Gecenin Cüceleri
D
K
“Her yerde yazın b�tt�ğ� söylen�r,
Çürür ç�çeklere yapışan kanlar;
Belk� uzaktan �k� atlı yaklaşır,
Belk� yakından �k� yaprak kalkar;
Akşamın örtüsü derelerde yıkanır,
Gökyüzünü görünce gecen�n dev�
Çıkarıp şapkasından yıldızlar saçar,
Cüceler bunu b�l�r, gürgenler b�l�r,
Aşkın uyumadığı her yerde söylen�r.”
(Ülkü Tamer)
Bu ş��r�n Dev-Genç �le ne �lg�s� olab�l�r
d�ye düşüneb�l�rs�n�z. Haklı olab�l�rs�n�z
ancak b�razdan h�kayes�n� okuyacaksı
okuyacaksınız.
Efend�m 'Edeb�yat Profesörü' Mehmet
Kaplan,1973 yılında, Başkanlık Kültür
Müsteşarlığı tarafında yayımlanan
Cumhur�yet Devr� Türk Ş��r� adlı k�tabın
k�tabında, yukarıdak� ş��r� hakkında akla zarar
yorumda bulunur... D�yor k� Kaplan:
''Şa�r�n son mısralarında geçen 'dev' ve
'cüce' kel�meler� arasındak� kontrastla
bu kel�meler�n kullanış tarzı d�kkat
çek�c�d�r... 'Gecen�n dev� gökyüzünü
görünce 'şapkasını çıkarır,' şapkasından
yıldızlar dökülür...’ Burada b�r f�k�r
g�zlenmek �ç�n sembol�k b�r �fadeye
başvurulmuştur. Öyle sanıyorum k�,
burada bah�s konusu olan 'gecen�n dev�'
kel�mes� �le kastolunan DEV-GENÇ't�r.
Cüceler �se onları küçümseyen �nsanlar
�nsanlardır… Bu nev� ş��rler� tahl�l ederken,
adeta suçluları �hbar ve teşh�r eden
�nsanların durumuna düşmek end�şes�
taşıdığı �t�raf etmel�y�m. Met�nler�
anlamaya çalışırken b�r zorlama yapma
yapmadığımı sanıyorum. B�r m�ll�yetç� olarak
Türk�ye'y� bölmek �steyen anarş�st �le
komün�stler�, b�r �nsan olarak kan
dökmey� yüceltenler� tenk�t hakkımdır.
Fakat burada ben�m vaz�fem, met�nler�
doğru olarak tahl�l etmekt�r. Tahl�l
esnasında bu nev� f�k�rlerle karşılaşır ve
onları ortaya koyarsam, acaba �lm�
araştırmanın dışına mı çıkmış olurum?”
(Aktaran : Ay Hırsızı Sunay Akın )
Geçmeden �fade edel�m bu bay profe
profesörümüzün yazdığı edeb�yat k�tapların
1970’l� yıllarda ders k�tabı olarak
okutulmuştur.

ordu pol�sle basan gecen�n cüceler�
"Geld�k yoktunuz" d�ye yazab�l�yorlardı.
Duvarları yıkan gecen�n cüceler� b�nanın
�ç�ne p�sl�kler�n� yaparak g�tm�şlerd�r.
Dev-Genç hep oradaydı. Yoksul halkın
yüreğ�ndend�r. H�çb�r zaman b�r b�naya
sığmaz Dev-Genç’�n devl�ğ�.
Gecen�n cüceler� o an b�nada bulunan �k�
Dev-Genç’l�y� tesl�m alamamıştır. İk�
Dev-Gençl� o an orada buldukları her şey�
s�laha çev�rerek d�renm�ş, slogan ve
marşlarla gecen�n cüceler�ne tesl�m
olmamışlardır.
Hey Gecen�n Cüceler�, korkuyla g�rd�n�z
Dev-Genç b�nasına. Çünkü orada karşınız
da gecen�n Dev� Hakan İnc� vardı.
Kapattığınız, her gün �şkence �le tesl�m
almaya çalıştığınız hap�shane hücreler�n�
s�ze mezar etm�şt�. Hatırladınız mı? Ş�md�
de bu b�nayı s�zlere mezar ed�yor.
Ş�md� bu b�nada orada karşınıza d�k�len
DEV-GENÇ’l� Rohat K L Ç, Ders�m’de
cesaret ed�p de karşısına çıkamadığınız
18’l�k ger�lla Bünyam�n olarak d�k�l�r.
Rohat amcasının öfkes�yle s�ze karşı
durur.
Hey Gecen�n Cüceler�, duramazsınız bu
�k� gecen�n dev� karşısında. Sayı olarak
çok olab�l�rs�n�z. Sorun kend�n�ze ey
Gecen�n Cüceler� toplasan k�losu 100 kg
etmeyen �k� gecen�n dev� s�z�n 2000 yıllık
yönet�m�n�z� nasıl salladı? Yüzlercen�zle,
enva� s�lahla kuşanıp g�d�p b�nada duran
�k� Dev-Gençl�y� tesl�m alamadınız.
Gecen�n cüceler� boşuna uğraşırsınız.
Dev-Genç’� b�t�remezs�n�z. Karşınızda
duran b�r tar�h var. Her b�r sayfası
d�ren�şle yazılan b�r tar�h. Ham�yet Yıldız
vardır. Ekrem Akın Savaş vardır. Mehmet
Devr�m Eroğlu vardır. L�sel� Dev-Genç
Gecen�n Cüceler� Gecen�n Dev�ne Karşı!
“Her yerde yazın b�tt�ğ� söylen�r,
Çürür ç�çeklere yapışan kanlar;
Belk� uzaktan �k� atlı yaklaşır,
Belk� yakından �k� yaprak kalkar;
Akşamın örtüsü derelerde yıkanır,
Gökyüzünü görünce gecen�n dev�
Çıkarıp şapkasından yıldızlar saçar,
Cüceler bunu b�l�r, gürgenler b�l�r,
Aşkın uyumadığı her yerde söylen�r.”
(Ülkü Tamer)

Şunu yazmak gerek�r... Her ne kadar bu
profesör kılıklı faş�st b�r kara m�zah
örneğ�n� serg�lese de elbette geceler�n
dev�, DEV-GENÇ't�r!.. Dev-Genç 48 yıldır Bu ş��r�n Dev-Genç �le ne �lg�s� olab�l�r d�ye
Türk�ye devr�m tar�h�nde b�r dev olarak düşüneb�l�rs�n�z. Haklı olab�l�rs�n�z ancak
durur. Geceler�n cüceler� de AKP'n�n
b�razdan h�kayes�n� okuyacaksınız.
kat�l pol�sler� olur. Dev-Genç b�nasını b�r
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Ş�md� bu b�nada orada karşınıza d�k�len
DEV-GENÇ’l� Rohat K L Ç, Ders�m’de
cesaret ed�p de karşısına çıkamadığınız
18’l�k ger�lla Bünyam�n olarak d�k�l�r.
Rohat amcasının öfkes�yle s�ze karşı
durur.
Hey Gecen�n Cüceler�, duramazsınız bu
�k� gecen�n dev� karşısında. Sayı olarak
çok olab�l�rs�n�z. Sorun kend�n�ze ey
Gecen�n Cüceler� toplasan k�losu 100 kg
etmeyen �k� gecen�n dev� s�z�n 2000
yıllık yönet�m�n�z� nasıl salladı? Yüzlercen�zle, enva� s�lahla kuşanıp g�d�p b�nada
duran �k� Dev-Gençl�y� tesl�m alamadınız.
Gecen�n cüceler� boşuna uğraşırsınız.
Dev-Genç’� b�t�remezs�n�z. Karşınızda
duran b�r tar�h var. Her b�r sayfası
d�ren�şle yazılan b�r tar�h. Ham�yet Yıldız
vardır. Ekrem Akın Savaş vardır.
Mehmet Devr�m Eroğlu vardır. L�sel�
Dev-Genç önderler�nde Faruk
Bayrakçı vardır, İzm�r’de b�r
apartman da�res�nde tesl�m
alamamıştınız. Emperyal�zme
öfke olarak patlayan kavganın
çırağı Kahraman Altun vardır.
B�r Şafak vakt� Baht�yar olan
Dev-Gençl�ler var, her da�m
karşınızda…
Hey Gecen�n Cüceler�, onca
şovunuz, zırhlı araçlarınız
�ç�ndek� kabadaylılığınız
boşuna, s�z Cüces�n�z cüce.
Boşuna uğraşmayın gecen�n
cüceler� 48 yıldır Dev-Genç’�
b�t�remed�n�z. B�t�rmeyeceks�n�z.
Ne geçm�şte uydurduğunuz
kara m�zahlarınız, ne bugün
çakmaklarla bomba, kara
m�zah �ft�ralarınızla halklı
mücadelem�z� karalayamayacaksınız. Bugün Nur�ye ve
Sem�h olarak d�ren�yoruz.
Dev-Gençl�ler olarak d�ren�yoruz.
Hey Gecen�n Cüceler� s�z�
efend�ler�n�zle b�rl�kte tar�h�n
çöplüğüne gömeceğ�z.
Gecen�n dev� Dev-Genç’e 48.
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