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Semih Gümüþ, 1SEMİH GÜMÜŞ, 1956’da Ankara’da doğdu.
1971’de Ankara Fen Lisesi’ne girdi, 1981’de Ankara Üniver
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İlk yazısı aynı yıl
Yazko Edebiyat dergisinde yayımlandı. 1981-1985 yılları arasında Yarın dergisinin, 1995-2005 yılları arasında Adam
Öykü dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006
Aralık ayında Notos dergisini çıkardı ve şimdilerde bu derginin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor. Kendine özgü
çözümleyici bir eleştiri anlayışına sahip olan Semih Gü
müş’ün 1991’de Roman Kitabı, 1994’te Kara Anlatı Yazarı,
Karşılıksız Yazılar, Yazının ve Tarihin Bilinci, 1996’da Cevdet
Kudret Eleştiri Ödülü’nü de alan Başkaldırı ve Roman, 1999’
da Öykünün Bahçesi, 2002’de Puslu Ada, 2003’te Yazının Sar
kacı Roman, 2005’te Yazarın Yalnızlık Burcu, 2007’de Eleş
tirinin Sis Çanı, 2010’da Modernizm ve Postmodernizm ile
Öykünün Kedi Gözü, 2011’de Roman Kitabı ve Yazının Sar
kacı Roman, 2012’de Çözümleyici Eleştiri ve Yazar Olabilir
miyim?, 2013’te Edebiyat ve Yeni Zamanların Kültürü, 2014’te
Romanın Şimdiki Zamanı ve Okumak ve Yazmak adlı kitapları yayımlandı.
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Hrant Dink’in güzel anýsýna
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Georg Simmel Ruhluluk’tan:
“Bir davette Yunan þairinin þu cümlesi söylendi:
‘En iyisi hiç doðmamýþ olmak.’ Bunun üzerine
bir Berlinli þöyle dedi: ‘Ama ne kadar az insana
nasip olur bu!’”
Ben her zaman Berlinlinin yerinde olmayý seçtim.
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Eleþtiriyle Yaþamak
(Önsöz)

Eleþtiriyi yalnýzca öteki yazarlarýn kitaplarý üstüne
yazýlmýþ yazý sanmak, o eleþtirilerin yazarýnýn acýya da
yanýklý olduðunu düþündürür. Kendinin olmayan ki
taplarý okuma zorunuyla bir baþýna býrakmak yetmez,
kendinden hiç söz etmemesi de beklenir. Eleþtiri yaza
rýnýn da özgün düþünceleri olabileceði, yazdýklarý,
yazýp ortaya çýkarmadýklarý, ölçüleri, deðerleri kendin
den baþka kaç yazarý ilgilendirir? Gücünü yaratýcý dü
þünceden almayan eleþtirinin anlamý olmaz, ama yara
týcý yazý da eleþtirinin vazgeçilmez diline dönüþmüþ
durumda.
Eleþtiri, bir elindeki feneri tuttuðu yazarlarla, ro
manlarla, öykülerle iç içe yaþarken, yaþadýðý zamaný
anlamak isteyenleri bir de baþkasýnýn gözüyle bakmaya
çaðýrýr. Sözgelimi Hasan Ali Toptaþ’ý yaþadýðýmýz yýlla
rýn dýþýnda bir yaratýcý olarak gördüðüm sýrada, onu
okunmaya deðmez bulanlar da vardý. Demek ayný ya
zarla ilgili birbiriyle uzlaþmasý olanaksýz yorumlar ola
biliyor. Bütün yorumlarýn doðru olduðu savýnýn geçerli
olduðunu sanmýyorum. Zaman, sanýrým eleþtiriyle uð
raþanlarý da ikiye ayýrdý. Yazarý ve yapýtý topun aðzýnda
gören eski eleþtiri bugün ne yaþýyor, ne de aslýna baký
lýrsa, yaþadýðý kadarýyla edebiyatýmýzý anlýyor.
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Sözgelimi Barýþ Býçakçý ya da Ayhan Geçgin’in ede
biyatýmýzýn son yýllarýnda sahip olduðu en önemli yeni
yazarlar arasýnda bulunduðu savýna gönül indirmeyen
lerin demek baþka yazarlarý vardýr ve onlarý iyi oku
maktadýrlar. Aslýnda sorun da bu: Roman ya da öykü
yazarý da öteki yazarlarý okuyup deðerlendirebilir ki,
bunun olabildiðince geniþ bir yazar çoðunluðunu kap
sayan bir dalga olarak ilerlemesi, edebiyatýmýzý bugün
bulunduðu eteklerden yukarý çýkarýr.
Ben okuyamadým, denenler arasýnda Ayhan Geç
gin’in Kenarda romaný da varsa ya da Barýþ Býçakçý’nýn
yazýnsal dünyasýndaki yalýnlýðý üstüne kendi görüntü
lerini örtmeye çalýþanlar çýkýyorsa, araya bir duvar
çekilmiþ sayýlýr. Kenarda orada durur ya da Sema Kay
gusuz’un Yere Düþen Dualar romaný þaþýrtýcý geldiði
için mi dilsiz gibi davranýr çoðunluk? Deðilse, Ayhan
Geçgin’in Gençlik Düþü ya da Hüseyin Kýran’ýn Resul
romanlarýyla mý ilgilenmiþlerdir? Murat Yalçýn’ýn Þen
Saat kitabýndaki öyküler kendiliðinden yatkýn olmadý
ðýmýz türdeyse, onlardan uzak mý durmalýyýz? Sorular
çoðaldýkça eleþtiriden uzaklaþýyorsak, yoksulluðumuz
nicedir...
Geçen iki yýlda yayýmlanan roman sayýsýnýn bir
denbire týrmanmasý karþýsýnda hayýflanýp daha az ve
iyi roman yazýlmasýný isteme tuhaflýðý yerine, Yere
Düþen Dualar, Uykularýn Doðusu, Kenarda, Resul,
Gençlik Düþü gibi romanlarý iyi okuyup deðerlendir
mekle yetinebilir eleþtiri. Bu romanlarýn birinin belki
birçok romanýn yerine geçebileceðini düþünürüm ki,
bu da eleþtiride öznel bir duruþtan gelir.
Bir zamanlar, “Niçin yeni yayýmlanan romanlar
üstüne pek yazmýyorsun?” denirdi. Niçin öyle yaptýðý
mý biliyorum, ama bu soru sorulduðuna göre, anlatsam
da anlaþýlmayacaktý.
Eleþtiriyi, yeni yayýmlandýðý için ilgi bekleyen
romanlarýn peþindeki kelebek avý olarak görenlerin,
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bir romaný altý ay sonra deðerlendirmeye baþlayan
yazarý anlamalarý olanaksýzlaþýyor. Bunun yerine, yeni
lerin peþindeki izciler çýkýyor öne ve onlar, “Ýþte böyle
olmalý,” denerek örnek gösteriliyor. Ya da kimliðini
aykýrý duruþundan alan þair, tam karþýsýnda duranýn
yazdýðý kitaplara övgüler yazarken sanki yok oluyor.
Bu resmi iliþkiler ve karþýlýklý sevgiler içinde neler
yaþandýðýný kurcalamakla görevli deðiliz neyseki.
Eleþtiri duyargalarýný yeni bir romanýn ya da öykü
nün deri altýna geçiren sezgi, duyarlýk ve bunlarý besle
yen yaratýcý bilgi: Eleþtiriyi böyle yaþayanlar için baþ
kalarýnýn beklentisi anlamsýzlaþýr. Orada yalnýzca
metin ile yazar vardýr, karþý karþýya, eleþtiri yazarýný da
dýþardan çekip içine alan yazý...
Julien Gracq’ýn Sirte Kýyýsý’ný okurken düþtüðü
nüz kuyudan çýkmak için önce kuyunun üstünüze attý
ðý karanlýða alýþmanýz, tutunacak yerleri seçmeye baþ
lamanýz, sonra sabýrla ýþýða týrmanmanýz gerekir. Ara
da genç bir yazarýn ilk kitabý gelirse, ona da ayný saygý
yý göstererek. Çünkü bu tür eleþtirinin konusu eski ya
da yeni ya da genç ya da yaþlý deðil, eskimeyen metin
lerdir.
Demek eskiyen, tökezleyen metinlere sýra pek gel
mez. Bu arada þu sorulur: Niçin beðendiðiniz kitaplar
üstüne yazýyorsunuz –da beðenmediklerinizi eleþtirmi
yorsunuz?
Sorunun bir anlamý var, yadsýmýyorum. Kitap taný
týmý yapanlarýn karþýsýna bu ikilem daha sýklýkla gelir,
ama eleþtiriyi kitaplardan baðýmsýz, yazarýn yazmakla
sýnýrlý, dýþa açýk olmasý gerekmeyen, tersine, içe daha
dönük bir uðraþ olarak alan eleþtirmenin seçimi tama
mýyla özneldir ve o öznellik içinde de kendine yakýnlýk
duyduðu kitaplarý seçmesi doðaldýr. Çünkü bu eleþtir
menin yazdýklarý kitaplar için deðil, kendi eleþtiri anla
yýþýnýn yapýtaþlarý içindir. Dolayýsýyla olumsuz olandan
çok, bir yapýyý kurmaya yarayan nitelikli örnekler daha
17

deðerlidir onun için.
Yazýnsal yazý, biçimi ve diliyle aslýnda sýnýrsýz ola
naklar barýndýrýr. Bugünkü edebiyatýmýzda bu olanak
larýn ancak kýsýtlý deðerlendirilmesinin nedeni olmalý.
Belki sabýrsýzlýktýr bir nedeni; art arda yeni kitaplar
yayýmlamaya çalýþmak, dolayýsýyla daha özgün, derinli
ði daha dipte arayan, kendinden önce sayýsýz kere yazýl
mýþ olanlarý yazmamaya özen gösteren tutum içinde
olmak için, sabýrlý olmak gerekir. Oysa dýþarda onu
çaðýran çekim alanlarý var; gençlik kýpýlarý içindeyken
adýndan söz ettirmek, belki ünlü olma þansýný yakala
mak...
Bu yüzden Sait Faik gibi yazanlarýn yanýnda Orhan
Kemal gibi yazanlar dururken, öte yanda Bilge Karasu,
Orhan Pamuk gibi olma eðilimi çoðalýr. Kendi gibi
olmanýn güçlüklerini aþanlarýn sayýsý elbette az. Gene
de yýl
da üç yüz el
li ro
man ya
yým
la
ný
yor ya da genç
öykücülerin yazdýklarý birbirine benziyor diye hayýflan
mak yerine, tartýþmaktýr doðru olan. Yoksa kendi eleþ
tirisini yaratma güçlüðü çeken kuþaklar, ayrýþmak yeri
ne tesbihböceði gibi davranýr. Ýkinci Yeni’yi, 1960’larda
ve 1970’lerde yazýlan þiiri ve þairleri ve 1950’lerden
sonra öykücülüðümüzün yaptýðý üç atýlýmý düþünelim:
Adamakýllý kapsamlý eleþtirilerle var olmuþ, deðiþmiþtir
o dönemlerin edebiyatý. 1980’den sonra eleþtiri büsbü
tün kendi içine kapandýysa, bundan edebiyatýmýz
kazanmadý.
Artýk üstünde bile durulmadýðý için sözü edilme
yen “eleþtiri yokluðu” tartýþmasýnýn bir ucunda, var
olan eleþtirinin yarattýðý umutsuzluðun payý da vardýr
ve buna hak verilebilir: Eleþtiriyi bir anlama ve çözüm
leme etkinliði olarak görenler, kendi yapýtlarýnýn derin
likli yorumlarýný istemiþlerdir. Ne ki, öteki uçta, yaratý
cý yazarlarýn eleþtiriden uzaklýðý var: Eleþtiriyi kendi
yapýtlarý için nöbette duran bir etkinlik olarak görme
alýþkanlýðýndan kurtulamadýlar.
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Eleþtirinin adýný çözümleyici eleþtiri koymamýn
nedeni baþlangýçta bunlarý düþünmüþ olmamdý. Çözüm
leyici eleþtiri yargýlamaya gönül indirmek yerine, metin
içinden tek tek seçtiði ilk anlamlarýn baþka anlamlarý
olup olmadýðýný araþtýrýr, okura bir yapýtý görüp anlama
nýn yollarýný gösterir. Kendini okutmanýn eleþtiriyi
yaratýcý bir yazý olarak almaktan baþka bir yolu olmadý
ðý da orada görülür. Öyle ki, bir romancýnýn, öykücünün
ulaþtýðý düzeyde yaratýcýlýk düzeyine ulaþmayan eleþti
ri, eleþtirinin saatini kurma becerisini taþýyamaz.
Kundera, “Hayat kýsa, okuma uzundur,” der. Eleþ
tiri kendi ömrünü de uzatýyorsa, yaratýcý yazýyla ayný
düzeyde bulunmayý baþarmýþtýr. Öte yandan, eleþtiri
nin ömrünü uzatan edebiyat yapýtýnýn da demek ki
ömrü uzamaktadýr. Bu iliþki içinde artýk yaratýcý yaza
rýn kendisine gereksinim kalmaz. Eleþtiri, demek ki
okuma ve okur ile yapýt arasýndaki iliþki, hayatýn doðal
bir parçasý olarak birbirleriyle alýþveriþ içinde yaþar
ken, yaratýcý yazar kendi adasýnda yazmayý sürdür
mektedir.
Eleþtiri yazýlarý yazarken dýþardan gelen bir baský
duymadýðýmý söylersem, durumumu tam açýklaya
mam. Yazýlanlar üstüne olumlu yargýlar vermemi bek
leyenler yanýnda, olumsuz yargýlara karþý silahlarýný
konuþturmak isteyen tuhaf insanlar da var. Karanlýk
olanlarý bile. O arada, yanlýþ yargýlar yüzünden düþü
len piþmanlýklarla pek yüz yüze gelmedim, ama sözge
limi, bir baþlýk altýnda ya da bir döneme iliþkin deðer
lendirmelerde unuttuklarým olabilir. Olmuþsa, edebi
yatý güncel oluþumu içinde izleme alýþkanlýðým olma
dýðýndandýr. Kaldý ki kalýcý olan her zaman günceldir.
Eleþtirinin kalýcý olanýysa, önce sivil olmak zorundadýr.
Kasým 2007
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Genç Yazarlar Nasýl Baþlýyor?
Daha yaþken eðilmesi beklenen genç yazarýn kar
þýsýnda dik duruþlu eleþtirmen tavrý geride kaldý, ama
en yapýcý tutumlar bile hizaya çekme içgüdüsüyle dav
ranabilir, genç yazarlar üstüne konuþmanýn görece
kolaylýðý eleþtiriyi saðýrlaþtýrabilir. Hiç deðilse kendi
doðrularýyla yerlerini almýþ yazar ya da eleþtirmenlerin
kaçý önlerine gelen genç yazarý kendileriyle eþit
konumda görüyor? Tanýdýklarým arasýnda bu doðru
nun en içtenlikli örneði Memet Fuat’tý; Melih Cevdet’e
nasýl davranýyorduysa, ilk kez karþýsýna gelen küçük
Ýskender’i de ayný saygýyla karþýlardý. Sevgisinde de,
öfkesinde de genç yaþlý ayrýmý yapmazdý.
Ýki genç yazarýn ilk kitaplarýný okuma süreci
boyunca bu düþünce gelgitleri arasýnda kaldým. Ahmet
Büke (1970) ve ilk öykü kitabý Ýzmir Postasý’nýn Adam
larý ile Betül Akdoðan (1986) ve ilk kitabý Sonra Bana
Kuþ Dediler’i bir arada düþünürken aslýnda birbiriyle
ilintisi zayýf iki yazarýn kitaplarýndan söz ettiðimi bili
yorum.
Betül Akdoðan on sekiz yaþýnda, bir uzun öykü
yazdýktan sonra, belki de orta yaþlarýný süren yazarla
rýn kapýsýndan içeri girmek isteyip de baþaramadýðý bir
yayýnevinde ilk kitabýný yayýmladý. On sekiz yaþýnda,
ilk kitabýný yayýmlamak için bile çok genç bir yazarýn,
23

taþradan gönderdiði kitap yayýncý için yeterince ilgi
çekicidir. Burada yayýnevi gencecik bir yazarý yürek
lendirmek isterken, bu sýradýþý duruma okurun ilgisini
de çekmek istemiþtir.
Ýlk kitabýný yayýmladýðý için genç yazar olarak
görmemizde sakýnca olmayan Ahmet Büke’nin böyle
bir þansý olmadý. Sonunda Ahmet Büke’nin bulundu
ðu yerle Betül Akdoðan’ýn geldiði yer arasýnda büyük
bir farklýlýk da var. Çok sayýdaki genç öykücü arasýn
da, Son zamanlarda iyi bir öykücü var mý? sorusuna
ilk verdiðim ad Ahmet Büke. Ýzmir Postasý’nýn Adam
larý da 2004’ün önemli birkaç öykü kitabýndan biri.
Ahmet Büke’nin bir ilk kitaba sýðdýrýlmasý hiç de
kolay olmayan öykü dünyasý sabýrla yaratýlmýþ bir biri
kimin sonucu olmalý. Kitabýndaki on beþ öykünün her
birinde az rastlanýr çeþitlilikte yaþantýlar ve kiþilikler
var. Çok düþünüp az yazarak taçlandýrýlacak sabýr,
Ýzmir Postasý’nýn Adamlarý gibi bir kitaba dönüþecek
se, niçin beklenmesin.
Ahmet Büke’nin öykü dili ve biçiminin öykücülü
ðümüzün geleneksel çizgisine yakýn durduðu, ama
geleneksel, verilmiþ biçimlerden de kendini ayýrdýðý
söylenebilir. Okuma sýrasýnda, Bu yazarýn güçlü göz
lemleri, ayrýntýlarý seçme yetisi, süzülmüþ bir duyarlýðý
var, diye düþündürüyor. Ahmet Büke’nin anlattýklarýný
ben anlatamazdým, diye de düþündüm. Yaratýcýlýkla
deðil, yaþantýyla ilgisi var bunun. Daha çok yaþadýðýn
dan deðil, hayatý görme biçiminin farklýlýðýndan.
Bir öykü ne anlatýr, sorusuna Ahmet Büke’nin
öyküleriyle verdiði etkili karþýlýklar okuru hemen kav
rarken biçimle ilgili kaygýlar ikincil kalýyor. Biçimleri
bakýmýndan zayýf öyküler mi, elbette deðil; ama bir
tümcenin daha iyi yazýlabileceði, birbirini üreten
anlamlarýn daha sýký dokunabileceði, sözcük seçiminde
daha titiz olunabileceði görülüyor. Sözgelimi bu neden
ler yüzünden “Hafta Sonu Þeyleri; Raký ve Uskumru”
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nun, kitabýna pamuk ipliðiyle baðlandýðýný da görebilir
di.
Öte yandan, kaygýlarý, paylaþma duygusu bu denli
güçlü bir öykücü ilk kitabýnda bütün barutunu tüket
meyi de düþünmez. Gene de bu aþamada genç yazarý
bekleyen tuzaklar vardýr. Sözgelimi, artýk baþka türlü
öyküler yazmaya özenebilir. Orada ilk tökezleme baþlar.
Çünkü bir öykü anlayýþýndan ötekine geçmek, sanýldýðý
kadar kolay deðildir. Ýlk kitaba harcanan emek ve
zaman, ikinci kitap için bulunamaz. Dolayýsýyla aldatýcý
özenilerin tuzaðýnda, ilk kitaptan zayýf öyküler yazýl
maya baþlanýr ki, bu sokaktan denize çýkýlmaz. Neyse
ki Ahmet Büke kendi anlayýþýnda, en azýndan onu tam
tüketene kadar kararlýlýk gösteriyor.
Ýzmir Postasý’nýn Adamlarý’ndaki öykülerin birini
öbüründen ayýrmak kolay deðil. Ayný zaman aralýðýnda,
yoðunluðunda yazýldýklarý belli. Yer yer etkileyici du
rum ve kiþilik betimlemelerinden, sözgelimi “Foto
Nuri’nin Resimli Hatýratý”nda Clark Fehim’i, Terzi
Tahir’i okurken etkilenmemek olanaksýz. Kitabýn en
uzun öyküsü “Yüz Elli Ýkilikler” gerçekten de uzun bir
hikâyeyi anlatýr. Ellili yýllarý, 27 Mayýs’ý, yetmiþleri,
Ýzmirli olmayý, anlatýcýyla öykünün kahramaný Faruk’
un bütün bu yýllar içinde yaþadýklarýný, öyküyü bir an
önce okuyup bitirme isteðini uyandýrarak anlatan “Yüz
Elli Ýkilikler”, kitabý bir zýrh gibi sarýyor. Onun yanýnda
“Kara Erik Yazý”, “Ýzmir Postasý’nýn Adamlarý”, “Hisa
raltý Teþkilatý” gibi aðýrlýðýný hissettiren öyküler ve
küçük bir oðlanýn demirci Zanos Usta’nýn yanýna çýrak
olarak verilmesini anlatan “‘Çýrak’ Aranýyor...” gibi duy
gusal bir öykü de var.
Öykülerin kendi yaþadýklarý hayatlarý kendileri
belirlemeye çalýþan insanlarý hep yalnýz kalpleri, kana
dý kýrýk kimlikleri ayakta tutmaya çalýþýyor. Kendileri
için yaþanasý görmedikleri hayatlarý baþkalarý için
yaþarken, bedelini de ödüyorlar. Bilinen anlayýþlara
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yakýn görünüp tamamýyla baþkalarýnýn görmediði
hayatý açýða çýkaran öyküler bunlar.
Ahmet Büke’nin belki kusursuz olmayan, ama
konuþma diliyle, bazen argoyla alýþveriþ içinde, zengin
bir dili var. Sözgelimi “Haftasýna Feriye sýr oldu” ya da
“Fethi yemin aldý aðzýmdan” diye anlatýr; “Þap meme
lerinden öpüverdim. Mis koktu iç pilavý gibi” ya da
“Ýskeleye kadar topukladým. Paslý korkuluklar çýktý
karþýma. Ne zamandýr açýlmayan turnikeler. Hopladým
üzerlerinden” diye de. “Alacaðým ulan bu kýzý. Kaburga
dolmasýndan ziyade midye yapýyor,” tümcesi de, çok
yerine ziyade sözcüðündeki inceliði düþünerek okun
malý.
Gelgelelim, pek çok eski yeni yazarýmýzýn bile kul
lanmaktan erinmediði “diðer” sözcüðünü Ahmet Büke’
nin de, Betül Akdoðan’ýn da düþünmeden kullanmalarý
irkiltici. Yerine “öbür, öteki, beriki” gibi güzel sözcükler
varken, o itici diðer sözcüðünün terk edilmesi gerekti
ðini nasýl anlatmalý! Bir de yanlýþ ve yersiz edilgin kul
lanýmý var. Örnekse, “... kimseyi tanýmadýðým bu þehir
de tek þansým, denildiði gibi bana ulaþýlmasýydý,” ya da
“Þu Faruk denilen adam...” tümcelerindeki denilen
sözcüðünün doðru biçimi, dendiði ve denen olmalýdýr.
Neredeyse gençlikten çýkmak üzereyken ilk kita
býný yayýmladýðý için gençliðinden kuþku duymama
mýz gereken Ahmet Büke, geçen yýlýn en önemli birkaç
öykü kitabýndan birinin yazarý, dersem, bir sav öne
sürmüþ oluyorum elbette, yitirmekten korkmadan...
Betül Akdoðan’ý Ahmet Büke ile karþýlaþtýrmak ola
naksýz. Sonra Bana Kuþ Dediler gencecik bir yazar ada
yýnýn yazma tutkusunun ürünü. Önemli bir edebiyat
kitaplarý yayýncýsý olan Can Yayýnlarý’nýn editörlerinin
yayýmlanmaya deðer bir kitapla karþýlaþtýklarýný düþün
dükleri belli. On sekiz yaþýnda, gencecik bir yazar, hem
de taþrada yaþýyor: Onun için kullanýlacak ölçütler,
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Ahmet Büke’ninki gibi olmaz.
Sonra Bana Kuþ Dediler, anlatýcýnýn yazdýðý mek
tuplar içinde süren bir uzun öykü. Hastanede yatan kýz
çocuðunun mektuplarý günlük biçiminde yazýlmýþ.
Annesiyle iliþkilerini bazen okurla, bazen annesiyle
karþýlýklý söyleþim içinde yansýtan çocuk, annesini
yitirdikten sonra kendi baþýna ayakta durmaya çalýþýr.
Neredeyse acýklý bir ergenlik öyküsü.
Sonra Bana Kuþ Dediler’in sýnýrlý bir dili var. Ýzmir
Postasý’nýn Adamlarý’ndaki, sokak dilinden, argodan,
eski sözcüklerden yararlanarak zenginleþtirilmiþ dilin
oluþturduðu büyük sözlüðün kýsaltýlmýþ bir biçimi Son
ra Bana Kuþ Dediler için hazýrlanmýþ. Kýsýtlý bir sözlük
ten yazýnsal dil çýkarmak da güçleþmiþ. Sanki þiir yaþý
hep erken gelir de, öykü ya da romanýn düzyazýya daya
lý dili olgunluk dönemlerini bekler. Betül Akdoðan’dan
on sekiz yaþýnda yazýnsal dil birikimine sahip olmasý
beklenemez belki, ama bu da okunan kitabý deðerlen
dirme ölçütlerini bozar. Sonra Bana Kuþ Dediler’in
diliyle on sekiz yaþýn ilk kitabý yayýmlanýr da, sonrasý
gelmez.
Sonra Bana Kuþ Dediler’in ilk kitap acemilikleriy
le dolu baþlangýç bölümlerinden sonra belirgin bir iyi
leþme baþlýyor. Bir on sekiz yaþ durumu. Yazýnsal bir
metni kotarmak için önceden oluþmuþ birikimden
deðil de, ilk kitabýn yazýlma süreci içinde oluþan biri
kimden söz ediyoruz.
Sonra Bana Kuþ Dediler’de karþýdakilere söylev
biçemiyle anlatýlanlarýn bir çocuða mý, bir gence mi,
yoksa yaþýný almýþ olgun birine mi ait olduðu anlaþýla
mýyor. “Hayatýn güzel yönünü keþfedebilmek için yaþa
mayý bilmelisin. Kendini yaþatmalýsýn. Ben yaþamak
için yaþatýyorum. Eðer sen de yaþamak istiyorsan
yaþatmayý bilmelisin...” biçiminde süren bu söylev biçe
minin getirdiði bir kolaylýk var. Söylevin içinden doðal
lýkla dökülen öðütlerin, aforizmalarýn bir ergenin aðzýn
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dan çýktýðýný düþünmek de zor.
Öykünün sonlarýna doðru küçük kýz, “Artýk rüzgâ
rýn sürüklediði yere gitmeyeceðim,” diyor. “Kendi rüz
gârýmý kendim yaratacaðým. Yelkenleri ben ayarlayaca
ðým.” Onsuz yapamadýðý annesinin ölümünden sonra
kendine yeni bir hayat ararken, okurun metinden
çýkardýðý küçük kýz gibi deðil, olgun bir kadýn rahatlý
ðýnda vermeye baþlar kararlarýný.
Sonra Bana Kuþ Dediler, genç yazarýnýn verdiði
anlamýn gerektirdiðinden çok uzun tutulmuþ. Daha
kýsa, yoðun bir metin, kusurlarý da azaltabilirdi. Ýyi bir
baþlangýç yapma fýrsatý kaçýrýlmýþsa, asýl neden saný
rým burada ve aceleci olmakta. Betül Akdoðan, yazma
kararlýlýðýný sürdürüp bu kusurlarý yok etmenin yolla
rýný bulduðunda yürüyebileceðini, bulamadýðýnda
tökezleyeceðini herkesten önce kendisi görebilir.
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