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Editörden
Şiire henüz başlamış, yeterince donanıma sahip olmadığı 
söylediği sözlerden olduğu kadar yürüttüğü mantıktan da 
belli olan, içinde yer almaya çalıştığı dünyaya saygı bile 
duymayan, saldırganlığı, küfrü maharet bilen, facebook 
ortamındaki gevşeklikten, başıbozukluktan, en kötüsü de 
deneyim ve isim sahibi olanların sözde hoşgörülerini (bu 
hakaret, küfür ve saygısızlık kendilerine yapılmadığı için) 
kullanan  bazı yeniyetmeler karaçalmak, küçük düşürmek 
vb. için küçük kurnazlıklar ardında oldular hep ve oluyor-
lar da. Sanki böyle yaparak tatmin olduklarını sanan bu 
ufuksuz mahluklar bir de sahte hesap açarak yazdıklarını 
destekleyen facebook kullanıcısı yaratıyor, böylece görüş-
lerine sözde kamuoyu desteği sağlamış oluyorlar.

Öncelikle şunu söylemek isterim, şimdiye değin hiç kimse 
edebiyatta bu biçimde davranarak yer alabilmiş değildir; 
sosyal medya ortamında bu yolları deneyenlerin  edebiyat 
ve şiir ortamındaki varlıkları edebiyat ve şiirde yazdıkları 
sayesinde gerçekleşmiştir. Yoksa ona buna ettikleri küfür-
ler, yağdırdıkları hakaretlerle değil. 

Şu hususu da belirtmekte yarar vardır: bir zamanlar tembel 
heyven ve benzeri adlarla bloklar kurarak, yazarları aracı-
lığıyla daha dişe tırnağa dokunur işler yapan ama çıkar-
larına ters düştüğü, görüşleri önünde engel gördüklerine 
de küfrü ve hakareti esirgemeyenler de oldu? Sahi ne oldu 
onlara? Hiç. Koca bir hiç. Bugün oralarda yazanların çoğu 
edebiyatın dışında kendi kendilerini tatminle uğraşıyorlar. 
Çünkü en güzel yaşlarını böyle anlamsız işlerle heba edip 
harcadılar. Ve hem onların, hem de onların yaptıklarını 
hoş görenlerin yüzleri tutmuyor. Bugün bu alanda söz sa-
hibi olmak isteyen yeni yetmelere tek sözüm var. Daha çok 
fırın ekmek yeyin ki, önünüzdeki uzun yolun hiç değilse bir 
kısmını alasınız. Bu iş üç beş kitap okuyup sallamakla, kü-
fürle, hakaretle saldırmakla olmuyor. Hele de üst perdeden 
“bu sahte hesabın benim olduğunu kanıtlayamazsanız...” 
gibi sözlerle hiç olmuyor. Evet olmuyor efendiler. 

Bu sayının “Şiir Belleği”nin şairi Turgay Kantürk. Konuşma 
Anıl Cihan’dan. Yazılar Yavuz Özdem, Erol Tufan, Alara 
Karademir’den. 1. dosya ise “Toplumsal Bellek ve Şairin 
Algısı”. Dosya konusunu Mehmet Akay ve Ali Rıza Gelir-
li yazdılar. Gelecek sayının konusu “Gelenek ve Geleneğe 
Başkaldırmak “. 
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Alacakaranlık

Safran saçlı bir kız yürür, çam ağaçlarının altından
Akşamın melteminden neşeyle sıçrar  
Meraklı bir çisenti, 
Süzülür Nar’ın kuraklığına, fütursuz
Alacakaranlık geçerken, gün 
Gecenin mahremine karışır
Düşer, günün tatlı güzel renkleri
Katran karası gölgeye
Yavaş yavaş can verir bütün renkleri güneşin
Son bir umutla akar, çılgın çivit mavisi,  
Safranlı kızın ağlayan gözlerine
Ruhum yalnız kalır, karanlık zindanımda 
Rüyalarımın rengi de, gitti gider şimdi, geceye
Tut ellerimi safran saçlı kız
Tut ki, ışığınla parlayıp 
Kollarında, ölümsüz kalayım

MISAK MEDZARENTS
Ermeniceden çeviren: Bedros Dağlıyan

    

Ermenistan, 1886-1908
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Üç Kesit 

1
Çimende az mücevherat var. Karanlıkta az elmaslar.
Yine de gece doğmuş kelebek ilan ediyor bizlere
Şafağı, çırpınarak sabahın gagasında.

2
Şiir ışıl ışıl bir bisikletin gelişimidir. İçinde
hepimiz büyürüz. Yollar aktır. Çiçekler konuşur.
Yapraklarından sık sık minicik kızlar yükselir.
Bu gezinti hiç bitmez.

3
Yarı saydam birer perdedir gözkapaklarım.
Açınca görürüm önümde o an her ne varsa.
Kapatınca görürüm önümde neye hasretsem.

ANDREAS EMBIRIKOS
Yunancadan çeviren: Kutay Onaylı 

Yunanistan, 1901-1975

Siirden42.indd   4Siirden42.indd   4 10/08/2017   13:4510/08/2017   13:45



5

Şiirsel Uyanış

İzlemek yıldızları
sehere dek, kapatır sabahın kızılı
gözbebeklerini gecenin 

düşlenen düşü gör
ki yalnızca bir düş değil

oku gülün avuç içinde
atan damarları 

tıpkı geleceği gibi zamanın. 

GERMAIN DROOGENBROODT
İngilizceden çeviren: Anıl Ceren Altunkanat 

Belçika, 1944
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Kaptan

  Ivan Peichev’e

henüz düşlenemeyen bir kıyıya 
yüzer kağıttan gemin.
çocukluğumdan mezarıma
bir eski zaman gemicisi oldum.
 
aşk sirenlerini duydum 
liman duraklarında,
ama kaptanlarla hâlâ arayıştayım
dünyanın sonundaki sonsuzlukta, 

deniz kıyısındaki her şey deniz içindir diye:
yalnızca çekip gitmek için gelir,
yalnızca geri dönmek için gider. 

uzaklara gittin 
ama flaman yeniden dalgalanır 
fırtınalı denizde. 

karanlıkta yeni bir filo 
hayali yelkenlerini takar yeniden
ve ben kağıttan gemimi beklerim 
seninle dönsün diye.

1952, Bulgaristan
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anne

annem soldu son günlerde 
çok zayıfladı ve çok hafifledi
sırtında kanatları görebiliyorum,
neredeyse beni kucaklayacak, bitkin.

geceleri babamla konuşurken duyabiliyorum onu,
sonra uykuya dalar, çok asil ve sessiz. 
yakında birlikte olacaklar, yukarıda…
herşey sıcacık orada ve çok güzel.

evin tozunu alır gündüzleri,
o giderken her yer temiz olmalı.
yukarı bakar, haç çıkarır,
arkasını döner ve onu göremem.

kanatları dalgalanır sırtında,
yumuşak parlak rüzgar onları okşar.
biliyorum ruhu kanatlanacak
ama o benim için küçük bir kar tanesi koparacak.

gökkubbenin muhteşem kapılarından
bana son duasını gönderir…
annem yavaşça tarar saçlarını-
başı hale içinde, parlar.

ANTONIN GORCEV DONCEV
İngilizceden çeviren Yeliz Altunel
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Şiirler

Güzel bir kadın gördüm
ama kadın değildi...
Coşkulu nehir sokağında öfkeliyim,
Gözlerinde öfkeliyim
Ve birşey hissetmiyorum
varoluşun batağı görünür oldu,
Bıkkın, korkutucu...
Eğer tanırsan, seversin onu
Yanmak çok güzel
Gözlerinin güzel ışığında

FLORIN M. CIOCEA
İngilizceden çeviren: Metin Cengiz

Romanya, 1957
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Ziyaret Saati 

kapıyı açık bırak, nazik ol.
hiçbir şey rüzgarla kıyaslanamaz.

arka bahçeden binanın içine eserken,
perdeler büyük göbekler yapar, panjurlar şakırdar
bayrak direğinin ipi dalgalanır
boğaz boyunca, köprünün altında, kasabada;
hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

bu nedenle ilkbaharda bir sonbahar fırtınası düşlerim
ağaçları, yapı iskelelerini nasıl devirdiğini
çatıları nasıl uçurduğunu… 
hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

köpeğini köprüde gezdiren kadını okudun mu?
onu nehre sürüklemiş köpeği; boğulmuş,
bunu görmek isterdim… 
hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

merak ettim, neden 
buraya geldiğini, çocuğunla;
annen uzun zaman önce kayboldu, şimdi durgun bir 
denizde 
yüzüyor, gözlerinin beyazını dinlendiriyor.
artık seni tanımıyor… 

HELENA SINERVO 
İngilizceden çeviren: Yeliz Altunel

1961, Finlandiya
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Ağıt

Hiçbir şey, bir çocuğun boğuluşu bile
dünyayı sonsuz deviniminden alıkoyamaz
Ki biliyorum boğuldu bir çocuk bugün veya dün –
bugün veya dün boğulmuş bir çocuk 
hiçbir şey değildir – cansız bir kukladır
Tanrı’nın ellerinde – küçük bir şiirdir
dünyanın sonsuz devinimi içinde hareketsiz.

STAMATIS POLENAKIS
Yunancadan çeviren: Kutay Onaylı

1970, Yunanistan
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Sürgün Şair 

Nâzım Hikmet’e

Sürgündür şairler
Anavatanlarındayken bile
Senin gibi ışığın şairi, senin gibi Nazım.

İsyanda huzursuz ve hoşnutsuz
Sözcüklerin ışığına doğru
Yol gösterir sana gerçek

Senin gecende vicdanın sesi
Ki bir kent, evin neresi?
Kaçmak istemediğin yuvan hangisi?

Doğdu el toprağında;
Adasını içinde taşıyan bir sürgün.
Geçmek ister öteki tarafa, 
Hapishanenin dışındaki aydınlık sokağa
Özgürlüğe ve sevgili yurduna.

Anavatan özlemiyle yabancı topraklarda geçen bir yaşam.
Zindanlar, çekilen hasret özgürlüğe ve vatana.
Sözcükler uğruna tüm bunlar, dil ve şiir uğruna
Anadilinde yazılan şiirler uğruna.

Yeni bir başlangıçtır, hoyrat bir yaşamın sonu
Şiirin, göğün ve özgürlüğün başlangıcı.
Tarihin baharında yeniden kendini açacak o şiirin başlangıcı.

SLADJANA MILENKOVIC 
İngilizceden çeviren: Anıl Ceren Altunkanat

Sırbistan, 1973
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Artık Tarot Falı 
Bakmıyorum

gün ortası serabı
boğulan dansçının
yalnızca nem olduğunu
gösterdi bana 

ve öğle sonu uyuşukluğunda görebiliyordum
onların Tanrı maskesine gizlenen yüzlerini
ve beni ikileştirmelerini

cehaletimi gösterdim onlara 
tek gerçek gibi
ve sahte bir mümine 
dönüştüm.
 
öylesine çok kardım ki
kartları yakarak   
yok ettim bütün öngörüleri 

bir avuç kum aldım…
denize attım
kum kaderimdi
ve deniz hiçlikti.

kristal bir yaratığın 
görmesi için bir neden yok 
gecenin ötesini…
anlamı da yok. 

1985, Kolombiya
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yabanıl kanımla yere serilir  
beni parçalara bölen kılıçlar.

mesafeli bir kadın 
metalik parfümü ve ilkbahardan gelen
oksijeniyle içimde dolaşan kandır;

-şeyleri nasıl adlandıracağını bilmedi- 

artık tarot falı bakmıyorum, doğru;
çünkü sorumsuzca kullandığım
dağınık sözcüklerin 
toplamı ötesinde
istediğim her şeyden
bir yazgı yarattı.
 
uzaktan geliyordu
beni süzen yansımalar
şu an aldırmadan
bana yaklaşıyorlar…

o ânın gerçeğinden
hiçbir şey kalmadı bana
varoluş dışında. 

ANNABELL MANJARRÉS FREYE
İngilizceden çeviren: Yeliz Altunel
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Uzun yıllardır üzerinde yaz-
mak istediğim bir konuydu 
“Sanat, Sanatçı ve Özgürlük” 
ilişkisi. Sanatla ideoloji ve 
politika ilişkisi, solun sanata 
bakışı, modern sanat akım-
ları ve avandgard sanat an-
layışları üzerine pek çok kez 
yazdım ama sanat, sanatçı 
ve özgürlük ilişkisi üzerine, 
konuyu somut olarak işle-
yen bir yazı yazmamıştım. 
Platon ve Aristo’dan tutun 
Rousseau’dan Saint Simon’a, 
Victer Hugo’dan Valles, Pi-
sarev, Nekrasov, Tolstoy’a 

Dosya 1
Günümüz Şiirinde Neler Oluyor

Sanat, Sanatçı ve Özgürlük
(Toplumsal Bellek ve Şairin Algısı)

MEHMET AKAY

pek çok isim sanatı devrimin, toplumsal ilerlemenin 
karşısında küçümser. “Bir Rus Rafael’i olmaktansa 
bir Rus kunduracısı olmayı daha çok isterim” sözü 
hâlâ hepimizin kulağında çınlar. Buna benzer pek 
çok küçümseme yine çok ünlü sanat ve edebiyat in-
sanı tarafından sarf edilmiştir.
Bütün bunlar sanatın “araçsal” bir etkinlik olduğu-
nu dile getirirken, modernleşmeyle birlikte sanat ve 
sanatçıya bakış açısı değişmiştir. 18 Yüzyıla kadar 
sanat “taklit” ve “yansıtma” argümanıyla temellen-
dirildi. Sanatçı daha çok duyguları temelinde eserini 
oluştururdu. Rasyonalizm (akılcılık) felsefesinin ge-
lişimiyle birlikte “akılcılık” öne çıktı. Artık evrenin 
düzeninin akli ilkelere dayandığı kanıtlanmış, “ger-
çeklik” bu akli yöntemle tarif edilmeye başlanmıştı. 
Dolayısıyla “duygu”nun otoritesi toplum ve hayattaki 
konumunu nispeten yitirmiş oldu. Klasisizm bu dö-
nemin bir ürünü olarak karşımıza çıkar. Sanatçı bu 
nedenle artık  “duygularla” değil, “gerçeklik” olarak 
tarif edilenle kendini ve toplumu anlatmaya başlar.
Ancak bu akli yasalar büyük sorunlar yaratır. Akli 
yasaların toplumsal hayata aktarılmasında ortaya 
çıkmış olan toplumsal gerilimler sanatçının hayal kı-
rıklığı yaşamasına yol açmıştır. Krala bağlı “uyumlu 
insan” artık kendi özgürlüğünü, yurttaşlık bilinciyle 
yeni bir toplumsal sistem talebiyle harekete geçer. 
Fransız devrimi ile birlikte gelişen “özgürlük” ideali 
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sanata da yansımıştır. Artık “akılcılık” yerine insan 
merkezli, öncelikle insanın değişimiyle toplumun de-
ğişebileceği ve düzelebileceği inancı gelişti.  Bir tür 
“hümanizm” de denilebilir buna. Romantizm bu süre-
cin sonunda gelişen bireyin bir “başkaldırışı”, “isyanı” 
veya “tepkisi” olarak tanımlanır. Romantizm bu ne-
denle sanatta ilk modern “başkaldırıyı” temsil eder. 
Modern sanatın ilk köşe taşıdır.
Yeni bir toplumun “rasyonel” ve “özgürlükçü” ideal-
lerle oluşturulabileceği iddiası pozitivizm ile birlikte 
yaygınlaşır. Ulus devletler bu idealin çerçevesinde 
örgütlenirler. Bütün bu süreç bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerle paralel ilerler. Sanat artık “duygu” ve 
“hayaller” yerine,  toplum ve insani “gerçeklerin” üze-
rinden ilerler. Konular “gerçektir” artık.
Ancak “rasyonellik” ve “ilerleme” ideali istenildiği gibi 
toplumsal eşitlik ve özgürlük yaratmaz. Ulus devlet-
ler yeni bir eşitsizliği üretir. Uluslar içinde konumla-
nan toplumsal sınıf ve katmanlar modern söylemin 
büyüsünü bozar. İşçi sınıfı ve ezilen toplumsal azın-
lıklar modern algının sorgulanmasına neden olur. 
Sanatçı bu yeni dünyanın bir yaratıcısı olarak kendi-
ni görse de bu niyet ve algıdan daha sonra vazgeçer. 
Modernin öne sürdüğü veya yarattığı “gerçekliğe” sa-
dık olması istenir sanatçıdan. Bu “gerçeklik” beklen-
tisi yalnız egemen sınıfların değil aynı zamanda ege-
men sınıf karşıtı siyasal arkaiklerin de bir beklentisi 
olarak şekillenir. Sanatçıdan beklenti ortaklaşır.
Modern hayatla birlikte “gerçeği” dönüştürmek veya 
yeni bir “gerçeklik” yaratmak sanatta yaratıcılığın 
temeli olarak görülmeye başlanmıştı. Diğer modern 
ve avangard akımların bu iki temel algı üzerinden 
ilerlediğine tanık oluruz. Geliştirilen sanat, estetik 
teorileriyle bu anlayış pekiştirildi veya pekiştiril-
meye çalışıldı. Bunun sonucunda sanatın varoluşu 
kaba bir maddeciliğe indirgendi. Bu estetik ölçütleri 
aşağı çektiği gibi sanatçıyı da sınırlamıştır. Dönemi-
ni belirleyen büyük yapıtların olması bu “gerçeklik” 
algısıyla şekillenen eserler olarak görülmemelidir. 
Bu dönemin yaratıcılık kaynağı olarak sunulan “ger-
çeklikle” sanatçının itiraz ettiği “gerçeklik” algısı ara-
sında önemsenmesi gereken bir gerilim ortaya çıkar. 
Buna “gerçekliğin yadsınması” diyebiliriz. Bir yan-

dan egemen sınıfların diğer 
taraftan iktidar mücadelesi 
veren siyasi aksiyonların 
belirlediği “gerçeklik” algı-
larıyla sıkışmış sanatçı bu 
iki “gerçeklik” algısına itiraz 
ederek yeni bir “gerçeklik” 
algısı yüklenir. Görüldüğü 
üzere sanatta “gerçeklik” 
direk bir unsur değil dolaylı 
bir unsurdur.

Bugün hangi 
durumdayız?
Modernleşme veya mo-
dernizm olarak bilinen dö-
nemin argümanlarıyla bir 
“gerçeklik” tanımı olanaklı 
mı? Bir yandan ulus devlet 
algısı aşınırken diğer ta-
raftan küreselleşme ideal-
leri parlatılıyor. Toplumsal 
üretimin aktörlerinin ikti-
sadi ve kültürel ihtiyaçları 
değişiyor. Sınıflar arası ka-
yış hızla sürmekte. Küresel 
savaşlar, konvansiyonel 
silahlar, ulusal üretim ve 
pazarların bölünüşü, göç 
dalgaları ve küresel dev 
ekolojik sorunlar moderniz-
min yarattığı “gerçekliğin” 
dışında bambaşka bir tablo-
yu önümüze koymakta.
Artık “gerçeklik” herkes için 
girift bir durum arz ediyor. 
Gerçeklik; Baudrillard’ın 
“simülasyon çağı” ile Lyo-
tard’ın “postmodern” durum 
tespiti, Foucault’nun moder-
nist ve postmodernist dışı 
“genel- geçer doğruların” 
dışında farklı bir “gerçeklik” 
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soruşturması içinde sıkış-
mış bir durumda.
Her şeyin yeniden tanım-
landığı ve algının referans-
larının değiştiği böyle bir 
dönemde sanatın, sanatçı-
nın yaratıcılık kaynağı ne-
dir, ne olmalıdır.
Yirmi birinci Yüzyılın başına 
dönersek Plehanov sanatın 
kaynağı olarak “oyunu”, Çer-
nişevski “işi”, Fisher “büyüyü”, 
Richards “dili” işaret etmişti. 
Murat Belge bütün bu refe-
ranslardan sanatın doğayı, 
tanrıyı, insanları ve toplumu 
anlamak için bir deney alanı 
olduğunu göstermeye çalışır. 
Gerçekten sanat “oyun”, “iş”, 
“büyü” ve “dil” temelinden ge-
lişmiş bir toplumsal “eylem” 
ve “yaratıcılık” mı? Sanat, top-
lumun sosyal-ekonomik yapı-
sıyla paralel mi gelişir? Sana-
tın yaratım kaynağı “gerçeği” 
dönüştürmek yeni bir “gerçek-
lik” yaratma esasına mı daya-
nır. Sanat bir “deney” alanı mı?
Sanatın insana özgü en ya-
ratıcı “eylem” olduğu konu-
sunda hemen herkes ortak 
bir paydada buluşur. Sanı-
rım buna da kimse itiraz et-
mez. Ancak sanatın söylen-
diği gibi toplumla, toplumsal 
yaşantıyla doğrudan veya 
paralel bir ilişkisi sanıldığı 
kadar belirleyici değildir. 
Belirleyici olmadığı için de 
toplumu anlamanın bir la-
boratuarı değildir. Sanırım 
bu sanatın doğasıyla ilgili-
dir. Sanatın doğasında top-

lumsallık dolaylı bir etkidir. Toplumla açıklanacak 
veya toplumun durumunu anlatacak bir şey değildir.
Sanatın kaynağı insandır ama “oyun” oynayan, “iş” 
yapan, “büyü” yapan ve iletişimi sağlayan “dil” de de-
ğildir.  Bu edimler bir “araç” olabilir ama tekil olarak 
sanatın direk kaynağı değildirler. Sanatın kaynağı 
“rüyadır”, “düş”tür. Rüyanın dışında hiçbir etkin-
lik rüya kadar belirleyici değildir. Eğer “oyun”, “iş”, 
“büyü”, “dil” sanatın kaynağı olsaydı bütün insanların 
birer sanatçı olduklarını kabul eder ve sergi salonla-
rında onların yaptıkları resimleri izler, yazdıkları ro-
man, öykü ve şiirleri dinlerdik. Ama sanat alanında 
yoklar ve yalnızca insanlar var. Çünkü sanat insan 
eylemi, edimidir. 
Peki, insanların belli bir kısmının sanatla uğraşıp 
diğerlerinin sanattan uzak durmasında toplumsal 
zenginliğin paylaşımdaki adaletsizliği olduğunu öne 
süren görüş haklı mıdır, sizce. Bu görüş bir ölçüde; 
toplumsal fırsatların tanınması açısından haklı ola-
bilir ama genel anlamda bu tez de doğru değildir. 
Çünkü ilk çağlarda insanların hepsi duvara resim 
çizmedi veya resim yapmadı mağara duvarına, ama 
kabileler arasında yeteneği en gelişmiş olan resim 
yaptı, sesi en etkin olanı şarkı söyleyip iletişimi sağ-
ladı. Eğer sanatın kaynağını “oyun”, “iş”, “büyü” ve 
“dil” olarak görürseniz herkesin sanatçı olabileceğini 
iddia edersiniz. Bugün şairliği, romancılığı, ressam-
lığı öğrenilebilecek bir meslek olarak görürsünüz. 
Oysa sanatçı olmak toplumsal eşitsizliğin ortaya çı-
kardığı bir ayrıcalık değil doğuştan gelen bir yetenek, 
ancak bu yetenek eğitimle gelişir ve zenginleşir, so-
nunda da bir biçem kazanır. Sanatçı hangi düzenden 
gelirse gelsin toplumun hep azınlığını temsil ede-
cektir. Bu ilk çağda da böyleydi, gelecek çağlarda da 
böyle olacaktır. Bu noktada Marksizm ve anarşizmle 
ayrı düştüğümün farkındayım ama ben geçmiş dene-
yimlerle yaşayan, oradan sonuçlar çıkaran biriyim. 
Çerçevesini çizemediğim,  kafamda canlandırama-
dığım bir toplumsal utkunun içinde toplum-sanat, 
sanatçı-toplum ilişkisini formüle edemem, etmeyi de 
saçma bulurum. Ama kapitalizm sonrası bir toplum-
da sanatçıya ve sanata hiç olmadığı kadar değer veri-
leceğini, destekleneceğini söyleyebilirim.
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Konuya dönecek olursak “sanatın kaynağının rüya 
olduğunu” söylediğimizde rüya gören her insan sa-
natçı mı olmuştur gibi bir soru akla gelebilir. Hayır, 
böyle olsaydı her rüya gören de resim çizer, şiir ya-
zardı. İlk çağlarda da rüyayı herkes görürdü ama 
sanatçı olarak nitelenilecek insanlar azınlıktı. Yani 
rüya herkesi sanatçı yapmamıştır ama sanatın kay-
nağı, esini olmuştur diyebiliriz.

Peki, rüyanın büyüsü nedir?
Anti-psikiyatri geleneğinin en önde gelen simala-
rı, M. Faucault ve G. Deleuze’un aile içi; anne, baba 
ve çocuk üçgeninde sıkışmış bir psikiyatrının köklü 
eleştirisini bir kenara koyarak S. Freud’un “Oedipus 
Kompleksi” teorisiyle rüyaların analizini ele alırsak; 
rüyaların bir “dilek gerçekleşmesi” olarak yorum-
landığını görürüz. S. Freud’un “dilek gerçekleşmesi” 
bazen toplumsal yaşantıyla örtüşür bazen de çatışır. 
Çatışan alanlar bilinçaltında çoğunlukla “sansürle-
nir” der  S. Freud. Rüya S. Freud’un işaret ettiği gibi 
gerilim, çatışma ve yaratıcılık alanıdır. Üstelik hiçbir 
nesne ve algıyla bir teması olmadan yani toplumsal 
yaşantıdan tamamen soyutlanmış, iletişimi ve du-
yumu koparılmış bir durumdan söz eder. Rüyalar bir 
soyutlama alanıdır. İnsan ama her insan rüya görür 
ve rüyasında soyutlama yapar. Ama her rüya gören 
sanatçı olamaz, nasıl ilk çağlarda resim yapamadıy-
sa bugün de rüya gören sanatçı olamaz. Ancak sana-
tı hissedecek ona değer verecek bir potansiyel taşır. 
Nasıl ilk çağlarda çizilen resimler bir totem değeri 
olarak görüldüyse bugün de şiir, resim veya heykel 
toplum tarafından ortak değer olarak görülür.
Sanatın kaynağının rüya olduğunu öne sürdüğümüz-
de sanatı, sanatçıyı ve sanatın işlevini daha net bir 
şekilde tanımlayabiliriz.
Sanatın kaynağı rüyadır. Rüya da bilinçsiz bir soyut-
lamadır. Soyutlama yeteneğimiz yalnız çalışmayla 
edinilen bir durum değildir, bu insana özgü bir yete-
nektir. Delilerin dışında bütün insanlarda var. Deliler 
soyutlayamazlar ama “genel-geçer doğruların” dışın-
da yaşarlar. Çünkü onlardan istenen hayat bir kurgu, 
bir soyutlama, bir ahlak zinciridir ve bunun idrakine 
karşı ancak ters bir yaşayışla karşılık verirler. Soyut-

lama yeteneği delilerin dı-
şında bütün insanlarda var 
olduğu için bilimsel ve tek-
nolojik gelişmede yeni bu-
luşlar edinildi ve yaygınlaş-
tı. Ama buluşları yapanlar 
bir sanatçı değildir, biz de 
onlara sanatçı demiyoruz.
 Günümüzde bir 
sanatçı bu soyutlama yete-
neğiyle doğar. Kişisel veya 
akademik eğitimiyle bu ye-
tenek bir sanat olarak dışa 
taşar, toplumsal etki ya-
ratır. Sanatçı kalemi veya 
fırçasının gücüyle topluma 
kendini kabul ettirir ve meş-
ruluk kazanır. Bu zor bir 
süreçtir. Sanatçı bu süreci 
göğüsledikten sonra toplum 
karşısında ayrıcalık edinir. 
“Genel- geçer doğrular” doğ-
rular dışında yaşama olana-
ğı edinir. Artık o yaşantısıy-
la değil eserleriyle eleştirilir, 
yargılanır. Bu sanatçıyı ve 
sanatı seçkin hale getirir. 
Sanatçı sırdan biri değildir. 
O büyülü bir insandır ve top-
lum sanatçısını sahiplenir. 
Sanatçı sanatını ilk insanın 
gördüğü rüya gibi eserinin 
yaratma sürecine dâhil olur. 
Sanatçı eserini toplumdan 
kendini dışlayarak, izole 
ederek yani bir rüya görür 
gibi üretmeye çalışır. Rüya-
da nesne ve algılarla olan 
kontak nasıl kesiliyorsa sa-
natçı da toplumla kontağını 
keser. Bu topluma, toplum-
sal yaşantıya sırt çevirme 
anlamına gelmez. Antropo-
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loji, arkeolojik çalışmalar in-
sanların topluluklar halinde 
var olduğunu kanıtlamıştır. 
İnsanın toplumsal bir varlık, 
hatta insanın ancak toplu-
lukla birlikte yaşadığı ka-
bullenilirse, toplumsallığın 
sanatçı üzerinde bıraktığı 
algı ve duyumsamadan söz 
ettiğimiz anlaşılır. Sanatçı 
toplumdan “varoluşsal” açı-
dan ayrı yaşar, kendi dünya-
sını veya onu sarmalayan, 
kuşatan dünyayla kendi “va-
roşunu” kurar. Bu anlamda 
sanatçı dış dünyayla kontak 
durumunda değildir.
Sanatçının yaratım süreci 
bir rüya gibi bilinçaltı-bi-
linç, toplum -birey arasında 
yaşanan gerilimin bir so-
nucuysa sanatçının işlevi 
“gerçeği” dönüştürmek veya 
yeni bir “gerçeklik” yarat-
mak olmamalıdır. Sanatçı-
dan böyle bir şey beklenirse 
modern hayat boyunca ya-
pıldığı gibi sanatçı politika-
cının ilgi odağı olur ve sa-
natçının eserini artık kendi 
değil politikaların ihtiyacı 
belirler.
Sanatçının toplumsal işlevi 
vardır ama bu ortaklaşa ya-
şamanın getirdiği nesnel bir 
durumdur. Kimse tarafından 
dayatılamaz ve bir görev ola-
rak sunulamaz. Sanatçı yal-
nızca sanatından sorumlu-
dur ve işlevi sanatını ortaya 
koymak, toplumun sanatsal 
ihtiyaçlarına yanıt vermek-
tir. İlk insan taş üstüne bir 

resim yaparken bir işlevi olsun diye yapmamıştır. 
Veya biri bir diğerine bunu yapması için görev verme-
miştir. İnsanın ilk resmi içinden geldiği için belki de 
rüyasında gördüğü için taşın üstüne çizmiştir. Çizilen 
mağara resimleri avı, avcılık ritüellerini imlese de bu 
nedenle işlevsiz yalnızca bir betimlemedir.
Sanat önce bir yetenek işidir. Bu katidir. Yeteneği 
olmayan hangi eğitimi alırsa alsın sanatçı olamaz. 
Önce yetenek gereklidir. Yalnız yetenek de yeter-
li değildir. Sanatçı aynı zamanda kendini entelek-
tüel açıdan donatmalıdır. İlk insanın buna ihtiyacı 
yoktu. Yalnızca yetenekle sanatını yapabilirdi ama 
artık sanat yetenek ve bilgiyle yapılıyor. Maddi ha-
yat insanın düşünmesinde önemli temel ama artık 
insanların düşüncelerini belirleyen şey kavramlar. 
Bu nedenle kavramlar savaşı içindeyiz. Medyanın 
toplumsal yeri bu nedenle genişledi ve toplumun her 
alanına nüfuz etti. “Gerçeklik” maddi hayatın dışında 
kavramlarla tanımlanmaya başlandı. Dil bu nedenle 
en önemli iletişim ve varoluş alanı olarak kabul edil-
di. Artık insanlar göstergelerle, kavramlarla ikna 
ediliyor. Böyle bir ortamda sanatçı artık kavramlarla 
düşünmelidir. Bunun için de sürekli entelektüel çaba 
gereklidir. Bu öğrenme çabası sanatçıda tıpkı rüya-
da olduğu gibi bir gerilim ortamı yaratır. İşte sanatçı 
eserini bu gerilim içinde yaratır. Yarattığı eserin bir 
dünya görüşüyle örtüşüp örtüşmemesi önemli değil-
dir.  Önemli olan sanatçının eseridir. Eserin ortaya 
konulduğu sanatsal dal yine o sanatın estetik biriki-
miyle ölçülür tartılır. Sanatçının entelektüel birikimi 
eserinin gücüne güç katar. Artık sanatçı yalnızca ye-
teneğiyle eser veren bir kişi değildir.
Sanatçılar ve şairler kendi kendilerini bir eğitime, 
bilgilenmeye yönlendirirler. Bunun sonucunda bir 
kısmı estetik öğreti edinirken bir kısmı da estetik 
öğreti edin(e)meden hareket ederler, eserlerini ya-
ratırlar. Çoğunun akıllarında tanımlanmış, kavram-
laştırılmış estetik bir öğreti olmayabilir. Ancak her 
sanatçı ve şair kendinden önceki estetiğin farkın-
dadır. Sanatçı veya şair eserini ortaya koyarken bu 
nedenledir ki geçmiş sanatsal birikimle karşı karşı-
ya kalır. Eğer bu birikimi olduğu gibi alırsa sanatçı 
bu birikime yani kütleye, geleneğe saplanıp kalır ve 
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özgünlüğünü yakalayamaz. Oysa sanatçının özgün-
lüğü karşı karşıya kaldığı gelenekle, onun estetik an-
layışıyla hesaplaşabilmeli. Onu aşması veya ondan 
farklı bir estetik duyarlılığı ortaya koymalıdır. Sa-
natçının veya şairin bu arayışı çoğunlukla sezgiyle at 
başı gider. Sanatçılar ve şairlerin çoğu kendi özgün-
lüklerini, yeni bir estetik duyarlılığı yarattıklarının 
farkında bile olamayabilirler ama doğru yaparlar. 
Modern çağla birlikte sanatçı bu gerilimin içinde ka-
lır. Modern öncesi çağlarda sanatçı bu denli birikim-
le karşı karşıya kalmamıştır, çünkü sanatçı modern 
çağın özgürleştirdiği gibi özgür olamamıştır. Modern 
çağ sanatçıya bir özgürlük kazandırmıştır ama bu-
nun bedeli onun özgünlüğü, toplumun biriktirdiği 
bütün değerlerle yüz yüze gelmesine neden olmuştur. 
Sanatçı modern çağla birlikte toplumdan ayrı bir “va-
roluş” içerisindedir. Toplumla bağı yalnızca birlikte 
yaşamanın tarihsel zorunluluğundan kaynaklanır. 
Sanatçı toplumun bir parçası ama toplumla uyuşa-
mayan, didişen, abartı olsa da toplumun “düşmanı-
dır”. Çok basit bir nedenden dolayı toplumun “düşma-
nıdır”. Sanatçı toplumla uyum içinde değildir ve bu 
nedenle de sürekli “çelişki” üretir.  Söz edilen “çelişki”  
bazen uzlaşır bazen de uzlaşmazdır ama toplum-bi-
rey, toplum sanatçı arasında yaşanan “çelişki” bir 
rüyanın sonucunda gelişir. Bu bazen sanatçıyı “yeni-
likçi” yapar bazen de bir durumu, hali duyurur. Bazen 
insanları bütünleştirir bazen de insanları ayrıştırır. 
Sanatçı sonuç olarak toplumun ihtiyaçlarını ister is-
temez dile getirir ve yanıt üretir.
Bütün bunlar sanatçıya toplum nezdinde bir sorum-
luluk yüklemez. Sanatçı toplumdan ayrı yaşar ve 
yaşamı içinde topluma karşı sorumlu da tutulamaz. 
Onun sorumluluğu kendine ve sanatına karşıdır. Sa-
natçının amacı sanat yaratmaktır. Kant’ın dediği gibi 
“Sanat amaçsız amaç” da değildir. Amacı doğuştan 
gelen bir kutsallık olarak kabul edilen bir yeteneğin 
beslenerek geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasıdır. 
Sanatın amacı sanatı var etmek ve geleceğe aktar-
maktır.
Sanatçının entelektüel beslenmesini topluma karşı 
bir sorumluluk olarak değil sanatını anlama, sanatı 
karşısında tutunma uğraşısı veya edimi olarak yo-

rumlanmalıdır. Eğer sanatı 
hayatı anlamayla sınırlar-
sanız sanatçı sanatını poli-
tikaya, iktidara sunmaktan 
kaçamaz.  Bir şairse şiiri 
öğrenmelidir. Şiirin tarihi-
ni öğrenmelidir. Ressamsa 
aynı şekilde resmin tarihini 
resimle öğrenmelidir. Çün-
kü sanat rüyadır ve insanlık 
tarihinde hep bir “dilekte” 
bulunmuştur. Çünkü sanat 
hayattan memnun olmaz. 
Hiçbir rüya da hayatta söz 
etmemiz istenilen “gerçek-
likten” söz etmez. İnsanoğ-
lunun ilk özgürlük düşü 
rüyadır. Sanat, sanatçı bu 
nedenle ne topluma ne çağı-
na ne ideolojilere ne de po-
litikaya sorumludur. Sanat 
yalnızca “özgürlüğe”, “özgür 
yaratıcılığa” sorumludur.

Bir sanatçıdan 
beklenen
“Bilgi” ve “deney” aklın, bi-
limin kaynağıdır. Mucitler 
akıllarını kullanarak mucit 
olurlar ve hayatımızı kolay-
laştırırlar. Sanatçılar için 
bilgi insanlık tarihinden ve 
sanatından haberdar olmak 
içindir. Bilim insanı veya 
mucitleri gibi insanlık tari-
hine yön vermezler, vere-
mezler.

Peki, ne yaparlar?
Çok basit. İnsanı insana, in-
sanı kendi tarihine tanıtır. 
Sanatçıların sayesinde in-
sanlığımızı anımsarız. Kay-
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bolan duyguları, duygusal 
patlamaları ve her geçen 
gün kurban ettiğimiz ru-
humuzu bize anımsatırlar. 
Kısacası sanatçılar insan 
olduğumuzu, yeniden ama 
bıkmadan ısrarla bize anla-
tırlar.
Sanatçı dokunulmaz de-
ğildir. Ancak toplumdan 
bir farkı vardır sanatçının. 
Hayatı, hayatın içinde yok 
olan insanın trajedisine ta-
nık olur.  O tanık olandır. 
Bundan dolayı da acı çeker. 
Yani sanatçı olabilmek için 
yeteneğin dışında, J. Sartre 
deyimiyle, toplumun ortası-
na fırlatılmış olması gerekir. 
“Yetenek” ve “bilginin” ya-
nında toplumsal vicdan ge-
rekli, buna “toplumsal so-
rumluluk” da diyebiliriz.
Sanatçı kimliği tarihe, top-
luma, bireye sorumluluk 
duyarak gelişir. Bu duyar-
lılık varolan adaletsizliğin, 
çekilen onca kahır ve acının 
kendisi olur. 
Dolaysıyla sanatçının önce 
bir gerilim sonucu doğacağı-
nı rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Bu gerilim “adaletsizliğin”, 
“eşitsizliğin”, “yabancılaş-
manın” ortaya çıkardığı bir 
süreçtir. Onunla varolur, 
öznelleşir. Toplum her an 
“özne” olamaz ama sanatçı 
sürekli “özne olma” halinde-
dir. “Öznelik” öncülük anla-
mına gelmez, “öznelliğinin”, 
“öznel bilincin” farkında 
olma halidir.

Sanatçının en temel görevi tanık olduğu “çelişkiyi”, 
“gerilimi”, “birey-toplum gerilimini, uyumsuzluğu-
nu”  estetik bilinçle ortaya koymak olmalıdır. Bunu 
yaparken abartıdan ve gereksiz ayrıntılardan uzak 
durmalıdır. Çünkü yaratılan eseri güçlü kılan şeyin 
hayatla kurulan ilişkisi olduğu bilinmelidir. Bu iliş-
kilendirme gündelik olan ile sınırlı değildir. Aynı za-
manda varoluşsal ve tarihseldir.
Böylelikle kendi varlığını, kendi “gerçekliğini”, kendi 
“öznelliğini” dış dünyaya karşı adeta meydan okur-
casına ortaya koyan sanatçı “kişiliksizleşir”, “ahlak-
sızlaşır”, “yerleşik tüm değerleri” bir kenara koyar. 
Başka türlü de özgünlüğünü kurması adeta olanak-
sızıdır. Bu yol en gaddar yoldur. Çünkü bu yolda ya-
şamından feragat eden pek çok sanatçı vardır. Sanat 
alanı ne kadar dahilerin bahçesiyse bir o kadar da 
dahilerin mezarıdır. E.Hemingway, J. London, M. 
Mayakovsky, S. Yesenin, S. Zweig, V. Wolf, N. Mar-
mara, T. Özlü, K. İnce gibi pek çok sanatçı sanatın 
gaddar yolunda intiharı tercih etmişlerdir.
Sonuç olarak sanatçıdan kan ve gözyaşıyla yoğrul-
muş dava (ideoloji/ politika) misyonu takınmasını 
beklemek hem haksızlık hem de ahmaklıktır. Kendi-
ni dava insanı olarak gören, bu yönde eserini ürettiği 
iddiasında olan sanatçılar olmuştur kuşkusuz. Bu sa-
natçılar dünyaca tanınmış ve takdir de edilmişlerdir 
ama onları topluma sevdiren, sanatçı olarak kabul 
edilmelerini sağlayan şey yalnız davaları değil eser-
leri olmuştur.
P. Valéry davasını sanatı için açık etmeyen sanatçıla-
rı severken, onların eserlerini kıymetli bulurken çok 
haklıydı.

Siirden42.indd   20Siirden42.indd   20 10/08/2017   13:4610/08/2017   13:46



21

“Kişinin şiir yüzünden mahvolması bir onurdur.” 
O. Wilde

Eğer yazının bir ucu varsa o ucun militanı şiirdir. Ben 
şimdi bu söyleyişle ne demek istiyorum? Açıkçası bi-
raz şairden daha çok da şiirden bahsedeceğim. Şayet 
bunu başarabilirsem, ne demek istediğimi de anlat-
mış olacağım.
İnsanların ahlaki ve kültürel yük’ünü (evet ahlak ve 
kültür insan için bir yüktür. Bir miktar pozitif, daha 
çok da negatif yük…) sanat faaliyetinden ne anladık-
ları belirler. Tüm sanat dalları için geçerli olan bu 
gerçek, şiir için de değişmez. Şiir, sıradan/ilgisiz biri 
için romantik bir gülümseme nedeniyken, onunla ya-
kından ilgili bir şair için, şok dalgası olarak algılanır. 
Ya da öyle bir duygu izi bırakması beklenir. Bana so-
rulursa, kişide belli dozda şok tesiri yapmayan şiirin, 
şiirli hali sorgulanmalıdır. Tabii şairinde…
Bu gün şairin imajı altında inim inim inleyen bir şi-
irle karşı karşıyayız. Yoksa hep mi böyleydi bilemi-
yorum. Şiir şairin nesnesine indirgenmiş durumda. 
Şiirin bu konumunun bana yabancı olduğunu söyle-
meliyim. Burada asıl özne konumunda olması gere-
ken şiir değil midir?
İnsan, insanın hayatını genişletir ya da daraltır. Ama 
insanın hayatını, dünyanın sınırlarını şiir kadar ge-
nişleten bir başka sanat dalını tasavvur edemiyo-
rum.  Çünkü şiir hesabı tutulamayandır. Hatta gerçek 
hayatın değerleriyle konuşacak olursak o bir skan-
daldır. Zira şiirin ahlakı, insanın ahlakına karşıdır. 
Onun kendi ahlakı vardır.  O, ahlakı kavrayamaya-
nın, bırakınız sokağına, semtine bile uğramamalıdır. 
Bu uyarıyı dikkate almayanlar oraya uğradıklarında 
komik olmaktan kurtulamayacaklardır.
Gerçek hayatın başarıları şiirin yenilgisidir. Evet, 
şiir beşeriyetin dünyasında doğmuştur anacak oraya 

Yazının Ucu: Şiir ya da Şok

ALI RIZA GELIRLI

ait değildir. Onu başka bir 
canlıya benzetsek yeridir. 
Zira, beslendiği şeyler, insan 
canlısının beslendiği şeyler-
den çok faklıdır. Başka baş-
ka durumların var olabile-
ceği terbiyesine hep sahip 
olmuştur.  Elbette insanın 
haddini bildiği kuşkuludur 
en azından haddini bilmek 
gibi bir muradı olduğunu 
söyleyelim. Şiir haddini bil-
memekle maluldür. Belki şi-
iri, şiir yapan özelliklerden 
en önemlisidir bu. Zira şii-
rin var oluş gerekçesi ken-
dinden menkul olmasıdır. 
Kendini bir nesne durumu-
na düşürecek her hangi bir 
gerekçe şiiri, şiir olmaktan 
çıkaracaktır. Kaldı ki şiir, 
daha önce bilinmedik an-
lamların, beklenmedik bir 
anda ortaya çıkmasıdır. O 
bazen, derinden gelen titre-
şim halinde, daha çok da şok 
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halinde kendini açığa vurur.
Şiirden, şiirin “şok” halinden 
bahsederken, şiir yazarı-
nın (Şiir yazarı demek daha 
mı doğru ne… Zira, her şiir 
yazan şair değil çünkü) gü-
zergahından bahsetmemek 
eksiklik olur. Örneğin ben, 
şiir yazarını tanımak için 
şiire bakmak istiyorum. Bir 
şiirde, şair hayatından izler 
var mı diye düşünüyorum; 
şiir üzerinden şairi tanımak 
istiyorum (Bugün galiba, 
şair üzerinden şiir tanın-
maya çalışılıyor gibi). Şairin 
şiirsel perspektifini, hayatı 
kavrayış tarzını görmeye 
çalışıyorum. Şairi, şiirin 
nesnesi gibi görmek yanlısı-
yım. Şiir yazarının, dünyayı 
bütünlüklü olarak kavrama 
yeteneğinin olup olmama-
sına bakıyorum. Bu “ana-
liz”lerden sonra ona, “şair” 
ya da “şiir yazarı” diyorum. 
Böylece kişinin hayatı dene-
yimleme biçimine varmak 
istiyorum. Ve bir şiir okuru 
ayrıca da şiirle yakından il-
gilenmeye çalışan biri ola-
rak bu hakkı tahsis ediyo-
rum kendime.
Tekrar şiire dönecek olur-
sam; öteden beri çoğu şiir 
akla sesleniyor; böylece 
propagandaya kurban edi-
liyor; bunun farkındayım. 
Oysa şiir bilinmedik duygu-
lara kapı aralamak için akla 
değil, sezgiye, duyarlılığa, 
imgeye dahası olabildiği 
kadar kişinin en derinlerine 

seslenmeli. Belki şiir böylesi bir öze sahip olduğu için 
diğer sanatların tersine kapitalizme teslim olmayan 
tek sanat dalı… Çünkü o kendi gerçekliğe, genel geçer 
formüllerin süzgecinden geçirilmiş olarak değil, ol-
duğu gibi; özgün haliyle vakıf olmaktan yana
Tabi şunu söylemeden de edemiyorum; bu gün şiir 
alanı kadar kirliliğe açık bir sanat alanı var mıdır 
bilemiyorum. İnsanlar şiir konusunda her hangi bir 
adanmışlığa yeltenmeden, onu bir boş zaman uğra-
şısı, sosyal zeminin dekoru olarak kavrıyorlar. Bu 
durum şiire sonsuz zarar veriyor. Böyle bir görüntü 
karşısında öfkeye kapılıyorum bir şiir dostu olarak. 
Ama şiirin o “cool” örtüsü, onlara bir yere kadar mal-
zeme verir; sonra “gerçekler çıplak gezer”.
Bu gün pek çok şiir yazarı, şiirsel perspektiften yok-
sun bir boyutsuzluğun içinde klişe ve çöp üretiyorlar 
aslında. Böyle olunca biz de, ortaya çıkan ürüne “şiir” 
değil, şiir hakkında “laf” etme diyoruz. Sonuçta şiir 
özü olmayınca, biçim de  suyu çekilmiş bir kuru ka-
buktan öteye bir anlam ifade etmiyor.
O nedenle şiirin itibarını iade etmek için Mehmet H. 
Doğan’ın dediği gibi, “Şiirin altından ya da üstünden 
şair adlarını silmenin zamanı geldi sanıyorum.” (Sö-
zümüz şiiri istismar edenlere) Bunu yapacak olan el-
bette ki şiir okuru. Ama nasıl? Temel soru/sorun bu…
Günümüzde “hakiki” şiirin itibarını yerde bırakma-
yan şiirler/şairler var tabii. Ancak bunların yanında 
savruk, ne dediği belli olmayan şiirler olduğu gibi, 
kendi içine kilitli şiirler de var. Belki böyle şiiriler de 
olacak, -ki iyi şiirin parlaklığı daha bir görünür olsun.
Benim aradığım daha çok da sütre gerisindeki duyar-
lıkların, sezgilerin şiir aracılığıyla görünür kılınma-
sıdır. Diğerlerini nesir metinler yapıyor zaten. Oysa 
asıl olan nesirle yapılamayanı yapmak değil miydi? 
Bana şiirin/şairin çözmesi gereken en önemli sorun 
bu gibi geliyor.
Sanırım şiirin bir başka önemli özelliği; -bir şekil-
de aslında hiç bulunamayacak olan- “kayıp söz”ü 
bulma arayışıydı. Belki şiiri şoklara gark eden, 
şoklar dizisine bağlayan “o” kayıp sözdü. Ancak 
popüler-piyasa kültürünün altındaki şiir bunu ne 
kadar başarabilir bilemiyorum. Sonuçta şiir de bir 
kültür ürünü. Kültür mutasyona uğradığında şiir 
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de uğrayacak mutlaka. Bu durum yeni bir şiir insa-
nını mümkün kılar umarım.
Demem o ki, aslında bir insan üretimi olmasına 
rağmen, şiir insana fırlatılmış gibidir. İnsanın varo-
luş koşullarıyla şiirin varoluş koşulları arasındaki 
uyumsuzluk bu gösteriyor. Şiiri -insana göre- şok ha-
line getiren, onların bu oluş hallerindeki uyumsuz-
luktur. O bir insan üretimi olmasına rağmen illaki 
insana ihtiyaç duymaz; ihtiyacı olan insandır. İşte, 
şiir kendine yabancı bu insan doğası ortamında an-
lam üretebildiği oranda kalıcı ve kendini “lazım” kıla-
biliyor. Bu insan-şiir çelişkisi sanırım şiirin rahmini 
oluşturuyor.
Bitirirken şimdi şunu söyleyebilir miyiz; şiir, insan 
kültürü ve ahlakından özekliğinin ilan ettiği oranda 
şiir; insana ve akla tabii olup evcilleştiğinde “şok” ha-
lini yitirip nesirleşiyor. Dolayısıyla kendinden uzak-
laşıyor.
Ama benim gözümde şiir her halükarda şoktur. Zira 
“o”, var olan/  bilinen yapıyı patlatandır.
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Bu başlık altında fikirlerimi 
maddeler halinde toplamak 
isterim. Nitekim, dergiler, 
internet ya da fikir/tartış-
ma ortamları (sohbet, panel, 
sempozyum) gibi farklı ‘me-
dium’larda gördüğüm ve-
rilerden hareketle, yapısal 
saptamalar yapmaya gayret 
edeceğim:
1) Öncelikle, Türkiye’de temel 
sanatsal sorunun ülkenin 
varlığıyla ilgili başat unsur-
lar olduğunu düşünüyorum. 
Mesela, Batı edebiyatı üstün-
den bir tanımlama yaparken, 
onu akımlar ya da modern 
sanat üstünden de değerlen-
direbiliyorsunuz. Akımlar 
dönemi taşıyan ana estetik 
olgular şeklinde edebiyata da 
nüksediyor. Lakin, Türkiye 
mono yapısı dolayısıyla ve ta-
rihsel süreçlerin de etkisiyle, 
neredeyse, her yüzyılda bir; 
hatta, 20. yüzyıldan itibaren 

Günümüzde Türk Şiiri Üstüne*

NESLİHAN YALMAN

her on senede bir gelişimi sekteye uğramış bir ülkedir. 
O yüzden, bu ülkede, sanat tarihi ve edebiyat tarihi de 
edebiyatın yahut estetik değerlerin üstünden değil, ta-
rihin üstünden gider. Bunu doğru bulmasam da, yerine 
ikame edecek bir şey de bulamıyorum. Mesela, orta-
larda 80 dönemi şiiri diye bir ifadenin dönmesi demek, 
ortalama bir 40 senelik geridelik demektir. Yani, şu an 
21. yüzyıldayız ve 1980 dönemi bitmiştir. Özelleştirme-
ler, sermayenin gelişimi, kapitalizm, Özalizm düzeyin-
den olaylar irdelendiğinde, bunun yarattığı çorak etki 
sanatta, özelde şiirde de kendisini göstermektedir. Ev-
renin tartışıldığı, insanın bakteriden evrildiğine dair 
kuramların ortalarda tersine bir okumayla dolaştığı, 
feminist hareketlerin eşcinsel hareketlerle beraber 
dünyayı sardığı ‘uzay çağı’ /’görsel çağ’ noktasında, siz 
hâlâ 80’ler, 90’lar diye bir başlık açıyorsanız, bu nos-
talji yaratır ve dolayısıyla, sanatınız da bir arpa boyu 
yol alamaz. Zaten, bir şairin de sırf şiirle kimliklenip, 
sadece şiir konuşması kadar itici bir şey yok. ‘‘Bizim 
dönemimizde’’ diye başlayan hiçbir cümlenin etkisin-
de kalmayın. Siz kimseniz, sizin döneminiz artık bit-
miştir. Akıl bile bunu çıkarabilecek kadar basittir. 
Tabii ki, ülkede divan şiiri geleneğimiz, halk şiiri gele-
neğimiz vardır da, affedersiniz, bunlar kendi dönem-
lerinde bile birbirleriyle çatışırlarken, siz nasıl yapısal 
okumalar yapmadan (medrese, oğlancılık, vergiler, 
Roma versus Osmanlı, İslam, erkek-egemen kültür, 
ekonomi vd.) üstlerini tek kalemde örterek geçebilir-
siniz? Bir kere, gelenek dediğiniz şey, Rollo May’in de 
birey-sanatçı üstünden imlediği üzere, artıları eksile-
ri olan, analiz edilmesi gereken, otantik bir şeydir. Siz 
nasıl bu otantikliğin çatışma noktalarını göstermeden, 
bizim geleneğimiz var, Türk şiiri dünya şiirinde bir 
yerde duruyor diyebilirsiniz. Bence, durmuyor. Kusura 

* Bu yazı 41. sayının 1. Dosya soruşturmasına yanıttır.
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bakmayın. Ya biz çevirilerden Norveç şiirlerini, Suriye 
şiirlerini, Tavyan şiirlerini, İsveç şiirlerini anlamamışız 
ya da bu işte bir gariplik var. Bence, var. Yani, eklektik 
bir sorun oluşmuş. Çözemiyorum. Okuduğum her şair 
birbirini çağrıştırıyor, gelenekten besleneyim derken 
geleneğin bizzat kendisi oluveriyor. Bir de, gelenek bu 
denli erkek merkezliyse, (mesela, siz hiç kadın divan 
şairi, Tanzimat Edebiyatı’nda, Servet-i Fünûn’da, Tevfik 
Fikret gibi bir kadın şair vd. gördünüz mü?) yeni bir şiir 
dili nasıl evrilecek? Cixous’nun dediği düzeyde, yeni bir 
yazınla… Yasak olanları deşmekle, denenmemişleri de-
nemeye çalışmakla… Bir kere, deneysel şiire korkunç bir 
mesafe var. Aklım almıyor. Türkiye gibi her şeyin üstü 
örtük yaşandığı, edebiyatının yerinde saydığı bir yerde, 
denemek demek direnmek demektir, modern çağa ayak 
uydurmaya çalışmak demektir. Siz modern sanatla ara-
nıza nasıl mesafe koyabiliyorsunuz? Postmodern olan 
zaten deneyselliktir. Modern şiirden anladığınız şey, 
iki sözcüğü dönüştürerek, Yahya Kemal Beyatlı, Behçet 
Necatigil ya da Charles Baudelaire gibi yazmaya çalış-
mak mıdır? Fransız sembolistlerinin etkisi üstünüzde 
hâlâ 19. yüzyıl dönemindeki gibi mi duruyor? Yapmayın 
Allah aşkına!.. Bu, yeni bir söz söylemeye çalışmak de-
ğil, retoriği ortalarda topaç şeklinde döndürmektir. Bir 
de, İslamcı Charles Baudelaire’ciler var(dı), bir dönemin 
sermaye gazetelerinde acaba bu şiirlerdeki cinselliği, 
ensesti, burjuva karşıtlığını, şiddeti nereleriyle okuyor-
lar diye; şimdi de soruyorum. Şiirleri kırpıp kırpıp, san-
süre uğratıyorlar. Çünkü, beyinler önyargılı, sansürlü… 
İslam’la, Cumhuriyet’le derdin ne olduğu belirsiz, Gezi 
Direnişi’yle ilgili şiir yok. Ülkenizde Suriyeli akını var, 
bir hareketlenmedir gidiyor, bu şiirinizde yok. Şiiriniz-
de ne var. 2017’de de çocukluk var, göl var, sessizlik var, 
sevgili var, çöl var, annem var, hüzün var, yara var. Sü-
rekli, ‘ben’ varlık üstünden hayıflanma, ahlanma, yazık-
lanma var. Hadım bir dil var. Yazık… Arap ve Fars şiiri 
etkisi var. Eeeee artık, bir yeter demek lazım bence… 
Türkler’in kendi mitolojilerine, varlıklarına dair doğ-
ru dürüst hiçbir şey yok. Sözcükler bile çoraklaştırıldı. 
Her şeyde bir kontrolcülük… Dil şöyledir, bunun kuralı 
şudur, onunki budur. Şiirle ontolojik bağ, tecrübe etki-
leşimi kopmuştur. Şiir bu denli, bu kadar dar bir çerçe-
veyle tanımlanıyor ve yüceltiliyorsa, arkada eksik ve 

aşağılık bir şeylerin döndü-
ğüne de kani oluyorum. Ni-
tekim, şiir ağzı bozuk, atonal 
ve pis de bir şeydir. Ne o öyle 
sürekli otosansür, şiire san-
sür, şaire sansür, ortamlara 
sansür… Bunları görüyoruz. 
Şiirin akademikliği hakika-
tinin önüne geçemez. Zaten, 
akademik denilen vasatlık-
ları da görüyoruz. Şiirlere 
ne psikanalitik, ne feminist 
okumalar yapılabiliyor, ne de 
şiirin ‘metafiction’la, görsel-
likle, sinemayla ve benzeri di-
ğer disiplinlerle bilimsel bağı 
kurulabiliyor. Hep aynı tarz 
analiz ve okuma biçimleri… 
Berna Moran’ın üstüne bile 
doğru düzgün bir şey koya-
madılar. 
Yıllar önce, ‘‘devleti ney-
se, tiyatrosu o(dur)’’ diye bir 
yazı yazmıştım. Şiir ve ti-
yatro ilksel sanatlar olduğu 
için -biliyorsunuz Dionysos’a 
adanan şarkılar, tragedyalar 
şiir formatında ortaya konul-
muşlardır- bunlar kesinlikle 
devlet, tarih ve toplum etki-
si altında kalıyorlar. Tiyatro 
binalarla birlikte yerleşik bir 
ortama sıçradığı ve sermaye 
gerektirdiğinden, daha zor 
durumda… Şiir ise, şair-ki-
şi’den çıktığı ve minimum 
düzeyde, internetle, ‘word’le, 
dosyayla, kitapla dolaşıma 
girdiği için, bu konudan o ka-
dar etkilenmiyormuş gibi gö-
rünüyor. Yanılgıdır. Etkileni-
yor. Bir kere, 21. yüzyıl şiirini 
geleceğe evirecek, genç bir 
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sanat yoktur. Efendim Cemal 
Süreya da kendini genç sa-
yarmış, efendim İlhan Berk 
80’inde zıpkın gibi gençmiş, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca da 
kendine genç dermiş gibi, 
ölü hortlatıcı, cevap hakkı 
doğurmayan, erkek-egemen 
ve gizli iktidarsal söylemle-
ri yutmadığımızı belirtelim. 
Tabii ki, bir dönemin şairleri 
-ama, nedense kadınlar hep 
kendilerini gizlerlerken, ken-
dilerine sansür uygularlar-
ken ya da erkeklerden icazet 
alırlarken- anılmalıdırlar ya 
da kitapları, varlıkları şiir-
dir. Ama, azıcık insaf, İlhan 
Berk üstüne, Cemal Süreya 
üstüne kahve sohbeti gibi, 
eril bir dille döndürülen söy-
lemlerden bıkmadınız mı? 
Şahsen ben bıktım. Mesela, 
Berk’in ‘‘şiiri şiir gibi, haya-
tı hayat gibi yaşayamamak’’ 
üstüne anlattığı ontolojik 
ifadeler dikkatimi çeker, Nâ-
zım Hikmet’in ‘‘neden 19 ya-
şındaki gibi şiir yazdığı’’ üs-
tüne düşünürüm ya da Lale 
Müldür’ün ‘‘şiirle delirium’’ 
analojisi arasındaki bağlan-
tılarıyla kadın-şair olmaklı-
ğı değerlendiririm; fakat, bu 
üstü kapalı tehditleri kabul 
etmem mümkün değildir. Ba-
kın, ortada bunlar dönüyor. 
İnsanın bir şair-duruşu, bir 
karizması, bir yabancılaş-
ması, bir mesafesi, bir soğuk-
kanlılığı olur. Bu nasıl vıcık 
vıcık ve göbekli bir ortam? 
Bunlar şiiri de baltalıyor.

2) Yazara, şaire ya da entelektüele karşı, kendi camia-
sından/sınıfından da aynı iktidardaki siyasiler gibi açık 
ya da gizli (gizlisi Türk usulü daha yaygındır) bir baskı 
var. Bir kere şu saçmalığa bakın: Neymiş yazar, şair mü-
tevazı olurmuş, öyle her yerde görünmezmiş, imza günü 
düzenlemezmiş, yarışmalar da neymiş? Kendisini gös-
termezmiş, fotoğraf paylaşmazmış. Yahu, elindeki tele-
fonun her yerinden görsellik akıyor. Hangi çağın pers-
pektifindesin, Rönesans’a bile giremedin sanırım henüz. 
Pardon da, okuma oranının yerlerde süründüğü, hadi 
onu geçtim, internetin/kitle iletişimin dönüştüğü (ki, 
iletişim aygıtları çağın/çağların sanatını ve pers-
pektifini de belirler) yerde, şair kendi üstüne düşen 
görevi, üstüne düştüğü yerlerde (sanat-kafeler, kitap 
fuarları, internet, söyleşiler, dergiler, ‘blog’lar vb.) ne-
den yerine getirmesin? Ben olsam, şiirin kural tanı-
maz doğası gereği, hele kadınlığın bastırılmışlığı üs-
tünden de, inadına bunların tersini yapardım. Zaten, 
bir gün bana bir soru sormuşlardı, şiirleriniz nasıl 
yazıyorsunuz diye. Türkiye’de şiir nasıl yazılıyorsa, 
tersini yaparak demiştim. Alsınlar, bu ironiyi düşün-
sünler. Benim meselem değil. Ben yazar, düşünür, alt 
yapı ve bağlamı da estetik değer yargılarıyla, çağı ta-
kip ederek ortaya atarım. Direnişim varsa direnirim, 
bulaşan varsa da kaşırım. Ama, asla özellikle bulaş-
mam. Fikrimi yine fikri temellerin iç referansları üs-
tüne dizayn ederim. Çok zorda bırakırlar da, sürekli 
edebiyat dedikodularıyla canımı sıkarlarsa da, ifşa 
ederim. Zaten, ifşa çağındayız da, iktidar ilişkileri de 
sekteye uğradı. İyi oldu. Hele, Türkiye gibi ikiyüzlü-
lüklerin ülkesinde… Hiç acımam. Bana acımayana, 
acımam. Acımasınlar. 
Sen imza günü yapma. Sana batan mı var? Sus ve otur, 
işine bak. Başkasına niye hazımsızlık yumurtluyorsun? 
O zaman, ressam niye resimlerini sergiliyor, sergile-
re katılıyor? O da otursun evinde, ayıp değil mi sanat 
üstünden kendini göstermek? Bunlar işte hep, kulluk 
kafası, gizli İslam bilinçdışı (İslam inancı olmasa dahi), 
faşist zihnin erekteleri, erkek-egemen toplum yapısı-
nın arızaları, Ortadoğululuk…  Çok sebep var. Bir kere, 
kadın sanatçılar, asla asla susmasınlar. Gerekirse, bu 
erkek-egemen sisteme, kendileri üstünden prim yap-
maya çalışanlara, rakı masalarındaki bel-altı sohbet-
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lere direk saldırsınlar… Zaten, kadın olarak toplumda 
ezildiğiniz gibi, sanatta da sizi güya (!) gerek estetik 
kıskaçla (efendim, şöyle yazmışmışmış, böyle imge mi 
olurmuymuşmuş, şair hanımefendi iyiymişmişmiş vd.) 
gerek patriyarkal ve gerontorak oluşumlarıyla ezmeye 
çalışıyorlar. Kesinlikle, susmayın, hatta saldırana kont-
ra saldırıya geçin. Güya, kadın yazarlara; yazın, kim ne 
düşünüyor demeden, kendiniz için, çekinmeden  yazın 
deniliyor. Ama, bir bakıyorum, herkes kim ne düşünü-
yor, hele erkek sanatçılar ne düşünüyorlar, annem ne 
düşünüyor, babam duyarsa ne der, memurum-meslek-
ten ihraç edilirim, adım şuna buna çıkar diyerek yazı-
yor. Dolayısıyla, ne okuduğunuz dizeler ne de şiirler, sizi 
derinden sarsmıyor. Bir kere, Türkiye gibi bir ülkede, şi-
irin bir başkaldırı biçimi olması lazım… Uyuşturmaması 
gerekiyor. Siz gündelik hayatınızda nasıl inişler çıkışlar, 
öfkeler, iktidara bilenmeler, bilinçdışı veriler taşıyorsa-
nız, şiirinize de o akmalı… Bu, ‘‘facebook’’/’‘whatsapp’’ 
iletilerinin ön yüzleriyle arka yüzleri, yoruma yazmakla 
özelden yazmak ayrımı misali, basit bir durum… Özel-
den yazılan ne varsa, asıl bilinçdışı orada atmaktadır; 
bu yüzden, özelin duvara yansıtılması gerekmektedir. 
Bana göre, şiir bu sakıncasızlıktır. 
Ayrıca, nerede o çokparçalı bireyin, bireyi de geçtim, 
kadının hikâyesi? Nerede kürtaj hakkı, cinsel ve zihin-
sel başkaldırı, anneliğin olumsuz yönleri, babaya psi-
kanalitik öfke, eski sevgiliyle yaşanan arızalar, çokeş-
lilik, ev işlerine isyan, erkeği irdelemek, hatta erkekleri 
çoğul dille irdelemek… Ben öyle bir şiir ortamı görüyo-
rum ki, sanki hiç Türkiye’de yaşanmadan yazılmış. Bir 
de, geleceğe kalmakla/kalmamakla tehdit etmiyorlar 
mı, bunlara artık gülüyorum. Siz rahip misiniz de, 
Türk şiirinde misyonerlik çalışmaları yapılıyor? Ha-
tırlatırım ki, misyoner pozisyonu da, Batılı akademis-
yenlerin (ağırlıkla, antropolog) yahut din adamlarının 
Afrikalı, Asyalı veya Ortadoğulu insanlara çocuk yap-
maları adına öğrettikleri, kurumsal bir pozisyondu. 
Velhasıl, kimi uyutmaya ya da korkutmaya çalışıyor-
sunuz? O verileriniz tarihsel, yapısal bağlamda ve dün-
ya düzeninde tutmaz, gözüm. Lütfen, şu ‘gözüm’ ifade-
sinin de altını çizelim; ben artık Türkiye’de şiir üstüne 
tartışılanlardan, ortaya atılan başlıklardan ötürü, bir 
sıkışma, bir sıkılma yaşıyorum. Kadın şair mi diyelim, 

şair kadın mı? Dişil dil diye 
bir şey var mı? Şair dediği-
nin cinsiyeti olmaz, o şiiriy-
le ilgilenir gibi bağlamlarla 
bir yere varılmaz. Dünyada 
evrim, feminizm, psikana-
lizm, Marksizim, okumalar 
düzeyinde aldı başını gidiyor, 
akımlar sürekli dönüşüyor 
(op art, pop-art, dijital sa-
nat vb.), siz hâlâ Türkiye’ye 
sanki Dada tam girmiş gibi 
(ki, Dada önemli ve ciddi bir 
akımdır bu arada, bunu da 
balon sanıyorlar ya da Or-
han Veli Kanık üstünden 
algılıyorlar, sanırım) ağız 
ishaline tutuluyorsunuz. Bu 
entelektüellik değil, kibirdir, 
ukalalıktır, egonun Türk işi 
pespayeliğidir. Yoksa, fikir 
namustur, ego benliktir. O 
konudaki bir entelektüel de-
rinliğe itirazımız yok. Ama, 
aşırı sığlık var. 
Metinlerarasılık, üstkurma-
ca, performans teori vb. baş-
lıklar dünyayı kasıp kavuru-
yor, -şiir de dahil- yazınından 
eleştirisine modern düzeyde 
okumalar ve teknikler yön 
değiştiriyor. Daha bunu irde-
leyemiyorsunuz. Performans 
diye bir kavram var, aklınıza 
iyi sokun, onu bir şekilde bel-
leyin. Bu yüzyıl performans 
yüzyılıdır. Dünyadaki şiir 
festivalleri bile bu performa-
tif bağlamı kullanıyor, sizde 
hâlâ yaş, titr, dönem. Şair şa-
ire abla, abi, emmi, teyze diye 
hitap ediyor. Olacak iş mi? 
Bu bayağılaştırmadır. Asalet 
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nerede? 
Çok taze bir örnektir: 80 dö-
nemi ifadeleri bana göre kur-
gudur. Mesele dönemlerin 
başı çekmesi değil, akımların 
oluşmamasıdır. Siz, natüra-
list akımın temsilcisi şu şair, 
feminist akımın temsilcisi bu 
şair, kirli-gerçekçi o şair vb. 
diye isimler duydunuz mu? 
Akım önceliğini estetikten 
alır, dönemi fon olarak kul-
lanır. Dönem önceliğe geçer-
se, işte o zaman asıl estetik 
geride kalır. Çağını takip 
etmeyen bir sanat anlayışı 
olamaz. ‘‘Novella’’ mesela, 
ara bir formdur, kısa öykü bu 
yüzyılın türüdür. Şiirin dijital 
olanla ilişkisi, müzikle ilişki-
si, diğer disiplinlerle ilişkisi 
bu çağın tartışma platform-
larının ürünüdür. Yazık ki, 
Türkiye’de daha bu konulara 
geçilemedi. Hatta, bunlara 
saldırı var. Korkunç bir şey… 
Entelektüel aymazlık!.. Za-
ten, dünyanın gerisindesiniz, 
alternatif seslere de yer ver-
meniz ve kültürel sürekliliği 
sekteye uğratmamanız gere-
kiyor. Fakat, her şey dönüyor 
dolaşıyor, sınıfsallığa ve ik-
tidar ilişkilerine dayanıyor. 
Zurna: Zırt!.. 
3) Günümüz Türk şiirini 
elimden geldiğince takip et-
meye çalışıyorum. Fakat, 
hepsine dikkat kesildiğimi 
belirtemeyeceğim. Bir de, 
özellikle bilmediğim dillerin 
ve ülkelerin şiirlerini takip 
etmek beni cezbediyor. Tabii, 

o da çevirmenin elinde… Baki Yiğit’i çabalarını  takdir 
ediyorum, mesela. Benim Tayca bilgim yok diyelim, 
bire bir Tayca’dan ya da hadi o denli bir alternatif de 
yok, İngilizce’den çevirisi yapılmış şiirleri okumak 
beni mutlu ediyor. Norveç’ten İsrail’e, İspanya’dan Mo-
ritanya’ya, dünyanın türlü yerlerinden şiirlerle karşı-
laşmak, hatta hayatın şiiri anlamında, ağaçların yaş 
halkalarının, bir buçuk milyar yıl önceki ses dalga-
larının ritimlerini dinlemek beni büyülüyor. Şiir ama 
öyle kutsal bir korunak da değildir. Patlayan bir bom-
ba sesi de, kopan bacak da, kokan bir külot da, kanın 
damardan taşması da, ölümün soğukluğu da şiirdir. 
Fakat, Türk şiirinde maalesef, yabancılaşma, ironi, so-
ğukkanlılık, tersinleyerek anlatma, sinemasal etki gibi 
21. yüzyıl tekniklerini yoğunlukla bulamıyoruz. Söz 
sanatlarından öte, şiirin oluşluğu (nedir, şudur budur 
vd.) tartışıldığı için, ben genelde modern anlatımları, 
sembolist şiiri, sürrealist olanı, direniş dilini öncele-
yen yıkıcı bir şiirden besleniyorum. Şimdi, Türkiye’de 
isim de vermek çok sorunlu, nitekim birini söylerseniz, 
diğerinin adını unutabiliyorsunuz. Ama, beslendiğim 
kaynaklar arasında, aklıma ilk gelen Nilgün Marmara 
var. Onunla ilgili kasıtlı olarak bir geride bırakma yön-
temi uygulandığı kanısındayım. Kendisinin özel hayatı 
üstünden de giden çok tartışma var, hatta daha perde 
arkasında konuşulmayanlar da var; ben bunların da 
şiire bakışı etkilediğini düşünüyorum. Bir kere, Türki-
ye gibi bir ülkede, pozitif ayrımcılık gereği -ki, dünya 
da bu merhalelerden geçti- kadın şairi ve yazarı ayrı 
bir yere koyarım. ‘Persona’sı sınıfsal olarak kadın olan 
şiirleri de ayrı bir yere koyarım. ‘Poetika’m bundan 
besleniyor. Bence, herkesin de sağlam bir ‘poetika’sı ol-
malı… Gerekirse diğerinin ‘poetika’sına nazaran… Ece 
Ayhan, küçük İskender, Metin Eloğlu, İsmet Özel, Fuat 
Çiftçi, Uluer Aydoğdu, Levent Karataş, Onur Behra-
moğlu, Ogün Kaymak, Özkan Mert benim için özeldir-
ler; Emel İrtem, Nilay Özer, Aslı Serin, Elif Yalçın, Ani-
ta Sezgener, Özgün Ergen (kadınların çoğunu sayasım 
var, beğendiklerimi; ama yerim dar, affetsinler) aklıma 
düşüyorlar. Ali Taş, Tamer Sağır da bir şekilde kendi 
sesleri ve tecrübeleri olan şairlerdir. Ekleyelim. Allen 
Ginsberg, William Blake, Anne Sexton, Sylvia Plath, 
Ezra Pound, Charles Baudelaire olmadan olmaz. 
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Makedon şiirinden ‘‘S.tir Git İsakovski’’yi bizimle bu-
luşturdular. O da aklıma geldi. İlginç bulmuştum. 
‘‘Çevrimdışı İstanbul’’ dergisini temsilen Gökçenur Ç., 
Efe Duyan var mesela, o kesimin şiire bakışı da beni 
çok etkiliyor. ‘‘160. Kilometre’’ yapılanmasının ya-
kından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ali 
Özgür Özkarcı’nın görüşlerini ve varlığını çok önem-
siyorum. Ahmet Güntan benim için dikkat edilmesi 
gereken bir isimdir. 
Sonra, şiiri, müzikle, görsellikle ve diğer disiplinlerle 
harmanlayarak, multidisipliner bir alana, modern bir 
yöne doğru eviren müzisyen Mert Kamiller’in varlığını 
da anmadan geçemem.  Türkiye’de çok üst işlere imza 
atıyor. ‘‘BADpoetry’’ oluşumu, bu yüzyılın ve ötesinin 
yapılanmasının sinyallerini vermektedir ve çok da de-
mokratik şekilde, yerine göre esneyebilmektedir. Ka-
palı devre değildir. 
Yine de, farklı seslere, farklı tecrübelere de saygımı 
sürdürüyorum. Her türlü sanat anlayışı olacaktır. Ölü 
sanatlar bile… De… Bunun ülkemizdeki oranı çokça yer 
kaplıyor. Bir orantısızlık var. Biçim denemelerinin oldu-
ğu, gündemin hızını yakalayabilen, içe doğru değil dışa 
doğru sıçratan / dışavurumcu, birbiriyle ilgisizmiş gö-
rünen imgeleri bir araya getirip, dili parçalayan, en ba-
sit bir durumu/objeyi şiirin merkezine oturtabilen, tek-
nolojik ifadelerin hissedildiği hiper bir dil kuran, arzuya 
gönderme yapan ve onu yaran, dilde çoğulcu kimliklen-
meler yaratan (şairin de, okurun da katkısıyla, sürekli 
çoğalan), şair-özneyi de şiir kadar ortaya çıkaran, görsel 
hafızaya dayalı, yabancılaşmayı vurgulayan şiirlerin de 
yayılması gerektiğini düşünüyorum. Ahmet Güntan’ın 
‘‘somuttur, senin kendimsizliği anlaman çok zor New 
York’’ dizesine bakalım. Yahut, aynı dizenin yer aldığı 
şiirdeki şu dizelere: ‘‘en çok şaşıran öfkeli babalara. Şa-
tır’ın söylediği/ bir şey vardı hani:/ - [TS] Taşra sikişinde 
her kılığa giriyor [Çİ] Çilenin İktidarı’’ 
Muazzam… Metinlerarasılık, ritim, 21. yüzyıl imgele-
ri/sembolleri, fragmantallık akıyor. Açıkçası, oldukça 
yalın bir şiir okuyup, kendimi uyuşturacağıma, beni 
provoke eden, düşündüren, şiir bilincimi açan yeni ça-
lışmaları, özgün metinleri, heyecanlandığım eserleri 
okumayı tercih ederim. Beni allak bullak etsin isterim 
şiir. Benden ötede olsun, onu yakalamaya çalışayım. 

İçine kolay kolay almasın. 
Çağ gibi, hem çeksin, hem it-
sin. Ortada kalayım. 
Ayrıca, Can Yücel benim için 
her zaman okuldur. Bunu da 
belirtmeliyim. Dionysos’un 
yetiştiği Anadolu toprakla-
rında, yazında Halikarnas 
Balıkçısı neyse, şiirde de cez-
beye girmiş tersten akıl odur. 
Tersten düşündüren şairlere 
saygım sonsuz… Düz düşün-
meye zaten şartlandırılmı-
şım. Yücel benim Dionysos 
babam, Bacchus dedemdir. 
Varlığı Türk şiirine ciddi bi-
çimde varlık katmış, arma-
ğan olmuş, yürüyen şiirdir. 
Şiirde cesarete hayranlığım 
var. Şiir kendi bendinden de 
taşmalı; dizelerinden, kitap-
tan, ritminden… Şiirin önü-
nü kesememelisiniz. Ama, 
tabii, Yücel’in etkisinin de, 
eril varlıklıktan öteye dişil 
bir manevraya sıçratılması 
gerektiği kanısındayım. Gü-
nümüz de düşünüldüğünde… 
Bir Nâzım Hikmet, bir Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, bir İlhan 
Berk de, önemli isimlerdir. 
Kültürel süreklilik elzemdir. 
Lakin, çağımızda Türk şii-
rinin kendisini yıkıp, -inkâr 
edip demiyorum, nüans an-
laşılsın- yeniden inşa etmesi 
gereklidir. Özellikle, kadın-
lara çok iş düşüyor, sabır 
gerekiyor. Türkiye’de kadın 
olmak neyse, şiir yazmak 
odur!.. Kendime de büyük sa-
bır diliyorum. 
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Düş
Yaban otlarını söktük birlikte
Toprağı ters yüz edip havalandırdık

Göğün rengiyle suladık toprağı
Ormanın gölgesini serptik üstüne serinlik diye

Güçlü köklerin etrafını açtık
Daha da güçlensinler diye 

Öyle güzel bir gülüşü vardı ki
Sulandığı zaman inciri

O kızıl katmerli bir karanfil gibi şiir açtı
Ben gülüşünden öğrendim bahçıvanlığı

Şimdi yürüdüğümüz yol 
Her uyandığımızda gördüğümüz düş

Gerçek öyle karanlık ki

Bahar Sevinci
Çıplak ayağın biçilmiş otlara değmesi gibi
Güneş dalları arasından gülüyor 

çam ağaçlarının

Çatıların oyuklarında 
sevişmeye başlıyor serçeler

Gövdem doğacak günün şarkısını söylüyor

Herkesin dilinde kışın ne ağır geçtiği
Herkesin dilinde güvercin yavruları
 Ve tüylenen zaman

Benim dilimde olgun sulu bir şeftali

METİN CENGİZ
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Yanlışlık
Yanlış dal seçtim meslekte
Türkçe öğretmeni olmak varken 

tarih öğretmeni oldum

Aslında benim seveceğim güldü
Yanlışlıkla karanfile tutuldum

Bir kıyı kasabasına yerleşmek varken
Ömrümü bir bozkır kentinde doldurdum

Hele hele yanlışlıkla edindiğim 
arkadaşların haddi hesabı yok
Dahası iki kez yanlışlıkla evlilik kurdum

Bir orman bekçisi olacağıma
Tuttum ozanlığa soyundum

Yanlışlıkla geçti tüm yaşamım
Yaşamak bir yanlışlık olmasın sakın

Merak
Bir gün öldüğümde
Ardımdan ağlayacak karım ve kızım
Topu topu birkaç dostum üzülecek
Yahu diyecekler haberiniz var mı 

Kadir ölmüş
Başsağlığı dilemeye gelecekler 

kızıma ve karıma

Bütün bunları merak etmiyorum
Ha bir gün önce olmuş ha bir gün sonra
Anacığım duyacak mı mezarında
İşte onu söyleyin bana

A. KADİR PAKSOY 
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Balıkesir’de ilk göz ağrımda
Orhan amca
İki ana, altı yedek gözle
Kontrol ederdi dört bekâr öğrenciyi
Yedek gözlerden ikisi
Kızı Sevim’inkilerdi
Sevim’inkiler bir yerlere gider dönmezdi
Görünce bizim arkadaşlardan birini

Bir başkası
Evliliğimizin ilk aylarında
Ertuğrul’un armağanı büyük tüple
Yıllar yılı şenlendi

Kendine zor çıkan o sokaktaki
Berberliği saç kesmeden
Başımda öğrendi

Ege Mahallesi, Ege Apartmanı’ndaki
Saksıda bir çiçek 
Zeytin işleyişiyle köklendi

Çapa’daki birinci
Uygur kökenli kadının kiralarken
“Demir kapılıdır, demir pencerelidir” diye
Öve öve bitiremediği
Ve gündüz gözüyle hırsızın girdiği

Yasağına Yazdı Beni Çapa’daki İkinci

Eşi tatlı dilli müteahhit eviydi biri
Yatağım bodrum katta pencere önü
Ölümün ülkeyi
Apaçık yüzüyle
Kömürlüklerden başlayarak
Kurşunla ölçtüğü günlerdeydi

Kapıcısını kardeş bildiğimdi Alsancak’taki
Âmâ bir kedinin oyun öğrettiği

Eşrefpaşa’daki
Balkonuna küskün bir evdi

Ortak edinilmiş mülk olarak
Boşandığı eşin payını vermeyen
Bir evdi Poligon’daki

Mithatpaşa’dakinin bezeği
Bir oğulun Tıp’taki emeği
Ve geceleri yazı düzeltmeleri

Bugün Yakup Şahan’a uğrasam 
O evin
Dergilerle, kitaplarla dolu odasında
Estetik, Açık Yapıt, Asal Gerilim çevirilerini
Koysak masaya
Ve unutmasa

En eskisi en genciydi
Filistin’e kaçarız düşüncesiyle
Nüfus cüzdanı düzenlediğimizdi

Ah’ının üstüne ah koyamam
Bugün bile
Yıkacağız diye “oligarşi”yi 
Saatli bomba düzeneği öğrendiğimizdi

Hepsi de yangınına gözlerini
Kapayan bir ülkeydi

İBRAHİM OLUKLU

Koynuna Girdiğim Evler

Siirden42.indd   32Siirden42.indd   32 10/08/2017   13:4610/08/2017   13:46



33

Sokağı gören pencerem yarım
kalmış  izlenimi veriyor,
sokağa  bakmanın yarısı gibi…
gökyüzüne  çevrilmenin
yarısı gibi,  
bir süre mavi şeklinde  devam ediyor.

İş işten geçtikten  sonra
akla yeni gelmiş
masamda  duran karalamalar… 
Bir tavşan çalışmasına benziyor
kağıdı böyle ters tutunca.

Bazı yazılar ya erken yazılıyor
ya da geç, tamamlanamıyor bu yüzden.

Bazı yazılar da tam zamanında
yazılıyor ender olarak,
zamanla birebir örtüşük olduklarından
zamanın biçimini alıyorlar,
geçen zamanın uçuk rengini
kendi renkleri olarak üstlerine  alıyorlar.

Dalgalar halinde ileri doğru çıkıyor
geride kalan  tanıdık düşünceler, artık 
onların 
endişeye benzeyen bir zamanları var. 
Ataları sayılır
mermerin içinde büyüyen   zambak.

İşler rast gidince bir gülümseme oluyor
dönüyor  gittiği yerden parlak ses. Orkide
kokulu değişik bahar düşünceleri. Belki bir 
süre sonra
             onlar da yazı olmaya geçerler.
             
Boşluk gibi duran zamanlar
silme doluyor  günün yeni anlamlarıyla,
(beklenmedik bir şekilde)  pencere  
tamamlanıyor
sokağın yarısı yerli yerinde
gökyüzü buradan karşı tarafa kadar 
mavisini tamamlıyor,   
yüksekliğiyle  biraz oynandığından  
eskisinden daha yukarıda.

Odamın penceresi sokağa bakarken öylece  
kalan yüzüm.

MUZAFFER KALE

Mermerin İçinde Büyüyen Zambak

Siirden42.indd   33Siirden42.indd   33 10/08/2017   13:4610/08/2017   13:46



34

Döküldü akasyaların göğü
Sırra kadem bastı kıyıda
Ayaklarım soğudu
Taşa takıldım
 
Ezik erikler düştü
Yazık daha hamdılar
 
Kılıcım tahta
Âsam ağaç
Kumaşım diken
Suyum çakıl
 
Gökte kirazlar gibiydi yıldızlar
Öyle içtendiler ki
 
Ata bindim
Kanatları dalgadan
 
Gökten indi bir kavak
Hem de ay kavak
 
Papatyalar düşüyor
Kapılar açıkken
Beyazlık yankı yapıyor
 
Satıra benziyor ölüm
Kristal kanatları kopuşun
 
Gölgeli kızlar ve dalgaların köpüğü
Yayılmış kumlukta, kayaların içine
 

Çocuğun önüne düşüyor güneş
Ardında kertenkele
Bilye atıyor olmuyor
Kuşa atıyor olmuyor
 
İskeletleri topladım
Kekik dağılmış saçları
 
Bütün kuşlar durmuş
Ay-kanatlı melek
 
İşte şamanlarla
Gökte tavla
Ki akıyor vadiler
İnleyerek
 
Her şey birikti
Kara dere
Ak keçi
Metal koyun
Her derdime agâh bulutlar
Dal köprü
 
-Ah Rüzgârın Fili!
Yine yağdın gemiler gibi
Kim bilir hangi cönkten
İçindeki biçimsizliği
Tutsak ettin göklere

İRFAN YILDIZ

Göksel Kopuşlar
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Ölüleri Dinleyin
10
aklımdaki kuşlar konamıyor hiçbir dala
benim yoldaşım sessizliktir söğütlükte

sur’a üfleyin son nefesinizle
üfleyelim sur’a
kapansın o büyük yara
kalksın  bir asırlık âhı 
çöllere uçurumlara göz yumduklarımızın

11
ölüler kalkar nasipsiz sofralardan
ölüler sahipsiz sokaklardan
                          ve çanlar çalar uzak camilerden
                          ve salâlar okunur yakın kiliselerden
                          ve ölü adlarıyla koşturur
                         yıkılmış mezarlardan çocuklar
ölüleri  dinleyin

AHMET ÇAKMAK
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Aşk
Benim dışımda
bir bedenim daha 
                       var

aşk diyorlar 
adına

[oysa ağrı bu]

seni bedenimde taşısam
ancak bu kadar hissederdim
                               varlığını

MÜESSER YENİAY
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Sevgiliyle Daimî 
Konuşma - II

Aşkım, ruhumun parçası. Bir korun parlaması gibi kül 
içinde, seni görünce öyle harlanıyorum ben de. Sanki 
tek sıcak yer kalbim, bedenimde. Seni tanıdığımdan 
beri, kendimdeki bir sırrı da tanıdım. Ruhumun 
döküldüğü kab.. Seninle her anda, her solukta, her 
görüntüde durmak ve dolaşmak istiyorum. 

Sana baktıkça gürbüz bir hayretim. Sevgilim! 
Bu dünyada günler sayılı, belki ondan da az. Sen 
gezindikçe ruhumda sonsuzluğa bir gün daha 
eklenecek. 

Seni tanımam, seni çözmem, sana alışmam gerek 
belki kurtulmam için aşk denilen bu acıdan.. Sevgilim, 
kalbim beni derine çekiyor. Yanımda ol, dört yanım da 
sensin. 

İşte ben bu ana, tohumlar gibi sözcükler saçıyorum. 
O tohumlar gibi toprağın altından sana köklerimi 
uzatıyorum.. 

Şimdi burada değilsin ama bir gün herhangi bir şimdi 
tutup seni kolundan getirecek bana... Ben yalın hissim 
ve duru su gibi akacağım o gün, içinden.. dışından.. 

Bir mum gibi eriyeceksin, nefesimin ateşiyle..

MÜESSER YENİAY
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Metin Cengiz, 
Mersin’den  
merhaba.
Telefon konuşmalarımızda 
kırık-dökük değindiğimiz bir 
meseleyi açmam gerekiyor. 
Kabaca şu: Süregiden olgu-
lar ve gerçeklikler ortasında 
şairin bir anlama/anlamlan-
dırma sancısı çektiğini, say-
dam dilin buna imkân tanı-
madığını, bunu aşmak üzere 
Dil’i sınırda deneyimleyerek 
ve imgeler ağı içinden geçe-
rek bir hakikate yürüdüğü-
nü, Heidegger’ci söyleyişle 
bir Dünyaya açıldığını bili-
yoruz. Modern sanat da za-
ten bir yanıyla budur. 
Şairin özel konumu ise tam 
da bu kavşakta işaretlene-
bilir: O, verili gerçeği biçim-
leyen Dil’i aşmak üzere yine 
aynı malzemeye, yani Dil’e 
kapanmak zorundadır. Bu 
nedenle her şair kendince bir 
Dil oyunbazıdır. Şaire ve şii-
re özel bir toplumsal misyon 
yükleyen politik zihin de bu-
radan beslenir: Söz’ün hük-
mü şairde güç kazanıyor ; bu 
nedenle  politik ikna ve tebliğ 
sürecinde şair bir yüküm-
lülük almalıdır. Şairlerin de 
buradan kendilerine bir mis-

yon devşirdikleri de bir  sır değil…Eh; tarihsel döküm 
de bunu onaylar:” Büyük Şair” sıfatına hak kazanmış 
çoğu şair, aynı zamanda net  politik seçimleriyle de öne 
çıkarlar. Bu saptamanın şairlerle sınırlı olmadığı, ede-
biyat çevresini bütünüyle baskıladığı eklenebilir. 
Aklıma gelenleri hızla sayayım: Kralcı Balzac, Komü-
nist Kurt Hamsun ve Nâzım Hikmet, Faşist Ezra Pound, 
Muhafazakâr Y. Kemâl, Sağcı Necip Fazıl, Dindar Gra-
ham Green , Dinsiz Andre Gide, farklı düşünsel zemin-
lerde iyi şairler Marinetti, Ahmet Haşim,Ahmadova, 
Lorca, Tevfik Fikret, Abdülhak Hamit, Ahmet Oktay, 
İsmet Özel, Hilmi Yavuz, Özdemir İnce vb.
Bu dökümün sıradan bir ideolojik tasnifi amaçlamadı-
ğını hemen eklemeliyim; şairin seçimi çoğu kez doğ-
rudan poetikasını da yönlendiriyor. Bu bıçak sırtı yol 
alışta şairin politik gerçekliğe doğru yalpalaması şii-
rini de tahrip edebiliyor( Nazım’ın Fütürist döneminde 
yazdığı kötü şiirleri, ya da Dağlarca’nın programatik 
kimi çalışmalarını hatırlayalım ).
Sanırım çok kaba bir açıklamayla: Bir hakikat arayışı 
içinde şairin sınırda deneyimlediği Dil, sezgisel/çağrı-
şımsal kıvılcımlarla ve imge örgüsü üzerinden işleyen 
nesnel bağlılaşık dolayında bulutsu bir anlam, okuru 
da içine alan bir estetik hazla dolarken, verili bir ger-
çeklikte ya da kararda donan politik olguyu işaretle-
mek üzere retoriğe yerleşerek kendini kurutan Dil, en 
başta şiirsel söylemden kopuyor.
Başka türlü söylemeye çalışalım: Sorularla genleşen 
bir “anlama/anlamlandırma” faaliyeti, cevabı masa-
ya süren bir “anlatma”edimiyle ölümcül bir kavşakta 
hesaplaşıyor. Elbette buradan büyük şiirle çıkan, yani 
sorularla ayaklanan bir anlama/anlamlandırma çile-
si içinde düşünsel/tinsel bir derinliği yoklayan şairler 
var; ama dramatik olan şu: Güçlü şiirleriyle sevdiği-
miz iyi bir şair, hele de öfke ve kibirle ayağa kalktığın-
da, kendi sabit yargılarını tebliğ etmeye başladığında 
ilk darbeyi şiir yiyor. Dahası, gündelik politikanın tü-
ketici diline yerleşen bir söyleyiş, adeta hükümlerle 
örülü bir saydam dile dönüşüyor.

Sokak Yazıları/ Celâl Soycan-Metin Cengiz
Şair, Şiir ve Gündelik Politika
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Bu, şiirsel söylemden kopuştur. Şairin hayat, insan, top-
lum ve tarih karşısında ontolojik bir sıkışmayı yoklayan 
sorularla  şiirini kurmasına değil sözüm; tebliğe ve hük-
me dayalı bir epistemik çukura dönüşüyor yazılan şiir. 
Oysa söylemek bile fazla: Şiir kendi hakikatini kendi 
içinde inşâ eder; sezgisel, çağrışımsal, bulutsu haki-
kattir estetik olanı da yüklenerek okura bulaşan ( sen 
buna “Hakikatimsi” dersin). Yetmedi: Okurdan  yaratı-
cı okuma talebi nerede kalıyor? Suskularla, boşluklar-
la, travmatik sorularla, çağrışımlarla sezdirilen şiirin 
hakikati, okur nezdinde de yapılanmayı sürdürür. Bu 
bağlamda Şiirin Hakikati konusunu bir sonraki buluş-
mamızda konuşmak istiyorum. Şimdilik bu meseleyi 
ucundan yoklayarak noktalayalım. Politik olanın şiiri 
tahrip ettiği somut örnekler üst üste yığılınca, aslında 
modern şiirin uzun yıllar önce ilmek ilmek çözdüğü bu 
meseleye dönmek gerekti; ne yazık ki böyle...

Yakacık’tan merhaba 

Celâl Soycan
Türkçe kısa cümlelerden can bulan, açıklığı seven bir 
dil. Berrak haliyle oldukça diri ve ritimli. Ritim bu dilin 
anlam alanında da belirleyici. Akıcı, armonik ve musi-
kili bir dil. Mutlaka diğer dillerde de benzeri özellikler 
vardır, ancak Türkçe daha çok böyledir. Uzun ve kar-
maşık cümlelerde ritim bozulduğu gibi anlam da bu-
lanıklaşıyor. Ama örneğin Fransızca ve İngilizce böyle 
değiller benzeri tüm özelliklerine rağmen. Tek heceli 
dillerde ritim ve ölçünün yerini konuşamam ama din-
lediğim şiirlerden edindiğim izlenim, ritmin daha ke-
sikli, duraklamalara dayandığını gösteriyor. Arapça 
ve Farsça ritimden daha çok müziğe yatkın diller. Özel-
likle Farsçanın müzikalitesi çok belirgin. Akıcılıkları 
da müziği güçlendiren olgu. Ama Türkçe türkü gibi, 
akışkan, ölçülü ve ritmik; ritmik derken kıvrak, inişli 
çıkışlı, bir derenin akışı gibi. Anlam karanlıklaştıkça 
Türkçe canlılığını kaybediyor. Uzun betimlemeler, kat-
manlı anlatımlarla başı pek hoş değil. Ancak Türkçe 
dil içi yolculuğunda kendiyle ilgilendiğinde, derinliğin-
de bulduğu canlılık eğer kapalılık olarak değerlendiri-

lebilirse, oldukça genç ve ucu 
açık bir dil de. Türkçenin bu 
özellikleri şiir söz konusu ol-
duğunda düşünülemeyecek 
denli bir ufuk sunuyor. Gi-
zemli anlamlara göz kırpan 
bir olanak bile veriyor. Başka 
bir dilde asla anlaşılamayan 
bir söz Türkçe’de bir anlık 
bir göz kırpabiliyor başka 
anlamlara doğru. Türkçenin 
bu özellikleri şiirde politik 
derinlik aramak isteyenler 
için de başka dillerdekinden 
daha çok iştah açıcı. Sıradan 
bir söz bile kanatlı görüne-
biliyor? Düşünsenize dilin 
bu şahlanmaya hazır halini? 
Coşkulu bir politik diskur 
Türkçede rahatlıkla şiir diye 
addedilebiliyor. Arapça’da 
politik söylemin şiir olarak 
kutsanmasında da aynı se-
bepler etkindir denebilir.
Türkçenin bu özelliklere 
sahip olmasında uzun süre 
sözlü bir dil olmasının etki-
si var mı? Sanırım bu sözlü 
özelliğini uzun süre koru-
yan benzeri diller araştırıla-
rak daha iyi anlaşılabilecek 
bir konu. Ben bir araştırma 
yapmadan deneyimlerime 
ve izlenimlerime dayanarak 
yazıyorum ve hata payı yük-
sek olabilir, ama benim dü-
şüncem bu yönde. Nitekim 
Walter J. Ong sözlü kültürde 
bilenle bilinen arasında bir 
duygudaşlık olduğunu, in-
sanın ruhuyla davrandığını 
belirtir. Anlatı daha coşkulu 
olan “ben” üzerinden kuru-
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lur. (Sözlü ve Yazılı Kültür, s. 
63, Metis, Çev. Sema Posta-
cıoğlu Banon, 1995)
Öte yandan politik dil farklı 
bir söylem olarak retorikten, 
yani belagat sanatından, 
güzel söz söyleme sanatla-
rından oldukça yararlanan 
bir dil, en azından muha-
taplarını ikna için böyle bir 
güce ihtiyacı olan bir dil. 
Politik olan kendi hakikatini 
kitleleri harekete geçirmek, 
yaygınlaştırmak için bu 
coşkulu dille bezerken, bu 
bezeme sanatının (plastik 
olan) haddesinden geçen şiir 
politik olanın handikapında 
kendi hakikatine değil poli-
tik olanın hakikatine hizmet 
eder. Bu tutumu poetikanın 
politikada sınanması olarak 
adlandırabiliriz. 
Aynı olguya inanç ve ide-
oloji ekseninde tanık oldu-
ğumuz gibi kadın şairlerin 
şiirlerinde tanık oluyoruz. 
İnanç bir ideoloji olarak 
kendi söylemiyle veya ken-
di çekim ve biçimleme gü-
cüyle nasıl şiirde hâkim un-
sur haline geliyorsa, kadın 
şairlerde de kadın sorunla-
rının dile gelmesinde yine 
bir ideoloji olarak işlev gö-
rüyor. “rüzgâr namaz kılı-
yor” örneğinde gördüğümüz 
gibi inançlı kesimler büyük 
bir coşkuyla şiiri dinin em-
rinde kullanmaktadır ve bu 
konuda başka örneğe ihti-
yaç bile yok. O kesimlerde 
çıkarılan dergilerde hemen 
her şiirde böyle iki-üç dize 
örnek olarak gösterilebilir.

İnançlı bir Hıristiyan için rüzgârın farklı eseceğini 
söylemek bile gereksiz. Oysa kaybeden şiir oluyor.  
Teslime Nesrin’in  şiirlerinde de kadın sorunsalının 
doğrudan şiir gibi, şiirin formatıyla yazıldığını gö-
rüyoruz. Sorun Nesrin’in şair olup olmadığı sorunu 
değil elbette, yazdıklarının şiir olup olmadığı sorun. 
Yazıyı yazarken daha önce okuduğum Terry Eagle-
ton’un Şiir Nasıl Yazılır  adlı kitabını karıştırırken 
şiir sanatı/ güzel söz söyleme olarak “retoriğin” fark-
lı kaygılarla,”duyguların dünyaya erişimin bir biçimi 
değil, dikkatlerin duygusal veya demagojik biçimde 
ondan başka yere çevrilmesi”, (John Locke’un Essay 
Conserning Human Undersyanding/İnsanın An-
lama Yetisi Üzerine Bir Deneme adlı kitabına gön-
derme yaparak) “yanlışlıkların ve hilekârlığın güçlü 
bir aracı” olarak nitelendirilmesi, “retoriğin mecazi 
büyümesi ve tutkulu belagati”nin hakikate ulaşma-
nın önünde bir engel olarak görülmesi düşünceleri 
yakın geldi bana. Tutkular ve metaforlarla dolu reto-
riğin gerçekten de böyle bir gücü var ve Eagleaton’un 
değindiği gibi siyasetçilerin kalabalıkları heyecan-
landırmak amacıyla kullanmalarını kamçılamama-
sı beklenemez. (s. 18-19, “Siyaset ve Retorik” bölümü 
içinde, Türkçesi Kaya Genç, Ekim 2011, Metis)
Biz ise retoriğin şiirde hakikate erişmeyi engelledi-
ği, imgeyi gerçeklik üretme anlamında kısırlaştırdı-
ğı saptamasını yaparken doğrudan şiirdeki retoriğin 
şiire verdiği zararlar üzerinde duruyoruz. Kitlelerin 
heyecanlarını kamçılamak amacıyla retoriğin siya-
setteki popülist kullanımının bizi ilgilendiren yanı, 
iyi şairin bile şiirde retoriğe başvurması, ya da poli-
tikayla güncel bağlamda ilgilenmesi anlamında çe-
kici görünmesi olgusuyla ilişkilidir. 
İlgili bölümde Eagleton romantik dönemde retoriğe 
karşı romantik büyük şairlerin “rasyonel araştırma 
veya önyargılı bir alimlik” yerine “insan yüreğinin 
hakikatleri” ile savaştıklarını söylüyor ki kaygı in-
san yüreğinin hakikatlerinin retoriğin güzel söz 
söyleme amacı ile zedelendiği noktasında düğüm-
lenmektedir. Oysa bizim (benim ve senin dert edin-
diğimiz) kaygımız, metafor, imge gibi modern şiirin 
temeli olan öğelerin retoriğin hizmetine girerek ha-
kikat üretme bağlamında körelmesidir. Üretici özel-
liğini kaybederek ideolojik ya da farklı söylemlere 
hizmet etmesidir. 
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Tanım Yaparak Başlayabilir miyiz?
Anlam üzerine yapılan tüm çalışmalar mısra üzerine 
yapılan çalışmaların çokluğunu sınırlarlar. Bu çalış-
malar ya teknik çalışmalardır, ve bir çözüm öngördük-
leri dilin genel sorunlarını açıklığa kavuştururlar, ya 
da uçsuz bucaksız, belirsiz bir alanda ve kendilerini 
önemsiz kılan yanlışlar içinde kaybolmuşlardır.
Yüzyılın başındaki tarihsel ve sesbilimsel/fonolojik 
(phonologique) çalışmalardan sonra, Rus biçimcilerin 
yapısalcılık öncesi (pré-structuralistes) araştırmaları 
ve yapısalcılığın uygulamaları, özellikle şu son çalış-
malar gelir, bir yandan matematikçiler, diğer yandan 
üretici dilbilim (la linguistique générative), - ve Sovyet 
ve Anglo-Amerikan iki alan. Görece kuramsal yetersiz-
liğe (ve burada ele aldığımız biçimcilerin geç kalması 
–hemen hemen psikanaliz için de aynı gecikme söz ko-
nusu), büyüyen eğitim yetersizliği karşılık geliyor. Ritim 
elemanları, şiirde olduğu kadar dilde de, vasat olandan 
daha iyiye doğru gittikçe daha çok ihmal edilmiş gibi gö-
rünüyorlar. Bir gün Latince şiir yazdırtmayı bıraktırdı-
ğımız gibi, aslında şiir «yazmayı» da bıraktık. Bu yürür-
lükten düşüş retoriğin başına gelenle benzerlik gösterir. 
Bu, çağdaş edebiyat etkinliğinde edebiyat ve hatta dilbi-
lim öğretiminin yetersiz kalışından ileri gelir. Dilbilim 
ve okuldaki geleneksel dilbilgisi Saussure’den beri çok 
yol kat etse de,  bu ikisi henüz bu iki öğretinin arasın-
daki ilişkiyi yenilemek için bir araya gelmedi. Böylece 
kuramsal olan ve deneysel olan birbirinden koptu. İkin-
cisi çok katlılığını anlamadığı bir kuramı öğretmek için 
formüllere ihtiyaç duyar. Eğitim söylemselliğe ihtiyaç 
duyar, çelişkiye değil: o (eğitim ç.n) diyalektik değildir. 
Bu durum çok eskidir (Bakınız Valéry, Œuvres, éd. Pléi-
ade I, p. 1079). Bugünkü kültürümüzü belirtir: Lotman 
da, S.S.C.B’de bu durumdan şikayet eder. Yapısalcılığın 
kendisi de zaten verimli dönemini çoktan geride bırak-
tı, ve sözdizimi (syntaxe) kuramı için olduğu kadar özne 

Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar -1
HENRİ MESHONNIC (PARIS-VIII, VINCENNES)
Çeviren: Dr. Nazik Göktaş-M. Cengiz

ve tarih kuramı için de sadece 
eksiklerini gösterir. Bir dilbi-
limci artık şiirin önünde ba-
şarısız olduğunu gizleyemi-
yor. Düzensizlik, bilinmeyene 
doğru, ve de bugün tarihsel ve 
diyalektik materyalizm ku-
ramlarıyla birlikte psikana-
litik kuramlarla yüzleşen bir 
«geçiş» olarak görülüyor. Bu, 
bizim içinde bulunduğumuz 
kuramın öncekinden daha 
kuramsal olduğu illüzyonu 
içinde, deneysel ve kuramsal 
olan arasındaki ilişki sorunu-
dur. Daha ileride sık sık sade-
ce yer değiştiren bir deneyci-
liğin (empirisme) söz konusu 
olduğunu gösteriyoruz.

Şiir sanatı (Poetika) ve 
Şiir dili 
Poetika (şiir sanatı), Rus bi-
çimcilerden beri şiirden öte-
de poetikanın kapsamını 
genişleterek, şiirselliği ve 
yazınsallığı eritmiş görünen 
(Bakınız Jakobson’un «Şiir 
Nedir», Poetika Sorunları 
içinde, ), fakat  «yazınsal»  
metinlere verilen ayrıcalık 
olgusunu koruyarak, şiirden 
yana (birden çok) bir yol izle-
di. Şiir sanatı (la poétique) ve 
şiirsellik (le poétique) arasın-
da çağdaş edebiyat çalışma-
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sına paralel ve kültür-tarihli 
yeni bir ayrım var. Bu ge-
nişleme şiirin teknik sorun-
larını dil kuramı alanında 
konumlandırmaya olanak 
verdi. Bununla birlikte bu 
epistemolojik kazanımın her 
biri tepkisel bir blokaja yol 
açan iki sonucu oldu: birbiri 
ardına poetikanın dilbili-
me dahli (Jakobson’da), önce 
dahli gerekli ama sınırlama-
ların artık bize engel olama-
dığı [özne ve hikaye yokluğu]; 
ve şu son zamanlarda şiirin 
göstergebilime (sémiothique) 
dahil edilmesi (Lotman, Gre-
imas, vb.), burada şiirin gös-
tergelerle (le signe) yapıldığı 
varsayımının –gösterge gös-
tergebilimin birimidir- ter-
si söylenir deneysel olarak. 
Zira şiir kendi dili içinde 
çevrilebilir olurdu, ama öyle 
değil. Bu basit saptama, eski 
pozitivist bilimin yerini alan 
bilimin ideolojisinin maske-
lediği, bir kısır döngü oluş-
turur: sapmayla şiirin açık-
lamasına geri dönüş, dahası, 
bizi eski süslemeli, biçimsel 
estetiğe geri götüren bir geri 
dönüş. Böyle olunca biçim-
sellik kendisinden önce gelen 
ve hâlâ içinde barındırmakta 
olduğu bir biçimsellik (for-
malisme) üzerine kapanıyor. 
Buna koşut olarak felsefe, 
şiiri başat hale getirdi, di-
lin özü olarak dil dışı özerk 
bir alegori içine hapsederek 
yaptı bunu. Şu halde şiir sa-
natı felsefi düzeni (biçim, ord-
re) veya yapısal-göstergesel 
(structural-sémiothique) dü-

zeni ne olursa olsun tüm düzenlerden kaçar. Hayır, şiiri 
yakalamak değil, ama onu anlamak ve dil uygulaması 
olarak öğretmek söz konusu. Onu önce duygu, son-
ra da nedenlilik (motivasyon) içinde ele geçirdiğimizi 
zannettik. Ama anlambilim (sémantique) artık ne Em-
pson ne de Valéry’nin anlambilimi. Yeterince güçlü bir 
anlam kuramı olmayan (bir dile getirme [rénonciation, 
ç.n.] ve ideoloji kuramı yokluğuyla) yapısalcılık, tutar-
lılık (cohérence) ve yapısal karmaşıklıkla (complexité) 
beslenen belirsizlik kavramına ihtiyaç duyar, fakat 
bu kavramın üç bağıntısı var: Metnin kapalılığıyla iç-
kinlik (l’immanentisme), özsellik (l’essentialisme), son 
olarak da sansürlenmiş öznenin yeniden ortaya çıktığı 
değerini kaybetmiş bir olgubilimsellik (le phénoméno-
logisme). Böyle bir kavram sonunda bir şiir gramerine 
ulaşır.

Şiir ve dize
Şiirsel dil, dizeleştirilmiş dil: Bu iki terim birbirine 
karışmadıkları için bizi şaşırtıyor. Bununla birlikte 
Aristo, ama zaten yaygın ve karşıt bir düşünceye karşı 
açıkça, dizenin (le vers) şiir demek olmadığını ortaya 
koymuştu: «İnsanların dizenin adını şiirin adına ek-
ledikleri doğrudur… itXyjv oî áv6p<o7toí ye <n>va7n-
rovTsç тер (летрср те 7rotetv » (Poétique 1447 b, 
traduction éd. Budé). Fakat onun sadece kendi dizgesi 
içinde ve bu dizgeyle, ve sadece kaybolduğu yerdeki 
anlamı olmadığını söyleyemedi.  P. Guiraud  Littré’den 
Robert’e, şiir kelimesinde bir tanım değişikliği tespit 
eder1. Littré için : «Dize biçiminde eser yapma sanatı », 
ve Kesinlikle « iyi dizeleri belirleyen, ve dizelerden baş-
ka yerlerde de bulunabilen özellikler » ; Robert : « Ritm 
(özellikle dizelerle), armoni (harmonie) ve imgeyle, bir 
şeyi açıklamayı veya telkin etmeyi öngören dil Sana-
tı. » Eğer kavrayış daha açıksa, yayılma da aynı kalır. 
Dil sanatı veya sözel sanat /söyleyiş sanatı kavramı, 
bugün bu kavramı ithal güçlükleriyle birlikte taklit 
(mimesis) kavramına varıyor. Hemen burada yalnızca 
«oyun» gibi anlaşılan koşutluklar olduğunun farkına 
varıyoruz (Guiraud, p. 62). Dönüp dolaşıp şu soruya 
geri geliyoruz: Bu oyunlar hangi ölçüde «mecazdır-
lar»? Vico’nun önündeki bir retorik: « Son sınırda, şiir 
sanatı dizeden geçer » (Guiraud, p. 95). Bu sınırı öğren-
mek istiyoruz. Bu konuda öğrenebileceğimiz tek şey 

1  La versifi cation, P.U.F., p. 46. 
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bir «gösterge tözü “hypostase du signifiant”»  olabilirdi 
(aynı eser., p. 55). Daha ileride bir öneri yapmaya çalı-
şacağız. Gerçekte, ölçübilim « dildeki güçlü bir yazınsal 
ritimler repertuvarı» {aynı eser., p. 48), ve ölçü « ritmin 
temeli » (aynı eser., p. 49) olarak betimleniyorsa, artık 
şiir ve dize arasında ayrım mümkün değil. Gerçek bir 
döngüsellik sözsel ayrımın arkasındaki eserdedir.
Dizeleme şiiri tanımlamayı başarır mı? Fransız şiiri-
nin « hecesel, uyaklı ve duraklı » (Guiraud, p. 1 1) oldu-
ğunu ortaya koymak yeterli midir? Elwert2 için « tek 
bir ölçüt var: hecelerin sayılması» (§ 154). Bununla 
birlikte dizeleri «ritmik yapıları ve tarihsel rollerine 
göre» gruplara ayırır (aynı eser). Lote şöyle yazıyordu: 
«El kitaplarını derleyip toparlamak açısından metrik 
düzen bir mittir.» (Spire tarafından aktarılmıştır 3, p. 
465). Spire [da bu sözlere ç.n.] şunları ilave ediyordu:
«Bir alexandrin koşuğunun heceleri, tını, yükseklik, 
yoğunluk, süreyle ilgili tüm değişiklikler, özdeştir.» 
(Spire, aynı eser.). Eğer hece prensibinin sağlamlığı 
varsa, bu onun kendi yetersizliğini gidermek içindir. 
Bu durumda Fransız şiiri heceye dayanan ve «yarı 
vurgulu» [bir şiir ç.n.] olurdu. Biçimsel bir tanımdan 
hoşnut olmadığımız zaman, kendimizi belirsiz anlam-
sal tanımlamalarla karşı karşıya buluruz : Dize bir 
«dikkat birliğidir…».  
O halde öyle görünüyor ki şiirde cereyan eden dil ça-
lışması hakkında bütünsel bir kavramlaştırma, sade-
ce bu dilin birimlerini tanımlayabilir, elbette entegre 
edilmiş, Aristo’da entegre oldukları gibi ama bizim ta-
rihselliğimiz içinde, dilbilimsel ve dilbilimsel olmayan 
inceleme yoluyla.

Ritm konusundaki düşüncelerin değişimi
Eldeki fikirler düzen-denge-armoni ritminden (açık-
lık, mantık ve dilin zekası temelinde)  duygu- kop-
ma ritmine (alşimi-metamorfoz temelinde ) kadar 
daha da çeşitlenebilir, birbirinden farklı olabilir. Bu 
görüşler hep birlikte öznelliklerin ve ortak ideolojik 
baskının ittifakıyla şiirde ritm incelemesinin önün-
de bir engel oluştururlar. Fransız şiiri alanında, elli 

2 Kökenlerinden Bugüne Fransız Şiir Kitabı/Traité de ver-
sifi cation française des origines à nos jours,, Klincksieck, 
1965. 

3 Şiirsel haz ve kassal haz/Plaisir poétique et plaisir mus-
culaire, Corti, 1949.

yıldır karşı çıkılan ve çü-
rütülen kavramlarına kar-
şın, Grammont’un kitapları 
(1904’den 1908’e), son yıllar-
da yayımlanan temel eser-
lerin (Spire, Lote) tükenmiş 
olmasına ve sentez nitelikli 
yeni hiçbir eser yayımlan-
mamasına rağmen, hâlâ ye-
niden basımlarının devam 
etmesi anlamlıdır. Şu halde 
ortalığı kasıp kavuran ve bir 
kanıt olarak yayılan yanıltı-
cı bir derin bilginin hayaleti, 
eşzamanlı, uyduruk üçlü hız 
kavramları, ölçü çubukları 
(« her bir yarım dize toplam 
sürenin yarısıdır » Küçük ki-
tap/ Petit traité..., s. 51) sürüp 
gitmektedir: « Ritm belirli 
zamanlara veya ritmik vur-
gulara duyarlı bir biçimde 
eşit aralıklı dönüş yoluyla 
her dizede oluşur » (aynı 
eser., p. 49). 
Eğer böyle bir kavram, ken-
dini (ritmi ç.n.) felsefi köke-
nine ulaşmadan, özerkleş-
tirerek var olduysa bunun 
belki de bir evrensellik ge-
reği olduğunu düşünebili-
riz. Bu konuda kozmik ve 
beşeri, zaman ve uzamdaki 
tüm ritimler için yalnızca 
tek bir ritim kuramı olabi-
lirdi. Daha ileride bu koz-
mik önceliğin sonuçlarını 
gösteriyoruz. Öyle görünü-
yor ki böyle bir varsayımın 
deneysel (empirique) sonu-
cu, ve daha çok da özellik-
le müzik ve şiirde ortak bir 
tanımlayıcıya sahip olmak 
için, dilbilimi dilbilim dışı-
lığa indirger. Bu evrensel ta-
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sarımcının zorlukları bana 
bu önermenin kendisini söz 
konusu etmek, ve ancak dili 
içerdiği ölçüde bir kuram 
olduğu varsayımından vaz-
geçmeyecek bir şiirsel ritim 
kuramı önermeyi zorunlu 
kılıyor. Müzikteki benzeş-
tirmeler kaçınılmaz olarak 
dilbilimin anlaşılmaması-
na, sözle anlatılamazlığa, 
dirimselciliğe, öznel eğreti-
lemeciliğe dönüşür. Müziğin 
asimilasyonları ritmi ölçüye 
indirger. Mantıkları eşitle-
yici (nivellatrice) ve anlam-
sızdır (asémantique).
Ritim evrensel bir insanbi-
limdir: « Toplumsal ve bi-
reysel olarak insan, ritmik 
bir hayvandır4. » O [ritim 
ç.n.] psikanalistler tarafın-
dan olduğu kadar etnologlar 
tarafından da « haz için haz 
» ve zevk ile ilintilendirildi 
{aynı eser., s. 86). Alışılmış 
ve büyülü geçmişi ondan ge-
çerliliği yadsınmış bir akıl-
cılıktan gelen bir arkaizm 
taşıyıcısı yapar. Yineleme, 
kendine, dile getirmeden, 
ve “şiirin toplumsal köke-
ninden” geri kalanmış süsü 
verebilir (Mauss, Œuvres, 
éd. Minuit, t. II, p. 252). Ri-
tim okuru uzlaştırır. Ritim, 
ondaki [okurdaki ç.n.] sözsel 
ve sözsel-ötesi (infra-verbal) 
olanla beraber, dilbilimi ele 
geçirmenin ötesine geçer, ve 
hatta, psikanalizin dışında, 
çok iyi bir işlev görüyormuş 
gibi göründüğü tüm kültür-

4  Mauss, Manuel d’ethnograp-
hie, Payot, p. 85.

lerde, tarihsel ve karşılaştırmalı bir şiirsel dil kuramı 
gerektirir. Fakat problem, kendini bir bilinçaltı toplu-
luğun mitini aktarıp aktaramayacağımız (translater), 
ve antropolojinin kavramlarını, uyumlu olacakları 
ölçüde, yüzyılın başındaki belirsizliğe ve ilkelliğe 
düşmeden,   nasıl aktaracağımız bilgisinde gösterir. 
Chatman’5in eleştirdiği, fakat ötekilerle karıştırma-
dığımız ortak işlev. Vezincinin ancak uzaklaştırabil-
diği karmaşık yığın, bir özne (sujet) ve okuma kuramı 
için, ve de şiir sanatı için öne sürülmüş bir problem 
olarak kalır.
Ritm evrensel şiir sanatıdır (poétique). İşte orada 
tanımları onu şiirle birlikte genişletinceye kadar 
esniyor. O halde ritim hiçbir üst dil tarafından ele 
geçirilemez, zira o bağlanmanın kıyısında terim ve 
deneyimle dile getirilir.  
Armoni ve düzenlilik gibi ritim hakkındaki felsefi 
köken (vezincilerde genellikle unutulmuş ve değeri-
ni yitirmiş)  Matila Ghyka’6da ortaya çıkıyor. Bu bir 
«matematiksel estetiğin» söz konusu olduğu, Timée 
ile* akla gelen, sayılar üzerine Pisagorcu söylemdir 
(s. 178). Zaten kozmosa kutsalın gösterdiği büyüyü 
veren («cosmos,  yani, iyi düzen » diye adlandırır Gor-
gias, alıntı, p. 77) sayıların büyüsü ile Oulipo’da ye-
niden karşılaşacağız. Kozmik olanın öncelikli olması 
bana sanki tarihe göre temel bir arkaizm anlatımı 
gibi görünüyor. Günümüzde matematikte devam edi-
yor olması dikkate değer. Düzenin bu birikimi (zorla-
ma—biçimsel— bir düzenin sürekliliğidir, bir sansür 
ve düzen bozukluğu reddidir; bu nedenle vezinci-ma-
tematikçi özneyi ve psikanalizi reddedecektir), kaos 
üzerine oranların bu önceliği, böylece kopukluğun 
ötesinde sürekliliğin sağlanması, Tanrıbilimin yön 
değiştirmesine benziyor: Sürekliliğin söylemi Tanrı-
salın veya bütünlüğün söylemidir. Şu halde ritim geri 
dönüşün tözüdür (Hristiyanlıktaki Tanrı, İsa, ruhül 
Kudüs üçlemesinin her biri, töz, cevher ç.n.), aynının 
kimliğini garanti eder. İşte bu nedenle güven verici-
dir:  Pius Servien’e göre ritimler « insanın tek dostu-
durlar » (alıntı, s. 182). Benveniste’in ritim kelimesi-
nin etimolojisini tam olarak ortaya koyması belki de 
kavramın yerleşmesi konusunda sonuçsuz kalma-
mıştır. Aristo’nun Demokrasi’nin tanımında yinele-

5  S. Chatman, A Theory of Meter, éd. Mouton, 1965, p. 222-223. 

6  Essai sur le rythme, Gallimard, 1952 (5* éd. ; lre, 1938).
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melerin (alternances) ölçüsü üzerine vurgu yaptığı 
Platon’7daki «devindirici öznel biçime » dönüyoruz 
yeniden (alıntı, s. 333). Sokratöncesine doğru yöne-
len bu akım bergsoncu olmaya doğru gidiyormuş gibi 
tanımlanmaz, fakat bitip tükenmeyen bir karşıtlığın 
kavramlaştırılmasına doğru giden diyalektik karşıtı 
bir akım gibi tanımlanır. 

Ritim ve ölçü 
Ritim ve ölçü arasındaki karışıklık, sonuçsuz bir kı-
sır döngü içindeki tanımlara tuzak kuran bu araştı-
rılmamış felsefi bağımlılığın sonucudur. Bu döngü 
ritme uyarlanmış düzenlilik kavramına önem verir. 
Dilbilim sözlüğü/Le Dictionnaire de linguistique (La-
rousse, 1973) Ritim maddesini şöyle tanımlıyor: « Ko-
nuşma zincirinde, farklı sağduyusal öğelerce yaratıl-
mış benzer işitsel izlenimlerin düzenli geri dönüşüne 
ritm denir. Klasik Fransız alexandrininde ritm uyak 
sayesinde oluşur (1), bir ses düşmesine eşlik eden, iki 
ya da fazla dizede, birbirinin aynı olan on ikinci he-
cenin varlığıyla ve (2) heceleme yoluyla on altıncı he-
cedeki sesin yükselmesiyle oluşur. » Bu ritm tanımı,  
alexandrini tanımlamak için yersiz olduğunu say-
mazsak, ölçü tanımıyla aynıdır (ölçü tanımı yoktur). 
Ansiklopedik Dil Bilimleri Sözlüğü (Ducrot-Todorov, 
Seuil, 1972), Dize maddesinde ölçünün «vurgulu ve 
vurgusuz hecelerin mükemmel biçimde art arda gel-
mesi» biçimindeki tanımlamasına mesafeli durur, 
ritm «dildeki bu şemanın gerçekleştirilmesi » (s. 242) 
olduğundan, çünkü bu düzenli tekrar «hiçbir zaman 
başarıya ulaşmaz » ve sorun Halle ve Keyser (daha 
ileride inceleyeceğimiz kuram)’in önerdikleri bir «üst 
soyutlama derecesi » gerektirir. Fakat hiçbir şey gös-
terdiğimiz şeyin yerini tutmaz. Demek ki tanımsal 
bir boşluk var önümüzde. 
Mantıksal bir kategorize Aristo’da ölçüyü bir çeşit 
ritm türü haline getiriyor: «zira ölçülerin ritm parça-
ları olduğu açıktır — та yá.p [летра 8ti (xópta twv 
fbu6[x&v есттц «pavepóv» (Poétique 1448 b). Fakat 
bu kanıt, ritmi ölçünün günceli haline getirenler için, 
tam tersiymiş gibi görünüyor.  Žirmunskij için «Ölçü-

7 Benveniste, Problèmes de linguistique générale, éd. Galli-
mard, p. 334.

süz ritm yoktur8». Burada iki 
karşıt akım ortaya çıkıyor, I. 
A. Richards Aristocudur: J. 
Thompson9 ölçüde «dilimi-
zin temel ögeleri ve onların 
düzeni»nin bir taklidini gö-
rür. Ona göre «ölçü ritmin 
özel bir türüdür »10. Dil üs-
tüne öznel-nesnel bu kav-
ram çalışması ile Heidegger-
ci  düşünceyle, dilin kendilik 
tanımlamasıyla buluşuyo-
ruz. Bu birleştirme günceli-
mizi tanımlamak için esas-
tır. Haberli ya da habersiz, 
pek önemli değil, üretici ölçü 
bu akımla ilgilidir. Oysa for-
malistler ve Jakopson, «öl-
çünün dilin esprisine (esprit) 
mutlak uyumu kuramına» 
(Questions de poétique, s. 
40) muhalefet etmekten hiç 
vazgeçmediler; aynı biçimde 
“şiirsel formun dil üzerinde 
uyguladığı organize şiddete”, 
veya aynı dil içindeki ölçü 
değişikliklerinin kültürel 
karakterine karşı çıktılar. 
Bir yanda ritmi dâhil etmek 
için ölçüden hareket edenler, 
bir yanda ölçüyü dâhil etmek 
için ritimden hareket edenler 
var; ritim veya ölçü olguları-
nı anlama bağlayanlarla an-
lamdan soyutlayanlar.

Devam edecek.

8 Zirmunskij, Introduction to 
Metrics, éd. Mouton, 1966 (Ге 
éd. 1925), p. 71.

9  The Founding of English Metre, 
Londres, Rôutledge, 1961, p. 9.

10 Principles of Literary Cri-
ticism, Londres, Routledge, 
1963 (lre éd. 1924), p. 134.
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Esrik Gerçeklik

bardaklar çarpışırdı masalarda
yarış atı gibi koşardık kendiliğimize
içimize göçerdi kuşlar
kırılmışlığımızı kenara iterdik
bin beş yüz kolumuzla sarılırdık birbirimize

akşamla anılara karışırdı perdesizliğimiz
geçmeyen bozuk paraya dönüşürdük sabahla

Dip Solgunluğu Ve Geçersiz Yalan

bütün kederini bana park ettin
çöplükten kendine duygudurum beğen
en iyi buluşundur gülümseyen mezara benzemek

şu sehpanın ortasında unutulmuş delilik kimin?

anımsanmayan gövdelerin üzerinde çizilip eğikleştin
kesiği derindi çarpılan kapıların
kâlbini bir patronun kasasında unutmuşsun
oyundaki kahramanlar aşağılık kompleksinde

madem çiçeklenemiyorsun 
yakınlık kur ayrık otlarınla

ya da geçersiz bir yalana tutun 
de ki; haddini bilmiyor bu çalılık
sarsıntının temeli aymaz halklarda

GÖKBEN DERVİŞ
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Monolog

Konuşmak bir nehirse, susmak ne?

Tenim sığ huzmelerden geçerken örselendi.
Köhnedim, sömürdüm incecik hisleri. Belini kırdım birkaç 
rüyanın, ortaklığı bozdum. Bağırdım. Tüm apartman 
bana sustu. 

Konuşmak bir nehirse, susmak kim?

Dingin tayların nefesinde titredi sesim
Kurguladım, yırttım hayalleri. Dişledim et et dünyayı, 
ağzımı boğdum. Hıçkırdım. Bütün şehir bana kustu.

Tövbe ettim, içimde çöken duvara tek kelime etmedim. 
Duvar benim, şehir sen. Gezmek varken ağaçlarda, 
döktük tek tek yaprakları, topladık tüm kedileri. Köpekler 
pusuda, sandık. Hepsi güneşe sıvandı. Hoşbeş edemeden 
ve sövemeden anadan doğma dilimle, yeni diye eski yola 
bulandım. Benzim solsa anlardım, yanıklar kumrallığın 
iziydi. Yolda bir hırka buldum, hırkayı sırta aldım. Uçan 
bir arı gördüm; arı bana bal verdi, parmağımı kopardı. 
Yalayamadım... Bal benim, parmak arının. Şimdi bu 
hırkayla ve eksilen uzuvlarımla nereye gideyim? Şimdi 
bu hırka bunca yakarken içimdeki dünyayı hangi suya 
bırakayım?..  
“Sus” dedi. O bir ses mi?

İSMAIL BIÇER
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Seni Öperdim
seni öperdim, kış biterdi
aşkın hayal kuytusu küskün
belik saçları kalbime divân.

seni öperdim, çözülürdü hayat
rüzgâra uzanır sürmeli
mavi yakarış zaman.

seni öperdim, yokluk kanar
sonsuz yansımaların
kucağına düşerdi ay 

seni öperdim
nehirler denizle sevişir
kalbim gökleşirdi

seni öper, dünya küçülür
seni öper, çocuklaşır
seni öper, kanatlanırdım

kış biterdi.

NİSA LEYLA
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Yeni Babil
Çelik kent/dikey labirent
suskun kalebent ışık surlarını
peyzajda kobalt tonları ve tanıdık ritmler
güneşin uzun terkisinde kayıp gidiyor
zaman tayfında belirip sönen hayaller 
Tokyo, Singapur, Hong-Kong
fotoğraflardan tanınan öteki şehirler
şimdi geride kalan hiçbir şey
geride bırakılanların aynısı değil
tiranıyla, tefecileriyle
hükmediyor Yeni Babil.

Çelik kent/ferforje labirent
bir bezirgan argosunda köpürüp sönüyor 
zayıf bir şarkı,
göğe çıkan merdivendeki adam,
yıllar önce benim adımı taşırdı.
İşte böyle içerken günlerin zehrini
meraklı bir çekingenlikle,
gönüllü yalnızlık
bir peygamber cübbesi tutuştururdu 
omuzlarımıza
dünden yadigar yeni hayatı tartışıyoruz
sabahtan akşama/ gündönümlerinde
kendini hatırlama temrini: Yeni Babil.

Plastik kent/ dikey labirent
görüp görüleceklerden soyut bir rivayet.
İlk öğrenilenler değil miydi ilk unutulanlar?
Sahnenin dekoru tanıdık değil artık.
Dil yitti, hiçbir feryat durduramıyor
arsız kalabalıkları.
Ezeli, ebedi bir otoban suretinde uzanıyor
yıldızlara Yeni Babil’in kuleleri
köklerinde kaybediyor
çocukluk sabahlarının kısa gölgelerini
lacivert gecede çiğ bir aydınlık: Yeni Babil

Cam kent/yaşayan labirent
Bir kez daha diriliyor Sardanapal,
altıncı defa ölüyor Semiramis
neşideler okunuyor sanayi sonrası hayata
Eklenirken her yeni tahkimat bu kente,
Üç-beş anı yer değiştiriyor
Manzaradan ihraç ediliyor üç-beş semt
Cam kent/yıkılırken yeniden kuruyor 
kendini:
Tiranıyla, tefecileriyle Yeni Babil
Şarkılarıyla, dualarıyla Yeni Babil
Cam, beton, plastik, pleksiglas: Yeni Babil

ALİ TİRALİ
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Şahlan  

Bizim gibiler inanmazlar uysallığa
Bir şahlanmak biliriz, anlatılmaz
Dizgin yok, at var
Kesilmiş soluklar yuttuk
Nefes doldu içimiz
 
Denizler biliriz biz
Açıklarında gemiler yüzdürdük
Kirli sel suları,
Ayakkabımızı götürebildi ancak
Ayaklar asıl olan!
Şekersiz yaşanır da, tuzdan eminiz
 
Seni de ata benzettik, denize biraz
Öyle sevdik
Boynunun iki yanında iki derin koyak
Kırma, dik tut
Dizgini verirsen, mahmuzlarlar seni
 
Durma şahlan
Durma, şahlan

KEVSER ATAY
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çok ciddiyim gülme
çünkü martı aslında etçil bir hayvandır
lütfen artık inadını bir kenara bırak türkiye

yara izlerini seven birkaç çıkmaz sokakla
tartıştım dün gece “denizin bundan haberi yok

kalbini boş yere suda sektirme: denizin karasal olana 
ihtiyacı yok” sahile inmenin yolunu bulmalıyım bir an önce

sağlamasını ucuz şaraplarla yaptığın bir aşk ne zaman başlar
nasıl biter sahi bir aşk ne zaman başlarsa mevsim yaza döner

gülme bunlar devletin zirvesini ilgilendiren oldukça kritik konular
tarihte birbirini deli gibi seven iki devlet olmuş mudur hiç

uzun uğraşlar sonucunda edinilen yeni bir bilgiye göre 
sevgilim beni göstere göstere terk etmiş

(çünkü insan bir adım ötedir – çokça gidendir)2

inat ettim sahile indim 
yine de martılara simit atmadım türkiye

ÇAĞLA MEKNUZE
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A.C.-İlk şiirinizin Oluşum dergi-
sinde, 1981 yılında yayımlandı-
ğını görüyoruz. Aynı zamanda 
80 kuşanın da önemli ve önde 
gelen şairlerinden birisiniz. 
Türk şiirinde kuşak tartışması 
hemen her yıl geliyor/ getiri-
yor. Yapıcı, doyurucu yazıla-
rında yanında, hakarete varan 
söylemlerin eksik olmadığı, 
iftiraların, aşağılamaların, yok 
saymaların olduğu da bir ger-
çek. Buradan hareketle, kuşak 
ekseninde sizin söylemek iste-
dikleriniz nelerdir? Hem kendi 
kuşağınız, hem de sizden önce 
ve sonra olmuş/ oluşmuş ku-
şaklar hakkında kendi şiirinizin 
seyri ne yönde ilerledi? Edebi-
yat dergileri, tabi özelde Olu-
şum dergisi, genç bir şaire ne/ 
neler katar? 

T.K.-O dönem dergilerinin 
daha bir tutarlı olduğunu ve 
belli bir yazar, şair seçimiyle 
yol aldıklarını söyleyebiliriz. 
Oluşum’un o döneminde Enis 
Batur dergiyi yönlendiriyor-
du. Orda kitaplarıma almadı-
ğım birkaç şiir yayımlanmıştı. 
İlk şiirlerimin yayımlanması 
anlamında önemli bu. Dergi-

ler ayrı bir önem taşırdı eskiden; şairin yürüyeceği yolu 
belirlerdi nerdeyse. Belli dergilerin, belli şairleri olurdu. 
Şimdi herkes her yerde. Aynı dönemde Türk Dili’nde de 
yayınlandı kimi şiirlerim. Hatta postayla telif yolladık-
larını anımsıyorum. Şiirden kazandığım ilk ve son para-
dır. Kuşak meselesine gelince; benden önceki kuşaklarla 
sıkı ilişkilerim oldu, değerli bulduğum Aksal, Cansever, 
Dağlarca, Berk gibi şairlerle tanışıklığın ötesine geçen 
ilişkiler geliştirdim ama aynı dönemde yaşadığım, yaz-
dığım ve dostluğundan haz aldığım iki elin parmakları-
nı geçmeyecek kadar değer verdiğim şair var ve adım 
onlarla birlikte anılırsa sevinirim. Adlarını sorma; ben-
de kalsın. Burdan bakıldığında farklı söylemlerle sahip 
olsalar da, önceliği şiir olan şairler bunlar. Kuşak olup 
olmadığımızı tespit etmeye aday gerçek bir şiir eleş-
tirmeni de yok. Ondan bu tartışmalar. Şiirsel anlamda 
baskın karakterli, duruşu net bir şairler topluluğu oluştu 
80’lerde. Sonraki kuşaklar için bir Oidipus kompleksi de 
doğurdu bu durum. Uykularında gördükleri kötü düşle-
ri bile 80’lere yoranlar var. Olsun; kuşak çatışması da 
gerekli şiir için. Yaşıyoruz ve şiir yazıyoruz, gerisi boş…

Dosya 2 
Turgay Kantürk ile Şiiri ve 
1980’ler Dönemi Üstüne
ANIL CİHAN
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A.C.-İlk şiir kitabınız İlk Gibi Son (1.Baskı Korsan Yay.1991 – 
2. Baskı Sel Yay.1997) tabiat eksenli bir altyapı ile ilerleyip, 
ses, sözcük/ler, içe dönüş, içses, tin, düş gibi iç ve dış etken-
ler/ etkilenmeler olarak okurunu selamlıyor. Buradan hare-
ketle, Turgay Kantürk’ün şiirinde, saydığım etkenler/etki-
lenmelerde ne gibi değişim ve dönüşümler yaşandı? Şairin 
tabiat ile olan bağında, bunların içinde bir adım önde olan 
sizce hangisi? Şair tabiata kulak verdiğinde gördüğü/ algı-
ladığı/ alıp götürdüğü ilk şey nedir? 
T.K.-İlk kitap olarak İlk Gibi Son benim bugüne kadarki 
tüm arayışlarımın ve dünyaya bakışımın ipuçlarını or-
taya koyuyor. Onun için benimsenmiş bir ilk kitap bu. 
Hatta yazarak gizlerini açmaya devam ettiğim bir ki-
tap diyebilirim. Bugüne kadarki tüm verimlerimde de 
bu kitapla hesaplaştığımı söylemiştim birkaç kez. Doğa 
kentli bir yaşamın izin verdiği ölçüde ve biraz da çocuk-
luğu özleyişle yer alır bu kitapta ve önemli bir yer tutar. 
Nerdeyse ilk şiirler toplamında poetik olanın yanına ya-
şantıyı da koyabilen bir şair görüyorum bugün o kitaba 
baktığımda. Ne yazık ki şimdilerde şiirden kovulmuş 
humaniteden de derin izler taşıyor. Günümüzde yazıl-
maya çalışılan yapıntı izleri taşıyan, eklektik, oyunbaz 
ve kibirli şiirden hayli uzak bir kitap bu. Hiç sevmem 
ama söyleyeyim hadi; Samimi bir kitap. Doğaya bakışı-
ma dönecek olursak; şair için her şeyin bir sözcük oldu-
ğunu unutmadan yazdım hep. Doğaya bakışımda da var 
bu. Hiç değişmedi bu durum. Yaşamı seçtiğim anlarda 
şiirden uzak durdum. Yaşamı seçtiğim anlarda şiirden 
uzak durdum. Ancak yazacağım zaman durum bambaş-
ka; her şeye sözcük olarak baktım. Gündelik hayattaki 
sözcük kullanımı iletişim ve düşünce için gerekli. Ama 
şiirde durum öyle değil. Şiirde sözcükler bir yapıyı oluş-
turan tuğlalar ya da taşlar gibidir. Birini çekseniz tüm 
yapı yıkılır. Gündelik yaşamdaysa devam eder her şey; 
kör topal da olsa. Şiir affetmez…

A.C.-İkinci şiir kitabınız Siyah Eşya (Telos Yay. 1994) üç yıl 
aradan sonra, şeylerin/ nesnelerin üzerine eğilen, nesnele-
rin bireyin yaşantısındaki varlıkları ile/ var oluyor olmaları 
ile şekillenen, okurunun karşısına çıkan bir kitap izlenimi 
doğuruyor. Elbet, rengi ötelemeyen, merkezinde “siyah” 
rengin yer aldığı bir kitap. Kitabın belkemiği –bence ma-
nifestosu- niteliğinde olan “koral” başlıklı bölüm ise, “ Yan! 
Siyah!/ Yan! Siyah!/ Sön! Eşya!/ Sön! Eşya!/ Sön Eşya!/ Si-

yah! Sen! Siyah! Sen!/ … Siyah! 
İlk! Eşya! Son!”  Renk/ eşya/ 
birey odağında, şiirinizin dik-
kat kesildiği nokta nedir/ nere-
dedir? 
T.K.-O kitabın ilk bölümünde 
yer alan şiirin final bölümün-
den söz ediyorsun. Senfonik 
sayılabilecek özellikler içeren 
ve ara başlıklarıyla bazı ipuç-
larını barındıran bu uzun şiir, 
aynı zamanda ikinci kitabıyla 
kendine edindiği yeri tanım-
lamaya çalışan bir şairi de 
simgeliyor bugün baktığımız-
da. O uzun şiirin tamamın-
da, zaman zaman hırçın bir 
söylemle, ilk kitabıyla dikkat 
çekmiş ve ödüllendirilmiş, 
şairin hezeyanlarını görmek 
de olası. Poetik duruşunu ve 
şiirsel söylemini başkaların-
dan ayırmaya çabalarken, 
bir yandan da, kitabın ikinci 
bölümünde o güne dek yazıl-
mış şiiri temsil eden eskiler-
le ve çağdaşlarıyla güçlü bir 
iletişim kurmaya çalışan bir 
şairin kitabı izlenimini de ve-
rir Siyah Eşya; ikinci bölümün 
tümü, şiirsel anlamda yakın-
lık kurabildiğim, en azından 
benzerlerimden olduklarını 
varsaydıklarımdan söylem 
ve temalarıyla kendi şiirime 
konuk ettiğim şiirler yer alır 
ve o şairlere adanmıştır. Yani 
ikinci kitabım tasarlanmış bir 
kitaptır. Çatışı oluşturulmuş, 
kararlar verilmiş ve çalışarak 
oluşturulmuş bir kitaptır. İlk 
kitap sonrası yazılmış şiirler-
den oluşturulmuş bir toplam 
değildir. Diğer şairlerle ben-
zerliklerinin yanı sıra, farklı-
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lığını ortaya seren bir şairin 
çabası olarak da okunabilir. 
Şahsen ben böyle okunmasını 
tercih ederim.

A.C.-Öteki Sahne (BDS Yay. 
1996) kitabınızdaki şiirler, daha 
çok insan bedeninin hareketleri 
ile hem görüntü, hem de hare-
ket diyebileceğimiz iki nokta 
arasında oluşturulmuş şiirlerin 
yer aldığı bir kitap. Tabi, bu iki 
nokta –yanılıyor da olabilirim 
elbet- tiyatro sanatı ile dirsek 
teması halinde. Beden ve şiir 
hakkında neler söylemek ister-
siniz? Hareket etme/ diğer be-
den/ bedenlerle etkileşim içeri-
sinde olma/ bulunma halinden 
şiir nasıl yararlanabilir? 
T.K.-Amacım bedenle şiir ara-
sındaki ilişkiyi sorgulamak 
değildi o şiirleri yazarken. 
Ama kitabı oluşturan şiirleri 
yazmaya durduğum dönem, 
şiirimde pek görünmeyen bir 
yanı, yani  ‘öteki’ni aradım ya 
da görünmesine gayret ettim 
diyebilirim. ‘Bütün hayat bir 
sahne’ diyen Shakespeare’i 
anımsarsak, buradaki sah-
ne sorundaki karşılığı bulur. 
Ama buradaki mesele asıl 
öteki olanın sahnelenmesi. 
Bir arzu nesnesi olarak göv-
denin aşk içinde dalgalanışını 
ve bu serüvenin (aşk denen 
hastalıklı sürecin) hasarları-
nın tespitidir diyebilirim. Bu 
süreçte yaşanan acıların çet-
refilli duraklardan geçerken 
yaşandığını hepimiz biliyo-
ruz. İş sözcüğe ve özellikle di-
zeye dönüştüğü yerde, kişisel 
tarihlerimiz gibi okunmasını 

istemem şiirin. Bu noktada da okura kendimi en çok ele 
verdiğim, hatta zaman zaman bundan rahatsız oldu-
ğum şiirleri içerir Öteki Sahne. Ama bir yandan benim 
şiirimde başka bir yapı çalışmasının, istifleme ve başka 
coğrafyalara, başka iklimlere özgürce açıldığım şiirleri 
içeren bir toplam olarak da okunabilir. Bu şiirler antolo-
jilerde yer alması zor olan aşk şiirleridir de diyebilirim. 
Ortak duyarlığa pek pabuç bırakmayan, salya sümük 
aşk şiirleri değil bunlar. Yaşarken ve yazarken farklı du-
rumlar söz konusu. Şiir bir mesafe sorunudur aslında; 
öncelikle kendinizle sözcükler arasına koyduğunuz bir 
mesafe.

A.C.-Kışevi. İlk dikkat çeken nokta ise, daha az sözcük, 
daha kısa şiirler… Bunun yanında Kış… “Kış neden bere-
ketlidir,/ bunca yoksulken/ ağaçlar” “Zaman yoksulun/ 
bağrına hançer/ - soğuk ne gam!” Bunca kısalık, kışın tüm 
söylenecekleri söylediğinden midir?
T.K.-Kısa güzeldir genellikle. Kış’a gelince; sıkıştırıcı, 
örtücü, sığınmacı ve karanlıktır. Özellikle yoksulların 
ve yoksunluk yaşayanların pek sevmedikleri bir mev-
simdir. Yaşamsal anlamda benim de sevdiğim söyle-
nemez.  Ama iş şiire gelince öyle değil. Kış yazdan çok 
daha şiirsel geliyor bana. Tüten bir tek baca bile size çok 
şey vaat eder, şiirsel anlamda. Dumanın kaynağını düş-
lediğinizde, başka bir hayatı yaşamaya ve düşlemeye 
de başlarsınız. Şiire giden yol açılmıştır ve kış geveze 
bi mevsim değildir. Aralık bir kapıdan soğuk girmesin 
diye çabuk olmak gerekir. Şiir de payını alır bu iklimsel 
yapıdan; kısa ve öz. Biraz da haiku sevmemden de kay-
naklanıyor olabilir. Yoksa artık insanları zamanı yok, 
uzun şeyler okunmuyor diye öyle yazıyor değilim. Yaz-
mak istediğim şey kendi biçim ve biçemini de dayatıyor 
çoğunlukla…

A.C.-Son olarak, Turgay Kantürk, şiiri hakkında neler söy-
lemek ister?   
T.K.-Aslında kendi yazdıklarım hakkında fazla bile ko-
nuştum. Şairin kendi şiiri üstüne konuşmasını doğru 
bulmam. Başkalarının söyledikleri, özellikle okurların 
söyledikleri çok daha önemli bana kalırsa. Bırakalım 
okusunlar ve şiir üstüne konuşsunlar. Şiir konuşan in-
sanları yazanlardan daha çok severim. Eğer birileri ha-
yatı değiştirecekse bu birileri şairler değil, şiir okuyan-
lar olacaktır.
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Siyah Eşya (birinci basım,1994-Telos Yay.), Turgay 
Kantürk’ün ikinci şiir kitabı. Siyah Eşya’nın sınırları 
içindeki şiirlerden biri (s.17), ünlemle (!) başlar; belki 
de başlıktır ünlem (!). Belki de başlık, diyorum; çünkü 
bahse konu şiirin solundaki sayfada kalan ve bir mü-
zik terimi olan ‘Koral da var. Koral tek olarak sayfada 
yer almış; sonra da ünlemli (!) şiir, dar açılı bir üçgen 
biçiminde devam eder, devam etmiş. 
!
Yan! Siyah!
Sön Eşya! Sön Eşya’
(….)
Git! Eşya! Dön ! Eşya!
Siyah! Sen! Siyah!  Ben !
Siyah!   İlk !   Eşya ! Son !

Sanırım Hölderlin’in “şiir oyuna benzer; ama oyun 
değildir” dediği yere im koyan bir şiirdir bu. Bilindiği 
üzere Hölderlin, şiir yazmayı uğraşların en masumu 
olarak da nitelendirir, bu yüzden buradaki oyun’a da 
bir masumanelik anlamı yükleyebiliriz; ancak Tur-
gay Kantürk’te daha ziyade ‘yıkıcı’ bir masumanelik-
tir bu. Evet, onun şiirleriyle birlikte bir oyunun içine 
girilir; girilir ama kaynağını ‘yıkıcı’lıktan alan tekin-
siz bir oyunun. Söz gelişi ‘Ve ceplerimizde unutulmuş 
kent iskeletleri’ yle başlayan bölüm, ‘…yere düşürdü-
ğüm Çin/ ve vazo’/Dur kış!’ diye oyun izlenimini ve-
rerek biter; ve fakat tekinsizlik de biçimlenmiştir:

“….
Ölü saatlerle yüklü o tren, böler günü ikiye
İkindi dağılır, yere düşürdüğüm Çin
Ve vazo’
Dur kış!”(s.49, Kış Balladı-Tuğrul Tanyol İçin)

Keza,  Şenol Yorozlu için- Kavuniçi Baby’s (s.69) şii-

rinde ‘Cinayeti gördüm mü 
yoksa?!!’ dizesiyle başlayan 
bir bölümün sonu, bu dizey-
le birlikte tekinsiz durumla-
ra, zamanlara ve bedenlere 
doğru yol alır:

“(….)
ışığa. ve çizgi dağılır. non.
her şey bir yanılsama/ yansı-
lama. al’
dır cinayet! böl ve yönet
ikarus. Blues. Jazz. Jaz. az. z!”

Görüldüğü üzere ‘oyuna’ 
benzer yanlar uçup gitmiş-
tir. Dahası ‘oyunları’ sor-
gulayan, hem de kışkırtıcı 
biçimde sorgulayan bir ger-
çekliğin yaratıldığına tanık 
oluyoruz okur olarak.
Freud, tanıdık olan fakat 
bastırılmayla yabancılaşan 
nesnenin geri dönüşünü te-
kin-sizliğin temel kaynakla-
rının başlıcası sayar. Bu bağ-
lamda Kantürk’ün ‘en siyah’ 
(veya en tekinsiz) nesnesi 
de ayna’dır. Bilindiği üzere 
ayna,  kişiye çok tanıdık olu-
nan “ben” imgesine dışarı-
dan bakma fırsatını sağlayıp 
onu incelenebilecek bir dış 
nesneye çevirdiği için tekin-
sizdir. Şüphesiz ayna’yı düz 
anlamıyla tekinsiz diye nite-

Turgay Kantürk ve Siyah Eşya

YAVUZ ÖZDEM
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lendirmiyorum; tekinsizlik, 
kendi imgesiyle özel bir ilişki 
kuran insan varlığında saklı-
dır. Bu özel ilişkinin yarattığı 
geri-lim ise şiir için bir fırsat, 
dahası bir imkândır; Turgay 
Kantürk de işte bu gerilim 
ilişkisini taşımış şiirlerine . 
Gerilim; ama yabancılaştırıcı 
bir gerilim:
“Yön! Hep giderken bir şeyle 
unuttuğumuz,
o uğursuz istasyon.’da kırıldı
Ayna, kesildi bilekleri kurak 
yazların.(11. Vivace Con spiri-
to-s.9)”
‘kesilen bilekler’den, Bir 
Gölgeyi Anlamak (s.30) şii-
rine geçebiliriz, (orda /kırı-
ğında  aynanın): 
 “Eskimiş yüzler vardı. Tahta 
oymalar; ak yonular,
ablak yüzü ölümün. Çocuklu-
ğum. Bir aynada, unutulmuş.”
...
Hangi çekmeceyi açsa bir 
yüzle karşılaşırdı. (aynı şiir)
…

Zaman bile eskidi kendine bakmaktan. (s.45)
...
ah! Aynalı bir bildiridir tarih
tarih ki hep doğuda kırılan. (s.59)

Bilindiği üzere ayna, kendi karşıtını üretmenin ‘ken-
diliğinden’ karşılığıdır. Hem bir kırılmayı imler; hem 
de bütünleyici öğeleri ortaya kor. Lacancı aynadan 
haraketle denebilir ki kişiyi yabancılaşmaya hazırla-
yan da o’dur. Yalnız ayna meselesini hep olumsuzluk 
üretmenin simgesi olarak ele almak da hatalı olur sa-
nısındayım, zaten Lacanda da ayna sadece tekinsiz-
lik üretmez; aynı zamanda “ben”in oluşumunda temel 
öneme sahip bir imge hâlini alır.
Turgay Kantürk, “ ‘ayna’dan; ‘ayn’a  geçişler de yapar. 
Kendi dizesiyle söylenirse: ‘Ey yüzümü gizleyen ayn’a’. 
Öyle ki  Ayn’a  başlıklı bir şiir de yer alır, ‘Siyah Eş-
ya’nın sınırları içinde:

Kırdım aynaları senin için, un ufak oldum
Döndüm sözcüklerin bağrına senin için
(….)
Sil  tozlarımı, beni zamana bula
Anla! İçimde kırılan ayna! (s.83)

 Ayn’a başlıklı şiirde, ayna’nın da yer alması,  ilginç 
bir buluşmadır aynı zamanda; çünkü   batı’dan (La-
cancı aynalardan); doğuya, göndermeleri de barın-
dırır bu buluşmalar. Bir kere Arapça asıllı ayn ile; 
Farsça’dan (âyîne) ayna’nın Türkçe kapısından giri-
şine tanık oluyoruz, bu dilsel bağlamda bir akrabalık 
bağı kurar  zaten. Sonra Lacancı aynalara karşılık; su 
kaynağı, göze, pınar, bir şeyin aslı gibi anlamlara ge-
len ayn’la  kelam ilmine, ‘boşlukta yer tutan mümkün  
varlık’ a, yöneliyoruz. yani  ayna-ayn’a birlikteliği de 
‘oyun’ alanının dışında bir yerlerde artık. Ancak  ve 
istenirse eğer; Siyah Eşya’nın son şiirinin, son üçlü-
ğüyle yeni bir ‘oyuna’ başlayabiliriz:
 “Çeksem tetiği, kimseler ölmez. Kuşatır eşya-
nın yalınlığı;
siyah!  Gitgide uzaklaşan kent rüyasıyım. Kendine sap-
lanan
ok olurum, yok olurum; ölemem !” (Requiem, s.93
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Shakeaspeare, bahtsız Danimarkalı prens Hamlet’in 
ağzından şunu söyler; “Ceviz kabuğuna hapsetseler, 
yine de bu kainatın hükümdarı benim”. İngiliz şair ve 
oyun yazarından doğrudan doğruya esinlenen Turgay 
Kantürk, kendi üretimini ve verimini sanatın birkaç da-
lında, aynı anda ve paralel olarak “hapsederek”, Türki-
ye’de (Batıya nazaran gecikmeli de olsa)  moderniteden 
postmoderniteye geçilen dönemde, tipik bir multiartist 
(çoklu sanatçı) veya komplementer (birbirini tamamla-
yıcı) sanatçı profili çizmektedir.
Bir sanatçı olarak,  mesleğini icra ederken, tiyatroda oy-
nar ya da yönetirken, sahne tozu onu yeterince tatmin 
etmez. Ayrıca oyuncu olarak tv ve sinemada aranan bir 
karakterdir. Turgay Kantürk Kadıköy’de,  özellikle Mo-
da’da, ressam dostlarının atölyesinde bolca vakit geçi-
rerek resimle de ilgilenmeye başlar.  Tuvalin renkleri 
ile kendi zengin ve çelişkili iç dünyasını dışa vurmaya 
çalışır zamanla. Ama bu da yetmez.
Genellikle “siyah eşya” giyen bu değişken ve değişik 
ürünler veren sanatçı,  80’li yıllardan bu yana ürettik-
lerinin temelinde hep sözle meşgul eder kendini. Zihni-
nin derinliklerinde (yazmaya başladığı yaklaşık 35 yıl-
dır) biliyor ki sanat dallarındaki evrensellik en önemli 
etkendir. Her ne kadar söz, nota ve renkten sonra gelse 
de, yine de evrenin yaradılışında önce söz vardı. Söze 
hükmeden zihin, ruhun vücuttaki hapsolmasından çı-
kışı bulabilir. Çıkış yıkıcı veya yapıcı olabilir. Bunun 
bilincinde olan bir şairle ve şiiriyle karşı karşıya kalı-
rız böylece. Bunca yıllık şiir serüveninde 10 şiir kitabı 
üretir Kantürk. Eğer bu yapıtlara dış gözle bakarsanız 
çelişkili görünen başlıklar size düzensiz, hatta kaotik 
bir şiirle karşı karşıya olduğunuz izlenimini verir. Tabii 
siz şair tarafından tasarlanan bu tuzağa düşebilirsiniz 
de. Hatta anarşist bir tavırla yaklaşılabilir bu görünür-
de yıkıcı başlıklara; ‘İlk Gibi Son’ , ‘Siyah Eşya’, ‘Göl Fe-
laketleri’,  ‘Öteki Sahne’,  ‘Tuzak Kitap’ vs.
Ancak, şiirleri dikkatle, tekrar tekrar dönerek, analitik 
gözle okursanız,  işte o zaman dizelerden ne denli güçlü 

bir iradenin yansıdığını fark 
edersiniz.  Adeta Schopenha-
uer’in tasarlanmış dünyası ile 
karşılaşmış sanırsınız ken-
dinizi. Bu olgunun farkında 
olan Kantürk başkasına ma-
hal vermeden, ilk önce kendi 
şiiri üzerine analitik okuma 
yöntemini uygulayarak, ken-
di poetikasını ön plana çıkar-
tarak ve onu şair olarak nite-
leyecek vasıfları ayırt edecek 
işlemini yapmak için kolları-
nı sıvar. Tüm yapıtlarından 
100 mısra seçer ve onları mıs-
ra-i berceste olarak niteler, 
sanki kendi şiir bahçesinden 
en güzel çiçeklerden oluşan 
eski/yeni bir demet sunar. 
Demetin başlığı ‘Ve Şah’. Bu 
da derin ve çelişkili bir kitap 
başlığıdır. Bunu da özellikle 
yapar, ‘bizi/sizi (okurlarımı) şi-
irimle mat etmedim’ dercesine 
yapar bunu. Kantürk yönlen-
direbilir okurun (profesyonel 
eleştirmen veya saf, pür ve 
sözcüklere müptela gençler 
olsun hiç fark etmez) vardığı 
sonuçlarla yetinmez, gerçek 
sanatçı gibi öz değerlendir-
mesini kendisi yapar. Kendi 
şiirlerinden 100 dizeyi seçer-
ken, o kitabın ta kendisi oldu-
ğu durumunu itiraf eder. Tüm 
şiirlerinden 100 dize cımbız-
lamak, her babayiğidin harcı 
değil. Önce varlık sebebini 

Şiirini Sınayan Şair; Turgay Kantürk…
EROL TUFAN

Siirden42.indd   57Siirden42.indd   57 10/08/2017   13:4610/08/2017   13:46



58

sorgulayacaksınız, öz ruhunu 
araştıracaksınız, introspektif 
(içgörülü) analizlerden kendi-
nizi geçireceksiniz, şiirinizi 
kıyaslayacaksınız, şairliğini-
zi sınayacaksınız ve nihaye-
tinde varlık mananızı öğren-
diğinizde şiirinizden bilinen 
mısraları cımbızlayarak şair 
olarak kendi varlığınızın bi-
lincine ulaşacaksınız.  Zor ve 
kendi kuyusunda kaybolma-
ya müsait bir yol seçmiştir 
Turgay Kantürk.  Konjöktü-
rel ihtiyaçlara cevap vermez 
onun şiiri. Çünkü Turgay 
Kantürk günlük ve popüler 
olanı seçmez. Onun 100 dize-
si, karanlık gecede parlayan 
baykuşun gözleri gibidir; ışık 
saçar ama aydınlatıcı mı ya-
kıcı mı bilemezsiniz. 
Turgay Kantürk şiirine başka 
bir açıdan da bakabilirsiniz. 
İyi ve kötünün sınırlarında 
çıplak gözle dolaşır onun di-
zeleri, insan ahlakının bu iki 
ana değeri söz dizimlerinde 
gün ve gece gibi yer değiştirir. 
Hayatta olduğu gibi, şiirde de 
tam iyi veya tam kötü insan/
dize yoktur, sözde iyiliğin 
domine ettiği bölgeler kötü-
lükten tamamen arındırılmış 
değiller, çünkü kötülük coğ-
rafyada/yazıda değil, insa-
nın içindedir. Hepimiz aynı 
anda kanımızda meleklerin 
merhametini ve Mephisto-
poheles’in lanetini taşıyoruz. 
Gölgeler ve şafaklar yer de-
ğiştirirken, şair mısraları ile 
bu devinimi not eder. Özellik-
le ‘Tuzak Kitap’taki metinler-
de görebilirsiniz bunu.

Düşünmek fiili onu birey olarak çoğaltıyorsa, şiirleri 
onu başka şairlerin yapıtlarıyla aynı potada buluştu-
rur, çünkü her devirde şairler bilinçli çaba sarf ederek 
zamanın poetikasını yakalamak peşindeler. ( En ba-
riz örneği 19.yy’da  Baudelaire’in  E.A.Poe‘yu aslından 
İngilizceden çevirmesidir; Fransız şair poetika peşinde 
olduğu için kendi şiirine öncü ve gerekçe arıyor). Bura-
da Turgay Kantürk’ün kişisel poetikasından söz etsek 
de, 80’lı yılların poetikasından da söz etmemiz daha 
doğru olur, çünkü hiçbir şair toplumsal sorumluluk-
tan kaçamaz, dolayısıyla en uçtaki bireysel şair de 
toplumsal bilince sahiptir. Poetika sadece söylem de-
ğil diğerlerini de etkilemektir; kendi kuşağındakileri 
ve ardından gelenleri de etkileyen bir şairdir Kantürk.
Her ne kadar biyografik okumalar bir yöntem olarak 
sanatçının yapıtını çözümlemede yetersiz kalsa bile, 
Turgay Kantürk şiirini analiz ederken rahatça diye-
biliriz ki, şairin sözcüklere sığınması, aslında yağma-
lanmış ve yalan olan bir çocukluktan çıkış kapısını 
aramak içindir. Mısralar onun için adeta var olma se-
bebidir. Onlar aracılığıyla hayatında yeni patika çizer, 
duraksamış çocukluğunu yeni bir yelken, daha doğru-
su yeni bir rüzgar ile hızlandırarak gençlik çağına geç-
me peşindedir. Bugün Turgay Kantürk “Ben bu kitabın 
ta kendisiyim” derken, ben kendi hayatımı öz irademle 
ve sözcükler vasıtasıyla yeniden inşa ettim demek is-
tiyor. Bu mısra J.P.Sartre’nın “Ben kendi özgürlüğümüm” 
cümlesine ne kadar benziyor? Fransız filozofun özgür-
lük durumu, kendi şahsiyetinin öz durumu demektir. 
Şair için şiir kitabı kişiliğinin özü ile ilintilidir. Burada 
altını çizilmesi gereken husus şudur: Filozof olsun, şair 
olsun özde mutludurlar, çünkü kişiliklerinin yapılarını 
biliyorlar ve bunu rahatça,  alenen itiraf edebilirler. 
İstanbul Kadıköy Mayıs 2017 
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Peri Çıkmazı, girişinde “Bütün Sihirler “ beyanıy-
la karşılıyor bizi. Turgay Kantürk, düş dünyasının 
peri tozu süslemelerini, kitabın adına yansıtarak bize 
ipucu veriyor. İçerisinde bulacağımız gerçeküstücü-
lüğün çağrışımlarını yaptırıyor. Sürecin birleşimini, 
zamanın yarattığı eserleri bir araya toplayan Peri 
Çıkmazı, ilk kez bu birleşimde okuyucuya sundu-
ğu “Alfabe Meleği”, “Alacakaranlık”, “Sis İçin Şarkı”, 
“Hepsi bu!”, “Ay! İçim”, “Kent Kırıkları”, “Kışevi”, “Yap-
rakarası Sözleri”, “Yakın Tarih” adlı çalışmaları ve 
diğer tüm yapıtlarının yeniden düzenlenmiş haliyle 
kitap okuyucuya keyifli bir derleme sunuyor. Kitap 
içerisindeki çizimler ise şiirlerle bir bütün oluştur-
muş durumda.
Turgay Kantürk’ün ruh halindeki değişimleri, şiirler 
arasındaki geçişten anlayabiliyorsunuz. Zaten bunun 
öncesinde kitap sizi, hoş geldiniz dercesine Sunu şii-
riyle karşılıyor.  Sunu, kitabın içindeki birçok şiir gibi 
duygu iniş ve çıkışlarını yoğun bir biçimde içerisinde 
barındıran bir şiir. Kitabın ise bütüncül naifliğinden 
biraz daha farklı. Ardından gelecek olan dizelerin 
bir ön alıştırması mahiyetinde.  Şiirlerde baskın bir 
hüzün hakim fakat bu arabesk derecesinde değil, ak-
sine özlediğimiz, bize Yeşilçam dönemlerinden esin-
tiler hatırlatan ince, naif bir hüzün.  Bu naifliğe şiir-
lerindeki doğa motiflerinin etki ettiği de bir noktada 
söylenebilir. Dizeleri okurken, kah kulaklarımızda 
yağmur sesi çınlıyor kah güneşin sıcaklığını hisse-
diyoruz. Bu ise, şiirin bütününden geri planda kalan 
bir duyu olduğu için okuyucuya biraz daha gizemli 
bir haz veriyor. Kitapta aynı zamanda pek çok değerli 
edebiyatçıdan yapılmış alıntılar da var. Alıntıların 
yeri ve içeriği o kadar uygun belirlenmiş ki, kitapta 
eğreti duran tek bir cümle bulmak mümkün değil. Bu 
çizim ve alıntılar şiirleri kapatmak şöyle dursun, şi-
irleri daha çok parlatmış ve gün yüzüne çıkarmış bir 
işlev sergiliyorlar.

“Seni, su, seni, ağac, ne cok, 
iskemle
bilsen, ardıc, seni, duş, seni, 
orman
seni, bulut, ben, yelkovan, 
seni, sus
seni, ahh!, seni, tik tak, seni, 
A, seni
U, ne cok, E, seni, ses ....... se-
viyorum!”

Şairin dizelerinde saf hüz-
nün yanında, yoğun şehvet 
kırıntılarına da rastlıyoruz.  
Ancak büyük bir tutkuyla 
oluşabilecek dizelerin içe-
risindeki sevgiyi, özlemi, 
isyanı ve yakarışı bu kırıntı-
ların arasından duyuyor, şi-
irlerin ince bir işçilik ile ya-
ratıldığını bu şekilde daha 
net anlıyoruz. 

Bak nasıl örseleniyor kent. 
Üsküdar kanto gibi uzak,
Altımız gök, üstümüz toprak. 
Üç–beş adım sonra
Sıkıntıyız biz, biz Cumhuri-
yet! Alkole boyansın ufuk,
Hep susalım, hep! Yasak çi-
çekler gibi açılsın sofra.

Şiirlerin birbirlerinden ba-
ğımsız konularının, şairin 
üslubunda birleşmekte ol-
duğunu görüyoruz. Kendine 
has bir dilin oturmuşluğu, 
okuduğumuz her sözcükte 

Peri Çıkmazı- Turgay Kantürk
ALARA KARADEMIR
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kendini gösteriyor ve biz böy-
lece “Turgay Kantürk şiiri” 
kavramını kolaylıkla zihni-
mize yerleştirebiliyoruz. Öz-
günlük dediğimiz kavramın 
önemi tam da burada karşı-
mıza çıkıyor. Kendine has bir 
düş dünyası oluşturmak bir 
şairi şair yapan temel kav-
ramların başında gelir.  Peri 
Çıkmazı, içindeki her bir bö-
lümde kendine has tarzını 
yansıtan,  şairin dilinin her 
dizede kendini gösterdiği, son 
zamanlarda sık rastlamadı-
ğımız yapıtlardan.
Kitap Aynı zamanda Turgay 
Kantürk’ün Metin Cengiz’e ar-
mağan edilmiş “Bir Mayıs Şii-
ri” adlı şirini de barındırıyor.

elleriniz kırılsın diyorum da
diliniz tutulsun üşümekten
korkunuzu sarıp sarmalayın
ben geçmedim, siz geçiniz!

yalan cadde, zulüm sokak
no yok diyorum, susmuyorum
ezberlense bari bu şiir, nedensiz
kan damlıyor, mayın gibi; gü-
neşsiz.

Kitabın farklı bölümlerin-
de farklı yazım türleri göze 
çarparken, hemen hepsinde 
teknik bakımından yenilik-
ler denendiğini de görüyo-
ruz. Şair tek bir biçime takılı 
kalmamış, farklı tarzlarda, 
farklı anlatımlar kullanmış. 
Bu teknik de kitabın sıradan 
ve tekdüze olmasını olduk-
ça engellemiş. Her bölümde 
ayrı bir keyfe ulaşılması için 
okuyucuya adeta yol açmış.

Örneğin Yaprak Arası Sözleri’ne baktığımızda, kısa 
cümleleri içinde bulunduran derlemelerden oluştu-
ğunu görüyoruz. Her biri şairin uzun uğraşları sonu-
cu doğmuş olduğu anlaşılan, derin cümleler bunlar.

***
Müzik sustuğunda, başla dansa. İşaret olsun ünlem...
Barbarların çağındayız unutma. Ban ekmeğini, kansız...
Korkma ipin ucunu kaçırmaktan. Yumak sende...
 Böl lekeyi, parçala. Bütüne giden yol, mubahtır.
 Kaç eğrinin bir doğru ettiği görülmüş ki! Gör...

***
Kitabın vedası ise etkileyici bir son söz ile bitiyor. 
Turgay Kantürk Ben bu kitabın ta kendisiyim… diyerek 
kitaba son noktayı koymuş ve her dizenin kendisini 
yansıttığını, ruhundan bir parça olduğunu son cüm-
lesinde biz okuyuculara itiraf etmiş. Gerçekten çok 
güçlü bir edebi beceriye sahip olan şairin yaşamını, 
kendisini dizeleriyle özdeşleştirmesi, aslında özgün-
lüğünün ve en başta bahsettiğimiz o düş dünyasının 
karakteriyle ne kadar uyuştuğunu bir kez daha bize 
gösteriyor.  Kendisinin edebiyat dünyasına çok duru, 
çok içten bir nefes getirdiğini düşünüyor ve son sözü 
yine şaire bırakıyorum.

Kan akmak ister. Dudak çok. Yol yok.
Tıkanmış iki damar gibi solar parklar,
Ekili bahçeler kurur, kalp yine yalnız, ıssız!
Oysa geç kalınmış bir öğle yemeğidir aşk;
Her gidildiğinde dönülen kagir bir evden
Geriye kalan, kibirli akşamüstü kahvesi
Gibi kopuksuzdur; uzak göklere açılan iki
Kapı, kapanır ardı ardına. Ses susmaz içimdeki;
‘Nerdesin? Saat kaç? Zaman yok. Zaman az.’
Kapandıkça kapılar, başlar yine yolların tozlu
Telaşı, kala kalmak şamar yemişçesine, ansızın.
Vardığın yerde ben yokum, kaldığım yerde sen
Yoksun; başlar mı yeniden şarkısı ölü kelebeklerin
Açılmamış bir bavul gibi sustukça gözlerin?
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Yürümek

1.
Şeyler çevirmiş etrafımı
(yan ya da yöre) mavi bir deniz; kum, çakıl 
ve tuz
birkaç ada ya da dökülen ılgın masaya.

Şeyler çevirmiş etrafımı
(az ya da çok) biraz rüzgar, çokça da sıcak
ve yürümek, kitapta binlerce sözcükle
dibe doğru, kovuğa.

Şeyler çevirmiş etrafımı
(içe ya da hiçe) harf harf, şiire doğru; kara 
kuşlar gibi
yürümek kağıtta -kederle…

2.
Yol buraya kadar; 
sayfanın sonuna gelmek gibi
bir çakıl taşı koymak nokta yerine;
kurumuş ottur artık anlam…

Adım buraya kadar; 
yek kişiden çok okura çevrilen bir sayfadır 
kitap, 
kapat; espas patikadır
–yürü…

Sus buraya kadar;
soruların bulutta kalsın, nasılsa yağar o gün,
(pişmiş somunudur şiir açların) 
tohum da sensin, kuyu da;
–dur…

3.
Durma; sarsılsın bu tekdüze bilgisi dağın taşın
gittiğin kadar dönersin; onlar için
hecele bu şiiri
(yü-rü-mek)
‘le
başlasın…                   

TURGAY KANTÜRK
Temmuz 2017 Bodrum
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Korkularla Sevişmek

Bu oyalı bir mendil, al oyala terini
eğildikçe kirpiğin silersin gözyaşını
ne zaman bulut inse, solar gülün sevinci
alnın keder içinde
anılara eğiliriz birlikte
içine dönüyorsun yaranı göstermeden

Bir sözü büyütmüştük deniz genişliğinde
gidişimle tanıştım
şimşeklendi kalbimde beşik kurduğum mavi

Anlar bitti
gün küllendi beş vakit
gövdem gitmeye hazır
benden yine kor aldı duyguların aymazı

İşte, ağrı ağrıyı öğretti sevgiliye
gökler göçe hazır kanat sesine karışık
kendimde asılmışım
karanlık kayalarda sınanıyor bu hayat.

FATMA ARAS
2017
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Nasıl Anlatılır
Buluttan nem kapmış uzun günler
Geceden usanmışım, 
Geceye uzanmış sesimle
Omuzlarındaki kırıkları almaya
Şu körpe kelimelerimle
Yeter mi
Neye baksam benden değil
Günah
Görmeyesim geldikçe gözlerime oturmaya
Kabarmış bir tende bütün bir mors
Bakmadan okumak seni
Çözmek parmak uçlarımla çizgileri
Ve tekrar duraklamak noktalarda
Günah
Neye dokunsam senden değil
Günah

Kim vurduya giden düşüncenin
Maktülleri çoktur
Sana değdiğim anda
Aklından geçenler sebep
Bir ölü doğdu

Ne unutuldu
Aramızdaki büyükler, kocamanlar, iriler,
Gidenler, gelenler, dönenler
Üstümüzden geçenler, altımızda sevişenler
Her tarafımızın bertarafı
Hatırladıkça bunları
Anımsanan şu küçük unutmanın bile
Ne uzun bir zamanı vardı

Yarım solukla yaşıyor şimdi gökyüzü
Sığınmış merhametine
Tek kanatlı kuşların
 
BENNU MUSLİ
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Şiirler
1-
“Akıl seni ancak denizin kenarına kadar götürür.

Derya olmak için damla olup denize karışmalısın”

   Mevlana 

Ben göğün göğsündeki küçük leke
soyunup siyahımı maviye
Ay düşmüş denizin yüzüne
Denize gideceğim

Gece kuşlarının ninni söylediği o saatlerde
Dilimin yalımına düşmüş kelimeleri
Savurup küle
Islak rüzgarların eşliğinde
Denize gideceğim

Çiğ düşmüş yaranın gözlerine
Yaranın gözlerinden öpeceğim
Sözüm var denize
Kanatlarımdan kuş sektirip
Denize yar olmaya gideceğim

2-
Tavan arasındaki tahta bacaklı pinokyo
Kaç ağrı eder bir yalanın boyu
Kaç ayaz 
Sevdası kuş çığlığına yazılı

Git ayininde dön yasá kul diye
Arabesk kuşlara yedir kendini
Sancılı yazılarla dağla
Sevin yazdın beni de işte yazdın
Ölü kuşlar hanene

Ben saramam sen sar kendini yerime
Düşlerinden çık tozunu silkele 
Dallarına konan kuşları susuz bırakma
Öptüğüm kelimelerin hatırına say
Aldığımız yolu da

Kapat perdeni ört üstümü 
Oyundu bitti
Yok diyeceğim başka 
Su çözsün seni

MAHİRE TAŞ
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Gün’lerim Nereye Gidiyor?

Günler, kişiye hastır

Isırgan otu ömür uzatır derdi
Eski mahallenin Ayşe ablası
Erdenlik bilmez, düşer komşu yollarına 
Mayısın devrildiği kapı kollarına

O zamanlar küçüğüm dal uçuğu gibi
Ayşe abla yaşamak ister 
Hamurdan düşmüş çocuklar gibi

İşte sebeptir; her uzun baharın sabahında
Ömür çalar çocukların yabanıl uykusunda
Şimdilerde ömrümün son günleri
Adaköy’de Ayşe abla, doksan beş yaşında

SELMA CENGİZ
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Altın Bir Nesil 
için Televizyon 
Rehberi’nden Üç Şiir

1-20:00-22:00 
Yerli Dizi: Payitaht Abdülhamid (YENİ BÖLÜM)

Her gece uyumadan içtiğin bir bardak ılık sütün
Yüzeyinde batıp çıkan Bebek İsa’lar

Ağzının duvarlarını bezer gözleri korku dolu
Ağzını artık bıçak açmayan Bebek İsa’lar

Bu yüzden Alman paşalara ayırdığımız o bıyık
Cilasını çaldın gözlerin ve gülümsemen için

Güzel sözlerle aldın besledin ve ölümüne yürüttün  
Donmuş dağlarda bu yüzden ne kadar dağ geçidi varsa

Bol menderesli ırmaklar, hiç devrilmemiş sultanlar, 
Tanrı’nın oğlu
Bunlar da birer mülteci / Ne de olsa aşınca
Yaranın hududunu

KUTAY ONAYLI
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Müstehcen Ölümlü Öpücükler / 2
Bir müddet ağzımla tutuğum kuş bile
can verirken sayıklardı ismini
nedense oturdum güldüm
yapacak başka şeyler aradım kendimle
yürüdüğün yollar mesela
yahut durup düşündüğün ayakkabı dükkanları
hangi modele uygundur topukların
ya da ne giysen çıkarsın arşa
buralar aşırıya kaçan modelist pezevenklerin daimi curcunası bilirsin
ancak öpersen yaramı değişir kullandığım ilaçlar 
en iyisi sen çık, yürü
sonra düşüneyim ben, ayıplasın ahali fikrimi
diyeyim ki; şeker kullanmam ben az evvel öptüm

Birden nükseden bir ağrıyla uyandım kaldırımlardan
sen de bilirsin
senin peşinden gelmedim hiç, yalnızca izmarit arardım sokaklarda
sigara da kullanmazdım, oysa ne çok haşır neşirdim ağzınla

Neyse ki bir tereddüt değildi beni alıp götüren
bas bayağı bir namluyla sohbet halindeydim
sorsan; sensiz iki defa ölmüştüm
oysa bilirdi herkes, yalnızca Allah’ın hakkıydı üç

Durup düşündüm
aklımın almadığı her bahse girdim
kaybettim, alışkındım
dar gelirli bir aileden gelmiştim
şişmandım, geçmedim hiçbir sevincin kursağından
bir müddet ağzımla tuttuğum kuş bile
can verirken sayıklardı ismini
nedensiz bir şekilde ağladım
satacak bir şeyler çaldım kendimden
güldüğünde açan çiçeklerden bir mezarlık mesela 

YUSUF ARAF
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şükürler olsun düştüm! kav-
mim buna şahittir. kurtuldum

nefesin ve sözün yükünden.

Emel Kaya

Albert Camus,  Veba’da okuru 
Daniel de Foe’nun şu cüm-
lesiyle kedilmişliği başka bir 
hapsedilmişlikle göstermek, 
gerçekte var olan herhangi 
bir şeyler göstermek kadar 
mantığa uygundur. Camus, 
romanında dünya nüfusunu 
olumsuz yönde etkileyen veba 
salgınını anlatmaz , bir sembol 
(gösterge) olarak kullandığı 
veba sözcüğü aslında başka 
bir hapsolunmuşluğu işaret 
eder: savaş ve yayılan ölüm 
karşısındaki hissizlik. Varolu-
şunu dil üzerinden kurgulayan 
Emel Kaya’nın veba adını ver-
diği sütunlar için de aynı pers-
pektif söz konusudur. Kaya, 
eril kodlarla kurgulanan dar 
alanlara gidimsiz dille özgür 
çarpmalar yapar. Sözcüklerin 
gerçek anlamlarını paranteze 
alır. ‘Sessizliği katlanılmaz bu-
lanlar, ötekiler yüreğin gerçek 
sesini bir türlü duymadıkları 
için, çarşı pazar dilini kullan-
maya ve alışılmış biçimde, sı-
radan ilişkiler ve olan bitenden, 
bir anlamda gündelik olaylar-

dan söz etmeye razı oluyor.’1 olabilirler ancak şiirin zama-
nın kendisi olduğunu bilen, dilin sınırlarını dikine doğru 
zorlayan bir şair için bu söz konusu değildir. Veba Sü-
tunu’nun omurgasını oluşturan sözcüklerin (veba, rüya, 
masal, dil, göz, leke) gerçekle olan bağlarını koparmayı 
başardığımızda, yeni bir dünyaya ve dile düşeriz. 

Camus’nun Veba’yla ‘bakmak-görmek’ üzerinden 
okura yaptırdığı iç hesaplaşma evrensel bir değişim 
arzular. Kaya bu hesaplaşmayı parçalanmış anlar 
üzerinden dil’le yapar/yaptırır. Baktığını/ gördüğünü 
bütünlemek üzere Dil’e tutunan benlik, onu  fenome-
nolojik bilinç içeriğine katar, “yeryüzünü dünyanın açık 
seçikliğine taşır.”2 Bu taşıma sırasında birden çok gözle 
içkin olan şeylere bakabilmek, varolan her şeyle ilişki 
halinde olup, parçalanan anları bütünlemeye çalış-
makla mümkün olabilir. Metnin anlamı sadece içsel 
bir mesele değildir: Aynı zamanda metnin daha geniş 
anlam sistemleriyle, edebiyattaki ve bir bütün olarak 
toplumdaki başka metinlerle; kodlar ve normlarla 
ilişkisinin ürünüdür. Anlam , aynı zamanda okurun 
beklentiler ufk una göre de değişir.3  Şairin Beled Su-
resi’nden alıntıladığı bölüm Eagleton’un savını destek-
lemekle kalmaz, aynı zamanda soru sorması yasakla-
nan insana şenlikli bir karşılama olur:

‘Biz ona iki göz vermedik mi?/ Bir de dil ve iki dudak?/Ve biz 
ona iki de yol gösterdik./ Fakat o sarp yokuşa saldırmadı’ 

Bu alıntılama günümüz insanının hapsolunmuşluğu-
nun dinsel yansımasıdır. Şairin  toplumsal öğretile-
ri yıkmaya çalışırken sivri dilini uzattığı -merkezde 
saklanan- güç de payına düşeni alır. Dinsel ve mitsel 
anımsatmalardan, terimlerden, günlük yaşantılardan, 
rüya hallerinin dilde açtığı yarıklardan içeriyi elledi-
ğimizde arzulanan değişimi –yeni bir dünyanın inşası 
fi kri- hissederiz. 

Kişinin önüne çıkan ‘her yokuşun bir inişi vardır’ me-

Veba Sütunu’ndan Düşüş
FATOŞ AVCISOYU RUSO
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ali şairde düşmek olarak sürer. Tırmanılan dağ kişinin 
kendi iç’idir, ilk leke de oradadır. Bilinçaltının okuma-
sını yapabileceğimiz rüya kavramının şiirdeki varoluş 
sebebi de budur. Hayatla rüya, dışla iç arasındaki ilişik 
Kaya’nın bir şiirinden ötekine taşıdığı sözcüklerle so-
mutlanır, anlam kazanır: leke, rüya, lekeye övgü, leke-
yi gören göz, ek hizmetler, cıva, hissizleşen söylence-
ye dönüşen ‘gelmek’, geri dönmeme, sapa yollar, sapa 
yollara sapıldığına inanmayan tanrı, sayılar, masallar, 
masal anlatıcısı, kanama, sinekler, kurtçuklar…

parmağımı şaklatınca bir at oluyorum/ topallıyor kâh 
topallamıyorum/ kendimi sürüyorum çançiçekle-
rinden/ bahçeden veba sürüyorum// bana ilk lekeler 
böyle verildi/ bana dil ve salya verildi//  ben bu dili 
almadım/ ben bu dili almadım/ nabzımda atan hece 
şahidimdir/ almadım!

Öznenin kendisine verilen dil’i almayışı, dilin kurum-
sallığından vazgeçiştir. Geliştirilen yeni dil her şeyin 
ötesindedir: Tanrı’nın, insanın, gerçeğin ve düşün. Sal-
ya ve leke birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki kav-
ramdır. Salyanın bıraktığı leke, lekenin kişinin ağzını 
sulandırması, elma’yı bile isteye ısırışı gibi kadının, 
hayatın merkezindeki güçe açık bir meydan okumadır.

Kırılan dilin yarıklarından başımızı iç’e uzattığımızda, 
değişen dünyaya ayak uyduran bir çocukla karşılaş-
mayı ummadan, yatağında uyuklayan, masal dinleyen 
çocuğu görmeyi arzulayabiliriz. N e büyük bir safl ık! 
Çocukluk, şairin yaratma gücünün kaynağıdır, ‘neden’ 
‘nasıl’ sorularının merkezi! Soru sorduğumuz anda or-
taya çıkan gerçek, bize şiirsel gerçeğin kapısını arala-
maya başlar.4 “Ejder Masalı”, “Tekboynuz Masalı”, “Ka-
rasinek Masalı” çocuklukla ilişkilendirerek, öğretilere 
tersten bakmanın yeni bir şeklidir. 

bir yokmuş ki tekboynuz/ -değilim ben ejderim-/ göv-
desi geyikten,  kuyruğu/ öküzden, toynakları attan/ 
-değilim atın kendisiyim ben-// bir yokmuş ki tek-
boynuz/ ölmesindi masalımın içinde/ diye diye yeşim 
levha tükürdüm/ üzerime billur dağı devirdim/ bir 
yokmuş ki vebalıymış  tekboynuz/ üzgün kımıl gele-
rek/ üzgün kımıl/ ölmesin mi masalımın  içinde!

Vebanın bilince kadar indiğini kabul edebilme cesa-
reti, yanlışları dümdüz söylemeyi bilen çocuğa aittir. 

Masal ilerledikçe kanayan 
yara açıkça görülür, o yaraya 
sinekler üşüşmektedir. Hatta 
kurtlanacaktır bir sonraki şi-
irde. Gerçek öz’ü göremeyen 
insanın ‘ruhu, incelikleri, sor-
guyu, anlamayı’ paranteze 
alıp yaşaması, vebanın baş-
langıcı ve sonrasıdır.

Kitabın girişini teşkil eden 
Kavis şiirinde bıraktığımız li-
rik tını, üçüncü/son bölümde 
yeniden eşlik etmeye baş-
lar düşüşe. Bu, deneyselden 
uzaklaşan bir düşme değil-
dir: “benden de bir bahçe yap, 
bizonu kucakladım/ kıydım 
oralarıma ağır  kürkler içinde/ 
ağzımdan sesler koptu/ lale 
sümbül devrildi/ bir mesel böy-
le bitti/ hörgücümün içinde”

Bizon Meseli’nde o yarığı el-
leriyle yırtarak çıkan kadın, 
700 Hatıralar Kolonyası’nda 
meydan okuyuşunun sebe-
bini boynuzlar içinde açıklar: 
“ben kendimin şirkiyim!”
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Gidimli dilde hemen tüke-
tilen anlam, gidimsiz dilde 
gerçekliği kendinde işaret 
eden ve imgenin görsel/dü-
şünsel uzamında dilsel kod-
ların dışına taşan bir nitelik 
kazanır. Sözcük ve söze ilin-
tileriyle işleyen imgesel dü-
zenek, dilin bildik kodlarıyla 
karşılanamayan ve duyusal 
bireşimde biçimlenen estetik 
coşum, sezinleme ve çağrı-
şım alanı kurar. Dışarlıklı 
olana, dünyaya, hayata, öte-
kine, nesneye, irtibatlı açık-
lık; içsel olana, deneyime, 
yeryüzüne, yaşantıya, ben’e, 
özneye irtibatlı sürdüregel-
diği sürtüşmeyi tamamlar 
ve ‘Hakikatin Gerçekleştiği’ 
(Heidegger) yer olan şiir(d)e 
oturur:5 “hayra yor şimdi gör-

düğün düşü/ sağ gözünde biriken teri/ altın çiviyle bağ-
landığın dölü/ vişne çürüğü beni seviyor/ ilerledim ben!// 
şirin sıcağını indiren parmaklarıma/ yan yana duruyo-
rum sana karşı/ heryerdeliğiyim bir bakır dinamonun/ 
vişne çürüğü aşkına: lâhavle ve lâkuvveten!//aradığınız 
kişiye şu an ulaşılamıyor/yemek pazı böğrülce, gel ye” 
Annen

Dil’in ötesinden düşülen yer, bambaşka bir uzamda yol 
aldıktan sonra, değişimin başlangıcı sayabileceğimiz 
ve paranteze asla sığdırılamayacak varlık -çoğaltan, 
birleştiren, bütünleyen- kadındır! Gidimli dile dönüş ise 
düşüşün tekerrürünün işaretidir.

Evet, doğru anladınız; yeniden düşebilirsiniz!

KAYNAKÇA:
1www.kuledibi.org/edebiyat/veba-uzerine-hapsedilmis-

lik-ve-farkindalik/
2 Celal Soycan, Şiir Pençe, Şiirden, 2016, s.231
3 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, Ayrıntı Yayınları, 2014, 

s.115 
4 Özdemir İnce, Şiir ve Gerçeklik, İmge Kitabevi, 2011, s.78
5 Celal Soycan, Şiir Pençe, Şiirden, 2016,  s.15
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Göç sonrası
I
uykumda öğreniyorum
payıma düşen soğuğu
bölüyor yorgan
kaç kişinin uykusuzluğu
benim koynumda, tanrı bilir
mi?         -bizler-
iyi biliriz, gövdesi kurtlu
zeytinin tarihini

şimdilerde şehirleri göç yolları üzerine kurup
kitlesel öfkeleri paylaşıyoruz
böyle başlar
sütün etten dökülüşü
biz görmeyiz intihar eden kuşları,
düşerken yüksekten, ölüyü biliriz
ve kuruyan kanı asfaltta

II
Sevişmek,
en uzun menzilidir tarihin.
Hiçbir aydın gecenin galibi değildir
bu yüzden.

SELENAY KÜBRA KOÇER
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Elmayı Öp Koy Başına 
dikili bir ağacım yok demiştim sana
şiirden başka
dokundum saçlarına 
ayla bir deniz gibi 
yüzleştim 

derin darbe izleriyle geldi
bıraktı sesini suya susuzluk 
korkuluk kuranların tuzağına
düştü: 

elma!

çıkınımda birkaç eşya 
omuzlarımda balıklar 
balıkçıların sırtında çırpınıyordu ağlar

elmayı öptüm koydum başıma 

gökte yıldız, ormanda taş, dalda yaprak
eksilmesin istedim.
bir çift kürek aldım kumdan 
çıktım sonra sandala 
halat sarıyorlardı makaraya
onlar… dikili bir ağacı olmayanlar ve bulutlar
yere göğe suretini yengeçler gibi sığdıramayanlar
 
şimdi başucumda… 
uyandım bir okyanus kıyısında
döktüm topladım içimi hışımla
öptüm elmayı 
koydum bir daha başıma

bıraktım çıldırsın cenneti Allah aşkına!

İ.DENİZ ASLAN
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Metin Cengiz ile İstanbul’da bir arada olduk. 2017 
Nâzım Hikmet Uluslararası Şiir FestivaliNe davet 
edilmiştik. Açılış günü, Metin gelip beni selamladı 
ve bana Valensiyalı Jaime B. Rosa tarafından çevril-
miş İspanyolca seçme şiirlerini verdi. Bir çok sayfayı 
açıp baktım ve şiirlerinde çok sağlam ve içten gelen 
bir ses buldum.

Fotoğraf: A. M. Freyle

Ataşehir İlçesinde Mustafa Saffet kültür merke-
zinin lobisinde, biz üç İspanyol şairi Türkiye’nin 
değişik bölgelerinden gelmiş şairlerle birlikteydik. 
Gecenin onur konuğu Özdemir İnce’nin etrafında 
otururken Metin’in kitabından rastgele bir sayfa 
açtım. Sesinin mükemmelliğini onaylayarak, hay-
ran kaldığımı itiraf etmeye cesaret ederek kitap 
için teşekkür ettim.
İstanbul›un Anadolu yakasında, Silence Hotel›in ye-
dinci katında, sabah erken saatlerde uzun yolculu-
ğun verdiği uyku düzensizliğinden etkilendiğimden, 
yakındaki bazı minarelerden Müslümanları namaza 
çağıran ezan seslerine kadar onun şiirini okudum. 
Biyografisini okurken daha önce, 2014›te bizim Ulus-

lararası Medellin Şiir Festi-
valine davet edilmiş oldu-
ğunu gördüm.
Seçme Şiirler (2013)kitabı-
nın arka kapağında Metin 
Cengiz’in 1953, Türkiye, 
Göle doğumlu olduğu yazılı. 
Şiir çalışmaları memleke-
tinde ve dünyada değer gör-
müş. 2011’de Uluslararası 
Tudor Arghezi Şiir Ödülünü 
almış. Sekiz şiir kitabı var: 
Bir Tufan Sonrası (1988), 
Büyük Sevişme (1980), Ze-
hirinde Açan Zambak (1991), 
İpek’A (1993), Şarkılar Kitabı 
(1995), Gençlik Çağı (1998), 
Aşk İlahileri ve Günümüze 
Hüzzamlar (2005), Özgürlük 
Şiirleri (2008) ve İmgeler Be-
nim Yurdum (2011).
Son otuz yıldır kendini şiir 
yazmaya ve şiir hakkında 
düşünmeye adamış. Eleştir-
men olarak şiirlerdeki imge-
lerin önemine dayanan kap-
samlı bir eser var. Cinsellik, 
din, modernizm, sosyalizm, 
felsefe, üslup ve form gibi ko-
nularda şiir incelemeleri var.
Güneşin doğuşunu bekle-
medim. Kendisiyle röportaj 
yapmak istediğimi o erken 
saatte yazdım. Metin’in 
uyanıp mesajı okuyacağı-
nı umuyordum ama Metin 

Metin Cengiz ve Şiiri
ANNABELL MANJARRÉS FREYLE
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erken uyanıyormuş. Onun 
şiiri, benim şiirim üstüne 
kısaca çet yaptık, ve bazı 
tavsiyelerde bulundu. İstan-
bul’da bir ilkbahar sabahı, 
Uruguaylı şair Julio Pavan-
neti ve Anabel Villar ile Sul-
tanahmet Camii’ni görmek 
arzusu ile o gün Boğaz’dan 
Avrupa yakasına geçtim. 
Otelin restoranında sekiz 
buçukta kahvaltı yaptık. 
Şair beni bir gülücükle bek-
liyordu: gşrdapta barış bu-
lan birinin gülücüğüyle. 
Metin, ona kahvaltıda eşlik 
ederken, iyi huylu görünü-
şüyle alakasız, yemeklerden 
ve geleneklerden söz etti , 
Türk çayı içerek, ve elbette 
onun ayrılmazı rakı.
Şair, editör, denemeci, çe-
virmen ve gazeteci, «Yap-
rak Dökümü», «Bağdat», ve 
«Yağmur» gibi güzel şiirlerin 
şairi Metin Cengiz, nazikçe 
bazı soruları cevaplamayı 
kabul etti.
1. Neden bir şair olmayı seç-
tiniz ve hangi koşullarda bir 
şair haline geldiniz?
-Şair olmayı seçmedim. Şiir 
beni seçti. Çocukluğumdan 
bu yana şiirle iç içe yaşadım. 
Büyüdüm, kendimi şair ola-
rak buldum.
Koşullara gelince... Ailem 
şiiri severdi. Halk şiirini, 
aşık geleneğini... Derken 
rastlantıyla hep şiiri seven 
öğretmenlerim oldu. Kla-
sik şairleri orada tanıdım. 
Fuzuli, Nedim, Şeyh Galip, 

Şeyhülislam Yahya... Lisede iken modern şiirle ta-
nıştım. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Nâzım Hikmet, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cemal Süreya, Ahmed Arif... 
Böylece bütün Türk şiirini öğrendim. Doğu şairlerine 
yolculuk yaptım. Tagor, Hafız, Ömer Hayyam.

2. Ülkenizdeki bir şiir geleneğine ait misiniz?
-Ülkemde şiir geleneği çok zengin. Ben hepsini ku-
caklamaya çalıştım. 1980 sonrası şiir diline, imgeye 
önem veren bir şiir yazdım ve bu şiirin kuramını yap-
tım. Ancak gerek stilim ve gerekse şiirimin yapısıyla 
kimseye benzemem. 

3. Bazı şiirlerinizde hapis yıllarınızdan bahsediyorsu-
nuz. Neden ve nasıl hapse girdiniz? Hayatınıza ve şiiri-
nize etkisi ne oldu?
-1980 yılında Türkiye’de bir askeri darbe oldu. Daha 
önce de olmuştu (1970 yılında). Sol görüşlü olduğum 
için o yıl da tutuklanmıştım. 1980’de ise yeniden tu-
tuklandım ve bu defa 2.5 yıl hapiste yattım, üniver-
siteli gençler olarak isteklerimizi bildirdiğimiz bir 
gençlik grubunun aktif ve önde gelen üyesiydim. 
Beni devrim yapmaya kalkışmakla suçladılar. Yani 
idam ile yargılandım. 2.5 yıl sonra çıktım hapisten.
Hapishanede sosyalizm üzerine daha geniş düşünme 
fırsatım oldu. Sosyalist olmanın sistemi eleştirmek 
için geniş bir perspektif sunduğunu anladım. Ama 
devrimin de tam zıt uygulamalara yol açtığı açıktı. 
Kanımda dolaşan şiir ve edebiyat aşkı orada bu defa 
daha şiddetli alevlendi. Böylece yoğun bir biçimde 
okumaya başladım.

4. Nâzım Hikmet şiirinizi ne şekilde etkiledi?
-Nâzım Hikmet dünyada birçok şairi etkilemiş, ev-
rensel bir dünya şairidir. Pablo Neruda, «tek kişilik 
bir dünya şiiri antolojisi yapsam, yalnızca Nâzım 
Hikmet’i alırdım.» der. 
Beni ise ses için dili, ve etki için imgeyi kullanması 
ilgilendirdi. Şiirde sesin önemi Nâzım’dan çok önce 
bilinir ama Nâzım’ın şiirinde ses bir silah gibi etkin-
dir. Onun şiiri sesli bir şiirdir. Benim şiirimde ise ses 
imgeyi destekler niteliktedir. 
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5. Diğer dillerdeki şiirleri nasıl görüyorsunuz? Bu şiir-
lerin Türk dilindeki şiirlerle temas noktaları nelerdir?
-Her dilin şiir geçmişi çok zengin. Çok iyi şairleri var. 
Bugün de diğer dilin şair oğullarının atalarının top-
rağını gereğince suladığını görüyorum.
Türkiye çeviri faaliyetlerinin yoğun olduğu bir ülke. 
Farklı dillerden büyük şairlerin bütün şiirleri çevril-
di Türkçeye. Bugün yine çeviri devam ediyor. Çeviri 
kültürler arası tek köprüdür. Başka çaremiz yok.

6.Ülkenizdeki ve Avrupadaki genç şairler hakında ne 
düşünüyorsunuz?
-Genç şairlerin çabuk şöhret olma sevdasında oldu-
ğunu görüyorum. Yani hemen zirveye varmak, şair-
liğin imajını kullanmak istiyorlar. Ama işini ciddiye 
alan da var elbette.

7. Şiirle ne amaçlıyorsunuz?
-Şiirle yalnızca şiirin kendisini amaçlıyorum. Başta 
Türkçe olmak üzere, bütün dillerde şarkılarımın bi-
linmesini isterim. Yazdıklarıma güveniyorum. İnsa-
na armağan olsun isterim; sevinçli, acılı günlerinde 
okuyup avunsun, derinliğine duysun hayatı.

8. Bir şair olarak çalışmalarınızdan ne bekliyorsunuz?
-Gerekli gördüğüm çalışmalarımı yapıp bitirmekten 
başka amacım yok.

Fotoğraf: A. M. Freyle

9. Şair ve eleştirmen kimlikle-
riniz birbiriyle nasıl bir ilişki 
içinde?
-Eleştiri şairliğimi hep bes-
ledi. Diğer şairleri sevmeme 
izin verdi. Kötü şiirden, dili 
kötü kullananlardan uzak 
durmamı sağladı. 
Şairliğim de duygu zengin-
liğiyle eleştirel aklımı ta-
mamladı.

10. Şiir ve şairin ürettikleri 
hakkında oldukça geniş bir 
yazına sahipsiniz. Şiiri ta-
nımlamak, şiir yazma süre-
cini diğer süreçlerden fark-
lılaştırmak ve ona bir anlam 
vermek mümkün müdür?
-Elbette mümkün. Konuş-
ma dili discursive bir dildir. 
Bizi bir anlama yöneltir. Bir 
kavrama dayanır, bildirim 
işlevini amaçlar.  Yan an-
lamlar ve mecazlar da (bu 
şiirsel öğeler) temelde gön-
derme amaçlıdır. Bildirişim 
temeldir. Göndergesel işlev-
lidirler. Buna genelde  dü-
zanlamsal ya da bilisel işlev 
de denir. Bu tür iletişimde 
bir dış gerçeklik asıl alınır. 
Yazın dili ise anlama yönel-
mez. İletinin bir dış gerçek-
liğe değil kendisine yönelir. 
Böylece şiirsel işlev gerçek-
leşir. Bu işlev güzel duyusal 
işlevdir. Ama şiir bizi dış 
dünyaya yöneltmez demek 
değil bu. Dış dünyaya değil 
ama benzerine, kurgusal 
olana, kafamızda tasarladı-
ğımıza yönlendirir.
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11.Sizce hangi İspanyol-A-
merikan şairleri kendi şiir 
kavram ve pratiklerine daha 
yakın duruyor.
-İspanyol şiiri zengin bir şiir. 
İspanyolca konuşan ülkele-
rin şiiri ise devasa bir şiir. 
Cervantes, Lope de Vega, 
Antonio de Machado, Mi-
guel de Unamuno, Antonio 
Vallejo, Federico Garcia Lor-
ca Rafael Alberti, Aleixand-
re Vicente başlıcaları. 
Latin Amerika şairleri ise.. 
Jose Marti, Ruben Dari-
o,Gabriela Mistral, Cesar 
Vallejo, Jorge de Lima, Jorge 
Luis Borges,Nicolas Guil-
len, Pablo Neruda, Octavio 
PazErnesto Cardenal, Rene 
DepestreOtto Rene Castil-
lo... Elbette bunlar ilk aklıma 
gelenler, daha onlarcası var..

12. Şiir festivalleri ve edebi 
karşılaşmalar hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?
-Kültürler arası ilişkilerin 
kurulması, dillerin diğer 
dillerle sevişmesi için bu ka-
çınılmaz. Dünyada hiçbir ül-
kenin kültürü ve şiiri saf kan 
değildir. Hepsi melezdir. Ve 
bütün şairler dünya dillerine 
hizmet eder ve tek dilde ya-
zarlar: Şiir dili.

13. “Öteki” gibi şiirler hapse-
dilmekten duyduğunuz kede-
ri hissettiriyor. Hapsedilmek 
ve ölüm cezasıyla yargılan-
mak ruh durumunuz üzerin-
de nasıl bir etki bıraktı?

-Benim ruhsal durumumda herhangi bir değişik-
lik olmadı. Fakat faşizme, baskı ve şiddet rejimle-
rine duyduğum nefretin ne kadar haklı olduğunu 
bir daha gösterdi. İnsanlar düşüncelerinden, yazıp 
söylediklerinden ve yasal çerçevede muhalefet-
ten göz altına alınmamalı, yasaklanmamalı. Hele 
işkence asla yapılmamalı, baskı, şiddet kesinlikle 
yasak olmalı. 
“Öteki” şiirimi bütün bunları imlemek, işkencenin ne 
denli insanlık dışı olduğunu göstermek için yazdım.

14. Onun şiirlerinde (Nâzım Hikmet’ten söz ediyor) en 
sık işlenen temalar olarak savaş ve aşk öne çıkıyor. Si-
zin şiirinizde hangisi daha öne çıkıyor: kişisel, kollektif 
ya da tarihsel deneyimler?
-Amerika’da, San Fransisko’da yayımlanan kitabı-
mın adı “Poems for love and revolution”. Ve ülkemde 
aşkın ve devrimin şairi olarak da tanınırım. Devrim 
daha demokrasi, kartellerin, tröstlerin müdahale 
edemediği ve halkın denetiminde bir yönetimi amaç-
lar. Seçimlerin tek kıstas olmadığı, seçilenlerin gö-
revlerinden alındığı bir sistem. 
Nâzım’ın şiirleri derin bir insan sevgisi taşır. Benim 
şiirlerimde de bu ağırlıklı ve belirleyicidir. Aşk ve sa-
vaş benim şiirlerimde de başlıca temalardır. Demek 
ki Nâzım’dan bu yana bir şey değişmemiş ne yazık ki!

15. Teknik anlamda şiirinizde imgeleri önemsiyorsu-
nuz, bununla birlikte tinsel anlamda ardınızda şiiriniz-
le en çok neyi bırakmak istersiniz?
- İnsanlara ulaşmış, onları derinliğine etkilemiş, 
duygu ve düşüncelerini daha yüksek bir formda işle-
miş, insanların okuduğu bir şair olarak anılmak iste-
rim. Bunu yaptığımı sanıyorum.

16. Yazdığınız bir şiirinizin olmadığını nasıl farkeder-
siniz? 
-Eğer şiirim bir bütünlüklü bir dünya yaratmıyorsa, 
imgelerim böyle bir gerçekliği yansıtmıyorsa, okudu-
ğumda insanları düşündürtmüyor ve etkilemiyorsa, 
o şiir olmamış demektir. Elbette müzik, armoni, söz-
cüklerin akıcılığı da önemli.
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17. Kişisel deneyimizinin şiirle ifade edemediğiniz bo-
yutları var mı?
-Yaşadıklarımız şiire dahildir, yaşamadıklarımız 
kadar. Şiir yalnızca imgelem gücüyle, düş gücüyle 
yazılmaz. Hayat da bir şiirdir. Hem de büyük bir şiir. 
Usta bir şair her şeyi anlatabilir. Ancak kullandığı 
dil önemli. Günlük dil gibi bir bağlam içinde belli bir 
anlama yönelik bir dille insan şiir yazamaz. Ancak 
farklı bir dille daha rahat anlatacağınız şeyler de var-
dır. Örneğin şiir kuramı şiirle de anlatılabilir ancak, 
teorik bir dil gereklidir. Anı, hikaye nasıl farklı bir 
dili gerektiriyorsa...

18. Onun şiirleri hikayeler anlatıyor, şarkı ve hikayede-
ki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
-Şarkı daha çok duyguların, imgelemin, düş gücünün 
ürünüdür. Hikaye daha çok kurgunun ve hayatın dü-
zenlenmesi isteğinin ürünüdür. Şiir bu ikisinin şar-
kının ağır bastığı bir sentezidir. Bir şair daha işe ilk 
başlarken bunu bilir.

19. Birçok durumda şairler yazmak için hep hüzünlü 
zamanlara doğarlar. Tüm bu hüzne rağmen şairin ha-

yata dair umudunu koruma-
sını nasıl açıklıyorsunuz?
-Bu sorular için teşekkür 
ederim. Güzel sorular. Beni 
konuşturuyorsunuz. 
Şairin hüznü içinde yaşa-
dığı toplumun, zamanın da 
hüznüdür. Herkesin mutsuz 
olduğu bir hayatı şair mut-
lu yaşayamaz. Bunun tersi 
de geçerlidir. Onun için en 
hüzünlü zamanlarda en hü-
zünlü şarkı içinde bir umut 
ışığı barındırır.
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Birkaç yıl önce, önemli Çağ-
daş Türk şairlerinden biri 
olan Metin Cengiz’i ilk İtal-
ya’da, yayıncım, Casa della 
Poesia’dan Sergio Iagulli’nin 
düzenlediği Napoli Ulus-
lararası Şiir Festivali’nde 
tanıdım. Bu Kolombiya’da 
Medellin’deki Dünya Şiir 
Hareketi’ne yardım ettiğim 
2011 yılından önceydi, ve 
Türk şairi Ataol Behramoğ-
lu ile birlikteydik; ve ben 
Metin Cengiz ile şiir okudu-
ğumda yalnızca bir başka 
Türk şairini, harika Nâzım 
Hikmet’i tanıyordum.
Sonra 2014 yazında, Medel-
lin Şiir Festivali ile Dünya 
Şiir Hareketi’nin toplantıla-
rına katıldığımda Metin ile 
tekrar karşılaştım. O yal-
nızca festivalde -önce 5000 
kişi-  şiir okumadı,  ayrıca 
Türkiye’yi temsilen DŞH’nin 
Koordinasyon Komitesi’nde 
toplantılara katıldı. İspan-
yolca ve İngilizce -DŞH’nin 
egemen iki dili- bilmeden, 
yine de Fransızca iletişim 
kurarak ve yeterlice İspan-
yolca ve İngilizce anlayarak 
Komitenin tartışmalarını 
anladı. 

Metin Cengiz 3 Mayıs 1953’te Türkiye’de doğdu, ve 
daha ilk kitaplarından biriyle ödül alan cömert bir 
şair oldu. Bu kitabın sonuna onun zarif bir şekilde 
gönderdiği bibliyografyasını ekledim. Burada dikkat 
edilmesi gereken  -çünkü metin boyunca referanslar 
var - husus şudur, 1980’den bile önce, askeri darbe 
yılı, Cengiz Dev-Genç adlı devrimci komünist genç 
bir grubun liderlerinden biri olduğu suçlamasıyla üç 
defa tutuklandı.1980 sonrasında 90 gün işkence gör-
dü. Özetle iki yıl hapishanede geçirdi. 
Bu yaşadıklarının büyük bir etkisi oldu şiirinde, iş-
kenceden ve hapishaneden söz etsin ya da etmesin,  
Gazze, Afrika ve bu kitaptaki diğer müthiş şiirlerinin 
altında bu deneyimler var. 
İlk şiirinden son şiirine, Metin Cengiz kendini Türki-
ye’nin ilgilenilen bir şairi olarak ortaya koyuyor. Ay-
rıca Türkiye’de bazı şair arkadaşları tarafından çev-
rilmiş olan Cengiz’in şiirleri ilk defa kitap formunda 
bizim dilimizdedir.
Kesinlikle çok önemli bir an.
Onun Gazze/Gaza şiiri 2014’te San Fransisko’daki Alt 
Üst Olan Kapitalizm adlı, Devrimci Şairler Tugayı 
antolojisinde yayımlandı. 
San Fransisko’da çalışan ve öğrenci olan Hüsniye 
İnal’e çok teşekkür ederim. O bu şiirleri yayına hazır-
lamada bana yardımcı oldu. 
Günümüzün en güzel biçimiyle Türkçe şiire hoş gel-
diniz.

San Fransisko 2016

Metin Cengiz
JACK HIRSCHMAN 
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Acı Ay 
mimi 
        inini sakla
    ipek perdeni kenara çek

sana baktım

            doyumsuz gecelerde
aşk 
      ve bayat çörek otları ile 
altın şelalende ılık
                    sütün tadına vardım

o ilk uyanışının 
                      coşkusu
ağzında taze elmanın tadı kalmış
                                    adem gibi

mimi, 
su perisi uykularda 
                        ölümsün

NİLGÜN EMRE

Siirden42.indd   79Siirden42.indd   79 10/08/2017   13:4610/08/2017   13:46



80

Gri Bulutlar Ölmesi
bulutlar daha kapanmadan 
ört sessizlik gibi açılan çıplaklığımı 
ben yokluğu büyütüyorum çocuk 
mevsimi erken gelen ölümü
bir çağ öyle hiç kimsenin 
ince ince o perdelerin kirlettiği 
kıyılarına iniyorum bir hiçliğin 
bir sabah sen uyandığında

Yalnızlık Haritası
bir fotoğrafa seni alıp yerleştirmek 
haritası değişiyordu yalnızlığın 
sen kendi şiirini yaz ve oku 
ben bir yaprağın yorgunluğunu

sonra dönüp göreceksin elbet 
solucanlara beton, karıncalara 
verilir bir ritimsiz gecenin boşluğunu 
ay ötede soyunuyordu bir ormana

YUNUS KARAKOYUN

Yunus Karakoyun 20.06.1988 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğdu. 
Ardahan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 2015 yılında 
mezun oldu. Lise yıllarında başladığı şiir çalışmalarına üniversite döneminde 
ağırlık vererek yerel dergilerde şiir yayınlayıp şairliğe ilk adımı attı. Şiirleri; 
Edebiyat Ortamı, Temren, Sinada, Lirik, İkrar, Türk Dili, Rıhtım, Yolcu, Kirpi, 
Haykırı, Şehir, Aşkın E Hali, Türk Edebiyatı ve Kurşun Kalem gibi dergilerde 
yayımlanmaktadır. Şiir çalışmalarının yanı sıra roman üzerinde de çalışmaktadır.
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