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Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþlarýnda kitleler psikolojik olarak etkilenmiþ, bilhassa Ýkinci Dünya Savaþý&rsquo;nda Avrupalýlar
birbirine girmesi, þehirlerin bombalanmasý, kitlelerin evinden yurdundan olmasý, klasik olan her þeye tepki gösteren bir gençlik
ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. SSCB&rsquo;nin de tahrikiyle ülkemiz de Batý&rsquo;da olup bitenlerden etkilenmiþ, vezinli kafi
þiir ve kurallý düzyazýya karþý çýkan Birinci ve Ýkinci Yeni akýmlarý türemiþtir. Üçüncü Yeni olarak biz, aradan geçen seksen-do
sonrasýnda bu anormal dönemin kapanmasý ve normalleþme sürecine girilmesi gerektiðini düþünüyoruz. &ldquo;Yani artýk þiir ö
kafiyeli, nesir de kurallý yazýlmalýdýr&rdquo; görüþünü savunuyoruz.

SEFA KOYUNCU ÝLE RÖPORTAJ /Zeynep Didem GEZGÝN

Siz deðerli okuyucularým için, gazeteci yazar Sefa Koyuncu ile kültür, sanat ve edebiyatýmýza dair bir röportaj gerçekleþtirdim. T
en baþta da Üçüncü Yeni&rsquo;yi sordum. Sorularýmý ve aldýðým cevaplarý sizlerle paylaþmaktan büyük bir mutluluk duyuyoru
Zeynep Didem Gezgin: Sefa Bey, kýsaca kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Sefa Koyuncu: 1950 yýlýnda, Konya'nýn Ilgýn ilçesine ba
kasabasýnda doðdum. Ýlk ve ortaokulu kasabamda okudum. Konya Karatay Lisesi ve Ankara M. Rüþtü Uzel Kimya Meslek
okulunu bitirdim. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünden mezun oldum. Lisans tezimi SÜ
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý bölüm baþkaný Prof. D r. Mustafa Özcan'ýn danýþmanlýðýnda; Yeni Adam ve Yedi Tep
dergilerinin kurucusu, eleþtirmen-yazar Hüsamettin Bozok'un edebî makaleleri üzerine hazýrladým. Eðitim Fakültesinden
pedagojik formasyon aldým ve edebiyat öðretmeni oldum. Ancak o yýllarda zaten gazeteciliðin içinde olduðum için mesleðime
devam ettim. Askerliðini, Tekirdað- Çorlu'da yaptým (1970-72). Uzun yýllar, Etibank Seydiþehir Alüminyum Tesisleri Araþtýrma
Laboratuvarlarýnda laborant ve teknisyen olarak çalýþtým. Seydiþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkanlýðý yaptým. Ermenilerle ilgil
araþtýrma dalýnda, þiir ve köþe yazýsý dallarýnda baþarý ödüllerim var. Türkiye, Türkiye Pazar, Bâbýâli'de Sabah gazeteleri ile
Anadolu gazete ve dergilerinde (Seydiþehir Postasý, Yeni Meram) 20 yýlý aþkýn yazdým. Yazarlýk hayatýmý kültür ve sanatýn
baþkentinde devam ettirmek gâyesiyle, 2000 yýlýnda Ýstanbul'a yerleþtim. Bâbýâli Kültür Yayýncýlýðý'nda (BKY) editörlük ve y
yaptým (2001). Hâlen, Türkiye gazetesinin, günlük yayýnlanan Kültür-Sanat sayfasýný yönetiyorum. Yine, Türkiye gazetesinde
"Yaþadýkça" sütun baþlýðýyla köþe yazýlarý yazýyorum. Üçüncü Yeni: Ölçülü Þiir-Kurallý Nesir Hareketi'nin kurucusu; sarý basý
Yazarlar Birliði (TYB) üyesiyim. Yayýnlanmýþ kitaplarým:Don Kiþot Sendromu Ermeni Soykýrýmý Komedyasý, (BKY) , 2001 Ýs
r a k' ta Kanlý Þafak / Þiirler, (M a v i W e b), 2004 Ýstanbul www.mavizaman.com sitesini kurdum ve yönetiyorum. Mail adresim
sefakoyuncu@hotmail.com
ZDG: Üçüncü Yeni akýmý nedir? SK: Üçüncü Yeni kýsaca, &ldquo;ölçülü þiir ve kurallý nesir&r
Tabiatýyla ölçüsüz kafiyesiz yazýlara þiir denilmesine ve düzyazýda devrik cümle kullanýlmasýna karþý bir akýmdýr. Bir gurup ar
birlikte, 2006 yýlýnda internet (Google) üzerinde Üçüncü Yeni Þiiri ve Üçüncü Yeni Nesri gruplarýný kurduk. Daha sonra da
mavizaman.com sitemiz hizmete girdi.Fikrimizin temeli, yani çýkýþ noktamýz þudur: Edebiyat tarihinin baþlangýcýndan itibaren þ
adýyla bilinen ilk yazýlý ve sözlü metinler ölçülü kafiyelidir. Öteden beri þiir ölçülü, düzyazý ise serbesttir. Yani düzyazýda ölçü ar
diyelim on kelime bir diðeri ise tek kelime olabilir. Þiir öyle deðildir; her milletin kendine göre þiir ölçüsü vardýr ve þiirler bu ölçüler
Bizde hece ve aruz ölçüleri vardýr. Bu ölçülerden birine uygun yazýlan metinler þiir; ölçüsüz yazýlanlar ise nesir, yani düzyazýdýr
boyunca hep böyle olagelmiþtir.Kaþgarlý Mahmud &rsquo;un D ivân ü Lügati&lsquo;t Türk isimli kitabýndaki þiirler ölçülü kafiyel
Karahanlýlar, Selçuklular , Osmanlýlar döneminde þiirler ölçülü kafiyelidir. Cumhuriyet döneminde de þiir ölçülü kafiyelidir. Son d
gelen þairlerinden Mehmet Akif Ersoy (aruz vezniyle), Necip Fazýl Kýsakürek þiiri ölçülü (hece vezniyle) ve kafiyeli yazmýþtýr. Fa
fiz Çamlýbel&rsquo;in de aralarýnda bulunduðu Beþ Hececiler, hece vezniyle yazmýþlardýr. Düþünce derinliði ve estetik yoðunlu
&ldquo;geleneðe baðlý çaðdaþ Türk þiirinin önemli isimleri&rdquo; arasýnda yer alan Osman Olcay Yazýcý, vezinli ve kafiyeli ya
serbest þiire karþý çýkmýþtýr. Birçok eseri bestelenen Sabahattin Ali, vezinli kafiyeli modern þiirler yazmýþtýr.Þiirde serbest deni
ortaya çýkýþý daha yenidir. Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþlarýnda kitleler psikolojik olarak etkilenmiþ, bilhassa Ýkinci Dünya
Savaþý&rsquo;nda Avrupalýlarýn birbirine girmesi, þehirlerin bombalanmasý, kitlelerin evinden yurdundan olmasý, klasik olan
her þeye tepki gösteren bir gençlik ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Nagazaki ve Hiroþima&rsquo;ya atýlan atom bombalarý ins
üzerinde çok büyük olumsuz etkiler yapmýþ, kurulu düzenlere karþý isyan hareketleri baþlamýþtýr. SSCB&rsquo;nin de tahrikiyle
de Batý&rsquo;da olup bitenlerden etkilenmiþ, vezinli kafiyeli þiir ve kurallý düzyazýya karþý çýkan Birinci ve Ýkinci Yeni akýmlar
türemiþtir. Türkiye&rsquo;de Sovyetlerin etkisiyle vezinsiz kafiyesiz þiir yazma çýðýrýný açan Nazým Hikmet&rsquo;tir. Orhan Ve
arkadaþlarý her ne kadar Fransýz þiirinden etkilenmiþ olsalar da vezinsiz ve kafiyesiz yazmakta Nazým Hikmet&rsquo;in
yolundan gitmiþlerdir. Türk nesrinde devrik cümleyi baþlatan da yine Nazým Hikmet ve Nurullah Ataç&rsquo;týr. Bu dönem
edebiyatýmýzda dýþ etkilerle ortaya çýkan bir isyankârlýk ve anormallik dönemidir. Bu dönemde yazýlan serbest þiirler edebiyatý
tahrip edici tesirler býrakmýþtýr. Türk þiiri ölçülü kafiyeli, Türk nesri kurallýdýr. Türk düzyazý cümlesinde devrik/ters cümle yoktur.
Kitabeleri kurallý nesirle yazýlmýþtýr.Üçüncü Yeni olarak biz, aradan geçen seksen-doksan yýl sonrasýnda bu anormal dönemin
kapanmasý ve normalleþme sürecine girilmesi gerektiðini düþünüyoruz. &ldquo;Yani artýk þiir ölçülü kafiyeli, nesir de kurallý
yazýlmalýdýr&rdquo; görüþünü savunuyoruz. ZDG: Ücüncü Yeni akýmýnda yeni yetiþen edebiyatçýlar sizce yeterli mi? SK: Biz
yazan þairleri ve kurallý düzyazý yazan yazarlarý Üçüncü Yeni&rsquo;nin tabii üyesi kabul ediyoruz. Arkadaþlarýmýzdan Nihat K
aruz ve hece ölçüsü ile yazýyor. Üçüncü Yeni akýmýnýn önde gelen þairlerindendir. Onur B ö l ü k b aþ (Mahfi), hece ve aruz öl
Almanya'da yaþýyor . Afet Kýrat, hece ölçüsüyle güçlü þiirler yazýyor. Kadir Çetin, aruz ve hece ölcüsüyle yazýyor. Cemile Mele
Sevgi Korkusuz, kurallý nesirle güzel hikâyeler yazýyor. Bunlar ilk aklýma gelen isimler. Mavizaman þiir sitemizde 200 kadar ölç
kafiyeli þiir yazan deðerli arkadaþýmýz var. Üçüncü Yeni kurallarýna uygun yazan arkadaþlarýn eserlerini çýkaracaðýmýz bir der
yayýnlamak, ayrýca kitaplaþtýrmak için çalýþmalar yapýyoruz. Ferdî olarak kitap yayýnlayan arkadaþlarýz da var. Akým içerisind
roman ve þiir alanýnda çalýþma yapan arkadaþlarýmýz var. Ayrýca, Radyo Mavizaman internet radyosunda arkadaþlarýmýzýn s
http://mavizaman.com

Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir

Üreten: 23 November, 2017, 23:48

MAVÝ ZAMAN

þiirlerini yayýnlýyoruz.Bu arada, Ýstanbul&rsquo;daki bazý liselerden Üçüncü Yeni akýmýný anlatmak için panel ve konferans tek
alýyoruz. Bunlarý da deðerlendirerek Üçüncü Yeni akýmýný daha geniþ kitlelere duyurma imkâný bulacaðýmýzý düþünüyoruz.
KOYUNCU ZDG: Üçüncü Yeni þair ve yazarlarýndan ödül alan var mý? SK: Þahsen benim, Türkiye gazetesinin 80&rsquo;li yý
düzenlediði þiir yarýþmasýnda kazandýðým birincilik ödülü var. Anadolu Ýnsaný baþlýklý bu þiirim Kayserili sanatçý Ýsmail Sað
formunda bestelendi ve albüm kapaðý oldu. Anadolu Ýnsaný þiirimin yer aldýðý bu albüm Þölen Müzik&rsquo;ten çýktý ve ÝMÇ
satýlýyor. Ayrýca, Ermeni soykýrýmý iddialarýna dair araþtýrmalarýmla aldýðým bir ödülüm daha var.Yine, Seydiþehir Gazetciler
Cemiyeti'nin takdir ettiði "Köþe Yazýsý Baþarý Ödülü"m var.Üçüncü Yeni þairlerinden Nihat Kaçoðlu, Avrupa þiir yarýþmasýnda m
Kaçoðlu&rsquo;nun Siyah Güller Sokaðý isimli þiir kitabý da bugünlerde piyasaya çýktý.Batý&rsquo;da Üçüncü Yeni öncülerinde
Nobel Edebiyat Ödülllü Ýngliz þair ve yazar Thomas Stearns Eliot (1888-1965)&rsquo;dan da söz etmeliyiz. Eliot; &ldquo;Serb
þiir gerçek bir þiir olsaydý olumlu bir tanýmlanmasý yapýlýrdý. Oysa ben bunu ancak olumsuz kelimelerle tanýmlayabiliyorum
Kalýp yokluýðu (absence of pattern), 2 Kafiye yokluðu ( Absence of rhyme), 3 Ölçü yokluðu ( Absence of metre). Ölçüsüz bir þ
düþünemiyorum. Kafiye önemini yitiremeyecek&rdquo; diyerek, Avrupa&rsquo;da Üçüncü Yeni bayraðýný açan kiþidir ve Nobe
Ödülü sahibidir. ZDG: Medyada kültür sanat yayýnlarý yeterli mi? SK: Yetersiz. Kültür ve sanatýn da medyada en az siyaset,
magazin, ekonomi kadar önemli yer tutmasý lazýmdýr. Köklü dili, kültürü ve sanatý olan bir milletiz. Mimar Sinan, Bâkî, Nedîm g
dehâlar yetiþtirmiþiz. Hat, tezhib baþta olmak üzere birçok sanat dalýnda üç kýtayý hatta dünyayý etkilemiþiz. Kültür ve sanatýmý
yoluyla yansýtabilmeliyiz. Bunun içinKültür sanata radyo, televizyon ve gazetelerde daha fazla yer verilmelidir. Kültür sanatla
uðraþmak insanlara yeni bilgiler öðretiyor. Ýnsanýn estetik duygularýný yüceltiyor. Batý gazetelerinde kültür sanat sayfalarý 3 ve
sayfadýr. Bizde bazý gazetelerde kültür sanat sayfasý bile yoktur. Eðer kültür sanata yönelmeyi baþarabilirsek, toplumda siyaset
terörün olumsuz etkileri hafifleyecektir. Ýnsanlar kültür sanatla uðraþtýklarý zaman hayattan haz alacak ve daha mutlu olacaklard
Kültür sanat her zaman ön planda olmalýdýr. Þu anda Kültür ve Turizm Bakanlýðý baþta olmak üzere, belediyeler, valilikler kültü
aðýrlýk veriyor. Halkýmýz da önem veriyor. O zaman medyanýn da kültür sanata daha fazla yer vermesi gerekiyor ki, bunun
zamanla olacaðýna inanýyorum. Ayrýca kitap okumayý sevdirmenin yolu da kültür sanattan geçiyor. Zira kitap okumak baþlý baþ
bir kültür olayýdýr. ZDG: Mavizaman sitesinden baþka yerde yazý ve þiirleriniz yayýnlanýyor mu? SK: Türkiye gazetesinde paza
günleri çýkan &ldquo;Yaþadýkça&rdquo; baþlýklý bir köþem var. Ayrýca, Türkiye gazetesinde her gün düzenli olarak kültür sanat
hazýrlýyorum. Facebook, Twitter gibi sosyal paylaþým aðlarýnda sayfalarým var. Yazý, þiir ve video paylaþýyorum. ZDG: Mavi Z
Radyosu kaç tarihinde nasýl baþladý ? SK: Radyo Mavizaman, 23. 11. 2008 tarihinde yayýna baþladý. Ýnternet radyosudur ve
mavizaman.com sitemize þiir ekleyen arkadaþlarýmýzýn sesli þiirlerini yayýnlamak amacýyla kurulmuþtur. Düzenli olarak her akþ
21&rsquo;de açýlmakta ve gece 03&rsquo;e kadar yayýnýný sürdürmektedir. Þiirlerin seslendirilmesi ve MP3&rsquo;e dönüþtürü
video formatýnda düzenlenmesi ilgili arkadaþlarýmýz tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Radyo Mavizaman&rsquo;ýn müdavimler
kültür ve sanattan haz alan arkadaþlarýmýzdýr. ZDG: Gazeteci olmasaydýnýz hangi mesleði seçerdiniz, niçin? SK: Gazeteci
olmasaydým yine gazeteci olmayý seçerdim desem, saçma bir cümle mi olur? Tabii seçmek, istemek baþka, olmak baþka. Her
yiðidin gönlünde bir arslan yatar derler. Gazetecilik zor olduðu kadar da zevkli bir meslek. Köþe yazarlýðý da öyle. Milletimize ve
insanlýða hizmet etme imkâný olan önemli meslekler. Kültür sanat bölümünü ise zengin ve saðlam kültürümüzü, gerek ülkemiz g
gerekse dünyaya tanýtmak için seçtim. Çünkü, gerçekte bütün dünyadaki kültürler arasýnda bir üstünlük mücadelesi devam etme
kültürü karþýsýnda Türk ve Ýslam kültürünün üstünlüðünü göstermek için çok çalýþmamýz gerektiðine inanýyorum. ZDG: Soru
merak ettiðimiz konularda bizi aydýnlattýðýnýz için teþekkür ederim.SK: Ben teþekkür ederim.
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