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B!R ZAMANLAR DÜNYADA
Ramis DARA
Akatalpa, hiçbir ,eyin, böyle olunca biraz her
,eyin ad d r. Bundan birkaç yüzy l önce Türkiya’da
bir grup edebiyat ,iir heveslisinin çabalar yla ortaya
ç km ,t r. Destek verenlerin kimileri Akatalpa
varl 8 n sürdürürken dünyadan ayr lm ,, bunun
yan nda o uzun süre alt ki,inin tek bir ruh, tek bir
beden gibi temsil edildi8i bir mekân ve zaman
kimli8i kazanarak, varl k yolunu sürdürmü,, küçük,
ho, bir yolculuk yerine geçmi,tir.
Gerçi Anadolu ,ehirlerinde, kasaba ve baz
köylerinde Latin Amerika’dan kopup gelmi, katalpa
ad nda iri yaprakl güzeller güzeli bir a8açç k vard r;
ama Akatalpa’n n bu a8açç kla ili,kisi di8er a8aç,
bina, meydan, bulvar, sokak ve insanlarla
ili,kisinden pek de fazla de8ildir.
Akatalpa’n n vücut buldu8u ,ehirde o y llarda
Tahtakale ad nda güzeller güzeli bir de semt vard r.
(!nsanlar “kalenin alt ” anlam nda Taht’el kale
diyeceklerken, içleri Arapçaya gitmedi8i için böyle
deyivermi,ler!) Bizim heveslilerden biri bir gün
burada ata binmi, dimdik duran bir da8 köylüsü
görünce ,a, rm ,; “Aaa, at!” deyivermi,; o güne
de8in böyle bir ,a,k nl 8a hiç tan k olmayan,
rakamlar dünyas ndan gelen bir ,iirci bu ,a,k nl 8a
bir gül ha gül tutturmu, ki o kadar olur.
A’l a8ac n, Akatalpa’n n arka plan nda böyle bir
hikâye de yer ald m yd , bunu kimse bilmedi,
bilemedi tabii, ama önemli de de8ildi.
Aman, üstünüze afiyet günde,lerim!
Dünyan n insanlar , atalar m z demeye dilim
varm yor, bir zamanlar gördü8ünüz gibi pek bir
garipti. Atalar n n, yelek ceplerinde köstekli saatler
ta, d klar gibi, içlerinde ipe sapa gelmez duyarl klar
ta, rlar, bir de kendilerini ‘bulunmaz Bursa kuma, ’
san rlard .
Üstümüze iyilik sa8l k günde,lerim, aman,
üstümüze iyilik sa8l k!
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GÜN B!LD!R!S!
Kom,um Hegelci, avcunda gibi evren
U8ultudan heykeller yap p sat yor
Cüzam olursa kesin iyile,ir
Bakkal nice bir Nietzsche
Umurumda de8il paraleldeki cadde
Gözetleme kulesi gibi dükkân
Yakla,an da yakla,mayan da bir
Pek bir güzel anla, yor ikisi
Güne,te çal , p ay , 8 nda örselenenler hakk nda

YANDAK! GECE
Yandaki geceye geçmezsek
Öylece kalacak önsöz
Ba,kalar duymas n diye evirdikçe
Dil a8z m zda tuzlanacak
Ö8ütmü, su de8irmenleri ay
Zalimin kursa8 na oturmu, o kelime
Bildiri da8 t yor iklim i,çileri
Hizaya geliyor parmakl klar
Göl mahzun ovalarda olanlardan
Kayrak gece hileye e8ilimli
Al nteri s kt yumru8unu
Yandaki geceye geçelim hemen

Tahir Abac , Ömer Aksay, Y lmaz Arslan, Süreyya Barutçu,
Veysel Çolak, Ramis Dara, Soner Demirba,, M. Mahzun Do8an,
Gültekin Emre, Hilmi Ha,al, !lker !,gören, Cihan O8uz, Osman
Serhat, Serdar Ünver.

hiç lake bir ördek gördünüz mü?’, ikinci kullan m ise lake
mobilya rengine gönderme yapar gibi, ‘Siz hiç lake gömlek
giydiniz mi?” dedi Adel;’); tenevvür (eskimi,, ayd nlanma
(?), ‘ödünç iirlerde araba doymu tenevvürler’); fecir (tan
vakti, ‘“Dolanm ” dedi boynuma fecirlerin’); müstafi (istifa
etme veya etmi, say lma, ‘Ey cümle erinçlerden müstafi’);
erinç (mutluluk); Kral Übü (Gerçeküstücülü8ün ya da
Absürd Tiyatro’nun öncüsü Alfred Jarry’nin yazd 8 Kral
Übü (Ubu Roi) adl eser, ‘Ve kimse kimsede kalm m d r
kral Übü?’); çavela (bal kç lar n, içine tutulan bal klar
at klar sepet, ‘zaten nicedir kay p zaman n çavelas ’);
sahavet (cimrili8in kar, t , eli aç k olma, cömertlik, ‘sahavet
göklere kar l k hep telden bir kafesi özle’); liberten (serbest,
‘Sana liberten yast klarda ye eren/ Müntehir dü ler kalacak
geriye/ ilk hat radan...’); nevralji (sinir a8r s , ‘Son bir
hayk r
olsun bu nevralji ömre’); detant (yumu,ama,
‘A zlarda koyula p detant k vam na varm bir replik:’);
uzlet (süresiz inzivaya çekili,, ‘ efkatli bir adamd r uzleti
uzletle dindiren gün’); çal (k l ç darbesi, ‘Mor denklemli
odalarda çal bak l Minerva’); Minerva (Mitolojik bir
kahraman); tripot (kamera, ‘Ve yald zl mineden bir tripot
kur kendine’); mahut (ad geçen, malum, mimli, bilinen.
‘oday mahut bir s z ya çivileyerek’)...

SÖZCÜK KULLANIMI AÇISINDAN
‘MAHVED!C! MELEK’
Y lmaz ARSLAN
2003 y l nda Orhon Murat Ar burnu Eiir Ödülü’nü
ald ktan bir y l sonra, gelen dosyalar aras ndan en çok ilgimi
çekenlerden biriydi; Mahvedici Melek... Bunun nedeni,
,iirlerin dilinin, sembol, imge, isim, s fat yükleriyle
yüklenmi, dizelerinin “s k ” olmas yan nda, ,a, rt c bir
biçimde “ak c ”l k arz etmesiydi... Anlamak için sözlük,
internet kullanmak zorunda oldu8unuz sözcüklerin varl k ve
çoklu8una ra8men, ,iir belle8inizden “ak ,kan c va” gibi
ak yordu. Neden c va? A8 rl 8 , inan lmaz derecede
haf zan za çöküyor da, o yüzden... Olumsuz mu bu ifadeler?
Hay r! Anlatmaya çal ,t 8 m ,ey, yukar da da vurgulad 8 m
gibi, hiç de basit olmayan, okura büyük vazifeler yükleyen,
“s k metinler” olmas ndan, kitaptaki “yekpare”ye hizmet
eden ,iirlerin... Yekpare, çünkü; kitaptaki 1. bölüm olan
Modern Beyrut Masal ’ndaki 21 ,iir, 2. bölüm olan Saatler /
Geyikler’deki (Lale Müldür’ün YKY’den ç km , ,iir
kitab n n ad ayn zamanda) 40 ,iirle bütünle,tirilmi,... Dil
yoluyla yap lm , bu... 2. bölümde düz anlat ma yak n
,iirlerin çoklu8una ra8men, zaman zaman ,iirde biçim /
ba,kalar n n biçemini tercihiyle; Hüseyin Ferhad ,iirine
yakla,an (17. ,iirdeki Ba8dat / Hayat – hasat - anlat)iç ve d ,
kafiyeleriyle; zaman zaman Murathan Mungan’ n Metal
kitab ndaki tercih etti8i kelime kullan m ve dize örüntüsüyle
(1. bölüm, 13. ,iir) Türk Eiir rma8 na da ne denli yak n
oldu8unu aç k ederek gerçellenmi, bu.

Bu kelimeler d , nda ba,ka kelimeler de ç kart labilir
,iirden. Ancak, italik olarak belirtti8im dizelerdeki ba8lam
ve sözcükler aras ndaki anlamsal ve sözsanatsal
ba8da,t rmalar , okur görsün diye parantez içinde
gösteriyorum. “Ve” ba8lac ile, “ey “ nidas , genellikle ,iir
dizelerinin ba, na al narak, ortaya yöneltilecek bir ritmi de
“öncellemi,” oluyor Köse. Hüseyin Köse’nin poetikas n n
i,leyi, vas talar ndan ve vas flar ndan birisi, bu sözel,
anlamsal, mant ksal ba8da,t rma yoluyla imge (görsel imaj)
yaratma edimi. Öteki ise foto8rafç l ktan sinemaya (Kitab n
ad , Louis Bunuel’in bir filminin ad ), tiyatrodan müzi8e,
sanat tarihinden mitolojiye, teolojik - mistik kaynaklardan
gerçel ya,am ö8elerine akan bir sinematografi var Mahvedici
Melek
kitab n n
,iirlerinde.
Kelime
seçimini,
akademisyenli8i etkileyip zenginle,tiriyor, bunu anl yoruz
elbette. Alt ve üst okumalar , yaz nsall 8 n zenginle,tiriyor.
Savruk kullan m yok, ha,iv yok, kelime iktisad olmasa bile!
Eline geçirdi8i her kelimeyi, rahatl kla ,iir malzemesi olarak
kullanabiliyor.

Hüseyin Köse’nin tercih etti8i sözcükler, okuru gerçekten
zorluyor ya da daha yumu,ak bir demeyle ona ara,t rma
görevi veriyor: sursat (Osmanl ’da reayan n askerlere
yiyecek temin etme zorunlulu8u; ‘o sursat s k nt lardan
olu an dü üm’); iris germenica (bunun anlam n ,iirde
kendisi vermi,, süsen; ‘iris germenica: Bir süsen’); mezamir
(zebur sureleri, ‘bir demet mezamirle’); Bergamide
(‘bergamut esans , Bergamide. Juniperus.com’, bu bilgiyi
edinmeniz için sizi, Juniperus.com’a yöneltiyor ,air); ametist
(mor renkli, de8erli bir süs ta, , ‘Bir ametist y lg nl ’ );
tendürüst (dinç, sa8lam, ‘tendürüst yang nlard r ölüm’);
mersin, çalçene, agnostik (bilinemezcilik felsefesi, ‘agnostik
bir gecede’); memento mori? (Latince deyi,, ölümlü
oldu8unu hat rla, soru i,areti koyarak hat rl yor musun,
hat rlad n m anlamlar na); ,opar (çingene, köpek vs.,
‘Iss zl n büyük opar insanlar ’); zingarella (Enrico
Macias’ n klasikle,en ,ark s , ‘Zingarella: Bir Melek! Ve
onun
ktan halkas .’); zühul (Osmanl ca hukuk terimi,
yan lmak, aldan p hata yapmak, ‘Zingarella: Kopkoyu
zühullerle at lm bir iblis çelmesi’); eyyamc (güno8lu,
gününü gün eden, snop, ‘Eyyamc , kuzguni bir sabahla
yerde.’); kadraj (foto8rafç n n, çekilecek nesneleri ve çekim
alan n belirlemesi, ‘Zenci bir adamla, yasl beyaz bir kad n
var hep geni leyen kadrajda.’); anteroprod amnezia (bu
kelimeyi yanl , kullan yor Hüseyin, do8rusu anterograde
amnezia, beyinde olu,an hasardan sonraki eylemleri
hat rlayamamak, ‘Anteroprod amnezia. Gelece e dönük
belle in yitirili i.’); lake (bunu ,iirde lake ördek, lake
gömlek olarak kullan yor ,air, lake bir mobilyac l k terimi
olsa da !ngilizce’deki göl anlam na yöneltmi, okurunu, ‘Siz

Eiirlerin tamam n al nt lamak mümkün de8il, çünkü
kitaptaki bütün ‘tikel’ler, ‘nehir bir ,iir’e ak yor. Biçim /
biçem, söylemin el verdi8i rahatl k ve ak ,kanl kta. Kilise
müzi8i e,li8inde, kutsal söylenler canlan yor haf zam zda.
Eehrayin fi,ekleri patl yor bellekte... Artlama bir dizem
yap s hakim ,iire genel olarak, modernist - postmodernist
söyleme uyumlu olarak. Bir de Türkçe’nin gidimli
(söylemsel) yap s n , keskin ve kesinli8ini belirginle,tiren,
kat dilli yapan “fiil ekleri”nden (-dir, -mi, vs.) kaç nmas ,
dizeleri edat, s fat ve isim-fiillerle bitirmesi dikkat çekiyor.
Kitaptan bir al nt yla yaz y sonlamak en iyisi:
“Bu vakitsiz sevinçler ki beyrut’ lar n k y s z gülleri.
7ç ve d ko ullar’ n birle ti i bir vakitte yaz ld
her sat r ac n n.
Ve bak ms z ve unufak gecelerin
kalbinden oyulup ç kar larak,
yaral bir sl n ucuna eklenmi
sözcükler kullan ld ...”
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Cihan O UZ

Veysel ÇOLAK

TEMAEA

UNUTMADAN KOYNUMDAK!
!MBATI

!çimde hiçbir bo,luk yok
Ölüme yürüyen a8 r hasta kadar tenhay m
!pi gö8üslemek için azraille tokala,mak ,artm ,
Bir de hat r senedi imzalamak Allah’la

Ebette dökülmek daha iyi bir ça8layandan
hiç de8ilse sulara sar l r z
anlamaya çal , r z bizi bo8an denizi.
Bu halk n yüre8indeki güz, ac mas z amans z
gövdeye çarpa çarpa solduruyor bahçeyi
paslan yor iyice dü,lerimizin sesi.

!kinci perdesi olmayan tuluatm , hayat
Ne kadar ekmek o kadar köfte
H’leri yutup yutup ekleyen Trakyal kadar safiyane
Küfür mü, iltifat m biriken tükürükler?

Ayak ile yol, ku, ile hava
hangisi al r gider, hangisi bilinmeze götürür.

Delinin zoruydu belki her gece yan lg lar alt alta toplamak
Yenilgilerden yeni y k mlara fal açmak
Unutmak külliyen unutmak a,klar
Hiç yak nmamak

Ya,am ezilir orda, bir ide insan n içi.
En kuytu yerinde saklad 8 n
terli bir a,k, ama ,imdi belli belirsiz
çevir sayfay , an msa okullardaki yaln zl 8 n
öyle, i,te yeniden kimsesizlik
dü,üyor aldatan ça8a.

Bir kalemde üstü çizilen define taslaklar yla hurra hürriyet
Birikmi, milli piyangolar, bak lmam , say sal kuponlar
Yerin yedi kat alt na gömülü bir hazineydi kalbimiz
Kim bilir hangi kâ,ifin keyfine keder

Her dikenin sevinci incitir seninkini
bir kez daha çözülür büyüttü8ün sarma, k.

Bir oh dedik mi hayatta? Hay r
Bo8az m za yap ,an ejderhan n alevi yalazlad
kulak arkas nda ne kald ysa

Kalm , z kar gibi yaz ortas nda.

Tutku mu? Unuttuk gitti izini
A,k? Bir ta, plak kadar eskiydi

Umut çocuk k r yor oyuncak tüfe8ini
ipekten kelimeleri parlat, anlat dünyaya bunu.

En çok ne dokunuyor ah bilseniz
Öyle bir kas rgan n ortas nda kalm , z ki
Bizi bize anlatacak tek bir kul yok ayakta

Kimse bilmiyor koynumdaki imbat .
Eimdilik çekip gitmeli i8delerin ak,am na.

Ben, biz, gecikmi, evliya tak m
Filmi geriye sarmaya takatimiz var m ? Yok
Herkesin dört nala pu,tlu8a ko,tu8u yar ,ta
Tökezlenme dal nda dünya birincisiyiz

Hilmi HA AL
T!N !Z!

lker

GÖREN

Oradas n
dedim sana, gö8ümdeki sana
iki mavi , k, büyülü boncuk özüne
bitme, yitme korkusuna inat
(her ,ey biter, yiter çünkü iksir bile…)
görme, i,itme, de8me arzusunun
umuda akt 8 son rmakta
solma, silinme korkusuna inat
dedim, oradas n

E!FRE
Bana yok bir ,ey söyleme
dü,lerim kar , yor dudaklar n dokununca
birkaç h çk r 8 m var bo8az mda dü8ümlenirken ölü
herkes kadar suskunum
konu,tu8um birkaç ac , saçlar m taray nca huzurlu

sa8alt m ‘ço8unlu8u’sun yaln zl 8 ma
,uramdas n
dedim sana, ba8r mdaki sana
iki mavi su, dupduru dünya tözüne
gerçe8in ölümcül kemirgenli8ine inat
(her ,ey geli,-gidi, yaz s , çünkü Araf…)
ya,ama, tutunma, kalma arzusunun
cirit att 8 ilk kaynakta
bütün sonlara inat, bilinen sonlara inat
dedim, ,uramdas n

yüzüne bakt m, gördüm oradaki tüm ç k ,lar
o yoku,lar ki benden inemeyen
,imdi usulca sök bu geceyi
yeniden dikersin sevi,erek yast 8 na
ya8murlar terk edeli yeni oldu
slan nca sustu ellerimin yaln zl 8
içine hayat m soktum
bana yoklu8umuzu kodla…

sonsuzluksun ‘(f)ani’ zamans zl 8 ma.
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s vazlas nlar, yanda,lar n gündeme getirecek söyle,iler
ve dosyalar olu,turma pe,inde ko,sunlar. Nerede Ahmet
Telli’nin, Abdülkadir Budak’ n, Hasan Hüseyin’in,
Ahmet Özer’in, Haydar Ergülen’in, Güven Turan’ n,
Salih Bolat’ n, Yusuf Alper’in tematik haritalar ? Nerede
Tu8rul Tanyol’un, Arif Damar’ n, Metin Celal’in,
Hüseyin Ferhad’ n, Hulki Aktunç’un, Özdemir !nce’nin,
Nuri Demirci’nin, Veysel Çolak’ n, Ayten Mutlu’nun,
Adnan Özer’in biçem denemelerinin izdü,ümlerini aç 8a
koyan ara,t rmalar? Bütün bunlar yap lmad 8 içindir ki
memlekette kültür düzeyi giderek dü,üyor, insanlar
giderek daha cahil, daha yüzeysel, daha bilinçsiz, daha
tav rs z hale geliyor. Sonra da kara cahilin biri ç k p
Da8larca’ya darbe ,airi diyebiliyor. Bir ba,kas 4-5 yüz
y l öncesinin safsatalar yla vakit geçiren bir arkada, n
günümüzün büyük ,airleri aras nda sayabiliyor. Bir ba,ka
z rcahil ç k p ,iir üzerine yazanlar n gereksiz bir i,
yapt klar n , ,iir üzerine yazman n lüzumsuz oldu8unu ve
aslolan n ,iir yazmak oldu8unu ileri sürebiliyor. (Ortal k
böyle cahil cüheladan geçilmiyor günümüzde zaten! Eiir
üzerine dü,ünmeyip sadece ,iir yazar-söylerseniz
,iirinizin seviyesi de memleketin seviyesinden yüksek
olamaz! Sizin seviyeniz de deniz seviyesinin bile alt na
iner!) Geçmi, 30-40 y l n ,iirinin muhasebesi iyi
yap labilseydi günümüzde ,iirimizin durumu hiç ,üphesiz
çok daha iyi olurdu. Eiir dü,üncesinin geli,medi8i yerde
,iirin geli,mesi ne kadar mümkündür?

E!!R KIRLANGICI – VII
Süreyya BARUTÇU
1. Güncel tart'(malar
Yaz aylar edebiyatç lar n merkezden da8 ld klar ,
herkesin bir yerlere savruldu8u aylard r. Dolay s yla
yerinden k p rdamak istemeyen birkaç ,air hariç herkesin
gezintide oldu8u görülür. Bu gezintilerin bir k sm
akraba-dost gezintisi, bir k sm ,iir etkinli8i gezintisi, bir
k sm da kentten kaç , gezintisidir. Hepsi de bir çe,it
tatildir zaten. Ben, ,airlerin bütün ortamlardan kaçarak
gizli sakl kö,elerde tatil yapanlar n severim. Eaire bu
yak , r yani. Böylece ,airin imgelemi de dinlenmi, olur
biraz, yeni imgeler de toplayabilir gitti8i yerden.
Baz ,airler yaz aylar n çok sever, çal ,malar yaz
gelince h zlan r. Baz lar da tam tersi yaz n hiçbir ,ey
yapmamay ister, yapmak istese de yapamaz. Dergilerin
baz lar n n a8ustos ay nda ç kmad 8 göz önüne al n rsa
,iir dünyas nda yaz n çal ,mama konusunda gizli bir
anla,ma oldu8u da ileri sürülebilir. Böyle bir anla,man n
varl 8 sanki okurlar aras nda da söz konusu. Baz dergi
editörlerinin k , aylar nda dergilerine koymay p bir
kenarda tuttuklar yaz lar , ,iirleri çok okunmayan yaz
say lar na koydu8u söylenegelmi,tir. Ne kadar do8rudur
bilinmez ama yaz aylar ndaki hareketlili8in, k , aylar n n
çok çok gerisinde oldu8u görülüyor. Y llard r böyle bu.
Biz bu sat rlar , cümleleri, paragraflar yazarken yaz
bütün h z yla devam ediyor. Eu anda a8ustosun tam
ortas nday z; bir hafta kadar sonra takvim zaman yla
sonbahara do8ru yol almaya ba,layaca8 z. Sonbaharla
birlikte edebiyat, ,iir dünyas nda hareketlili8in artaca8
,imdiden belli oluyor. A8ustosta yay mlanmayan
dergilerin eylülde sayfalar nda nelere yer verece8i
merakla bekleniyor. Yaz aylar nda yay n na ara vermeyen
Milliyet Sanat, Lacivert, Varl k, Yasakmeyve, Sonra
Edebiyat vs. gibi dergilerin yaz say lar yla ilgili olarak
a,a8 da bir ,eyler söylemeye çal ,aca8 z.
Eairlerin mevsimlerine bak lsa ilgi çekici sonuçlara
ula, l r muhakkak. Hangi ,air hangi mevsimi seviyor,
hangisini sevmiyor. Dört mevsim yedi iklimi bir arada
ya,ayan ülkemizde ,airlerin bu konulardaki duyarl l klar
ve zevkleri belki onlar n ,iir anlay ,lar n n gizlerine
ula, lmas nda da önemli ipuçlar ta, yor olabilir. Ahmet
Ha,im’in, Yahya Kemal’in hangi mevsimleri, günün
hangi zamanlar n sevdiklerini biliyoruz da ne bileyim
Turgut Uyar’ n, Ece Ayhan’ n, Behçet Necatigil’in, hatta
Ahmet Muhip D ranas, Nâz m Hikmet, Necip Faz l,
Ahmet Arif, Behçet Aysan, Ahmet Özer gibi ,airlerin bu
konulardaki tutumlar ndan haberdar de8iliz. Oysa ,iir
biraz da üzerinde ya,anan toprakta boy atar, onunla
biçimlenir, onunla ruh kazan r.
Laf laf aç yor: 1980’lerden sonra yeti,en, hatta
1970’lerde ,iir dünyas na ad m at p bugünlerde ellili
ya,lar n sürdüren ,airlerin hangisinin temalar hakk nda
ciddi bir ara,t rma var ki? Eairler ve ele,tirmenler varsa
yoksa birbirlerine laf yeti,tirsinler, varsa yoksa
kendilerini
övsünler,
arkada,lar n n
s rtlar n

2. Kitaplar ve dergiler
* Sonra Edebiyat: Eiir evrenimize sessiz sedas z ad m
atan Sonra Edebiyat’ n ikinci say s geçen ay yay mland .
Derginin bu say s nda ilk dikkati çeken “Do8an Ergül
Dosyas ”. Yak n bir zaman içerisinde hayata gözlerini
yuman genç ,airlerden olan Ergül dosyas nda Ahmet
Çakmak, Ayten Mutlu, Mustafa Atapay, Haydar Ergülen,
Cenk Gündo8du, Eeref Bilsel, Vecdi Ç rac o8lu vs. gibi
çok say da imzan n anma yaz lar mevcut. Derginin bu
say s n n ,airleri olarak da Emirhan O8uz, Seyyidhan
Kömürcü, Yavuz Türk vs. dikkat çekiyor. Gonca
Özmen’in ,iir üzerine yaz s ise doyurucu noktada. Ba,ta
dergi editörü Eeref Bilsel olmak üzere eme8i geçenleri
böyle bir kadirbilirlik örne8i sergiledikleri için
kutluyoruz. Ba,ka dergilere de ders olabilmesini
umuyoruz bu iyilik bilir tavr n.
* Mühür: Derginin Temmuz-A8ustos say s nda
modernizm
sonras ndaki
yüzeyselle,me
(derinliksizle,me) masaya yat r lm ,. Çok say da
yazardan, ,airden bu konuda görü, al nm ,. Eairlerimizin
ço8unun bu konuda uzun uzun dü,ündükleri, bir
k sm n nsa adet yerini bulsun kabilinden bir ,eyler
çiziktirdikleri derginin sayfalar nda görülüyor. Bu tip
konular n günümüzde tart , lmas gereken konular
aras nda oldu8unu dü,ünüyoruz. Dergiler suya sabuna
dokunmayan dosyalara kâ8 t harcamaktansa insan ve
insan n, edebiyat n, ,iirin günümüzdeki ac nas durumunu
ele alan dosyalara çaba ve emek harcamal . Eme8in
kutsall 8 n n hakk böylece verilebilir ancak. Mühür’ü
kutluyoruz.
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* Lacivert: Derginin yaz say s kapsaml bir Özgen
Seçkin söyle,isiyle aç l yor. Seçkin’le ,iir üzerine,
toplumcu edebiyat üzerine yap lan bu kapsaml söyle,inin
edebiyat m za çok önemli bir hizmet oldu8u
dü,üncesindeyiz. Toplumun sesinin iyice k s ld 8 bu
ortamda böylesi söyle,ilerin ilerisi için umut verici
oldu8unu dü,ünüyoruz. Gelece8e inananlar n geçmi,e
inananlardan daha çok olabilmesi için böylesi bilinçli
tav rlar ,artt r bizce ,iir için, edebiyat için. Dergide Adil
!zci, Ahmet Uysal, Özgen Seçkin ,iirleri dikkat çekiyor.

savundu8um kadar, onlar nkini de savunurum. Böyle
dü,ünmeyenler zaten da8larda sava,t klar n san yorlar,
araya kan girmi,, nifak girmi,… dü,ünme bilinci aç kça
ölmü,. Kurtulu, Sava, m z bile birlikte yapt 8 m z
unutmu,lar, üzülüyorum, sonlar kötüye varacak. Bu
ülkenin bölünmeyece8ini, bölünemeyece8ini bir gün
onlar da anlayacaklar. (…) Yar n 23 Nisan ve ben bir
vatanda, olarak, y llard r yapt 8 m gibi evimin balkonuna
ülkemin onurlu bayra8 n asaca8 m; tavsiye ederim.”
(Ahmet Erhan, Yasakmeyve, May s-Haziran).
2. “22 Temmuz seçimlerinde Baudelaire de8il Ümit
Ya,ar O8uzcan kazand !”, !smet Özel, Sky Türk TV, 28
Temmuz 2007 Cumartesi).

* Yasakmeyve: Derginin Temmuz-A8ustos say s
Seyhan Erözçelik söyle,isiyle aç l yor. Erözçelik ,iirde de
söyle,ide de geveze bir ,air de8il. Sözün hedefini iyi
belirliyor ve hedefi on ikiden vuruyor. Sat r aralar n
de8il, kelime aralar n da bo, b rak yor bazen. “Anlayan
anlas n!” hesab . Bir ,airin söyle,isinde de bunlar önemli
zaten. Dergide yer alan Eeref Bilsel söyle,isi için de ayn
,eyleri söylemek olas . Bu söyle,ide de ,air
göndermelerle konu,uyor, ,iirinin s rlar n imgesellik
içerisinden sezdiriyor. Yasakmeyve’nin bu say s ndaki
,iirler aras nda okur olarak bizim en çok ho,umuza
gidenler Kemal Özer, Enver Ercan, Necmi Zekâ, Emel
Güz ve Oya Uysal’ n ,iirleri oldu. Genç ,airlerden Orhan
Göksel de kendi ,iir maceras yla ilgili ilgi çekici sözler
ediyor söyle,isinde.

3. “Eiir a,k geçemez, a,ktan hiç geçemez” (Haydar
Ergülen, Varl k, Temmuz).
4. “!nternette bir site kuran, ya da belli sitelerde ,iir
yay mlayan, ,iirin ,’sinden habersiz belki de yüzlerce ki,i
kendini ,air san yor. Eiir okumaktan bile uzak bu budala
sürüsü, ülkemizin ve dünyam z n önde gelen ,airlerinin
daha ad n bilmezken, kendi adlar n n ,iir okurlar ve
,airler taraf ndan bilinmesini istiyor!” (Hüseyin Yurtta,,
Varl k, Temmuz).
5. “Kapitalist geli,melerini tamamlam , ülkelerce
çoktan çözülmü,, tasfiye edilmi,, din, mezhep, etnisite
gibi feodal toplum art klar n n yok olmamak için
direnmelerini demokrasi mücadelesi sanmak bölgemizde
ve ülkemizde daha çok ac ya,amak için emperyalizmin
ye,ertti8i tarlay kanla sulamak demektir.” (Ahmet Y ld z,
Edebiyat ve Ele tiri, Temmuz-Eylül, say 94).

* Edebiyat ve Ele tiri: Derginin yaz ortas nda ç kan
yeni say s nda editör Ahmet Y ld z her zamanki gibi
iddial bir giri, yaz s kaleme alm ,. Söylediklerinin
ço8unda kesin olarak hak veriyoruz kendisine. Ece
Ürkmez, Eren Aysan, Melih Elhan ve Abdülkadir
Paksoy’un ,iirleri ilgiyle okunuyor. Bu say da Cemal
Süreya üzerine kapsaml yaz lar n da yer ald 8 n
hat rlatal m merakl okuyucular m za. Yeni ,iir kitaplar
üzerine tan tma ve ele,tirilerin de titizlikle kaleme al nm ,
oldu8unu söyleyebiliriz. Edebiyat ve Ele tiri günümüzde
giderek s 8la,an ve havaile,en edebiyat ortam nda
ciddiyetli bir tav r sergiliyor. Tarih bunu yazacakt r;
yazmazsa o tarih gerçekçi bir tarih olmayacakt r.

6. “Günümüzde her ,eyin tan m gibi a,k n da tan m
de8i,ti. Çünkü modernizm öncesinin efsanelerine konu
olan a,k n yerini, bugün kaba bir ,ekilde ya,anan tensel
ili,kiler ald .” (Selami Karabulut, Mühür, TemmuzA8ustos).
7. “Eu andaki ,iirin halinden hiç memnun de8ilim.
Hakikaten memnun de8ilim. Okuduklar m, bana haz
vermiyor. Zevk vermiyor.” (Seyhan Erözçelik,
Yasakmeyve, Temmuz-A8ustos).

* Pisuvar – Bilâl Kolbüken: Kül dergisinin ve
yay nevinin editörü olan Kolbüken ilgi çekici bir kitap
yay mlad bu yaz: Pisuvar. Kitab n ad na bak l nca hemen
modern sanat n sorgulanmas geliyor insan n akl na.
Kolbüken, “birbirine dü en iki bo luktunuz zamanla /
mürekkep salg layan ve sular kirleten / bir apartman n
sar n uykusuyla uyan p / kal yordunuz geride” diyecek
denli modern hayat n nabz n tutabiliyor. Kesinlikle iyi ve
s k bir ,air. Kitaptaki bütün ,iirlerde yeni bir ,eylerin
varl 8 n duyumsuyorsunuz. Ayr ca kitap, bütünlük
aç s ndan da kusursuz görünüyor. !yi seçilmi,, ince elenip
s k dokunulmu, bir yap ya sahip.

8. “Dilin ,iirsel niteli8i kurdu8u simetriyle sa8lan r.
Eiir dilinin yap land rd 8 benzerli8in belirgin özelli8i
simetridir.” (Nihat Bayat, Sonra Edebiyat, TemmuzA8ustos).
9. “Dünya ölçe8indeki edebiyat-sanat ödüllerinin
neredeyse tamam politiktir. Nobel’e bakal m: Tamamen
kendi ülkesinden nefret eden, halk ndan nefret eden
yazarlara verilir bu ödül. Sinema ödüllerine bakal m.
Yak n zamana kadar bunlar da, özellikle Fransa merkezli
olanlar, ülkesinden ve halk ndan nefret edenlere verilirdi.
Yeteneksiz pek çok yönetmen ve oyuncu bu ödüllere
lay k görülmü,tür Türkiye’den de. Bir nefret politikas yd
desteklenen
yani.
Zaten
Avrupa
politikac lar
kendilerinden olmayanlara hep nefretle bakm ,t r, bugün
de de8i,en bir ,ey yok.” (Kemal Koncu, Yazal m
(Fanzin), Temmuz).

3. Ay'n vedalar'
1. “Akl ba, nda bir Kürt’ün Türkiye’den bölünmek
isteyebilece8ini dü,ünemiyorum bile. O konuda benim
kafam pek kar , k de8il, karde,likten ve birlikte
ya,amaktan yanay m; kendimin toplumsal haklar n
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Serdar ÜNVER

Ömer AKSAY

MANYAT

Ç!RK!N SESS!ZL!K

Manyat yeni bitmi,ti
yorgun arg n hepimiz
çömdük ate, ba, na...
Ç t yoktu; ç t r ç t r yanan
çal ç rp sesi tek...
Deniz bile dinmi,ti!

Kaba gerçek: atonallik ta, yan bir deniz
belirgin sonuçlar al namad öfkeden
sözgelimi ya8mura teslim ederek kendimi
hangi ya,tan elemle art k gün dü,ece8ini ölçemedim
pay ma dü,en kaba gerçek bir dü,tü sadece bir dü,
kaba bir gerçek yap lan ara,t rmalara göre
yaz yla bir trilyon dolarl k sadece.

Ne kadar oldu bilmem
birden Dina do8rulup
“Duyun ulan!” dedi, “sa8 rlar”
“Kimin için bu ,enlik!”
-Ürktük do8rusu!Sonra pasl eliyle
de8ip de y ld zlara
ünledi öfkesini:
“Hiç mi kulak vermezsiniz,
her gece dü8ün dernek
oralarda bir yerde!...
Yok az bal km ,,
yok kumanya masraf !
Bu de8il mi sustu8unuz!
A, n ulan birazc k
,u beter kendinizi!
Sanki bunlar umrunda
onca p r l y ld z n!

Kad na aktar lan kelimeden bahsedildi bana
kimsesizli8ime biti,kin cemaate kat lmaktan mahcup
bir ili,kinler yurdu bile,keler i,killenmeler
co8rafik yönden çirkin yamaçlar örtüyor üstümü
s rf bu yüklemle yüksünürken bile tevazu.
Küstü8ümüz da8 n odununu yakar olduk ,imdi k ,
Her yerde ayn metalden sessiz bir zemheri.
Ku,bazlar bilir ki anas babas belli olan ku,lar
kafileyi terk edip de ba,ka yere gitmez
dert çekilmez yoksa gaflet mülkünde ilkyaz
bir çentiklik dü,ün dönendi8i mihverle.

M. Mahzun DO AN
PAPATYA FALI:
DEN!Z TUTULMASI

Eeytan diyor, teninin
bin de lâ8ar at na
git anas n satay m
ötesine öte’nin!
Siz de kal n burada
Allah’ n sümsükleri!”

Güne, tutuldu. Kalbim,
güne,e...
Ya8muru söndürdüm ömrümün orta yeriyle
Bir kefen diktim i8nesiyle gökyüzünün
Gülümseyi,indi ipli8im. Bilme...

Ate, sönmü,, biz donmu,
bakakald k Dina’ya...

Senin için de8il! K z karde,im, o8lum, a8abeyim!
Sen dur! Dudaklar n b rak
bir orman n en ss z yerlerine
unut! Ver bana yaln zl 8 n

Soner DEM RBA

Ah, bu benim ellerim
Gül i,lerken bir uyanma vaktine
rüzgâr toplad m da8lardan
gömdüm topra8a, senin yerine

CÜMLE HAYAT
eski yeni hayat n sanc s d r bir cümle
bir cümlenin gövdesini s rt nda ta, r

Sevgilim, k l ç bal 8 m, gece yar lar m
ula, lmaz bir ütopya
kadar m. Güzelim. Yaral y m...
Bir yol bitiyor. Bitti!
Sen barda8a dökülünce

ya8mur suyun isyan d r belki de
gül k r l r diken içinde kal r
geceye naz geçmez de kelimenin
gitgide ay n esrik yüzü suya yaz l r

Ate,! Bir daha! Bir daha!
De8ilse doymam. Doyamam
Sesinden bo,an p sulara do8ru dörtnala
Makilere... Makilere...

kâ8 da döker s rr n kurgusuyla bir a8aç
gölgesinde biraz aksak biraz a8 r

Erkenci bir papatyan n son yapra8 yla
kestim damarlar n dünyan n. Elimi b rak!

a8 r bir co8rafyan n iç atlas nda
k rm z harflerle ad m ad m ke,,aflar

Sevgilim... Sevgilim...
Yazd m bu ,iiri
bir al ,veri, fi,inin arka yüzüne

yeni hayat n sanc s d r eski bir cümle
bir cümlenin s rt nda gövdesini ta, r

Deniz tutuldu. Kalbim,
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(1847) ve Romanzero’da (1851) unutulmaz kitaplar
aras ndad r.
;ark lar Kitab için de Necatigil ,u bilgileri
veriyor: “Heine’nin bir k sm n yirmi, hatta on alt
ya,lar ndayken yazd 8 ,iirleri kapsayan bu kitap,
Alman edebiyat n n en ba,ar l , zamana en dayan kl
kitaplar ndan biri olmak mutlulu8una eri,ti. Eairin
gençlik heyecan ve tutkular , ümit ve ümitsizlikleri,
kafa ve gönül bunal mlar , artistik çabalar bu ,iirlerde
dile geliyor... Bunlar gönüle seslenen ,iirlerdir;
okuyucuda ya,ant birlikleri yarat r; yaln z bir millete
özgü karakter ve kültürü de8il, evrensel bir ruh
yap s n vurgular. Kalbin ko,malar , a8 tlar d r; esnek,
yumu,ak, saydam ,ark lard r. Ça8lar süresince â, k
gönüllerin, yanan yüreklerin hicranlar n , korkular n ;
sonra da romantik ça8 n inançlar n , yaln zl k, terk
edilmi,lik ve ruh gerilimlerini veren ,iirler.” Heine,
halk lirizminden dev,iriyor bu duyarl ,iirlerini.
Masallar, efsanelerle ve Yunan-Latin mitolojisiyle de
besler ,iirlerini.
;ark lar Kitab ’nda 1817-1821 y llar aras nda
yazd 8 Gençlik Ac lar ’n n ,iirleriyle birlikte Rüya
Görüntüleri, Eark lar, Romanslar, Lirik !ntermezzo’lar
da yer al yor. 1823-24 y llar n n ,iirleri Dönü,,
1824’teki Harz Da8lar gezisinin ,iirleri, 1825-26’daki
Kuzey Denizi izlenimlerinin ,iirleri bir bütünlük
olu,turuyor. Kitab n bir de Notlar ve Aç klamalar
bölümü var.
Harz Da8lar ’na yapt 8 dört haftal k bir gezinin
betimlemelerini yans t r ,iirlerinde. Bir gezinin duygu
yüklü izlenimlerini, co,kuyla ,iirle,tiriyor Heine.
;ark lar Kitab ’ nda herhangi bir e8ilimi ve dünya
görü,ünü yans tmaz. Do8a ve a,k n iç içe geçti8i
,iirlerde bireysel ac lar, yaln zl klar, a,k k rg nl 8 ,
özlem öne ç kar.
Almanya. Bir K Masal (1844) kitab politik ve
yergi yüklü bir destand r. Paris’e iltica edi,inden sonra
yazd 8 ,iirler de seyahat izlenimlerinden olu,ur. Karl
Marx’ n politik etkisi bu ,iirlerde de sezilir.
Dörtlüklerden olu,an bu kafiyeli ,iir, Jambus vezniyle
yaz lm ,.
;ark lar Kitab ’n n üçüncü bask s için uzun bir ,iir
yazar Heine. Okura ,öyle sesleniyor bu dörtlüklerde:
“7 te eski masallar orman !/ Ihlamur çiçekleri mis
kokulu! Ay
güzel mi güzel,/ Büyülüyor ruhumu./
.../ Yürüdüm, yürüdükçe/ Göklerde duydu um bu
yank d r./ Bülbülün sesi bu; a k ,/ A k ac s n ak r.
/.../ ;ak r a k ve a k ac s n ,/ Gözya n , gülü leri,/
Sevicinde hüznü, h çk r nda ne e/ Uyar r unutulmu
dü leri.”
Behçet Necatigil’in bu unutulmaz çevirisi ;ark lar
Kitab ’n , Heine’nin 150. ölüm y ldönümünde yeniden
okuma f rsat bulanlardan biri olman n ayr cal 8 n n
keyfine diyecek yoktu do8rusu.

‘EARKILAR K!TABI’
Gültekin EMRE
1972’de ilk kez okur önüne ç kan ;ark lar
Kitab ’n n yeniden bas lmas na çok sevindim. 2.
bas m Adam Yay nlar ’nda 1982’de yap lan bu
kitab n yeni bas m Yap Kredi Yay nlar aras ndan
ç kt . Böylece Behçet Necatigil’in bu unutulmu,
görünen çevirisini yeniden okuma olana8 n buldum.
Heine’nin romantik, mitolojik ve do8ayla bütünlenmi,
dünyas beni ,iire bo8du, gönendirdi.
2006 y l Almanya’da, ,airin ölümünün 150. y l
nedeniyle, Heine y l yd denebilir. Kitaplar n n
yeniden ve özenli bas m gündeme geldi. Hakk nda
yaz lan kitaplar raflarda yer ald . Heine’nin
gazetecili8i, politik, yergici yan , gezileri, a,klar ,
Almanya’ya uzaktan bak , bir kez daha gündeme
geldi.
1797’de Yahudi bir tüccar ailenin o8lu olarak
Düsseldorf’ta
do8an
Heine,
Fransizkan
Manast r ’ndaki ilk e8itiminden sonra Bonn, Berlin ve
Göttingen’de hukuk okur. Sonra hukuk doktoras n
tamamlar. Bonn’daki ö8rencilik y llar nda edebiyatla
da ilgilenir, ,air Arndt’ n ve August Willhelm
Schlegel’in derslerine devam eder. Amcas n n
bankas nda çal , r. Manifaturac dükkân n ancak bir
y l yürütebilir. Milyoner amcas n n k z na tutulur.
Tüccar olmad 8 için sevdi8i k zla evlenemez. Ama bu
a,k ona içli ,iirler yazd r r. Daha sonra tutuldu8u
ye8eni de yüz vermez ona. O bir a,k k rg n d r ve
,iirlerinde de bunun derin hüznünü yans t r. H ristiyan
olmad 8 için i, bulmakta zorlanan ve hatta i,ine son
verilen Heine, H ristiyanl 8 kabul etmek zorunda
kal r. Bu durumu “Avrupa kültürüne bir giri, bileti”
ald 8 n söyleyerek de8erlendirir. Londra, Hamburg,
Berlin, Potsdam, Helgoland’da ya,ar. 1831’de
Fransa’ya yerle,mesine kar, n, Almanya’yla olan
ba8 n da sürdürür. Çocuklu8unda Napolyon’u görmü,
ve onun efsanele,mesine yaz lar yla katk da da
bulunmu,tur. Goethe’nin ölümünün ard ndan “Tanr lar
çekip gitti” diyerek derin üzüntüsünü dile getirir.
Filozof Hegel’den sonra ve Nietsche’den önce “Tanr
öldü” diyen de odur. Nihilistli8inin yan nda, usta bir
yergici, romantik bir ,airdir de. Bireye odaklanm ,,
onun iç dünyas na e8ilmi, bir ,airin dizeleri ya,ad 8
dönemde çok tutulmu,tur.
Behçet Necatigil, ;ark lar Kitab ’n n önsözünde
Heine’nin ,iirini ,öyle ele al yor: “Heine, Alman
edebiyat n n romantizmden realizme geçi, döneminin
en önemli ,airi. Ço8unlukla derinli8ine ve ac bir
duyarl k, yer yer özgün tatl bir e8lenti havas yans tan
,iirleri Almanya’da ku,aktan ku,a8a birer halk türküsü
gibi söylendi; Schubert, Schumann, Brahms taraf ndan
bestelendi, bütün kültür dillerine çevrildi.”
Behçet Necatigil’in tümünü dilimize kazand rd 8
;ark lar Kitab (1847) en önemli kitab d r. Yeni ;iirler

________________________

;ark lar Kitab , Heinrich Heine, Çev.: Behçet Necatigil, YKY,
Ekim 2006, 285 sayfa.
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nüvesi olarak ODTÜ mezunlar n n takas uygulad 8 ekolojik
mahsul çiftlikleri görüyorum.
5 - Tuncer Uçarol ,iir hakk nda kitap ne,retmekten daha
u8urlu bir “i,” yapm , olabilir. O ise (oysa) her ,air -y llard rkendisinden methiye, icazet bekliyor. !yiler kazans n. Gururlu
mücadeleye hürmet ile...
6 - Yak n geçmi,te annemi, babam gayb ettim ve sevdi8im
büyük arkada, mdan ayr ld m. Yaln z insan kolay bir avd r.
Eimdi L. N. isimli evli ,ah s ile, o s cak insanla güven
ya,ayam yorum. Can ve mal gayb ihtimali beni a,ktan
uzakla,t r yor. Risk almak... Bilmiyorum... Bu kopya sat rlar
belki ileriye yönelik olarak beni kurtarabilir. 19 ya, mdan beri
çekti8im paranoya ve ,izofreni bir yönleri ile Tanr ya
yakla,t rsa da i8rençtir. Epeydir uzakt m edebiyattan -hususiyet
ile düzyaz dan-. Suna’ya Eiirler ve Sözler (aforizmalar - Yedi
7klim’de hepsi ve ,imdi Samsun’daki Ada mecmuas nda)
d , nda mühim bir kitap müsveddem yok (moda “dosyam”
tabirinden i8reniyorum). Bir ,air olarak -nankörce de görünsedil ile hesapla,aca8 m. !deolojilerin sonu... Din ile zaten
hesapla,t m say l r. (Yerlere ve Göklere Dair vesilesi ile). O8uz,
Türkmen, Yörük ahalisi (ki öteki etnik cemaatlere kapal
de8iliz) o Yerlere ve Göklere Dair’i koklamak için benim fani
vücudumun bir diken gibi aradan çekilmesini bekliyor. Yeni
Sevr? Genelkurmay, Eanghay Be,lisi, MHP?!
7 - Eskiden 40 ,air var idi. !lk kitab m basan (1973)
!stanbul Matbaas n n sahibi Asaf Ertekin, kitap paras n
sorgulayan babama “O8lunuz ilk k rk n içinde; paran z bo,a
gitmeyecek.” demi,. Eimdi 4000 ,air (?) var. Mankenler, ya,
dönümündeki kad nlar, “bir de kitab m olsun,” diyen emekliler;
ama hususiyet ile hakikati bir türlü görmek istemeyen rateler
(gecikmi,ler). Art k do8u,tan ,air olmayan soyunmas n; suyu
buland r p ayak ba8 oluyorlar; en çok da kendilerini mutsuz
ediyorlar. Bizim nesilden sadece Budak nitelikli bir faaliyet
içinde. F. Hüsnü, ve S. Umran kötü misaller ço8alt yorlar.
Hususiyet ile, Umran rast geldi8i her kad na ,iir yaz yor. F.
Hüsnü, o yirmi y l önceki sualime hâlâ söyle cevap verir gibi:
Ben M. Kemal’in karde,iyim. -bu kadar Atatürk ,iiriniBen yazmasam kim yazacakt ...
Yunus ve O. Veli’den maada ,air yok bu topraklarda ve
göklerde. Hele kendi gök kubbemizde ba,ka milletlerin
,ark lar n dinledi8imiz sürece. N. Hikmet orijinal de8il. Onda
s ras ile Hececiler, Mayakovski, fütürist Marinetti, Aragon,
Eluard ve O. Veli tesiri vard r. Asl nda S. Faik’in ,iirleri
Yunus’tan ve O. Veli’den de daha s cak. Niye asar tercüme
edilmez; dünyada en az ndan bir Panait Istrati gibi tan nmaz hiç
anlam , de8ilimdir. Onun gibi insanlar n hiç çevresi olmaz.
(Suna’n n 7spinoz’da ne,redilen “!ncir A8ac Eiiri” laz m bana.
Küslüklerde y rt yorum. Lütfen biri göndersin. Antoloji
haz rlayacaklar n da haberi olsun o ,iirden. Lütfen iltimas
olarak görünmesin bu “not”; ben öyle bir adam de8ilim).
Selam en iyiye en güzele (galiba Baudelaire’den mülhem
D ranas...) ama en güçlüye de8il. Çünkü güç oligar,i ile
münasebetli. Hepinizi seviyorum, 300, 500 ki,ilik aziz edebiyat
tutkunlar . Dirilecek birleri var ise, sizlersiniz... Din bu...

UÇAROLLAR, !EÇ! H!KÂYELER!,
!DEOLOJ!, D!L, D!N, E!!R...*
Osman SERHAT
1 - Bütün dinlere (yol demek Arapça’da) ve ideolojilere
Sami oyunu, ABD‘deki Yahudi lobisi oyunu olarak bak yorum.
Antisemitique de8ilim. “!yilik de kötülük de bizden gelir, de8il
mi?” dedi bir Yahudi s n f arkada, m. Demokrasi ehven bir
fenomen olsa idi Sokrates’i zehirlemezlerdi. Demokrasi ve
kölecilik münasebetli fenomenler Aristo ve Platon -felsefe ve
din çevrelerinde- bin y l devam eden yorumlar ile karanl 8
sürdürdü; ayd nl 8 geciktirdi. Marksizme inanmak da ruhlar ve
gövdeleri satmak gibi. “Umumi müdürden fazla maa, alan
makam ,oförü” gibi gazete haberleri bizleri burjuvan n
alternatifi olarak proletaryadan so8uttu. Tuncer Uçarol ile
konu,tuk; “ideolojik bak yorsun, esnaftan köylüden bahsetsem
tepki duymazs n.” diyor.
2 - Tuncer Uçarol, e,i Aytül han mefendi (Abdullah
Ba,türk’ün ye8eni) ve onun karde,i sinemac Ahmet Soner
birkaç y ld r sendikalar n ve Edebiyatç lar Derne8i’nin de
katk s ile i,çi hikâyeleri yar ,mas tertip edip kitapla,t r yorlar.
Yo8un emekleri var. Toplumculu8a so8uk bakt 8 m gibi (o
y llardan Ahmet Telli’nin Gülgün ile Nergis’i tenkidi “burjuva
bireycili8inin tipik bir yans mas ” ,eklinde idi. Ramis Dara da
,ahittir o y llara. Herkes günah ç kars n art k). TDK Türkçesine
de so8uk bak yorum. O Türkçe de bir ideolojinin, Kemalizm’in
mahsulü.
3 - Mustafa Kemal bir millet yarat r iken, Ka,garl ’n n
O8uzcadan kaydetti8i üç yüz kelime ile bir yere
var lamayaca8 n görmü,tü.
- Bay, bayan, güne, (gün’ün e,i), say n (sayg de8er daha
do8ru) kelimeleri olmamal idi.
- Kahr, kayb (gayb daha do8ru) gibi yabanc köklere
“etmek” “yapmak” ilavesi olmamal idi.
- Nen (,ey) gibi köksüz, eksiz uydurmalar olmamal idi.
- Hayat, a,k (hele Azericedeki ‘muhabbet’ gibi zengin) çok
ya,anm , kelimeler saf d , b rak lmamal idi.
- Bu hakikatlere ra8men çekince, söylence, söylem, ba8lam,
içkin gibi güzel kelimeler kar, l klar n aratm yor, hatta
unutturuyor.
!ki yüz elli bin kelimelik bir sözlük ne,redilmi,; hepsi
edebiyatç n n tasarrufuna ba8l olmal . Büyük asar (eserler)
zengin diller ile yarat l r. Dante, Shakespeare... (Yunus hangi
sebep ile “istisna” çözemedim). Eskiler tasfiye edilmemeli.
Uçarol ise “orta yolu tavsiye ediyor. -A. Ha,im, N. Faz l, C.
Meriçlerin eski kelimeli güzel üslubu! TDK Türkçesi ile üslup
meydana getirilmez. (Ki üslup yazar n kan , vücut s s gibidir).
4 - Bugün gelen “Çocuk !,çi Hikâyeleri” ile otokritik
yapt m. En çok savunmas z olan daha çok sömürülür elbet.
Tuncer Bey, münasebetli kanuni mevzuat ilave etmi, kitab na.
Mühim. Verdi8im hükümleri zorluyor. Sol e8ilimli
mecmualardan geliyorum. Sevginin hükmedece8i bir tür ütopik
sosyalizme inanm , idim. Suçlu olarak paray ve silah ; kurtulu,
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