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Anday: Ozan, sonsuz bir yolda
varamayacağı ereği araştırır durur
Doğan HIZLAN
Son olarak yayımladığı « 0 lümsüz.ük Ardında Gılgamış»
adlı kitabıyla Türkiye iş Ban
kası Büyük Edebiyat Ödülü nü
kazanan Melih Cevdet Anday,
Cumhuriyet in sorularını yanıt
ladı
— «Türkiye iş Bankası Bü
yük Edebiyat Ödülü nü kazan
dınız. Bu ödülle ülkemizin he
men hemen e n seçkin ödülle
rini kazanmış bir şairsiniz, Ödüilerin sanatçıya yararı oldu
ğu kanısında mısınız? Özellik
le gençierin ödüllendirilme açı
sından durumları ne?»
— Ödüiierin sanatçıya para
sal yarar' olduğu yadsınamaz.
Bunun dışında kitap satışının
artması da sanatçıyı dolaylı olarak ilgilendirir. Ama ödülle
rin belki de en büyük yararı,
yazın - sanat çevresi dışında
kalmış olanlardan bir bölüğü
nü çekmesi, kazandırmasıdır
sanırım. Çünkü sıradan
bir
okurun,
gittikçe
çoğalan
yazın - sanat ürünleri arasın
da bir seçme yapabilmesi, ya
zık ki, kolay değil. Gerçi ödül
lerin bizde de, başka ülkeler
de de en doğru seçimi göster
dikleri söylenemez; ancak bu
rada önemli olan, seçilmiş ki
şi, yo da belli bir yapıt değil,
yazın ve sanattır.

şum yöntemini ve sürecini özetleyebüir misiniz?»
— Şiirin kaynoklan sayılma
yocak denli çoktur Bu bakım
don belli bir şiir kuramının sü
rekli geçerliğinden söz etmek
güçtür Ben, genellikle
şiir
dışında arayagelmişimdir şii
ri. Başko bir deyişle, düşüne
bileceğimiz bütün konuları şiir
diline geçirmektir ozanın işi.
Böy!ec8 ozan, sonsuz bir yol
da, varamayacağı bir ereği araştırır durur. Sürekli bir araş
tırmadır şiir. Bu bakımdan ozanı Sysiphos'a berzetebiliriz;
sabadır onun tek gücü Şii
rin kuramı, onun tekniği ile icIcedır, bu iki öğe birbirinden
ayrılamaz. Bunlardan hangisi
nin ötekini oluşturduğunu söy
lemek olanaksızdır. Gösteren
ile gösterilenin özdeşliğine ben
zer bu. Diyebilirim ki, kuram
lar her şiire uyar.

TEK GÜCÜ SABIR — Melih Cevdet Anday: «Sürekli bir araştır
madır şiir. Bu bakımdan ozanı Sysiphos’a benzetebiliriz; sabır
dır onun tek gü cü...»
(Fotoğraf: Cengiz CIVA)

Gençlerin ödüllendirilmesi so
rununa gelince; bir bakıma asıl ödülü gerekseyen onlardır;
ama bu. bir dokuncayı da Içinde taşır sanıyorum, ödül,
bir kurumdur ve gençler sa
natla didişmeye başladıkların
da, kurumlaşmanın getireceği
güven ve doymuşluktan ken
dilerini korumayı bilmelidirler.
— «ölümsüzlük Ardında Gıl
pamış'ın niteliği üzerine ne
söylemek İstersiniz?»
— Bu soru İle yeni kitabımı
mı, yoksa o kitaptaki uzun şii
ri mİ amaçladığınızı bilmiyo
rum. Ben Kolları Bağlı Odysseus, Troya Önünde Atlar ad
lı uzun şiirimde de kimi söy
lenceleri ele almıştım, «ölüm
süzlük Ardında
Gılgarmşsda
da, Gılgamış söylencesinin be
ni ilgilendiren birkaç tsmasını
İşlemeye çalıştım. Söylenceler
yazın ve sanat için tükenmez
bir hazinedir bence, J.P. Şort
re, «Bütün yapıtlar bir söylen
ceye varmalıdır» demişti. Ben
bu sözü, söylencelerdeki ölüm
süz İnsancılığın yeni yorumlar
la değerlendirilmesi biçiminde
anlamaya yatkınımdır. Böylece konu sorunu mutlu bir çö
züme ulaşır. Çağdaşlığı yaka
lamanın en verimli yoludur bu.
— «Şiir dışında, roman, de
neme türlerinin ustasısınız. Şi
irinizle bu türler arasında bir
alış - veriş var mı?»
— Şiir dışındaki yazın tür
lerinde yayımladıklarım, o tür
lerin zorunlu yapı başkalıkları
dışında, sanırım, şiirlerimdeki
temaları, sanat, İnsan »e top
lum anlayışımı İçerir.
Başka
türlü de olamazdı. Yapıtları
mın tümü birarada ele alınıp
İncelenirse, bu gerçek ortaya
çıkar. Ancak, sırası gelmişken l
söyleyeyim, bizde bu tür eleş- I
tlri daha başlamadı;
eleştir- .
menlerimiz, yazın türlerinin bi
rinde uzmanlaşmcyı yeğliyorlar
gibi görünüyor. Oysa, çeşitli
türlerde ürün verenlerin, kişilik
olarak ele alınmaları, düşün
ve bütünsellik acısından İlginç
sonuçlar verebilir. Hatta böy'ece, yazınımızın ve sanatları
mızın felsefi özleri söz konu- “
su edilebilir kİ, bu durum, ya
zın - sanat alanının sınırlarını
genişletir.
—

«Başlangıçtan bugüne şi

ir kuramınızı (The conception
of poetry) oluştururken hangi
kaynaklardan

yararlandınız?

Açıkçası şiir kuramınızın olu-
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