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Enis Behiç Koryürek'le başlarken.
Bazen aram›zda tart›ﬂ›lan ﬂeyleri Türk ﬂiirinde
sanki ilk bizim tart›ﬂt›¤›m›z› san›yoruz, halbuki
öyle de¤il. Türk ﬂiiri çat›ﬂan kanallar bar›nd›rabilir
ama ortaya bir ana irade koymuﬂ, o irade de
bizim bugün tart›ﬂt›¤›m›z konular› çok uzun
zamand›r tart›ﬂ›yor. ﬁairleri taraf›ndan unutulmuﬂ
bir Türk ﬂiiri düﬂünmek istemeyiz, ama bunun
neredeyse gerçekleﬂmekte oldu¤u da bir olgu.
Bukowski'nin argosunu herkes bilir, peki, bugün
ﬂiirde argo kullananlar Türk ﬂiirindeki atalar›n›
acaba bilirler mi? Türk ﬂiirine kahpe kelimesini
[ Peyami Safa'dan ö¤rendi¤imize göre ] ilk Nam›k
Kemal sokmuﬂ, ondan önce ﬂiirde kahpe demek
ay›pt›. Türk ﬂiirini ö¤renmekten kimsenin
modernli¤ine bir zarar gelmez, Mahfil,

Onur Kuzgun

> Enis Behiç Koryürek ve
Modern Türk Şiirinde
Kontrpuan
ﬁiir tarihine bakarken k›r›lmalara odaklanman›n
ﬂiire ne gibi bir katk›s› olabilir? ‹lk bak›ﬂta
süreksizlik gibi de¤erlendirilebilecek beklenmedik
aç› de¤iﬂimlerinin dahi kalk›ﬂ noktalar› itibariyle
asl›nda Türkçe'nin ve Türk ﬂiirinin iç gereklilikleri
taraf›ndan nas›l belirlendi¤ini göstermeye
çal›ﬂaca¤›m. Cemal Süreya Orhan Veli'nin eski
ﬂiirin yapt›klar›n› yapmamay› düstur edindi¤i
için yeni bir ﬂiir kuramad›¤›n› söylüyordu. Ortada
y›k›lmas› için ﬂairin cesur hamlesini bekleyen bir
ﬂiir mi var bugün? ‹kinci Yeni at›l›m›n›n yaﬂand›¤›
y›llarda da böyle bir durumun varl›¤›ndan söz
edilemezdi. ‹kinci Yeni ﬂairleri büyük bir ﬂiir
kurdular, herkesin kolayl›kla üzerinde
uzlaﬂabildi¤i bir nokta bu. Gel gör ki, bu at›l›m›
yürürlükteki ﬂiiri y›karak m› gerçekleﬂtirdiler
bakal›m? Türk ﬁiirinde bu böyle mi oluyor? Orhan
Veli ﬂiirinin y›k›lm›ﬂ bir ﬂiir oldu¤u iddia edilemez,
aﬂ›lm›ﬂt›r ama. Cemal Süreya Garip ﬂiirinin,
taklitçilerinin elinde yozlaﬂmas›na duydu¤u
tepkiyle iﬂe baﬂlad›¤›n› söylüyordu. Ayn› kaderi
‹kinci Yeni'nin de paylaﬂt›¤›n› görüyoruz. Niyet,
ﬂairi yeniden büyük bir at›l›m yapmas› için
yüreklendirmekse, Tanzimat'tan 40'lara kadar
olan uzun döneme bitmiﬂ bir hesap gözüyle
bakmadan yaklaﬂabilecek cesaret ve azme yeniden
sahip olmam›z daha önemli de¤il mi? “Ç›kmaz›n
Güzelli¤i” yaz›s›ndan beri ç›kmaz›n
sorumlulu¤unun tek baﬂ›na ﬂiire mal
edilemeyece¤ini biliyoruz. ﬁiir d›ﬂ› etkenleri bir
an için göz ard› edelim. ﬁiirdeki büyük at›l›mlar
ﬂiirin nereden gelip nereye do¤ru gitti¤ini bilmekle
imkân alan›na girer. ﬁairin rolünü indirgedi¤im,
ﬂiir tarihi gibi büyük oldu¤u oranda soyut bir
kavrama öznelik atfetti¤im söylenecektir. Ne var
ki, ampirizmin salt nesnesi gibi bir dilde/dille
denemeler yapm›yoruz. Dilin berisinde ﬂiir var.
ﬁiir dil felsefesinin laboratuvar› de¤ildir. ﬁiirin
kendine ait bir hakikati vard›r.
Adorno sanat›n hakikat iddias› taﬂ›mayan bir
büyü oldu¤unu söylüyor. ‹yiye yorsam, bu sefer
ideoloji eleﬂtirisinden dolanarak negatif bir tan›m
yapmaya niçin gerek duydu¤unu anlayam›yorum.
“Her sanat yap›t› iﬂlenmemiﬂ bir suçtur” demiﬂ
bir de. Yine negatif bir tan›m. Sanatla ilgili söz
almasayd› e¤er Adorno'nun hakikat korkusunu
affedebilirdik. Hadi o iki dünya savaﬂ› görmüﬂ.
Peki ama biz neden hâlâ hakikat iddias›na yasak
koyup duruyoruz? Ortada zorba bir “hakikat”
var da ben mi göremiyorum? ‹nsanl›k yeniden
“yaﬂl›lar› da çocuk gibi” olan o Eski Yunanl›lara
benzedi. Hâkim s›n›flar›n “hakikatlere” pek
ihtiyac› kalmad› art›k sanki. ‹deoloji “kuyuya
düﬂen çocuk niçin ölmesin” sorusuna hakikati
istismar ederek “ﬂunun için” diye bir yan›t verirdi.
‹nsanl›k temsil etme yetene¤inin de kayna¤› olan
“ahlak yasas›ndan” yoksun hale geldi oysa ﬂimdi.
ﬁiire dönelim. Barthes özetle ﬂunu söylüyor:

1800'lerden 1930'a kadar gelen dönemi nispetle
daha fazla unutulmuﬂ bir dönem olarak
de¤erlendirerek, bu dönem ﬂairlerini bugünün
gözüyle okumak istedi. 1930 ile 1975 aras› daha
iyi takip edilmiﬂtir. Unutulmuﬂ bir dönem de 1975
ile 1995 aras›d›r. 1800'lerden 1930'a kadar gelen
dönemdeki ﬂairlerden, Ziya-Kemal-ﬁinasi
üçlüsünden baﬂlayan uzun bir liste yapt›k, Ehl-i
Mahfil'e ve yazmas›n› diledi¤imiz baz› ﬂairlere
gönderdik, isteyen istedi¤i ﬂairi seçti, isteyen baﬂka
ﬂairler ekledi, aﬂa¤›da gördü¤ünüz liste oluﬂtu.
Herkes iki ayl›k bir okuma süresinden sonra
yazd›kça, biten yaz›lar Mahfil'de yay›mlanacak.
Yaz›lar, e¤er uzun olursa bu say›da oldu¤u gibi 4
sayfaya basaca¤›z. Kuramsal dökümler

beklemiyoruz, isteyen döker tabii, daha çok 2008
y›l›nda ﬂiir yazan birinin o ﬂairlerimize att›¤›
kullan›lmam›ﬂ bir bak›ﬂ› ar›yoruz, as›l olan bak›ﬂ›.
Onur Kuzgun'un Enis Behiç Koryürek yaz›s› çok
iyi bir örnek ve çok iyi bir baﬂlang›ç oldu. E¤er
becerebilirsek [ çünkü becerememe ihtimali de
güzel ihtimallerden biridir ] bu çal›ﬂmalar› bir
kitapta toplamay› da düﬂünüyoruz. Yazmay› kabul
eden bütün ﬂairlere teﬂekkür ederiz.
( A. G. )
Ahmet Güntan, Ömer ﬁiﬂman: Ziya Paﬂa, Nam›k
Kemal, ﬁinasi. Lale Müldür: Tevfik Fikret.
Osman Konuk: Ömer Bedrettin Uﬂakl›.
Haydar Ergülen: R›za Tevfik. Seyhan Erözçelik:
Cenap ﬁahabettin, Ziya Osman Saba.
Hakan Arslanbenzer: Mehmet Akif Ersoy, Nâz›m

“Klasik ﬂiirde sözcükleri ba¤›nt›lar yönetir, modern
ﬂiirde ise ba¤›nt›lar› sözcükler üretir.” Mallarme
üzerinden aç›kl›yor bu görüﬂünü. Tamam, Bat›
ﬂiiri için böyle olsun. Türk ﬂiirinde durum nas›l
peki? Ben bizde hikâyenin tam ters istikamette
geliﬂti¤ini düﬂünüyorum. Yaz›da bu görüﬂümü
temellendirmeye çal›ﬂaca¤›m. Türkçe'de
“yazmak”la “yaymak” ayn› ﬂeydir. Sofra bezine
“yazg›” da deniyor. Bat› dillerinde ise kelime
“y›rtmak”, “kesmek” gibi fiillere gönderiyor
kökenbilimsel olarak. Adorno'nun hangi gerekçeyle
suç dedi¤i, tekil bir sanatç› göz önüne al›narak
de¤il, yaz› kavram› üzerinden kavranmaya
çal›ﬂ›lmal› belki de. Sanatla suç aras›nda kurulan
ba¤lant› “ilk günah”a Hristiyanl›k'taki vurguyla
yak›ndan iliﬂkili gibi geliyor bana. Sanata
iﬂlenmemiﬂ suç diyen akl›n ﬂuna benzer bir ﬂeyi de
düﬂünmüﬂ olmas› ne kadar do¤al asl›nda: “ﬂiirde
ludique ö¤elerle iletiﬂimsel ö¤eler dengelenmelidir.”
(Rigolot) Bu tür fikirlere sahip kiﬂiler nazar›nda
ﬂiirin indirgenemeyecek herhangi bir öte-de¤eri
var m›d›r? Sanata ya da ﬂiire iliﬂkin buraya
ald›klar›ma benzer fikirler, Bat› kuram›ndaki
merkezi bir açmaz›n etraf›nda dönüp duruyor
sanki: Ötenin bilinemeyece¤i fakat kendini
gösterebilece¤i, bilinebilece¤i halde mant›ksal bir
biçimle ifade edilemeyece¤i gibi metafizik
gerilimleri de yitirmiﬂ; iyiden iyiye al›ﬂm›ﬂ bir
agnostik konuﬂuyor gibidir. Al›ﬂt›kça da
çirkinleﬂmiﬂ. Ben “Boﬂuna u¤raﬂma, bilemezsin”
diyen Ionesco'dan de¤il, ona “Nereden biliyorsun?”
diye soran Brecht'ten yanay›m. Sonunda
bilemeyecek olsak bile. Hakikat diyemedikleri için
büyü olmayan büyüden dem vuruyorlar. Sanat
hakikat iddias›n›n ta kendisidir oysa.
Belki yaln›zca belli belirsiz kayg› duydu¤umuz bir
ilk hâlden, bize sonradan bu kayg›n›n ifadesi gibi
gelecek bir anlama –upuygun (Öyle ki, form
da¤›ld›¤›nda anlam da kaybolur. [Campos])
formuyla eﬂzamanl› olarak– ulaﬂt›¤›m›z hâle kadar
(Bir süre de¤ildir belki bu, bir olup-bitme de
olabilir.) ne yaﬂam›ﬂ oluyoruz? Formun anlama
upuygunlu¤u ne demektir? Tecrübe haricinde cevab›
bulunmayan sorular büyük olas›l›kla bunlar. O
zaman sözde sorular denilecektir. Ne var ki, bu
sorulardan hareketle daha do¤ru yerlere
var›labilece¤ini düﬂünüyorum.
Aruz Vezni Hece
Vezni Ek
“Hecenin kal›plar›n› gazete bulmacas› gibi
doldurma kayg›s› ﬂiirin temel ve soylu kayg›s›ndan
üstündür onlarda.” Cemal Süreya Faruk Nafiz
Çaml›bel'i bir nebze di¤erlerinden ay›rsa da
hececiler hakk›nda rahats›z edici genellikte bir
yarg›da bulunuyor. Gerçekte böyle miydi peki?
ﬁiirlere bakmak laz›m. Önemli gördü¤üm birtak›m
noktalar› belirtme ihtiyac› duyuyorum gerçi önce.
Bat› tesirindeki Türk ﬂiiri tarihinde, hece vezni ilk
defa Ziya Paﬂa'n›n halk ﬂiirinin esas ﬂiirimiz oldu¤u
görüﬂünü dile getirdi¤i “ﬁiir ve ‹nﬂa” adl›
makalesiyle gündeme geliyor. Nam›k Kemal'e göre
piyes tercümelerinde hece vezninin kullan›lmas›
Devam› arka sayfada

Hikmet. Salih Yurttaﬂ: Ahmet Haﬂim, Tevfik Fikret,
Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya
Gökalp, Faruk Nafiz Çaml›bel, Yahya Kemal
Beyatl›, Nâz›m Hikmet, Ahmet Hamdi Tanp›nar,
Ziya Osman Saba. Murat Üstübal: Tevfik Fikret,
Süleyman Nesib. Onur Kuzgun: Enis Behiç
Koryürek. Serkan Iﬂ›n: Enderunlu Vas›f. Elif Sofya:
Cenap ﬁahabettin. Burak Acar: Halit Fahri
Ozansoy, Arif Dino. Efe Murad: Abdülhak Hamid
Tarhan, Süleyman Nazif, Orhan Seyfi Orhon,
Kemalettin Kamu, Faruk Nafiz Çaml›bel.
Cem Kurtuluﬂ: Nâz›m Hikmet, Ahmet Haﬂim.
Faz›l Baﬂ: Ahmet Kutsi Tecer. Zeynep Arkan:
Nigâr Han›m. Reha Yünlüel: Ahmet Haﬂim, Yahya
Kemal Beyatl›. Utku Özmakas: Tahsin Nahit.
Cuma Duymaz: Cenap ﬁahabettin.

Enis Behiç Koryürek

> Uğursuz Baskın
“Vardiyada gözcü” benim...
Enginlerde mavi gece...
Deniz giymiﬂ y›ld›z pullu bir atlastan ferâce.
Bütün beyaz yelkenlerle kanatlanan
Gemimizde genç ve serin bir uçuﬂ!
Dalgalarda de¤il “Ceylân”,
Bizim gemi ﬂimdi kuﬂ!
Bizim gemi Akdenizin kartal›!
Ba¤r› bizden çok yaral›,
Koca yi¤it bizim gemi
Öz dostumuz de¤il mi?...
Nihayetsiz bir dumanl› mavilik!
Sanki rüyâ ülkesine girmiﬂtik.
Ufuklardan ya¤an sisli bir gümüﬂ
Enginlerin kuca¤›na dökülmüﬂ;
Gökle deniz
Birbirinden belirsiz.
Bak›ﬂlar›n bo¤uldu¤u Akdenizde
Bu gece biz, yaln›z biz!
Yaln›z bizim gemimiz!
Bizim gemi Akdenizde;
Akdenizin kalbi bizde;
Deniz bizim kalbimizde!
Gökte ay
Bir sedef yay,
Tâ uzakta, apans›z,
Uçar gibi, derinlere düﬂen y›ld›z
At›lm›ﬂ bir alt›n ok
Bilinmeyen bu avc›n›n talihi çok:
Ok hedefi iyi buldu;
Deniz k›z› yüre¤inden vuruldu.
Vurulan deniz k›z›!
Her süzülen dalgan›n
ﬁu sihirbaz yald›z›
Iﬂ›klar senin kan›n!
Kan›m›z› sen de, biz de
Adam›ﬂ›z dalgalara.
Ölece¤iz Akdenizde,
Gö¤sümüzde ayn› yara.
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Baﬂ› ön sayfada
gereklidir ki manidar. Hece vezni tart›ﬂmalar›
baﬂ›ndan beri ﬂiirde konuﬂma dilindeki ak›ﬂkanl›¤›
kazanmak ile ilgiliydi bir ﬂekilde. Nam›k Kemal,
sokak a¤z›n› divan ﬂiirine sokan Enderunlu Vas›f'›n
aruz yerine hece veznini tercih etseydi e¤er muktedir
olabilece¤ini düﬂünmüﬂtür. Servet-i Fünun
döneminde Akif'le aruzun konuﬂma diline tatbik
edilebilmesi, Tanzimat'tan itibaren birçok ﬂairi
hece vezni ile denemeler yapmaya teﬂvik eden
yönseme düﬂünüldü¤ünde ﬂaﬂ›rt›c›. Mehmet Akif
aruzdaki bu baﬂar›s›n›n sürdürülebilece¤ine inanm›ﬂ
olsa gerek, hece veznini pek hoﬂ karﬂ›lamam›ﬂ.
Mehmet Emin'in ﬂiirleri ile, musiki usullerini aruza
aktararak takti de¤iﬂiklikleri yapmay› denedikten
sonra heceye yönelmiﬂ olan Enis Behiç'in ﬂiirleri
k›yasland›¤›nda görülecektir: Aruzla hece vezni
baz› aç›lardan birbirlerine o kadar da mesafeli
durmazlar. (Enis Behiç'in bu dönemde musikideki
aksak tart›lardan yeni aruz kal›plar› ç›karmaya
çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz. Sevgilim ve K›l›c›m
manzumesinde aruzun elverdi¤i ölçülerde de olsa
fiilimsiler seçilmeye baﬂlam›ﬂt›r bile. Biçimcili¤in
dik âlâs› asl›nda. Heceleri ses uzunluklar›na göre
dörtlük, sekizlik, onalt›l›k diye tasnif edip;
musikideki düm-teklere göre m›sra kuruyordu.
Aruzda de¤il fakat hece vezninde yapaca¤› takti
de¤iﬂiklikleriyle [Anlamla irtibatl› hale getirebildi¤i
ölçüde biçimci bir çaba olarak nitelendiremeyiz
art›k bunu.] elde etti¤i imkânlar ise garip fakat
bize ilham› anlamam›z için birtak›m anahtarlar
veriyor. Ritmin mekânsal ve zamansal bir blok
oldu¤u (Deleuze) göz önüne al›narak form,
formalizm kavramlar› yeniden düﬂünülmeli bence.)
Mehmet Emin'in ham veznindense, Enis Behiç,
Mehmet Akif'ten geliyor gibidir. Hecenin art›k
rüﬂtünü ispat etti¤i dönemde Yahya Kemal
Türkçe'nin aruzun belkemi¤i etraf›nda mevcudiyet
kazand›¤›n› yazacak, üstelik ayn› yerde hececi
ﬂairlerin verimlerini de takdir edecekti.
Durak I
Ahenk Durgusu _ Gramer Durgusu
Son hece-aruz tart›ﬂmas›n› 1933 y›l›nda Cenap
ﬁehabettin baﬂlatm›ﬂ. Varl›k dergisinin konuyla
ilgili soruﬂturmas›na verdi¤i yan›tta Enis Behiç
ﬂöyle diyor: “(A¤layaca¤›m, a¤layam›yorum,
unutam›yorum, unutamayaca¤›m, eziliyorum,
ölece¤im) tarz›nda her an söylenmesi tabiî olan
buhran ifadeleri de aruza giremez.” Bu, hadisenin
bir yönü sadece. Enis Behiç'in baﬂar›lar› daha
ziyade ﬂu noktalarda aranmal› bana göre: Veznin
durak yerleriyle Türkçe'nin sözdizimi aras›nda tam
bir uyumu mümkün k›lmas› sayesinde; ﬂairin kendini
dilin öz-düﬂünümselli¤ine b›rakabilmesine, böylece
modern manada ﬂiirsel anlam›n ortaya ç›kmas›na,
ﬂiirin farkl› bir bilme biçimi haline gelmesine imkân
tan›yacak bir yürüyüﬂ elde etmesi. Halk ﬂiirinde
ve konuﬂma dilinde s›kça rastlanan fiilimsiler,
ﬂartl› çekilmiﬂ fiiller yard›m›yla ritmi yitirmeksizin
bir dörtlü¤ü hatta daha da fazla say›da dizeyi kat
edebilecek kadar erimli giriﬂik birleﬂik cümleleri
ﬂiirimize kazand›rmas›.
Yine doldu gemimimizin armas›.
Bizim gemi mart› gibi pek oynak!
Mehmet Kaplan, Venedikli Korsan K›z› ﬂiirinde
veznin duraklar› ile cümlenin ayr›labilen yerleri
aras›ndaki örtüﬂmenin ﬂiirin içeri¤ine uygun bir
hareketlilik yaratt›¤›n› sapt›yor. Kaplan'›n cümlesini
okudu¤umda konunun üzerine gitmem gerekti¤ini
düﬂündüm. “Yine doldu+gemimimizin+armas›.
/ Bizim gemi+mart› gibi+pek oynak!” ‹ﬂ salt
sezürde, prozodide kalsayd› bile Enis Behiç
hakk›nda yazard›m. Ne var ki, yaz›m›n baﬂl›¤›
“Enis Behiç Koryürek ve Türk ﬁiirinde Ritim”
olurdu herhalde, yani ancak modern ﬂiirde bir yere
ba¤lanabilecek semantik aç›k uçlar› bulunmasayd›
e¤er konunun. Konuﬂmadaki ak›ﬂkanl›¤›n, ﬂiirde
kazan›lmas› salt ritimle ilgili bir ﬂey de¤ildir.
Konuﬂman›n kendisi de¤il, konuﬂma arac›l›¤›yla
elde edilen kendili¤indenlik önemli gibi geliyor
bana. ﬁair bu sayede düﬂünmeyi gerekti¤inde dilin
iç mant›¤›na devredebiliyor. Meﬂhur “epileptik
nöbetler halinde yazma” bununla ilgili olsa gerek.
Bürünüp gölgelenen geniﬂ sokak
Merakla okudukça pembeleﬂti
Enis Behiç'in, “Alt›-beﬂ” vezninden ﬂu tarza sapt›m:
/ Onbir heceyi “yedi-dört” yapt›m beyitiyle takdim
etti¤i Sadaka ﬂiirinden iki m›sra ald›m. ﬁair “dikkat
edin” der gibidir adeta. 11'li vezinde kullan›lagelen
6+5'lik taktiyi 7+4 olarak de¤iﬂtirmesinin kendince
nedeni bu muydu, bilemeyiz; fakat bu yolla ilk
m›srada ortaç, ikincisinde ise ulaçla kurulmuﬂ yan
cümleleri takti bak›m›ndan da ana tümceden ay›rm›ﬂ
oldu¤unu görebiliyoruz: “Bürünüp gölgelenen+geniﬂ
sokak.”, “Merakla okudukça+pembeleﬂti.”
Böylelikle cümleyi m›sra aﬂ›r› bir niteli¤e
kavuﬂturmak için nefes alm›ﬂ oluyor.

Hamza Zülfikar'›n Türkçede Ses Yans›mal›
Kelimeler kitab›na bakt›¤›mda, Saussure'ün
göstergenin uzlaﬂ›msall›¤›na iliﬂkin fikrinin Türkçe
için geçerli olmad›¤›n› düﬂünmüﬂtüm. Gerçi
onomatopeler konuﬂma s›ras›nda ço¤unlukla akla
gelmez, hatta birçok kelimenin asl›nda yans›mal›
oldu¤unu bilmeyiz bile hiç. Gösteren ile gösterilen
aras›ndaki iliﬂki, dil eﬂzamanl› düﬂünüldü¤ünde
nedensizdir tabii ki. Ama ﬂiir uygarl›kla ald›¤›m›z
yolu geriye do¤ru katetmektir biraz da. Oktay Rifat
ve Metin Elo¤lu'yu bundan dolay› çok önemsiyorum.
Diyece¤im, Türkçe'de anlam iletiminin birimleri
kelimeler de¤il, hecelerdir. Hece yerine kök ya da
ek diyelim isterseniz. Aruz vezninin ses
uzunluklar›n› temel alan yap›s› cümlenin m›sra
aﬂ›r› bir niteli¤e kavuﬂmas›na izin vermiyordu.
Çok ekli fiilimsilerle dizeden taﬂmaya çal›ﬂan cümle
aruza tak›l›p kal›yordu. Bir ﬂekilde aruza uydurulsa
bile, kal›p ak›ldan ç›km›yor; ﬂair m›sra eksenli
düﬂünmek, ﬂiirin dizginlerini sürekli elde tutmak
durumunda kal›yordu. M›sralar kal›plar›n kendini
sürekli hissettirmesi nedeniyle ancak kendini çekip
çevirebilen bir yeterli¤e sahipti, iki-üç m›sra öteye
ancak anlam iliﬂkisiyle ba¤lanabiliyordu. ﬁiirler
de¤il, beyitler ak›lda kal›yordu. Enis Behiç'in takti
de¤iﬂiklikleriyle ﬂiir iyi beﬂ-on m›sra düﬂürmenin
çok ötesinedir art›k; öyle ki ﬂair m›sra m›sra
düﬂünecek dahi olsa m›sra ba¤lant›lar›n›n
üstesinden gelmekle yükümlüdür.
Ne hoﬂ olur ﬂimdi ateﬂ açarsak
Ufuklar› dumanlar›n sarmas›!
Fakat bil ki: iradende bir sars›nt› varsa,
Gönlünü bir lahza için korku sararsa,
Ya gözlerin karar›rsa böyle uçuﬂtan
Veya biraz mest olursan, dalg›nlaﬂ›rsan
ﬁart kipiyle çekilmiﬂ fiiller cümlede fiilimsilere
benzer bir role sahiptir. ‹lk m›srada 4+4+3'lük
durakla “ne hoﬂ olur”un ayr›ld›¤›n› görüyoruz
yine: “Ne hoﬂ olur+ﬂimdi ateﬂ+açarsak” Daha

bozuldu¤unda, kafiyenin yok olmas›na ra¤men
ritmin kendinden çok ﬂey yitirmedi¤i görülecektir.
Basitçe:
Güneﬂlerde uyuklayan yamaçlar›
Kalbi durgun tarlalar› b›rakt›k
Gölge veren a¤açlar› sevmiyoruz biz
Peki ritmi, “kalbi durgun tarlalar›” ile “gölge
veren a¤açlar›” öbeklerindeki alt alta gelen
kelimelerin hece say›lar› bak›m›ndan birbirlerine
denk oluﬂu yarat›yor olabilir mi? Tek neden bu
olsayd› e¤er Türkçe kökenli sözcüklerde hecelerin
ses uzunluklar› birbirlerine eﬂit oldu¤undan, hece
vezni “Türkçe Aruz” olarak kal›rd›. Etkisi olabilir
tabii. O zaman baﬂka bir örne¤e baﬂvural›m:
ﬁimﬂek gibi k›l›ç çalan,
Yorulmayan bu ordu
Bu kez, yine merdiven yap›s›na sahip Süvariler
ﬂiirinden iki m›sra ald›m. ‹lkinin 4+4 ikincisinin
ise 4+3 ﬂeklinde takti edildi¤ini görüyoruz. “K›l›ç
çalan” ile “bu ordu” hece say›lar› bak›m›ndan
birbirinden farkl›. “ﬁimﬂek gibi” dendikten sonra
yine nefes al›nm›ﬂ, böylece m›sra sonuna fiilimsi
getirilebilmiﬂ. Bu ﬂekilde, fiilimsiyi dize sonuna
denk getirerek, takip eden dizeyi bir fiilimsi ile
baﬂlatt›¤›n›zda, art›k cümleyi kesmeden birkaç
dize daha yazabilirsiniz. Dikkatli bakarsak e¤er
farkedece¤iz ki bu iki m›sra asl›nda ﬂairin, Venedikli
Korsan K›z› ﬂiirindeki gibi 15'li ölçüde tercih etti¤i
4+4+4+3 ﬂeklinde takti edilen tipik dizesi: “Ve
hep birden+u¤uldad›+lombarlar›n+toplar›” gibi.
“ﬁimﬂek gibi+k›l›ç çalan+yorulmayan+bu ordu.”
“Çalan”dan, yani yine bir fiilimsiden sonra durak
bulundu¤u için dizenin takip eden k›sm›n›n bir alt
sat›ra yaz›lmas›n›n önünde bir engel kalmam›ﬂ:
“ﬁimﬂek gibi k›l›ç çalan / Yorulmayan bu ordu”.
Ya da ﬂu ﬂekilde de düﬂünebiliriz: “Yorulmayan”›n
ard›na vezin gere¤i gelen dura¤›n görevini günlük
konuﬂmada gramer gere¤i yapt›¤›m›z durgu alm›ﬂ,
dizenin öbür k›sm›n› hece say›s› bak›m›ndan serbest

Modern Türk Şiirinde
kompozisyon, armoniye değil,
kontrpuana dayanır.
da önemlisi, durakta soluk al›nmas› sayesinde ﬂart
kipiyle çekilmiﬂ fiilin sona getirilebilmesidir ki
‹smet Özel'in Jazz ﬂiirine var›ld›¤›nda art›k
kelimelerin tek tek anlamlar›n›n ötesinde bizatihi
ﬂartl› yürüyüﬂün anlam›n oluﬂmas›nda rol üstlendi¤i
görülecektir. Kategorik emperatife, ba¤lanma
sorununa, süper-egoya, ahlak-ideoloji iliﬂkisine,
modernlikle birlikte de¤iﬂen zaman kavram›na
kadar, çok boyutta okunabilecek endiﬂeler ﬂiirde
ifadesini bulabilir hale gelmiﬂtir art›k. Baz›
bak›mlardan ‹smet Özel gibi “ilk tan›”ya ulaﬂmaya
çabalad›¤› söylenebilecek Enis Behiç'in de bunlara
o kadar uzak olmad›¤›n› “Bo¤ulan Çocuklar”
ﬂiirinde görüyoruz zaten. “Benli¤imin çocuklar›
olan o derin / Duygular›n bugün hepsi, hepsi gittiler”
“Ben nereye gidecektim, ne ar›yordum?”
(“Kurba¤alara bakmaktan geliyor” da olabilir bir
zaman sonra.) Ya da ﬂu m›sralara bakal›m:
“Sonsuz çocuk sesleri / T›kan›k nefesleri”
“Mahzende ifritler var; / Onlar› bo¤uyorlar!”
“Fakat, yaz›k!... O karanl›k mahzen içinden / ‹ﬂte
ancak beﬂ-on çocuk kucaklad›m ben.”
Güneﬂlerde uyuklayan yamaçlar›,
Kalbi durgun tarlalar› b›rakt›k.
Gölge veren a¤açlar›
Sevmiyoruz biz art›k.
Sözdizimi ile veznin durak yerleri aras›nda kurulan
uyum art›k ritmi taﬂ›ma görevini m›sralardaki
hece say›lar›n›n eﬂitli¤inden al›p, fiil soylu
sözcüklere vermiﬂtir. 3-4-8-11-12-15-16'l›k
vezinlerin bir araya getirildi¤i Gemiciler ﬂiirinden
ald›¤›m (4+4+4/4+4+4/4+4/4+4)'lük durak
yap›s›na sahip bu bölümde de görüyoruz: Duraklar;
“uyuklayan”, “durgun”, “veren”, “sevmiyoruz”
ve “b›rakt›k” kelimelerinin ard›na denk getirilmiﬂ.
‹kisi ortaç, biri fiilden türetildi¤i çok belirgin bir
s›fat, di¤er ikisi zaten fiil.
Serbest heceyi serbest müstezat›n hece veznindeki
bir tekrar› gibi de¤erlendirmemek gerek. Kald› ki,
daha halk ﬂiirinde ziyadeli koﬂma, manili koﬂma
gibi veznin ﬂiir içinde de¤iﬂti¤i türler vard›.
M›sralardaki hece say›lar›n›n 16'dan 3'e do¤ru
sistemli bir ﬂekilde azald›¤›; ritmi, ﬂiire sonradan
uygulanm›ﬂ gibi duran merdiven yap›s›na borçlu
oldu¤umuz öne sürülerek karﬂ› ç›k›labilir. Ama
duraklar› de¤iﬂtirmemek kayd›yla merdiven yap›s›

b›rakm›ﬂ. Ritmi kafiyeye ihtiyaç duymaks›z›n
(kafiyenin yerini iç ses alm›ﬂt›r art›k) muhafaza
edebilen vezinsiz bir ﬂiirimiz var diyebiliriz bu iki
m›srayla, ya da parmak hesab› denilemeyecek bir
hece veznimiz. Merdiven yap›s›n›n bir fazlal›k
oldu¤u, üç-dört heceli m›sralara gelindi¤inde, kendini
iyiden iyiye belli eder zaten. Hatta üç heceli m›sralar
yerine önce gelen m›sralarda yarat›lan soru hissini
doyuracak, hem ritmik hem de semantik ak›ﬂ›
de¤erlendirecek bir kadans, uzun bir dize arar›z.
Çünkü art›k ritim “muhtevaya uygun bir hareketlilik
yaratman›n” ötesinde kabiliyetlere sahiptir, ﬂiirin
yönünce her kelimenin anlam›n› ak›tmaya baﬂlam›ﬂt›r
bile. Her kelime kendinden sonra gelenlerle gizliden
gizliye ba¤lar kurmaktad›r art›k. Bu ba¤lar›n
sezilmesi ‹kinci Yeni ﬂairleri ile mümkün olacakt›
tabii. Gemiciler ﬂiirinden ald›¤›m›z m›sralara tekrar
bakacak olursak:
Güneﬂlerde uyuklayan yamaçlar›,
Kalbi durgun tarlalar› b›rakt›k.
Gölge veren a¤açlar›
Sevmiyoruz biz art›k.
“Yamaçlar› kalbe b›rakt›k.” “Kalbi, durgun
tarlalara b›rakt›k” diye de okunabiliyor. “B›rakt›k”
kelimesinden sonra nokta bulunmas›na ra¤men
“gölge veren a¤açlar›n” da b›rak›ld›¤›n› düﬂünecek
oluyoruz. Bu ﬂekilde, m›sralar›n›n tümü yan
tümceler olarak kurulan Cahit Zarifo¤lu yedili¤ine,
sekizli¤ine gidecek bir yol da aç›lm›ﬂ olur. (Tabii
Zarifo¤lu'da giriﬂik birleﬂik tümceler girifttir. Yan
tümceler ö¤eleri itibariyle birbirlerine etkileﬂmeye
e¤ilimlidir onda. Birleﬂik cümle içinde geriye do¤ru
da hareket vard›r. Cümlenin içinde bir türbülans
vard›r. Bu, ﬂiir-zaman› da sarmal bir hale getirir.)
Fiillerin ve fiilimsilerin ard›na getirilen duraklar
sayesinde ﬂiir dili mafsallara kavuﬂmuﬂtur. M›sra
içinde fiilimsiye geldi¤inizde art›k ayn› yolu takip
etmek zorunda de¤ilsiniz. Akl›n devreden ç›k›p
Türkçe'nin akl›n›n devreye giriﬂiyle, mant›¤›n bir
iliﬂki kurmaya elvermedi¤i gerçeklikler aras›nda
s›çramalar yapmak mümkün hale gelmiﬂtir. Bu
kazan›mlar›n elde edilmesi, fiilimsiden sonra durgu
ilkesi konuﬂma sentaks›nda zaten varoldu¤u için,
yani ﬂaire ﬂiir yazd›¤›n› gerekti¤ince hat›rlatacak
bir kendili¤indenli¤in ﬂiire taﬂ›nmas› sayesinde
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mümkün olabildi tabii. Art›k ﬂiir alg› ile idrak
aras›na girebilecek (Benjamin), yarg›lar›n üzerini
örttü¤ü hakikatlere eriﬂebilecektir.
Serbest ﬂiire geçmek vezinden “kurtulmak”
anlam›na gelmeyebilir. Demem o ki, veznin ﬂiiri
“s›kmas›”, “bo¤mas›” nedeniyle serbest ﬂiire
geçmemiﬂ olabiliriz; imkânlar›n›n sonuna kadar
götürülmesi sonucunda veznin kendisinin at›l hale
gelmeye baﬂlad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›yla serbest ﬂiirin
mümkün hale geldi¤i fikri de üzerinde düﬂünmeye
de¤er bence. Garip'i es geçmiﬂ oluruz ama böyle.
Onun da sak›ncalar› vard›r muhakkak. Sonuç
olarak, vezinsiz fakat hiç de serbest olmayan bir
ﬂiirimiz var bugün. Tabii bu 40'lardan bak›ld›¤›nda
de¤il ancak ‹kinci Yeni at›l›m›n›n verimleri
de¤erlendirildikten sonra, hatta ‹smet Özel merkeze
al›narak var›labilecek geri dönüﬂlü bir hüküm.
Durak II
Gramer Durgusu ≥ Ahenk Durgusu
Gramer durgusu ile ahenk durgusunun tan›mlar›
için Tahsin Banguo¤lu'nun Türkçenin Grameri
kitab›na baﬂvural›m. Konuyla ilgili bölümü
özetleyerek aktar›yorum: “Gramer durgusu, birleﬂik
cümlelerde ilk yarg› öbe¤inden sonra gelerek,
ba¤lant›lar› belirgin k›lmaya, kavramlar›
aç›klamaya ve anlaﬂ›l›rl›¤› kolaylaﬂt›rmaya yarar.
(Sen kendi vazifeni yapmad›kça / baﬂkalar›na kusur
bulamazs›n.) Ahenk durgusu ise hitap sanat›nda
ve ﬂiirde vurgulara paralel olarak söyleyiﬂe bir
ritim kazand›rmak amac›yla kullan›l›r. (Düﬂman
geldi / bölük bölük / dizildi.)” Veznin duraklar›
ahenk durgular›d›r yani. Enis Behiç'in baﬂar›s›
özetle gramer durgular› ile ahenk durgular›
aras›nda sa¤lad›¤› örtüﬂmedir. Tekrar Mehmet
Kaplan'›n tespitine dönmüﬂ olduk sanki. Ama hay›r,
dikkat ederseniz burada çok ilginç bir ﬂey var:
Gramerin kurmas› gereken ba¤lant›lar art›k ahenk
taraf›ndan kurulur hale gelebilir. Tersi de mümkün,
bir sonraki örnekte görülece¤i gibi. Anlam ile
formun nas›l olup da upuygun hale geldi¤i, buradan
hareketle biraz daha anlaﬂ›l›r hale gelir. (Gerçi
formun anlama upuygun olmas›n›n ne anlama
geldi¤ine dair, ya da formla eﬂzamanl› ortaya ç›kan
anlam› niçin daha önceki bir endiﬂenin ifadesiymiﬂ
gibi duyumsad›¤›m›z hakk›nda hâlâ bir ﬂey
bilmiyoruz.) Modern Türk ﬂiiri için Barthes'in
söylediklerinin tam tersi geçerli yani. ﬁiir kelimelerin
tekil enerjilerini onlar› ba¤lar›ndan kopararak aç›¤a
ç›karmaz, bilakis cümle içindeki ba¤lant› noktalar›n›
(fiilimsiler gibi) belirginleﬂtirerek onlar› farkl› bir
anlay›ﬂ boyutuna ulaﬂmak için s›çrama tahtalar›
olarak kullan›r. Gramer durgular›n›n iﬂlevine yeniden
bakal›m: “ba¤lant›lar› belirgin k›lmak, kavramlar›
aç›klamak, anlaﬂ›l›rl›¤› kolaylaﬂt›rmak.” Türk
ﬂiirinde anlam kelimelere kapanmaz, tam aksine
yazg› kat yerlerinden (cümlenin ba¤lant›
noktalar›ndan) muhakeme yoluyla eriﬂilemeyecek
hakikatlere do¤ru aç›l›r, yay›l›r. ‹smet Özel'in “Ben
halka bak›nca gümüﬂ t›rnakl› k›sraklar / s›rça kirpikli
gelinler huylan›r.” m›sralar›nda oldu¤u gibi.
Kendi baﬂlar›na bilgimizin s›n›rlar› d›ﬂ›nda kalan
aﬂk›n biçimler, anlam›n oluﬂumuna ritim yoluyla
kat›larak kendilerini gösterir. Yaz›n›n baﬂl›¤›nda
ritim yerine kontrpuan sözcü¤ünü tercih etmemin
sebebi bu. Ritim formlar› temas edilebilir k›lar,
yüzeye ç›kar›r. ﬁiirde formla dilsel anlam aras›nda
kurulan bir iliﬂki türüdür ritim. Anlam kelimelerde
yo¤unlaﬂmaz. (Bir ba¤›nt›n›n kavramlar›n›n
–biçimler aras›ndaki benzeﬂliklerden faydalanarak–
baﬂka bir ba¤›nt›ya ait kavramlar›n yerine konmas›,
yani kavramlar›n özgün ba¤›nt›lar›n›n bast›r›lmas›
anlam›yla sembolizm ideolojilerin temel

11 Nisan 2008
Baﬂ› ön sayfada
mekanizmalar›ndan biridir yoksa) Kelimeler
birbirlerine ba¤land›klar› yerlere denk gelen ahenk
durgular› arac›l›¤›yla aﬂk›n biçimlerin konturlar›
ile iliﬂkili hale gelir, böylelikle göndergelerinden
farkl› dalga boyundaki gerçekliklere aç›labilir.
Metaforlar›n yerinden etti¤i gerçek gösterenlere
ulaﬂ›lmas› imkân alan›na girer, yarg›lar hakikatin
belirmesi yarar›na çözülebilir. Bununla birlikte,
ﬂiirle yaﬂad›¤›m›z nihayetinde tan›mlanamaz,
indirgenemez bir tecrübedir. Tekrar Enis Behiç'e
dönüp, Güneﬂin Ölümü ﬂiirinden bir bölüm
aktararak durak meselesiyle ilgili önemli buldu¤um
bir-iki noktaya daha de¤ineyim.
Par›ldatt›kça her an altundan mi¤ferini,
Tabiate serptikçe gözlerinin ferini
Böyle kolu, kanad› k›r›l›nca güneﬂin
Alevi paslan›nca ruhundaki ateﬂin
‹ki grubun da ard›ndan 14 de¤il 7 hecelik dizeler
geliyor. ‹kisinde ortak olan bir özellikten dolay›,
veznin -k›smen de olsa- serbest kald›¤›n› düﬂünmeye
hakk›m›z var. Çift hece say›l› vezinlerde durak
dizenin ortas›na denk gelir. Burada da 7+7'lik bir
takti yap›s› var gibi görünüyor baﬂlang›çta. Basitçe
böyle, ama farkl› bir ﬂey var sanki. “K›r›l›nca” ile
“kolu kanad›” ibarelerinin yerleri de¤iﬂtirilseydi
e¤er ritim tekdüze hale gelirdi, bu aç›k. Yer
de¤iﬂimiyle alt alta gelecek “paslan›nca” ile
“k›r›l›nca” kelimelerinin aras›ndaki ses uyumundan
kaynaklanmazd› üstelik tekdüzelik yaln›zca. Öyle
bir durumda gramer durgusu ile ahenk durgusu
iki m›srada birden çak›ﬂ›r, dolay›s›yla iki m›sra
yaln›zca metrik ve -ses uyumu hesaba kat›l›rsatonal aç›lardan de¤il, özdeﬂ semantik ba¤›nt› ile
de ayn› noktadan bölümlenmiﬂ olurdu. Demek ki,
ahenk durgular›n›n fiilimsilerin ard›na, yani
gramerin gerektirdi¤i yerlere getirilmesi kimi
ﬂartlarda istenmeyen bir durum. Ne var ki, ikililerin
ikinci m›sralar›nda gramer durgular›n›n bulundu¤u
yerlere veznin dura¤› denk getirilerek birer ç›pa
elde edilmiﬂtir asl›nda: “Alevi
paslan›nca++ruhundaki ateﬂin” ‹kinci
m›sralardaki çak›ﬂma sayesinde ilk m›sralarda
durgu bak›m›ndan serbestlik sa¤lanm›ﬂt›r. Durgu,
veznin gerektirdi¤i durak yerlerinden gramerin
gerektirdi¤i yerlere do¤ru kayma e¤ilimi göstermeye
baﬂlam›ﬂt›r burada. Bu tek baﬂ›na çok önemli bir
aﬂamaya tekabül ediyor bence. Çünkü art›k formlar
anlamla ba¤lar›n›, önceden d›ﬂsallaﬂt›klar› haz›r
ritim serilerinden (ﬂiire öncelenen takti
kal›plar›ndan) hareketle kurmakla yetinmeyecek;
formun anlamla iliﬂkisi, bu iliﬂkinin ortam› olan
biricik ritim serileri arac›l›¤› ile upuygun olarak
gerçekleﬂecektir.
‹zlek: ﬁiir-Zaman
Enis Behiç'te döneminin di¤er ﬂairlerinden farkl›
olarak memleket temal› ﬂiirlere rastlam›yoruz.
“Güneﬂin Ölümü” kitab›ndaki Bo¤ulan Çocuklar,
Dönüﬂ, Bir Cenaze Alay›, ‹kinci Varl›k gibi ﬂiirlerle
birlikte, ﬂairin kendilik imgesinde bir ikilik baﬂ
gösteriyor. Kendi cenazesinin ﬂiirini yazm›ﬂ örne¤in,
iki metre boyunda bir keman›n cenazesinin. ﬁairin,
1946'dan sonra ispiritizma yoluyla Süleyman
Çelebi isimli bir ruhtan ald›¤› ilhamlarla yazd›¤›n›
söyledi¤i Varidat-› Süleyman kitab›nda, Bir Cenaze
Alay› ﬂiirine örtülü bir göndermede bulunmas›
ilginçtir. “Fanus”, “hipnoz” gibi kelimeler Güneﬂin
Ölümü kitab›nda görülmeye baﬂlam›ﬂt›r ilkin. Kendi
ﬂiirinde beliren ifade olanaklar›n›
de¤erlendirebilseydi tekrar aruza dönüp “Sen, sen
de¤ilsin; Sen, ben'sin ancak”, “Ben, ben de¤ildim;
Ben sen'dim elhak!” gibi haz›r kal›plara
dayanmayacakt› belki de. Tek baﬂ›na ilham o kadar
da güvenilir de¤ilmiﬂ demek ki. Bezm-i Alî'lerin
yaz›l›ﬂ›, Enis Behiç'in Çal›ﬂma Bakanl›¤›'ndaki
iﬂinden DP'den milletvekili aday› olmak maksad›yla
ayr›ld›¤›, milletvekili seçilememesi üzerine vefat›na
dek yoksulluk çekti¤i, üstelik iki kez felç geçirdi¤i
üç senelik bir döneme rastlar. Tecrübe etti¤i mistik
yaﬂant›y› asla hafife ald›¤›m›z düﬂünülmesin. Lakin
Varidat-› Süleyman, ﬂairin ölümünden sonra
yaz›lan, Süleyman Çelebi'yi kutsal ruh, Bezm-i
Alî'leri ise Tanr› sözü ilan eden ﬂerhle birlikte,
Türk modernleﬂmesinin içine düﬂtü¤ü ç›kmazlar›n
sebep oldu¤u, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
roman›n› hat›rlatan bir gariplik olarak
de¤erlendirilebilir. Enis Behiç Koryürek, Turgut
Uyar'›n tabirine baﬂvurursak “30'lar›n idealizmi”
içerisinde kendini bulamam›ﬂ bir ﬂairdi. Fakat
ölümünden sonra Yusuf Ziya Ortaç'›n yazd›klar›
da bu tespiti tamaml›yor: “Edebiyat›m›z epik bir
ﬂairini kaybetti (...) Demokrat Parti de 1946
ruhunu.” Dönemin di¤er ﬂairlerinden farkl› olarak,
ﬂairi pitoresk köy enstantanelerinden tarihe ve
epi¤e yöneltecek olan, Bükreﬂ sefaretindeki görevi
dolay›s›yla memleketten ayr› kal›ﬂ› olabilir tabii.

Ama ﬂiirimize kazand›rd›¤› imkânlar› ancak epik
ﬂiirde, ak›nc›l›k, korsanl›k gibi temalarla alabilece¤i
derin nefesler sayesinde yaratabilirdi diye
düﬂünüyorum. Bununla birlikte, Miras'ta yaratt›¤›
imkânlar› -baz› bak›mlardan oldukça ustalaﬂmas›na
ra¤men- Güneﬂin Ölümü'ndeki patetik ﬂiirlerinde
de¤erlendiremedi¤ine ﬂahit oluyoruz.
Ahenk durgular› ile gramer durgular›n›n çak›ﬂmas›,
yarg› öbeklerinin birbirlerine ba¤land›¤› noktalar›
mant›ksal iﬂleçler olarak kalmaktan kurtar›yordu.
Ak›l yürütmeden farkl› bir düﬂünme biçimi olarak
ﬂiirden söz edebilir hale geliyoruz böylelikle. Aﬂk›n
biçimlerle yeniden kurulan ba¤›nt›lar, ﬂaire psiﬂenin
derinliklerinde baﬂka hiçbir düﬂünme biçimiyle
ulaﬂamayaca¤› bulgulara ulaﬂma olana¤› sa¤l›yor;
olup bitmiﬂ bir duygulan›ﬂa dair sonradan edinilen
fikirlerin ka¤›da geçirilmesinden öte ﬂiir içsel bir
araﬂt›rma haline geliyordu. Tefekkür süreci ﬂiirin
içine çekiliyordu. ‹çsel bir araﬂt›rma, yani bir
zamansall›k...
Birçok yan cümleden oluﬂan bir birleﬂik cümlenin
konuﬂmada veya düzyaz›da anlaﬂ›lmas› güçtür.
Bilindi¤i gibi ﬂiirde durum farkl›. Bunun nedeni
ﬂiirde ritimle yüzeye ç›kan form sayesinde birleﬂik
cümlelerdeki yarg› öbeklerinin farkl› bir düﬂünme
biçimiyle birbirlerine ba¤lanmas›d›r. ﬁiir birleﬂik
cümleler arac›l›¤›yla, dilimleri okuma zaman›n›n, ya
da göndergesel zaman›n dilimleri ile bitiﬂmeyecek
farkl› bir zamansall›¤a sahip olur. Cahit Zarifo¤lu
“Da¤c›l›klar›m” diyor, “tek bir an'd›r da¤c›l›k” da
diyor gerçi. Bu, yaz›n›n baﬂ›nda sordu¤um soruyla
ba¤lant›l› gibi geliyor bana daha ziyade: Sonradan
bir kayg›n›n ifadesi gibi duyumsad›¤›m›z, formuna
upuygun bir anlama bir olup-bitme sonucunda m›
var›yoruz yoksa bir süreçten mi söz etmeli? Dünyasal
zamana bir parantez açar ﬂiir. Enis Behiç biçimde
getirdi¤i yeniliklerle elde ettiklerinin yeni bir düﬂünme
biçiminin taslaklar› oldu¤unu fark edememiﬂ, bu
nedenle bahsetti¤im zamansall›¤› bazen sadece birkaç
espri yapmak u¤runa manzum hikâyelere koﬂmuﬂ
durmuﬂtur, koﬂup yormuﬂtur. Ahlaki ders verme
amac› taﬂ›yan alegorik hikâyelerinin sonunda h›z›n›
alamay›p alegorilerini de aç›klar hatta. Güneﬂin
Ölümü ﬂiiriyle metafizik ürpermeden, ideolojik
aktar›mlar yoluyla kurtulmaya bakar. Sonras› da
zaten ruh ça¤›rma ve aruz... Hecenin ikinci nesil
ﬂairleri birleﬂik cümlelerle kazan›lan bu zamansall›¤›
–cümlelerin ba¤lant› yerlerini ruha temas› mümkün
k›lacak ﬂekilde incelterek– ﬂiir-zamana
dönüﬂtürmüﬂlerdir. ﬁiir-zaman, bilhassa Ahmet Muhip
D›ranas üzerinden ‹kinci Yeni ﬂairlerine geçmiﬂtir.
Nida! Nida… Nida?
Nida.
Kaptan sordu gür sesile: -“Band›ras› belli mi?”
-“Venedikli!” Bu söz bütün gö¤üsleri dolaﬂt›.
Venedikli! Venedikli... Son saatin yaklaﬂt›
Venedikli?... Onu sorma! kaç kiﬂidir kim sayar?...
‹lk alt›l›ktaki “Bu söz bütün gö¤üsleri dolaﬂt›”
ibaresi bir bak›ma ﬂiirin içindeki bir ak›m› simgeler.
“Venedikli!” nidas› korsanla ba¤lar›n› atarak
bütün ﬂiiri kat etmeye durur adeta. Böylelikle,
diyaloglarla eriﬂilemeyecek bir buradal›k hissi
yarat›lm›ﬂ, olay›n zaman› ile okuma zaman›
birleﬂmiﬂtir. Bunu yaln›zca bir atmosfer yaratma
tekni¤i olarak düﬂünmemek gerek. Nida bir sonraki
m›srada yank›lanmakla kalmaz yaln›zca, hem
fiziksel hem de semantik bak›mdan farkl› yönlere
do¤ru yay›l›r. Kelimenin, ünlem halinden;
noktalamalarla iç konuﬂma-düﬂünme haline
(Düﬂman zihinde tart›l›yordur sanki.) ustaca
çekildi¤ini görürüz. Yaln›zca iki kelimeyle
( “Venedikli! Venedikli...” ) ritmik-semantik bir
üçgen kurulmuﬂtur. Üçüncü alt›l›kta “Venedikli”
yeniden fakat bu sefer kime yöneltildi¤i pek o
kadar belli olmayan bir soru ﬂeklinde karﬂ›m›za
ç›kar. O kadar m›sradan sonra kelimenin üstelik
farkl› bir anlamla birinci alt›l›ktan ça¤r›labilmesi
kayda de¤er. Nida farkl› anlam yükleri içinden
geçirilerek öz-göndergeli hale getirilmiﬂtir sanki.
“Venedikli!” Bunun bir seslenme oldu¤u
düﬂünülemez. Yumruklar›n› s›km›ﬂ bir korsan
imgesi canlan›yor bende, kendi kendine
“Venedikli!” diyen. Turgut Uyar'a gelindi¤inde
art›k bu sadece “at!” olacakt›r. “Göke bir ululuk
katard› sonsuz biçimin, at!” Bu bir sesleniﬂ de¤ildir.
At hem kendisidir hem kendi yüceli¤idir, asl›nda
her ﬂeydir ki bu müthiﬂ bir ﬂey. Dil sinirleri...
Ey ﬂimdi sevgili ailesinden
Ey ﬂimdi gençli¤in her hevesinden
Bilmem yan›l›yor muyum, bu m›sralarda da Turgut
Uyar'› hat›rlatan bir ﬂeyler var sanki. ‹lk iki
m›sradaki “Ey”lerin takip eden m›sralarda bir
sonuca ba¤land›¤›n› görürüz. Bu ﬂekilde ucu aç›k
b›rak›lamazd› henüz tabii. Ne var ki, “Ey”lerin
bir süre boﬂlukta sal›nd›¤›na da ﬂahit oluyoruz.“Ey
Kimse Yok!.. Ey Bir Mavinin Unutulmas›ndan /
Arta kalan!” ‹lk dizenin kesildi¤i yere bakt›¤›m›zda
Enis Behiç'in dizeleriyle aras›ndaki benzerli¤i fark
etmemek elde de¤il. Turgut Uyar bu imkân› uç

Onur Kuzgun

noktalara taﬂ›yacakt›r. Ucu aç›k kalan “ey”ler,
beklenmedik anlarda ba¤lanan “ey”ler; ﬂiirin
d›ﬂ›nda, önceden uzlaﬂ›lm›ﬂ anlamlara dönük
yüceltimler de¤ildir art›k. “EY Bütün Kad›nlar
Uzak!..” “Ey” dizenin kendisine do¤ru dönmüﬂtür.
Cümlenin kendine gönderimde bulunmas› nedeniyle
dil ketlenmektedir. Russell'› tipler kuram›na
götürecek meﬂhur antinomiyle do¤rudan iliﬂkili
bir ﬂey bu asl›nda. Bu tipte önermelerin mant›ks›z
oldu¤una dair Tractatus'taki kan›tlama çok güzeldir.
Gel gör ki, Wittgenstein Trakl okuyordu.
Avusturyal› mant›kç› pozitivistler Wittgenstein'›n
ﬂiire ilgisini görünce epey ﬂaﬂ›rm›ﬂlar. Wittgenstein'›
neden seviyoruz? Çünkü çok inatç›yd›. Dili mant›k
ile eﬂitlemeye çal›ﬂt›kça fark›nda olmadan dilin
metafizik dü¤üm noktalar›n›n dökümünü yap›yordu
asl›nda; her ne kadar bulduklar›n› dilin d›ﬂ›na
at›yorduysa da.
Senkop I
Gür saçlar› buldu¤umuz alt›nlardan güzeldi!
Hey yaratan, bu k›z bütün kad›nlardan güzeldi!
“Senkop” fonetikte vurgulu söyleyiﬂ nedeniyle
vokallerin yutulmas› anlam›na geliyor. Ben terimin
müzikteki “aksat›m” anlam›n› esas al›yorum.
Fonetikteki iﬂlevi de müziktekiyle yak›ndan iliﬂkili
gerçi. Senkopasyon ezginin ritmik bak›m›ndan
biteviyeli¤ini gidermek amac›yla s›kl›kla (Bach'ta
örne¤in) baﬂvurulan bir yöntem. Tabii ﬂiirde istemli
bir ﬂekilde senkopasyona baﬂvuruldu¤unu
düﬂünmüyorum. Senkop vurgunun, ölçünün ilk
notas›ndaki kuvvetli vuruﬂtan zay›f vuruﬂa, hatta
bir vuruﬂa denk düﬂmeyen notalar›n üzerine
kayd›r›lmas› yoluyla ritme canl›l›k kazand›rmaya
yar›yor.
Gür saçlar›+[bu]ldu¤umu(z)+alt›nlardan+güzeldi
Hey yaratan,+[bu] k›(z)+bütün
kad›nlardan+güzeldi
Venedikli Korsan K›z› ﬂiirinin 15'li vezne sahip
bölümü, al›nt›lad›¤›m m›sralardan ikincisine kadar
4+4+4+3'lük yürüyüﬂe sahip. ‹kinci m›srada
durak yap›s›n›n 4+2+6+3 ﬂeklinde de¤iﬂti¤ini
düﬂünüyorum. Vahim bir hata yap›yor olabilirim.
Ama göze almaya de¤er. Durak vurgu, ezgi ve
anlamla ilgili gerekliliklerle veznin öngördü¤ü
yerden baﬂka bir yere do¤ru kaym›ﬂt›r. Senkopun
birkaç muhtemel nedeni olabilir burada. Bir defa
“Gür saçlar›” ve “Hey yaratan” ibarelerinin
birbirinden farkl› ﬂekilde vurgulanaca¤› aç›k.
Birinci kelimenin sonundaki, ikinci kelimenin
baﬂ›ndaki “y”ler birleﬂip tek bir bask›n konson
gibi okunuyor. “Hey”de berkitme vurgusu var.
“Hey yaratan” bir nida, üstelik virgülle de cümleden
ayr›lm›ﬂ. Bu yüzden “gür saçlar›”ndan sonra gelen
es k›sayken, “hey yaratan”dan sonraki uzun bir
süreye yay›l›yor. Müzikte de buna benzer ﬂekilde
dikkat çekici ezgi de¤iﬂimleri, takip eden mezurda
senkop oluﬂumuna neden oluyormuﬂ. ‹kinci bir
neden olarak basitçe “bu k›z bütün” gibi bir
okuman›n anlams›z oluﬂu gösterilebilir. Gramer
durgusu “bütün kad›nlardan” gibi bir bölümlemeyi
ﬂart k›l›yor olabilir. (Gerçi Enis Behiç'te “Bir
kas›rga altüst etti dünyay› bütün” gibi “bütün”ün
dize sonuna düﬂtü¤ü m›sralara rastl›yoruz.
Buradaki sözdizimi kaymas›, vezin, kafiye gibi
gerekliliklerle ortaya ç›km›ﬂsa, hatta bir hata
olarak kabul edilebilirse bile bunlar bir süre sonra
Varl›¤›n zorlad›¤› kap›lar haline gelebiliyor. Bu
haliyle anlam› belirsiz bir kelime “bütün” çünkü.
Bunun gibi kelimelere de¤inece¤im.) Üçüncü bir
neden olarak “alt›nlardan” ile “kad›nlardan”

kelimelerinin hece say›s› ve ses bak›m›ndan birbirine
denk oluﬂunun, “güzeldi” redifiyle beraber
oluﬂturdu¤u bask› gösterilebilir. “Buldu¤umuz”
ve “bu k›z” ibarelerinin ilk ve son hecelerindeki
seslerin alt alta gelmeye (birlikte t›nlamaya) e¤ilim
göstermesi, durguyu “bütün”den geriye do¤ru
çekmiﬂ olabilir. “Bu k›z” durguyu yaln›zca ses
uyumu nedeniyle de¤il semantik bir gerilim
dolay›s›yla da kendi önüne do¤ru çekiyor. “Bu
k›z” ifadesiyle aç›kt›r ki “bir önceki cümlede
bahsetti¤im k›z” gibi bir ﬂey kastedilmez. Bütün
basitlikleriyle bu m›sralar›n ﬂiir içinde parlad›¤›n›
düﬂünüyorum. Çünkü bu noktaya geldi¤imizde
art›k ﬂiirin baﬂ›ndaki “Venedikli!”, “Allah Allah!”
“Hurra!”, “Alarga!”, nidalar›ndan ç›kan “burada
ve ﬂimdi” ›ﬂ›nlar›n›n kesiﬂti¤ini görürüz adeta.
“Hiç düﬂünme bilemezsin! Ben söyleyeyim sen de
ﬂaﬂ:” dizesinden sonra Venedikli korsan k›z›
okuyucuya teﬂbihlerle tasvir edilirken, al›nt›lad›¤›m
ikinci m›srada bir anda bir k›r›lma gerçekleﬂiyor.
Anlat›c› betimlemekten vazgeçiyor sanki art›k.
Hayretin do¤rudan ifadesi tasvir çabas›n› boﬂa
ç›kar›yor, bahsi kapat›yor. Yani bu senkopla tam
anlam›yla bir “burada ve ﬂimdi” hissi yarat›lm›ﬂ.
“Bu” sözcü¤ü ilginçtir zaten. ‹kinci Yeni'yle birlikte
“bu”, “böyle”, “bir” gibi sözcüklerin patlad›¤›na
ﬂahit oluyoruz. Russell nesnelere bir gösterme
jestiyle do¤rudan ba¤lanan “bu” gibi ad›llar›n bir
betimin k›salt›lm›ﬂ hali olmad›klar› için “gerçek”
adlar oldu¤unu söylermiﬂ. (Kripke) S›fat halinde
ise kelime bizatihi gösterme jestini ikame eder.
“Böyle” kelimesinin içindeyse “nas›l” vard›r
asl›nda, yine bir jest gizlidir “böyle”de de. Hece
ﬂiirindeki senkoplar›n, ‹kinci Yeni'de izini sürmek
gerekli gibi geliyor bana. Senkopta bir an için
ritim kaç›r›ld›¤›n› düﬂünecek oluruz. Oysa müzikte
ikinci-üçüncü mezurlar›nda senkop bulunan
cümleden, bir sonraki cümleye vard›¤›m›zda
görürüz ki vurgular (bizde durgular) yerli
yerindedir. “Ela gözlü+mini mini+bir
venedik+gelini!” diye devam ediyor zaten. Yani
ﬂöyle: “…4+4+4+3/4+2+6+3/4+4+4+3…”
‹lki Edip Cansever'den, ikincisi Cemal Süreya'dan
olmak üzere, Enis Behiç'in redifli ikilisine benzer
iki örne¤i (Attilâ ‹lhan'da da var bunlardan) buraya
al›yorum:
Elleri el gibi kocaman
Beyazda bir nokta gibi kocaman
Kad›n kendini gösterdi usulcana
Çekingenlikle koﬂulu beyaz usulcana
Senkop II
(Sözdizimi Deformasyonu)
“Senkop”un ayn› zamanda k›sa süreli bilinç kayb›
anlam›na geliyor oluﬂu ilgi çekici. Aksat›m
anlar›nda anlam önceden d›ﬂsallaﬂm›ﬂ form
dizilerine (haz›r takti kal›plar›) uymakla yetinmez;
form anlamla o anki iliﬂkisine has yeni bir ritim
yarat›r. ‹mgenin ortaya ç›k›ﬂ›nda düzenli
ritimsizliklerin bir pay› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Yine Enis Behiç'ten, öncekine nazaran biraz belirsiz
bir senkop:
Dün gece göklerde bir korku vard›;
Y›ld›zlar, periﬂan, imdat arard›.
Kabus ﬂiirinin ilk iki dizesi. Bildi¤imiz koﬂma bu
asl›nda. 6+5 ﬂeklinde takti edilmesi gerekli yani.
ﬁiirin -tamam› göze al›nd›¤›nda- 6+5'lik durak
yap›s›na ayk›r› oldu¤u söylenemez zaten. Ama
ikinci dizedeki noktalamalarla daha belirgin hale
gelen gramer durgular›, vezni –ilk m›srada–
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3+3+3+2 ﬂeklinde takti ediyor. Ben ilk dizeyi
uzun süre böyle okudum, “Dün gece+göklerde+bir
korku+va'rd›.” diye yani. Sonra bu okuyuﬂ tarz›m›n
Edip Cansever'in Petrol ﬂiirinin ilk m›sralar›ndan
kaynaklanabilece¤ini fark ettim:
B›km›ﬂt›m, kediler damlarda vard›
Adamlar geliyordu birtak›m adamlardan
Tabii, ikisi aras›nda do¤rudan bir iliﬂki oldu¤unu
söyleyemiyorum. Aﬂ›r› spekülatif olurdu bu. Ne
var ki, m›sralar aras›ndaki paralellelli¤in bizi
önemli noktalara taﬂ›yaca¤›n› düﬂünüyorum.
3+3+3+2 yap›s› iki m›srada da mevcut. Üzerinde
kafa yormaya de¤ecek. Düzeyini bilemeyecek
olmam›za ra¤men Edip Cansever'in m›sralar› ile
Enis Behiç'inkiler aras›nda bir iliﬂkinin yine de
imkân dahilinde oldu¤u görüﬂündeyim. Enis Behiç'in
m›sra›nda “vard›” ibaresini takti ederek okumam›
Edip Cansever'in m›sra› d›ﬂ›nda aç›klayan bir neden
bulabilirsem e¤er iki m›sra aras›ndaki iliﬂkiyi
nesnel bir temele oturtabilirim. 6+5'lik vezni neden
3+3+3+2 diye okuyorum? Gramer durgular›
m›sralar› üçlüler halinde ay›r›yor belirtti¤imiz gibi.
“Dün gece+göklerde+” diye okuduktan sonra
“bir korku”dan (yine bir üçlüden) sonra da
duraksama gere¤i duyuyor olabilirim. Yani dizeyi
cümlenin ö¤elerine, yani bir bak›ma anlama göre
duraklara ay›rm›ﬂ oluyorum. “Dün gece
(zarf)+göklerde (dolayl› tümleç)+bir korku
(özne)+vard› (yüklem)” Enis Behiç'ten ald›¤›m›z
iki m›sradaki beﬂlik taktileri karﬂ›laﬂt›r›rsak e¤er,
“buldu¤umuz” ile “bu k›z bütün” taktileri
aras›ndakine benzer bir senkopun burada da geçerli
oldu¤unu görürüz: “bir korku(3) vard›(2)”“imdat(2) arard›.(3)” “Bu k›z” nas›l durguyu
kendi önüne çektiyse “bir korku”da da böyle olmuﬂ
olmas› mümkün. T›pk› “bu” gibi, belgisiz s›fat
olarak “bir” de netameli bir kelime zaten.
Enis Behiç'in dizelerinin de Edip Cansever'inkiler
gibi, ﬂiirinin ilk iki dizesi olmas› kayda de¤er. Edip
Cansever'de “Penguen a¤›zlar› vard›” diye bir ilk
dizeye daha rastl›yoruz, bu da önemli. Türk Dil
Kurumu'nun sözlü¤ünde “var” sözcü¤ü, bir isim
olarak geçiyor. Ne var ki, karﬂ›l›k olarak belirtilen
sözcü¤e, “mevcut”a bakt›¤›m›zda ise onun bir
s›fat kabul edildi¤ini görüyoruz. Bence kelimenin
isim mi s›fat m›, yoksa bir durum fiili mi oldu¤u
konusunda bir netlik yok.“‹ﬂim var”, “arkadaﬂ›m
var”, “haberim var” gibi sahiplik bildirdi¤i
kullan›mlar› d›ﬂ›nda, “var” kelimesinin ço¤unlukla
ya bulunma halinde (kimde hali, -de hali) çekilmiﬂ
bir dolayl› tümleç (isimleme) ile, ya da zaman
zarflar›yla kullan›ld›¤›n› (zamanda bulunma yani
bir bak›ma) görüyoruz. Bulunma hali d›ﬂ›nda,
sadece bir özne (kimse) ile “var” yükleminin
bulundu¤u cümlelere, metafizi¤e e¤ilimli cümleler
diyece¤im. “Penguen a¤›zlar› vard›” gibi... ‹sim
cümlelerinde de geçiﬂsiz fiil cümlelerindeki gibi
“nesne” bulunmaz. Tahsin Banguo¤lu isim
cümlelerini inceledi¤i bölümde çok ilginç bir
noktaya de¤inmiﬂ:
“Kimse+Zarflama+‹simleme+Yüklem /
Hava+bugün+Ankara'da+karl›ym›ﬂ” (...) Bu
cümlede sadece karl›ym›ﬂ yerine karlam›ﬂ dersek
onu bir fiil cümlesine çevirmiﬂ oluruz. Cehver fiili,
bir durum fiili oldu¤u için burada ancak isimlemenin
hemen daima kimde halinde bulunmas› dikkat çeker”
(alt çizgi bana ait) “Var” yüklemli cümlelerde de
yukar›da belirtti¤im haller d›ﬂ›nda, s›kl›kla kimde
halinde bir isimlemeye rastlar›z. Al›ﬂ›ld›k s›ralamada,
örne¤in “Damlarda kediler vard›” cümlesinde
yüklemi bir durum fiili olarak düﬂünebiliriz yani.
“Var” fiilinin (art›k fiil diyeyim) tekrar isme, ama
bu sefer s›fat gölgesinden kurtulmuﬂ bir isme
dönüﬂece¤ini gösterebilirim umar›m.
(Wittgenstein varoluﬂtan, ancak kendisi varoluﬂsal
olmayan bir önermenin do¤ruluk fonksiyonunda
söz edilebilece¤ini düﬂünüyordu. Yani Russell
“there is no rhinoceros in this room” dedi¤inde,
“o anda”, “o odada”, bir gergedan'›n
“bulunmad›¤›n›” söylemiﬂ oluyordu sadece.
“Gergeden var” dedi¤imizde anlaml› bir ﬂey
söylemiﬂ olmam›z için, asl›nda gergedan›n bir
yerde “bulunuyor oldu¤unu” kastetmemiz
gerekiyordu yani. “Ya¤mur var” “Yang›n var”
örneklerinde oldu¤u gibi bir oluﬂa iliﬂkin
konuﬂmuyorsak e¤er (Kald› ki, bu cümlelerde “ﬂu
anda” ve “burada” cümlede geçmeseler bile
varl›klar›n› hemen hissettirirler.) yaln›zca öznesi
ile “var” köklü bir yüklemi bulunan cümleler hep
bir dil krizine yol açar. Görünür bir varoluﬂa sahip
olmayan nesnelerin varl›¤›n› tart›ﬂt›¤›m›z
zamanlarda bile “Erkebit yoktur” yerine “Erkebit
diye bir ﬂey yoktur” demeyi ye¤leriz. Wittgenstein'a
dönersek gergedan›n varl›¤›na (mevcut olmas›
anlam›nda de¤il) dair bir ﬂey söylenebilseydi e¤er
bu dilin d›ﬂ›na ç›kmakla mümkün olabilecekti.)
Enis Behiç'in m›sra›n› cümlenin ö¤elerine göre

takti ederek okudu¤umu söylemiﬂtim. Edip
Cansever'in m›sra› da cümlenin ö¤elerine göre
(gramer durgular›na göre bir bak›ma) takti edilerek
okundu¤unda yine 3+3+3+2'lik bir durak yap›s›
elde edilir:
“B›km›ﬂt›m,(yüklem)+kediler(özne)+damlarda
(dolayl› tümleç)+vard›(yüklem)”
Türk ﬂiirinde, anlama s›k› s›k›ya ba¤l› sözdizimi
deformasyonlar›n›n vurgunun yol açt›¤› de¤iﬂik
s›ralardan çok da farkl› olmad›¤›n›
düﬂünüyorum.“Yar›n Turgu't arabay› getirecek”
vurgusu nedeniyle tertibin “Yar›n arabay› Turgut
getirecek” ﬂeklinde de¤iﬂmeye e¤ilim duymas› gibi.
Ama bu kadar basit de¤il tabii. Duyuﬂ vurgular›ndan
dolay› duyuﬂ s›ras›, mant›k vurgular› nedeniyle
mant›k s›ras›, berkitme vurgular›n›n hitabette aﬂ›r›
ölçüler almas›yla dokunakl› s›ra meydana gelir.
(Tahsin Banguo¤lu) Müzikteki senkopasyonlar›
model alarak aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m ritmik
aksamalar›n, anlamdan ayr›lamaz hale
geldiklerinde, sözdizimi kaymalar›na sebep oldu¤u
düﬂünülebilir. “B›km›ﬂt›m, kediler damlarda vard›”
dizesindeki sözdizimi kaymas›na bakal›m. Kedilerin
bilhassa damda oldu¤u kastediliyor olsayd› komik
olurdu. ‹sim cümlelerinde nesne bulunmad›¤›ndan
–cümle bilhassa kimdeli¤e, kimdenli¤e dair bir
bilgi verme amac›yla kurulmam›ﬂsa e¤er– vurgu
yüklemdedir: “Gür saçlar› buldu¤umuz alt›nlardan
güze'ldi!”, “Damlarda kediler va'rd›”. Oysa Edip
Cansever'in m›sra›nda, yüklemin yan›na getirildi¤i
halde “damlarda” sözcü¤ünün vurgulanmas›
semantik olarak engellenmiﬂtir. Vurgu “vard›”
sözcü¤üne kayar. “Vard›”n›n vurgusu de¤iﬂir.
“Damlarda kediler va'rd›” ile “B›km›ﬂt›m, kediler
damlarda va'rd›”daki yüklemler art›k birbirinden
farkl›d›r. ‹lki neredeyse bir durum fiile
dönüﬂmüﬂken, ‹kincisi tekrar isme, üstelik s›fat
yükünden (mevcut anlam›ndan) kurtulmuﬂ, bir
nesne ismine; At, ev, kitap gibi iﬂaret edebilece¤imiz
bir nesnenin ismine dönüﬂmüﬂtür adeta. Ama bu
anlam›yla “var” göstereninin iﬂaret etti¤i yerde
büyük bir boﬂluk vard›r.
Yaz›n›n çeﬂitli yerlerinde iﬂaretledi¤imiz “Ben”,
“bu”, “böyle”, “bir”, “var” gibi kelimelerin baz›
ortak özellikleri mevcut; hepsi b harfi ile baﬂl›yor
bir kere. (bar = var, mevcut [D‹VANÜ LÛGAT‹T-TÜRK]) Bu tür kelimeler, dili konuﬂucudan
ba¤›ms›z, bir kendilik olarak düﬂünmeye
çal›ﬂt›¤›m›zda k›sa devreye yol açar. Dille dünya
aras›ndaki iliﬂkinin bir ayna iliﬂkisi olmas›n›
engellerler. Çift dudak-patlamal› bir sessiz olan
“b”, bilindi¤i gibi Türkçe'de kelime sonlar›nda
bulunmaz. (“Ben, yani Yakup, Yakub'un hiç
ça¤r›lmam›ﬂ ﬂekli”) Yaln›z fonetik aç›dan de¤il
semantik bak›mdan da “b” ile baﬂlayan sözcükler
konuﬂucudan d›ﬂ dünyaya do¤ru yönelir; konuﬂucu
ile ba¤lar›n› atmam›ﬂlard›r ama. “Bu mu, ﬂu mu?”
diye soruldu¤unda “bu” yan›t›n› vereceksek e¤er
bize yak›n olan› gösteriririz. Edip Cansever, bu
tip sözcükleri dengelemek için nesnel karﬂ›l›¤a çok
önem vermiﬂ sanki.
Oktay Rifat'ta ve Metin Elo¤lu'da nesnel karﬂ›l›¤›n
yerini nesnellik al›yor. Oktay Rifat dille dünya
aras›ndaki aç›kl›¤› kapamaya dikkat kesildi¤i için,
belki de Türkçenin en metafizik ﬂiirlerini yazd›.
Ahmet Oktay'›n eleﬂtirdi¤i pastorallik bu nedenle
gerekliydi bence. Oktay Rifat'›n de¤il, Enis Behiç'in
dizelerine baﬂvuraca¤›m:
ip sark›t›p, gürültüsüz at›ld›k suya.
Belimizden çözdü¤ümüz kancal› ipi
Boynumdaki su geçmeyen meﬂin keseden

tamamlanm›ﬂ gibi dururken dizenin sonuna bir
zarf yahut s›fat getiriverir. Bu aksat›m, kurall› bir
cümle biçimindeki dizelere de yans›r. Örne¤in
‹smet Özel'in m›sralar› kendilerine dönük olarak
bir taml›k hissi verdi¤i gibi bir devam da vaat
ederken, Oktay Rifat'›n m›sralar› biçimsel olarak
tam olsa bile bir eksiklik hissiyle sonlan›r, eksikli¤in
yaratt›¤› bir beklenti olarak devaml›l›ktan söz
edilebilir ancak. Oktay Rifat'›n ﬂiirlerini okurken
yapt›¤› duraksamalar çok ilginçtir.
Kompozisyon
‹nternette rastlad›¤›m A.D.A.M (Another
Dimension of Artistic Manifestations) adl› “ﬂiir
üretecini” ekranda nispeten uzun cümlelerden
oluﬂan bir metin görene dek birkaç kez denedim.
“The burning kiss cried with a spiritless passion”
gibi bir sat›rla karﬂ›laﬂ›nca okumaya devam ettim.

İmkânlarının sonuna kadar
götürülmesi sonucunda veznin
kendisinin atıl hale gelmeye
başladığının anlaşılmasıyla serbest
şiirin mümkün hale geldiği fikri de
üzerinde düşünmeye değer bence.
Program sistematik bir ﬂekilde, imge denilen ﬂeyden
nas›l olmuﬂsa haberdar olmuﬂ birinin “ne yazarsam
ﬂiir olur” diye düﬂünerek yazabilece¤i metinler
üretiyordu. Üretecin hangi ilkelere göre
programland›¤›ndan söz etmek istiyorum burada.
Böylece yaz›da öne sürdü¤üm görüﬂlerin tersinden
bir özetini yapm›ﬂ olaca¤›m sanki: Denildi¤ine
göre kafiyenin bulunmad›¤› koﬂullarda, uyulmas›
gereken herhangi bir fonetik kaide kalmad›¤›ndan
program›n iﬂi kolaylaﬂ›yormuﬂ. Bu nedenle serbest
naz›m tercih edilmiﬂ. ﬁiirsel bir ritim elde etmek
için kafiye yerine, kelime ve imge tekrar›na
baﬂvurulmuﬂ. (Örne¤in, biz ritim bahsinde kafiyeden
ya da ses uyumundan neredeyse hiç bahsetmedik.)
ﬁiirle standart söylem aras›nda bir ayr›m çizgisi
çekilebilmesi için tekrar unsuru esasm›ﬂ. Tekrar›n
mümkün olabilmesi içinse program›n sözcük
kütüphanesini görece dar tutmalar› gerekmiﬂ.
(ﬁiirselli¤i garanti alt›na almak maksad›yla,
imgelerin tekrar›na gerek duymalar› manidar.
Program›n benzer imgeler oluﬂturmas› için,
veritaban›nda k›s›tl› say›da kelime bulunmas›
gerekiyor. Ço¤u bir duygu durumunu bildiren soyut
kelimeler bir yana, farkl› ba¤lamlar içinde gezerek
birçok yan anlam yüklenmiﬂ, uçucu kelimeler tercih
edilmiﬂ genelde. Tek baﬂlar›na kolayca göndergeleri
d›ﬂ›nda bir anlam iletemeyecek somut nesne
adlar›ndan kaç›nm›ﬂlar. Oysa ﬂiir, haz›r yan
anlamlara yaslanmaz; kelimeye yeni ve o ﬂiire has
bir yan anlam yükler. Demem o ki, dergilerde
rastlad›¤›m›z pek çok ﬂiir de böyle yaz›l›yor asl›nda.)
Aksi halde ﬂiirsel özelliklerin fark›na
var›lamayacak, ﬂiirler iyiden iyiye konuﬂmaya
benzer bir hale gelecekmiﬂ.
(Kaynak:
http://www.cs.bham.ac.uk/~nxm/mscPoetry/mscIndex.html)

Nesneci, ama kelimeci de¤il. Bütün nesneler birer
fiille belirtiliyor; olumsuzluk ekleri kullan›larak
iletilen anlam ikiyle çarp›l›yor, öncelikle kelimenin
olumlu halinden geçmeniz gerekiyor. ‹ki-üç tane,
fiilden türetilmiﬂ olumsuz zarf veya s›fat›n bir
dizede yan yana geldi¤ini düﬂünelim. Böyle bir
durumda kelimelerin, ilettikleri anlam yüküne
nispetle, birer simge olduklar›n› fark etmemize
imkân vermeyecek bir h›za eriﬂtiklerini görürüz.
Dilin temsil iﬂlevi ask›ya al›n›r. Ad›n iﬂitim imgesi
–gösterme iliﬂkisinin h›z›na yetiﬂip– ad›n kavram›
ile ayn› hizaya gelir. Oktay Rifat'›n pastoral tablolar›
gerçektir art›k. Ya¤murdan söz etmez ya¤muru
ya¤d›r›r yani. Senkoplar› ilkin Metin Elo¤lu ile
Oktay Rifat'ta fark etmiﬂtim. Oktay Rifat cümle
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‹zlenimciler konturlar› yok ettiklerinde renkleri
özgürleﬂtirdiklerini zannettiler. Ne var ki, boyalar›
palette kar›ﬂt›rmayarak zaten en baﬂta sa¤›n renkler
elde etme imkân›n› yitirmiﬂlerdi. Renk, tesirini
ancak formla olan iliﬂkisi içerisinde gösterebilir
halbuki. Do¤ada siyah ve beyaz›n bulunmad›¤›n›
düﬂünüyorlard›. Evet, ›ﬂ›k ve gölge tam da formal
oldu¤u için gereklidir. (Vermeer örne¤in.) Formun
iﬂlevini renk lekelerini s›n›rlayarak somut nesneler
oluﬂturmaktan ibaret görüyorlard› herhalde. Öyle
olsayd› e¤er, s›n›r çizgilerinden kurtulmakla bir
ﬂey yitirmiﬂ olmayacaklard› gerçekten de. Ama
form bu görünür iﬂlevin yan› s›ra, içsel bir “anlam”a
sahiptir bizatihi. (Kandinsky) Salt biçimler sanat›
olan müzi¤in büyük duygu de¤iﬂimlerine sebep
olmas› baﬂka nas›l aç›klanabilir. Formlar
zihnimizde birtak›m yaﬂant› kesitlerine
ba¤lanmadan bile ye¤in duygulan›ﬂlara; coﬂkuya,

kedere, sevince kaynakl›k edebilir. Formlar›n
ça¤r›ﬂ›m etkisinin ötesinde içsel bir “anlama”
sahip oldu¤unu kan›tlar bu da. Romantik dönemin
bestecileri kontrpuan›, armoni bulutsular› içinde
ana temalar› ça¤›ran, an›ﬂt›ran motiflere
baﬂvurarak ikame etmeye çal›ﬂt›lar. Benzer
imgelere yer vererek bir ritim yan›lsamas›
yarat›yorlard› yani bir bak›ma. ﬁiirde bizatihi bir
gerçeklik kat›na eriﬂememiﬂ imgeleri, nesnel
karﬂ›l›klarla desteklemek de bundan ayr›
düﬂünülemez. Richard Strauss'la betimlemeci,
deyim yerindeyse figüratif bir müzi¤e vard›
romantikler. ‹zlenimcilerse formu belirsiz k›larak
al›mlay›c›n›n gözünün s›çramalar yapmas›n›
engellediler. ‹zlenimcilerin o bayg›nl›k hissi veren
gökleri, eleﬂtirdikleri peyzajlardan daha
idealleﬂtirilmiﬂ de¤il midir? Alg›ya bu denli güven,
hedonizmden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Sanatta
s›çraman›n esas oldu¤unu unutmuﬂlard›. Bireyci
olduklar› için. ‹zlenimlerle ruhu aç›¤a
ç›karabileceklerini düﬂündüler. Ne var ki, olgular›n
duyular›m›z üzerindeki etkilerinden dolay›
kavranmas› tam da doxan›n kayna¤›d›r.
Modern Türk ﬂiirinde kompozisyon, armoniye de¤il,
kontrpuana dayan›r.
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