EDİTÖRDEN
1980 sonrası dendiğinde genellikle ülkemizde olup bitenleri düşünür, ona göre değerlendirme yaparız. Oysa dünyada kapitalizm yeni bir evreye giriyor, kendini revize
ediyor; toplumsal açıdan askıya aldığı
liberter dünya görüşünü ekonomik ve bu
ekonominin isterleri doğrultusunda katı bir
siyasi anlayışla hayata geçiriyor, demokratik cepheler bu rövanşla geriliyor,
insan hak ve özgürlüklerini bu defa dünyayı
yöneten bir avuç tekelin işine gelecek
biçimde
yapılandırıyordu.
Gerçek
kapitalizmle henüz ekonomik anlamda
tanışmamış, kamu çıkarlarının korunduğu
devlet egemenliğindeki bir ekonomik
yapının hüküm sürdüğü ülkemizin başına,
işte bu sistem tüm ihtişamı ve dönemde
edindiği ekonomik anlamda liberal, sosyal
ve hele de siyasal anlamda gerici yapısıyla
adeta çöküverdi. Kapitalizmin bu yeniden
restorasyonunun ülkemizdeki sonuçları
kanlı oldu. 1980 öncesi elde edilen demokratik mevziler askeri darbeyle çökertildi.
Partiler, sendikalar, dernekler kapatıldı.
Yöneticileri içeri alındı. Demokratik kitle
örgütlerinin yöneticileri ve üyeleri toplu
halde tutuklandı. Sağ-sol kavgası bahane
edilerek sol örgütler adeta ezildi, yöneticileri sempatizanlarına değin işkenceye tabi
tutularak imha edildi. Sol olup biteni
okuyamadı. Kısaca ülkeyi yöneten kadro
kapitalizmin isterleri doğrultusunda toplumu 2010'lara değin, yirmi yıllık sürede yapılandırdı. Sonra da günümüze değin sürecek
iktidara teslim etti. Bu süre kültürel cephede
farklı oluşumlara yol açtı. Ekonomi ve siyasi
cephe liberalleşirken kültür cephesi egemen
sol vesayetten bağımsızlaşarak kendine bakmanın önünü açtı. Edebiyatta, sinemada,
resimde, kısaca kültür ve sanat alanında
ekonomik ve siyasi cephenin tam zıddı
doğrultuda bir özgürleşme başladı. Bu
oluşum 2000'lerden sonraki siyasi yelpazeyi
de içine alacak biçimde devam etti, ediyor.
Ancak, şiir dünyasında bütün bu uzun
süreçte olup biten gelişme, yani 1980 sonrası,
hemen 1980 sonrasında, ge-nellikle solda yer

alan ve genç bir arkadaş çevresinin çıkardığı,
Üç Çiçek etrafında kü-melenen şairlere mal
edildi. Kuşak adlan-dırmasına alışmış
edebiyat çevrelerinde bu tutum kabul gördü.
Bu dergide "biz de farklı şiirler yazıyoruz,
gençler birbirine benzemiyor", "her şiir
anlayışı bu kuşakta yer aldı", "1970'lerin
slogancı şiirine karşı çıktılar" vb gibi
poetikayla ilgisi olmayan değerlendirmelerle
Üç Çiçek kadrosu döne-min öncü şairleri
olarak ilan edildi. Metin Celal'in on yıllık
süreçte yazdığı ve temellendirmeye çalıştığı
"Yeni Türk Şiiri" nitelendirmesi kabul
görmedi ama dillerde yer etmiş "kuşak"
nitelemesi ile, daha olup biteni bile
anlayamayan, 1970'lerde yazılan şiiri
kavramsal olarak eleştiren sözleri tekrar
eden
gençler, olmayan bir poetikanın
öncüsü ilan edildi. Böylesi savlarla tezler,
kitaplar bile yazıldı. Nitekim bu aynı
arkadaş çevresi daha sonra da Poetika, Şiir
Atı gibi dergileri çıkaracak ancak dişe
dokunur bir şey söyleyemeyecekti. Poetika
yalnızca dört sayı çıkacak, Haydar Ergülen
önderliğinde yayımlanan Şiir Atı ise 1987
sonunda yayın hayatına başlayacak ve ancak
dört sayı yayımlanacaktı. Yazdığı bir yazıda
Haydar Ergülen'in yaptığı "Üç Çiçek yeni
arayışların ilk adresi" nitelemesi de ortada
bir şiir anlayışının olmadığına işaret
etmektedir. Konuyu yeniden gündeme
getirmekte, konunun aktörlerince tartışılmasında yarar vardır.
Dergimizin bu sayısını kadınlara
ayırdık. Kadınlar üstündeki siyasi, kültürel,
ekonomik baskıya karşı hiçbir şey ifade
etmese de bu tavrı önemsiyoruz.45. sayıdan
başlayarak dergimizde yazmaya başlayan
Doğan Fuat genç şairleri değerlendirmeye
devam ediyor. Sayfalarımızın açık olduğu
genç şiir için bunun bir olanak olduğuna
inanıyorumz.
Bu sayının "Şiir Belleği"nin şairi
Metin Celal. 1. dosya ise "Modernleşen
Resimde Şairlerin Rolü". Gelecek sayının
konusu "1980'lerde Sonra Neler Oldu? 1980
Sonrası Şiir? "
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Birincil
Endişeler.
Yalın sorular.
Mutlulukta erimiştik.
Kadın ve erkek.
Ve biri
aydınlattığında
evrensel
kapıları.

Bulgaristan

Düşünceler Bir Yol Çizdiğinde
Düşünceler
bir yol çizdiğinde
ve gölgeleri karanlığa nüfuz ettiğinde.
Bir yıldız yanar
gövdesiz.
Ateşimizin parlayan küllerinden.
Bir meteor yağmurunu takip edip
Parıltısı ışır tay-gibi gözde.
İnanılmaz saf çayırda
bir kıvılcım alevlenir.
Ama düşünceler bir yol çizer
Ve gölgeler dalgalanır.
Aşk kendi yolundadır.
Ve sonbahar çıldırmak üzeredir.

ROSALIA ALEKSANDRA
İngilizceden çeviren: Metin Cengiz

3

Dünyanın Harikaları
Hawaii’de hiç bulunmadım.
palmiye ağaçları rüzgarda danseder;
ama benim için değil
güneş ışınları tenimi okşamaz
dünyanın merkezinden akmaz sıcak magma.
çiçeklerden canlı mücevherler gibi sarkan
renkli sinekkuşlarını görmedim.
geyşaya düşkünlere benzer
muhteşem ve egzotik kelebekler;
etrafımda uçmazlar.
1960, Polonya
piramidlerin basamaklarını tırmanmadım.
firavunların hazinelerini görmedim
ve kocaman Amon Tapınağını..
flamenko dansını yapamam
ve ince, hint sarîsini sarmam üstüme.
Amazon, yeşil cennetin kapısını açmaz
ve beyaz cehenneme götürmez merhametsiz tundra.

okyanus sualtı hazinesini göstermez
dalga sırtlarında oynamaz yunuslar.
mutlu sonsuz bir aşkla tanışmadım; ama
bu, onun varolmadığı anlamına gelmez …

KUBERSKA ALICJA MARIA
İngilizceden çeviren: Yeliz Altunel
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Yalnız Çalgıcı
hortlaklar ön sırada oturur sessizce,
soğuk pes eder,
yağmur çiseler,
şebboy ve lavanta kokusu;
değerli taşlar gibi parlar piyano,
uyuşuk aydınlatma yanıp söner yavaşça
ve tüy kadar yumuşak sesler arasında
kimsesiz bir çalgıcı oturur.
kimi korkunç vampirler,
çirkin cadılar
ve hayaletler pantolonlarıyla dans ederler.
gürültü ve gülüşlerle kuşatılmış
gergin müzisyen kuru dudaklarını yalar.
ses neşeye karışır
yankı yabani
salon boş
ama en arkada oturur...o
gerilimi yatıştırırken,
1968, İrlanda-Polonya
daha da yükselir gece müziği
oda daha çok aydınlanır, kadının kalbi yumuşar.
gözleriyle buluşur adamın gözleri en derin karanlıkta,
umutları kuşanmış ve ipek bir elbise.
adam onu kapıda görünce
çok kutsanmış hisseder birden
çünkü onun için çalacağı biri var...

RENATA CYGAN
Jerry Umys'nin Lehçe'den İngilizceye çevirisinden dilimize kazandıran:
Yeliz Altunel
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Alacakaranlık Konukları
O gece elde etmek istedim seni
Bir misafirim gibi
Yara bedenimi sarsa da
İzin verdim kanamasına ve teslim
oldum
Kalbimde hiç değişmeyen bir his var
Asla yok olmayan bir sevgi
Misliyle akarken gözyaşlarım
Hiç var olmadığın
Gerçeğine karşın
Bilmeni isterim
Seni daima özlüyorum
Kahkahada ve gözyaşında
Seni hep mutlu görmek isterim
Yaralar ve gözyaşları içinde bile
Yolumuzun her adımı böyle
Gözüyaşlı dualarımda
O’nun korumasında olacaksın daima
Amin

1979, Doha Katar

RİMA RE
İngilizceden çeviren: Çağla Meknuze
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Hayat Damlıyor
Hayat damlar musluktan
Damla damla dolup taşar
Fırtına çıkar
Mutluluk ve hüzün çarpışa çarpışa
Ağzını musluğa dayayıp içmeye başlarken
Sıran biter
Koşarak yetişirsin sanlarsın
Aşkı kovalamak gibi
Ama durmaya hiç cesaretin olmaz
Seni seviyorum cümlesi gibi
hayat hep kısa kalır1981, İran
Yârim yamalak sevdalar gibi
Sıran hiç gelmez
Hep akar ve hiç durmaz
şu anın tadı hiç çıkmaz
Aşkı sahnelersin kalbinde
Piyes piyes
Mutluluk sana el bile sallamaz
Musluk akar ama
Hiç kimse içmez

MARYAM BAHRAMİ NEJAD
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Evren
Müziği duyuyorum ve başka bir ihtiyaç
hissetmiyorum
Köşede büyükbabamın piyanosunu benim
parmaklarımla çalan bir kız görüyorum
hepimiz tekrar bir araya geleceğiz
ve evrenin anlamı sessizlikle ortaya çıkacak
ve sessizlik evrenin anlamını açıklayacak
yeni şehirlerimizin her yönünde
kaçaklarca göz ardı edilen devrimci yollar
var
genişleyen topraklarda durmak istiyorum
anlamı olan bir gülüş istiyorum

1981, Slovenya

yabancı topraklar üstündeymişcesine
diğerlerinin uyandığı noktada ağlıyor ruhum
bizden yüksekte bir başka yerde
Köpeğin fırsatı olmadan
açlık ve sefalet içinde
kendi küçüklüğümüzle ilgili
geçici bir teselli
çığlıkları dinlemeye ihtiyacım var
bazen tek ihtiyacım bu

GLORJANA VEBER
İngilizceden çeviren: Çağla Meknuze
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Aşıkların mahkûmiyeti
Günbatımında kollarından kaçmamak için
vücudunun kaçınılmaz kaçışını kabullenmemek
için
gecenin cesedini okşamaya devam ediyorum.

Sığınak
Salıverdim bütün günlerimi
Zamanda açılmış derin yarıklar boyunca
Kayaların arasından sızan su gibi.
Böyle gizleniyorum hayattan…
Günbatımının askıdaki tebessümü altında
çölüm derisiz
sığınak arayışında;
bir rüzgâr esişi
yeniden oluşturmak için bendeki
kum imgesini.

Zaman
1982, Kolombiya
Saniyeler,
atılmış ok gibi
geçişlerinde derin izler bırakırlar.
Karanlık delikler açıyorlar,
ve bizi derinliklerin sonuna kadar batırıyorlar
oradan hiçbir dönüş mümkün değil,
saat bile kafesinde durduramıyor hızlanmış
ritmini;
Fani şeytanlar bunlar…
Müziklerinin ritminde
hayatı kanatırlar.
MARİSOL BOHÓRQUEZ GODOY
Gianni Darconza’nın İtalyanca tercümesinden, şiirleri İspanyolca orijinalleriyle
karşılaştırarak çeviren: Ali Tirali
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Kaybettim Sözcükleri...
Kaybettim sözcükleri.
Artık sıkıca tutunmuyorum onlara yumruklarımla.
Berbat bir şaşkınlık sonrası bırakıp gittiler beni
ve doluyum yeşil göllerin terk ettiği zihnimin berraklığıyla.
Bilmiyorum nasıl yorumlasam bu hapis cezasını şimdi.
Nasıl tercüme edebilirim ki akıcılığı?
Nasıl savunabilirim mutluluğu
kederli şiirlerin bolluğunda?
Nasıl adlandırabilirim kırgınlığımı?
Sözcükler nerede, bu şaşkınlık
bana engin vadiler, özgürlük çağrışımları ve
inatçılık tohumumu ekmek için kara toprak getirdiğinde?
1985, Kolombiya Takıntılarımı saymalıyım, belki de?
İspanyolcada ne denirdi hani
"imkânsız" sözcüğünün sınırında gizli o şeye?
Anahtar mı, kapı mı, pencere mi demek "uyku"?
Sözcükler keşiflerin dinlenmeye çekildiği tenin kendisi mi?
Neden uzanamayacağım bir yere gittiler?
Onları kullanamamaktan kaynaklanıyor bu felç.
Orada bir yerdeler, defalarca söylenmiş,
bozulmuş halde,
teknik el kitaplarında, son çıkan romanlarda
yahut bir Sufi cenazesinde defnedilmiş bir kalabalıkla.
Neden alıkoyamıyorum söcükleri aklımda,
bakışımda, saçlarımın arasında,
aralıksız konuşurken uykumda?
Bırakıp gittiler beni sayısız sürgün boyunca,
terk ettiler ve tuttum yaslarını.
Yalvardım geri dönsünler diye,
yalvardım, vurarak başımı oradan oraya.
Şuçladım kendimi trajedisinden bihaber bir
kurban gibi:
Suçladım kendimi onları unuttuğumda.

ANNABELL MANJARRÉS FREYLE
Maria Correa'nın İspanyolcadan İngilizceye çevirisinden: Yaprak Öz
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Sabun Olmuş Adam
Her şeyin sonunda
köpükler kalmaz.
Bir adam vardı
Belki bir kadın, ola ki bir çocuk:
tel örgüyle çevrili bir yerin içindeydi hepsi
adamların, kadınların olmadığı
bir çocuğun bile
kalmadığı.
Gözler yoktu,
uzakta hırıltılar
yakında hiç,
fırınların içinde buz
ne çok faydasız beyhudelik,
göğe doğru bir yırtılma,
herkes için, aynı siyah duman.
Kucaklaşıyordu tüfekle, nisyanın kucağında
iyi ve kötü,
böylece ne iyi olacak, ne kötü:
birkaç ölü vücut başka bir yere bırakılmış
hayatla,
birkaç canlı vücut oraya bırakılmış hayatla,
elinde hala tüfek olan birkaç vücut,
hayatsız, ölümsüz
bayağı bir varolamayış.
Divanlar için is ve döşeme
ve çok, pek çok sabun:
Kimse unutmasın,
rahatlatmasın vicdanını.
Bu hiçlikten
Bir zamanlar insan hayatları olan hiçlikten.

ALESSANDRA CORBETTA
İtalyancadan çeviren: Ali Tirali
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1988, İtalya

Gözlerinin İçine Bakmak
Gözlerinin içine bakmak
karanlığın camı gibi tir tir titrerken çelimsiz asfalt
sende kendini bileyen bıçağın ağzından
gözlerinin içine bakmak
yaşlılarını tasmalarla yürüyüşe çıkarır köpekler
tasma sıkıyor dişlerini
çeneleri korkuyla feryat ediyor
pişmanlığını görmeyi
ve bağışlamayı istiyorlar
ama hayır
ölmeyeceğiz
ölümle ilgili değil asla
mutluluktan bahsediyoruz
gözlerimiz kederli
1988, Romanya

bir hatıradaki kazazede hayaletin
dizine bırakılan bir damla kurşun gibi
sıramızı bekliyoruz
bir sessizlik duvarı dört yanımız
boşluk ve kilden oluşan kemiklerimizde
büyük bir bağışlamadan söz ediliyor

ALINA NAIU
İngilizceden Çeviren: Yeliz Altunel
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Monolog şiirleri
İşte o bendim,
bilmezdim etraf ışık mı karanlık mı.
Gözlerinin içinde yaşardım, ama bilmezdim
bir öfke havuzunda mı yoksa gölünde mi
yüzüyorum.
Orada gördüklerimi seninle ardımda
bıraktım.
Geceler boyu caddede dolaştım
pencerenden içeri uçarak.
Senden öteye karanlığın içine uçtum,
uykuya daldı avucunun içinde.
Bir tüyün üzerindeki bir damla su gibi,
Tanrının tek rüyasını uyudum.
1989, Bulgaristan

Ruhun yaşadığı yer
Hiçbir yer ama hiçbir yer,
Göklerde gödüğüm o yerin varlığını tekrar edemez.
Orası benim ruhumun yaşadığı yerdir,
sol gözümden sağ gözüme.
Çok duru, çok güzel,
oraya aidiz hepimiz

SVETLINA TRIFONOVA
İngilizceden çeviren: Övünç Cengiz
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Dosya 1
"Modernleşen Resimde Şairlerin Rolü"
_______________________________
Modernitede Şairin Kurucu ve Kuramcı Öncülüğü
CELÂL SOYCAN

1/ Sanat tarihindeki en köklü
kırılma Klasik / Modern eksenindedir; öyle ki, bütün bir sanat
tarihini buradan konuş-mak
mümkündür.
Klasik’ten
Modern’e kırılma öylesine
derindir ki, konu seçiminden
başlayarak sanatın tanımına,
sanatsal malzemenin imkânlarından öğelerin tek tek
dönüşümüne, alımlama estetiğinden okurun/ izleyicinin/
dinleyicinin yaratıcı etkisine ve
elbette eleştiri kurumunun ortaya çıkışından kendi metinselliğini sahiplenmesine varıncaya
kadar, meseleye dair hemen her

düzeyde bu kırılmanın yapısal yansımaları
gözlene-bilir. Buna bağlı olarak da, farklı
bağlamlar dolayında başlıklar seçilebilir;
çözümleme ve anlama çalışması yapılabilir.
Bu kayıtla, şunu öne alarak başlayalım:
Modern, şimdiyi ve geleceği kendi
paradigması içinden kavrarken, geçmiş
sanatı da yeniden tanımladı; sanat tarihini
yeniden kurguladı.
Ne demek? Kısaca: Sanat, bir görme/
kavrama biçimidir; evreni ve doğayı, eşyayı
ve varlığı, insanı ve onun zaman/mekânla
diyalektik ilişkisini biçimsel kodları içinden
anlamlandırmaya çalışır. Bunun için de
yalnızca ilgili sanatın estetik bilgi sınırları
içinde kalmaz; öteki bilgi formları olan
bilim ve felsefeyle de bakışımlıdır Başka
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söyleyişle, temel bilgi biçimleri
olan Estetik Bilgi, Bilimsel
Bilgi ve Felsefî Bilgi Modernde iç içe geçmiştir.
Bunun sanatla ve sanatçıyla
doğrudan ilgisi açıktır: Sanat,
varlığın ötesinde bir var-olan
olarak insanın Varoluşunu,
onun ontolojik sıkışmalarını ve
buna dair biçimsel dışavurumlarını bilimsel ve felsefî
bilginin de içinden kavramak ve
kendi aslî dili olan estetik
biçimlemede maddileştirmek
zorundadır.
Artık bir başına Duyumsama
yetmemektedir; insana ve
eşyaya dair bilgilerle yol almadıkça, sosyolojiden psikanalize,
dilbilimden biyolojiye, siyasetten din bilimine dolanan bilgilerden habersiz bir sanat modernde çökmüştür.
2/ Bunun zaten modernle
birlikte tarihe giren bütün
kuram çalışmalarıyla doğrulandığını biliyoruz; ilk kez edebiyatta ve plastik sanatlarda,
özellikle de şiirde ve resimde
başlayıp müziği de etkileyen
köklü kırılmalar, çok yönlü ve
çok yanlı bir poetik kavrayışı,
anlama ve anlamlandırma çalışmasını ön gerektirmiştir. Çoğu
kez bir duyumsama dolayında
beliren ve bu nedenle de sanatçı için dramatik sonuçlar
doğuran, kimi kez de işaretlenen bir poetik altyapı
üzerinden yükselen biçimsel
yenilikler, sonuçta mutlaka bir
bilgi/bilme rejimi içinde yerli
yerine oturmuştur.

Mimetik olandan, taklit becerisinden ve
yansıtma çalışmasından kurtularak bir
yanıyla çoklu-duyum (sinestezi) ve duygu
eşiğine, diğer yanıyla düşünsel bir mecraya
konumlanan sanat, 18. ve özellikle 19.
yüzyıl başında yoğunlaşan bilimsel, felsefî
gelişmeler ışığında beliren yeni görme
biçimlerini sistematik olarak anlamaya,
kavramaya ve kendi biçimselliğine içermeye başladı.
Kabaca hatırlarsak: Fizik biliminde ve optikte gelişmeler İzlenimci sanat, psikanalizde yeni bilgilerin darmadağın ettiği verili
özne anlayışı sonrasında ortaya çıkan
Dışavurumcu sanat, Einstein ve Kuantum’dan sonra kapıya dayanan Kübizm,
Dünya Savaşları sonrasındaki nesne ilgisinde düşüş ve anlam yitimi dolayında
ontolojik/estetik bir çıkış için Soyut sanat
ana duraklar olarak bu minvaldedir.
Şimdi; soru şu: Bu alt-üst oluş, bu derin
yarılma içinden yol alan sanat, nasıl bir
sanatçı portresi ortaya çıkardı? Her sanat
disiplini bu yeni görme biçimine dair
poetik zemini, kuramsal çerçeveyi
içerden oluşturabildi mi?
Kısaca burada oyalanacağım.
3/ Bilgibilimsel her yenilik, insanın
ontolojik sınırlarını da etkiler. Mesela, bir
görme rejimi olan perspektif Batı resmine
girmekle yalnızca bir biçimleme problemi
olarak kalmadı; batılı insanın doğayla
ilişkisi başta olmak üzere, görüş alanındaki
bütün varlıklarla ilişkisi bir özne/nesne
dikotomisine sıkıştı. Perspektif, ressamı
tuvalin dışındabir göz konumuna yerleştirdi; böylece manzara, dışardaki bir
kendilik olarak ressam-özne için bir nesne
haline geldi. Batı resmi bu kopuşmayı
Manzara Resmi’nden Doğa Resmi’ne
geçerek aştı ve Cezanne’la başlayan bu
süreç Kübizm’de çözüme kavuştu. Bu
noktadan itibaren de 500 yıllık perspektif,
geri dönmemek üzere çöpe atıldı (Perspektif
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meselesini Batıdan çok önce
bilen Doğu insanı böyle bir
görme rejimine zaten hiç
girmemiştir;
yani
mesele
bilgisizlik değil ilgisizliktir;
ontolojiktir).
Epistemik olan üzerinden beliren ontolojik sınır, elbette
öncelikle sanatsal sezgi, duyumsama ve dolayısıyla görme/ kavrama biçiminde bir değişimi (Paradigma) zorlar. Bu
zorunluluğun
düz anlamda
kendini ifade imkânı bulabileceği biricik imkân nedir?
Cevap: “Varlığın Sınırı” olan
Dil…
Hiç çekincesiz söylenmelidir:
Bir bilim alanı olarak psikanaliz ve bir bilgi biçimi olarak
felsefe kendi disiplini içinde
sınır aşımını hep Dil dolayında,
özellikle de doğrudan şiirin
verdiği imkânlarla aşmıştır.
Psikanalizde Bilinçaltı/ Bilinçdışı yapılanmayı cinsel güdülerle Dilsel süreçlerle açıklayan
Lacan’ı ve Batı felsefesinin
unuttuğu Özne’yi yeniden düşünmenin konusu yaparak
,hemen bütün tezleri için
şairlere yönelen Heidegger’i
hatırlamak yeterlidir.
Evet; modernde biçimsele dair her problem bir Varlık
problemidir ve Varlığın Sınırı olan Dille doğrudan ilgilidir.
Nitekim, şiirin bir bilinç süreciyle korelasyon (sinaptik bağlantı) halindeki bilinçaltı çökeltinin Dil’e tutunması olarak
anlamaya çalışırken, bu Varlık
Problemi masadadır ve şiir
dışında bu Varlık-Dil iç

içeliğini konuşabilme imkânımız yoktur.
Öyleyse, bir anlamda
edebiyatın da
ötesinde, ontolojik bir mecra olan Dil’in
maddileştiği modern şiir ve onu kuran
“irreel-özne”olarak şair, dünyayı anlamlandırma, poetik bir ifadeye taşıma yani
“anlamı biçimlendirme” zemininde kuram
oluşturucu olarak zaten yerli yerindedir. O,
görme/kavrama biçiminde kırılmayı , yani
Varlığın Sınırını zaten kendi malzemesi
olan Dil’de biçimlemek üzere
zaten
Dil’le/Dil’de maddileştirmek zorundadır;
şiir zaten o mecraya kırılmıştır; meseleyi
düz (gidimli) dilde işaretlemek, yani poetikkuramsal bağıntıları Dil’e taşımak da zaten
bir yanıyla şiirsel tahkimattır.(Bu sezgisel
dinamizmden hareketle şunu not edelim:
Meselâ 1980 Militer Darbeyi bir paradigma
değişimi olarak kavramaya çalışan ve bunun
doğrudan Dil’e ve Şiir’e dönük izlerini
kovalayan da yine şairler olmuştur.
Ressamların ve müzik çevre-lerinin böyle
bir anlama çabasına girmediğini söylemek
bile fazladır. Evet; bu çabanın da reel-politik
ve vulger-Marksist kimi sığ tezlerle
zedelendiği bilinir; bu nedenle, günümüze
uzaman okumalar sonrasında ’80 Şiiri ve
şairleri hakkında çoğu şeyi yeniden
konuşmak, o kuşağa poetik borcun
ödenmesi gerekiyor. ŞİİRDEN ‘ de bunu
yapmaya çalışacağız.)
4/ Yine bir olgunun altını çizelim: Plastik
sanatlarda, özellikle de resimde dönemsel
geçişlerden çok daha önce, şairler gelmekte
olanı sezgileriyle kavrayarak şiirlerini
dönüştürmüştür. Bu anlamda, meselâ resim
empresyonizden ekspresyonizme kırılırken,
Van Gogh örneğinde olduğu üzere postempresyonistler Sinestezi (duyuların karışması) meselesi üzerinden paradigma
değişimine işaret ediyordu.
Oysa Rimbaud’da bu zaten çözümlenmişti. Dışavurumculukta başat sıkışma olan
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öznellikten ötekine savrulma
meselesi için "Ben bir
başkasıdır" mottosu el altında
idi.
Bu işaret taşlarının da ötesinde,
500 yıllık resim tarihinde en
köklü kırılma olan Kübizm,
bizzat kurucuları tarafından bile
teorize edilemedi; nitekim
Kübik resmin öncüsü kabul
edilen Picasso’nun Avignonlu
Kadınlar adlı tablosu bir şeye
benzemediği gerekçesiyle ağır
eleştiri almış ve en az üç yıl örtü altında unutulmuştur.Braque
ve
arkadaşlarının
akıma
katılması sonrasında kısmen
önü açılan Kübik kavrayış için
Apollonaire’in işe el atması
gerekmiştir ve onun ünlü
Kübizm kitabıyla bütün bir
görme biçiminin kökten kırılması teorize edilebilmiştir.
Kaldı ki, sonrasındaki çalışmalarda anlaşılmıştır ki, şairler
zaten yıllardır şiirde benzer bir
kırılmayı işlemektedirler.
Baudelaire’in Modernlik ve
Fotoğraf Sanat mı? kuramsal
metni, Marinetti’nin Futurizmi
teorize eden çalışmaları, Aleksandr Blok’’un Rus Modernizmine yön veren çözümlemeleri ve özellikle Dada ve Üstgerçekçilik dolayında Tris-ten
Tzara’nın, Breton’un ku-ram
oluşturucu tezlerinin önemi
zaten biliniyor.
5/ Yukarda da not ettiğim üzere, şairin doğrudan Dil’le
hemhâl oluşu, onda sezgisel
bir ön kavrayışa neden oluyor, dolayısıyla meseleyi teorize edebiliyor.

Varlığın sınırı ve imkânı olarak Dil, bu gücü nedeniyle hemen bütün zamanlar için
şairi bir kâhin konumuna taşımıştır. Eskil
çağlardaki büyücü-şairleri hadi dışta
bırakalım; ama
meselâ psikanalizin
kurucusu Freud, hemen bütün teorik
kavramları ve bu kavramları doğuran insanî
durumları esas itibariyle hep şiirlerden
süzmüştür.
Modern zamanlarda ise öteki sanat
disiplinlerine kıyasla şairler hep kendi
meselelerini kendileri teorize ederek yol
almıştır.
Müzik çevresinin kuramla arasının iyi
olmadığı yaygın bir gözlemdir; plastik
sanatlar çevresi de , sınırlı sanatçı dışta
tutulursa teori üretmekte, eleştirel metin
kurmakta yetersizdir. Oysa şairlerin kurama
dönük çalışmaları, geniş dolayımlı okumaları ve metin ortaya koyarak poetik zemin
arayışları hiç durmamıştır.
Nitekim, diğer sanat disiplinlerinde görülmedik ölçüde şiir eleştirisi de, ağırlıklı
olarak bizzat şairlerce üstlenilmiştir. Akademi, edebiyat tarihçiliğine gömülü bir
eğitim anlayışıyla çağdaş şiirin çok berisindedir ve eleştirel antolojide yok mertebesindedir.
Dolayısıyla, hem sanatsal malzemesinin
bizzat Dil olması, yani şiirsel biçimlenişte
anlamlandırma düzeneğinin özünde Dil’i
sınırlarda tecrübe etmesi açısından şairler,
şiirin kuramsal ve eleştirel yanında da donanım kazanıyorlar. Öteki sanat disiplini
çevreleriyle kıyaslanmayacak ölçüde şairler, dramatik bir telaş içinde yoğun okumalar yaparak tartışıyor, yazıyorlar. Bunun
eksiği, yanlışı elbette vardır, olacaktır; ama
bu özel dinamizmin ve düzeyin farkında
olmak gerekir.
Buradan, özellikle resim disiplinini de etkileyen paradigma değişimlerini önce onlar
sezinliyor ve kendi disiplinlerinde karşılıyorlar; resim disiplinindeki sezgisel
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kırılmaları
da
teorize
edebiliyorlar; bütün bir modern
sanat tarihi adım adım buna
tanık olmuştur.
Tam burada, son söz olarak
kendi şiir çevremiz için bir not
düşmekte fayda var: Köklü
paradigmatik değişimler çağı
büyük ölçüde geride kalmıştır.
Artık, özellikle teknolojinin
kendi tüketim ideolojisini de
üreterek gündelik hayatı biçimlendirdiği zamanlardayız.
Görsel olanın doğrudan gerçekliğe tekabül ettiği yanılsaması, hemen her düzeyde işliyor, işletiliyor. İletişim teknolojisinden pazarlamaya, her
şeyin büyük bir hızla tüketime
açıldığı, aklın ve duygunun
geleceğe kilitlendiği, karşılığı
olmayan narsist bir öznelik
kurgusunun dili işgal ettiği,
bedenin bakışa ve kimliğin
görülmeye şart koşulduğu bir
simülasyon çağında şiir anlamı,
dili, kelimeyi, zamanı, mekânı,
sesi,
dokunuşu,
seslenişi,
hafızayı ve hatırayı insana geri
vermek için biricik imkândır.
Bu imkânın kullanmak üzere
her şair anlama, anlamlandırmaya dair en geniş okumayı
yapmak, poetik olanı oradan
işaretlemek zorundadır. Bunun
için şiir dışında bir başka sanat disiplinini de en azından
lisans düzeyinde bilmek ve
izlemekle yükümlüdür.
Sinema, tiyatro, müziğin bir
dalı, resim, kavramsal ya da
güncel sanat… Böylece kendi
meselemiz olan şiir eleştirisinde de kurumsal/ kuramsal

yapılanmadaki eksiği giderebi-leceğiz.
Günümüzde yazılan şiirin zenginliğine,
sayıları tatminkâr olmasa da genç şairlerin
kurama ve öteki sanat disiplinlerine yakınlığına, gerekli yaygınlıkta olmamakla
birlikte kültürel alana dönük okumalardaki
yoğunluğa bakıldığında umutlu olmak için
yeterince neden olduğunu düşünüyorum.

Avignonlu Kızlar (Bir Genelev manzarası),

Pablo Picasso, 474X500
Yayınlanma yılı 1906 sonu, sergilenme yılı
1916
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Modernleşen Resimde Şairin Yeri
METİN CENGİZ
Modernleşme sancıları doğa güçlerinin denetim altına alınması ve
dünyayı sanat eserinde tasvir etme
isteği ile başlamıştır denebilir. Bu iki
amaç dönemin bilim ve sanat dünyasında büyük gerilime yol açmış ve
bu gerilim Avrupalı yazarı, düşünürü, bir çıkış umuduyla her alanda
Grek
dünyasının
büyüleyici
ortamından ilham almaya götürmüştü. Anlayışların birbiriyle çatıştığı bu ortamda 'Ön Romantikler' diye
de adlandırılan ilk Romantik şair ve
ressamlar Yeni Klasik teknikle düşsel
ve hareketli bir dünya yaratmak
ardındaydılar. Şair Alighieri Dante
(İtalya, 1265-1321), şair John Milton
(İngiltere, 1608-1674) ve şair,
ressam, mimar ve heykeltraş
Michelangelo
(İtalya,
17551564)'nun ardılları Rokoko'ya karşı
çıkmak istiyor, yeni bir insan bilinci
formu bulmaya çalışıyorlardı. Örnek
aldıkları sanatçılardan Michelengelo
hariç, ki o da aynı za-manda şairdi,
diğer ikisi şairdi. İlahi Komedya'nın
şairi ile Kayıp Cennet'in şairi
kendilerinden onlarca yıl sonra
gelecek olan ilk romantikleri
biçimlendiriyorlardı: ünlü şair ve
aynı zamanda ressam William Blake
(İngiltere, 1741-1827) ve arkadaşı
Johann Hein-rich Füssli (İngilizlerin
Henry
Fuseli'si,
1741-1828)
ayrımında olmadan yeni ve lirik bir
anlayışa doğru kapıyı aralıyorlardı. O
güne değin şiirde zaman ve mekan
birliği kırılmış, imgelem ve düş gücü

alabildiğine özgürleşmişti. Blake ve
Füssli resimde sanrı, kahinlik ve
doğaüstü evrende etkisi kalıcı ve
güçlü
eserler
ve-riyorlardı.
Resimlerinde gerçek ve doğaya yer
vermeyen bu iki arkadaş, yalnızca
romantizmin değil sembolizmin hatta
sürrealizmin de öncüleri olacaklardı.
Blake kendini fani olan insan ile tanrı
arasında bir aracı (mesih) gibi
görüyordu.
Füssli resimlerinde yer yer erotizme
açılsa da Blake Antik ve Gotik
sanatlardan da yararlanarak etkileyici bir atmosfer yaratıyordu:
hayaletler, ölmüş ünlüler, vahiyler,
mistisizm, yalvaçlık... Büyük Kırmızı
Ejdarha ve Güneş Işığına Sarınmış
Kadın adlı tablosu mistik ve
özgürlükçü bir vision (düşgörü?)'un
göstergelerini sunar bize. Bir arıya
benzeyen, kaslı el ve ayaklarıyla
erkek olduğunu gösterdiği ejderha'nın güneşi simgeleyen kadına yak-

laşımı albenili ve etkileyici. Kollarını
açmış,
erkeğini
bekleme
durumundaki kadın-güneş evre-nin
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çekim merkezi. Blake'in sanatını,
yaradılış söylencelerinden, kadınerkek ilişkileri etrafında oluşturulan
mitolojik anlatılardan, bilinçaltından
yararlanarak, insan üstünde etkili
olabilecek her şeyden yararlanarak,
etki üzerine oturttuğunu açıkça
anlıyoruz. Kozmik bir ortamda, farklı
düşsel dalgaların evreninde kollarını
açmış, bekleyen kadın-güneş ve dev
bir arı-böcek formunda (donunda)
sevgilisine uçan güçlü erkek-canavar.
Eskil düşlerin, mitlerin, sanrıların
çağ-rışım bombardımanında varlık
sorunsalı adeta büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.
Blake'in Fransız Devrimi (French
revolutions), Cennet ve Cehen-nemin
Evliliği (The Marriage of Heaven and
Hell), Jerusalem: The Emanation of
The Giant Albion gibi şiir kitapları
bugün bile etkili ve büyüleyicidir.
Fransız Devrimi, ken-di yaşamının
güncel olaylarından ve Fransız
Devrimi
hakkındaki
kendi
görüşlerinden yola çıkarak yazılmış
yedi şiir kitabından oluşan dev bir
tasarının ürünü (1791'de ilk defa
yayımlanıyor).Kendisi hiçbir devrimci örgüte katılmamış olsa da
Fransız devriminden esinle dev-rimci
düşünceleri savunur, bu ki-tabında.
G. E. Bentley Özgürlük ve imtiyaz
için savaşan ruhların, bu ruhların
savaşının yarattığı psiko-dinamik bir
eser olarak de-ğerlendirdi Blake'in
şiirini. Kitabın etkileri öyle güçlü
oldu ki Fransız Devrimine bu destek
kitabın yayıncısı Joseph Johnson'u
hapse attırdı. Bu olay kitapların
yayımını durdurduğu gibi projenin
aksamasına da yol açtı. Geriye, şu
anda Huntington Kütüphanesin'deki
ko-leksiyonda yer alan ilk kitap kaldı.
Şiirin gücü, etki olarak kendini

göstermişti. Fransız Devrimi'nin yayımlanmasını sona erdirse de aynı
yayıncı Çocuklar İçin ve Masumiyet
Şarkıları'nı yayımladı (For Children and Songs of Innocence, 1789)
Resim dünyasında sonraki çağlarda
şairlerin rolü daha belirgindir. Şiir
dünyasında büyük yankılar uyandıran şair-ressamlar aynı zamanda
resim dünyasında da düşünceleriyle
etkin olmuşlardır. Théophile Gau-tier
(1811-1972), Fancis Picabia (18791953), Jean Arp (1886-1966), Marc
Chagall (1887-1985), Max Ernst
(1891-1976), e.e. Cummings (18941962), Fe-derico Garcia Lorca (18981936), Jack Kerouac (1922-1969),
Pier Paolo Pasolini (1922-1975),
John Berger (1926-2017) ilk akla
gelenler...
Romantizm düşçül bir ben ve onun
lirizmiyle çağın yaratıcı formuna
damgasını bastığında bu sanat hareketine karşı Parnasizm romantizmden sembolizme bir köprü kurarak
romantiklerin
düşüyle,
beniyle
dalgalarını geçmeye başladılar:
Onları tatmin eden şeyin, "sözde 'ben'
olarak adlandırdıkları şeyi or-taya
çıkarmak; sanatlarının aynasına
baktıklarında saf sanatlarını gören, bu
saf sanata birkaç gözyaşı karış-tıran,
duygulu, yetenekli genç tüysüzleri
tanıtmak, olduğunu" söylediler.
Parnasçılar romantiklerin aksine
güzel'i arayışa önem verdiler. Sanatta yararlı ve erdemli olanı reddettiler, bu anlamda politik ve
toplumsal bağlanmaları da hafife
aldılar, sanatın tek bir amacı vardır, o
da güzelliktir. Doğadaki güzellik
rastlantısaldır ancak sanattaki güzellik evrenseldir. Mükemmel kurgu
mükemmel güzelliğin yaratısıdır.
Duygunun yeri bu bağlamda en aza
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indirilmiştir, hatta duyguya yer yoktur. Romantiklerin aşırı duyguculuğuna
karşı
Parnasçılar
şiirin
nesnelliğini sağlamak için (bu
nesnellik gerçekle çakışması anlamında değildir) duygu ve ben'i
reddettiler. Bu anlayış öncüsünü
İtalyan ressam ve mimar Raffaello
Sanzio (1483-1520)'da buldu. Francisko Goya (Fransa, 1746 – 1828), ise
Parnasçı ve sembolist anlayışın
birkaç ilham verici ismi oldu.
Raffaello'nun sanatındaki ihtişam,
görselliğin mükemmelliği, ilham
verici olması, büyüleyici konular, ve
estetik görkem bu keşfin başlıca
sebepleri oldu. Teorisyenliğini Théophile Gautier'nin yaptığı Parnasçıların saf sanat anlayışı buydu.
Romantikler şiiri özgür düşün ve lirik
ben'in emrine verip şiiri özgür
bırakırken Parnasçılar daha arınmış
bir şiiri amaçlamaktaydılar. Onların
bu saf şiir anlayışı Sembolizmi
kanatlandıracak, şiiri bir biçim haline
getirecekti. Saf biçim. Saf biçim
sözünün bile ne denli etkileyici,
çekici ve ilham verdiği bilinir.
Doğrusu izler çevre kadar gerçek bir
okuyucu için de oldukça etkileyici bir
sav söz.
Bu her iki anlayışın birçok ressama
ilham kaynağı olduğu, onların esinlerine coşku kattığı bilgimiz dahilindedir. Andreas Achenbach (1815 –
1910), Oswald Achenbach (1827 –
1905),
Ivan
Konstantinovich
Aivazovsky (1817 – 1900), Ralph
Albert Blakelock (1847 – 1919), Carl
Gustav Carus (1789 – 1869), Eugene
Delacroix (1798 – 1863), Francisco
Goya (1746 – 1828), William Hahn
(1829 – 1887) ve daha niceleri düş ve
lirizmle
çağa
damga-larını
vurmuşlardır.

Parnasın teorisyeni Théophile Gautier ise aynı zamanda ressamdır. Şiir
hakkındaki düşünceleriyle Baudelaire, Verlaine ve Mallarmé gibi
"lanetli şairler" (poètes maudits) diye
de anılan, çağa damgasını vuran, ilk
yıllarında Parnasçı, sonra sembolist
olan şairlerin sanat anlayışları
Parnasçı sanat anlayışıyla oluşmuştur. Sanat anlayışını Parnastan
alan Baudelaire'in evrensel güzelliği
tikele, koşullara, hayata bağlamasıyla ilk modern olarak, resim
dünyasına
eleştirileriyle
büyük
katkılarda bulundu. Resim sanatında
canlı bir sanat anlayışına sahip olan
Baudelaire, Mon cœur mis à nu adlı
yapıtında, görüntü kültünü yüceltmek için "benim büyük, eşsiz, ilkel
tutkum" diye söz eder. Bu tutku
hayattan alınma güzelliktir, sanatçıya
düşen her şekilde bu güzelliği
yaratmaktır.:"...
tikel
güzelliği,
koşullara bağlı güzelliği, hal ve
tavırların canlı anlatımını göz ardı
etmenin hata olduğunu açıklayan
eleştirmenler, sanat tutkunları, meraklılar, dünyayı düzeltmeyi iş
edinmiş kişiler de çıkar." (Le Peintre
de la Vie Moderne" (Modern Hayatın Ressamı/Ali Artun, İle-tişim)
seri yazısının"Le Beau, La Mode et
La Bonheur" /-I-Güzel, Moda ve
Mutlulukbaşlıklı ilk yazısı)
Courbet, Monet ve Delacroix gibi
ressamlarla
dostluğunu
hayatı
boyunca sürdüren Baudelaire'in bu
sözleri resimde imgeye verdiği önemi göstermektedir. Nitekim Baudelaire Delacroix'yı savunduğu bir
tartışmada Resim sanatının gücünün,
resimsel çalışmaya nefes veren ruhsal
bir düşünce derinliğinde, hayal
gücünde olduğunu belirtir (Salon de
1846). Maurice Denis (1870-1943),
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Edmond Fran-çois Aman Jean (18581935), Eugène Henri Paul Gauguin
(1848-1903), Van Gogh (18531890), Gustav Klimt (1862-1918),
Edvard Munch (1863-1944), Max
Klinger (1857-1920)... gibi bütün
ünlü sembolist ressamlar bu saf resim
anlayışıyla ürün vermişlerdir.
Kübizme ünlü şair Apollinaire'in
katkısı ise hayatidir. Les Peintres
Cubistes/ Kübist Ressamlar (Bartillat, 1913), iki bölümde irdeler
konuyu. Giriş yerine yazılmış olan
Estetik Meditasyonlar (Méditations
esthétiques)'da plastik erdem, saflık,
bütünlük ve doğruluk açısından inceler resim sanatını. Kübizm sözcüğünü Henri Matisse'e borçlu olduğumuzu belirtir ve şöyle tanımlar:"
"Kübizmi eski resimden ayıran şey,
bir taklit sanatı değil, yaratılış
noktasına yükselme eğiliminde olan
bir anlayış sanatı olmasıdır." (Ce qui
différencie le cubisme de l’ancienne
peinture, c’est qu’il n’est pas un art
d’imitation, mais un art de
conception qui tend à s’élever
jusqu’à la création. Vurgular benim)
Yani sanatın taklit olduğunu söyleyen Platonik kavrayış ve idealleştirmeyi destekleyen yeni platoncu
anlayış ile rüptür (kopma) sanatı. Şair
kendi
şiir
kitabı
Alkoller'de
rastladığımız kişisel lirizme de yer
verir kuşkusuz. Apollinaire Cesanne
(1839-1906)'ın resimleri ile suluboyalarının Kübizm ile ilgili olduğunu söyler ancak ona göre kübist
ressamların babası Courbet (1819-

1877)'dir.
İkinci bölümde ise Kübizmi temsil
eden yeni ressamların kısa incelemelerle değerlendirmeleri yer alır.
Picasso Apollinaire'in açık tercihidir
ve dolayısıyla en çok sayfa ona
ayrılmıştır. Sonra sırayla hepsi de
erkek olan Georges Braque, Jean
Metzinger, Albert Gleizes, Juan Gris,
Fernand Léger, Francis Picabia,
Marcel Duchamp et heykeltraş
Duchamp-Villon. Apolli-naire bu
listeye yalnızca bir kadın ressamı
ekler: Marie Laurencin. Kübist
ressamların eleştirel değerleri üstüne
yazılmış bu kitap Kübizmin ne
olduğuna dair ilk teorik kitap olma
özelliğini de kazanmıştır.
Resim dünyasında şairlerin teorik bu
büyük rolünü açıklayabilecek birçok
anahtar sözcük elbette vardır. Ancak
kelimeler kadar kelimelerin yarattığı
büyülü dünyayla da uğraşan şairlerin
yaptıkları sanat üstünde ressamlara
göre daha bilinçle çalıştıklarından,
kendi
şiirlerinde
yarattıklarının
görselini resimde gördüklerinden, söz
merkezli çalışmalarının onları teoriye
daha yatkın kılıyor olma-sından vb.
kaynaklanıyor olabilir bu özellik? Şu
sözcüklerin şairler için kullanıldığını
da akılda tutmamız gerekecek:
voyant/bilici, yalvaç, şaman, büyücü,
düşçü, içgörücü, ruhlar dünyasıyla
ilgili, falcı... Son olarak sözün
etkileme sanatının gü-cünü biliyor
olmaları unutulmamalı.
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Yenik Şövalye
ben de denedim yalan değil
bir gece kuşanıp kanatlarımı
yürüdüm üstüne üstüne
- zaman değirmenlerinin
eksiltmedim değil bir kaç salise
canımı takıp dişlilerine
fakat eksildim daha çok
- öğütüldü kanatlarım
yüzümden akmayı huy
edinen ırmaklarım ve hiç
söz dinlemeyen tahta atımla
kalakaldım meydanında şehrin
- bir başıma değirmenciye söyleyin, ben savaşı bıraktım

ELÇİN SEVGİ SUÇİN
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Geçmiş Zaman
ben de seni bir şey sandımdı
şu yaşıma geldim de aşk nedir bilmediğim di
elbet bu da geçmiş zaman olacak
seni sütümle besleyip göğüs aramda büyüteceğim di
öyle bir duyguydu ki
tüm düşmanlarımı affetmiştim di
kokuları sürünüp sürünüp
gözleri dudakları boyayıp boyayıp da
bir çırpıda silivermişim di
seni cennetten devşirilmiş çiçekler kadar seveceğim di
parmaklarının arasında taze nane kokusu istemedin
her gece Binbir Gece Masalları'nı dinleyemezdin
göğüs uçlarımda açan küçücük gülleri bilemezdin
seni afyon gibi içime çekeceğim di
öyle bir duyguydu ki
kalbim çok parçaya bölündü
kırıldı döküldü ölümlerden ölüm öldü
oysa seni ağaçta tomurcuklar patlarcasına seveceğim di
bu da geçmiş zaman oldu

YAPRAK ÖZ
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Dulce Guerra
Gönül mü Tanrıdır, Tanrı mı gönül?
Rûmi
Tanrıyla buluştum
içimdeyken sen
ben bu kadar değilim
sen de dâhilsin
bana
kabaran iki dalga
kavrayan girdap
ve daimî kasırga
-zor değil
yerleştirmek seni rahmimeişte böyle bitmez bir kavga
aşk
sevgilim
*Dulce Guerra: İspanyolca “tatlı savaş”
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Kadın Bedeni
İçimdeki boşluğu
bir cevher gibi
parlatıyorum
-abidesi o
yokluğununiçimdeki boşluğu
bana geleceğinin kanıtı
diye seviyorum
-çünkü çöl de bir kadındırbir mekânım ben
gittiğinde benden
toz duman
olmanı isteyen
MÜESSER YENİAY
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Hediye
ah sırma dilim uzanır yanılgına
dilim yırtıcı kuş belleğin ıslanmakta
kandan beslenen o nazlı maske soyunur karanlıkta
yırtık sancılarımı yama, sen emek ver
belleksiz çarmıhları döşeyim gırtlağına
itici bir çekimle çekimleneyim
ben, başucu kitabın
sonunu asla göremediğin bir kanca
bekliyor takılmak için bağrına
anneciğin sevinç, komşular merak
pembeyi didiklemekten sıra gelmez aslına
“komşu komşu oğlun geldi mi geldi, ne getirdi”
uyku
“kime kime sana bana, başka kime”
kara kediye
“kara kedi nerde!”
uykunun içinde
gün doğar içim doğmaz
tenim gül goncası, yadigâr bir salıncak
terim damla damla... yakındır patlayacak
komşu komşu huuu...
DERVİŞE KUTLU
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Sokak Yazıları/ Celâl Soycan- Metin Cengiz
"Eleştirinin ince yeri"

önceleyen bir çizgiye oturur. Yine de
izlenimci, nesnel karşılığı gözetilmeyen beğeni ağırlıklı yazılar belirleyici olmuştur ve hâlâ bu anlayışın
etkisi büyüktür (bizde millî bir
spordur eleştiri; emekli öğretmenlerden asker eskilerine herkes toplum
bilimcidir; en küçük bir bilgimizin
bile olmadığı her konuda eleştirmeyi
vazife biliriz. Bu nedenle de Eleştiri
kelimesi kirlenmiştir ve aşağılamayla, eksik aramayla iç içe
geçmiştir).
Şimdi; bu sıradan kaba malûmatı
neden zikrettim?
Murat Belge’nin son kitabı Şairaneden Şiirsele/ Türkiye’de Modern
Şiir, henüz piyasaya yeni verildiği
günlerde seninle şöyle konuşmuştuk:
Bu kitap yalnızca adıyla ilgiyi hak
ediyor; ama içerik boş. Yazarın giriş
yazısı bile, böyle bir kitabın bu adla
yayımlanmaması gerektiğini, hatta
bu kitabın hiç yayımlanmaması
gerektiğini gösteriyor.
Sonrası malûm: Özdemir İnce’den
Orhan Koçak’a, Metin Celâl’den
Enis Batur’a ve senin Şiirden Dergi’sindeki editör yazına dolanan bir
tartışma… Aslında tartışma değil
tabii; herkes ne olduğunu anlamaya
çalışırken, dahası belli bir olgunluğa
erişmiş yazarın böylesi sıradan bir
“Şiir çevresine dair hatıralarım…”
sayılması gereken notları, hatta okuru
hiç
ilgilendirmeyecek
çoğu
dedikoduların ve çok kişisel tar-

Sevgili Metin Cengiz,
Merhaba
Bir kurumsal yapı olarak “Sanat
Eleştirisi”nin tarihe girişi, modern
resim bağlamında 19. yüzyıl
sonlarına denk gelir.
Kendine sınıfsal prestij kazandıracak yeni kanallar arayan birikmiş
sermayeye, galeriler üzerinden yön
vermeye çalışan bir tacir çevresi,
resim hakkında değer yaratan
kritikçileri sahneye çıkarır.
Meselenin edebiyata da sıçraması
epey sonradır; çünkü ortada resim
dünyasına benzer ciddi bir para
hareketi yoktur. Dolayısıyla edebiyatta eleştiri daha çok sıradan okuru
bilgilendirmeye,
yönlendirme-ye
dönüktür ve pek de bir kazanç
getirmez.
Aslında inceleme/çözümleme eksenli bir değerlendirme olan Kritik ,
bizde Eleştiri kavramıyla karşılanmıştır; elbette piyasayı gözetir ve
ortalama okura dönüktür; başarısız
olanla ilgilenmez; kendince başarılı
olana da edebiyat-içi nesnel değerleri
değil, öznel yargıları uygular..
Nurullah Ataç’ın adıyla öne çıkan bu
eleştiri, kritikten ziyade kişisel beğeni ve ünlü “Zar Atma (!)” iradesi
üzerinden yol almıştır. Büyük ölçüde
Hüseyin Cöntürk’le sahne alan modernist edebiyat eleştirisi, Göstergebilim sonrasında yapısal nitelikleri
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tımların edebiyat tarihi bilgisi olarak
boca edildiği bir kitabı nasıl bu adla
“pazarladığı”nı soruyordu.
Öyledir; kitap, adının çağırdığı yerde
değildir.
Peki, Murat Belge gibi alanda akademik çalışma yapmış, hocalık eylemiş ve eylemekte olan birisi nasıl
böylesi bir konuma düşer? Kişisel bir
tökezleme midir, yoksa daha yapısal
bir meselemize mi dahildir?.
Bence, buradan konuşursak belki
faydası olur.
Mesela, Özdemir İnce’nin de haklı
olarak öfkeyle işaret ettiği üzere,
niçin “Modern Türk Şiiri” değil de
“Türkiye’de Modern Şiir”? Burada
bir terminolojik değil, ama ideolojik
bir yanın zonkladığını biliyoruz.
Keza, bu şiirin Haşim/ Yahya Kemâl’le değil Nazım Hikmet’le başlatılması da, dipte başka bir meseleye işaret ediyor. Oradan “Şiirde
Ses” üzerinden kabaca geçiştirilen
poetik bir problem de bir başka reelpolitik kırılmayı okşuyor.
Toplamda ise şu: Biz, doğrudan şiire
dair olan her şeyi, alanın özgül
kavramlarıyla bezeli bir teorik zeminde değil, asıl olarak yazınsallık
(şiirsellik) dışı kavramlarla, beklentilerle ve edebiyat dışı duyumlarla
yoğurarak konuşmayı tercih ettik;
oradan yerdik ya da yücelttik. Kurucu Cumhuriyet ideolojisinin genel
olarak sanata, özel olarak da şiire
yüklediği; hakçası, bizdeki sol
çizginin
de
Sovyetik-Jdanovcu
mirastan beslenerek omuzladığı bir
sorumluluk (!) meselesidir bu; geniş
ölçüde aşılmaya başlanmıştır.
Elbette böylesi bir gelenek içinden
ortaya çıkan yazıların, kitapların
çağdaş eleştiriyle zaten bir ilgisi
yoktur; ama hiç olmazsa edebiyat

tarihine not düşme bakımından bir
poetik kıymet, bir şiir içi çağdaş
tartım gözetilmelidir.
Evet; geniş ölçüde çağdaş eleştiri
anlayışıyla aşılmakla birlikte, geleneksel eleştiri anlayışından miras bir
kanaatler silsilesi içindeyiz. Özellikle geleneğe dair kabuller, buradan
hareketle de kurulan antoloji sorunludur ve yeni poetik kavramlar, kabuller ve değerlerle sınanmalıdır.
*Edebiyat dışı değerlerle inşâ edilmiş
şiir tarihimiz;
*İdeolojik bir kastrasyonla kesilmiş
Cumhuriyet öncesi şiirimiz;
*Nazım Hikmet şiirine dönük
gerçekçi bir eleştiri;
*Modern Türk Şiiri’nin başlangıcı
için paradigmatik değerler üzerinden
yapılması gereken bir analitik eleştiri;
* İkinci Yeni’nin güncel kültürel
okumalarla kat yerlerinin açılması;
*1980 darbesi sonrasında kristalize
olan ’80 şiirini anlamlandırmamıza
engel politik-ideolojik kabuğun
kırılarak o kuşağa olan borcun
ödenmesi;
*Şiiri değil, şairliği ikonlaştırılan bazı
zevat üzerinden, yazılmakta olan
genç şiire verilen poetik tahribat;
*Şairliği kıymetli, ama poetik bilinci
yetersiz adların içi boş aforizmatik
sözleriyle savunulan yanlış şiir
bilgisi;
*Ana akım dışındaki çok önemli/değerli kurucu şairlerin yeniden
okunmasını sağlayacak bir şair-okur
ahlâkının , bilgisinin ve ilgisinin
inşâsı…
Bütün bunlar, aynı dönemin öteki
sanat disiplinleri içinde olan bitenlerle, meselâ halen aynı ideolojik
basınçla donuklaşan sorularla yüklü
Cumhuriyet sonrası resim sanatının
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dramatik macerasıyla iç içe çözüm
bekliyor.
“Modern Türk Şiiri” dolayında bu
ve benzer başka meseleler önümüzde
iken, Murat Belge, entelektüel
kimliğine ve alana dönük akademik
donanımına rağmen böyle bir kitabı
bu adla nasıl masaya koyar?
Bence yukarda kabaca aklıma gelen
başlıkların gölgesinden cesaret almıştır; özellikle son yıllarda gündelik siyasetle olan mesafesindeki optik
ayar
nedeniyle,
entelektüel
zihinselinde bir düşüş gözleniyordu;
ama işte, kendi kitabındaki giriş
yazısında dürüstçe açıkladığı onca
eksiğe, böylesi bir başlık altında bir
kitabın yayımına engel olacak onca
okuma/izleme/bilme kusuruna rağmen bir tek yerleşik taşı kımıldatmıyor.
Öyleyse ne? Türk Şiir Çevresi, artık
bir ana akıma sığmayacak zenginlikte bir deltadır; bu alan kendi
eleştirisini de sahiplenmeli, kendi
eleştiri kurumunu da oluşturmalıdır.
Evet; dışardan bir elin parmaklarını
geçmeyen sayıda değerli insan
yanında, bizzat doğrudan şairler alana
dahil olmuştur. Günümüzde şiir
eleştirisi şairlerin omzundadır ve
çağdaş paradigmayı gözeten değerli
çalışmalar vardır; ama yetersizdir ve
elbette geriye doğru bir şiir tarihi
inşasıyla iç içe yürümelidir.
Alandaki eksiklik kimlere ne yanlışlar yapma cesareti veriyor değil
mi?
Mersin’den, Sokak Kitap ve Kahve
Evi’nden bakî selam…

Merhaba Celâl Soycan
Ne güzel tanımlamışsın eleştirideki
eksikliği ve bu eksikliğin yol açtığı
marazları! Daha çok şey eklenebilir
ama ben sadece şunu söyleyeyim:
günümüz Türk edebiyatı her bakımdan malul bir edebiyattır. Bunun
sebebi de ciddi bir eleştirmenlik
kurumunun olmamasıdır. Murat
Belge de 573 sayfalık kitabıyla meselenin üstüne, gerçek hikayesiyle,
tüy dikiyor!
Şu gerçeği paylaşmak isterim: kitabı
çıktığı günlerde aldım, ve okumaya
başladım, okudukça afalladım, bir
kaç defa elimden attım, ama en
sonunda yeni baştan, bu defa altını
çizerek ve not alarak okumaya başladım. Bunun da sonunun olmadığını
gördüm. Eksik ve yanlış tespiti
yapmaktan gına geldi. Hangi kavrama dokunsa onu içeriğinden edip öyle
konuşuyor Murat Belge. Sonuç
olarak sadece gerekli yerlerde not alıp
kimi yerlerde de kenara bir çizgi
atmakla yetinerek kitabı okuyup
bitirdim. Başka biri tarafından yazılsa çoktan bir tarafa bırakacağım bir
kitabı, hakkında eleştiriler başlayınca, ki ben de değindim bir ucundan 45. sayının editör yazısında, bin
bir eziyetle okudum.
Murat Belge Marksist olsun, karşıtı
olsun, herkesçe Marksist bilinir.
Kendini sosyalist olarak tanımlar,
ama şu yorumu düşündürücü, unutulmuş bir tabirle söylersek, tam bir
revizyonizm örneği. "Kemalizm'le
Marksizm'i bitiştirmek, sırf Atatürk'ü
sosyalizme boyamanın güçlüğünden
ötürü olmayacak bir şey değil.
Marksizm, son analizde, bir tarih
yorumudur."
(380-381)
Sözün
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devamını alıntılamaya gerek duymuyorum. Zira tarihin "kitleler", "sınıf
mücadelesi","siyasi-hukuki kurumlar", "ideoloji" vb. bütün yapılarıyla
birlikte yürüyen bir süreç olduğunu
belirtiyor ki ilk alıntıladığım ve
Marksizm'i bir yoruma indirgeyen
anlayışın neden revizyonizm olduğu
daha bir önem kazanıyor. Peki neden
revizyonizm? Çünkü Marksizm bir
yorum değil, bir tarih yazımı anlayışıdır. Tarihsel olayları yalnızca
yorumlamaz, tarihe el koymaya
çalışır ve tarihi yöneten-yönetilen,
sınıf mücadelesi, siyasi-hukuki,
ideoloji açısından yeniden yazar.
Yorumlamak ise meseleyi entelektüel düzeyde sadece akıl yürütmek
açısından ele alır.
Cümledeki bitiştirmek (Kemalizm'le
Marksizm'i bitiştirmek) kavramı ise
anlatmak istediğine uygun bir kavram değil. Kemalizm olsa olsa Marksizm'den etkilenmiştir, denebilir.
Kemalizm ile Marksizm kimi noktalarda aynı görüşü savunur, denebilir vb. Ama bitiştirmek, yan yana
durmalarını sağlamak demektir ki, bu
da anlatmak istediğine uygun değil.
Modernleşme meselesinde de çuvallar Murat Belge. Modernleşmeyi bir
ses sorununa indirger (Yahya Kemal
bölümü, neo-klasik, s. 98-99). Oysa
modernizm esasen bir zihniyet meselesidir. Ses bu zihniyetin şiirdeki
tezahürlerinden sadece biridir. Murat
Belge zahmet edip konuyla ilgili
kitapları okusaydı (biri de benim
Modernleşme Ve Modern Türk Şiiri
adlı kitabımdır) hiç değilse bu konuda
olsun çuvallamazdı.
Uzun zamandır şiirin neliğine ilişkin
okuma yapmadığını kendisi de zaten
itiraf ediyor sık sık. Ancak en emin
olduğu yerlerde öyle şeyler söylüyor

ki, gerçekten inanılmaz. Melih Cevdet'in T. S. Eliot'u iyi bildiğini söylüyor (s. 260) ama hem kendinin hem
de Melih Beyin bu konuyla ilgi-li
bilgisinin yüzeysel olduğunu açık bir
biçimde gösteriyor. Konu ilk defa
Özdemir İnce'nin açıkladığı, sonrasında çok defa üstünde durulmuş olan
"objective correlative" tanımı. Murat
Belge de inatla 'nesnel karşı-lık'
diyor. Oysa doğru karşılık "nes-nel
bağlılaşık" olmalı. Zira karşılık diye
çevirince bu tanımlamayı, şair-lerin
başı olmadık belalara giriyor.
İmgeyle gerçekliği karıştırıyor birbirine. Murat Belge de gerçekliğe
akraba, benzer olan, yaratılmış gerçeklik ile gerçekliği karıştırıyor.
Bir de "ipham" diye bir sanat anlayışı icat ediyor (s. 167), ve bunu da
Ahmet Haşim'le özdeşleştiriyor. Arapça kökenli "ipham"ın kelime
olarak anlamı belirsizlik, kapalılık
olup bir şeyin etkisini arttırmak için
anlamın bile isteye örtük bırakılması,
belirsiz bırakılması anlamına geliyor.
Divan şiirinde bol örneğine rastladığımız böyle bir anlatım sanatını
Haşim'e mal ederek Haşim'in sanatı
olarak tanımlamak, sanırım büyük bir
beceri sahibi olmayı gerektirir.
Murat Belge kitabında başka kimi
ciddi kavramları da açıklamaya çalışır (keşke yapmasaydı): imagism
(imgecilik, s. 15), simge (s. 63-64),
akım (358-359), liberasyon (s. 362363), geçmişte eserin bütünlüklü ve
anlamlı bir dünya sunması, şimdi
anlamı araması (s. 363). Bu konular
da açıklama bekliyor zira Belge bu
konuları da bulandırmış ne yazık ki.
Daha böyle binlerce örnek var. Şiiredebiyat dışı kaygıların yazdırdıklarına ise hiç girmemek gerekir zira
bir derginin kendisi bile yetmez.
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R. Wellek ve A. Warren Yazın Kuramı'nın yedinci bölümünde (s.96),
ikinci paragrafın ilk cümlesinde
konuya şöyle açıklık getirir: "Yaşamöyküsü asıl şiir üretimine tuttuğu
ışıkla ilişkisine bakılarak değerlendirilebilir;" Demek ki bir şiir çözümlemesinde
şairin
yaşamöyküsüne ancak "şiir üretimine tuttuğu
ışık ilişkisi bağlamında" başvurulabilir. Bu tutulan ışık ilişkisinin şiir
çözümlemesi ile ilgili değil de şairin
poetikasını anlamak babında olduğu
anlamına geliyor ki, buraya dikkat
çekmek isterim. Konuyu iyice geliştirdikten sonra şu yargıya varır bu iki
yazar, "Yaşamöyküsel yaklaşım aslında yazın geleneğinin düzenini parçalayıp onun yerine bireyin yaşam
çevrimini koyarak yazınsal sürecin
doğru dürüst kavranmasını güçleştirir. Bundan başka yaşamöyküsel
yaklaşımda oldukça yalın ruhbilimsel gerçekler de gözden kaçırılır."
(s.101) Murat Belge'nin şiir çözümlemelerinde abuklamasının, dibe
vurmasının sebebi, yani başına gelen
tam da bu: şiirleri doğrudan şairlerin
yaşamına bağlayarak açıklaması.

Keşke bu kitap senin de, okuyan
başka arkadaşlarımın da dediği gibi
"Edebiyat Dünyasından Anılarım"
başlığıyla yayımlansaydı, inanıyorum ki çok işe yarardı. O zaman
edebiyat dışı kaygıları da kimseyi
ilgilendirmezdi, anılarının nedense
hep kösnül olmasının verdiği rahatsızlık da. İnsanın bağırası geliyor:
"Sana ne be adam? Sen niye gocunuyorsun? Derdi seni mi aldı?"
Nerede kalmıştık? Evet, anılar kitabı
olarak yayımlansaydı, her türlü eksiğine, yanlışına karşın Liselerde çok
yararlı, yardımcı edebiyat kitabı olabilirdi. Zira o yaşlardaki çocukların
ünlüler hakkındaki dedikodulara,
belden aşağı hikayelere ilgisini
karşılayabilirdi. Oldukça basitleştirilmiş yorum ve şiir çözümleriyle
şiire yaklaşmalarını sağlayabilirdi.
(Lise ders kitaplarındaki bıktırıcı
açıklamalardan daha iyi olduğunu
kabul edelim hiç değilse.) Böyle
iddialı bir başlıkla yayımlanınca, bu
yararlı işlevinden yoksun olduğu gibi,
yakın okuma yapabilen oku-yucu
nezdinde ciddi bir şok yaratı-yor. Bu
şoku öncü depremlerden anlıyor,
görüyoruz.
***
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İsmi Konulmamış Şiir
Evlere, kapı altlarına saklanan tarih
Tarihimiz bizi
Evirip çevirip tekrar okuyorum
Dünyayı
Kahır
Kasvet ve nedametten örülü ne varsa
Ayaklarımda sürüye sürüye getirdiğim
Bıraktım…
Önceliği çocuklara veriyorum
Bir de kuşlara…
Gerçeğe dokunduğum anlar
Yüreğin akışı genişleyen zamanın içinde
Papatyalar ve gelinciklerle örülü bir yer var
Belleğimde…
Gerisi boş…
Hayat kıyıya çarpan dalgalar
Hayat bıraktığı ışıltı dolunayın sütliman bir denizde
Ve hayat
Bir gülücük
Yeni doğmuş bir bebeğin yüzünde…
Mevte yürümeyi de anlıyorum şimdi,
Özgürleşiyor insan
El salladığında ölüme…

EYLEM BAYAR

33

Beni Ağırla
1

15

Tanrıların huzuruna çıkmak için
İnsanlar ve yollar yeter
Ölüm ve sessizlik için
Bir parça toprak

Kadınlığım
Düştü
Düş-ler-ken
Düş-ler-den
Düş - erken

12
Bir yabancıya bakar gibi
Bakıyorum kendime
Hangi hayvan üstümde
Babil gibi yıkılan bedenim
Sulara gömülüyor
Ruhum sığınak
Buzul zamanlardan geçiyorum
Aşkın gizlendiği bataklığa
Nefesimi bırakıyorum

13
Kendimden evrildiğim
Mesnetsiz zamanlar
Bedenim alaz
Yüreğim ağıt
İlk ışık
Olmayan aynadaki
Yansıma
Suda giz
Hiç

TÜLİN ÇETİNKOL
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İllüzyon
Erken atladın,
Elin yüzün yanarak çıktın
İçinde değilsin, içinde
Hayat,
Ne uzun sözcük
Kısacık
Kalabalık yürümek
Çalınmış olanlar
Önden koşan
Oda,
Ne dar sözcük
Genişcecik
Dönmek, gerisingeri
En eski olana
Senaryoda varsa
Çocukluğa
Ölüm,
Ne yaşlı sözcük
Gencecik.
-Bilmeden oynamak, değil sinema-

KEVSER ATAY
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Gölgede Kalan Balığın Hikayesi
Bir feribot yolculuğunda değişiyor hayatım.
Gizlice sıyırıyor eteklerini deniz,
beni çağırıyor.
Doğduğum yere geri döner gibi
uyuyorum koynunda…
Hiç olmadığı kadar derin
yatağımda geçmişten kalan çukurlar…
Korkmuyorum, benim evim
balıklar arkadaşım.
Dalgalar kıyıya vurduğunda
çıkan o ses,
Benim!
Üzerinde gezer dünyanın,
nihayet kimse bilmiyor…
Rüzgara ilişip de kıyıya dik yamaçlardan,
İçeri, başkalarının koynuna giriyor,
Çoğalıyorum.
Sesim, yaprakların titrek telaşına karışıyor.
Oğlanların ilk yarasına düşüyor,
ağaçtan.
Pencere pervazını aşıp
iştahlı sofralara doluşuyor sesim.
Birbirini döven
soğuk metal sesine benziyor.
Kendini doyurmayı öğrenip
kanepeye kıvrılıyor.
Çıplak topukların, parkelere
yapışarak çıkarttığı ses
sıcak yaz akşamlarına karışıyor.
Tüm şehrin üzerini örtüyor,
çocuk ağlamalarıyla beraber…
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Öylece uzanıp asfalta,
yeni avlanmış, suyunu kovalayan
balık gibi dövünüyor sesim…
kimse duymuyor
bir balık gibi,
asfalta pullarını dökerek
gittiğini…
ölmeye…

Kan Yüzüğü
Öldürülenler hiç yaşlanmadı
Unutmamak için geçmişin kanlı mendilini
Parmağıma doladım
Bizler intikam almak için dönecek kadar
Barbar değildik
Yaralı bir martıyı okşamaya giderdi ellerimiz,
Bakır testi kadar serin dudaklarımız
taşmayı beklerdi.
Atlılar geçince
görünecek,
ellerinde kanlı düğümleri…

SELENAY KÜBRA KOÇER
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Dosya 2

Metin Celal'e “Şiirden” için Sorular...
Söyleşi: ANIL CİHAN
Anıl Cihan- Türk şiirinin en üretken şairlerinden birisiniz. Ürettiğiniz, okuyucularınızla buluşturduğunuz edebiyat yapıtlarınız
arasında, şiir, roman, eleştiri ve aynı zamanda çeviri kitapları da bulunmakta. Yönümüzü şiirden yana çevirirsek, Metin Celal
şiiri, detayı derinleştiren, yatağını genişleten bir görünüm sergiliyor. Neler söylemek
istersiniz? Metin Celal şiiri, dikey ve yatay
yönde hareket ederek açtığı ve açmaya devam ettiği alanda neyi hedeflemekte?
Metin Celal: Okur olarak kendime dışarıdan
bakarsam çok verimli bir şair olduğumu
söyleyemem. Diğer alanlarda belki gereğinden çok yazmışımdır ama esas ilgi alanım
olduğunu düşündüğüm şiirde hep “az olsun,
öz olsun” düşüncesi ile hareket ettim. İnce
eledim, sık dokudum. Yaşlandıkça bu
hassasiyetim daha da arttı.
Şiirin yapılan değil de yazılan hatta söylenen bir sanat olduğuna inandığım için şiir
yazarken belli hedeflerim olmadı. Zaten
“şiir yazayım” diye de masanın başına oturmam. “Şiir çalışmak” da aklımın ucundan
geçmez. Şiirin yazılması için bir “neden”
olması gerektiğine inanırım. Tabii içsel etkenler ağırlıkta ama bu içsel etkenleri de
mutlaka dışsal bir etken, olay ya da durum
tetikliyor. İmgeler oluşuyor, o imgelerin bazıları bellekte dize olarak şekilleniyor ondan sonra yazıya geçirmeye başlıyorum.
Bazen bir bütün olarak çokluk tek tek dizeler
farklı zamanlarda yazılarak bir şiire doğru
yol alıyorlar.
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Mutlaka okur olarak sizin kanınız doğrudur ama “detayı
derinleştirmek” mi denir bilemiyorum. Son yıllarda rahmetli Mehmet Müfit’in deyimi ile “şiiri damıtmaya” daha
çok önem vermeye başladım.
“Şiir kısa ve öz yazma sanatıdır” anlayışına daha sıkı sarılmaya başladım. O nedenle
de şiirlerim gittikçe daha da
kısalıyor.
Sanırım şiirimdeki gelişime
bakarsak “yatağını genişlet”mekten çok derinleştirmek
söz konusu. Tabii bunlar okur
olarak tahlillerim. Yazarken
herhangi bir amaçla yazmam
söz konusu değil. Ben şiiri
belirlemiyorum, şiir beni belirliyor. Daha doğrusu şiir ön-

ce içimde sonra kendi içinde bir gelişim
yaşıyor. Ben sa-dece kaleme alıyorum.
Sonradan yaptığım müdahaleler ise özle
değil biçimle ilgili. Daha iyi nasıl söylenir,
kendi içinde bir ezgisi nasıl sağlanır, o şiir
için en iyi biçim nedir, bulmaya çalışıyorum.
A.C.- Şiirin hayat ile, hayatın içinde yer
alan/ yer edinmiş kanalları ile bağı hiç kuşkusuz önemli. Sizin şiiriniz de, hayatın içinde şekillenen bir şiir. Şiirin hayat ile bağı,
dahası okurun hayatı ile bağı bu noktada
gerçekleşiyor. Neler söylemek istersiniz?
Şiir, günümüzde okurun hayatına ne derece
müdahil olabiliyor?
M.C.-“Bir şiiri oluşturan kaynakların birincisinin şairin yaşadıkları, ikincisinin hayattan gözlemledikleri, üçüncüsünün de okuduklarından damıttıkları olduğuna inanıyorum. Bunların çeşitli oranlarda birleşmesinden şairlerin kimlikleri oluşuyor ” demiştim
bir söyleşide. Hâlâ aynı kanıdayım. Şiirin
okurdan okura değişen anlamları, göndermeleri olmasını, onlarda farklı dünyalar yaratmasını arzu ederim. Hatta okunduğu zaman ve mekana göre bile değişmesi hoş olurdu. Tabii ki böyle olmuyor. Genelde tüm
şiirler süreç içerisinde tek bir imgeyi kuşatıyor. Tek bir temaya yöneliyor. Okurun belleğine öyle kazınıyor.
Şairin kimliği şiirde ne denli yerleşikleşmisse, hissediliyorsa o kadar başarılı olduğuna inanırım. Bunun da yolu imgelerle
yazmaktan geçer. Eğer o imgeler hayattan
geliyorsa hayatın içinde şekillendiğini de
söyleyebiliriz. Tabii tamamen okudukları ya
da hissettikleri ile şiir yazanlar da var. Okur
olarak bakarsam şiirimde ben de hayat bağları görüyorum. Onun şiir okuruna yansıması, benimseyip içselleştirmesi şiirle arasında
kurduğu duygu bağıyla, hatta özdeşleşmeye
ilintili sanırım. “Hislerime tercüman olmuş”
diyebildiği şiir okurun hayatına müdahil
olmaz ama katılmıştır.
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Yazık ki okurlarımızla çok sık
karşılaşamı-yoruz.
Ama
dolaylı yoldan onların yaşamına şiirlerimizin nasıl katıldığını öğrenebiliyoruz. İnternette, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar bunun iyi bir göstergesi.
Eskisi kadar şiir okunmadığı
düşüncesine ise katılmadığımı
defalarca söyledim. Değişen,
şiirin medyası, yayın araçlarıdır. Şiir neredeyse yirmi yıldır kağıtta değil de daha farklı
medyalarda okunuyor ama şairler hâlâ kitapta, dergide görmek, onların aracılığıyla şiirlerini okutmak istiyor. Bu konuda inat ediyor. Oysa şiir okuru çoktandır kendi medyasında şiiri okuyor, dergiyle,
kitapla ilgisi yok. Bu nedenle
de şiirin okunurluğunu kitap
ve dergi satışlarıyla ölçmek
yanlış. Şiirlerin, dizelerin internette ne kadar paylaşıldığına bakmak gerek.
A.C.- Şair Metin Cengiz’in,
şiiriniz hakkında yaptığı yorum dikkate değer ve üzerinde
durulması gereken bir noktayı
işaret ediyor; “Metin Celal,
anlatı ağırlıklı bir şiir yazmış,
sözcüklerin sözcük olmayı bıraktığı, göstergenin kendisi
haline geldiği bir şiir tavrından değil, sözcüklerin sözcük
olarak kaldığı bir dili benimsemiştir.” Sizin düşünceniz ne
bu konuda? Şiir ve sözcük arasındaki bağı biraz açmak
istiyorum. Sözcüklerin taşıdıkları anlam/ anlamlar ile

şiirin
organik
bağı
hakkında
düşündükleriniz nelerdir?
M.C.-“Şiir imgelerle yazılır. Sözcükler
imgeleri oluşturan yapı taşlarıdır. Ama
sözcükler, imgeler oluşturulurken şiirin
dışında hiçbir dizgeyle açıklanamayacak
şekilde kullanılırlar” diye düşünürüm, öyle
de yazmışım 1985’de. Hâ-lâ da bu düşüncem
değişmedi. Tabii hede-fim böyle şiir yazmak
ama bu hedefe ne denli ulaştım tartışılır.
Metin Cengiz iyi bir okur olarak benim şiirimde anlatı ağırlığı bulmuş olabilir. Şimdi
durup geriye baktığımda bazı şiirlerimin öyküleri olabileceği görüşüne katılıyorum. Ama bunlar iradi şeyler değil ve şiirimin tamamını kapsayacak sayıda değiller. Belki bir
dönem ve bazı şiirler için bu tahlili doğ-ru
buluyorum ama genelde katılmıyorum.
Sözcükler sözcük olarak kalırsa şiir olamazlar. Onların mutlaka tek tek ya da birlikte en
azından bir imge oluşturması gerek. Benim
yaklaşımımda şiir imgeler toplamıdır ve o
imgeler biraraya geldiğinde yeni ve bambaşka bir imge oluştururlar. Yani tek tek
imgelerde, dizelerde ve şiirin bütününde
farklı anlamlar çıkarılabilir ya da hepsi
birden bütünü destekleyebilir. Sonuçta bir
şiir ortaya çıkmasını arzuluyorsak da bütünü
oluşturan bir imge oluşması nihai amaç
olmalı.
A.C.- Kitaplarınızı dikkatle okuyan okuyucularınızın gözünden kaçmayacağı başka bir
nokta ise, şiir dilinizin her daim duru, sade
olması. Bu duru ve sade söyleyiş, ter-temiz
bir akarsuyun dibini görmeye benzi-yor.
Baktıkça, içine girme/ katılma hissi
yaratıyor aynı zamanda. 80 sonrası dönem
içerisinde şiirinizin ve dilinizin konumu
hakkında neler düşünüyorsunuz?
M.C.-Şiirin az sözcükle çok şey anlamak
sanatı olduğuna inandığım için sözcük seçimini önemsiyorum. Duru ve sade söyleyişin peşine düşmem de bu saikledir. Ustam
40

bellediğim şairler de böyle bir
söyleyişi esinlediler bende.
Dil konusu 80’li yıllardan
itibaren çok tartı-şıldı. Bazı
arkadaşların Eski Türkçe ya
da
başka
bir
deyişle
Osmanlıca kazıları da bu
tartışmaları
te-tikledi.
Üzerimizde bir “Öz-türkçe
yazın!” baskısı da var-dı
önceki kuşaklardan gelen.
Sanırım bu eğilimler bu baskıya tepki olarak da gelişmiştir ya da önceki kuşakların hiç
yapmadıkları yoğunlukta eski
şiirimizle haşır neşir olmanın
getirdiği bir durum söz konusu.
Etkilenmeden çok eski diye
bir kenara atılmış, unutulmaya terk edilmiş sözcüklerin
taşıdığı çok anlamlılık, o sözcüklerin söylenişindeki müzik, şiire uyum ilgisini çekmiştir bizim kuşak şairlerinin.
Kasti olarak o sözcüklerin
kullanıldığı örnekleri de biliyoruz. Bu postmodern yaklaşımlar nedense doğru açıdan tartışılmadı, hep bir dil
anlayışı tartışması açmaya
oradan siyasi mecralara akıp o
sözcüklerle arayışlara girenlere “gerici” yaftası takılmaya çalışıldı. Benim özel
olarak bir dil tercihim olmamıştır. Yazdığım şiir hangi
dili gerektiriyorsa o sözcüklerle yazmaya çalışırım. Esas
hedefim imge olduğu için de o
imgeyi en iyi anlatacak sözcüklerin peşine düşerim. Birden fazla anlamı olan sözcüklere eğilimim olmuştur ama
özel olarak Osmanlıca bir

sözcük kullanma merakım yoktur. Şiirlerin
başlıkları da-hil İngilizce sözcükler ve deyimler kullanmışım bir za-manlar. Sanırım
okuru şiirden bir adım beride tutma, hemencecik içine girmesini, tüketmesini önleme arzusu söz konusuymuş. İroni merakından da olabilir. Bugün o şiirleri yazsam o
sözcükleri kullanmaz Türkçede daha iyi
ifade etmenin yolarını arardım.
80 Kuşağı şairleri şiir dilleri ya da söyleyişlerinden çok şiir anlayışları ile biraraya
geldiler. Kimliklerin farklılığı her zaman
önemliydi. Hepimiz birbirimize benzemek
değil birbirimizden farklı olmak, kendimiz
olmak istiyorduk.
A.C.- Kendine İyi Bak şiirinizin en iyi ve en
çarpıcı dizelerinden biri olan “savaş bitmiş,
indirilmiş bayraklar/ yapışmış yakamıza yeminler ve yalanlar” bir gerçekliği allayıp
pullamadan, okurun gözü önüne sunan enfes bir tablo. Okunan/ izlenen bir dize. Olmuş olanın, şiire yansıması da denebilir?
Şiirin zamanı/ zamansızlığı hakkında neler
söylemek istersiniz? Dil, görüntü şiirin neresinde, hangi evresinde şekillenip ifade
edilir sizin şiirinizde?
M.C.-Bu iki dize birlikte bir imge oluşturmuş okur olarak sizde. Ama dönüp şiire
baktığımda bütünün de farklı bir imge oluşturabileceğini görüyorum. Zaten şiir anlayışım olarak anlatmaya çalıştığım da tam olarak bu. Hatta bu iki dizeyi hak ettiği gibi ikiye bölersek “savaş bitmiş, indirilmiş bayraklar” bir imge oluşturuyor, “yapışmış yakamıza yeminler ve yalanlar” başka bir imge, diye düşünüyorum şimdi okuduğumda.
Bu dizeler bütünün içinde ise farklı bir şey
söyleyecektir okura.
Şimdi tekrar okuduğumda baştan beri tek tek
ya da birbirine bağlanarak ya da ilişerek
gelen dizelerin nihayette tek bir imgeye yol
aldığını düşünüyorum. Şiirin adı “Kendine
İyi Bak”. İngilizceden çevrilip Tükçeye
“kazandırılmış” bir deyim. Aslında bir yan41

lış anlam. Türkçede kimse
kendine “mane-vi” anlamda
bakamaz
biliyoruz.
Bu
tartışıldı zamanında. Ama
toplumun bugün geldiği
noktada ne kadar ortak
paydalarımız var desek de
herkesin kendi çıka-rının
peşinde olduğunu, o o-randa
da kendiyle ilgili oldu-ğunu
düşünmüşüm sanırım.
Bu yeni okumadan sonra soruya dönersek, daha önce de
dediğim gibi şiirin her okumada, her okurda farklı anlamlara bürünmesi gibi bir arzum var. 17 yıl önce bu şiiri
bana yazdıran duygu ve izlenimler nelerdi bilemiyorum
şimdi. Sadece tahmin etmeye
çalışıyorum. Ama bugün farklı bir anlama da geldiğini düşünüyorum benim okumamda. Bu anlamda şiir zamansız.
Dil ve görüntünün de şiirin
tamamında şekillendiğini, nihai anlamına kavuştuğunu düşünüyorum. Okur olarak son
dizeyi okuduğunuzda sizde ne
kalmışsa o.
A.C.- Şiiri/ edebiyatı, yakından/ ilgi ile takip eden usta
edebiyatçılarımızdan
birisiniz. Genç şairler arasında
dikkatinizi çeken isimler kimlerdir?
M.C.-Söyleşinin en can yakıcı sorusu bu herhalde. Benim de canım yanar, adını
verdiğim ve vermediğim
şairlerin de. Şaka bir yana, 40
yıldır şiir yazıyorsam 40 yıldan fazladır ulaşabildiğim tüm
şiir
kitaplarını
okumaya

çalıştım ama son yıllarda çok fazla şiir
okuduğum söylene-mez. Bunun nedeni de
istiap haddini doldurmuş olmam olabilir.
Bellekte olağanüstü güzellikte şiirler varken
yeni şiir okumaya pek hevesli olmuyor
insan.
Dergilerde çok az “şiir”e rastlıyorum. Onların da çok azı bana okunaklı geliyor. Çünkü dediğim gibi bellekteki harikulade şiirlerden daha iyilerini okumak istiyorum. Vasatla vakit yitirmek istemiyorum. Bu durum
da ister istemez seçici olmayı gerektiriyor.
Dergilerde beğendiğim şiirlere rastlarsam o
şiirin şairinin diğer şiirlerinin izini sürüyorum. Kitaplarına ulaşmaya çalışıyorum.
2017’den aklımda kalanları söylersem...
Attilâ İlhan Şiir Ödülü jüriliği vesilesiyle bir
çok ilk kitap okuduk. Ödülü kazanan
Selenay Kübra Koçer’in “İlk Ayrılık”ı iyi bir
şairi müjdeliyor. Şiirden Dergisi İlk Ki-tap
Ödülü’nü kazanan Tuğçe Tekhanlı’nın
“Derindim İnandırıldım Aksine”si de öyle.
Benden daha genç kuşaklardan Ömer Erdem’in “Azap” (Everest yay.), Yücel Kayıran’ın “Efsus’a Yolculuk” (Metis yay.), Selahattin Yolgiden’in “Herkes Ayrıldı Kendinden” (Kırmızı Kedi yay.) ve Müesser
Yeniay’ın “Sevgiliyle Daimi Konuşma” (Şiirden) bu yıl dikkatle okuduğum şiir kitapları.
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Mutlaka birçoğunu da atlamış, kaçırmışımdır, zira günümüzde şiir kitaplarına ulaşmak da ayrı bir mesele. Geçerli bir özür değil ama adını
vermeyi
unuttuğum
şair
dostlar da bu nedenle hoş
görsün.

Yalnızlık Üreten Makinelerle Neyi Paylaşabilirim?
FERGUN ÖZELLİ
Metin Celal şiiri, birinci tekil şahıs üzerinden yürüyüp gelişen, bir başka insanla
konuşur gibi sade bir dille yazılan, bireysel
ve toplumsal trajedileri yakalayıp bazen
kaskatı bir gerçeklik bazen de ince bir ironiyle sergileyen ve kendisini de öyle ifade
edip sürdüren kentli bir şiirdir.
Nisan 1986 yılında, Çizgi Yayıncılık tarafından yayınlanan ilk kitabı, Adım Ölüm’de, “sistem”in 12.09.1980 faşist darbesiyle
vurduğu, kendi kimlik, kişilik, söz, düşünce
ve düşlerini saflık, temizlik ve içtenlikle
“devrim / değişim / özgürlük / eşitlik / paylaşımcılık / bağımsızlık” düşleri ve eylemliliği içinde arayan gençliğin, “yenilgi sonrası” yaşadığı, bunalımlı yalnızlığı şiirleştirir. Bu kitapta ağırlıkla yer alan, korku, sızı,
ıssızlık, seğirme, titreme, kuşku, acı, talan,
bozgun, kan, ter, hüzün, patlamalar, bombalar, yangınlar, katliam, ölüm, sürgün, göç,
kaçmak, eylül ve kuşlar sözcükleri hem
yetmişli hem de darbe sonrası yıllarının atmosferini taşır bilincimize. Özellikle, “eski
defter”, “hangi sonsuzluğu kucaklasam sen
diye” şiirlerinde, yine aynı zaman diliminde
aşkı ve cinselliği zamanında yaşayamamış
bir erkeğin, yitirdiğini düşündüğü serüvenlere ulaşmak için yaşadığı savrulmalar, horlanmalar, kırıklıklar ve sığınmaları, konuşur
gibi işler bilinçaltımıza. Ağzında nane ve
karanfil tadı, herkesten ayrı gözlerle gezinir
içimizde ve kuşlar, hep yanı başındadır. Ekim 1993 yılında, Korsan Yayıncılık tarafından yayınlanan üçüncü kitabı, Konformist, “Ateş yiyen çocuklar / yirmisine varmadan ölürler” cümlesinin kafalara vurula
vurula ezberletildiği bir dönemin izlerini
taşır. Üstelik o dönem insanlarının, “sanki
her şey önceden yaşanmıştı / söylenecek tüm
sözler zaten yazılmıştı”, “küçük hayat
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parçaları ve önemsiz ayrıntılar / bilgimiz dâhilindeydi /
ama hiçbir şeyi değiştiremezdik / bu hayat böyle bitecekti”
kabullenmişliklerinin altını
da, kalın mı kalın çizgilerle
çizer. İçte, belirsiz bir uğultuyla akan çocuklar öldürülür…Geçmişten ve şimdiki
zamandan herkesle / isimlerin
tedavülden kalktığı yere gidilir; unutulması gereken ve hep
unutulacak olan / sıradan bir
hayata razı olmaya…, Aslında, kimse kimsenin dilinden
anlamaz gidilen yerde; sadece
gün öldürülür…Ayrıca, kimse
kimseyi anlamaz; hiçbir şey
anlatılamaz, sorular cevaplanamaz. Sıradan bir hayata
razı olunmuştur bir kere. Ve
bu sıradan hayatta, insanlar
değişse bile o, hep aynıdır ve
polisten korktuğunu saklayamaz… Oysa bir dizede anlatılabilir hayatımız / ama o şiir,
bir türlü bulunmamıştır…
Bu kitapta ağırlıkla yer alan
sözcükler de: sigara, tren,
şarkı sözü, cin tonik, bira,
parfüm, alkol, tütün, eroin,
kokain, prezervatif, eliza testi,
kezzap, arz-talep eğrisi, milli
mesele, devrimci ahlak, peşmerge, bilanço, gebe, deforme, televizyon, kutsal aile,
renk körü, amfetamin, ihale,
renkli fotoğraf, deterjan,
bordro, aseton. Bu sözcükler
de kitabın güncelliğini ve

kentliliğini kalıcı kılar. Ocak 1999'da, Gendaş Yayınları tarafından basılan dördüncü
şiir kitabı, Küçük Hayat Bağları’ı, ben, sen
ve biz bölümleriyle gelir karşımıza. Kitap,
bu başlıklardan oluşsa da dil, yine birinci
tekil şahıs üzerinden yol alır kitap bütününde. Aslında, çok zor bir işe giriştiğinin oldukça farkındadır. “kolay mı hayatı anlamak birinci tekilde / herkesin konuştuğu,
kimsenin dinlemediği bu mevsimde / o umulmadık yalnızlık ve söze dökülemeyecek
aşkla / bilerek sokağa terk edemeyeceğimizi
vücutlarımızı / acılarıyla unutulmuş insanlar olarak kalacağımızı” diye de sesleniverir birden. Ama o, zor olanı yapmaya ant
içmiştir sanki. Durmadan yürüyüp gelişen,
bireysel ve toplumsal trajedileri yakalayıp
sergilemeyi, farklı bir erotik dili (özellikle
“biz” bölümünde), yine birinci tekil şahıs
üzerinden ara vermeden sürdürür. Kararıp
Kalan Bakışlar şiirinde, “sadece kendi cümlelerinle konuşmak zorunluluğu / daha ne
kadar yoracak belleklerimizi” … “Her şey
kötüye gidiyor, kötüye / Başarısız oluyor
ayakta kalma de-neyleri” … “Konuşurken
duyulmaz oluyor sesimiz / Pili bitmiş radyolar gibi boğulup / Benziyoruz adressiz mektuplara / Kimsede sevgi kalmadı deyip zehir
içiyoruz”, White Label şiirinde, “Sınadım
saatleri saatlerle / Fosilleştim, katılaştı kimliğim” …“Siyanür! Bu muydu hayatın anlamı / Kaçmaya çalıştığım kimdi / Kendimden
başka”, Elektro Şok şiirinde, “İnsanlara
göre fazla iyi biriydim / Bir akraba kadar
dürüst ve tehlikeli” … “Anılar an olup siliniyordu belleklerden / “okumazsam zalim
kalırım” diyordum” … “Yoktu itaat etme
yeteneğim / Aday olamazdım krallığa ve
soytarılığa”, Sen Kimden Yanasın? şiirinde,
“Kolay in-citilecek biri değilim / Kalındır
derim, gözyaşlarınız değdiği anda yok olur /
Kuşkulanmaz kimse benden, suç işlesem /
Kaçıklara mahsus o melankolik ve bitmiş
gülümsemeyle / Aynada yalnız kendimi
görürüm” … “Bırakıp gitmek istersiniz, terk
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edemezsiniz
/“kazandım”
derim, bir gülü daha hayattan
kazıdım”, 135, Uyandırma
Servisi şiirinde, “boyun eğdim kurallara ödüllendirildim”, Keder Hastalığı şiirinde, “Sanki bir maskeyle doğmuşsun / tüm yalancılar gibi
kuşkulusun herkesten / incinmiş yüzün ve gerçeği gizleyemeyen gözlerin / istemeden
anlatıyor ergenlik çağının sırlarını” … “- derin kaz mezarımı / sirayet etmeyeyim hayatına”, Yenildin Hayatın Akışına şiirinde, “çoktan silmiş
olsa da simamı belleğinden /
kıskanır beni kocam / üstelik
paylaşamam seni / yüreğim
burkulur karını görürsem”,
Sevdamız Dediğin Birkaç
Sözcük şiirinde, “başkalarını
incitmekten alıkoyup kendimi /
en büyük zaafım kendimi
affetmemken / insanı sana,
şiire teşvik eden o sırla / hep
aynı yaşta kaldığımızı düşündüm” der. Özetle, “sevilmeyi
keşfettin,değişti her şey” cümlesiyle,“anladık; ‘kısadır düşler, sürekli yaşanmaz’” cümlesi arasında gidip gelir ve
“insanlarla neyi paylaşabilirim?” sorusuyla da biter
Küçük Hayat Bağları. Belki
de bu soru, 1999 yılından beri
yeni bir şiir kitabını şiir okurlarıyla paylaşmayan Metin
Celal’in, kendisine ve belki de
“yalnızlık üreten makinelere” yani hepimize sorup
durmadan çözümünü aradığı
en can alıcı sorudur. Bulduğunda da beşinci şiir kitabı
mutlaka kapımızı çalacaktır.

Metin Celâl ve Herkes Kendine Yabancı
YAVUZ ÖZDEM
Metin Celâl, 1980 sonrası yazılan şiir içerisinde anılan önemli şairlerden biri. ‘Herkes Kendine Yabancı’ da, Metin Celâl’in
şiirlerini topladığı kitabının adı. Kitapta
‘çarenin hile , fitnenin sınav’ olduğu hayatlardan sürüldüğünü anlattığı ve ‘yok olmalıydım amfetamin tadında’ diyerek bitirdiği
bir şiiri de var, Herkes Kendine Yabancı
başlığıyla. Ayrıca bölüm adları ile pek çok
şiirin sadece başlıkları bile (Sen Miydin Suyun İğreti Tadı, Kendi kendini tatmin , Aldırmazlık Patkı, Gereksizliğimi Hissettiğimde, Yalan Beyan Bir Hayat, Hiç Değerim Yokmuş…) ‘yabancılaşma’nın kavram
ve de çağrışım alanı içinde yer alabilir. Özetle yabancılaşma duygusunun özne olduğu şiirler toplamı bir kitap, diyebiliriz:
mutluyuz derken ellerimiz bizi ele veriyor
bir bağ oluşturuyor aramızda ıssızlık
yaratıyoruz hepimiz sınırlarımızı.
(Kendine İyi Bak, S.155)
Bilindiği üzere; normalden sapma hali olarak psikiyatride karşımıza çıkan yabancılaşmanın çağdaş psikolojide, sosyolojide ve
felsefede de izini sürmek mümkün.
Şeylerin, nesnelerin bilinç için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesinin, daha önceden
ilgi duyulan şeylere, bu arada arkadaşlara,
dostlara vb. karşı kayıtsız kalma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık ya da tiksinti hissetme; insanın içinde yaşadığı topluma, doğaya ve başka insanlara karşı duyarsızlığı diyerek bir özet yapmak mümkün. Elbette bizim yabancılaşma kavramıyla alış
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verişimiz şiirin-şiir sanatınınburada Metin Celâl şiirininkapsamı içinde gerçekleşmekte. Başka bir ifadeyle,
Metin Celâl’in bir öğreticilik
prensibi değil; şiirleri buluşturur okuru, yabancılaşma
kavramıyla. Yani ‘sahne’ özgün bağdaştırmaların (korku
gölgeleri, güz sabahı ürküsü,
gül ortamı, akşam yüzlü kuşlar… ), metaforların, imgelerindir… Bu bağlamda Valery’nin ünlü ‘ şiirin içinde fikir, elmanın içindeki gıda kadar saklı olmalıdır’ sözünü
Metin Celal’in şiirleri için
hatırlatmak, tanıtlayıcı olabilir. Bu konuda bana etkileyici gelen bir-iki örnek, söylediklerim için de toparlayıcı
olacaktır, sanırım:
“henüz sabaha vakit var
sarılıp
uyumalıyız,
gün
gerçeğe
dokunmadan.
(S. 83, Koltuk Altı Hikayeleri)
ikiliğindeki ‘günün gerçeğe
dokunması’ kurduğu karşıtlık
ilişkisi bağlamında, bana fazladan etkileyici geldi; çünkü
günün dokunduğu gerçek, bizim (modern şehrin ezdiği birey, insan vb.) gerçeğimiz değil… Denebilir ki onyıllarca
yaşadıklarımız (!) iki dizenin
içinde eritilmiş…
“bedenin sana uymuyordu
artık
mavi bir çam gibi zoraki
taşıyordun onu”

(S.117, Yenildin Hayatın Akışına)
ikiliğindeki ‘mavi çam’, bir benzetme unsuru olmasına karşın, yabancılaşmanın üstlendiği merkezi rolden ötürü, ana unsur gibi bizi karşılıyor.
Metin Celâl’in şiirlerinde yabancılaşmaya
merkezi bir rol kazandırmış olması; aynı
zamanda sözü Marks’a getirmem açısından
da bir zorunluluk. Bu zorunluluğun bir sebebi de, sözünü ettiğim çağdaş psikoloji,
sosyoloji ve felsefede izi sürülen yabancılaşma’nın kaynağına ulaşmaktır.Zira Marks,
yabancılaşmaya insanın doğadan (ve kendi
doğasından), emeğin üründen uzaklaşması,
dinsel kavramların devlet tarafından sömürülmesi, dolayısıyla insanın kendi inançlarına yabancılaşması, devlet baskısı ve
halkın devlete yabancılaşması; sermayenin
çalışanları ezip insanı kendi emeğinden uzaklaştırması gibi farklı alanlardaki yabancılaşma ilişkilerini çevreleyen bir içerik
yükler, yüklemiştir. Metin Celâl de şiirlerinde yabancılaşmaya merkezi bir rolü;
Marks’tan mülhem kazandırmıştır, diyebiliriz. Üstelik bu durum 1980’lerde yazdığı
ilk şiirler için de böyledir. Şüphesiz 1980’ler kapitalizmin Dünya’da ulaştığı nokta
bakımından erken bir dönem (hiç mi hiç)
değildir; ama ülke açısından durum biraz
farklı. Evet, ‘devr-i Özal’la yabancılaşmaya giden kapıların iyiden iyiye açıldığı yıllar; fakat yine de yabancılaşma’yı iliklerimize kadar hissettiğimiz yıllar değil. En
azından İstanbul dışında değil. Şairin Ankara doğumlu olmasını, ilk-orta ve yüksek
öğrenimini Ankara’da yapmış olmasını da
dikkate aldığımızda, ilk şiirlerdeki bu merkezi rol, daha kayda değer görünüyor. Söz
gelişi “bir nesneyi severcesine/ sevmiştim
seni “ der 1987’de ve henüz 20’li yaşlarda
genç bir şairdir. Bu minval üzere 2007’de
yazdığı- ki kitaptaki son tarih-lerdendirşiirlerde de sürer bu merkezi rol:
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“beyaz bir uykuya
dalıp,
gireriz kuşların düşlerine
yaşama tutunmaya çalışırken
duyulur
çölün
şarkısı”
(S.142, Benim Senden Başka
Kimim Var ki)
Metin Celal’in güncel’e (dönemsel de denebilir) ilişkin
tavrı da önemli. Zira onun
biçemine yönelik değerlendirmelerde mutlaka ‘güncel’den kaçmayan özelliği yer
alacaktır, almalıdır. Sanki
güncel(lik), yabancılaşma’nın
modernleşme ve onu izleyen
kent olgusuyla gündeme gelmesi, giderek kentteki bireyinsanla; şiirlerdeki öznenin
(yabancılaşma duygusu) iç
içeliğini imlemiş. Bu bağlamda yazıldıkları dönemi (büyük kısmı 1980 ve 1990’larda
yazılmış) imleyen kavramlar,
terimlr, olaylar, gelişmeler vb.
şiirlerde karşılar, karşı-lamış
okuru. Sözgelişi,
“kendi halinde gülenler
aldırmayın
-faize
hücuuuuummmmmm!…”
(s.53)
dizelerini aldığım ‘Caz Yapma Bana’ başlıklı şiir 1984’te
yazılmış. Malum 1980’ler sınıf atlama hayallerinin pompalandığı yıllar. Bu bağlamda da Zeki Ökten’in Faize
Hücum filmi (1982), hatırlanacağı üzere dönemi yansıtan
önemli film-lerdendir. Keza
bir şiirinin başlığı ‘Ölü İdeologlar Derneği’, bilindiği

gibi Ölü Ozanlar Derneği (1989) döneminin
kült fimlerinden-dir; yine bu minval üzere
‘vadeli
mevduat,
bombalı
pankart,
konfeksiyon beden, şofben faciası, uzlaşmaz
çelişki ….gibi ‘güncel’ kullanımları da
görebiliyoruz şiirlerde. Bir nevi ‘öz-biçem’
uyumu diyelim, diyebiliriz.
Hayatın gazetesidir şiir, bu ‘savsöze’ internette rastladım, rastlamıştım. Cemal Süreya
üstadımıza ait olduğu söylense de, pek onun
sözü gibi gelmedi bana, en azından ben
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duymadım veya okumadım
diyeyim. Ancak bir ‘savsöz’
ağırlığı taşıdığı da ortada. İşte
bu minval üze-re bir ağırlığı,
Herkes
Kendi-ne
Yabancı’daki şiirlerde de
yakalamak mümkün diyebilirim.

Oya Uysal Şiirinde Yalnızlık
CEMİL OKYAY
“Ben kendime ait olmayı baştan
seçtim.Yalnızlığı da”(O.Uysal)

“İnsan ne denli derin düşünebiliyorsa, sevgisi o denli derindir. O
denli doyumsuzdur. Ve acısı da o
denli büyük. Yaşam acısı…Ama
belki de her şeyi bürüyen bir acı.
Beni. Caddemi. Odamı. Resimlerimi. Anılarımı. Çocukluğumu. Benliğimi..”der Tezer Özlü anlatısında.
(*) Yaşam acı verici olabilir, hele bir
de yalnız bırakıldıysanız. İçse-sinizi
duymaya, düşünmeye başlar-sınız.
Çevrenizdeki
nesneler
çağrışımlarıyla anlam kazanmaya başlar.”Açık bir zarf , çukurlaşmış boş
bir koltuk, birden gözümüze ilişen
bir çift terlik, aralık duran bir kapı,
tozlu eski birkaç eşya”.. Candide’in
Bahçesi’ndeki gibi, nesnelerin kı-

mıl tısız varlığının ayrılık ve yalnızlık olduğunu ayrımsarsınız. Anılar canlanır; size acı veren. Yalnızlığınız karşınızda bir realitedir.
Oya Uysal’ın”Yürüdüm Yanında
Yağmurun”(**) yapıtındaki şiirlerin
birimlerinde sıklıkla yer alan “yalnızlık” göstergesi,”sokak, gölge,
rüzgâr, kasaba, çocukluk..” gösterilenleriyle örgenlik oluşturarak
izleksel açılımlarıyla dile gelir.
Şehrin
dokunaklı
öykülerinin
yaşadığı, koparılmışlığın, kıstırılmış
bir genç kızlığın, mutsuz bir çocukluğun
simgesi
olan
“sokaklar”,
”gölge”
(bir
bakıma,”hayatın karan-lık yüzü” ve
“ayrılık” bir fırça dar-besiyle özne
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için yaşamın ritmi yalnızlığın,
resmini çizerler şairin dizelerinde.
Ve “hakikat”-“hayâl” ikilemi. Şair
öznenin yanıbaşındadır yalnızlık,
omzunun üstünden dize-lerle çizilen
resmine bakar. Ahmet Haşim’i
anıştırırcasına, şairin de en çok
sevdiği zaman olan “akşam”la, bir
ömrün özeti “gözyaşı”yla “gö-lgeler
âlemi”nden gelerek dizelere uzanır.
Rüyâları, düşleri gibi; ”Per-deler
çekilir, koyulaşır gölgeler, ya-nında
yer açardı / Yalnızlığa / hüz-nüm.
Başı beklenen ağır hastaydı
düşler/..”(Misafir)
Kendine, kendini, benliğini, varlığını anımsatan - zaman gibi ”gölge”ler, (bir çok şiirinde) özneye sanki
yalnızlığını vurgular.”Düş, hayâl,
rüya, zaman” göstergelerinin bazen
“yalnızlık”la
birlikte
görüldüğü,” ..seni sen kılan
kâbûsumun gölgesi” biriminin yer
aldığı “Sözün Düğü-mü” liriği bu
açıdan dikkat çeker. “Ayna, hayâl,
rüyâ”,
an,
masal,
za-man”
göstergelerinin birlikte görül-düğü
diğer liriklerde olduğu gibi.

– ve bilinç akışına neden olur.
Özneyi zaman zaman nevrotik bir
duruma getiren, sorgulatan, isyan ve
sitem ettiren bir itkidir. Ket vurulan
yaşamdaki edimlerine, istemlerine
ve yaşamın anlamakta zorluk çektiği paradokslarına, Gabriel Marcel’in”sonsuzluğu yansıtan, özel ve
iç yaşantımızdan başka bir şey değildir” dediği ”ayna”lara uzun uzun
bakar ve bir yanıt arar özne. Ki aynanın arada liriklerde karşımıza
çıkması, çocukluğunu, ergenliğini,”babanın “Hayır”dediği bir şeye
“Neden” diye soru bile soramadığınız.. bir şekilde disipline edilmiş
ataerkil bir aile”(1) yaşantısında doğaldır. Ayna metaforu, zaman içinde yolculuğu, geçmiş ve şimdiki zaman iç içeliğini, geçmişin yansımasını içerir. Şiirlerde öznenin geçmişiyle (yalnız bırakılmanın doldurduğu) an içindeki tek başınalığı
yansıtan “rüyâ”,“hayâl”ler ve
“düş”ler de aynayla işlevsel benzerlik kurarlar.
Geçmişteki sindirilmişlik ve yalıtılmışlık, –söz konusu ailedeki çocukluğundaki- bilinçaltından yüzeye çıkıp an geldiğinde yaradana
sitemle,” yalnızız karşılıklı. Neden”
sorusundan vazgeçtiğinde yansır. O
zamanlar da boşunaydı çünkü! Korku, yasak duygusu, ceza vb. bastırılmış duyguların düşlerde hareketlendiğini belirten Sigmund Freud’a
göre ”düş” çocukça sahneler ve
bunları anıştırmalarla doludur. Gerçekleşmemiş, kaybolmuş istek dürtüleri, içinde acı veren olayları yüze
çıkarma eğilimini içerir.” (2)
“Zaman”, izleğin üzerinde yükseldiği geçmişi barındırması nedeniyle,
“akıp giden sular” ve “gözyaşlarım
olan nehir” nitemleriyle imgesel-

Liseli bir kızken hayâl ettiği ıslık
çalarak geçen bir sevgiliyi, sabaha
değin beklediği günler, “kimim
kimsem ol” diye çağırırcasına Edgar
Alan Poe’nun Kuzgun’u gibi penceresine gelen “kuş”la boş uzamını,
sessizliğini doldurma arayışı ve çaresiz yalnızlığını taşımaktan yorulmuş gölgeyle beklenen huzur, Beklemeler’de dile gelir. Aşk’ın tuttuğu
Safâ aynası’na bakıp kendini perişan, bitkin, solgun ve çökmüş gören
Hüsn gibidir. Yalnızlık, tek başına
bırakıldığı odalarda içsesini dinlemesine, uzun uzun aynalara bakmasına- ân’ı yaşadığında da olduğu gibi
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leşir; öznenin iç karanlığını/ yalnızlığını yansıtır. C.Jung’a göre
kişisel bilinçdışı isteklerimizi içeren
gölge de taşıdığımız geçmiştir. Kişiliğin olumlu niteliklerinin baskılanmasıyla ilgili olup düşlerin oluşmasında etkilidir.. Geçmiş/gölge, nevroz oluşturduğunda sağalmak için,
bilinçli kişiliği ile gölgesinin birlikte yaşayacağı bir yol bulacaktır birey”. (3)Söz konusu kavramlar arasında gelgitler yaşayan şiir öznesi
bulmuştur da. Rüyâsında ayrımsanan/ mâ’na(“suret”) olan, terk edilmişliğin, baskı altında ve prangalanmış bir yaşamın oluşturduğu
“gölge”, kabullendiği ruh ikizi gibidir, örtüdür. Bazen iç daralmasıyla,
üzerine kapatılan kapılardan süzülüp kaçma isteğidir; “Ne düş,/ ne
hayâl ne rüyâdan artakalan görüntü./Hatırlattı sana kendini. Seni sen
kılan kâbûsunun gölgesi./..”(Sözün
Düğümü);”Kendi gerçeğini yaratan
yalanlar ve gölgelerin ardında saklanan hakikat./..”(Günahlar Satılan
Çarşı)

yumsanan yalnızlık sonucunda, yaşanılan birlikteliğe septik bir bakış
açısıyla yanılsamaya neden olandır
hakikat. Bazen sanrılaşan bir sevgiliyle. Bir “sarılma isteği”dir; yalnızlıktan kurtulma, ”şefkât” ve mutluluk arayışı (Hırka, Saçaktaki Kuş).
T. W. Adorno’nun, “sarmalanmış
olma duygusudur mutluluk. Hakikat
için geçerli olan mutluluk içinde
geçerlidir.”der.
Modernist çözümün, hakikat’ın, öznel ve bireysel, aynı zamanda da evrensel olduğunu ilân ettiğini belirten
A.Badiou, hakikat sürecinin başlaması için bir şey olması gerektiğini
ileri sürer. Olaysal eklentiyi/ rastlantıyı barındıran süreçte, örneğin
bütün bir yaşamı değiştiren bir aşk
karşılaşması hakikattir..Hakikati tek
bir yüklemle birleştirme olasılığı
olmadığı için aşk türeyimseldir.”
(Dizelemde öznenin yalnızlığına
neden olan ”ihanet, ayrılık, yalanlar,”..ör. Kağıttan Gemiler liriği)
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Aşk, doğrunun evrenselliğinin koruyucusudur. Kadın.. hakikati ortaya çıkarabilecek aşk soruşturmaları
çabasının görgül malzemesidir.”(4)
Yaşama iki bakarken, bir bırakıldığını görmek;
hayâli hakikata çeviren hayat”;
"../hakikati ararken kırılan hayâllerden. Anladım/görülen değil düşlenen güzeldi. Aşk değil, aşktaki
acı.”(Bazen),”Doğrularım başkasının yanlışı olmalıydı, oldu
da./ ..”(Soluk Bir Kandil)
Yalnızlık, öznenin kendini, kimsenin ayrımsamadığı bir “korkuluk”
(kargaları kondurmadığı halde) gibi
görmesi, bir konsol aynasının kenarına konulmayan fotografı, “kimim
kimsem ol”diye yanına beklediği
sokulan “kedi”sidir; ”odalarda “çağrılmamış bir misafir” ve,”sığıntı”
gibi çöken “keder”le yaşanır. Yürürken, geceleri pencereden bakarken yağan yağmurun, kentin ışıltılarıyla kendini duyumsatırcasına yansıyan ışlaklığıdır. Yağmur ki sizi
bazen çağırır, tutar, kaldırımlarda ne
denli süreceğini kestiremediğiniz
yürüyüşe çıkartır. Melankolik bir atmosferde zaman tüneline girdiği-niz,
saçaklardan akan sesi duydu-ğunuz,
sokağın
taşlarındaki
yağmur
damlalarının şakırtısıyla söyleştiğiniz,paylaştığınız bir sürükleniştir.
Buğulanan camlara “çöpten adam”la yalnızlığınızı çizersiniz, sabah bir
de bakarsınız ki o da gitmiş. Set çekilen hayâllerinizin kırılganlığıyla,
bakmak istemediğiniz albümünüzde
gördüğünüz “sararmış fotograf”ınıza, uzun uzun bakar, elinizi ağaran saçlarınıza götürür, kulağınıza
giderek büyüyen yalnızlığın fısıldayışını işitirsiniz; özne gibi;” yağmurla sevişen yalnızlığımız”dır.

Yalnızlık, dizelerde sabahın sessiz
ve ıssızlığınca ermişi andıran bir
bozkır kasabası, baskılar sonucu içe
kapanmayla münzevileşen bir yaşamın ”sırça kırıkları”, intiharın eşiğine gelinen, bir dehliz gibi kapatılan
odalarda içine düşülen, “iç sesi” tetikleyen ve ”tinsel bulantı”ya neden
olan “sessiz”liktir. Örselenen, sokaklardan koparılan çocukluk, kimseye açılamayan “sır”lardır Oya
Uysal’ın bu liriklerinde.Ve öznenin
yüzüne hüznü indiren,üzerinden çıkaramadığı ”elbise” metaforuyla
karşımıza çıkan yalnızlık; üstünde
duran kusursuz bir elbisedir. Şairin
kişileştirmeyle (teşhis) yansıyan, onu kimseyle paylaşmak istemeyen
kıskanç biri gibidir; sokaklara çıkar,
bekler. Karşı evlerde yanan ışıklarla, yalnızlığa yüzleşen odada, bir
“hişt hişt” sesini duymak, oradan
yanına birisinin gelmesini istemek,
yanına gitmenin istemidir. Sokaklardaki, terk edilmişliğin, vazgeçilmenin acısını yansıtırcasına birbirine sokulmuş yaşlı evlerin görüntüsüdür. Ev ki yalnızlığın ve çocukluğun çağrışımıdır.
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Şairin”..Hep birilerinin kızlar şöyle
yapmaz, davranmazlarıyla (bunlar
uzayıp gider) bunaldım”(5) sözleriyle bütünleşircesine, “-Elâlem ne
der” diye”(Misafir) birimiyle başlayan dizge ya da Dünle Yarın Arasında liriği gibi, izleksel bağlamda,
özelden genele, kadınların başında
demoklesin kılıcı gibi sallanan bir
sorunsalı ortaya koyar: Çevrenin engelleyiciliği, yanlış bir namus ve aidiyet anlayışı, bastırılan haklı istemler sonucu hayâli etkinliğin artması;
kapatılmışlığı. Sonunda çekilen perdelerin koyu gölgeleriyle yaşama
konuk/ortak olan yalnızlık, dolayısıyla “benlikleri ellerinden kayıp giden” kadınlar, Oya Uysal’ın liriklerinde görünür olur.
İzleksel örgenler bana Erich Fromm’u anımsattı; şöyle diyordu;”Her
çağda her kültürde insanoğlunun
karşısına bir tek aynı sorun çıkmıştır hep:Yalnızlıktan kurtulma, birleşme, kendi kişisel yaşamını aşıp
bütünlüğe ulaşmada, insanın ayrılık,

yalnızlık duygusunu yenmesine yardım eden, bütünlüğünü yitirmemesini sağlayan sevgidir”
Dipnotlar:
(*) Tezer Özlü,Yaşamın Ucuna
Yolculuk, s. 22, YKY, 23. Bas.
İstanbul, 2015,
(**) Oya Uysal. Yürüdüm Yağmurun Yanında”, Kırmızıkedi Yay.
İstanbul,2017
( 1) (5) Yasakmeyve, S. 88, EylülEkim, 2017,
(2) Sigmund Freud, Psikanaliz
Üzerine, s.48, Çev. Avni Öneş Say
Yay., 16. Bas. İstanbul 2011,
(3) Anthony Storr, Jung’dan
SeçmeYazılar, s. 80, Çev. Levend
Özşar, Dost Kitabevi, Ankara, 2006,
(4) Alain Badiou,”Sonsuz Düşünce”, s.124,125,134,135Metis Yay.,
2. Bas. İstanbul, 2012,
(5)Erich Fromm,”Sevme Sanatı”
s.28, Çev.Yurdanur Salman,De Ya.,
İstanbul, 1977
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Kediden Koro
yelkenleri kelebek kanadı
şiiri onarmak için
bulduğum yara bantları
engelli çocuğunu
intihar eder gibi seven anne
küçük iki kız çocuğu
kapılar açık sokaklarda oyun oynanan günler
kedilerle oynamayı seviyorlar en çok
ilk söküğüm ellerimdeki tüyler
gözlerinde çocukluğum
içimde hiç kurumayan lokal iltihap
geri getiriyor dönemin kalabalığını
evden gizlice aldığı şampuanı getiriyor biri diğeri havlu
yıkıyorlar bir güzel kedilerini
şimdi gözleri kumaş olabilecek her şeyde elbise
henüz anne olmamış kedinin memesini
emsin diye zorluyorlar yavru kediyi
defalarca denendi
sonunda emmeyi öğrendi
iki kararlı kız
afili bir ölüm şekli istiyor
o memeden ne aktı ağzına
uyumaya gitti iki kız yavru
sabah kedilerini bıraktıkları yerde
duruyordu memesi emilmiş ceset
onunla beslenmekten dirilmiş yavru
pışpışlayıp yatıştırmaya çalıştığım
huzursuzluk ve tekrar!
ve kediden koro başlar…

53

Teberik
tam ay tepedeyken göğsünün ucunda acıyla açan
çiçeği görmek için kaç gece başucunda bekledim
mezardan getirdiği teberik toprağı koyarken ağzına
büyücü kadın gözlerini her açışında
denizkızı doğuran kocaman balığın
suyun ağırlığına eklenen hüznünü öptüm
ölüme yatmaya giden fil son kez
boşaltıyor hortumundan kırgınlıkları
dökülen kadın bedenleri
yerlerde filizlenip bahçeye dönüşürken
ay ışığı çiçeklense de göğsünde
gideceğini biliyorum
yeşil yağmur damlalarının büyütmek istediği
o buzağı ayaklanmaya başladığında…

HİCRAN ASLAN
1978 Diyarbakır’da doğdu. Dicle Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği
Bölümü’nden mezun oldu. Mardin’de bir ortaöğretim kurumunda Görsel
Sanatlar Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Artuklu Üniversitesi Kürdoloji
Bölümü’nde tezsiz yüksek lisans yapmıştır. İlk yazıları Yeni perspektif isimli
internet dergisinde çıkmış ardından Kulp Haber Gazetesi, Batman Postası,
Silvan Sesi gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Ötekisiz, Muaf Dergisi,
Esmer Dergisi, Mardin Time, Sınır dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı.
Kitapları; Sandık Tozu, Deneme, Ava Yayınevi, 2010; Sesimi Yuttum Önce,
Şiir, Hel Yayınları, 2016; Esmerê, Şiir, Hel Yayınları, 2016
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Tanrıları Bakmak
gerçekti. uzak. sonsuz.
yaşamın koruyucusu
ölmezağacının altında
bir mermer yonttu.
yontuyu bilmek
bizim hasadımız.
toplandıkça çiğneyen tebaa.
aldılar adamları
üçgenlerle mumladılar.
üfürdüler ölüyü
saatle. ruhla.
başkasının gözünde değil.
gözü görmeyenin el ayasında.
dizlerine daya, otursun.
kazandığını bilir, zarif:
bağların açılışı, ince kumaş.
mermerdensin ey mübarek
oğulların akılsız sofrasında!
yelkenler. atlar. arabalar.
zulme gittik sızısı.
havvakızları, meryemsiler arasında
kavmin ensesine vurduk:
kitap bir.

EZGİ ŞİMŞEK
1996, Manisa doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans öğrenimi görüyor. Daha önce Yasak
Meyve, Peyniraltı Edebiyatı, Gard, Bireylikler, Yeryüzü Düşleri, Sunak, Destina
Fanzin ve Mühür’de şiirleri yayımlandı.
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Unutuluşun İnceliği
bilinmeyen yanları neydi bilmiyordum
belki de yoktu.
uzak kentlerden gelen kadınlar vardı
çizgili alnında adamın
kadınlar, kül rengindeydi
ve sevileri gece olunca
gökyüzünde ışıyan bir yıldız güzelliğinde
usa çakılıydı.
o kadınlar bir bir terk etti çizgili alnı
ve müthiş yalnızlığıyla
yalınayak
kan, ter içinde
sessiz geceyi, bir bıçakla yırttı adam.
yırtılan geceden
bir sökülüp bir kurulan çadır evler gibi
yüzüyle baş başa kaldım.
böylece
uykusuz bir ağustos gecesinde
olmadık bir şekilde
büyümeye başladı tek'liğim.
bir sendin
gecenin içinde
bir de ben.
varoluşun,
gecenin bir yerinde.
korktum bu yazdan
atmak için üstümden yorgunluğu
kapanmak zorundaydı
gözlerim.
güneşin,
çıplak kırılmış camlarını reddedercesine
kapanıyordu gözlerim.

ESMA ÖZLEN
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Parçalanan
Toprağa rağmen kopuyor kıyamet
Kıyarak rahmetine tüm rahimlerin
Ve tutmak istercesine ucundan
İzliyor onu çocuklar
Düşlerin ermişliğiyle yalancı ve sakin.
Büyüyor oysa ihanet
Parçalandıkça sırtında hınçların
Büyüyor vicdanın boynunu burarak nefret.
Nedir sağaltacak ruhun döşeğini?
Yutarken kendini de çocukları gibi toprak,
Seyret!
Sen kim bilir şimdi
Hangi çiçeğe dal arıyorsun
Bütün bahçeler yasaktır yoluna
Bütün kokularsa sağanak
Bir günahı doğuracakmışçasına
Yırtılıyor hava
Ve umut ancak
Adsız ve anlamsız bir yolcu kadar uğrak kapımıza.
Ah! içimde karşıma çıkman telaşı
Sanki bir dur'dan geçiyorsun
Bileyerek yasak yerlerini ağaçların
Yazgın karışıyor kanının harcına
Tutunacak ne kaldı
Neyi kazıp da düştün dünyaya?
Her çarpışmada bir anlam arıyorsun.
Kurşunu altına yorma
Zehrinde değeri varoluşun.
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Toprağa rağmen kopuyor kıyamet
Akıtıyor kanını Yahuda
Genzimde, karanlığın dikiş tutmayan yerleri
Gün, deri değiştiriyor şehrin sırtında
Kızıl çiçekler gibi eziliyor çingeneler
Bütün zalimler fail
Ve yanılıyor
Gemi batarken de balık ağlanıyor
Devranın kalmıyor dönecek yeri.
Bütün suları mayaladı Nuh çoktan
Kucaklaşırken tufanıyla
Şimdi hangi göle çalsam kendimi
Ah! içimde sana tutmak telaşı.

TUBA NUR KATI
07.12.1997 tarihinde Malatya’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Türkçe
Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi. Şiirleri daha önce Karahindiba
dergisinde yayımlandı.
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Tanıdık Yabancı
Bir lavanta gibi kuruturduk yastık altında mutsuzluğumuzu
Üzerimize yorgan çekip sayardık yıldızları
Sevgisiz yataklarda çoğaltırdık özlemlerimizi
İmtina ederdik sarılmamak için
Temas etmesin diye çaresizliklerimiz
Odaların kapanıdır bir nevi duvarlar
Zaman çırpınıp dururdu nemli kirpiklerimizde
İçimize koca bir boşluk doluverirdi
Alıp verdiğimiz nefesten öte
Uzaklardan t/uzaklara görünmez bir yol var
Gitmek gibi,bitmek gibi,yitmek gibi en çok
Tanıdık yabancıları bağlayan o ince ipler
Kanatacak bizi her harekette
Üç adımlık ömrün sonsuz voltalarında
Dünyayı sızlatırdı yorgun adımlarımız
İntiharlar tasarlardık belleğimizin kalpsiz balkonlarında
Bir sepet gibi sarkıtırdık hiçliklerimizi kendimizden aşağı
İçine acıklı çelişkiler dolardı
Ve kemiklerimizde vücut bulurdu yalnızlık
Ağlardık sancısını yüzümüze kustukça aynalar
Tükürürdü yansımasını çehremize usanmadan
Ne zaman narı düşse içimize aşkın
Bir ceket gibi giyiverirdik ürpertisini yaşamın

BEYZA OKUMUŞ
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Begonvilim
Begonvil misali sevdam sarsa kalbini
devindirir ruhumu bir tatlı basınç
nisan yağmuru gibi anlık ve ıpıslak
beni benden alıp sürüklüyorsun
süzülür göz ucundan
aşka davet bir mavi
beni mısra mısra
beni uçsuz bucaklara
beni mecnun, meçhule uçuruyorsun.

BERRİN CİVGİN GÜMÜŞ
11 Ağustos İstanbul Üsküdar doğumlu .Öğrenimi Üsküdar'da tamamladı. Yaşantısının bir bölümünde Hayaldenizi adlı şiir sitesinde moderatörlük aynı zamanda Hayaldenizi FM' de Radyo yayıncılığı yaptı.Hayaldenizi Antolojisi, Nif
Sanat, Silgi ve İzmir İzmir dergilerinde şiirleri yayımlandı..
2013 yılında İzmir'e yerleşen Berrin Civgin kısa bir evlilik yapmış Gümüş Soyadını almıştır. Halen İzmir de oturmaktadır.
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Bir Başkaldırı Manifestosu Olarak
Altay Öktem Şiirinde Anti-Otoriter Tavır
İLTER OK
16 yaşında öldürülen
Alexis Grigoropoulos (αλεξης γρηγοροπουλος) için…

Foto: Zeki Çelik
Altay Öktem, ilk şiirlerini 80’li yılların sonunda dergilerde yayınlamaya
başlamış, şu ana kadar yayınlanmış
dokuz şiir kitabının yanı sıra çok sayıda roman, öykü, deneme, inceleme
kitabına da imza atmış çok yönlü bir
şair. 1988 Ali Rıza Ertan, 1991 Yaşar
Nabi Nayır, 1995 Orhon Murat Arıburnu ve 2000 Cemal Süreya şiir ödüllerinin sahibi olan Öktem, fanzinler
ve yeraltı edebiyatı alanında yaptığı
çalışmalarla da oldukça dikkat çekti.

Sukuşu, 1992 yılında, bir-kaç ay
ara ile yayımlanır. Buna rağmen
Eski Bir Çocuk’un, daha çok 80’li
yılların sonlarında yazılan ilk
dönem şiirlerini, Sukuşu’nun ise
90-92 yılları arasında yazılan
şiirleri içerdiğini söyleyebiliriz.
Her iki kitaptaki şiirler dünya
görüşü ve politik duruş olarak
aynı çizgidedir; ancak şiirlerde
kullanılan imgelerin yapısı ve imge kullanımı açısından belirgin
farklar göze çarpar. Her iki kitapta
da bireysel duyarlığı ihmal
etmeyen, hatta yer yer ön plana

Altay Öktem’in ilk şiir kitabı o-lan
Eski Bir Çocuk ve ikinci şiir kitabı
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alan toplumcu gerçekçi bir şiir anlayışı
hakimdir. Eski Bir Çocuk’ta yer alan
“Kavgada ölmüş gibi güzel yüzün
aklımda”, “bir mermi saplandı kaldı
ve kanamayı unuttum ayrılınca”,
“bütün martılardan kuşku-lanıyorum
denizsiz bir ülkesin sen” gibi güçlü
dizeler, tek bir kişiye (sevgiliye)
yönelik olmakla birlikte toplumcu
duyarlığı yoğun biçimde yansıtan,
aşkın toplumsal süreçlerden kopuk
yaşanamayacağını savlayan dizelerdir.
“Karanlık Ayetleri” ve “Devlet” adlı
iki bölümden oluşan Sukuşu’nun ilk
bölümü kutsal kitaplar çerçevesinde
bütüncül bir yapı gösterir. İkinci
bölümde ise ağırlıklı olarak devlet
sorgulanır. Eski Bir Çocuk’ta belirgin
biçimde göze çarpan; II. Yeni şiirine
benzer çağrışımlar içeren imgelerin
top-lumcu gerçekçi şiire dahil edilme
özelliği, Sukuşu’nda, Altay Öktem
şiirinde daha sonraları daha da belirgin
bir hale gelecek olan “ironi”yi de içine
alarak
pekişir.
Buna
karşın,
Sukuşu’nda, din ve devlet çerçevesinde yapılan toplum eleştirisi ön
plandadır. Bunu özelliği vurgulamak
önemli; çünkü Altay Öktem şiiri bir
süre sonra yüzünü sokağa daha çok
dönecek, dili ve imge yapısı bir ölçüde
farklılaşacak, ilk dönemlerdeki II. Yeni
özellikleri taşıyan toplumcu gerçekçi
bakış açısı karanlığın i-çinden
seslenen, topluma öfkeli birinin diline
yaklaşacak, yeraltı edebiyatının ve
Beat kuşağının şiirsel özelliklerini de
harmanlayarak
evrim-leşecek
ve
zenginleşecektir.

birinin çığlığıyla karşılaşıyoruz.
Kitap, Yeni Ahit’ten bir sureyle
başlıyor. Şair, daha kitabın
başında, tanrı değil insan eliyle
yazılmış kutsal metinlerle (şiirlerle) karşılaşacağımız konusunda bizi uyarıyor. Zaten daha
sonraları Altay Öktem şiirinde
kutsal kavramı da yerini “kurtsal”a bırakacaktır. Kitabın daha ilk
şiirinde tanrı ve din algısını
sorgulayan, hatta sarsan dizelerle,
bir araya gelmesine alışık olmadığımız uçuk ve erotik sözcüklerin harmanlanmasıyla oluşan
imgelerle karşılaşıyoruz. Atasözlerinin ve deyimlerin tersine çevirerek, anlamsal düzlemde karşıtına dönüştürülmesine de sıklıkla rastlıyoruz Altay Öktem
şiirinde.
“muhammed’in ucuza kapattığı /
koyun sürüleri / ya da İsa’nın
sakallarını sürterek geçtiği /
mühürlenmiş bacakların arası” ve
“akacak
kan
dururdu
damarlarımızda” gibi dizeler bu
iki tabuyu, yani din ve ecdat
meselesini irdeleyen imgelere
örnek olarak gösterilebilir.
Altay Öktem şiirlerinde tanrı
temasını sıkça kullanmaktan
çekinmemiş, hatta bu konuda
oldukça
cesur
davranmıştır.
Sukuşu kitabındaki “Su Ve Son
Üstü-ne” adlı şiirinde “tanrı”
kelimesiyle salt bildiğimiz tanrı
değil;
tanrılaştırılmış
bütün
kavramlar; yani ebeveyn, ulus,
milli değerler, kısacası erk’i temsil eden her kavram özgürlüğün
önün-de
engel
olarak
tanımlamıştır. “tanrı-ların suyu
çıktı, iktidardan düştü ba-bam /
dilimi bilmiyorsan kasıkla-rımdan

Özgürlüğün Karşısında Bir AntiKahraman: Tanrı
1992 yılının Mart ayında yayınlanan
Sukuşu’ndaki şiirlerde, hayata uyum
sağlayamamış, karanlıkta kalmış
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anla / sevgilim, obadya, gel yanıma”
dizeleri buna örnektir. Obadya aynı
zamanda Yehova inancının bir
tanrısıdır. Yani İslam’daki Allah’ın
Yehova inancındaki ismidir. Bu
dizelerle, üç semavi dine de gönderme
yapılmıştır. Sukuşu’nun genelinde,
tanrıyı kutsal kitaplardan yapılan alıntılarla vuran dizelerin yanı sıra, onu
kendi imgesel düzleminde alaşağı eden
“tanrı bir sanrıdır ama aldırma”
benzeri dizelere sıklıkla rastlarız. Bu
kitapta bir yandan kendinin ve
dünyanın tarihinden dışarı taşan,
atasözlerini tersine çeviren, öze dönüş
isteğindeki bir şair; diğer yandan kendi
dünyasını, ülkesini yeniden yaratma
isteğiyle yanıp tutuşan bir şair/militan
çıkar karşımıza.
Kitabın “Karanlık Ayetleri” adlı
bölümünde sıklıkla “kuş” temasının
kullanılması da dikkat çekicidir. Kuş,
Altay Öktem şiirinin ana izleklerinden
biridir. Genelde özgürlüğü ve barışı
simgelemekle birlikte; Öktem bu
imgeyi
‘istediği
zaman
çekip
gidebilme’ gücünü ve arzusunu
vurgulamak için de kullanmıştır.
Kuşun ulus, anne-baba, devlet ya da
din gibi kutsalları yoktur. Olsaydı,
özgürleşemezdi! Aynı zamanda kuş,

“Kuş Tanrısı” şiirindeki “zaten
kuşlar da tanrı tanımaz” dizesiyle
kuşun bu özelliğini vurgularken,
tanrıyı da, bir anlamda şiirinin
anti-kahramanı yapmıştır. Çünkü
tanrı,
iktidarın
başlangıç
noktasında, merke-zindedir. Bu
yüzden iktidarı reddetmenin ön
koşulu tanrıyı reddetmek, kuşlar
gibi tanrı-tanımaz olmaktır.
Tanrı’nın Yeryüzündeki Gölgesi Devlet:
Altay Öktem, Sukuşu’nun İkinci
bölümü olan “Devlet”in ilk şiiri
“Arkaik Tanrısı”nda öze dönüş ve
saf insan olma isteğine paralel
olarak, devlet örgütlenmesine olan
mesafesini açıkça ortaya koyar:
“arkaik tanrısı vardı bir de / biz
doğmadan önce bizim olan.” Aynı
şiirdeki
“padişahlar
bütün
zamanların
/
en
olmadık
soytarıları mıdır sence?” sorusu
da aslında bir soru değil, tezdir. Bu
şiirde, şimdiki zamana ve düzene
karşı bir reddediş hâkim-dir.
Şiirde bahsedilen arkaik tanrısı ise
“öz insan”ın ta kendisidir. Peki, bu
“öz insan” nedir? Kanımca öz
insan, mo-dern hayattan kopmuş,
ilkel dürtülerine geri dönen,
özgürce
yaşayan,
kentin
sorunlarından
ve
gelecek
kaygısından uzak, ilkel komünal
bir karakterdir.
“Sur” adlı şiirde yer alan “iç
cebimde saklıyordum nicedir / bir
düşülke’nin haritasını / erteledim
yanıldığım bütün kışları //
sıyırdığım bıçağı sokmadım hiç
kınına” dizelerinde sözü edilen
düşülke, o yılların karanlığından,
dar-be sonrası oluşan atmosferden
kurtul-ma isteğinin göstergesidir.

özgürlüğe düşman olanların karşısında
bir militan, tanrıtanımaz bir imgedir.
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Söz konusu olan pasif bir beklenti
değil, düşülke’-ye kavuşmak için
ödenecek bedele ha-zır olma durumu
ve mücadele azmidir.

dışına çıkamamak, kendi güvenli
ve küçük dünyanda ölmeyi
beklemektir evlilik. Bu da, bir
anlamda hayatı boşa harcamaktır.

Devlet ve devletin organları, Altay
Öktem’in 2005 yılında yayınladığı
Parça Tesirli adlı kitabında, bu kez
alaycı ve yok edici bir üslupla karşımıza çıkar:

Okul,
Eğitim,
Öğretmen,
Öğrenci
Altay Öktem, 1992 yılında yayınlanan Eski Bir Çocuk isimli
kitabında yer alan “Çoğalan”
şiirinde bir çocuk üzerinden
okulu, eli sopalı, ürkütücü
öğretmenleri
aktarıyor
bize:
“ellerinde sopalarla büyütüyorlar sesindeki yanlışlığı.” Aynı
şi-irdeki “ödevini yapmıyor bir
çocuk, örneğin / şiirler okumuyor
fuzuli’den / fuzuli denklemler
çözmüyor” dizel-riyle de eğitim
sistemini eleştiriyor. Kitabın
ilerleyen sayfalarında bu konuya
sık sık değiniliyor. Çünkü eğitim
sistemi, tek tip bireyler yaratmanın ve bu bireyler aracılığıyla
devletin devamlılığını sağlamanın
en kestirme yoludur. Kitaba adını
veren “Eski Bir Çocuk” adlı
şiirinde de “düşleri kavrulmuş
haylaz bir çocuk / umutları
tartaklanmış, denizleri çalınmış /
kaptan-ı deryalı tüm soruları /
tüketmekten
sorumlu
sınav
kâğıtlarında”
diyerek,
yine
eleştiri oklarını yöneltiyor eğitim
sistemine.

bir meclis bir meclise gel beraber
sümkürelim en geniş caddelerde,
ölelim!
bir ülke bir ülkeye gel beraber…
çekirdek
aile
kuralım
seninle
vergi verelim seviştikçe,
yargılanalım
dizi filmler seyredelim en
pijamalı
halimizle
bir ölüyü başka bir ölüyle analım,
deli
gibi
satın alalım; telefonlar, cipler,
mikro dalga
vibratörler…” dizeleri, bu kitapta yer
alan, sistem eleştirisinin en yoğun
olarak hissedildiği dizelerdir. Aile
kavramına karşı tutumunu sürdürürken,
aynı
zamanda
bunun
gerekçelerini de ortaya koyar Altay
Öktem. Günümüzde, hem yasal, hem
toplumsal anlamda evlilik kutsal kabul
edilmektedir. Bu kutsallığın resmi
olarak belgelendirilmesi ve sorumluluklarının yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. Oysa Öktem, evliliğin,
cinselliğin vergili hali ve bir çeşit
tüketim şekli, devletin en küçük yapı
taşı olan ailenin ise bir mikro iktidar
kurumu olduğunu söyler. Araba almak,
ev almak, dizi izlemek vb.
sıradanlaşmak, yani kısır bir döngüye
hapsolmaktır. Kısa-cası çemberin

1993 yılında yayınlanan, üçüncü
kita-bı olan Beni Yanlış Öptüler
Aslında, sıklıkla
şairin iç
dünyasını,
yalnızlığını
ve
karamsarlığını dışa vuran şiirlerden oluşur. İlk bölümü nehir şiir
olarak yazılan bu kitap aslında bir
aşkı anlatır. Ancak yaşanan aşk,
toplumsal koşulların içinde ele
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alınır
ve
dönemin
toplumsal
koşullarının bir sonucu olarak, ister
istemez “eksik” yaşanır. Daha doğrusu,
bu coğrafyada ne kadar yaşanabilirse,
o kadar yaşanır. Çünkü iki sevgilinin el
ele dolaştığı sokaklar, aynı zamanda,
yılını şaşırmış bir yal-vacın yürüdüğü
sokaklardır.

kazan kaldırmıştık
hayata. yürürdük
ellerimizde simsiyah bayraklarla
yürürdük.
Siyah bayrak anarşizm ideolojisini simgelemektedir. Altay Öktem’in 90 kuşağı şairi olmasını ve
90’larda anarşizmdeki yükseliş
ivmesini bir arada düşündüğümüzde, Öktem’in 90’ların başında, sosyalist gerçekçi anlayışla
sorduğu soruların cevabını 90’lı
yılların ortalarından itibaren, anarşist bir bakış açısıyla cevaplamaya başladığı sonucuna ulaşabiliriz. Özellikle dördüncü şiir kitabı
Çamur Şiir’de yer alan “Kral” adlı
şiirdeki şu dizeler, çocuklara
yönelik isyan çağrısını açık
biçimde gösterme-si açısından
önemlidir:
camları kırın çocuklar çöpleri
devirin
lastiklerini yakın arabaların
ıslak bir köpek gibiyim başka
şeyler de yapın
ölülere küfredin çiçekleri koparın
fünyesini çekin geçen zamanın.

onların,
garlarda yolcuların, özlemlerin yollarda
kırlarda serinliğin
ev kadınlarının, okuldan kaçıp
sokakları avuçlayan, sinema kapılarında
-düş de olsa- filmler kadar güzel bir
dünya kuran
haylaz çocukların
öğretmenlere, müezzinlere,
babalara inat
onların"

dizelerinde olduğu gibi, modernizmin
hayatlarını kolaylaş-tırmadığı, aksine
ezdiği, engellediği kesimlere; öğrencilere, garlardaki yolculara (çünkü
garlara zenginler gitmez), ev kadınlarına seslenir Altay Öktem.
Öğretmenlere, müezzinlere ve babalara inat, yaşama tutunanların
hikâyesini anlatır.
Tüm bu eleştirel bakış zamanla
sertleşecek, sistem eleştirisi, siste-mi
yıkmaya yönelik bir çağrıya dönecektir
Altay
Öktem şirinde.
2003’te
yayınlanan altıncı şiir kitabı Sokaklar
Tekin Değil’de yer alan “Yıkılış
Suresi” adlı şiirde aynı konuya, bu kez
şöyle
deği-nir:
çocukluğumu geri istiyorum eski
öğretmenimden
yalanları unutmadım, 23 Nisan’ları
kulağımı çekenleri, kötü şiirleri
gençliğimi geri istiyorum, paslı
dişlerini
Aynı kitapta, tüm bu karşı çıkışın
ideolojik temelini açıklar: küçücüktük;

Aile
Altay
Öktem’in
daha
ilk
kitabında, Eski Bir Çocuk’ta yer
alan “büyükan-nemin anlattığı
masalları hemencecik unuturdum
/ ben unuttukça güzelleşirdi
dünya, kuşlar havalanırdı /
çiçekler
açardı,
yeşillenirdi
dünya” ve “yaşam diye sunulanı
inkârdı ilk gençliğim” dizeleri,
aileye,
geleneğe,
toplumsal
söylemlere,
bize
dayatılan
bilgilere, verili gerçeklere karşı
nasıl bir başkaldırı içinde
olduğunun kanıtıdır. Sokak-lar
Tekin Değil adlı kitabındaki “Tek”
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şiirinde ise “ben nasıl öldürürüm şimdi
babamı / tek bıçak darbesiyle?” diye
sorarken, aslında babadan çok iktidarı
hedef almıştır. Beni Yanlış Öptüler adlı
kitabında yer alan bir şiirde de babası
için şunu söyler: "şimdi emdi-ğin
kulaklarımı babam / çekerek büyütmüştü beni." Baba figürü, hem aile
reisini hem de devleti temsil etmektedir Altay Öktem şiirinde. Çünkü bu
topraklarda devlet, babadan farksızdır
ve şair babaya cephe alırken, aslında
topyekûn iktidara, iktidar kavramına
cephe almaktadır.
Şair, Hayat Bazen Çentiklidir adlı deneme kitabında da bu konuya değinmiş, şiirindeki bu dizeler hakkında
şunları söylemiştir: “bu dizeler, zaten
imgesel cinayetler konusunda si-cilim
kirli olduğundan, babamın aramıza
ciddi bir mesafe koymasına neden
oldu. Şiirdeki “baba”nın kendisi
olmadığını, “iktidar”ın kastedildiğini
söylemem işe yaramadı. Öyle ya, en
yalın haliyle aile babası da iktidarın
bir parçasıdır.”
Altay Öktem’in 2005 yılında yayımlanan Parça Tesirli ve 2009’-da
yayımlanan Dört Kırıtık Opera adlı
kitaplarında ise ebeveyn ek-seninde
gelişen anti-otoriterliğe yalnızca birkaç
dizede
rastlayabi-liyoruz.
Parça
Tesirli’de “anne, kulağımı çekmeden
önce / son di-leğin ne diye sor, allah
aşkına!” ve “belki kırık yumurta
ikiziyim babamla” dizeleri yer alırken,
Dört Kırıtık Opera’daki “Re-simdeki
Nar” şiirinde babayı öl-dürmüştür
Öktem: “o anda do-nuklaştı gözleri
babamın / mermilerin dördü de
saplandı alnına.”

Toplum ve Toplum Ahlakı
Altay Öktem’in özellikle son şiirlerinde toplumdan kaçma isteği

yoğun olarak hissedilirken,
nefret gibi anti-sosyal özellikler de görülmeye başlanır. Bu
anti-sosyal yaklaşım, toplum
tarafından itici ve rahatsız edici olarak kabul edilen her şeyi
toplumun gözüne sokma ve uluorta sergileme isteği olarak
açığa çıkar. Bu tavır zaten Altay Öktem şiirinin hemen hemen bütün evrelerinde görülmektedir. Fakat, asıl vurgulanması gereken, bu tavrın zaman
içinde bir çeşit toplum düşmanlığına dönüşmüş olmasıdır. Bu düşmanlık, toplumdan
umduğunu bulmak ya da
bulamamak sorunsalından kaynaklanmaz. Çünkü toplumdan
bir beklentisi yoktur Altay Öktem’in. Deyim yerindeyse, hayatın önünde bir engel gibi
duran, yaşama ket vuran toplumsal değerlere duyulan bir
“bulantı” söz konusudur.
Sokaklar Tekin Değil adlı
kitabındaki “Ahabdullah” şiirinde
şu dizeler yer alır:

ben bu kadar yalnızsam
coğrafyadan kovulmuş ıssız bir
ırmağımdır kendi kendime
bir sokak köşesinde tek
kurşunla vurulmuş
emekli bir palyaçoyum
tarihinizde
İlk kitabında okuyucuya ayetler
yollayan peygamber, artık toplumu hayatından itelemeye çalışan
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ve ona karşı tutum alan bir sosyopat
kimliğine bürünmüştür. “her evin arka
odası; her mahallenin / bir arka sokağı
var yani değer yaşamaya” diyerek,
artık olgunlaşmış olan genel izleğini,
arka odalara, arka sokaklara sığınarak
koyar ortaya.

Güncel Politik Konular,
Yoksulluk ve Anti-Militarizm
Öktem’in Sokaklar Tekin Değil
kitabında, ülkenin gündemine ve
yakın tarihine yönelik göndermeler yer alır. Örneğin “Koduğumun
Kamyonu” isimli şiirinde Susurluk olayına gönderme yapar ve bu
olayı ülkenin genel tarihinin bir
parçası olarak gördüğünü söyler:
“sobe! / koduğumun kamyonu
çarptı tarihinize.” Ayrıca, 90’ların sonundaki ölüm oruçlarını
“Ölüm Dirim Orucu” şiirinde işler
ve
girişinde
“ölümü
kucaklayacak kadar geniş kolları
olanlara; onlara” diyerek şiirini
ölüm
orucunda
hayatını
kaybedenlere ithaf eder.
Aynı kitaptaki bir diğer dikkat
çekici taraf da Öktem’in antimilitarist tav-rıdır. Hayatı ya da
aşkı anlatırken bile nesnel olarak
savaşla, askerlikle bir bağlantı
kurar:

Parça Tesirli adlı kitabında, aşk ve
yalnızlık daha da ön plandadır. Sıklıkla “ahlak”ı sorgular, toplumsal ahlakı reddeder. Aynı kitapta kadını incelediği; hatta kadın orgazmına değindiği şiirler oldukça dikkat çeker. Kadının cinsel özgürlüğü ve toplumsal normlara başkaldırışı, özgürlük temasının
geleceği bakımından çok önemli bir
yer tutmaktadır Altay Öktem şiirinde.
Sukuşu adlı kitabındaki “kızını dövmeyen babaların / dizinin önemi nedir
toplumumuzda”
dizeleri,
daha
sonraları yazdığı şiirlerde radikalleşecek, “bu katmerli kadınlar
şöööyle gerine gerine / orgazm olurlar
mı” sorusuna evrilecektir.
Altay Öktem’in içsel dünyası, bir
anamda Joker’in iç dünyasıdır.
Özgürlüğünü kısıtlayan her şeye; dine,
devlete, tabulara hatta topluma
karşıdır. Varoluşçuluğu, anarşizmi ve
II. Yeni şiirini harmanlamış, bize
dayatılan her türlü değere karşı çıkmak
uğruna sosyopat bir kimlik olarak
görülmeyi göze almıştır. Dört Kırıtık
Opera adlı kitabındaki bir şiirinde
şöyle der mesela: “sırra kadem bassa
bu halk aniden / pek sevinirim”. Yine
aynı kitapta yer alan bir başka bir şiirde
ise “bir ara marx bir ara freud bir ara
/ sartre, camus, oğuz atay ve kerrane
tatlısı” diyerek, içindeki öfkeyi, kendi
okuma ve yaşam serüveninde kimlerle
ilişkilendirdiğine,
har-manladığına
dair ipuçları verir.

aldığımız topraklara kim

yerleşecek şimdi?
kim ekecek kim biçecek askerleri
topla manuel
fazladan kaç bayrak daha
dikeceğiz kim bilir
ölüleri gömmek için kaç mezar
daha
tüfek omuza deme komutanım,
komik oluyorsun
omzum olsa başka şeyler
yüklerdim üstüne

bir palyaçonun burnunu
örneğin
dövüşçü horozların kopan

tüylerini
kullanılmış bir mendili koyardım
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diyerek, savaşa, askerliğe ve silaha
karşı tavrını açıkça ortaya koyar. Çünkü geniş bir alanı kapsayan özgürlük
düşüncesinde, anti-militarizm, antiotoriterliğin ayrılmaz parçadır.
Öktem Eski Bir Çocuk kitabında yoksulluğa değinir. Biliyoruz ki, yoksulluğun özgürlükle doğrudan bağlantısı
vardır ve özgürlüğe karşı olan politikalar, halkı yoksullaştıran politikalarla
iç içedir. Bu kitabında “açlık kol gezer
kenar mahallelerinde / gecekonduları,
kokteylleri” derken, kokteyl sözcüğünü yoksulluğun bir göstergesiymiş gibi kullanması dikkat çekicidir. Elbette
burada sözü edilen kokteyl, molotof
kokteylidir.

Sonuç
Hemen hemen bütün şiirlerinde
politik bir duruş sergileyen, anarşist bir tutum takınan Altay Öktem, kalemini hiç sakınmadan aile, toplum, devlet, okul gibi toplumsal kurumları eleştirmiş, hatta,
Dört Kırıtık Opera kitabındaki
“Cambaz Yürür İp Kopmaz” şiirinde “sandıklara oy atan fasulyeden bir halk” diyerek, bir yutturmaca olarak gördüğü demokratik parlamenter sistemi eleştirmekten de geri kalmamıştır. Sandıklara oy atan fasulyeden halkı
başka bir şiirinde de şöyle tanımlar: “orta asya’dan uzanan maşallah bir kısrağın başını / almış
gibi ağzına hardcore / şalvar fetiş
kasket makat.” Gözümüzde canlanan Anadolu esnafıdır daha çok;
pavyona giden çiftçiler ya da tüccarlar!
Gündelik hayatın bütün sıradanlığından ve bürokratik yaşamın
soğuk yüzünden sıyrılma isteğiyle, gündelik hayatın tiranları olan
din, kültür, hukuk, gelenek, görenek gibi kavramlara karşı cesur bir
dille karşı koyması, içinde yaşadığımız koşullarda Altay Öktem şiirini daha da önemli kılıyor.
25 yıllık şiir birikimi ve 9 kitaplık
külliyatıyla, direnme gücümüzü
kaybetmememiz için, tutunacak
bir dal uzatıyor bize Altay Öktem.
*İlter Ok, Mersin Çağ Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı
bölümü mezunu. Aynı okulda
Psikoloji bölümünde yüksek
lisans yapıyor.
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Müesser Yeniay: Kadının Şiirdeki Zaferi
MEHMET YILMAZ

Müesser Yeniay Özdemir İnce ve Ahmet Oktay (oturan) ile
Sevgiliyle Daimi Konuşma Müesser
Yeniay’ın okuyucusuna armağan
ettiği son eseri. Dibine Düşüyor Karanlık da (2009), Yeniden Çizdim
Göğü (2011) ve Ben Olmadan Çöller Vardı (2014) şairin daha önceki
eserleri. Telif eserleri sadece bu şiir
kitaplarıyla sınırlı değildir. Bununla
birlikte çeviri eserleri de bulunmaktadır. Macaristan’da, ABD’de, Fransa’da, Vietnam’da, İspanya’da, Kolombiya’da, Hindistan’da, şiir kitapları yayımlandı, şiirleri çeşitli dillere çevrildi.
Müesser Yeniay, Nordik Dergisi’nin beşinci sayısında Alkan Kılıç ile
yaptığı söyleşide modern şiirin ne

olduğunu anlatmayı kendine ödev
bildi[ğini] söyler. Bu ödevi de başarıyla yerine getirmektedir. Türk şiirine üç eserle katkıda bulunan şair,
entelektüel anlamda da çağdaşı olduğu dönemin şiirinin temsilcisi
konumundadır. Bu anlamda Öteki
Bilinç: Gerçeküstücülük ve İkinci
Yeni (2013) adlı eseri bu konumunu
kanıtlayacak yetkinliktedir. Bu yetkinliği Sevgiliyle Daimi Konuşma
şiir kitabının girişinde de görmek
mümkündür. Eserin girişinde kendisinin kaleme aldığı "Şiir Yazma Politikaları ve Bir Şiirin Doğuşu" başlıklı çalışmasına yer vermiştir. Bu
çalışmadan hareketle şairin ciddi
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anlamda şiir poetikalarına eğildiğini
söylemek mümkündür. Şiir poetikalarından ve kendi Recm şiirinden
yola çıkarak şiirin ne olduğu üzerinde durmaya çalışmıştır. Eserin
‘Önsöz Yerine’ başlığıyla yazdığı
kısımda ise şiir yazmak şaire göre bir
‘varoluş neşesi’dir. Bu varoluş
neşesi dizelerinde görülmektedir.
Yazmanın Fenomenolojisi şiirinde
yazmak –belki- de şehvettendir
(Yazmanın Fenomenolojisi) diyecektir. Aynı şiirde boş sayfayı davetkâr bir nesne olarak görür. Şairin
varoluş neşesi olarak değerlendirdiği şiir yazma eyleminin şehvetten ileri geldiğini iddia etmesi varoluşun
kendisini düşündürmektedir. Bir insanın biyolojik açıdan varoluşunda
da şehvet unsurunun varlığı aşikârdır. Bu durum ontolojik açıdan şiirin varoluşu ile insanın varoluşu
arasında bir benzerlik kurmamızı
mümkün kılar. Biyolojik varoluşun
ötesinde insanın asıl varoluşunun
yazmakla mümkün olduğunu belirten şair; mutluyum çünkü / yazarken
ben (Binbirgeceşiirleri) dizelerinde
de bu varoluşun neşesini okuruna
aktarır. Ayrıca yazmanın çeşitli
yansımalarını da okura aktarır. Her
şiir yazdığımda / sıkılmış bir portakal gibi / kalıyorum / kabuğumla baş
başa
(Portakal ) dizelerinde
görüldüğü gibi şiir yazmanın bir
sorunsalını ele alarak her şiirin sonunda kendinden bir şeylerin kendisini terk ettiğini dile getirir.Ancak
bu duruma çare yine şiir yazmaktadır: yazmak olmasa / dağılacağım
zerrelerime (Paramparça )…

sorunu, bir problemi vardır. Şair, ele
aldığı sorun ve problem üzerine
düşüncelerini; estetik bir biçimde
günlük dilin dışında bir şiir dili oluşturarak ortaya koyar. Yani şiir,
sorunlar üzerine saf bir düşünce hali
değildir. Zira Mallarme ‘Şiir fikirlerle değil, sözcüklerle yazılır.’der.
Bu söylem bağlamında bakıldığında
Türk şiirinde klasik/divan şiirinin
yeri önemlidir. Ancak klasik edebiyatın ardından gelişen batılılaşma
hareketlerinin yaşandığı dönemde
gelenekle ilişki kurmak sorunsallaşmıştır.

Daha sonraki dönemlerde de zaman
zaman yaşanan şiirin dar ideolojik
kalıplara hapsolması, Türk şiirinin
sığlaşmasına sebep olmuştur. Bu sebeplerin de etkisiyle Türk şiirinde
güçlü poetik söylemler gelişememiştir. Türk şiirinde 1980’li yıllara
kadar seyrek olarak görülen klasik/
divan şiirinden beslenen şairler
1980’li yıllardan sonra kendine daha fazla alan bulmaya başlamıştır.

Yeniay, şiirin bir sorun, bir problem
üzerine düşünme biçimi olduğunu
ifade eder. Bu yüzden her şiirinin bir
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Müesser Yeniay’ın şiirinde klasik/
divan şiiri etkisi görülmektedir.
Nordik Dergisinin beşinci sayısındaki söyleşisinde ‘Şiir hem gelenekle hem de gelecekle ilgilidir.’ sözüyle de zaten tavrını ortaya koymaktadır. Bu söylemdeki tavrı şiirlerinde de görülmektedir. Leyla Hanım’dan, Nazım Hikmet’ten alıntıların; Yunus Emre’ye, Tanpınar’a
göndermelerin bulunduğu şiirler
vardır. Haydar Ergülen ‘Yeniay’da
geleneğe saygı kadar, hatta daha
çok da sevgi var.’der. Şair‘Beni Dalımdan Koparasın Diye’ şiirine Leyla Hanımın şu dizelerini alıntılayarak başlar.
Ezelden rûhı şâd olsun biz üstadımız Leylâ
Elif-bâdan evvel nusha-i aşkı
okutdurdı.
Leyla Hanım bu dizelerde Leyla –
Mecnun aşkının Leyla’sını kendisine üstad olarak görür. Onun sayesinde daha okuma bilmeden aşk
nüshasını okuduğunu dile getirir.
Leyla Hanım beşeri aşk üzerine kurduğu şiirinde kendisiyle Leyla arasında bir bağ kurarak aşkı kadın duyarlığıyla ele almak istemektedir.
Aşk, Yeniay’ın şiirinde de işlediği
sorunlardan birisidir. Bazen içli bir
nida gönderir, ah aşk / kutlu uzaklık.. (Serçe) sözleriyle… Bazen aşkın tanımını yapar dizelerinde: ‘Benim dışımda / bir bedenim daha / var
/oysa ağrı bu (Aşk) Şaire göre; aşk
bit[tiğinde] ise yürek / recm edi-len
bir kadın gibi kalır / gerçeğin
ortasında (Recm)… Aşk bittiğinde
yüreğin bir kadına, hatta recm edilen bir kadına benzetilmesinin bir
mesajı vardır. Şair, aşkı kadın duyarlığıyla kadına özgü problemlere
göndermelerle anlatmak ister.

Buradan hareketle şairin kadın-erkek ilişkilerini ve eril-dişil sorununu
da gündeme getirdiğini belirtmemiz
gerekir. Tanrı, Hucurât suresi onüçüncü ayetinde ‘Ey insanlar, biz sizi
bir erkek ve bir dişiden yarattık.’ diyerek erillik-dişillik sorununu başlatmıştır. Şair de bu soruna çeşitli açılardan bakmaya çalışır. Şair, Tanrı
ki ayrı tuttu ikimizi / neden birleştirmeye çalışıyor şimdi / yakarak arzunun ateşini / en dibimizde (Elma)
dizeleriyle Tanrı’nın yarattığı çelişkiye dikkat çeker. Tanrı, insanı
hem bir erkek ve bir dişiden olmak
üzere birbirinden ayırarak yaratmış
hem de aşk ateşini yakmıştır. Bu hâle itiraz iki ayrı dalda / aynı elma
(Dal ) dizelerinde de vardır. Şaire
göre; aşk birlik – teklik hali olarak
algılanmaktadır. Aşk hâsıl olduğunda artık bir erkek ve bir dişi yoktur.
Aşk sevgilileri iki ayrı bedenden
sıyırıp tek bir bedene sığdırır. Şair,
kendisiyle yaratılış arasındaki çelişkiyi yakalamıştır. Ayrıca şiirin
başlığının ‘Elma’ olarak seçilmesi
71

de tesadüf değildir. Rivayet odur ki;
Adem ile Havva cennette yaşamaktadırlar. Tanrı onların buradaki yaşamlarına müdahale etmez. Ancak
kendilerine yasaklı ağaca yaklaşmamaları gerektiği bildirilir. Yasağın cazibesinin ve insan merakının tahrikiyle Adem ve Havva bu
yasak ağaçtan meyve yerler. Cennetten kovulup dünyaya gönderilmeleri de bu vesileyle olmuştur. Bu
yasak ağacın meyvesi kimilerine
göre elma, kimilerine göre buğday
veya daha başka şeylerdir. Hâkim
görüş elma olduğu kanaatindedir.
Elma cennetten kovulmaya sebep
olmuştur. Yine hâkim kanaate göre
Adem’i yasak meyveye ikna eden
Havva’dır. Aslında ‘elma’ figürü bir
bakıma kadının zaferini temsil eder.
Şairin de başlık olarak Elma’yı tercih etmesi bu bakımdan daha anlamlıdır. Zira şairin, şiirinin dili, kadın dilidir. Dolayısıyla şair kadının
temsilcisidir. Şiirlerinde de açıkça
kadınlığını ifade eder: kadınım, şairim ( Regl ), kadınlığımız insanlığımızdan önce (Ceviz), bir kadınım
(Bu Dünya Erkek), yarım bir kadınım ( Yarım Kadın )… Ve dolayısıyla kadına dair sorunları şiirinin
ana eksenini oluşturur. Aşk sorununda da, erillik-dişillik sorununda
da kadını ve kadınlığı merkeze alarak söylemini geliştirir. Şiirinde kadınlığı üzerinden yola çıkarak içinde bulunduğu hâli sorgular: Hangi
Allah’ın kulu / hangi annenin çocuğuyum ben ( Hangi Allah’ın Kulu )
şeklinde bir sorgulamaya girişen
şair, şiirini kadının ötelenmesine
isyan ile bitirir: dünya erkekler için
kuruluyor / erkekler için bozuluyor
(Hangi Allah’ın Kulu )… Şair kadın
ve erkeğin hâldeki durumundan ha-

reketle kadının bu dünyadaki ötelenmişliğine işaret etmektedir. Çünkü dünyadaki kadın bu kocaman
yeryüzü gibi / ağaçsız[dır] ( Bu
Dünya Erkek ). Çünkü bu dünyada
kadın; nefes aldığı için suçlu[dur]
(Yarım Kadın). Çünkü bu dünyada
kaba düzen (Sel ), plastik hayat, Çin
malı düzen (Ceviz) hâkimdir. Çünkü
dünya sevmeyi bilmeyen erkekle[rle]( Yarım Kadın ) doludur. Çünkü
dünyaya her gün başka bir ateş düş[mektedir] (Taş ). Çünkü bu dünya
güçlü, ödlek, sahtekâr[dır] (Bu
Dünya Erkek). Çünkü bu dünya
erkekler için kurul[makta] / erkekler
için bozul[maktadır]( Hangi Allah’ın Kulu ). Ve şaire göre erkeklik /
büyük hastalık[tır](Hastalık). Dünyaya dair atfedilen sıfatların birleştiği nokta erkektir. Hâkimiyet kuran
erkek / erkeklik dünyayı yaşanmaz
hale getirmiştir. Bu dünya düzeni
içindeki kadın/şair kendini erkeğin
karşısında konumlandırmıştır. Tam
da bu noktada, bu karşıtlığın ortasında aşkı nerede konumlandırmamız gerektiği düşünülebilir. Bunun
için şairin, şiirlerinde sevgiliye seslenişlerini ele almak gerekir. Ben
dünyaya senin kolların için fırlatıldım.(Sevgiliyle Daimi Konuşma 3
)diyen şair Heidegger’in ‘İnsan
dünyaya
fırlatılmıştır.’söylemine
göndermede bulunarak dünyaya
fırlatılma sebebinin sevgili için olduğunu belirtir. Oysaki ilk insanın
dünyaya gönderilmesi / fırlatılması
bir kovulmadır. Yani bir nevi cezalandırma vardır. Ancak şairin şiirinde fırlatılan / kovulan özne sevgiliyle ödüllendirilmiştir. Bir başka
şiirinde sevgiliye; tavaf edelim gel /
sınırlarını aşkın.. (Arzu) dizeleriyle
seslenerek sevgiliyle yaşadığı aşka
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kutsallık atfetmektedir. Şiirin devamında da; gel sığ bedenime / beni
ittir, ötele (Arzu)diyerek sevgiliyle
aynı bedende bir / tek olmak ister.
Sevgiliyi bedeninde hapsetmek ister; sen bir kuşsun, serçe / kafesin
bedenim (Serçe). Şair sevgiliyi sevmenin büyüsü içindedir; hâlâ büyüsüyleyim/ seni seviyor olmanın (Büyü ). Ve sevgiliden de bu sevginin
karşılığını dilemektedir; kalbin yettiğince / sev beni.. (Kar)...
Müesser Yeniay’ın şiirindeki dünyaya yönelik erkek/erkeklik üzerinden kurduğu benzetmelerden sonra
sıralanan sevgiliye dair dizeler bir
çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Erkek/erkeklik olgusuna feminen bir
tavırla sert eleştiriler getiren şair
aynı sertliği sevgiliye dair kaleme
aldığı şiirlerinde göstermemektedir.
Onun bu tavrının sebebi; ataerkilliği, toplumda hâkim olan otoriteyi
ve toplumun her alanındaki iktidar
sahiplerini erkekle özdeşleştirmesinden kaynaklıdır. Helene Cixous’un ‘Ataerkil gelenekle mücadele ancak feminen bir söyleyişle
mümkündür.’sözünden hareket eden
şair feminen söyleyişi bir mücadele
aracı olarak görmektedir. Ve bu
yüzden hâkim olan ataerkil geleneğe, otoriteye, iktidara yönelik eleştirilerini erkek üzerinden dile getirmiştir. Egemen gücün, otoritenin,
iktidarın temsilcisi konumundaki
erkeğin karşısında ezilen konumunda kadın vardır: kadınlığımız insanlığımızdan önce /-çünkü kadınız diye bunca ezilme- (Ceviz). Şair, ezen
-ezilen bağlamında değerlendirdiği
insanların hâlini kadın- erkek üze-

rinden dile getirmiştir. Günümüz
şartlarına bakıldığında ezilen bireyin hâlinin kadın üzerinden anlatılması son derece isabetlidir. Ataerkilliğin hâkim olduğu toplumlardaki otorite; kadının, insanlığını
öteleyip kadınlığını öne çıkararak
onun ötekileştirilmesini, yalnızlaştırılmasını, sindirilmesini meşrulaştırır. Bu durum hâkim otorite ya da
iktidarın; bir toplumda ırksal azınlıkta olanların ırklarını, dinsel azınlıkta olanların dinlerini öne çıkarıp
onların insanlığını / insan oluşunu
ötelemesine benzemektedir. Böylece o topluluğa ait hâkim ırktan, hâkim dinden insanları kendi söylemi
altında birleştiren otorite hem gücünü artırır, hem de uygulayacağı yöntemleri meşrulaştırır. Ayrıca şair bu
hâli yani ezilenin sesini genel olarak
kadın üzerinden aktarsa da sadece
bununla yetinmez: Suriyeli bir çocuk sahile vuruyor / Cizre’de halk
kör kurşunlarla doyuyor (Vazo)…
Şair ezilen bireyin, kadının, çocuğun yani ezilen halkın sorunlarını
şiir estetiği içinde okuyucusuna aktarmıştır. Yeniay şiirinde çözüm de
sunar: kadınlığımız değil, insanlığımız önceliklidir. Irksal ya da dinsel
paydalarda değil, insanlık paydasında birleşmek gerekmektedir.
Sonuç olarak; Sevgiliyle Daimi
Konuşma'daki şiirleri incelendiğinde politik ve feminist bir tavırla
yazıldığı görülmektedir. Kabul edilmelidir; Müesser Yeniay, Türk şiirinin yetkin bir temsilcisi konumundadır. Hem şairliği, hem de entelektüel birikimiyle...
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Suya Yazmak
DOĞAN FUAT
Bir meraktır başladı şiir çevresinde. Kimmiş
bu Doğan Fuat? İnanıyorum ki benim kim
olduğumdan daha önemli olan ne yazdığımdır. Bunun üstünde durulması, değerlendirilmesi benim için elbette bir ölçek olacaktır. Ancak bunca iştahlanmamam gerektiğini Metin Cengiz ile konuşup konuyla ilgili
düşündüğümde acıyla anladım. Öyle ya,
mesela sadece günümüzden (halen yaşayan,
Allah hepsine uzun ömürler versin) bir Özdemir İnce, Hilmi Yavuz, Doğan Hızlan,
Celâl Soycan, Orhan Koçak, Enis Batur,
Metin Cengiz, Abdülkadir Budak, Veysel
Çolak, Haydar Ergülen, Metin Celâl, Mahmut Temizyürek, Yavuz Özdem, Salih
Bolat, Orhan Kahyaoğlu, Oktay Taftalı,
Yücel Kayıran, Osman Çakmakçı, Onur
Akyıl, Müesser Yeniay... vb. Onca eleştiri,
teorik yazı, deneme yazan, antoloji hazırlayan yazar. Bunlar bile doğru dürüst değerlendirilmemişken kim daha ilk yazısı çıkan
birini ciddiye alır? Zaten Metin abi de bana
"Hiç heveslenme, kursağında kalır, benim
sana dediklerimle yetinmeyi bil. Celâl sana
övücü sözler ederse, bu da seni şımartmasın. Yapılacak çok iş var ve genç şairlerin
yazdıkları eleştiri bekliyor." deyince, artık
dergiye benimle ilgili ne gibi tepkiler geldiğini uzun zaman sonraya bırakmaya karar
verdim. Hele de Metin abinin şu insanı derinden etkileyen sözleri: "Bu dergide yazanlar bunu sürdüremediler ya da sürdürmediler. Kısa zamanda kibirlendiler. Bu işin bir
sabır gerektirdiğini, derginin bir okul olduğunu, önerilerin insanı zenginleştirdiğini
göremediler. Hepsi dergide yazmayı bıraktıktan sonra ya tamamen sustular, ya orada
burada bir iki yazı patlatıp bu işten sıyrıldılar. Bazıları ise mış gibi yapıyor. Umarım
yanılıyorumdur..." Biraz sitem, biraz hayal
kırıklığı.. "Ama kimseye kır-gın değilim,
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zira bu iş para getirmiyor ve
meşakkati fazla." Şiirden
Dergisi bu anlamda gerçekten
de oldukça geniş bir deneyime sahip. Dergide yazma-ya
başlayanların çok azı tat-min
edici olmasa da sürdü-rüyor.
Bu olumsuz görüntüde, Metin
abinin
herkese
eşiti,
meslektaşı gibi davranmasının, öğretici olmasının payı
olabilir mi? (Bu özelliklerin
olumsuz olarak nitelenmesinin nasıl bir akıl tutulması
yaşadığımızın da göstergesi
ya!) Diye kendi kendime sorup cevaplarken, söz konusu
arkadaşların kısa bir sürede
"ustalaştıklarını düşünmeleri"
geliyor aklıma ve Metin abiye
aklımdaki soruyu sormuyorum. Burada okuduktan sonra
bana mutlaka bir şeyler söyleyecektir.
Her neyse...Zor bir işe
soyundum. İşimize baka-cağız
artık.
Narin Yükler
Aynadaki Çürüme
Mayıs Yayınları 2017
(Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü
2017)
Narin Yükler (1988) de katıldığı dosyayla ödül alan şairlerden. Ancak daha ödül almadan adı şiir dünyasında dolaşan, umut bağlanan genç bir
şair. Kitabını okuyup bitirdiğimde "derdi olan bir şair" diye mırıldandım kendi kendime. Yaşadığı yerlerdeki savaş, savaşın getirdikleri, yaşanan acılar... Kafamdan

geçerken kitabı açıp bende bu düşünceleri
uyandıran şiirlerin, dizelerin ardına düştüm,
yeniden okudum. "önsöz yerine" adlı şiir
çekti dikkatimi, önsöz olmasından dolayı
elbette, bu şiir Yaşar Kemal'den bir alıntıyla
karşılıklı sayfalarda yer alıyor. Yaşar
Kemal'in sözleri şöyle, "demir olsaydım
çürürdüm, toprak oldum da dayandım". Bu
sözler aslında halk arasında da söylenegelen
özlü sözlerden. Akılda kalacak biçimde akıcı
bir söylenişi var. Narin Yükler'in önsüzü ise
şöyle: "çürümüş yanlarına bakan toprak/ ne
kadar yakındır mezarına/üzerinde ölü ve
diriyi aynı anda taşımaktan". Düşünce güzel
ama cümlede, söz-diziminden dolayı
rahatsız eden bir şeyler var sanki. Toprağın
kendine bakması, cümlenin devamında
olağanüstü olan de-vam etmediği için mi
tuhaf kaçıyor? "taşı-maktan" sözcüğü
kakafoni mi yaratıyor? vb. Kaldı ki kadim bir
gerçeklik ölüm ve yaşa-mın iç içeliği. Cümle
farklı biçimde şiirleş-tirilebilir miydi? Şair
değilim, böyle bir he-vesim de olmadı ama
iyi bir şiir okuru ola-rak dizelerde, dikkat
ederim ahenge.
Aklıma Narin Yükler'in bu söyleyiş tarzını
özellikle geliştirdiği de geliyor elbette. Eğer
böyleyse dikkati çekecek kadar başarılı.
Narin Yükler'in bu üç dizesi kafamda içerikle ilgili bir düşünce veriyor ama toprağın
"ölü" ve "diri"yi aynı anda taşıması, bir canlılık sebebi de toprak için. Bir yenilenme,
gübrelenme. Düşüncede de bir paradoks bulamadım ben. Neyi işaret ediyor; bulamadım, sanırım burada takılıp kaldım. Bu sebeple diğer dizelere geçtim: "çürüme"yi okudum yeniden, "çıkamadım ağzımın kuyularından" dizesi çürümeye işaret. İmgelemimde bir şeyler uyandırıyor ama imgeci şiir
yazayım derken içine düşülen tutukluğu da
düşündürüyor. Yine de bu şiir bu dizey-le
başlıyor ve 11. sayfada bitiyor. "rüzgâr
süpürürken yaprakları/aylar, mevsimler, yıllar geçti/geçip giden ne varsa/içimden geçti" dizeleri harika. 12. sayfadaki iki dörtlük
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ise ya başka bir şiir olarak ayrı bir başlıkla verilmeliydi ya
da alıntıladığım dörtlükten
sonra. "İbrahim" şiiri ise şairin umduğu etkiyi yaratmadı
bende. Dahası şairi rahatsız eden "ismi değiştirilen köyler",
"kırmayacak boynumu sömürge sunağında" ile İbrahim
arasında bir ilgi bağı da kuramadım? Kim bu İbrahim?
Peygamber İbrahim ise bu dizelerle ne ilgisi var? Kürt İbrahim ise bu vurgulanmalıydı.
Bir de şair kendi üzerinden
yazıyorken İbrahim nereden
çıkıyor? "ağaçların sırrı", yaşayan diller sınıfına giriyordu
taş" gibi hikmetli dizeler şiire
farklı bir derinlik katıyor. Kolay bulunamayacak bir imgelem gücü.
Narin Yükler aynı kurguyu
"geç(me)miş" şiirinde de tekrarlıyor. Kapının ağzının buz
tuttuğunu söyleyerek bizi köy
gerçeğine taşıyor ancak hemen ikinci dizede, "içime çizdiğim yolun sonunu göremediğimde/susardım, eşik gidebilen içindir" gibi bir sıçrama
yapıyor, felsefenin bağrına giriyoruz. "dir" hüküm sözcüğü
ise elbette rahatsız edici. "çakıldığı yerden kalkamayanların gövdesinde yol:/sürgün için hep dönüş biletidir/yosun:
yürürken sırta değen geçmiş/
geç(me)miş" Gereksiz hüküm
yine "dir" ile. Çakıldığı yerden kalkamayan birinin gövdesindeki yolun sürgün için
dönüş bileti olması... Narin
Yükler'in düş dünyası çok
zengin, bunu etki altında kal-

madan, kendini rahat bırakarak, derin imgeler elde etmeye tevessül etmeden yazmalı
bence.
Çürüme sözcüğünü bu şiirde de görüyoruz,
bu defa çürüyen gövdedeki sırt. Dizeler
şöyle: "işte böyle çürümesi sırtın gövdede/
eskimesi kapının/açılamamaktan tutması
pası/ kahverenginin çeşidi duvarların omuzlara düşmesi/ lekelenmesi her kış tuvale dönen pencere camının" Özensiz kurulan cümleler, sıradan eşyalardan imgeye varmaya
çalışırken sözün başını alıp çekip gidiyor.
Biz seziyoruz kötü şeyler yaşadığını: "yol",
"dönmek dili ezen bir kelime", "gitmenin
rengi" bir şeyler mırıldanıyor. Ancak şairin
derin şeyler söyleme tutkusu, poetik anlayış
edindiği imgeci bir söyleyişle yazma amacı,
keşke olmasaydı.

"ayna" adlı bölümde rahatlıyor ses ama şairin kendine anlayış edindiği poetik tutum
rahat bırakmıyor yakasını. ""yüklük" iki dizelik bir şiir. ömrümde annemin yük yeri
saklı/ yalınayak geçiyorum döşeklerden. Bu
dizeler Doğudaki tüm hayatı özetliyor. Ancak hemen ardındaki şiirde hikmetli sözler
söyleme, derin yazma, imge ardında koşma
"derdi" bozuyor yine her şeyi. "kuyu" şiiri
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onca özene, gös-terilen çabaya
karşın, birbiri üstüne istif
edilen dizelerden dolayı soluk
alıp
veremiyor.
Oysa
"sesimdeki tespih tane-lerini
saydım/üçü eksikti di-limdeki
rübainin//...//üzüme
düşen
mahzen
rengi
gördüm
orada/ağırlığıyla dökülen ağaçların gövdesini" ikiliklerinden biri bile bir şiiri kanatlandırabilir güçte.
Şiirler “Çürüme”, “Ayna”,
“Perde” ve “Hafıza” adlarını
taşıyan bölüm başlıklarına sık
sık gönderme yapıyor. Yol,
Dönmek Dili Ezen Bir Kelime, Aynadaki Çürüme adlı şiirleri sevdim. Yaşadığı coğrafyanın göç, yoksunluk, yoksulluk,savaş gibi sorunları yoğun bir biçimde işliyor.
Bu kitapta "yaşı geçkin" (yaşlı denebilirdi, nitekim 'yaşlı ağaçların tanıklığıyla' dendiğinde söz rahatlıyor) vb. gibi
söyleyiş aksaklıklarına rağmen en çok "nazar"ı sevdim.
Keşke şiir sadece "çorak bir
vajinadan sızıyor milliyet/ duvar yazılarına kazınan kırgın
tarihi/ yıkayıp güneşe asacak
halk nihayet" dizelerinden ibaret olsaydı. Nitekim "tanımlama" ne güzel bir şiir:
evi, gidemediğimiz
zamanlarda tanımladık
cumartesi'yi kayıp kemikle
darağacını üçle!
Narin Yükler imajı zengin bir
şair adayı. Daha duru yazmalı, ahenge önem vermeli, sözün söylenişinin sözden daha
ağır olduğunu unutmamalı.

Selenay Kübra Koçer Kübra Koçer
İlk Ayrılık
Şiirden Yayıncılık, 2016 (2016
Şiirden İlk Kitap Ödülü 2016, Attila İlhan
Edebiyat Ödülleri, İlk Kitap Vakıf
Ödülü 2017)
46 s
Geçen yıl Tüyap'ta standına uğradığımda
vermişti kitabı Metin abi bana. Hem de "bak
bu kitap dün bir ödül daha aldı ve şara-bını
içtik" diyerek, gülümsüyordu. Aynı ki-tapla
iki ayrı ödül, iki farklı jüriden. Velha-sıl
ikinci ödül ilk ödülün jürisinin ne denli
isabetli bir karar verdiğinin kanıtı. Her iki
ödülü birlikte anınca Selenay Kübra

Koçer'in (Kadıköy 1994 doğumlu) gelecek
için kendine sağlam kapılar araladığını görüyoruz. Ben de zarımı Selenay Kübra Koçer için atabilirim, amma işin içinde eleştiri
olunca bundan kaçınmam gerektiğini düşünüyorum. Zira zar atmakla eleştiri olmuyor,
sadece öznel bir yargınızı, kanınızı dile getirmiş oluyorsunuz. Böyle de, Nurullah
Ataç'ın bu eleştiri anlayışının üstünden çok
sular aktı. Or-han Koçak tek seçici Ataç'ın
bu hamaset ve buram buram küf kokan
sözünü "kumar metaforu" olarak değerlen77

dirip yeniden dolaşıma sokarak canlandırmış olsa da...
İlk izlenimim şu:, genç yaşına
karşın aşıkane düşüncelerin
tuzağına kapılmadan zor ve
cevap arayan temaların ardında zahmetli bir yolculuğa soyunmuş Selenay Kübra Koçer. Kitabın ilk şiiri bize bu
gerçeği teslim ediyor. Küf
başlıklı şiir şöyle: "Yitmekte
olan/ anıların yorgunluğu/ çöker eve/-benden önce-// İlkin
eşya terk eder/odayı,/eprimiş
ruh kalır bedende.//Her harabe kozasıdır yalnızlığın.//
Komşu oğlanların/ gol sevinçleri terk eder/çürük döşemelikler/ve tespih böcekleri//
Çekmecede biriken anlam/
terk eder.//Sonra yağmur biter/duvarın küfü iner yerinden/oda unutur/öteye düşen
ayrılığı."
Yüz yaşında birinin yazabileceği bir şiir. Eşyaların zaman
karşısındaki teslimiyeti, komşu çocuklarının toprak sahada
oynadıkları sevinçli maçların
yerini sessizliğe bırakması, anıların bile belleği terk ederek
sahibini yalnız bırakması. Son
dörtlük şah-mat dizesi. Hayat
bütün haşmetiyle yeni-den
yaratılmıştır. Gencecik (bu
şiiri yazarken muhteme-len 20
yaşlarındadır) bir kızın anıları
değil gibi gözükmekte (ya da
belki de öyledir de ru-hu yüz
yaşındadır), ama gözlediği
hayattan çıkardığı muazzam
bir hakikat.
"Gül Kurusu, Muamma" adlı
şiirleri de ol-gun bir kadının
yazabileceği şiirler. Hayat

hakkında epeyce bir birikimi olan bir insanın hayata düştüğü notlar: Hani bazen
birbirine benzer/yabancılar, uzun yolculuklarda" dizeleri uzun süren beraberliklerin
harika bir anlatımı. İşte evlilikler, arkadaşlıklar vb. "Kaç dilek sığardı bir yıldıza/
ölürken, gecenin içinden/çocuklar geçti;/
kadınlar,/eski dostlar da..." Yaşlıların sohbet
ederken söyledikleri tanıdık sözler. "Uçmak
istediğim günler/eskide kaldı." Kapı
aralığından karşı komşusuna dertlenen bir
kadından duyabileceğimiz bir yakınma. Ya
da hayatın yorgun düşürdüğü bir sar-hoşun
arkadaşına itirafı. Selenay Kübra Ko-çer
kendini o yaşta "öğle uykusundayken
yaşamın" hissediyor? Neden olmasın? şairler zamanla yaşıttır. "Şimdi bir tek kendi sesimde/buluşuyor kalabalıklar ve/gövdem
hep geride kalıyor." diyorsa bir şair zama-nın
uzun tanığı olmalıdır. Muamma şiiri de
benzeri duygu ve düşüncelerle çatılmış bir
şiir. Uzun şiirler tehlikelidir, şairi savrulur
ama Selenay Kübra Koçer dimdik ayakta
durur. Dileyen "Mertlikten Kalan" gibi oldukça olgun bir şairin kaleminden düşme
tam dört sayfalık şiirini okuyabilir: "Belki
bağışlar bizi şehirler" dizesi ise şiirin kalbi.
Zamanla yaşıt genç bir şair olmak kolay değil: buralar adını rüzgârından alır,/ gidenlerin// iyi ve kötü/aynı güvertede yıkanır"
(Denizaşırı Yalızlık)dizeleri şiirin geri kalanıyla bütünlüklü bir anlamlar toplamı elde
etmemizi sağlayan şah dizeler. Hakkını vermek gerek, ki iki farklı jüri zaten vermiş, Bu
şiirler kolay yazılacak şiirlerden değil. Hele
günümüzde ortalıkta dolaşan, sözüm ona
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imgeci bir anlayışa özenti,
zırvalıklara
hiç
tevessül
etmeden böyle bir olgunluğa
erişmesi ancak takdir edilir
(bu da bir diğer gözlemim).
"Gece ve Gölge" ise şairin
poetikasını anlattığını sezdiğimiz uzunlu kısalı yedi şiirden oluşuyor. Geceye hamallık eder şiir/Bundan eğiktir
sırtım," dizeleri şairin şiirin önünde saygısını izah eder gibi. Ve şairin çektiği ızdırabın
da kanıtı. İşte şiir:
Onu derisinden soyup
Geceye giydiriyorum
Uzakta,
Duvarları dökülen o evden
Başkaları geçiyor artık
Aynı gecede çıplak kalıyor
Sokaklar
Lambalar
çatışma
günlerinden kalan
Ölüleri çağırıyor
Yazımı şairin, her iki jürinin
de dikkatini çeken ortak bir
özelliğini vurgulayarak bitirmek istiyorum: sade bir dille
ulaşılan şaşırtıcı bir derinlik.

Karanlığın Rengi
LAURA GARAVAGLIA
Metin Cengiz
Karanlığın Rengi/ ll Colore Dell'Oscurità
Traductione di Laura Garavaglia
116 sayfa, Türkçe-İtalyanca
LietoColle, İtalya
İtalyancadan çeviri: Ali Tirali

Önsöz
Metin Cengiz çağdaş Türk şiirini en iyi temsil eden şairlerden biridir. Onun sesi
tema, ton ve stil çeşitliliğiyle ve bakışını günümüz gerçekliği üzerine genişlet-mek
kabiliyetiyle, aynı zamanda güncel dramatiğin sorunlarıyla da yüzleşerek, ama
hep içsel olandan, şairin başkalarıyla karşılaşmak ve dünyayı kucaklamak için
yola çıkmaya teşebbüs etmesi gereken kendi ruhu içindeki yolculuktan başlamasıyla fark edilir. Kişisel tarih ve kolektif tarih birbirine karışıyor ve poetik
söz sahneye çıkıyor, hareketi oluşturuyor, bilinçlerimize ve davranışlarımıza dolaylı, fakat derinlemesine etki etmeye kadir oluyor.
Metin Cengiz’in mısralarında şiirin bu
etik ve beşeri değeri sabittir, hatta teri-min
en fazla kabul gören manasıyla söy-lersek
en lirik metinlerinde bile bu böyle-dir.
Bazı şiirlerinin te-ması savaşın faydasızlığıdır, onu mahkûm edişidir. Savaşın getirdiği tahribat ve vahşet, örneğin bu
mısralarda
sinestezi
yoğunluğunda,
keskin şekilde ifade edilmiştir: “Her yerde savaşın kokusunu alıyoruz/yalnız adı
da olsa burnumuza vuruyor.” (Savaş şiirinden) veya nüfusun en çaresiz kesimi
olan çocukların bedel ödediği, ölüm ve
perişanlığı getiren savaşla oyun oynamaktan başka şansa sahip olmadığı Irak
savaşı sırasında yazılan Savaşta şiirindeki gibi “İlkin sözle girdi hayatımıza savaş/ Sanki kırlardan geliyordu üstümüze,/ Kuşlar bile mermi taşıyordu askerlere. /
Bilemedik sonra tanrısal ayaklarıyla geldi. / Sıçraya sıçraya şehirden şehire/ Oyunlarına girdi yoksul çocukların.” Tutku ve ihtimam olarak şiir yani. Bu Cengiz’in en zayıflar, aşağı görülenler tabakasına verdiği dikkatin, 2014’te Soma’daki feci maden patlamasında ölen yüzlerce işçi olsun, (Kabuğunu yırtıyor za-man/
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Derinden bir ses gibi/ Çıkıyor ortaya kan), bir kez daha çocuklar, mesela Gazze
Şeridi’nde yaşayan çocuklar olsun, (Ölümün kucağında şarkı söylüyor ço-cuklar)
bir kanıtıdır. Siyasi ve beşeri angajmanını 80’li yıllar başında, askeri dik-tatörlük
sırasında hapis ve sürgünle ödeyen şair, mütemadiyen şiirlerinde Pablo Neruda’nın
da yazdığı gibi “Şiir daima bir barış eylemidir”1 demek istiyor gibi görünüyor. Ve
bu kendini sezdiriyor, pek çok örnek arasında birini zikretmek gerekirse, Çuha
Çiçekleri ve Boş bir Tabanca şiirinden: “İşkencecime rastladı-ğımda yıllar sonra
hastanede / utancından yüzünü saklasa da / geçmiş olsun de-dim, neyiniz var diye
sordum/ ve hücrede derlediğim çuha çiçeklerini tutuştur-dum eline.” Cengiz’in
metinlerinde şiir ve hayat çok zaman kabına sığmayan bir nehir gibi akıyorlar,
üstelik bu sadece (sivil) ve siyasi temalarla yüzleşenlerinde böyle değil, fakat
mesela Nazım Hikmet’in aşk dizelerinin yankısını taşıyan, ta-nıması güç ve hep
sürekli kaçar gibi olan bir kadın figürüne yöneltilmiş aşk şi-irlerinde de böyleler.
Hatta Şairin Vasiyeti şiiri gibi, yazarın hayatın anlamı, ö-lümün ve tanrısallığın
esrarı üzerine tefekkür ettiği şiirlerinde de.
Moderniteyle bazen birleşip, bazen ters düşen gelenekleriyle doğu ve batı arasında bir köprü olan Türkiye’nin şehir ve kır manzaraları, sokakları, bozkırları,
çölleri, günbatım ve geceleri, yağmur ve güneş, deniz, ilkbaharda çiçeklerin kokusu ve yaşayan ve arı kovanında veya çekirgelerin şarkısında çarpan doğa şairin duyarlılığından süzülmüş ve hafıza okyanusundan su yüzüne çıkmış yabancılaşmış imgelerde sık sık çağrışımlar yaratır. “Uykudaki deniz, ağaçlardan sarkan ay/ Duruyor öyle geçmişte.”( Hiç Yaşanmamış Gibi) Büyük kısmı daha evvel yayımlanmamış olan bu derlemedeki en yeni şiirler, öncekilerden kısalıklarıyla ayrılıyorlar. Mesela şairin ziyaret ettiği ve etkilendiği yerleri hatırladıkları:
Rumen şehirler Craiova ve Sulina, Venedik’teki San Marco Meydanı, Como ve
gölü. Bu şiirlerde Cengiz sayıca az, keskin mısralarda manzara ve atmosfere,
duygu ve düşüncelere odaklanmayı başarıyor. Ses daha itaatkâr, ton daha sakin.
Nehir daha yavaş akıyor, ama şiir ve hayat ayrılmaz şekilde birleşmiş olarak akmaya devam ediyor.

1

Confesso che ho vissuto, Pablo Neruda, Einaudi 2016.
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Metin Cengiz: Şiirin Göksel Çekici
RAFAEL PATİÑO GÓEZ
Metin Cengiz
Cánticos de amor
Traductione di Rafael Patiño Góez
78 sayfa, 2017
İspanyolcadan çeviri: , Kolombiya
Şiir, dili döven o usta çekiç
Metin Cengiz
Şiir akımları insanların kalbinde tahakkuk eder, ancak kelimeler, imgeler, mecaz
yoluyla düşüncenin geniş akışı arasında kalbin hassas bildirisini taşıyan şairlerdir. Dili
arılaştıracak biçimde değerli yollar vurmak isteyen gramer disiplinlerine benzer
biçimde şair yeni yollar oluşturur ve geleceğin köylerinde ateşten yeni sözler ile insanların isteklerini ortaya çıkaran rüyayı zenginleştiren kendi yıldız kümelerinden
çokanlamlı bir kuzey yıldızı yaratır.
Çağımızda adı ve eserleri hakkında çok söz edilen Nazım Hikmet'in dinç
sesiyle tanınır Türk Şiiri. Hapishane bu hapis olgusunu yaşamış yazarlar üstünde
silinmez bir damga bırakır. Birçok şair için bu ortak deneyim, zorbalığın etaplarını tanımak kapasitesi sebebiyle, zalimliğe karşı duruşu da güçlendirir, bu dahi
Nâzım Hikmet'te bilinir ve açıktır.
Hapishanenin bu acı veren belirtisi çağdaş Türk şairi Metin Cengiz'in sesinde de
mevcuttur.Uzak bir ortamda duygusal yakınlık şairin
gerçekliğininparadok-sudur:
"Ben uzakta hapishanede
yatmışım/ Anası yürümeyi
öğretmiş ona."
Modern eserinde romantik
bir izlenim olarak, mümkün
mertebe, doğa yitirilmişin ve
arzu edilenin bir sembolüdür: "Bir ormanın solumasını andırıyor kalbim./ Kıskaçtayım. Duyduğum yalnızca kahkahalar/ ve küfür
sesleri./ Dizlerim titriyor.
Uçabilsem. "
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Sisifos efsanesinin kaderi "kıskaçta" olduğunu söyleyen şairin de kaderidir:
"yazgımda imkânsız büyük bir yarayım ben/yüzüm mendilimden kan alır
sildikçe"
Onun şiiri itirafçı, samimi, istendiği gibi yaşamanın imkansızlığını bilen bir iç ateş gibi yanan bir şiir: "harfler, simyası dünyaya sataşmanın/ kötürüm ur gibi
hercai tutku/ hevesi yarıda kalmış şarkılara/ kitaplara sığmayan büyük anlatı/ acunumda çalkalanan o bulanık su:/ bir leylak kiri gibi geceye/ iz bırakıyor san-ki";
"yokum sevgilim bu şarkıyı hecelemeye/ ıtırını atmış, değişmiş isyanlarda/ ben
mührümü çoktan basmışım"
Şiirde dikkate değer her çalışmada olduğu gibi, ikinci okuma şiirdeki gizli
zenginliği ortaya çıkarır. Bu olgu Metin Cengiz'in şiirinde dikkati çeker, ilk
okuma ise dıştaki ormana bir göz atmaktan başka bir şey değildir. Gözle bu kolay
kavranılamayan merkeze ulaşmak için yeni bir bakış yaratmak gerek, ve yeniden
ve yeniden kelimelerin yaprakları içinde, çaba harcamak gerek, işte an-cak o
zaman gizli kalp kelimelerin mesajlarının mırıltısını duymanıza izin verir.
Daha önce belirttiğimiz gibi, militan bir solcu olarak onu hapishaneye götüren
önemli ve belirleyici bir karar. Şair Metin, maske takmadan ve belirterek deneyimlerinden söz eder: " Makineler çalışsın sıcak dişleriyle/ Bizim için, her mi-ting
ve grev sonrasında" Şair bir insan olarak günlük hayatın mucizelerinden, aşkın
günlük işlerinden söz eden, Metin Cengiz'in coşkulu sesinde, doğadan alınmış
tipik imalarıyla bir hava onu modern olana yaklaştırır: "iki ışık arasında/Binlerce
çiçeğin gölgesi bir ırmağa dönüşüyor/ Nakışlar atıyor uzaklarda bir kuşun sesi/ O
an, dirilen bir güçle gözlerine bakınca"; "Ve uzandığımız yumuşak yorgunluklar/
Sabahlara yakın hazların ardından gelen/ Buluşsun akşamın göğsü üstünde/
Birleşip ayrılan iki yol gibi"
Bu romantik aşkın ritmi bazen erotik atmosferle karışır ancak popüler olmayan bu
doğrudan imalar, bizlerle, sözde ebedi ama geçici ortak anlar yaratır: " Bırak
kendini aşkın geniş tapınağına/ Dilin o yumuşak köpüğüne bırak/ Yeniden doğ
kırmızı ışıklar arasında" Poetik eserinin bilincinde ve gerçekliği aşmanın işareti
olarak şiirinin değerini bilen Metin Cengiz, sözünü şiirle söyler, onun hakkında
konuşurken onun kendi kimliğini bildiğini söyleyeyim, burada özenle/ dikkatle
şiirden söz ediyorum: Giyin harmanini ey şiirin mükemmel atı/ Al sırtına şairlerin muhteşem heykellerini:/ Artlarında izleri, taş kadar ağır, gök gibi duvar/ Benimse koca bir sonbahar kadar/ Çatmış yakamı acılar"
Saygı telkin eden bir iş olarak değer gösterilen kişisel bir işaret olarak görünen,
birçok kimse için bir rahatlama kaynağı, bir yolculuk olarak yaşam: "Haftaları
yılları yürüdük mavi... /Sürer bu yolculuk! Getirin atları / Bir bağırmakla, güvenli
bir ıslıkla / Son dileğimiz bu, yaban, mutlu, arı / İlk gerçeğin bilincinde-ki
tutkuyla" Şair çılgın ve sihirbazdır, bir tarot oyunu gibi, imgeler şiirde hip-notize
edici etkilerini gösterir: "Parmaklarımın ucunda şimşekler, kavuşur/.../ Bellek
güneşle edinir çılgınlıkta yer". Serseri şair kendi iminin vaizi olarak dev-rimci
rolünü oynar: "Başlar derinlerde göç ve ihtilal"
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Duyguların simyasının deneyimi ifade edilir: " Ve gülümseyerek deler geceyi /
Kendi zehirinde açan zambak//...//-Sevgili, o ince yollarda yaz/ Bir anason
kokusudur beyaz/ (...) gül sesleri, zeytin ağaçları (...) ben harfleriyle lisanlar geliştirdim/ düşçü yerine koyarak kendimi (...) ne yağmurlar yağdırdık ama/ bu bizim özgürlüğümüz deyip/ sonra tutsak olmayı özleyip/ aynı ovayı sulayıp birlikte/ aynı kuyudan sular çektik/ anladık ki sonunda / hem ucundakiyiz hem de ip"
Simyasal imalar, sihirli eylemler, dinsel büyüler, Metin Cengiz'in şiirinde sıkça
rastlanır. Şairin mutlak olanın ardında bir müptedi olduğu söylenebilir. Kitaba
adını veren ve birçok seri şiirden oluşan Aşk İlahileri'nin, XII. şiiri, saydam bir
metindir. Bu şiirleri İspanyolcaya çevirmek ve okuyucunun gözleri önüne sermek
harika ve zenginleştirici bir deneyim olacaktır. Umut ediyorum ki Metin Cengiz'in
şiiriyle karşılaşmak, doymak bilmeyen okur için ses getiren di-ğer yaratıcı şiirler
ile diğer şiir coğrafyalarından manevi doyum için gerçek bir deneyim olacaktır.
Uzun bir bekleyiş sonrası gelen aşk teması ağırlıklı seçme şiirlerden oluşan bu
kısa diziyi okura sunuyorum. Çünkü şiir bir sonsuzluk ola-yıdır, asırlık bir
çalışmadır.
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DUYURU
2018 Şiirden İlk Kitap Ödülü aday olma koşulları aşağıdadır:
1-Adaylar ödüle, daha önce kitap olarak yayımlanmamış, kitap bütünlüğü olan bir
dosya ile katılabilirler.
2-Başvurular matbu olarak yapılmak zorundadır. Email ile gönderilmiş kitap
dosyaları kabul edilmez. Adaylar 5 (beş) adet kitabı belirtilen adrese gönderirler.
3-Ödüle katılacak adaylarda yaş sınırı 30 olarak belirlenmiştir.
4-Adaylar kitaplarını 15 Temmuz 2018 tarihine kadar “Metin Cengiz, Yeni Mah.
Harmanlık Sok. No:8/B1, Yakacık-Kartal-İstanbul” adresine posta ile göndermelidirler. Bu tarihten sonraki gönderiler kabul edilmeyecek, postaya veriliş tarihi
esas alınacaktır.
5-Seçici Kurul gönderilen dosyalar arasından yalnızca bir dosyaya ödül verir.
Ödül “birincilik”, “ikincilik”, “üçüncülük”, “mansiyon”, “destekleme”, “jüri
özel” ödülü vb. adlarla değerlendirilemez.
6-Ödüle değer görülen eser 15 Ağustos 2018 tarihinde gerekçeli kararla birlikte
basın ve sosyal medya yoluyla duyurulur.
7-Ödüle değer görülen dosya Şiirden Yayıncılık tarafından Eylül 2018 tarihinde
kitaplaştırılacaktır. Ayrıca Şiirden Dergisinde, kendisiyle yapılacak bir röportaj
ile kitaba dikkat çekilecektir.
8-Seçici kurul üyeleri ödüle layık bir eser bulunmadığı doğrultusunda yargı
belirtirse, o yıl ödül verilmez.
9-Ödül sahibine, Aralık 2018 tarihinde, Mersin Kent Ödülü törenlerinde yapılacak
bir etkinlikle verilir.
10- 2018 Şiirden İlk Kitap Ödülü Seçici Kurulu Celal Soycan, Hüseyin Ferhat,
Yavuz Özdem, Müesser Yeniay ve Metin Cengiz'den oluşmaktadır. Ödülün
sekreteri Metin Cengiz'dir.
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