. Bugüne dek on bir kitab
yay mland . Son kitab , $iirin Lav zleri (Yom Yay.)
2006 y l nda yay mland . Kitap 9iire dair ça7r 9 mlar
e9li7inde tan mlar, aforizmalar ve saptamalarla in9a
edilmi9. Bu sahada (@iir/9air merkezli aforizmalar)
bereketli örnekler b rakan isimler aras nda 9unlar
say labilir: Glhan Berk, Salâh Birsel, Ülkü Tamer,
Hilmi Yavuz… daha gençlerden Veysel Çolak,
Mustafa Köz. $iirin Lav zleri adl son kitab yla Hilmi
Ha9al’ da bu dairenin içine dahil edebiliriz. @öyle
diyor Ha9al: “@iire uyan her tan m, a9ka da uyar diyen
ve/ya diyecek herkes hakl d r.” @iir, dilin â9 k olmas
de7il mi? Ha9al, 9iirin müjdeledi7i 9eylerden,
bekledi7i vakte; oradan 9iirin kapal l k haline ve
gerilime dair onlarca 9ey söylüyor. “@iir, sonsuzlu7a
dokunmaya kalk 9makt r.” diyor. Birçok cepheden 9iire
dair ortaya koydu7u görü9ler -9airin de vurgulad 7
gibi- “a9k” için de geçerlidir sanki. Ha9al, 9iire dair
bugüne dek yazd 7 yaz lardan derledi7i 256
madde/bölümlük bir s cak harman okurlar n dikkatine
sunuyor. Ku9kusuz burada geçen birçok tan m,
saptama tart 9maya aç k yakla9 mlar bar nd r yor; fakat
9air sat rlar aras nda zaten 9iirin tan mlanamayaca7 n
da vurguluyor. Öyleyse bu yap t nas l bir bo9lu7u göze
al yor? diye sorulabilir. Bence -özellikle genç- 9airlerin
yan ba9 nda tutmalar gereken özgün bir sözlük. $iirin
Lav zleri bir düzyaz kitab olmas na ra7men 9iirin
bütün imkânlar n kullanarak olu9turuldu7u için bir 9iir
kitab olarak da okunabilir. Deneme ile 9iir aras nda,
denemeden çok 9iire yak n 9iiri deneyen yaz lar. @iir
üzerine söylenmi9 ve söylenebilecek binlerce sözün
kav9a7 nda bir 9airin özel tarihine dolmu9 özgün
ça7r 9 mlarla yüklü bir kitap. Her madde yeni bir
“uyan 9 ”, dikkati, okurun yak n na ta9 yor. Ha9al:
“@iir, zaman n ve ac n n durmazl 7 n müjdeler”
derken bir yandan da “9iir konu9ulacaksa sonsuz bir
hastal 7 n konu9ulaca7 n ” vurguluyor. Böylece bir
9airin poetik yolculu7unun zengin izleriyle kar9 l yor
bizleri. @iir Nedir, Ne G9e Yarar ve Nerede Bulunur?
ana sorular etraf nda biçimlenmi9, dil zevki ta9 yan,
9iire sark t lm 9 metinlerden olu9uyor, $iirin Lav zleri.
@iiri besleyen hayat, ölümü de besliyor. Hayat ile
Memat (ölüm)’ n aras aç ls n diye “yalan” durmadan
ayaklan yor. Ölüm, 9iiri emziren kara 9afak; bu yüzden
de7il mi ki;

@inasi Hisar, Sabahattin Eyubo7lu, Nurullah Ataç,
Ahmet Hamdi Tanp nar… Abdülhak @inasi Hisar’ n
ismi; iki Tanzimatç dan derdest edilmi9: Abdülhak
Hamit Tarhan ve Gbrahim @inasi. Cumhuriyet
dönemine dek 9air ve yazarlar n yüzde sekseni (ki ço7u
yerde bu oran n üzerinde oldu7u söyleniyor) Gstanbul
ba9ta olmak üzere büyük 9ehirlerden ç k yordu.
Cumhuriyetten sonra -ki bunda Köy Enstitüleri’nin,
Tercüme Bürosu’nun, Halk Evleri’nin etkisi çoktur- bu
oran tersine döndü.
@evket Rado’nun özgeçmi9ine bakal m: (Radovi9teÜsküp, 1913 - Gstanbul, 1988) Vefa ve Pertevniyal
liselerinde okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ni bitirdi (1936). Uzun y llar Ak am
gazetesinde çal 9t . Yap Kredi Bankas 'n n deste7i ile
Aile, Resimli Hayat ve Do an Karde dergilerini
ç kard . 1956-1978 aras nda magazin dergisi Hayat'
yay mlad . Ses, Resimli Roman, Ayna, Hayat Spor ve
Hayat Tarih dergilerinin yay m i9lerini yürüttü. Halk
edebiyat , inceleme ve biyografi gibi birçok konuda
sadele9tirdi7i ve yay ma haz rlad 7 eserleri bulunan
Rado, söyle9ilerini E ref Saati (1956), Ümit Dünyas
(1957), Hayat Böyledir (1966), Aile Sohbetleri (1967),
Saadet Yolu (1981), nsan Severse Ya ar (1981); gezi
izlenimlerini Amerikan Masal (1950), 50. Y l nda
Sovyet Rusya (1968), Milliyetçi Çin Ne Âlemde?
(1969); 9iirlerini ise $iirler (1970) ad yla kitapla9t rd .
Kaderin cilvesine bak n: @evket Rado’nun sahibi
oldu7u Hayat Mecmuas ’n n ta9 nmazlar ve tesisleri
Kemal Uzan taraf ndan sat n al nd . Ve Türkiye’nin ilk
özel televizyonu (Star)’nun altyap s buradan geçilerek
olu9turulmaya ba9land .
Garip üçlüsünün @evket Rado’ya yazd 7
mektuplar (Haz rlayan: Emin Nedret G9li, YKY)
okuyorum. Bu kitapta Bedbaht @air Oktay Rifat imzal ,
17.02.1945 tarihli, bir mektup var. Oktay Rifat, @evket
Rado eliyle, Nebio7lu Yay nlar ’ndan bas lacak olan
9iir kitab na dair bak n neler yaz yor: “Bu Nebio lu
beni ç ld rtmak istiyor galiba. Bu adama yalvarmal
m bilmiyorum? E er kendine yalvartt rmak istiyorsa
i te yalvar yorum. Kitab m n kapa na Allah r zas
için kli e yapt rmas n ne olur. Hiç olmazsa bu sözümü
dinlesin. Muharrir kendi kitab n tashih etmesin!
Dünyan n bir yerinde görülmemi
eydir bu.
$evketçi im bütün kuvvetinle mâni olmaya çal .! Sana
da yalvar yorum. (…) Ben görmeden evvel kitap sat a
ç kmas n. Belki sat a arz edilmesinden vazgeçerim.
Nebio lu’nun emeklerini de öderim. Aman $evketçi im
göreyim seni.” Bu kitap: Ya ay p Ölmek A k ve
Avarelik Üzerine $iirler Nebio7lu Yay nlar ’ndan
güzel bir kapak e9li7inde ç kt . Türk 9iirinin geçmi9ten
getirdi7i birçok unsuruna sava9 açan, kafiyeyi ve 9iirin
merkezinde beliren bütün i9aretleri 9iirden söküp atan
Garip Üçlüsü’nün kendi kitaplar na dair titizlikleri
sürekli yanlar nda oldu. @iir ve yalan’dan bahis
açacakt k; “yalan” söyleyebilmek için bak n nereye
vard k! Bak n “bask hatas ” konusunda Oscar Wilde

Biz bir airi iir yazs n için ölümle korkuturuz dom!
(Ece Ayhan)
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5. foto7raflar, k r k. bardak da, çürüyen ruj lekesi!
dün, kadim ürperi9!... önce, sonray silen u7ultu
b rakm 9 günden evler avlusunda. hain! niçin böyle yapm 9?
bilmez mi tuhaf güler, ayazlar ba7r nda h çk r k!
zaman! unut yare çiçek durmay , art k çiçekler de yara!

Herhangi bir istasyondu veda istasyonu da
yüre7ime bir çift jilet kesi7i b rak p dudaklar nla
gidiyordun; sar p yüre7imi bir han meli kokusuna.
tarihimizin içinde unutulmu9 bir sava9 hali
yoksulluklar gibiydik varo9larda s n f n bilmeyen,
bu ikilem yüzünden bir hiçlik bekliyordu ikimizi...

4. ah 9imdi nereye s 7 nmal ? rüzgars z y rt lacak, a9ka yelken
[olma hevesi:
ayn denizin ortas nda da7, ikiye bölünmü9 bir! kaptan, iptal
[et rotalar !
geçmi9, anlam n kanad 7 sunak. tekrars z sevi9mek diyelim.
[h'avet.
baz 9eyler ya9an r biter. yeni bir tan m bulunur umu9a:
[avunmak!

üveyiklerin yavrular n besleme vakti,
tazelenmi9, anlaml , vakur ve i9veli.
üzerinde serçelerin su içen tedirginli7i, gidiyordun...
sinemalar, tiyatrolar da7 lm 9t r 9imdi,
sandal a7ac n n kabu7u çatlarken erkenci
hiçli7e savrulurken iki tenden yükselen esinti
usulca dü9üyordu içimden sar bir yaprak,
sesini gelecek mevsimlere ak tarak,
yavrusunu kurda vermi9 bir ceylan yuvas na döner ya hani,
dü9en yapra7 n sesine ayak sesleri kar 9arak, gidiyordun.

3. ihtimal; eldeki toplu anahtar. hepsi denenir, biri kal r?!
bunca dalga! bunca meddücezir! ömür, hüsran. neyi açabilir,
[o bir
pastan heykel iken, duman sorulara yan t aramamal !...

bir mevsim gelece7ine ba7lan r gibi
belli belirsiz ba7lanm 9t m sana. ama
att kça sökülüyordu bu a9k n teyeli

2. da7 n k gazeller aras ndan uzatacakt r ba9 n , 9akac d r
beklenen filiz, belki o da7dan bir kanal açacak; sular
[bir'le9ecektir!

Gidiyordun, eksiliyordu akl m, gövdem
kokusunu ço7alt yordu yüre7imde bir hüzün çiçe7i.
yak p y kmak istiyordu hayat içimdeki harami:
y lk da unutulmu9 bir tay gibi ki9neyerek ad n
ko9uyorum 9imdi k rlar nda umars zl 7 n
bir ileri, bir geri...
bir ileri, bir geri...

1. son anahtar! 9 k küçük, kabul. olsun, çal 9 ya9am n kilidine
0. yok9ehir, haziran 2006

Hakk) Engin G DERER
Olcay ÖZMEN

@G@ AYAK

LGMAN SOKAK NO: 7
KONYAALTI ANTALYA

Annemi sevmem pek. Çok severim.
Babam eve geç geldi hep. Özlerim ama beklemem
Yataktaki bo9luk kimsenin. Hep senin olsun istedin.
Kader kurban diyebilirsin bana. Sessizce kula7 ma. Söyleme.
Ç rp n rken dü9ündüm. Karanl kta tüm çocuklar.
Sevse bile annesi. Büyüyünce nas l kar9 dan kar9 ya geçecek.
[Geçmesin.
Uçurumda hepsi. Sevmesin. Annesi olmas n kimsenin. Senin.
Babas gelmesin eve. Gelsin hatta i9e gitmesin.

Hani demi9tin, insan sevmezse ölürdü
dirildim, yamac na geldim, tuttum ete7inden
kelebe7in ömrünü kendime vurdum, uza7a dü9tüm
nereden tutunmu9tum, ki diye bir ekim oldu
aylar 9a9 rd m iklimdendir dediler
Güne9e çarpt m kirpiklerim soka7a döküldü
ans z n bir s z m daha, olacakt s zd m
affet bu dünyan n e9i7ini kar 9t rd m

Babama verdi7im rü9vet kaplan m yaralad
Birazc k daha kalsam annemin yan nda
Birazc k daha s cakl k
Annemden olan çocu7uma karde9im dedim
Babam art k uzak akraba
Kendimin üveyiyim.

Nar diye ezber ettim o türküleri
gül9en kutlu ac d halime, bozlak diye
kerkük, diye diye
çöllere boncuklara av9ar illerine eriklerin kalbine

Ayaklar ma bak p süzsünler
Annemi öyle kand rd m
Ayaklar ma bak p gülsünler
Baba kan merhemim
Yeti9kin böyle bir 9ey
Büyümeden ba9 kesilmi9
Sevse bile annesi. Sevmesin
Sevse bile babas . Gmkans z
Dondum kald m ba9 a9a7 . Dü9emiyorum.
Uçmas n diye ba7lad lar
Bir türlü kaplan mla öde9emiyorum.

Özledim masal olan gölgeleri, karaco7lan
9iirine giden patikayd buldum i9te
yola ç kt m
karanl k bir karabasan sanki bu karabasan
Körler devletler birbirini a7 rlar
kim kime derin, kim kime kesik, kim kime
Zamirler, edatlar
do7uya giden trenler için vard rlar
Gçimi döktüm, sönmü9 kireçle boyad m içimi
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hatalar”, 9airin özgürlü7ü, a9k ve sevgi, yalan, kurallar,
“ya9l lar”, cinsellik, “Nazik olmak”, “Yazmak”,
“Yetenek”, kötülük... gibi konular üzerine ince, zarif
ve de7i9ik bak 9 aç lar geli9tiriyor, yorumlar getiriyor,
saptamalarda bulunuyor, yer yer ele9tirel bir söylem de
tutturuyor.

‘YA@AMSANAT’
Gültekin EMRE
@air Mehmet Mümtaz Tuzcu’nun 9iir kitaplar n n
yan na bir de etkileyici günlükleri eklendi:
Ya amsanat. Ya amsanat’a neden günlük dedim
acaba? 80 sayfal k kitaptaki tutkuyla yaz lm 9 notlara
9airin kendisi de “Ya9amsanat Günlü7ü” üst ba9l 7 n
kondurmu9 ba9larda da onun için. Kitapta, nedense,
“Ya9amsanat Günlü7ü” de7il de yaln zca Ya amsanat
ba9l k olarak kendini koruyabilmi9. Ya9am sanat
olarak kucaklayan, bir 9airin canla ba9la
ya9ad klar ndan süzdüklerinin notlar yat yor burada,
9iir, öykü ve deneme tad nda.

Zaman zaman insan n içinde bir 9ey kopar ya, i9te o
kopan tamir etmek için “daha iyi çal 9maya ba9layan
bir makinedir insan.” Unutmak için k r lmay ,
kopmay . “So7uk ve cimri insanlarla mutlu”
olunamazsa, “S cak ve cömert insanlarla da mutlu”
olmak mümkün olmayabilir. Ama, kesinkes, “so7uk ve
cimri insanlarla asla mutlu olunamaz” diyor, Tuzcu.
Günümüz için 9u saptamaya kim kar9 ç kabilir ki?
“Paran n, cehaletin ve kaba kuvvetin gitgide artan
egemenli7i!..” Öyleyse 9u gözlem de do7rudur:
“yarat c insan, yarat c olmayan bütün unsurlar n
sürekli tehdidi, bask s ve i9kencesi alt ndad r.”
K zlar n eteklerinin y rtmaçlar n n giderek daha da
göze batmas , derinle9mesi kar9 s nda ancak 9u
gözleme hak vermek kal yor bize: “Bu etek i9leri de
iyice y rtmaçland .” Bazen de insan kendisine
yaranamaz ne yaparsa yaps n. K zlar n “hep küçük
harflerle” yazmas na ve yaz lmalar na da kim
kar 9abilir ki? Kimi köklü de7i9iklikler için “Birtak m
9eylerin alt n çizmek, birtak m ba9ka 9eylerin üstünü
çizmek oluyor ister istemez.” Büyük hatalar da bunun
gibi bir 9ey i9te: “Büyük hatalara son vermek için gene
büyük hatalar i9lemek gerekiyor ne yaz k ki!”

Özgün ve benzersiz 9iirlerin 9airi Mehmet Mümtaz
Tuzcu, ya9am , çevresini, dünyay nas l alg lad 7 n ,
gördü7ünü, dü9ündü7ünü de not etmi9 uzun süre. Yani
duyumsad klar n süzmü9 durmadan, daha çok da
“80’li y llar n ilk yar s nda.” Bu notlar, 9iire adanm 9
bir ömrün perde arkas da say labilir.
Yer yer küçük öykücüklerin yan s ra, -“ ‘ya9am n
bizi
sersemle9tirmesine...’de
oldu7u
gibi”aforizmalarla (Önce susatmak sonra su satmak!) kenar
notlar na (Bunca keskin 9 7 n gölgesi de var elbet!),
saptamalarla (@eytanl k ve kötülük gelip yerle9ti
gözlere!) yorumlara (K v lc m art! Yoksa SU olmaz!
Bir damla bile.) da rastl yoruz Ya amsanat’ta. Gnsan n
iç ve d 9 dünyas na kavray c , çözümleyici bak 9lar n
a7 rl 7 n da duyumsamamak ne mümkün bu notlarda,
günlüklerde!

“Uçsuz bucaks z insan delili7inden kaçmak için”
yazan Tuzcu, bu konuda ba9ka ne dü9ünüyor acaba?
“Uçsuz bucaks z insan kötülü7ünü biraz olsun kemirip
azaltabilmek umuduyla.” Onun ve bizim gecelerimizin
içinde neler yok ki? “Miskinlik, inançs zl k, kendini
doland rma, kahreden ilgisizlik, y k ma götüren ilgi,
dost kan na ac kma... ve “ba9ka bin bir bulut, bin bir
kas m rüzgâr ” Kalem ise “kaçmak içindir” Çünkü,
yazmak “her vakit dönmek için kaçmakt r.”

Kendinden yola ç kmay önemsiyor Tuzcu, 9iirden
ve 9airden dem vurarak yol al yor notlar nda: “$air
de7il, mutlu olmak istiyorum.” Tuzcu, burada, 9iirin
yaz l 9 sürecindeki s k nt s n verdi7i huzursuzlu7u mu
imliyor acaba? Oysa, “Mutlu olmak bir insanl k
borcudur.” Peki nas l mutlu olaca7 z? @airin görevi
bunu göstermek de7ildir. Asl nda Tolstoy’un söyledi7i
gibi: “Herkesin mutlulu7u da mutsuzlu7u da kendine
göre.”dir.

Kad n gövdesinin 9iir oldu7unu, seks ya9amlar
olmayanlar n n ukalal 7 n , “Kimi 9airlerin kimi 9iirleri
baz 9airler taraf ndan bazen iyi” çevrildi7ini, salakla
konu9man n insan ak lland rd 7 n , “Bo9 insanlar n
bo9” duramad 7 n , yazman n yazan n kendisini yanl 9
anlamas n
engelledi7ini... de bu Ya amsanat
notlar ndan dam t yoruz.

@airin bir ba9ka saptamas nda ise 9u çarp c
yorumla
kar9 la9 yoruz:
“Zengin
bir
yara
koleksiyonudur her 9airin ya9am !” Yaralanmadan,
yara almadan nas l 9iir yaz l r ki? Hangi mutluluk bizi
9iire götürmü9tür? @iir ise “Ans z n yan veren” bir 9 k
de7il midir?

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Ben bu k r k ya9amlar
ta9 maktan yoruldum” dese de, o, sinirlenince yazan
bir ya9am okurudur. Günümüz toplumunda
sinirlenmemek ise olas de7ildir elbette. Geçimlili7iyle
ün salm 9 “uyaro7lu bir uyumsuz”un notlar nda
deneme tad ndan öyküye de uzan yoruz buradan ve bunun hiç fark na varm yoruz- 9iire de elbette.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, asl nda bilgece bir tav r
sergiliyor Ya amsanat’ta: O, bu kitapta özlü sözlerle
tüm ya9am deneyimini konu9turuyor demek daha
do7ru belki. Onun için yaln zl k, “Etiket ve para”,
ya9am n yanl 9 anla9 lmas , “So7uk ve cimri”
insanlar n durumu, çocuk “-ço7u zaman, hasta
büyüklerin bo9alma arac d r.-”, “Yarat c insan”, “Gyi
niyet”, “umut”, “Vicdan s skalar n n vicdan ”, “Büyük

_________________
Mehmet Mümtaz Tuzcu, Ya amsanat, Çizgi Yay nevi/Konya,
Mart 2006, 80 sayfa.
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Varl 7 n bile sezemeyebilir… @iir, o yönüyle de gezegenin
karma9a, ‘kaos’ curcunas ndan yararlan r. @iir, rahmine dü9tü7ü
gezegene benzetilebilir, benzetilebilirse… Büyük ölçüde tema,
izlek gömeçle9mesiyle olgunla9maktad r çünkü. Gçeri7iyle,
biçimiyle… Girdab n kenar d r yurdu. Öyleyse, girdap içine zar
atmak m d r 9iir?
Uçurumun ucunu sever 9iir. Bilir ki söylemin kurulmas nda,
9iirsel (lirik, dramatik, trajik ya da epik) ak 9 n denetimi
rastlant sald r. Hatta baz durumlarda olanaks zd r denetim; tüm
çaba ba9ar s zl k enkaz nda biter. @iir, demi9tik ba9 bo9lu7u da
sever… Ba9 bo9lu7a zar atmakt r 9iire var 9 yollar ndan biri.
Ba9 bo9luktan nem kapar, özüne beklenmedik ‘im’ler, ‘t n ’lar
ve ‘k vam’lar katar. Ki tümüne de ‘nektar’ denebilir gönül
rahatl 7 yla. Saydaml 7 , safl 7 da öyle ta9 r bünyesine. Öyle
ta9 yor hâlâ dense, yalan havuzuna çok da iri ta9 at lmam 9
olur(!) @iir berrak su kadar hilesizdir ve hilesizli7i (gerçekli7i)
arar, bulur, temsil eder. Çünkü yarat c n n nezdinde önceliklidir
9iir; bir iç dünya, (iç gayya) konusudur; kayna7 d r ve de
konu7udur. Yalans z, dolans z, yapayl ktan çok uzak, sa7lam
yans malar sunar. Okur için netli7i öngörür, umudu ve
yenilenmeyi, yenile9meyi… Zira son erimde, onu okuyacak
gözler, parmaklar ve kalp için vard r 9iir.
@iir okurunu arar. O 9ansl rastla9maya de7in, bulu9uncaya
de7in arar…
@iir, okurundan ne bekler peki?
Hiç!
Gökyüzü insanlardan, ku9lardan, a7açlardan ne beklerse
onu bekler. Döne dola9a dü9ünülecek bir sorunun yan t bu…
Belki binlerce benzer yan t ndan biri: Sözcükler; güne9ten,
y ld zlardan, bulutlardan ne beklerse, 9iir de insanlardan,
kentli/k rl ki9io7lundan, onu bekler. Bir parçac k ilgiye
e9de7erde say lamayacak denli bak 9, dokunu9… Hepsi o!
Geçmi9, yani dün, dünler, iyi örneklerle vard r. Gyi anlam n
öyle bürünür zaman. Ama unutulur(!) diye itiraz edecekler
ç kacakt r. Olsun! Kötüler unutulur. Geçmi9ten gelece7e uzanan
güzergâh üzerindeki tüm yollar ve köprüleri 9enlendiren has
ürünlerle vard r 9iir. Has ürünler, az ürünlerdir… Evet, az ürün,
az 9iir kal yor sonraya, öteye…
Peki, hangileri, hangi yar na? Onu kimse bilemez. Yar n
kimse bilemez, 9iirin an ld 7 çemberde kehanetin k l c
i9lemez. Yaz lan, yay mlanan onca dergi yükü, kitap yükü 9iir
‘çok say da olu9tan’ (enflasyondan) ne denli zarar görüyor, ac
çekiyorsa, güncel ko9ullar, yani rastlant lar n gazab da o denli
yaraya tuz oluyordur. S radan olan has olan n zehridir… Ama
as l hüsran nedeni 9u ki, 9iir, yaz ld 7 ndan az okunmakla
haks zl 7a u7ruyor. @imdiye özgü bir durum de7il, diye mim
koymak olas buna, ancak dünkü haks zl k(lar) bugün dev
boyutlara ula9m 9t r. @iir, o hengâmede hakl l 7a zar atmakt r.
Sonuçta 9iir, okurunu bulmakta zorlan yor. Yarat lmak,
yaz lmak çilesine benzer bir çile yoludur kat etti7i, öyle ya9 yor
9iir. Her 9eye kar9 n yarat m sürüyor. Sürecek.
Demi9tik; 9iir okurunu arar. O 9ansl rastla9maya de7in,
kavu9uncaya de7in arar…
@iiri yaratmak; iyi, sad k okur için zar atmakt r.

SÖZÜN HGLESGZ HALG: @GGR
Hilmi HA@AL
Zamana zar atmak nedir, ne olabilir diye dü9ündüm bir
süre… Gnsan yaz s n , yazg s n belirleyen, sonray anlaml k lan
talih (9ans) etkenini… Ömrün neresine, hangi evresine konsa;
“elden hiçbir 9ey gelmez” halidir, 9ans ya da kar9 t , 9anss zl k.
Bir ‘an’l k ya9ant d r, rastlant lar n besledi7i ‘an’lar, an lar
zincirinden bir halka... Ac ya da tatl … Sonuç veren olas l klar
silsilesinden bir harftir sadece rastlant . Hece veya sözcük de7il,
tümce hiç de7il. Zamana zar atmak al 9kanl 7a dönü9emez o
nedenle. Rastlant lar manzumesine ipotek edilemez hiçbir
ya9am. Olaylara, nesnelere, ki9ilere zar at labilir, bilerek veya
bilmeyerek, ama zamana, ele avuca s 7maz ‘zaman’ kavram na
kaç kez zar at labilir? Ku9kusuz zorunluluktan, umars zl ktan
ancak at l r, at l rsa: A9k için, 9iir için. Bir de, ölümü ertelemek
anlam n ta9 yan, sa7l k, i9, ba9ar için. Zamanla antla9ma
yapmak ad nad r güya, eylemin gerekçesi; umuda zar
at labilirmi9 gibi. Ama 9iir, umuda zar atmakt r bir bak ma...
Ya9arken, yazarken, rastlant ya yelken b rakmak, hüznü ve
hüsran göze almak, 9iirin serüvenini zenginle9tirir belki... Belki
çekincesini koymak 9art, çünkü hüzün, karamsarl k, umut ve
özlem duygular n da bir arada ve ayn 9iddette tatt r r. Ya da art
arda ‘musibet’leriyle ö7retir… Rastlant , 9airin (9iir-erinin, 9iirdi9isinin) iyi ‘cin’lerinden biri de olabilir, kötü ‘cin’lerinden
biri de… Melek de olabilir, 9eytan da. Rastlant , ne ba9lang ç ne
son; ne tatl ne ac ; ne çirkin ne güzel, derken, ‘ne’lerin sonsuz
uzat labilece7i bir evrene ç kar r sorgulayan . O belirsizlik
evrenidir... @iir de bir tür belirsizlik deryas de7il mi?
Tan ms zl k madeninden sonsuza de7in beslenecek bir aray 9
çe9idi; ‘beyhude’ i9, kaz eylemi, kimilerine göre...
Tan ms zl kla zenginle9mekten haz al r, haz verir yarat m
evresi. H z al r, h z verir… Cevhere kavu9man n açl 7 n hep
canl tutar içinde. Çünkü 9iir, belirsizlikten, tan ms zl ktan
edinir tohumunu. Do7al enerjisini. Gmgesini. De7i9imle,
dönü9ümle,
belirsizli7i,
safl 7
zenginle9tirir,
anlam
ba7lam nda. Kutsanm 9 sözcü7ün son a9amas d r çünkü
anlam... @iirdeki yeri, oran , rastlant ya ba7l oldu7undan, hep
belirsizdir. @iir belirsizli7e zar atmakt r o nedenle.
@iir, ya9am n avlusundaki bulu9mad r. Alg çekimlerinin
mucizevi a7 d r, orada olu9an çember. Gerçekliklerin ve
sözcüklerin hilesiz bulu9mas , ç kars z ve art niyetsiz (hesaps z,
tasar s z, öngörüsüz, önko9ulsuz) bulu9mas … Gnsano7lu, kendi
yaz s n n, yazg s n n, kendi 9iirinin kayna7 n do7al ak 9 içinde
tan r. Planl , programl , hedefe oturtulan var 9 çizgisi, doyum
zirvesi yoktur yani... Yani, öznesinden ba9ka hiçbir yüceli7e
kilitlenmez! Kendi söylem, esin (ilham) kayna7 n
bulamayaca7 gibi, ba9kas n n/ötekinin iksir çekti7i gizem
kuyusunu da bulamaz hedeflemeyle. Özetle, ba9kas na ait olan
da, kendi hamur teknesini de, eksiksiz alg layamaz. Al n ve
yürek teriyle beslemeden, ne ekmek elde edebilir ne de pasta.
Öylelikle evrensel de7er say lan ama bilinmezlik tanr s n n
güdümünde anlamlar 9 ldatan poetika mabedini de bulamaz.
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