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postmodernizmin” ucuz bir taklidinden öte bir 
şey değildi yapılanlar. Bunların arasında ileri 
gidip örneğin yapılan işleri “rezillik” olarak 
tanımlayanlar, bunlarla uğraşanlara “yete-
neksiz” diyenler de mevcuttur. Bu tavırları 
nasıl özetleyebiliriz? Cumhuriyet Dönemi’nin 
Kültür Bakanı’nın ruhu hala aramızda yaşı-
yor, Sürrealizm sergisine gönderilen Tez’den 
bahsediyoruz, “Sürrealizm, sanat tarihinin 
çöplüğünde yer alacaktır.” gibi muhteşem bir 
öngörü ile zamanında birçok kişinin yüreğine 
su serperek yurda dönmüştür. Şükür bugün, 
yine aynı tepkileri gösterecek bürokratları-
mız, şairlerimiz ve okurlarımız var.

Görsel şiire olduğu kadar, dille ilgili tüm et-
kinliklere karşı gösterilen tavırlar, genelde 
“politik”tir. Yani birisi eğer görsel şiir gibi 
deneysel alanlara tepki gösterirken, ölçüyü 
kaçırıyor ve kendince dile, şiire çeşitli “kural-
lar” uygulamakla mükellef hissediyorsa, şiir 
tarihini bir “kanıtlar deposu” olarak kullan-
mayı seçiyorsa, buradaki niyeti sorgularken 
sağın ya da solun dilini kullansa da, özün-
deki muhafaza etmekle yükümlü persona 
sadece bize özgü olan bir eleştiriden bahse-
diyor demektir [Politik olanı böyle anlıyorum]. 
Türkçe’de “sözlü kültür/yazılı kültür ve basılı 

1  Yaptığımız şeylere “görsel şiir” adını verdi-
ğimizden beri –ki bu adlandırma, en azından, 
birçok kültürde ve dilde üzerinde uzlaşılabil-
miş yegâne ve güncel özelliği bu sanatın- şiir 
kamusu tarafından birbirlerinden büyük bir 
marifetle ayrılmış, Türkçe içinde nedense iki 
düşman kavrama dönüştürülmüş “resim” (bi-
çim) ve “şiir”in (öz) böyle bir çırpıda bir arada 
kullanılmasının pek kolay olmadığını gördük.

Gelen eleştirilerin tonu ve tonajı geldikleri 
tarafa bağlı olmaksızın neredeyse aynı faz 
aralığı içindeydi. Örneğin bazıları için “de-
neysel” diye bir alan vardı şiirin içinde ve bu 
modern şiir marifeti ile “aşılmış”tı bundan 
“seksen sene önce” Batılılar tarafından. Ba-
zıları için şiir ve görsellik, zaten birbirlerinin 
içinde vardı –simge/imge düzeyinde ve bu 
yüzden de işin biçimselleştirilmesi sadece es-
tetik bir sorundu. Kimileri için “tekno-dünya” 
diye, bugün yaşadığımız dünyaya pararlel 
bir evren vardı ve Türk şairi o evren içinde 
hiç bir halt etmemeliydi. Kimilerine göre şiir 
tarihimizde daha önce böyle deneyler yapıl-
mıştı ve bu deneyler de hiç hayırlı sonuçlar 
vermemişti, o yüzden neden denensindi? 
Kimileri için kurulan denklem basitti, “re-
sim+şiir”, kimileri için ise “bir truva atı olarak 
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kültür” tartışması –en azından bir provakas-
yon olarak açtığım kadarı ile- kendisine bu tür 
bir zemin yaratmıştır az çok. Örneğin genel 
kanı Türkçe şiirin köklerinin “yazınsal” değil, 
daha çok “söyleyiş”e dayalı olduğu yönünde-
dir. Yani burada Sözlü Kültür ile Yazılı Kültür 
arasındaki ilişki, daha çok kurucu bir ilişki 
değil, bir hiyeraşi olarak görülür (önce ge-
len/geleneksel olan daha değerlidir). Örneğin 
Görsel Şiir’de Söz/Göz ilişkisi bir yerinden et-
meler silsilesi içinde değerlendirilir. Görsel 
şiirin tezi, göstergenin nereden geldiğiyle de-
ğil, ne hızla ve ne şekilde gelip, hangi ağırlıkla, 
nereye yerleştirildiğinde ve bu yerleşmenin 
safları ne şekilde tetiklediğine bağlıdır. Çünkü 
duyma kadar görme de anlamada, algılamada 
ve anlamlandırmada etkilidir -hatta daha 
fazla etkilidir. Bunlar arasında yapılacak bir 
tercih, elbette bal gibi de siyasi bir tercihtir. 
Sorun bunun farkında olmamaktır, o kadar.

2 Şiir Tarihi ve buna bağlı olarak Şiir, dur-
madan “icad edilen” birşeydir, tıpkı dil gibi. 
Örneğin Türkçe için “ses yansımalı kelime-
lerin” nelere kadîr olduğu görüldüğünde, 
yöresel çeşitliliğin yazılı kültüre aktarılama-
masının ne kadar büyük ve önemli bir sorun 
olduğunu, iddia edildiği “toplumsal” sayılan o 
sözlü dilin, aslında ne kadar az temsil edildiği, 
öte yandan yörelere göre değişiklik gösteren 
şivelerin ve seslerin, çoğu kez aynı anlam sı-
ğalarını temsil ettiğini böylelikle gerçekten 
çok cılız kalan o dilin, Ulusal dil projesi ile 
otantikliği pahasına nasıl kentlileştirildiği ve 
bürokratikleştiği görülebilirdi.

Şimdi ve burada olmaktan başka şey 

bilmiyoruz. Zaman ve mekân tarafın-
dan atıldığımız yerde, pikseller, renkler, 
dikitler ve çıfıtlar var. Şiir adına yapabile-
ceklerimizin en zor yerinde durduğumuz ve 
ayağımızın kolayca kayabileceğinin bilincinde 
“yeniden-üretiyoruz”. 

3 Kurmacaya giden yolda Hakikat, ele geç-
mez, ama değerlerin ötesinde bir değer 
olarak bizim ikincil hakikatlerimizle ilgili ek-
sik-gösterilene dönüşür. Buna göre eğlence, 
eğlenti, seyirlik ve izlencelik olan şeylere ye-
dirilen şiirsel ifade, inandırma yöntemlerinin 
biricik duygusal katalizörü olmaktadır. Reto-
rik ile birleştirilen dil yetisi, tekrar şiir diline 
perçinlendiği yerde etrafına “lirik ya da epik” 
bir hale dolamakta. Buna göre reklam ya da 
propaganda şiirden aldığı bu koruma ile te-
levizyondan, radyodan sokulduğu her yere 
nüfuz edebilmektedir. Her şey ölçeklenebilir 
ve temkinsiz bir şekilde çoğaltılabilir, şiir-
selliğe bulandığı sürece. Zamanımızda, Dilin 
imkânları deneyimin imkanlarının her za-
man gerisindedir ve dilin ihtiyacı olan mecra 
topluluk için üretilir (communis, Latince or-
taklanmış, ortak, yaygın) ve iletişim, tarafları 
mecra içine hapseder. Antik çağda Trajik ti-
yatronun gelişiminde göz için düzenlemelerin 
yapılması buna benzer (örneğin Ekphrasis). 
İzleyenin gözü ve izletilenin biçimi/içeriği 
sahnenin önü ile arkasını kesin bir çizgi ile 
birbirinden ayırır. Arz talep dengesizliğinin 
Sözlü Kültür’de memnuniyet verici bir biçim/
içerik ekonomisi anlayışına ve içeriği ilginç/
dinlenebilir/katlanılabilir kılmasına bakarsak, 
Yazılı Kültür anlatıcıyı ortaklaşmış dilin ve 
mecraların boyunduruğundan kurtarmıştır. 
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Böylece inandırma isteğine alet olan retorik 
kendisini başka alanlarda geliştirir olmuş, 
edebi kanon ve gelenek buradan doğmuş-
tur [belki de]. Çünkü okurun göz ile okuması, 
kulak için icat edilmiş birçok dilsel yapıyı kö-
künden sarsmıştır. Bu sarsılan yapıların Lirik 
ka(lı)plarla şiire tekrar sokulmaya çalışıldığı 
dönem geride kalmıştır artık. İnsanların şiir 
dili yolu ile öğrenecekleri doğru ya da gerçek 
var mıdır? Şiir ancak boşlukları ifade ederek 
(yani kısaca girişim grafiğini gözler önüne 
sürerek) katmanlar arasında değerli bir inşa 
faaliyetine girebilir. Yalan, Sözlü Kültür’e ait 
bir kavram iken (dil ile yaralamak, söz taşı-
mak vb.) Yazılı Kültür tarafından içerilmesi 
ve böylelikle Yalan’ın Tür’de ölçeklenebilir 
olması, mecraya yayılan bir ifşa hastalığı baş-
latmış, belgeler, arşivler, günlükler yazarın 
bunları harmanlama yeteneğine göre görü-
nür olmuşlardır. Yaşantıların görünen yüzü ile 
görünmeyen yüzü arasındaki Kurgu hatalarını 
Yazı düzenler ya da yeniden inşa eder, ürü-
nün ya da markanın “anlatısı” böyle doğar. 
Söz göze ancak eylemde görünebilirken, yazı 
yazar ile okur arasındaki uzaklığı artırmış, ha-
vada uçuşan lekelerden oluşan şiir metni, bir 
şiir çıktısı halinde, tekrar üretilebilirin alanına 
girmiştir. Dil Yetisi ise ancak ve ancak belir-
lenmiş tarih anlatısının içinde eritilmemiş ya 
da bilerek ayrı tutulmuş bir özerk tarihin (kı-
saca otonom kolajın) varlığı olan Basılı Kültür 
Şiiri’nin konusu haline gelmiştir.

4 Hız, (evrensel utku) ile yeni (gelip geçici/
moda) arasında kütlesini kentin tüm yüzeyin-
den geçiriyor. Bu muğlak kütle, kent insanının 
ya da sanatçısının, sınıfsız bir toplumun 

özlemi ile yanıp tutuşan ülkülerini ve esin pe-
risini zedelerken ona, bir arayışı da bağışlıyor. 
Gecenin birinde, üretime geçen şair (çalışan 
makineleri, kapitalizmi ve endüstrisi ve sınıf-
ları ile gündüzün Veri-Kent’i) tüm bu yığın’lar 
arasında kendine yakın olanı arıyor. Bir özlem 
imgesini, gördüğü ve kendine benzettiği soy-
suz, köksüz ve aşağılık bir köpeğe yöneltmek 
istiyor olanca tutku ile. Öncesinde erdemin ya 
da güzelliğin (skolastik dönemin mükemmel 
dairesinin) yerini “bitten kaçarcasına kaçı-
lan” zavallı köpekler alıyor. Daha sonraları 
Bataille’ın Rahip C.’sine kadar gidecek olan bu 
“pisliğin mitolojisi”, “grotesk’in inadına icadı” 
kendisine o günlerde Lötremon’u, Sade’ı, Ner-
val’i yaratıyordu az çok. Lötremon’un ilham 
için mezbahalarda gezdiği, Sade’ın ise felse-
fesini “olağan” bir iğrençliğe dayandırdığını 
söyleyebiliriz. Enderunlu Vasıf ile Fazıl’ın Di-
van-Şiir’inden çıkarken kullandıkları bayağılık 
da buna örnek olarak gösterilebilir.

5 Einstein’ın ışığı fiziksel olarak -tıpkı üze-
rimizdeki bir elbise gibi- gövdelerimizden ve 
bakışlarımızdan çıkarıp, onu evrenin ortasın-
daki tek “referans” noktası olarak gösterdiği 
günden beri, bu gelişme, Virilio’nun deyimi 
ile “alışıldık iç ve dış kavramlarının ters dön-
melerini” sağlarken, yüzeyin de ışıkla “aşırı 
teşhirini” önümüze koyuyordu, gelişen tek-
noloji ile birlikte. Dünya artık, sonsuz kozmos 
içinde belki de milyarlarca yıl öncesinden ge-
len bir ışığın son durağı ya da trilyonlarca yıl 
sonrasına ışık veren başka bir kaynak. 

6 Tanzimat’la gelişen ve değişen dil hareket-
lerinin bir dökümü ya da 1890’lar sonrasında 
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kalitesine katarken, insan durumlarından ya 
da nesnelerden ya bir minyatür estetiği ile 
ya da gölge oyunları ile basitleştirir, renk-
sizleştirir. Dilin zenginleşmesi, hayatın da 
zenginleşmesi ise, öncelikle yazılı dilin sınır-
ları içinde dolanması gereken şiirin, kendini 
konuşma dili içinde anlamlandırmaya ve sı-
namaya olan ihtiyacı mazur görülebilir ama 
konuşma diline sirayet eden, sözlü iletişimi 
adeta esir alan hız’lanmaya da gösterme-
diği kuramsal tepki, onu şimdiden mahkûm 
etmiştir bile. Yeni şiir, ancak yeni mecradır. 
 
7 İnsanlara umut vermek için, onları bu ya-
şamın gerçekten yaşanmaya değer, emek 
vermeye değer, kavgasını vermeye değer, 
uğrunda feda edilecek bir değer olduğunu 
düşünen çoğu şairimiz için 2000’li yıllara gir-
mek oldukça sersemletici etkilere sahip oldu. 
Küreselleşmiş Kapitalizm sayesinde  yaşam 
gerçekten de “keyif” alınacak bir hale geldi,  
tüketim arttı, fakat bu yaşamın estetik sınır-
larını, biçemlerini belirlemek ya da daha da 
geliştirmek için kullanılan yöntemler içinde 
Şair’e pek yer kalmadı. Çünkü şairin tüketim 
kültürünün karşısına koyduğu nesne, arzu 
değil, çok daha derinden gelen ve bu yüz-
den tüketilmeye elverişsiz olan hayatın hayatı 
diye özetleyebileceğimiz o muğlaklıktır. 

8 1970’lerden beri bu ülkede sanatçı, geç-
mişin tahakküm eden travmatik etkilerini 
bertaraf edip, bastırıp, bunun üzerine yıl-
lanmış modernizm pratiklerini ve eşyasını 
derme çatma şekilde koymaya çalışmakta-
dır. Şairi de öyledir, ressamı da tiyatrocusu 
da. Ve özünde hepsi muhafazakardır, yani 

birbiri ardına çıkan yeni şiir anlayışlarının 
fazlalığı bugüne kadar sorunları tıpkı bir 
dalganın üzerindeki sörf tahtası gibi kâh çağ-
layarak kâh sönümlenerek taşımıştır. Bugün 
modern şiirimiz bir dil oyunu gibi görülmek-
tedir ve dil’e verilen bu fetiş değer, edebiyatın 
ya da şiirin esas kullanım değerini bir ucunda 
dil oyunlarıyla (sanat), bir ucunda da ola-
ğanüstü, şaşırtıcı olanın merkezinde kuşatır 
(hakikat). (“Emek ürünlerine, meta olarak 
üretildikleri anda yapışıveren ve bu, nedenle 
meta üretiminden ayrılması olanaksız olan 
şeye, ben, Fetişizm diyorum.”, Kapital Cilt I). 
Fakat dilyetisinin esas işlevi ya da şiir dilinin 
önemi, yaratıcılığı ve kalitesidir ya da dile ka-
zandırdığı şeylerdir. Bizde dil, belki de hala 
Söze bağlı bir topluluk olduğumuz için, yaz-
dıklarımızdan ziyade konuştuğumuz sürece 
işlevseldir. Fetişizm ya da kelime oyunlarına, 
yanılsamalara, göndermelere, geri dönüşlere 
verilen önem, aslında kullanım değeri olma-
yan bir metayı, işe yararmış gibi göstermekten 
başka bir şey değildir. Meta ürünlerinden 
farklı olması gereken edebiyat ürünleri ya 
da şiirler, işte bu fetişleştirme yüzünden 
belki de bunca bocalıyorlar. Belki de Ahmet 
Hamdi’nin işaret ettiği şey, tam da bu feti-
şin karakteridir. Öyle bir yere gelmiştir ki şiir, 
edebi sanatlarına, yapısına, şairinin hünerine 
rağmen, belli nasların yer değiştirmesinden 
ya da süslenmesinden ötede değildir. Saraya 
bağımlıdır ve cinsiyetsiz bir Aşk’ı, ilahi olanın 
yeryüzündeki simgesi olan Padişah’ın ya da 
Hz. Peygamber’in manevi kişiliğinde çoğal-
tır durur. Ne bir tespit, ne bir tenkit ne de 
anlar, bir süreçten mürekkep olan Tarihi bir 
nokta. Mükemmel inşasını dilyetisinin yaratıcı 
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müstakbel gericilerimizdir bunlar. Kurumlar 
ve kurumların binaları, insanların ve toplum-
ların ihtiyaçlarından önce gelirse, olacağı 
budur.

9 İletişim dilinin ortadan kalkması, dil yerine 
kendisi dilin bir parodisi olan başka bir şeyin 
yürürlüğe girmesi ve görüntüden kalkınan 
kültürün hakikilik iddiasının her saniye dağıl-
ması şairi iki yönde çalışmaya itebilir: a) her 
iki yön de birbirine zıt olmasına rağmen aynı 
işe yarayacaklardır: şiirin ortak kültür ile olan 
kadim ilişkisini temsil etmek için onun kanon-
larından (gelenek) faydalanması ya da b) onu 
içten çatışan en temel sorunlarına gömerek, 
kültürün kendi fonksiyonunu gerçeklemesini 
sağlaması (yok olması). Birinci yöntem tıpkı 
türev almadaki gibi işlemektedir, ikinci yön-
tem ise bir eğimden yola çıkarak fonksiyona 
ulaşmaktır. En azından bizim kuşağımıza ka-
dar ortada süreksizliklerle dolu bir fonksiyon 
mevcuttu. Dilin sadeleşmesinden tutun da, 
ideolojik restleşmeler için yorgan yakmaya 
kadar şiir fonksiyonu süreksiz de olsa, işle-
meye kendi eğimlerini bulmaya ve hareketini 
o yönde sürdürmeye devam etti. Bulunduğu-
muz noktadan –ki bu da süreksiz ve ıraksak 
bir nokta- kültürün içinden onu yıkarak çalı-
şanların, şiiri kendi mecrası içinde en azından 
şair için nefes alınacak bir uzay içinde bı-
raktığını görebiliyoruz: Ece Ayhan, İlhan Berk 
ya da Karakoç, bu şiir fonksiyonlarının en uç 
örnekleri olmalarına rağmen kanonların (ge-
lenek) yapısını bozarak ona rizomatik uçlar 
yaratmışlardır, buradaki güzellik tıpkı frak-
tallardaki yapı gibi “kargaşa”nın renklere 
verdiği desenlerin “kestirilemez”liğinde yatar. 

Bunlar (İkinci Yeni, Ercüment Uçarı, Karakoç, 
Zarifoğlu vs) iletişimsizliğin gelişinden önce, 
iletişimsizliği temsil etmeye girişmişlerdir. 
Günümüzde şair, sadece Karakoç şiirinden 
yola çıkarak, tüm geleneğin ya da şiir tarihinin 
zorlamalarından ve itkilerinden kurtulmuş 
bir şiiri deneyebilir. Kendisi bağımsız kala-
cağı gibi kendisinden sonrakileri de bağımsız, 
birbiri üzerinde kayarcasına hareket eden bir 
şiirin temalarını yakalayacaktır.

(a) şıkkında yer alanlar için gelenek (örf/
konvansiyon), yukarıda anlattığımız yapı 
yüzünden kırılmalarında can sıkıcı ve yo-
rucu binlerce metnin ya da bilginin ışığında 
ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Şiir Tarihi ba-
ğımlısı olmaya mahkûm hale gelmiş “kadim 
kültür” kendisine halk arasında bulamadığı 
ortak-dilin naslarını, güyalarını korumak için 
çalışmaktadır; arşivcilik, çeviri ve akademik 
makaleler yüzünden şerh üzerine şerh yiyen 
ve o şerhlerin arasında uçucu bir hale gelmiş, 
eğlencesiz, zevksiz olan bu “kültür”, televizyo-
nun, radyonun, internetin sürekli dünyasında 
kendisine bulabildiği tek alan olan “spekülas-
yon”a sırtını dayayıvermiştir. Dikkat edelim, 
sansasyona aç medya kültürü, Tarihi de kendi 
kalıpları içinden çıkarıp, bir haz nesnesi ha-
line getirmiş, cinsel tercihlerinden tutun da 
“haber-konuş” malzemesi gelmiş tüm tarihi 
şahsiyetlerin acıları, başarısızlıkları topluluk 
için ortaya dökülüvermiştir. Onarımcı olması 
gereken “akademi”nin pıhtılaşmış yapısı, ne 
ortak dile katılması gereken kanonları üre-
tebilmiş ne de onları dönüştürebilmiştir. 
Geçmiş, fark edilmemiş bir dedikodunun fark 
edilmesi ile kendisini yüzeyde, ekranda ya da 



aslında kendisinde imkansız bir deneyimin, 
sadece yazınsal bir deneyimin içinden konu-
şur. Tarihin bir palimsest olduğuna inanmadığı 
gibi, silinmiş bir tarih sayfasından eksik, gedik 
melodileri önümüze sunar. Ortaya çıktığı ilk 
anda kendisine gösterge ve metinler-arası-
lık’ı şart koşmamak için “ortak tarih ve dil” 
birliğine güvenir. Görüntünün dünyasında, o 
görüntülerin üst üste bindiği sinema ekra-
nının aldatıcı anlatımına yaslanır ve şairin 
deneyimi ile dili arasındaki ilişkiyi gelenek 
lehine “anlamlı” kılar. Burada atılan ve “poe-
tik doğruculuk” adına feda edilen şey, biricik 
olması gereken şairin yeganelik mülkü olan 
hatalarıdır. Tıpkı görüntünün bize kendisinin 
hakikatin görüntüsü olduğuna inandırmaya 
çalışması gibi, Örfi Şiir de yapısının “kadîm” 
olanın anlamı içinde gömülü olduğuna inan-
dırmaya uğraşacaktır.

11 Veri’nin Kenti’nde gerçeklik hissi, Gerçe-
ğin Pazarıdır. Yaşadığı dünyanın ve gündeliğin 
içinde öncelikli şart kaymayan zemindir. Kent 
ile girdiğimiz bu estetik savaşın yenikleriyizdir 
ve herkes içsel bir “episteme” bilinci ile ger-
çekliğin kucağında yaşamaktadır. Ne ortada 
“demokrasi” oyunu vardır, Garip’te olduğu 
gibi, ne de herkes “yaşama sevinci” ile 1984’ün 
satırlarını arşınladığını bilmeden yaşamak-
tadır. Şöyle denebilir, hiç kimsenin gerçekliği 
talep etmediği bir zamanda, şairden böyle bir 
arz beklemek adaletsizliktir. 

Şair tipografisi değişmiyor, belki de değişe-
miyor. Niyetler, ihtiraslar ve bu ihtiraslara 
ulaşmaya giderken aşılan, aşılması gere-
ken engellerin bıraktığı travmatik şeyler. 

tartışma programlarında bulur [Aşk-ı Memnu 
dizisi ve Diriliş bu anlamda önemlidir].

10 Yapaylık (kurgusallık), edebiyat malze-
mesinin en değerli özelliğidir, fakat bir yanda 
yaşamı üreten şeyin kültür olarak algıladığı 
ve algılatmak istediği “görüntü” ile gelene-
ğin “kültür” adına korumak istedikleri –hem 
şairin yaşamında hem de okurun yaşamında- 
üst üste gelmeyince, Şiir kendini zorunlu 
olarak gösterecektir. O, sadece görünenle-
rin görünmeyenlere, görünmeyenlerin de asla 
görülmemiş olanlara olan üstünlüğünü dile 
getirecektir ve dile getirdiği andan itibaren 
kendi doğal yapaylığının kurbanı olacaktır. 
Çünkü şeylerin özünde (kelime anlamlarında, 
mitlerinde ya da köklerinde) yer alanlarla, mit 
olmaktan çıkmış ve toplumun kültür hazne-
sine eklenmiş olanlar, bu anda, yani tam da 
bu anda, çatışmaktadırlar, buradan bir yarık 
doğmaktadır. Bu yarık, “bütünlük fantasması” 
olarak adlandırabileceğimiz (Fatih Altuğ) top-
lumsal, dilsel, kültürel birliğin sağlanması için 
zorla oluşturulan “hiper-kültür”ün şimdilik 
ikame etmeye çalıştığı kelimelerin, dizelerin, 
göndergelerin, göstergelerin ve poetik teknik-
lerin hiçbir işe yaramadığı anlardan oluşur. 
Öyle ki karşılaşılan durum ile üretilen (oku-
nan, yazılan) şiir arasında hiçbir nesnel bağ 
kurulamamaktadır: ne gülün, ne bülbülün ne 
de kafesin kendilerini anlatacak enerjileri kal-
mamıştır. Gelenek yönelimli (Örf î) şiir- tüm 
enerji seviyelerini tamamen doldurur gibi ya-
par. Kararlı duruma gelmek için ne bir şey 
vermeli ne de almalıdır; o bütünlük fantas-
ması kendi kapalı devre şeması içinde hiçbir 
aksamanın ve eksilmenin mümkün olmadığı, 
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belgeler, sahtekarların işi. Devlet “asılı”na ba-
kar, temsili olanı, fotokopisini biz alırız, 200 
yıldır kullanılan cam’ı ile tarayıcısının kömü-
rüne bulanmış haliyle.

Şiir dışı bir alan dedim, gerçekten Modern 
Türk Şiir’inde şiir dışı bir alan var mıdır? Yani 
şiir metnine bakmayı kolaylaştıran edebiyat 
içi yöntemler dışında kalan, şiirden ve şa-
irin yaşantısından kavramsal /soyut alana 
doğru açılan alanlar? Yahya Kemal? Nazım 
Hikmet? Örneğin Ahmet Haşim’in şiirlerinde 
kullandığı renkler, hangi “soyut resim” sanat-
çımızın dikkatini cezbetmiştir. Oysa aslında 
Türk Şiir’i, modernizm tarafından kendisine 
açılmış ikilikler tarlasında yeşermiş izotopik 
bir çiçek midir?

12 Son istatistiklere göre Türkiye’de elli 
milyonun üzerinde fazla motorlu araç var-
dır. Bunun sonucu olarak “kaza”larla yüzyüze 
gelmek gerçekten çok yüksek olasılıklarla 
hayatlarımıza girmiştir. 2002 Şiir yıllığında 
(YKY) “gökdelen” kelimesini kullanan tek bir 
şair vardır ve bu şair de yaş olarak bizim 
kuşağımızdan hayli hayli ileridedir, 2006 yı-
lına gelindiğinde gerçek kente dair çok fazla 
nesne bulmak mümkün değildir. (Şairde yaş 
arttıkça kent dışına doğru silkelenmiş yapay 
bir doğa ve bunun nesneleri arasındaki iliş-
kiler şiirin envanterini oluşturur.)

Şiirimizde “mazot ve traktörden” öte dekor 
edilmemiş, cansız, fotografik “otomobil” var 
mıdır? Çizgi filmlerdeki donuk ve hareket-
siz kalacağı baştan sona belli değil midir, 
bütün bu asrî şeylerin? Şiirimiz Hızca Yavaş 

Bizden öncekiler bunu önce “Divan Edebi-
yatı” “Halk edebiyatı” diye bölümlendirdiler. 
Birbirilerinden “yanyana uzatılmış iki bas-
ton” kadar uzak şeylermiş gibi. Daha sonra 
“eski/yeni”, daha sonra “yeni/daha yeni”. 
Ne insan değişiyordu, ne Dilin verdiği 
imkanlar ne de yukarıdan aşağıya indiril-
miş “merakların” ucunda sallanan ödül. 

Uygarlık tarihi olarak okuduğumuz şeyin al-
tında bir insan, yeni bir insan yatar. Irktan, 
renkten uzak ve çoğu kez tahakküm eden 
hatta kendisine “şu ol!” diyen şeylerin tam 
karşısına dikilebilecek bir insan. Bu gerçek 
bir insan mıdır? Değildir elbette, ne zaman 
olabilmiştir? O sanatın içinde yaşar, yani 
Zaman’ın ve Mekan’ın ayrıcalarında yaşar, 
antropolojik bir kimse olarak (tip değildir, 
içsel birşey de değildir, gerçektir). 

Tanzimat’ta “misafir odası” ve “okuma odası” 
vardı. Balkon (Karakoç), masa (Cansever), saat 
(Uyar, Tanpınar); sorunlu eşya. Şiire girmiş, 
şiire girmemiş eşya var. Kuşağım bunu anla-
maz, anlamıyor. En aklı başında olanlar bile 
eşya/madde ile ilişkide, iletişimde eksiktir. 
Çünkü eşya edinmek için çaba harcamamış, 
nefsinin ziftli kısmını “sahip olmak” yolunda 
kullanmamıştır. Kendisi olmak? Bu yalanla 
büyüdü bizden öncekiler. Kendisi olamazsın, 
kendisinin karşısında, ancak kendine düşman 
olarak olursun, olabilirsen. Madde karşısında 
Türk Şair’i tahammülsüz ve tembeldir. Tüm 
genellemelere 200 yıldır konu olan şair, ne 
bir kahramandır, ne de bir nebî, ne de bir 
militan! Realizm eksikliği, belge bilgi eksik-
liği demektir. Gerçeğine uygun düzenlenmiş 
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daha şık duracaktır. 

13 Lirik Şiir ölmüştür, Lirizm değil. Çünkü lir, 
kendisini geçen yüzyıl başından beri lokomo-
tif’in içine gömmüştür. Kömürsüz, buharsız, 
Tinsiz, parlamasız ve tersiz, Fer mümkün mü-
dür? Orası ile burası arasındaki farkı yaratan 
Coğrafya’ya karşı-fay’ı yaratıp, ilk kez insan 
belirs-iz’in önündeki façayı kaldırmıştır; pe-
çeyi değil. Mekan ile Zaman arasındaki ilişkiyi 
-şimdi ve buradayı- eksiksiz bir biçimde görü-
nünün içinde ikame eden Göz’den Akla doğru 
çizilen dikitler, yapıttaki yolları önümüze ser-
mektedir artık, bilet almamız yeterlidir.
“Oradayım” ama elimde kanıt yok? Dönüşte 
çiziktirdiğinin ölüm değil, yaşam olduğunu ve 
“oraya” gidemediğinde, şimdi ve buradanın 
hepimizin ortak gradyanı, başlangıç noktası 
ve anı sığası olduğunu, seni oraya-doğru fır-
latanın, tam da düşüşün başladığında aşağıya 
da -başladığın yere, yaşamın içine- çektiğini 
anlamışsındır. Hoşgeldin. Yapıt, yazdıkların 
değildi, bugüne kadar yazdıklarında unuttu-
ğun, fark etmediğin ve bir sonraki kitabının 
sayfalarına azar azar, zerre zerre taşıdığının 
kuantasıydı. Tasa olarak tasarının içinde, dur-
madan kendisini erteleyen şeydi. Unutuş’un 
değil, Bellek’in tarafına hoşgeldin.

Bugün o saçma sapan kartına bakarken, ora-
daki ufak notta gözlerini gezdirdin: “1 Kredi 
kartın içinde”dir. Bokun üzerinde dolaşıp 
duran sineğin, faturaların, POS Makinalarını 
tabanca gibi sana uzatan kasiyerlerin, bar-
kod tabancalarının, silahların ve gündeliğine 
hiç bir şekilde “yazılı” olarak etki edemedi-
ğin tüm bu insanların arasında “Kalbin amına 

Sınıflar’ın şiiridir, ama bu sınıfların hıza karşı 
hazları hiç de eksik değildir, şiire girmemiştir. 
Şair, burada pek ketumdur işte.

Şiirimizin başkalarının hayatlarını ve gün-
deliklerini zerre kadar etkilemediğinden o 
kadar eminiz ki, kendimizi riyakarlığın katı 
sınırlarında gaz fazında buluyoruz. Uçucu-
luğumuzun cezbe olduğunu sandığımızdan 
olacak, yer ile temasımızın üfürükle ener-
jisi sağlanmış çeşitli havalardan mürekkep 
olduğunu hiç farkedemiyoruz. Lirik Şiir ile 
bağımızın kopuşunun bu noktada başlaması 
gerekir. Zaman ve mekan ilişkisinin kurulma-
sına karşı ters bir hareketi bize buldurmayan 
şiir, boşa harcanmış enerjiye denk gelir. Çünkü 
sabah olmuştur ve tepelerdeki tüm canavar-
lar, hayaletler çoktan defolup gitmişlerdir., 
yerlerine kalan Gökdelen’i bırakarak. Ağır bir 
bok tabakasının üzerine doğru inişe geçen 
vızıltılı bir sineğin rahatsız ediciliğinin etkisi 
yanında, irkilmenin, tiksinmenin, titremenin 
hiç bir önemi yoktur. 

Hiç bir parşomen üzerinizde imzanız olan bir 
faturadan ağır değildir, hiç bir divit siktiribok-
tan bakalit bir POS makinasının tuşlarının 
sağladığı rahatlığı sağlamaz. Ve yerinden 
edilmiş türlü göstergeleri için yapılan me-
ridyen hesaplarında Pergel’in uçlarını öyle 
bir ayırmanız gerekir ki, haritanın o noktasına 
nasıl gidebileceğinizi düşünmeye başlarsı-
nız, çünkü harita enine ve verevine bitmiştir. 
Bir Ortaçağımız olmadığına göre, Ogre sığa-
larımızın ya da ikona envanterlerimizin de 
olmaması gerekmektedir. Cevabımızın içinde 
simge/imge çifti değil, tasa/tasarım çifti 
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nedir ve acaba Apollinaire de merakla ta o 
zamanlar alıp okumuş/bakmış mıdır bunlara? 
Yoksa biz, muhteşem aydınlanma gözlükle-
rimizle elimizdeki hatt sanatını bir kenara 
bırakıp, “büyüleniyor muyuz?”

1980 sonrasında bir çok şeyin eskiye naza-
ran daha özensiz olduğunu söyler dururlar. 
Ama görülüyor ki, örneğin “kavramsal sa-
nat” gibi şeylere bakışlar pek değişmemiş, 
daha da ketumlaşmış. Aradan geçen “fluxus” 
rüzgarı 90’larda buraya uğradığında da ufak 
bir çevrenin oyuncağı olmaktan öte, bir işe 
yaramamış. Yine “vasatlık” demeliyiz belki 
de buna ya da muhafazakâr körlüğü. Çünkü 
Modern resim sanatındaki gelişmelerle (örne-
ğin Hakkı Anlı) Türk şairinin buna kayıtsızlığı 
başka türlü açıklanamaz. Muhafazakarlar 
bunlardır işte. Klişe ile nostalji arasında ku-
rulmuş bir salıncak.

15 Sen, bir barkod tabancası, fotoselli kapı 
ya da bir e-güvenlik yazılımın kodunu gördü-
ğünde şiir falan düşünmüyorsun. Ama ben 
yerimde duramıyorum bunlarla karşılaştı-
ğımda. Akıp giden kodlar arasında, kentin 
içinde bir yerlerde bunlarla her dakika mu-
hattap olmaktan aşırı memnun muyum 
sanıyorsun? Çok mu kolay zannediyorsun, 
hem hayatını bilgisayar ekranının başında 
saatlerce, günlerce geçirerek kazanmayı, hem 
de bunlarla ilgili şiirsel bir öngörüde bulun-
mayı? En acı kısmı, şiirin o “departmanı”na 
inandığım günler, hani türlerin olduğunu zan-
nettiğimiz günler... Beni, seni, onu bir çip ya 
da bir plazma karşısında “hayrete” düşürt-
meyi başaran ve sırf bunun için hepimizin 

koyayım” (Ömer Şişman) dedin. Aramıza hoş-
geldin. Artık şimdi belki burada şairsin. Şunlar 
ve bunlar gibi değilsin! * 

14 Vasat, bizi kendine çeken şey değil, kısmen 
onun yordamı, gösterge sistemi ve söylemi-
dir de. Her şeyin azamisi olabilecek şeylerin 
toplamıyla düşüp kalkmaya ve bu toplama 
olmadık, kaldırmayacakları kadar büyük de-
ğerler yüklediğinde artık muhafazakârlığın 
alanına girmiş olmaktayız. Muhafazakârlık, 
zamanın ve mekânın ötesine geçmenin yolla-
rından biridir sadece. Öyle ki, burada, herşey 
yükseltgendiği en yüksek noktada, oraya yük-
seltilmiş diğer şeylerle aynı hizaya gelene 
kadar iteklenir, enerjileri böyle sağlanır. Faz 
değişimi buharlaşma ile katılaşma arasında 
sürer gider ve son noktada artık “taşlaşmış” 
kavram, Yasa’ya doğru adım adım ilerler, 
zıttını da var ederek. Yasa, burada örf î ola-
nın, geleneğin bilincidir. Her yere yayılmıştır, 
enine ve boyuna. Zamanı algılayışımız nasıl 
alışkanlıklarla oluyorsa, işte öyle.

Calligrammes kaç yılında yazıldı? Ortaya çık-
tığında etrafında nasıl bir sanat çevresi vardı, 
hâkim akımlar neydi, Kübizmle bağı ne ka-
dardı? Aradan geçen zaman içinde bunun 
dilimize kazandırılmış olması ayıp mıdır, ba-
şarı mıdır? Calligrammes (kaligram) ifadesi 
nereden gelmektedir? Acaba kaligramları 
Apollinaire mi icat etmiştir yoksa eski Yu-
nan’dan beri her kültürde mutlaka eşdeğer 
uygulamalar var mıdır? Özetle, aradan geçen 
bunca yıl içinde neremizde bir “kaligram” ek-
siği hissettik de, Apollinaire bize ecza oldu? 
Kaligram’ın Türk-İslam kültüründeki karşılığı 
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Yani, biz modernleşirken, gerçekten hiç yanlış 
yorumlamadık, mümkün olan en iyi çevrimi 
yaptık, bunu mu demek istiyorsunuz? Neden 
apartmanda oturuyoruz? Apartman, örnek al-
dığımız ülkelerde artık muteber bir şey midir?  
Modern edebiyatımızın kurucuları diyebilece-
ğimiz şairler, edebiyatçılar bize miras olarak 
ne bırakmışlardır? Sahiden biz nasıl modern-
leştik? Bugün bahsettiğimiz gül, ergüvan, lale, 
gölge, yalnızlık vs bundan 80 yıl önce, tam da 
modernleştiğimiz sırada ortaya çıksa, hali-
miz nice olurdu? Hepimizin üzerine anlaştığı 
bir modernizm anlatısı var mı? Yahya Kemal? 
Namık Kemal? Mehmet Akif? Enderunlu Va-
sıf? Şeyh Galip? Yunus Emre? Mehmed Emin 
Yurdakul? 

17 Diyelim kurucu babalarımız sayabile-
ceğimiz çeşitli şairlerden bir sepet yapıp, 
portföyümüze koyduk, onları eledik, dokuduk, 
bir şiir çıkardık ortaya. Ama samimi olalım, 
ne işe yaramaktadır bu şiir? 

Modern Batı şiirinin, edebiyatının tam bir 
cümbüş olduğunu kabul etmeli önce. Her ses-
ten, her fikirden, cinsten adam var. Ne tek bir 
ses var üzerine gittiğinde dağlarda taşlarda 
yankılanan, ne de tek bir biçim dilyetisinin 
şeklini alabilen. Sorunlar ve sorular çeşitli. 
Çeşitli olduğu kadar da çetrefilli, kâh felse-
fenin ucunda sallanmış, kâh dinin, kâh en sıkı 
Hristiyan ahlakının, kâh düpedüz deliliğin. Yok 
bir Necatigil Batı şiirinde, bulamıyorsunuz 
uzun zamandır. Buraya getirilip, İstanbul’da 
dolandırılan şairler arasında -o festival gü-
zelleri- gerçekten Batılı olan kaç şair var, ben 
merak ediyorum. Bizim, Batı diye aldığımız 

Candide’liklerine doğru taarruza geçen şu 
“modern kent”ten bahsediyorum. Korteksin 
sonuna kadar imge, simge, kod, bok, püsür 
ile dolmasından bahsediyorum yani. Sırf sen 
değil, onun da dolmasından. Sanat tarihinin 
o tülsü güzelliğinin akıp gittiği bilmem ne 
reklamı karşısında duyarsız kalmayı seçe-
memekten bahsediyorum. Örneğin bugün 
yaptığım gibi, İstanbul’u işte bir kez de tam 
gördüğüm gibi anlatabilmekten bahsediyo-
rum, anlayacağın. Ne gözlerimi kapatabildim, 
ne de herhangi bir güzelliğini gördüm, bu ken-
tin. Ve karşına çıkan da, işte ancak ve ancak 
böyle anlatılabilebilir bana göre. Tipografi mi, 
hurufat mı dersin yoksa gerçekten kortekse 
kazınmış bir topografyanın bir anda yıldırım 
gibi, sanki bir savaşın ortasına dalmışsın gibi 
kağıdın ya da ekranın üzerine düşmesi mi? 
İşte ben buna şiir diyorum!

16 Yazı ile söz arasındaki ilişki, açıklığa ka-
vuşturulmuş bir ilişki midir? Öyleyse, burada 
görselliği, grafiği bir araç olarak görmekteki 
rahatlığımız, neden modern zamanlar için 
çok mümkünken, modern öncesi zaman için 
biraz sallantıdadır? Yani demek istediğim, 
Cumhuriyet öncesi ve sonrası sadece alfabe 
değişimi ile açıklanabiliyorsa, kestirmeden, 
geride bıraktığımız, kestirip attığımız herşey, 
gerçekten işe yaramaz mıydı? Latin alfabesi 
ile hurufilik yapılabilir miydi? Örneğin bizim 
alfabemizde, üzerine çok fazla enerji yükle-
yebileceğimiz harfler mevcut mu, yanyana 
geldiklerinde ortaya çıkardıkları “kelime” 
dışında, harfleri biz ne için kullanıyoruz? 
Candide’lerin cevabı hazır: “herşey olması 
gerektiği gibi.”
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bir çatı ve o çatının altında da o cılız ha-
yali, kendi amaçları uğruna da olsa gübrüz 
hale getirip, gözümüze sokan başka şeyler 
var. Ihab Hassan’ın dediği gibi e=mc2 tahtaya 
yazıldığında laftan ibarettir, ama Nagazaki 
gerçektir. e=mc2 yazıya aittir, bilime, teorik 
olana, hayale. Hiç bir şekilde atom bombası 
olarak birilerinin kafasına atılacağı fikri ile 
ortaya çıkmadı. Fakat, metne gerçeklik ka-
zandıran şey, ihtiyaçlar, problemler, inat ve 
çalışmadır. İyi veya kötü, öyle veya böyle, biz 
kendi geçmişimizin metin denizinden hangi 
barajı kurabildik, işte sorulması gereken bu-
dur. Ve bu soruyu sorarken, postmodernizm, 
bizim için suyun debisini eşitler, herkes için 
eşitler.

Bunu yaparken, örneğin Tarih denen anla-
tıyı, Batılı bir baskı aracı olmaktan çıkartır, 
onu kendi özerk bloklarına böler, parçalar. 
İnsanların diğer insanlar için yerküre üze-
rinde kurduğu tuhaf hiyeraşik düzenleri pek 
ciddiye almaz, onlarda komik şeyler bulur çı-
kartır. Modernizmin en büyük hilesi Zaman 
ve Mekan konusunda, üzerinde uzlaşılabilir 
bir gerçeklik sağlaması idi (bunu madde ile 
yaptı), ama bu bize göre Zaman ve bize göre 
Mekan için çok küçük bütçeler bırakıyordu. 
Postmodern, en azından teoride, o ilişkiye 
çomak sokar. İlkelin de kendi modern zama-
nının varlığını, modernlere rağmen bir nifak 
gibi masaya getirir. Ve, modernin, sömürge-
leştirdiği bütün o kara parçalarında sakladığı, 
gizlediği şeylerin ucunu açar.

19 Bana göre postmodernizm, cep telefonu 
ile ölüyü aramaktır. Cep telefonunun her türlü 

şeyin, işte en keskin yerinde Aydınlanma Pro-
jesi olduğunu üzerine basa basa söylemek 
gerek. Çünkü ancak böyle olduğununda o kes-
kin ayrımların dibine doğru dalışa geçebilir 
kişi. O zaman işte Enderunlu Vasıf’ı bir türlü 
anlamak istemeyen Namık Kemal’lere, Mu-
allim Naci’lere bir cevap verilebilir. Batı’dan 
kendi geçmişimizi, geleneğimizi şimdiki za-
manda okuyabilmek için faydalanabildik mi? 
4-5 cilt çok satan kitap arasında, öğrenebil-
dik mi acaba Takiyuddin’in Rasathanesi’nin 
başına gelenleri? Tarih acı, acı olduğu kadar 
da gerçek, gerçek olduğu kadar da tekerrür-
den ibaret olduğunu. Alexander Hartdegen 
vitesi 87201 tarihine kırdığında kafasından 
geçenlerle yüzleşebileceği daha uzak bir za-
man bulamamıştı, ne yazık ki. H.G.Wells’in 
dehası, Alexander Hartdegen’in hiç bir zaman 
kaçamayacağı geçmişinin o eksik, kırık anının 
sonuna, Über-Morloc’un ağzından şu soruyu 
tokat gibi çarpar, gördüğü o karanlık toplu-
luğun haline yanarken kahramanımız: “Sen 
kim oluyorsun da, sekizyüz bin yıllık evrimin 
sonucunu sorguluyorsun?”

18 Gündelik yaşantımızı kolaylaştırdığını 
düşündüğümüz o ürünlerin hepsi, geçmişte 
birer büyülü fikir olarak ortaya atılan “anla-
tılar”dan oluşmakta. Batı’nın bilim tarihi, bir 
anlatılar, masallar, olmayacak işler, olağa-
nüstü serüvenler tarihidir, başından sonuna 
kadar. Öyle de kalacaktır. Bize masal gibi 
görünebilir ama her ürünün, her teknolojik 
şeyin arkasında bir hayal, o hayalin önünde 
bilimsel merak, o merakın gelişmesi için ta-
mamen bambaşka bir koldan geliştirilmiş 
endüstri, o endüstrinin önünde kurulmuş 
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“Estetik-olan teriminin 18. yüzyılın ortalarında 
ilk kez yürürlüğe soktuğu ayrım, ‘sanat’ ile 
‘hayat’ arasındaki ayrım değil, fakat maddi-o-
lan ile maddî olmayan arasındaki ayrımdır: 
Şeyler ile düşünceler, duyumlar ile tasarımlar 
arasındaki ayrım ve zihnin gizli oyuklarındaki 
belli belirsiz bir varoluşu yöneten şeye kar-
şıt olarak bizim yaratılmış hayatımıza ilişkin 
olan şey.” 2

Oysa belki “aşırı incelmiş bu derin bakış” şey-
ler ile düşünceler arasında, yani belki özetle 
iç ile dış arasındaki bir ayrımın, daha sonra 
da bu tikellerden yola çıkarak, daha kategorik 
ayrımların, belki de böylelikle “sanat türleri” 
diyebileceğimiz şeylerin ortaya çıkmasında 
birinci derecede suçludur. Bir şeye baktı-
ğımda, algımın çalışmasına, duygulanım/
anlama/anlamlandırma süreçlerime, o şey-
deki üretim sürecinin içeriğe olan etkilerine 
en derin yerlere kadar dokunmaya, erişmeye 
çalışmanın nesi ilginç olabilir? Bu düpedüz 
“ideoloji”e ait bir hareket olmasın, sakın? 
Adlandırılamayan’la girişilen bu sonsuz ve 
verimsiz “adlandırma” süreci, Aydınlanma 
projesi’nin felaketi: Her şeyi ayırabilmek için 
anlamak ve tersi!

20 Oldum olası, “bu eserde ne anlatılmak 
istenmiştir?” sorusuna şüphe ile baktım. 
Sanat eseri ile tarihsel gerçekleri bir kenara 
bırakalım, ilk anda baktığımız, algılamaya 
çalıştığımız şeyin, bizi çeken tarafı “gönder-
meler sistemi”nin karmaşıklığında yatıyorsa, 
o eserle kurduğumuz ilişki, eseri durmadan 
çerçevenin içinden, bizim yaşamı algılama 

iletişim ihtiyacına cevap verdiğini iddia eden-
lere karşı, ölü biri ile iletişim kurma cesareti 
göstermektir. Modernizmin öldürdükleri ile 
iletişim kurma cesareti.

Estetik teori ya da estetik (aisthesis), poe-
tika gibi ortaya çıkardığı gürültünün sönümlü 
dalga boylarından birinde, tarihselliği ve me-
kansallığı içinde kalmak durumdadır (kim 
ipler Octavio Paz’ı?). Estetik kavramların 
nesnelleştirilmesini bizden önce deneyenler 
olmadı değil, ucu nereye gitti, etrafımızdaki 
heykellere bakarak görebiliriz. Eagleton’a ku-
lak verelim:

FIG 1-2   
Barış Çetinkol, Şiirin 

adı, 200x
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süreçlerimize doğru çekiyorsa ve en güzeli 
o eseri yanlış anlama hakkını bize sürekli 
eser vermişse (burada eserin, eseri ortaya 
çıkarandan ayrı bir kimliği olduğunu da id-
dia ediyoruz; her okuma yeni okuma) ne ala! 
Ama estetik düşünce, birincisi eseri çerçe-
venin içinde tutmayı çok sever, ikinci, onu 
“doğru okumak” pahasına -ki daha sonra 
fişleyip, bir müzeye gönderecektir- göster-
gelerin, şeylerin, fırça darbelerinin, çiziklerin, 
hataların ötesine doğru “aura”landırır. Onu, 
bir nevi kutsallaştırır (Heiddegger metafizi-
ğinin yaptığı gibi ona, Dünyevî olmayan bir 
yeryüzüsellik filan atfeder) ve daha sonra 
sanki eserin kendi atmosferinin tekilliği yet-
miyormuş gibi (soru:bir bulut, allah aşkına 
ne zaman gerçekten bulut gibi görünür tab-
loda, cevap: hiç bir zaman, aslında bir bulut 
bile hiç bir zaman bir bulut gibi görünmez 
gökyüzünde!) bunu bir silsile içinde “ka-
nonlaştırıp”, Tarihsellik marifeti ile bir güzel 
kataloglandırır. 

21 Postmodernizm ile görsel şiir arasındaki 
bağ gerçekten çok sınaî bir bağdır. Postmo-
dernizm, en azından temel olarak dada’dan 
devraldığı şeylerin bir kısmını “iletişim te-
orisi”, “enformasyon teorisi”, “bilgisayar 
teknolojisi” gibi konulara uyguladı, bunları 
kolonilerin, sömürgelerin “farklılıkları”nı bir 
kenara koymadan, ekonomik göstergelerle 
harmanladı ve hiç fena sonuçlar almadı, 
kurgu daha da güzelleşti, durmadan hayrete 
düşürüldük.

Yazarın, meşruiyeti ile elinde bulundur-
duğu iki makina vardı, postmodernden 

FIG 1-3   
Derya Önder, Şiirin adı, 200x
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önce, gövdesi ve daktilosu. Bunlara bir de 
makina-gövde olarak bilgisayar girdi, yani 
bilgisayar çıktısı ile insan çıktısı arasındaki 
aralık giderek azaldı. Eh, aydınlanma da insanî 
bir makinalaşma çabası değil miydi? Hepi-
miz okumadık mı klasikleri, ahlak, erdem, iyi, 
kötü, Hristiyan ahlakı? Postmodernizmin yan 
ürünüdür bu ilişki, reklamcılar bunu sevdi, 
kısa film denen şey patladı, çünkü mecra 

kitlesellik denizini, okyanussal dalgalarla 
(Freud’un kullandığı terimdir) dövecek du-
ruma geldi. Postmodernizmin görsel şiir ile 
ilişkisi belirttiğim gibi çok teknik bir ilişkidir. 

Estetik ölçütlerin olması gerekmiyor, çünkü 
“şey”lerin belli bir alanda dolaşıma girme-
sine izin verecek ölçütleri koymuş oluyoruz 
böylelikle. Bu, bir “şey”lere neden simgesel 

FIG 1-4   
Derya Vural, Şiirin Adı, 

200x



23Serkan Işın •  Son Barbar Görsel Şiir

değerler yüklediğimizle ilişkilidir. Estetik 
değer, güdülenmiş, güdülendirilmiş, motive 
edilmiş kısacası “uyarılmış” simgelerin ener-
jiye dönüşmediği yerde ortaya çıkan bir çeşit 
yorum arayışı, yoruma davettir. İletişim için 
oraya bırakılmış olan şeyle iletişim kurmanın 
en sıradan yolu. Klee, “yapıtta göz için izler 

vardır” der. Ama bu izlerin nereye çıkacağını 
bilebilmek için gerçekten kahin olmak gerekir. 
Ve eleştirmenin kahin olduğu günler geride 
kaldı, çok şükür.

Son olarak, edebiyat teorisi açısından ba-
kıldığında, mevcut ilişkileri, ilişki ağlarını vb. 

FIG 1-5   
Zeynep Cansu Başeren, 
Şiirin Adı, 200x
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FIG 1-6 Ayşegül Tözeren, Şiirin Adı, 200x
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mekanizmaları yerinden oynatan ve hızlan-
dıran herşey, işe yarar. Bu, olması gereken 
şeydir. Dali ya da Picasso çok yaratıcı ol-
dukları için değil, bu yaratıcılığı, mevcut 
konvansiyonlar içinde kendileri ve modern 
resim sanatı için bir “fayda”ya dönüştürdük-
leri ölçüde başarılıdırlar. O yüzden, görsel 
şiirin “mevcut şiir algısına etkisi” her zaman 
pozitif bir değerdir, çünkü mevcut şiir tari-
hinin vasatı, dilyetisinin yerine geçtiği için, 
Görsel Şiir var.

22 Toparlarsak, Görsel Şiir size şunları 
önerir:

- Şiir tarihi, Dilyetisi tarihi olarak örfî-yönelimli, hurufat yöne-
limli şiir, mecra yönelimli şiir olarak kendini gösterir.

- Simgesel değerden uzak durun, mübadele değeri, sanat eseri 
ile değil, ortalama algı ile belirlenir. 

- Çoğaltılabilecek ve yeniden yorumlanabilecek herşey dolaşıma 
girmelidir, tikelliği, çoğu kez tek mecrada binlerce kez değil, bin-
lerce mecrada, neredeyse sadece bir kez görünmesinde yatar. 

- Teknoloji ile kurduğunuz ilişki, kazaların, hataların şiirsel ada-
let tarafından rastgele açığa çıkarılması sayesinde Şiir olur. 

- İnsan, makinanın hatasıdır, hata makinanın insanileşmesidir. 

- Tüketim kültürü, sana bir malı sattıktan sonra bir daha gö-
rüşmeye gönüllü değildir, aynı malı işlevinin dışında tüketmeyi 
denemek, işte bu görsel şiirdir. - Yaşadığımız çağın en büyük 
metası, yaşamadığımız çağlardır. 

- Şiir klişelerin, basma kalıp sözlerin, bilindik kelimelerin rast-
gele sıralanması, Melih Cevdet’in ifadesi ile “yanyana gelmemiş 
daha nice sözcüğün” hayali ile yanıp tutuştukça, makina dili, 
bizi her zaman daha fazla şaşırtacaktır, çünkü onun bilinci/
ideolojisi yoktur. 

- Söz, kelime, yazı adlandırılamayanın türevleridir. Görsel şiir, 

diferanslara (fark) ve kalana (C) aittir.

23 GÖRSEL ŞİİR NEYİNİZ OLABİLİR?

80 Kuşağı olarak adlandırılan ve şairlere 
ve şiir tarihine de kendisini pek beğendireme-
yen verim içinde ve biraz ötesinde -ki tarihsel 
olarak hükmü henüz verilmemiştir, zayıf olsa, 
biçimci birileri olduğunu, bir okul ya da ekol 
olarak biçimciliğin, modernleşme serüveni-
miz içinde nedense hem çok faydalanılan 
hem de çok az bahsedilen uzak, kalantor bir 

FIG 1-7   
Serkan Işın, Şiirin 
Adı, 200x
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FIG 1-8  Derya Önder, Şiirin adı, 200x
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Apollinaire’in “Calligram“larına ne demeli? 
Dada Manifestoları, Sürrealizm Manifesto-
ları her ne kadar bilinen sanat tarihinin Batılı 
anlamda başlangıç noktaları olsa da, Zaum 
gibi deneyimlerden de görsel şiire çeşitli 
çizgiler çekilebileceğini söyleyebiliriz. Örne-
ğin Garipçilerin, yaşasalardı Görsel Şiire ilgi 
duyacaklarını öne sürenler de oldu 3. Gelgele-
lim Garip’in şiir anlayışı içinde malzeme asla 
sorun değildir, kelimeleri yeni olan yeni bir şi-
irin, içeriğindeki duyarlık da inşa edildiği için 
şiirin temelinde söz/cük olduğu konusunda 
itirazlar olmamıştır. Figüratif Şiir yaklaşımı 
da görsel şiiri, bir nevi dekoratif alan olarak 
görüp, inşa faaliyetinin estetik değeri üze-
rinden bunu okumaya girişti. 4 

24 POETİK A’NIN TEMELLERİ

Minör ya da majör birçok yaklaşım içinde 
Hasan Akay, Gonca Gökalp Alpaslan, Erhan 
Altan, Gökçen Ertuğrul gibi nadide örnekler 
dışında, konuya hakim çok az yazar/eleştir-
men görebildik. Bunların da yaklaşımları, 
çözümlemekten öte, yarı-meşru saymak ile, 
yarı-reddetmek arasında değişti. Örneğin, 
Neden? sorusunun sorulmadığını gördük. 
Öyle ya, neden bu genç insanlar, görsel şiir 
denen türe bu kadar yakın ilgi gösteriyorlardı 
ve neden dergilerini web üzerinde kurmuş, şi-
irlerini burada sergiliyorlardı? Neden ”Dizeli” 
ya da “Konvansiyonel Şiir” diye bir şey yazma-
dıklarını iddia ediyorlardı ve neden yeni bir 
okurun peşinde olduklarını iddia ediyorlardı? 
Bu ve bunun gibi soruların sorulmadığı açık-
tır. Ve bu soruların, İkinci Yeni dolaylarında, 

akraba gibi durduğunu söyleyelim hemen. 
Örneğin Tarık Günersel’in varlığı, bu anlamda 
Asef Halet Çelebi’den ya da Ercümend Behzad 
Lav’dan çok daha inandırıcı ve yakın geliyor. 
Yakın fakat yabancı, yabancı bulunduğu kadar 
da dışarlıklı, neredeyse “düşman” ilan edile-
cek kadar da korkutucu poetikalar bunlar. Ya 
da poetikası olmayan yönelimler. Cumhuriyet 
öncesi ve sonrası edebiyat ve resim ilişkisinin 
izdüşümleri olarak, o alandaki eksik çalışma-
ların, akademik dikkatin, zayıf incelemelerin 
sonucunda, görsel + şiir ifadesinin doğru an-
laşılması zaten mümkün değildir. 

Bugün arandığında Sombahar’ın, Adam 
Sanat’ın ya da Hüseyin Cöntürk’ün henüz 
okunmayan “hiper-metin” denemelerinin 
dışında, bize, yakın gelebilecek, izini sü-
rebileceğimiz bir deneyim ya da envanter 
bırakmış değil bu çıkışlar. Örneğin elbette 
birileri “şiirin her türlü malzeme ile” yapı-
labileceğini düşünmüş veya şiirin biçiminin 
zorlanabileceğini (Ercüment Uçarı’nın dene-
meleri gibi) akıl etmiş, denemiştir. Poetika 
üzerine düşünen herkes, bir kez şiiri söylediği 
gibi yazmadığını, yazdığı gibi okuyamadığını, 
kendi sesini kaydetmeyi hiç akıl etmediğini 
ya da daktilo ile şiir yazarken çoğu kez tuşa 
vuran parmakların, kalem tutan elden başka 
bir şekilde çalıştığını, şiiri çoğu kez bunla-
rın mikro düzeyde de etkilediğini aklından 
geçirmiştir de. Belki de İlhan Berk’in İkinci 
Yeni öncesi dönem için “Sözlü Şiir yazıyor-
dum” 1 itirafını anlamaya çalışmıştır da. Ya da 
elimizdeki kadim metinlerden birinin başlığı 
ilgisini çekmiştir: Resim olarak şiir. 2 Ya da 
durmadan önümüze çıkarılan -bir bahane ya 
da bir kanıt olarak Mallarme’nin, Guillaume 
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çok eski tartışmalarda, safların birbirine ka-
rıştığı bir itirazlar silsilesi yarattığı da açıktır. 
Garip’ten sonra İkinci Yeni’nin başına gelen 
şeyin cevabı verilmemiş olduğu kadar, İkinci 
Yeni’den sonra gelenlerin de bu sorularla mu-
hatap olmadığı söylenebilir. Görsel şiir ise, 

iktidar ile ilişkisi, edebiyat kamusu ile iliş-
kisi ve okur ilişkisi üzerinden incelendiğinde, 
bugüne kadar şiirde yerleştirilmeye çalışı-
lan tüm tarihsel matrislerin dışında bir alan 
önermektedir, yazara da okura da. 

Modern sonrası zamandan bahsederken 
kullandığımız ölçütleri göz önüne aldığımızda, 
bir poetika ya da bir yordam olarak Görsel 
Şiir, şiirin verimlerinin bir toplamı ya da Şiir’in 
doğası değildir. Çok özelleşmiş bir alanda -ki 
bu alan deneysel bir alandır- yapılan dilyetisi 
ve iletişime dair bir deneydir. 

25 DUR AKLAR

Kısa sürede, Görsel Şiir ile ilgili dedikodu, 
önyargı, zayıf ve basmakalıp düşünceden 
öte bilgi üretemeyen bir şiir ortamımız oldu. 
Şiir ortamımızın, ülkemizin toplam kültürel 
sığasından ötede bir yerde konumlanabile-
ceğini düşünmek de saflık olurdu. O saflık da 
ortalamanın kötülüğü ile birleştiğinde, ileti-
şim kurabilmek de elbette zorlaşıyor. Zaten 
“konvansiyonel [örfî, göreneksel, geleneksel]” 
dediğimiz şey de, o kötülüğü beslemektedir. 
Klasik / Modern Şiir Makinamızın ürettiği bu 
şiir ortamının görsel şiir gibi konularla sağlıklı 
bir iletişim kuramayacağı da açıktır. Çünkü 
sözlükteki şiir tanımı bile, çağımızın, günümü-
zün insanına yakın bir şiir üretmeye elverişli 
değildir. Bu şiirin, dizeli ya da geleneksel 
alan dediğimiz yerden çıkmayacağını, çıka-
mayacağını, deneyler -özellikle biçim/içerik 
kırılmaları, bize gösterdi. Ayrıca şiirimizin kö-
künde sözlü kültürün yerçekimi kaim olduğu 
için, çalkantılı da olsa, kök, her zaman heceyi, 

FIG 1-9   
Derya Vural, Şiirin 

adı, 200x
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böylelikle ölçüyü ve dizeyi göstermektedir. Bu 
da, Serbest Vezin ile kazanılanlardan, mem-
nun olmayan ve gizli gizli çocukluk günlerine 
dönmek isteyen bambaşka bir şair/şiir mo-
deline götürdü, götürmekte bizi. Günümüzde 
şiir, ortadaki şiir, dizeli olduğu kadar, Hece-
li’dir de. Beyit mantığı hortlamıştır. Divan / 
Halk diye tarihsel olarak ayrılmaya çalışan 
şiir, edebî bir tür olarak, kendisi ile uzlaşmaya 
başlamışken, karma bir forma da bürünmüş-
tür. Yayın endüstrisinin, şiiri, bir meta olarak 
üretim şekline dikkat edelim. Burada, şiirin 
sözlü üretim teknolojilerinin, yayın sektörü 
tarafından kutsandığı en az 64 sayfa, her 

sayfada ortalama 15 dize olarak tasarlanan 
şiir kitaplarından bahsediyoruz. Diyebiliriz 
ki, yazılı kültür ürünü olmayan şiirimiz, ya-
yın teknolojilerini de, sözlü enerjilerine göre 
dönüştürmüştür. 

26 SÖZ / YA ZI AYRIMI VE BA SILI 
KÜLTÜR

Çoğu kez, Görsel Şiir ile ilgili ifadelerde, 
Sözlü Kültür’e dayanmakta olan Şiir’in tür-
ler üzerinden değil, dönemler üzerinden 
tanımlandığını, geliştiğini söyledik. Örne-
ğin, modernleşme ile sanatın, türlere ve 

FIG 1-10  Barış Çetinkol, Şiirin 
adı, 200x
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kategorilere dayanan yapısı, bizde, şiirde 
yeniden üretilememiştir. Eski / Yeni ayrımı-
nın, temalar ve buna bağlı biçimler üzerinden 
tanımlandığı, Serbest Vezin’in türleri orta-
dan kaldırdığını ve ortadan kaldırdığı türlerin 
yerine de yeni biçimler koymadığını gördük. 
Örneğin tarihsel olarak Garip Şiiri’nin iddia-
ları açısından Enderunlu Vasıf’tan ne kadar 
“ileri”de olduğu tartışılır. Yeni Türkçe’nin 
edebiyat müfredatı, siyasal olan ile aşırı 
yüklendiği için, kendi biçimlerini üretmek 
konusunda her daim kısırdır. Şiir akımları-
mıza bakınız, onları biçim ile ayırd etmeyiz. 
Garip ile İkinci Yeni arasındaki farklar ne-
lerdir gerçekten? Kelime sayısı ve çeşitliliği, 
şiirsel duyarlılık, temalar, dize uzunlukları, 
kitap adları? Şair, bir şeyleri giyinmiş ya da 
bürünmüştür. O “ilerici” ya da “devrimci” ola-
cak, “bu ülkenin yararına” konuşacak, “halk ile 
bütünleşecek”, bir şeyleri “müdafaa” edecek, 
bir şeyleri koruyacaktır ya da şiiri ile kendi 
varlığını bütünleyecektir, erotizmden bahse-
decek, intihar edecek, sapacak ya da karşı 
tarafa diş bileyecektir. Şair, bu anlamda ken-
disini tanımlayabilmek ve tanıtmak için, bir 
başka söylem alanı ya da anlatının gücünden 
yararlanacaktır. Talî kalan şiir, aşikaren üreti-
len bir yaşantı deneyiminin değil, vekaleten 
dillendirilen bir hassasiyetin (realizm, sos-
yalizm, sol, kemalizm, mezhepçilik vb.) şiiri 
olarak sakatlanacaktır ve sakatlanmıştır. [Bu 
noktada sadece edebiyatın değil, resmin de 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren iktidar 
ile girdiği ilişkiden sakat çıktığı söylenebilir. 
Resim ve Şiir’in bunca kafa karıştırmasının 
sebebi de bu çarpık yapıda aranmalıdır.]

Söz, Yazı ayrımı burada kullanılabilir. Şair 
mizacı, şairanelik, imge, akıl, inşa, ritm, düşün-
cenin şiiri gibi ifadelerle gizlenmeye çalışılan 
şey, şairin, şiiri nasıl ürettiğidir. Her daim, 
hakim başka bir kültürün şiirine göz ucu ile 
bakıp (Sebk-i Hindi, Fars etkisi, Aruz, Fransız 
şiiri vb.) etkilenmelere açık olan eklektik şiir 
tarihimizin, 20. yüzyıldan itibaren Batı-yöne-
limli bir şiir ürettiğini görüyoruz. Sözün  Milli 
/ Ulusal karakterine karşı, Yazı’nın “kimliksiz-
liği” ya da alfabe değiştirmenin yarattığı şok 
basılı kültüre geçişte, yazar ve okuru yeniden 
icat etmiştir.5. Bu noktada, Sözlü Kültür Yazılı 
Kültür Arasındaki Farklar kılavuzumuz olabilir. 
Çünkü tarihsel bu kategoriler, edebiyat ve dil 
için bize, ulusal anlatılar ya da büyük anlatı-
ların ötesinde bir değerlendirme matrisi de 
sağlayabilir. Söz, Yazı’dan Basılı olana geçer-
ken, geçirdiği aşamaların tortusunu önümüze 
serer, öyle ki, artık bizi Logos’a götüren yol-
lar, Dil’in imkanlarını aşmaktadır. Dil, tam da 
bu noktada, kendisine paravan olmaya baş-
lar, Yazı ile birlikte. Söz’ün izdüşümü olarak 
Yazı, aradaki Différance’ı (farkı) burada görsel 
olan, grafik olan, şekilli olan olarak işaretler 
ve gizler. Alfabe, ses ile ilişkili gibi görünse 
de, örneğin ideogram ya da hiyeroglif, tamga 
ya da hatt artık sadece ses ile ilişkili değildir 
de. Kaldı ki, sadece kendi tarihsel anlatımıza 
gömüldüğümüzde, İnsan’ın Yazı ile ilişkisinin 
kenarında düşme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalacağız. O yüzden, tek tek kültürlerin değil, 
topyekün İnsan’ın yazı ile kurduğu ilişkiyi hiza 
alırsak daha aydınlatıcı olacaktır. Bu anlamda 
görsel şiirin malzeme sorunu da parçalı ve 
çok katmanlı olarak, sadece teknikte değil 
içerikte de özgürleştirecektir. 
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27 MODERN ANL ATI VE DIŞARIDA 
BIR AK TIKLARI

Elbette kurucu rejimin, kendisi ve bizim 
için biçtiği tarihsel yere uygun olarak, bir de 
“anlatı” ya da “ulus inşa anlatısı” ürettiğini 
biliyoruz. Bu bağlamda, şiirin, en yalın ve işe 
yarar tanımı çeşitlendirilmiş, gerekçelendiril-
miş, “gelenek” yeniden icat edilmiş, geçmiş 
‘okunuvermiştir’. Milli ölçü “hece”, Divan Şiiri 
tarihi ve bunun karşısında Halk Şiiri, Cumhu-
riyet’ten çok öncelerinin projeleridir6. Fakat 
gerçekleşmeleri, hayata geçmeleri, yüzyıl-
lardır gayet eklektik ve bir milli karakterden 
yoksun hallerinden sıyrılıp, yeni kurulan bir 
devletin, modern anlamda, kendini ifade et-
mesi için dönüştürülmeleri -ki devlet eliyle, 
yukarıdan yapılmıştır- Cumhuriyet’in ilk yıl-
larına doğru, siyasal araçlar yoluyla da7 
zorlanarak, sağlanmıştır. Bu zorlamanın, 
marjinlerde, kenarda, kıyıda durma özelliği 
ile kendisine bir meşruiyet ve özgürlük alanı 
sağlayan, Burjuva sanatının katmanlı ve çok 
anlamla dünyası ile Batılı anlamda bir iletişim 
kurması, mümkün görünmemiştir. Bu yüzden 
Hece yanında Serbest Vezin tartışması, Eski 
/ Yeni tartışması, Usta / Çırak konuları her 
daim gündemde olmaktadır. Biri devletin 
ukdesi, diğeri Devlet tarafından tanımlan-
maya çalışılan Millet ve Milliyet Personası’nın 
kendisini sığıştırmaya çalıştığı kalıp olarak, 
birbirlerine taşmakta ve enerjiler bu taşma 
sırasında harcanmaktadır. Eleştiri de, örne-
ğin bu iç/dış ayrımına karşı değil, daha çok 
Eski/Yeni ayrımına göz dikmiştir. Bu anlamda 
Nurullah Ataç’ın faaliyeti, yeni şiirin, edebi-
yatın şartlarını (amentülerini, faydalarını, 

zararlarını, resmi ideolojiye uygunluğunu) 
belirlemek için eleştiriyi otomat olarak kul-
lanma, bir termostat olarak kullanma olarak 
da gelişmiştir. İzlenimci eleştirinin bu an-
lamda “panoptikon” bir bakışı da içerdiğini, 
burada “izlemeyi” masum anlamda bir seyir 
ile ifade edemeyeceğimizi bugün biliyoruz. 
Bu açıdan bakıldığında, Eski (kötü) ile Yeni 
(iyi) arasındaki o kavgada, Doğu’ya ait ola-
nın ne olduğu sürekli sorulmuştur da. Milli 
Edebiyat, Milli Şair gibi faşizan kavramla-
rın, kadim zamanların gezgin-ozan’ın yerini 
tutmadığını, büroratik olarak inşa edilen, 
yapıntı bir merkezi şiir anlayışının nefes ala-
madığını, Cumhuriyet ilk yıllarından, Garip 
Şiiri’ne gelene kadar süreçteki kavgalardan 
izleyebiliriz8. 

Örneğin, Garip Şiiri’nin bilgisi, neliği, hiç 
bir zaman bir verim olarak alınmamış, her 
akım, kendisinden önceki akımla ilgili bir he-
saplaşmayı gerçekleştirebilecekken, ya onu 
silmeye çalışmış, ya da ondan çok daha öteye 
kaçarak, bir nevi etkilenme endişesi içinden, 
o şiirin çerçevesi ile kurduğu ilişkiye mahkum 
da kalmıştır. Bu yüzden geçişler mümkün ol-
mamıştır. Oktay Rifat, her ne kadar Perçemli 
Sokak’ın önsözünde konu ettiği şeyleri İkinci 
Yeni adı verilen şairlerden önce söylediğini 
iddia etse de, kahraman Garip’ten oraya bir 
sızma gerçekleşmemiştir. Metin Eloğlu’nun 
eserine, Ece Ayhan’ın ilk şiirlerine, Turgut 
Uyar’ın şiire başlamasına ve Sezai Karakoç’un 
toplumsal eleştiri nesnesi bulmasına ön ayak 
olan Garip, bir çocukluk travması olarak ka-
bul edilmiş gibidir. 
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Oysa nedir Garip şiiri denen ve bildiride 
özetlenen şeyin hassasiyetleri; Şiir bütün 
hususiyeti edasında olan bir söz san’atıdır. 
Yani tamamiyle mânadan ibarettir. Mâna in-
sanın havassı hamsesine değil, ruhiyatına 
hitabeder. Binaenaleyh doğrudan doğruya 
insan ruhiyatına hitabeden ve bütün kıy-
meti mânasında olan hakikî şiir unsurunun 
müzik ve saire gibi tâli hokkabazlıklar yü-
zünden dikkatimizden kaçacağını da hatırdan 
çıkarmamalıdır. (…) Şiiri şiir yapan, sadece, 
edasındaki hususiyettir ve mânaya aittir.9 

Söz’ü Yunan’daki Logos ile karşılama eği-
limimiz vardır, pekala. Eski Yunan için Logos 
(legein = söylemek, konuşmak)’tan geliyorsa, 

muhtemelen bu “konuşma” sadece insanî bir 
etkinliği değil, aynı zamanda, insana pek de 
yabancı gelmeyen, insanın dışındaki şeylerin 
de topyekün “konuşması” olarak düşünüle-
bilir. Yani Logos, konuşan şeylerle de ilgilidir 
biraz. Burada Dil’in bu konuşmadaki payı-
nın, anlamlı bir dizi olmaktan öte, çözülmeyi 
bekleyen birbirinden uzak ve kaotik bir yapı 
olduğunu, bu kaotik yapı için kurulabilecek 
tüm anlaşılabilir sistemlerin de, yavaş yavaş 
bu karmaşanın doğasını çözmeye yönelecek 
şekilde değiştiğini, bilimin, matematiğin ve 
fiziğin, Antik Çağ’dan bu yana çok mesafe kat 
ettiğini de söyleyebiliriz.

Aslında benim merak ettiğim, bizim bunu 
nasıl söz’den “konuşma”ya ve buradan da 
sese doğru indirgemeyi başardığımız. Ör-
neğin sessizce dinlemek de bu yeti içinde 
yok mu? Bunu nasıl yapabiliyoruz? Lo-
gos’tan türetilen kavramlar, özellikle modern 
zamanlarda, buradaki konuşmanın, sözün, ke-
lime’nin anlamlarının pek de bize söylendiği 
gibi olmadığını gösteriyor. Aşağıdaki ifadeler, 
genelde, Logos’tan türetilmiş kelimeler;

alogia: konuşamazlık. Zihin durgunluğu, aptallıkla ilgili 
afazi şekli bradylogia: Aklî bozukluktan ileri gelen konuşma 
yavaşlığı. dyslogia: Muhakeme yeteneğinin bozulması, Konuşma 
güçlüğü. hyperlogia: konuskanlik, gevezelik. lalorrhea: Keli-
melerin anormal sarfı. lethologica: istenilenilen sözcüğü akla 
getirme yeteneğinin yitimi. logagraphia: Fikirleri yazı ile ifade 
edememe, logagrafi. logamnesia: Konuşmayı hatırlayamama, 

hafızasızlık, logamnezi. 

Felsef î anlamda Logos ile ilişkili temele 
alınan şeyler, bu terimlerin tanımladıkları 
şeylerle ilgili olmaya devam etmişler ama 
terimlerin ifade ettiği olumsuzluklar, bariz 

FIG 1-11   
Serkan Işın, Şiirin 

Adı, 200x
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ruh hastalıkları da terimin anlamını geniş-
leşmekte faydalı olmuş. Hani kestirmeden 
söylersek, bu kadar Logos merakı ve adlan-
dırmasından sonra, işin içine “çebebazlık, 
gevezelik, muhakeme yetenekliği yoksunluğu” 
gibi şeyler de girince belki de işler değişmiş. 
Kavram kendi negatif diyalektiğini de üret-
miş. Logos > Logo ilişkisinde de ise zirveyi 
zorlamış.

Diyeceğim odur ki, özetle, biz bu Logos 
kavramını, direk konuşma/kelime ile irti-
batlandırdığımızda Türkler olarak örneğin 
bir barkod tabancasının okuduğu barkod 
karşısında, bilgisayarların birbirleri ile ko-
nuşmasında, doğanın bizimle konuşmasında 
filan biraz çolak kalıyoruz. Ulusal dil dışında 
yer alan her kod için bir yorum gerekiyor. 
Çünkü “iletişim”, kafamızdaki iletişim, her 
nasılsa, köklerinden kopmuş ve “anlamlı bir 
dizi gösterge”nin öğelerine ayrılması haline 
gelivermiş. Yani bizim Logos/Söz/Kelam gibi 
şeylerden anladığımız “eşitlerin” konuşması. 
Ya da birbirini anlayanların konuşması. Öte-
ki’nin Madûnluğuna burada değinmek bile 
abes.

O yüzden, Şiir ile Söz arasındaki bağın, şu 
haliyle bize sunuluşunu pek kabul edemiyo-
rum. “Evrenin Yasası” ile hergün “iki limon, bir 
sigara bir de ekmek” istemeye yarayan şey 
arasında, o kadar da keskin bir bağ bulmak, 
o kadar da kolay değil.

Her şairin verili yaşayış ve onun grameri 
ile karşı karşıya geldiği bir sınır-durum vardır, 
bu durumlar [modus] çoğalmaya başladığı 

FIG 1-12  Barış Çetinkol, Şiirin adı, 200x
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anda Yazı kendisini Tür’ün üzerinde İletişim 
ve Anlam [estetik haz/fayda] içinde kapana 
kıstırır. Zerre zerre Dil şaire düşman olmaya 
başlar, engeller onu. Bu kenar-zamanlarda, 
biricik kalan şey, yine “yaratma dürtüsüdür.” 
Sırf dürtü de değil bu, inat. Görsel şiiri bu 
inadın akrabası görüyorum. 

Günümüzde şair ile ilgili klişelerin, her 
türlü kullanıma açık ikinci el bilginin kökünde 
yatan “kendini bırakma” haylazlığı, ona sınıfı 
tarafından sağlanmış bir rahatlıktan başka 
bir halt değildi. Gündelik içinde ekonomik 
olarak üretemediği, endüstriyel olarak üre-
timine katılmadığı Madde ve Görsel arkasında 
şair, söz kuklası, bir vantrilog olarak endam 
eder; farklı sesleri, sıralı, arka arkaya, ama 
hiç bir zaman aynı anda değil [stereo], çı-
karmakla toplumsal ve bireysel trajedisini 
“seslendirirdi”. Kimin? Sırf kendisinin mi? 
Hayır, sayılamayanların, ele avuca gele-
meyenlerin, arkaik tiplerin, aydınlanmanın 
“hata”larının, kısmî felçli ve peltek zavallıla-
rın. İktidar ile girdiği bu koyunkoyuna ilişkide 
şair, güçsüzlüğü, savurganlığı ve bilmişliği ile 
hem epistemolojinin hem de psişenin içine 
etmedi mi? Kendisine verilen araçları kabul 
eden, sorgulamayan, hesap etmeyen, geriye 
kalan araçların, aygıtların, mecraların hep-
sine bizim adımıza ve bize rağmen sırt çeviren 
o şair değil midir?

Evet, o şair idi. Aydınlanmanın kompartı-
manları arka arkaya dizilmeye başladığında, 
geçiş yerlerinde, o, vagonları birbirine bağ-
layan ara yerlerde, soğukta it gibi titreyen 
sanat, ne bilimin, ne de felsefenin sıcak 

odalarında gezebildi. Lokomotife doğru iler-
lemeye başladığı o an, o büyük Hareket, 
Modern Şiir’in de başlangacı olmadı mı? Şair, 
elinde büyük bir Fener ile o kompartımanları, 
o salya sümük tipleri geçip gidiyor, aralarda 
soluklanmak için pelerini, kılıcını düello için 
sallıyor, yaralanıyor, geçiş yerlerinde sallantılı 
Modernizmin gittiği yöne, referans noktasını 
uzakta, çok uzakta bir yer alarak yürümeye 
devam ediyordu, etmiyor muydu?

Ağır ağır ilerleyen o tren, Auschwitz civar-
larına kıvrıldığında, şair çoktan o uzaktaki 
mihenk noktasını gözlerinden kaçırmadan 
atladı. Koştuğu yer artık, ne trenin geride 
bıraktığı rayların üzerinde saçılmış ölü-
lerle dolu geçmiş, ne de geleceğin Sabun 
Fabrikalarıydı. Arada, yine, kompartımanlar 
arasındaki o soğuk geçiş yerlerine benzeyen 
bir yerde olacaktı. 1910’lardan beri birşeyler 
değişiyordu. 1910’lardan beri, Simgeler, Sem-
boller, Göstergeler çoğalıyordu. Resim, Heykel 
ilk kez kendi ilkelliklerinin Büyük Söylemini 
icad ediyorlardı, fark ediyorlardı. Bu sembol-
ler içinde Dil, ilk kez kendisini Savaşın, Yıkımın 
ve İyiliğin arasında ikame edilmeyecek kadar 
Özgür buluyordu.

Burada Şair, Özgür’dü, çünkü Özgür, İm-
kansızlığı ile Malûl ve de Matbu idi. Elinde 
bir Apollon bir de Nasreddin Hoca taşımayan 
Modern Şair yoktur. Hiç bir şair sonuna ka-
dar Apollon değil, hiç bir şair sonuna kadar 
Nasreddin Hoca kalamaz. Sarkaç, acıma-
sız hareketi ile çarptığı gövdenin ve ruhun, 
taşkınlıklarından Şiir çıkartır ve M0dern Şiir 
hiç bir zaman o Korkunç Tren’in Yerel Dili ile 
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FIG 1-13  Ayşegül Tözeren, Şiirin adı, 200x



Son Barbar Görsel ŞİİR36

konuşmamış, yazmamıştır. Trenin geçtiği yer-
lerde Bilim, Siyaset, Ekonomi, Müzik, Heykel 
ve daha birçok şey varken, Şiirin Dili, İnsanın 
Dilyetisi olarak hep başka bir açıya doğru 
kaymayı başarmıştır.

Bu korkunç zamanda şikayet ettiğimiz bü-
tün Büyük Anlatıların ötesinde, ama onlarla 
çok yakın bir küçük anlatının imkanını arı-
yorsak, burada artık edebiyatı biçimsel ya da 
içeriksel diyerek ayırmak, onu kompartıman-
larında değerlendirmek, onu “tanıdık” kılmak 
gibi çok eski dalaverelerden uzaklaşmamız 
gerekiyor. Bunu anlayabilenler için olanaklar 
bir okyanus gibi, diplerinde hiç görülmemiş 
yaratıklar ve anlar ve manzaralar taşıyor, 
anlamayanlar için ise sadece dipsiz, uçsuz, 
bucaksız, kapkara bir Kuyu’dan başka birşey 
yok: Şiir Tarihi.

Yazı, insanîleşiyor mu yoksa makinalaş-
maya mı başladı? Yazı olarak gördüğümüz 
herşey sinaî tipografinin sonsuz imkanlarına 
batırılarak karşımıza geliyor. Garip’in gün-
deliği, Cumhuriyet’in koruyucu meleklerini 
vitrinlerin karşısında endam ettirdiğinde, 
camın dışında “bedava” ile sınırlandırılan ya-
şamdan haz alma sevinci, bugün “indirim”lerin 
endüstriyel ağırlığı altında yoksunluklarımızı 
linç ediyor. İkinci Yeni’nin kırık aynası ve 80 
Şiiri’nin lirik komidini, Neo-Epik’in boy aynası, 
Felsef î Şiir’in el aynası, Madde-Şiir’in sirk ay-
nası kırılmıştır.

Bir biçim olarak yazı, tam da bu noktada 
akışkanlığından uzağa, anlamın biricik ta-
şıyıcısı olmaktan çok daha öte bir yere, el 

FIG 1-14  Zeynep Cansu Başeren, Şiirin Adı, 200x
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yazısının belirleyiciliğinin çok daha dışına 
bir yere, imgesinin daha tehlikleli şekilde bi-
çimlendirildiği yere, Makina’nın salt ve katı 
gerçekliğine gidiyor. Bir yüzyıl önce imge-
nin genellikle okurun retinasının arkasında 
bir yere düştüğü düşünülürse, hedeften ol-
dukça fazla sapılmıştır. Görsel Şiir, okuru bir 
barkod tabancası ile yer değiştirmeye, bir da-
kikalığına olsun onun ne deneyimlediğine 
tanık olmaya çağırmaktadır. Şairin, tıpkı Des-
cartes’in ünlü adamı gibi “kör” olduğu, “iç 
gözünün” açık olduğu hayal dünyasının dı-
şına, bir Makina olarak Yazı’nın ve araçlarının 
soğuk, robotik ve neredeyse “dilsiz” coğrafya-
sına davet edileceksiniz. Şairin, gerçekte ne 
görebildiğini görebilmek için, yazıya daldırıl-
mıştır. Artık bu anda, ortaya atılmış lekeler, 
oradan buradan kağıdın üzerine serpiştirilmiş 
tipografi kalıntıları, parçalanmış harfler, ye-
niden düzenlenmiş ve daha çok “bitmemiş” 
halleriyle kompozisyonlarla şiir, kesinlenmiş 
kurallara bağlanmış estetiğine karşı durmak-
tadır. Yani “okumak” üzere alıştırıldığınız 
kalıpların, temrinlerin ötesine geçeceksiniz.

Sinaî tipografinin hepimize öğrettiği, daha 
sonra güzel okuma ve yazma olarak belirlen-
miş tüm bu kurallar dünyasının karşısında 
gördüğümüz “gözün arkeolojik kazı” alanı 
olarak hayallerimizin, rüyalarımızın, umut-
larımızın, yıkılışlarımızın, varoluşlarımızın, 
uzviyetlerimizin, kendilik bilgimizin yerine 
fersah fersah ötelenmiş resim-yazıyı, deyim 
yerinde ise resmî-olamayan-yazıyı koyuyoruz. 
Bir söz ve yazı sanatı olarak Şiir, burada ilk kez 
bu akrabalıklarından sıyrılmış, mecazî anla-
mının ötesinde gerçek anlamı ile teknolojinin 

karşısında insanî olarak kalan tek şey, biricik 
yöntem olarak tarayıcının, daktilonun, klav-
yenin, yazı biçiminin, fırçanın ve bozulmuş, 
sakatlanmış, işlevsizleşmiş haliyle meydan 
okumaktır.

Denebilir ki, kağıdın üzerine bırakılacak 
herhangi bir leke, artık kağıdın malıdır ve 
anlam soyağacı içinde, şiirin tüm gizlerini, 
gözlerimiz için, yazı üzerinden temsil et-
mektedir. Bu, kapitalist anlam üreteci olarak 
“logo”nun, “slogan”ın propagandasının, kar-
şısında elimizde kalan tek Barbar’dır. Görsel 
şiir, her anlamda ödüllendirmeye ve okurun 
“şiir metni” tarafından hazla, anlam afyonu 
ile ödüllendirilmesine karşı çıkar.

Görsel Şiir’de endüstriyel yazının ve onun 
yazılı/basılı kültürünün ölüsü yatmaktadır: 
Yazının ölüsü. Bu yazı, elbette herşey ola-
rak resimdir. Parıltılı ışıkları ile Optik görme 
sınırları içinde kalan, kışkırtıcı bir araç ola-
rak Reklam panosunun, tarihi bilginin, ders 
kitabının, şiir kitabını da üreten matbaa ma-
kinasının sessiz uşakları olarak tüm harfler, 
mürekkebe bandırılmak üzere hazırlanmış 
“izler”in hepsi, görsel şiirde, gözün yeniden-o-
kuması için bir takım evrelerden geçirilir. 
Bu, tekniğin, insanîleştirilmesidir. Bu an-
lamda görsel şair, bir tarayıcıyı fonksiyonu 
dışında kullanabilir, bir daktilonun, bir klav-
yenin, bir kelime-işlem yazılımının doğasını 
tersine çevirir. Çünkü, karşımızda duran “tek-
no-dünya”nın söylem alanı tüm bu araçlardan 
başka hiç bir yerde “hata”ya zorlanamaz. Bu, 
teknolojiyi edilgenliği ile değil, değişmeye 
zorlayarak tüm etkinliği ile bozarak kullanmak 
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demektir. Bu, insanca ve evet pek insanca 
olandır. Bu, size yapılanları, onlara geri iade 
etmektir.

Duyulan anlamın erimiş ritmini boğan 
sözcük de böyledir; taşlara karışmış kalın 
köklerle kaplıdır bu ritimler; ateşli anlam 
gizlenmiştir; üst katman sözcük-imgedir (me-
tafor); sesi, dil tarihinin bize söylediğine göre, 
bölük pörçük, parçalanmış seslerin bitişti-
rilmesidir; imge ise sesin bozulma süreci; ve 
sıradan bir sözcüğün -ot!- anlamları ondan 
serpilmeye koyulur; yan; fonetik saflığın kay-
bolması diyalektik görkemin gelişimidir; ve 

görkemin kayboluşu düşüncenin sonbaha-
rıdır, terimdir.

Durmadan bahsedilen “deney” bu. Burada 
deney, hepimize öğretildiği gibi, Türkçede 
okulu olamayan bir kavram. Yani yapanın 
elinde kalıyor ve patlıyor. bu yüzden şair-
ler, deneye çeşitli kıyafetler giydirip, sevimli 
kılmaya çalışmışlar. batılılaşma projesi dahi-
linde, sevimli/zararsız görülen birçok akım da, 
deneye olan ilgileri yüzünden, bu yolla “ithal” 
edilmiş. işte, biz, bu ithal-ikame politikaların 
çocuklarıyız.

çünkü deney konusunda tortulaşmış ve 
ete kemiğe bürünmüş, konuşmayı öğrenmiş 
bu cahilliği başka türlü açıklayamayız. son 

FIG 1-15  Serkan Işın, Şiirin Adı, 200x
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5 yıldır gayet “içten” bir şekilde yapılan bu 
girişimleri adlandırma konusunda öyle kısır 
bir tablo çizildi ki, ben bile yaptığım çoğu 
şeyin saçmalık hazzını yaşamadan, “bunlar 
ne işe yarıyor harbiden?” diye çeşitli soru-
lar sordum.

oysa buna gerek yoktur. deney, hiç bir 
şekilde bir şeyi elde etmek için yapıl(a)maz. 
nokta.

dil adına girilen bir deney içinde de, hiç bir 
insan evladı, sanatçı, şair, öykücü, göreneksel 
araçlarda elde edilebilecek şeylerin sınırlarını 
zorlamadan, bunları kırmadan, bükmeden fi-
lan iş yapamaz.

kafasının en fazla çalıştığını düşündüğüm 
insanlar bile, özgür iradeleri ile değil, tam 
tersine öğrendikleri kutsallar adına bakıyor 
deneye. deney ya da deneysellik (bir eğilim 
olarak) tam da gemileri yakma, kendisini 
kaybedecek kadar ihtişamla olanaksızlığın 
kapılarını zorlama işidir zira. fakat, bu, bir 
türlü anlaşılamadı.

anlaşılamadı çünkü, a) biz modernizmin 
sorunlarına içsel çözümler önermedik b) mo-
dernizmin sorunları zaten bizim sorunlarımız 
değildi.

c) geleneğin içinde yatan yıkma kinetiği 
değil, kurma/koruma potansiyeli yeğ tutulu-
yor. “geleneğin içinde bunlar yok”, önermesi/
hükmü zaten o kanattan geliyor. sanki ge-
leneğin devasa Tarihsel gövdesi içinde, her 
türlü organ sağlıklı çalışıyormuş gibi.

şiir ile ilgili en sık karşılaştığım ve en çok 
korktuğum soru, karşıdakinin, soranın, an-
lama yetisine hakaret etmem gerektiğini 

FIG 1-16 
Zeynep Cansu 
Başeren, Şiirin adı, 
200x
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SÖZLÜKTEKİ ŞİİR TANIMI
        şiir Arapça. şi¤r

    a. ed. 1. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin 
uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından 
denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, 
manzume, nazım, koşuk:

    Edebiyat terimleri sözlüğü ise kavramı, 1948 yılı baskısında 
şöyle tanımlamıştır;

    şiir Fransızca. Poésie

    (deyiş) Seslerde, taylamlarda ve uyumlarda gösterdiği 
güzel bağdaşmalarla ve taşıdığı hayal, duygu ve fikir 
buluşlariyle bizde canlı duygulanmalar izlenimler ve 
heyecanlar uyandıran nazım veya nesir halindeki edebiyat 
türü.

OLASIYENİ ŞİİR TANIMI

n adet öğe ile, her bir parçanın akış hızı ve süresi 
diğerlerinden bağımsız olabilecek şekilde, mecraya açık ve 
mecradan okurun algı eşiği ile iletişime de geçebilen, tekrar 
üretilemeyen katmanlı akışlar ortaya çıkarabilmek.

N adet öğe: istediğiniz kelime, harf, resim, fotoğraf, parça, 
baskı, mühür, leke, dize, kıta

Akış hızı ve süresi: ritm, ölçü, hece sayısı, açık kapalı sesler, 
hiper metin parçaları, html, animasyon, kendi için bir 
bütünlüğü olmayan sesler, film, klip, görüntü

Algı eşiği: düşünmek istiyorsa düşünsün karşıdaki, 
duygulanmak istiyorsa..vereceği tepkilerin hiç biri 
hesaplanmamış olsun Mecra: kağıt, bilgisayar ekranı, su, 
tuval, duvar, DVD, manyetik teyp?

FIG 1-17  Derya Önder, Şiirin Adı, 200x
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düşünmemi sağlayan sorular olmaya başladı. 
modern şairimize hiç bir zaman dille uğraşma 
görevi verilmemiş, sadece onu politik olarak 
mama haline getirme görevi bırakılmış gibi. 
anlam’ın bu kadar haz verdiği bir dil/okur 
alışkanlığı var mıdır başka?

Modern Türk Şiiri’ni (evrensel şiir dünyası 
içinde olmak üzere) kendine özgü bir işletim 
sistemine benzetmeye başladım; eski, hantal 
ve durmadan hata üreten bir işletim sistemi. 
Bu kadim işletim sistemi yazıldığı, kurulduğu 
günden bugüne, neredeyse hiç güncellenme-
miş, sadece birkaç büyük yama işleminden 
geçmiş gibi görünüyor. Bu analojinin birebir 
işlemesini sağlamak ve okurun kafasında ne 
demek istediğimi canlandırabilmek için önce, 
işletim sistemi nedir, ona göz atalım;

    “İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan dene-
timi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama 
programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. 

Örneğin, Windows, Linux, Unix, Mac gibi.”

    “Bilgisayar genel bir tanımla ifade edilecek olursa gi-
rilen verileri işleyen yani mantıksal ve aritmetiksel işlemler 

yapabilen ve bu bilgileri saklayabilen elektronik bir makinadır.”

Modern Yazılı Kültürü ne zaman ya da ne 
şekilde başladı, bu konuda elbette çeşitli 
anlatılar bulmak mümkün. Dil olarak bugün 
kullandığımız türkçenin kullanımda olduğu 
süre belki de burada ayırıcı bir bilgi olabi-
lir. Ama tarihçelere bakarsak, Cumhuriyete 
değin gelen şiir anlayışı ya da poetika maki-
naları gelen verilerin çeşitlenmesi, yapılması 
gereken işlemlerin artması, bilgi (burada en-
formasyon ya da veri) ile kurulan politik ve 

sosyolojik bağlantının değişmesi gibi birçok 
nedenden ya tamamen yıkıldı ya da tanın-
mayacak halde dönüştürülerek yeniden 
programlandı. Bu programlamayı yapanların 
edebiyatçılar, sözlükçüler ya da yazılı kültürü 
oluşturan öğelerle haşır neşir olanlar olduğu 
düşünülebilir [kaldı ki tüm matbû evrenin şa-
irler, romancılardan oluştuğunu zannetmek 
saflık olur, gazeteler, televizyon da gündelik 
dilin dönüşümünde oldukça etkilidir]. Ama 
dönüşüm -durmadan ve her zaman bize söy-
lendiği gibi- tepeden tırnağa fakat baştan 
aşağı şekilde olduğu için bu yeni işletim sis-
teminin verimi ve yapabilecekleri konusunda 
hepimiz şüphe içindeyiz.

Şiiri ya da edebiyatın diğer türlerini 
düşünürsek, yüzyıllar içinde sadeleşmeci ha-
reketten, heceye, serbest vezinden, anlamsız 
şiire bütün gelişmeler ya da değişmeler, bu 
devasa işletim sisteminin imkanları konu-
sunda bizde çeşitli şüpheler yaratıyor.

Bir işletim sistemi, her gün bilgisayar-
dan beklediğimiz bir sürü şeyi temel olarak 
yapmakla yükümlüdür. Örneğin, bilgisayara 
bağladığınız yeni bir aygıtı tanır, onunla ileti-
şim kurar ve onu kullanabilmemiz için gerekli 
işlemleri yerine getirir. Bilgisayarı kullanır-
ken, arkada çalışan donanımı idare eder 
ve buna uygun olarak bellek, boş alan vb. 
araçları çalışmamızı etkilemeyecek şekilde 
denetler. Daha önce oluşturduğumuz dosya-
ları (ki dosya oluşturmak ve saklamak onun 
görevidir) için bir dosya / arşiv sistemi oluş-
turur. Sistemin güvenliğinden sorumludur. 
Kullanılan yazılımlarla bilgisayarın donanımı 
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arasında iletişimi sağlar ve 
komut sistemini de çalıştır-
mamıza olan verir.

Bu haliyle yazılı (sözlü ve 
görsel) kültürümüz, bir işle-
tim sistemi olarak bize şunları 
sağlamaktadır. Öncelikle sis-
tem için gerekli olan donanımı 
[mecra] sağlar (matbaa, kitap, 
gazete, dergi, internet vb.) Bu 
donanımların çalışacağı mec-
ralarla iletişim kurar (yayın 
evleri, gazeteler, kitap evleri, 
televizyon, internet vb.) Bu do-
nanım ve mecralarda, herkesin 
anlayabileceği bir yazılım dili 
(komut dizgesini hatırlayalım) 
vardır ve bu yazılım diline iş-
lem yaptırmak için çeşitli ve 
değişik programlama dillerine 
olanak verir (örneğin öykü, ör-
neğin makale, inceleme, tüm 
edebi türler vs.) Burada prog-
lama dilini, edebiyat türleri ile 
karşılamak mümkün olduğu 
gibi, tek bir şiiri, tek bir öyküyü 
de kendine özgü dili ve yapısı 
(üslup) ile düşünebiliriz.

Modern edebiyat, uzun 
zamandır, güncellenmiyor. 
Makinaya taktığımız onca 
aygıtı tanıyacak, anlayacak 
ve bunları sisteme açarak, 

FIG 1-18  Modernizm Postmodernizm Arasındaki 
Şematik Farklar, Kaynak Ihab Hassan  Toward a Con-
cept of Postmodernism, 1982

Modernizm Postmodernizm
Romantizm/simgecilik Antiform (ayırıcı, açık)

Amaç Oyun
Tasarım Raslantı
Hiyeraşi Anarşi

Hakimiyet / logos Tükenme/ sessizlik
Sanat nesnesi / bitmiş yapıt Süreç / performans / sessizlik

Mesafe Katılım
Yaratma / bütünselleştirme / sentez Yaratmayı imha / yapıbozum / antitez

Mevcudiyet Yokluk
Merkezlendirme Dağılma

Tür / sınır Metin/ metinlerarası
Semantik Retorik
Paradigma Sentagma
Hipotaksi Parataksi

Mecaz Mecazı Mürsel
Seçme Bileşim

Kök / Derinlik Rizom / Yüzey
Yorum / Okuma Yoruma Karşı / Yanlış Okuma

Gösterilen Gösteren
Okunaklı (okuyucuvari) Yazılabilir (yazarvari) 

Anlatı (Büyük Tarih) Anlatı Karşıtı (Küçük Tarih)
Ana kod İdiyolekt (kişisel dil)
Belirti Arzu

Tür Mutasyona uğramış
Tenasül uzuvları / fallik Çok biçimli / androjen

Paranoya Şizofreni
Tanrı baba Ruhülkudüs
Metafizik İroni

Belirlenmişlik Belirsizlik
Aşkınlık İçkinlik
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kullanıcıların hizmetine sunacak bir altyapısı 
yok. Bu yüzden de durmadan ve durmadan 
hata üretiyor. Bunun örneklerini, analojiden 
yola çıkarak herkes görebilir. Örneğin ilk 
programlandığında görsel/işitsel imkanlar 
o kadar güçlü olmadığı için şiir sistemini ona 
göre oluşturmuştu, ses, dize, ahenk, anlam, 
hece, ölçü. Bu, her ne kadar “yeni” olarak ad-
landırılsa da, önceki sistemin, sağlam kalan 
yapılarının yeniden işlenmesi olarak görüle-
bilir. Burada “çığır açan şey” işlenen bilgidir. 
Kısaca anlatmak gerekirse, Garip’in yeni dün-
yayı anlatırken “ahenk, ses vb.” öğelerden 
koptuğu söylenebilir mi? Onları yeniden “yo-
rumlamak” {interpret} ve derlemek {compile} 
yoluyla o biçime ve dile ulaşması yanında, 
çevre birimlerin (yeni insan, yeni dil, yeni 
kurumlar, sokaklar, anlamlar ve katmanlar, 
hiyeraşiler, kutsallar vb.) sağladığı verinin 
de işlenmesi için daha “hafif” ve geçirgen 
bir şiir işleme makinasına ihtiyaç vardı. Ben-
zetmeler çoğaltılabilir, ama burada benim 
öne sürmek istediğim, modern anlatının ister 
siyasal, isterse toplumsal mühendisliğinin, 
ultra-pozitivizm ile körlük arasında konum-
lanmış “programlama” tekniğinin, bugünün 
şartlarında, edebiyat teknolojilerini ve buna 
bağlı yeni veri üreteçlerini hantal bıraktığı ve 
sisteme yüklendikçe durmadan ve durmadan 
“mavi ekran” çıkardığı yönündedir. Örneğin 
bu sisteme, o yeni veri alanlarından toplan-
mış bilgilerle işlem yapmaya çalıştırıldığında, 
sistem (ister eski kafalı eleştirmeciler, is-
ter yapısal reenkarnasyonlarla, ister kök 
hücreleri ile) sadece ve sadece hata kodu 

FIG 1-19  Ut re si vel maxim receres enihitate volorestrum et, 
si quatius, samus num latiorporia vellis ut expla. Provincial 
Archives of Alberta, B1176-2.
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üretmektedir. Sanıyorum, yeni eleştirmeciden 
beklediğimiz, bu analojinin getirdiği noktada, 
yeni bir işletim sistemini yaratabilmek için 
gerekli analizleri yapabilmesidir.

HANIML AR VE BEYLER!  Görsel 
şiir konusunda gösterdiğimiz ölçüsüz gay-
ret ve bunun sonucunda elde edilen (ufacık 
da olsa) poetika şafağı/imkânı bana gurur 
veriyor. Elbette bu, sahaflarda görebileceği-
niz türden bir “çıkışma” olarak kalmasın diye 
umut ediyorum, fakat kendi çocukları tarafın-
dan afiyetle yenilen bir yemek olarak Görsel 
Şiir, kişideki üretme isteğini bir kanser olarak 
görüp, tüm araçları ile kemoterapi uygulu-
yor genelde. Etrafımızda şekillenen dünya ve 
gündelik kendi humuslu malzemesi ile çoğu 

kez bize örgütlenmiş olarak gelir. Üreten ya 
da sanatçı olduğunu iddia eden için bu mal-
zeme, öyle veya böyle süreksiz, paranoyak 
ve çoğu kez rızabükücü olarak görünür, gö-
rünmektedir. Şiir yazarken ya da yaparken, 
gündelikten malzeme alabilmek, çoğu kez 
yazılı ve sözlü dilin kayalarını, minnacık bir 
kristal için (ritm, ahenk ya da kafiye > mısra) 
öğütmeye çalışırken, bir yanda da bunu tarta-
cak şiir tarihi kantarındadır şairin gözleri. Bu 
gerilim olmasa, bugün adını sanının bilme-
diğimiz bir ton şairin, yazarın “elenme”lerini 
üzüntü ile karşılardık. Bu yıkıcılığı aklımız ve 
vicdanımız ile kabul etmemiz ne acıdır.

Çoğu kez yazdığımız şeyden emin olma-
mamızı sağlayan bu fikir, “aman başkaları 

FIG 1-20  
 Ut re si vel maxim 

receres enihitate 
volorestrum et, si 

quatius, samus num 
latiorporia vellis ut 

expla quia con earchil 
lorias ullo mod quia 
ipsam velita, quiam 

nonsere ceatiur issimus 
magnam. Glenbow 
Archives, NA-20-8.
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ne der?” korkusu ile yazdığımızı bize sildirir. 
Çoğu kez bu silinme doğrudur, yerindedir, 
ona şüphe yok. Fakat üretme etkinliğinin ilk 
prototipleri genelde böyle çapaklı ve vasattır. 
Silinen şeyler, sonrasında yeniden başlamak 
için gereken o ağırlığı, yer çekimini de orta-
dan kaldırmak demektir.

Şiir adına yapılan şeylerin, çoğu kez 
döngüsel bir yapıya bürünme eğiliminde ol-
duğunu -özellikle bu coğrafyada ve dilde- siz 
de seziyorsunuzdur. Aslında eğer doğru se-
rimlenebilse idi, şiir tarihinin çoğu şeyi içinde 
barındıran bir yumak olduğunu görebilirdik. 
Fakat bize gösterilen kısmı, perspektiften 
yoksun bir “güzellemeler ve kayırmalar” 
boyutudur.

Son kalp krizi olan İkinci Yeni’den sonra 
elimizde ne var? Bireyseller var ya da on-
ların ataları Müstakiller var. İkinci Yeni, en 
uyumsuz birkaç şairi, şiir marifeti ile bir araya 
getirip, onların altından yerçekimi işlevi gö-
ren künt siyasayı çekti ve geriye sadece 
“bireyseller” kaldı. Şiir yazarak birey olarak 
kalmayı tercih edenler.

Bireysellik, şunu da gösterdi. Köprülü’nün 
“Modern edebiyatımız olamadı gitti?” serze-
nişini doğru bir zemine oturttu. Önce birey 
olacak, yalnız kalacak ve üretmek için kendi 
kayargaları üzerinde bir bahane bulacak şair/
sanatçı, sonra, sonra çok sonra bu ürettiği 
makine içinde sürüklenecek. Önce “modern 
şiir yazıp, sonra modern” olmayacak yani.

Görsel şiir bir akım mıdır ya da bir hareket 

midir sorusu elbette cevaplanmayı bekleyen 
bir sorudur. Fakat Şiir Tarihi’nin sonunda du-
ran o tek şair/okur için bu ne anlam ifade 
etmektedir? Doğal seyrinde devam etti-
ğini düşündüğümüz gündelik, yazılı ve sözlü 
kültürün tüm açmazlarını daha da büyü-
tüp, onları görsel olanla zaten birleştiriyor. 
Buna bir de “dikkat eksikliği” ve “fragman-
lar” eklendiğinde -ki zorunlu olarak böyle 
olmakta- ortaya çıkan bulamaç, ancak kendi 
mecrasında anlamlı hale geliyor. Ve “anlamlı” 
ifade ettiği şey [yüce ve tek anlam] yüzün-
den şairin, sanatçının tiksinti ile baktığı bir 
kavram artık. (Kaza’nın anlamı hariç, ötesi, 
örgütlenmiş, fazla çalışılmış ve enerjisini tü-
ketmiş bir piyestir ancak, gerçek zamanlı, akış 
içinde yakalanan sanat, gerçekliğe dokunan 
sanat, en yakın Bienal’de görebileceğiniz tür-
den bir küstahlık!)

Yaşantımıza usulca giren makinalar ya-
nında bir de şimdilerde, çok hazırlıksız 
olduğumuz yapay zeka var. Aslında maki-
naların ürettiği bir gündeliğin içine yavaş 
yavaş adımlarımızı atıyoruz, bir çöle girer 
gibi. Uzakta bize vaat edilen bir şey olarak 
tek vaha var; bir okyanus piksel.

Sanatçı var mı? Gerçek anlamda sanatçı ile 
kastedilen şey, elbette kaybolmanın estetiği 
kavramına aşina olanlardır. Geriye sadece 
eser kalır ve o da kırılmaya, çatlamaya, zaman 
ile sınanmaya bir şekilde razıdır. Kişisel olarak 
söylemem gerekiyorsa, modern zamanın en 
büyük eserleri Tatlin (Üçüncü Enternasyonal 
Kulesi) ve Duchamp (Büyük Cam) elinden çı-
kan ve Merz ahlakına uyan şeylerdir. Batıyı 
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böyle anlamayı tercih etmek bir kusur mu-
dur, bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum, 
Hüseyin Cöntürk eğer hiper-metin denemiş 
ise, hepimiz çelik-çomak oynanmakta ısrar 
ediyoruz demektir. 

Zinhar’ın yayınlamaya başlaması üzerin-
den yaklaşık 13 yıl geçti. Mayıs 2004’te dergi 
olarak birinci sayısı yayınlanana kadar web 
üzerinde endam ediyordu. Çoğu kişinin hepi 
topu 500 adet basılan Zinhar’ın birinci sayı-
sını gördüğünü ya da duyduğunu biliyorum. 
Görsel şiire gelinene kadar elbette şiirde 
deney nedir, nasıl yapılır, sözlü kültür/ya-
zılı kültür/görsel-basılı kültür nedir, şiir ile 
ilişkileri nelerdir vs. bir ton sorunun cevap-
lanması ya da en azından yaşantımızda ne 
kadar önemli bir yer tuttuğu gözden geçi-
rilmeli. Şairin, genç şairin -yaşlısından pek 
umudum yok artık- gündelik dil ile kurduğu 
ilişkinin, iletişim ayağında yer alan bütün 
bu yeni vektörlerle tanışması ve şiir yazma/
yapma sürecini buna göre düzenlemesi bana 
göre aşırı önemlidir. Zinhar fikri de zaten 
mısralı/dizeli şiirde deney fikri ile açıldı. 
Bizden önceki kuşakların çoğu kez cevap 
vermediği, fakat yeni fikirler çerçevesinde 
denediği bir şeydi bu. En azından dergilerde, 
kimi kitaplarda Batılılaşma sürecinin bir 
ayağı olarak takip edilen modalar dahilinde 
olsa bile, en yeteneksizinden, en cevvaline 
kimi şairler, bunu bir “iletişim” imkanı olarak 
görmüş, poetikalarının bir kenara iliştirmiş-
lerdi, soran olursa kabilinden.

Bugüne kadar görsel şiiri insanlara an-
latmak için seçtiğim yolun doğruluğu ya da 

SÖZLÜ KÜLTÜR

- Ritüelin bir parçasıdır, ondan kaynaklanır.  
- Önce sözlü kültür doğmuştur.  
- Doğaldır.  
- Sözlüdür.  
- Yazarı yoktur, anonimdir.  
- Metinsizdir. - Ağızdan ağıza aktarılır, sözlü ezbere 
dayalıdır. - Değişebilir, çeşitlenebilir, sürekli akış ve 
dolaşım halindedir. - Toplumsal belleğe dayalıdır. - İki 
eyleyeni vardır: İcracı ve dinleyici - İcracı ve dinleyici 
arasında canlı iletişim vardır. - Dinleyicinin duygusal 
olarak olayla ve kahramanla özdeşleşmesi (mimesis) 
esastır: hazzı yaratan budur. - Üreten yalnız değildir. - 
Eleştirme, yeniden okuma vs. gibi amaçlarla anlatının 
başına geri dönmek mümkün değildir. - Sese dayalıdır. 
- Beden dili devreye girer. - Bireyleri bireyleştiricidir; 
toplumsaldır. - Kişileri daha az içine kapalı, dış dünyayla 
ve topluma açık kılar. - Kalıplıdır. - Tekrar ve ritm esastır. 
- Somut duruma bağlıdır. - Çözümleme, irdeleme 
yoktur.

YAZILI KÜLTÜR

- Sözlü kültürden sonra doğmuştur. - Yapaydır; yazı 
bir teknolojidir. - Yazılıdır. - Belirli bir yazarı vardır. 
- Metne bağlıdır. - Yazı yoluyle aktarılır. - Okuru 
değişebilirse de metin değişmez. - Bireysel belleğe 
dayalıdır. - İki eyleyeni vardır: yazar ve okur. - Yazar ve 
okur arasında varsayılmış (kurgulanmış) bir iletişim 
vardır. - Özdeşleşme kırılır. - Üreten yalnızdır. - Anlatının 
istenen bölümüne istenilen sıktıkta ve yoğunlukta geri 
dönülebilir. - Göze dayalıdır. - Kişileri bireyleştiricidir; 
içseldir. - Kişiyi kendi iç dünyasına döndürür. - 
Kalıpları yoktur; daha çeşitli ve esnektir. - Soyuttur. 
- Çözümeleme ve irdeleme vardır. 
 
FIG 1-20  Gonca Gökalp Alpaslan XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü 
Kültür Etkileri, Kültür Bakanlığı Yayınları 2002
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yanlışlığı üzerinden hiç düşünmedim. Olasıdır 
ki dada korkut [2009] ve zinhar [2004], şiirin 
önem kaybeden ya da kitleselleşen -bu yüz-
den de bayağılaşan- dünyasında/tarihinde 
pek yer tutmayacaktır [Kaybolmanın Este-
tiği’ne dahildirler]. Bizde iyi şeylerin başına 
gelen şey pek de iyi değildir. Şairler hasis, 
kibirli ve eleştiri yoksunudur. Mısralı şiirin 
üretim aralığı geniştir ve burada her şair bir 
diğerinin üzerine basarak ilerler, ilerlemek-
tedir. Fakat “görsel şiir haklı mıdır?” sorusu 
ahlaki ve yoz bir soru olduğu için cevap-
lanması gerekmez, gerekmemektedir. Çoğu 
derginin görsel şiir gibi yeni ve deneysel alan-
lara yer vermemek için çıktığını -en azından 
Şiir Tarihi açısından bakıldığında kalifiye bir 
derginin böyle şeylere duyarsız kalamayaca-
ğını biliyoruz- fakat şükür ki Göreneksel Şiir 
Tarihi ile ilişkimiz olmadığını bildiğimiz için bu 
dergilere muhtaç olmadığımızı da görüyoruz.

Günümüzde şiir mobilize olan büyük bir 
kitlenin bugüne kadar “öğrenebildiği” ya da 
öğrenmek zorunda kaldığı eski model bir po-
etikaya bağlıdır. Kabaca bir kasaba şiiridir, 
kentli olduğunu iddia eden birinin Ece Ay-
han’dan habersiz olması, Uyar’ı, İkinci Yeni’yi 
bilmemesi mümkün değildir. Buna rağmen şiir 
adına küçük bir sohbette bile şu ayrım dik-
kat çekicidir: Şiir okumamanın “gurur” verici 
bir vesile olmasıdır bu. Konuşulan şey konu-
sunda yarım yamalak fikri olmaklığın verdiği 
o kibir, ağız kokusu gibidir, kişinin kendisinin 
bilmesinin imkanı yoktur.

FIG 1-21   
Ut re si vel maxim receres enihitate volorestrum.  

Provincial Archives of Alberta, B7256.
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Bugün okuma yazma bilen hiç kimse bunun 
ne demek olduğunu anlamayacak, bilmeye-
cektir. Çünkü “kaydedebilir, tekrar oynatabilir, 
orijinalini bozabilir ve yeniden üretilebilir” 
noktadayız. Bu rahatlığı sağlayan şey Yazı 
teknolojisidir. Yazı teknolojileri hafızanın sı-
nırlarını genişletmekle kalmamış, şiirin bir 
çıktı olarak görülebilir olmasını da sağlamış-
tır. Noktalama işaretleri ve “alt satıra geçmek” 
mısranın biçimsel özgürlüğünü ve kimliğini de 
belirlemiştir. Düşünelim, bir şiiri dinlerken, 
“alt satıra geçilen an” hangisidir? Oysa alt 
satıra geçilen an ancak alt satırdaki kafiye/
ahenk ile anlaşılabilir, fark edilebilir, şiirin 
bellek ekonomisi ile ilişkilidir. Yazı kültürü 
şiiri göz için bir şey haline getirmiştir. Bugün 
bir şiiri okumadan tanıyabilir, türünü tespit 
edebilirsiniz (deneyin bunu). Göz / anlama / 
tanımlama ilişkisi bu kadar güçlü bir türün, 
sadece kulak ile ilişkisi olduğunu iddia et-
mek çağ dışıdır, banalliktir, muhafazakarlıktır, 
köylülüktür. Sözlükteki şiir tanımının, bunca 
insan üzerinde bu kadar etkili olması da tu-
haftır. Yukarıdaki sorunun sebebi sözlükteki 
şiir tanımıdır. “Şiir kelimelerle yazılır.” aşama-
sına 1960’larda gelebilmiş bir şiir kültürünün 
korkusudur bu soru, neyin şiirsel olabilece-
ğine karar vermiş ve bundan asla çıkmak 
istemeyenlerin. Şiirin ne ile yazılabileceği ya 
da yapılabileceği konusunda sözlüğe danışma 
ihtiyacı duyan bir kültür karşımızdaki. Görsel 
ya da somut şiir, özetle şiirin ne ile yapıldı-
ğına dair bir şüphe ile başlar. Şiirin bir “çıktı/
enformasyon [biçim verilmiş bilgi]” olması ile 
bu kuşku bir aşamaya kadar cevaplanır, şii-
rin malzemesi/biçimi sorusu ile ortada her 
zaman endam eder. Görsel şiir ya da somut 

Bu ve bunun gibi şeyler ile uğraşacak olan-
lar, bahsettiğim kasaba estetiğini ve kültür 
bilgisinin önlerine yığdığı müfredat insanları 
ile uğraşacak olanlardır. Fakat aşağıdaki lis-
tedeki soruları soranları da bunca zamanadır 
cevapsız bırakmış gibi hissettiğim için özel 
olarak bugüne kadar görsel şiir konusunda 
bana dolaylı ya da direk sorulanları ortaya 
sermek gereği duyuyorum.

GÖRSEL ŞİİR TEKNİK VE RESME 
DAİRDİR, ŞİİR MISRA/KELİME İLE 
YAZILIR/YAPILIR.

Görsel şiir ya da somut şiir konusunda çö-
zülmemiş çok derin bir konu var. Öncelikle 
bunlar mısralı [dizeli]şiir karşısında değildir-
ler, onu da malzeme/parça olarak görürler. 
Oysa Sözlü kültürün köklerinde gezindiği şiir 
tarihimiz, Yazı’nın icadından bu yana ortaya 
dökülen bir ton soruyu cevapsız bırakmış, 
onlara kayıtsız kalmıştır. Hatta şikayet edi-
len Dil Devrimine rağmen, bu şikayetlerin 
şekillenebileceği bir tez alanı olarak bile 
Yazılı kültür, tipografi, biçim vb. dikkate de-
ğer görünmemiştir. Soruya dönersek, evet 
görsel şiir temelde teknik bir konudur, fakat 
sözlü/yazılı kültür karışımı olan şiir de so-
rulursa gayet teknik bir şiirdir. Otantik Sözlü 
Kültür şiiri hafızaya aittir, bireysel ve kitle-
sel hafızaya. Hangi şairin bugüne kadar size 
gerçek zamanlı bir şiir söylediğini ve bunu 
unutmadığınızı, diğerlerine aktardığınızı ha-
tırlıyorsunuz? Sözlü Kültür dediğimiz tarihsel 
süreç, Yazının asla olmadığı ve hafızanın 
ekonomik bir biçimde kullanıldığı bir süreç. 
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şiir, tarihsel olarak geldiğimiz noktada, Sözlü 
Kültür/Yazılı Kültür kırması bir iletişim pe-
şinde koşan ve her şeyin aşırı görselleştiği 
dünyada [yüzeyin aşırı teşhiri], kendisine 
yapılanı karnından konuşarak cevaplamaya 
çalışan güdük kuşaklar karşısında durmak-
tadır. Şiirin anayasasına aykırılığı yüzünden 
de korkutucudur. Şiir tarihinin birimleri ile 
konuşulduğunda, mısra[dize], ahenk, ölçü gibi 
şeyler anlamlıdır, fakat bunların hepsi tarih-
sel çözümlerdir, denklemin diğer tarafında 
formüle edilmiş şeylerdir. Denklemin bu tara-
fında kalan ise Şiir olarak endam etmektedir. 
Sonucunda şiir çıkacak ise, formül ya da bi-
rimler, değişkenler değişebilir ve değişmiştir 
de. Maruz kaldığımız bu estetik suikasta karşı 
görsel şiir poetikasının dipdiri durabilece-
ğini siz de göreceksiniz. Sözlükteki kelimenin 
tipografi fazı, düşünsel ve duygusal kainatı-
nızda daha etkilidir.

AR AÇ KULL ANMADAN GÖR -
SEL /SOMUT ŞİİR YAPIL AMA Z? 

Hemen karşı soru sormak istiyorum bu-
rada. Sen o mısralı şiirini yazarken hiç bir 
kayıt cihazının yardımına başvurdun mu? Mıs-
raları alt alta dizerken sesini kaydettin mi? 
Eğer Sözlü/Yazılı Kültür Evrenine aitseniz, bu 
sorunun cevabı çoğu kez “hayır” olacaktır. 
Sözlü Kültür yazının bilinç altında durur, ya-
zıldığı gibi anlaşılacağı garantisi vardır bu 
şairlerde. Yazıldığı gibi okunacağının bilinci 
ile belki de. Dilin ve sözlüğün ve ortak ileti-
şimin ya da ortaklanabilir iletişim alanının o 
sıcak döşeği. Nedense bu alan, reklam ve si-
yasetin yalanları için de kullanılabilir. Fakat 

şair bunda bir terslik görmez. Rüya Dili için 
alan açmaya çalışırken, düpedüz bilincin 
önüne doğru gelir şiirsel olan biçimsizlik, ak-
tarılamazlık .  Rüya’nın büyük kısmı 
aktarılamaz, anlatılamazken, şair için anlatı-
lamazın alfabesi herkesin bildiği Dil’de ve 
sözlükte mümkündür. Herkesin bildiği dil ise 
herkesin ıstırabını ya da düşünce dünyasını 
anlatmaya yeter gibi görünür. Şeyler ile adlar 
ve adlandırma arasındaki bağ ise bu şairi il-
gilendirmez. Aktarılabilir olanın sınırlarında 
cambazlık etmek elbette hoş görülür, fakat 
bunun bir anlatı/kurgu olduğu, alta serili can-
kurtaran fileden bellidir çoğu kez. İletişime 
açık olan taraf, öyle veya böyle değerlendi-
rilebilir, anlamlandırılabilir ve hayatın olağan 
akışı içinde minik hayret krizleri ile geçiştiri-
lebilir. Modern zaman bir şiirsel parçalama 
icat etmiştir, okur için. Şiirlerin bütünü asla 
hatırlanmaz, fakat bazı mısralar akılda kalır, 
aktarılmaya uygun olanlar. Dikkat edin akta-
rılan mısraların ölçü/ahenk ilişkileri gayet 
ekonomiktir. Neden böyledir? Çünkü yazılı 
kültürün bir getirisi olarak orijinal her zaman 
oradadır, kayıt altındadır, yeniden üretilen ve 
eksik/hatalı söylenen şey tarafından tehdit 
edilmez. Oysa yazı tarihinin büyük anlatıla-
rının sözlü kültürün aktarım gücüne pek 
dayanmadığı, akılda kaldığı gibi aktarıldığı ve 
yaralandığı, yeniden yazıldığı hatta bağlamı-
nın dışına doğru çekildiğini tarih bize 
gösteriyor. Bugün, epik şiir, sözlü kültür dün-
yasında, yazı olmadan aktarıldığında, ortaya 
yüzde 70 gibi bir başarı oranı çıkabiliyor ka-
baca [Kaynak: Walter J. Ong]. Homer’in 
İlyada’yı yazıp yazmadığı ya da bu destanın 
kabaca kolektif bir yazar aktarımı olup 
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bir şairin bütün bunları “bilmesine” gerek 
yoktur [Zaten bir kuralı yerle yeksan edebil-
mek için, illa o kuralı bilmeye gerek de yoktur]. 
Antropolojik olarak modern kentin tüm çar-
pıklığı genç şairin gözlerinin önünde akış 
halindedir. Gösterge, im, imge, iz vb. hepsi 
tutunamıyor o Merkezî ortaklaşma fikrine. 
İğretileme ya da parodi, ya da düpedüz taklit, 
düz değişmece, betimleme vb. bütün şiirsel 
tekniklerin şiirin gövdesi tarafından kabul 
edileceğini, böyle bir süper-pozisyonu 
[Pound] okurun algı sınırları içinde tutabile-
ceğini düşünmek, elbette saflık olur. Ad ile 
şeyin birbirini tuttuğunu düşünebilmek, okur-
dan böyle saf bir mütekabiliyet beklemek ise 
Modernin temiz/ideal dünyasında mümkün-
dür. Oysa okurun da zihni bulanıktır, bulanık 
olmaya mahkumdur. Kolajın ortaya çıkışı bir 
estetik tercih değil. Parçanın bütünden daha 
fazla anlamı olabileceğine dair düşünceye 
girilmiş ve kuşku ile çıkılmıştır. Modern za-
manda asemik yazından tutun da, 
fragmanlara, epigraflara, buluntu, çalıntı ede-
biyata kadar çeşitli karşılığı vardır bu 
kuşkunun. Yaşadığınız hayatın gerçekten tüm 
göstergeleri ile size hitap ettiğini düşünmek 
bile saçma olurdu -kurgu bir dünya bu. Ka-
pitalizmin göz boyama ve biçim verme ve 
mecralar için üretme dışında, onlardan taşan 
hatta onlara hükmeden yön veren bir yanı 
olduğunu sadece siyaseten bilmiyoruz. Kültür 
de o yönde ilerlemektedir. Ankara’da “Sein-
feld” adında bir gömlekçi var ve onun 
bulunduğu sokakta büyük kocaman harflerle 
“Two Mail” isimli bir tekstilci vardır. araçları-
nın arkasına kırık runik harflerle “Diriliş” 
dizisinden işaretler yapıştırıyor insanlar, 

olmadığını tam olarak bilemiyoruz, keza Be-
owulf, Oğuz Destanı vb. Sözlü Destan 
geleneğinin tam da bu noktada ne kadar et-
kili olduğu bir soru olarak kalsın, yazıya 
aktarmada ortaya çıkan sorunlar ve bunlara 
önerilen çözümler (noktalama işaretleri, mec-
ranın kullanılma biçimi, yazı makinalarından 
yoksunluk ve tipografinin sınırlamaları, Büyük 
Anlatı’ya tasallut siyaset vb.) adım adım bizi 
şiirin malzemesi sorununa getiriyor. Bu bağ-
lamda “araç” görsel şiir için ne ise, mısralı 
şiir için aynı. [Ayrıca milattan önce 3000 yıl-
larında başlayan yazılı kültürün aşamalarının 
önümüze serdiği envanteri bir kenara atarak, 
modern şiirin geldiği noktayı ne kadar anla-
yabil ir iz? Ç iv i  yazısının imkanlar ı 
düşünüldüğünde yayıldığı coğrafya ve kül-
türler için ürettiği çözümler (logofonetik, 
sessizler alfabesi, heceli işaretler vb.) akla 
gelmelidir.] Tek fark burada “şiirsel sözlük” 
ya da “ortak hafıza” kullanılmıyor. Kentli şiir 
demem bundandır. Modern ve sonrası kent 
içinde ancak görsel şiir uç verebilir, verecek-
tir. Araç kullanmaya dayalı olmadığını nasıl 
aktarabilirim bilmiyorum fakat bu araç bilgisi 
sorusu çok saçma boyutlara ulaşabiliyor. Si-
naî tipograf i ve Pantone kataloğunun 
kullanıldığı süslü şeyler değil bunlar. İmkân/
Mekân sermaye tarafından parsellendiği ve 
değer biçildiği için, mecranın hemen-orada 
[ready-made] doğasında denenmek zorun-
dalar. Somut Şiir ile karıştırmayın bunu. 
Görsel Şiir’in bir yanda Somut Şiirin “temiz” 
dünyasına bir saldırı olduğunu da unutma-
yalım. Gomringerlerin eleştirildiği, yerden 
yere vurulduğu dönemin olduğunu, yaşandı-
ğını bilelim. Sürecin güzel tarafı şudur ancak; 
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şizofrenisine de en iyi cevap bu olacaktır]. 
ürün-olamayan-çoğaltılamayan-yeniden üre-
tilemeyen-ticareti-yapılamayan-bedele-di-
renen ve olumsal olmayan şey, işte bu görsel 
şiirin biricik şiirsel talebidir. poetikanın mer-
kezi budur. ve bozunduğu yer de. hayır görsel 
şiir araç kullanma ile ilgili değildir. tam ter-
sine kullanmayı bilmemenin açtığı deneysel 
alan ile ilgilidir. Mısralı şiirin de kullandığı bir 
büyüdür bu. Şiirin hangi şartlar altında, nasıl 
yazıldığını asla bilemeyiz. Bir edebiyat ese-
rinin nasıl ve ne şekilde meydana geldiği 
konusundaki en büyük yalan “ilham” denilen 
ve şairler tarafından geçen yüzyıl şiirden ko-
vulan, fakat bu yüzyıl arka kapıdan içeri 
alınan tuhaf yaratıktır. İlhamla görsel şiir ya-
pılmaz, çünkü perestiş ile tanık olunan şeyin, 
hayret eşiğini aştığı ender anlar için elde ye-
terli depolama alanı ve kelime yoktur. bu şu 
demektir, olay örgüsünün hata verdiği yer 
olarak şiirsel süreçlerin hepsi, karşıdakinin 
okuma alışkanlığı üzerine inşa edilir. Bizdeki 
örnekte yazı ya da yazılı herhangi bir metin 
okunma şekli aşağı yukarı bellidir. Soldan 
Sağa ve Yukarı’dan aşağıya [Bustrofedon bize 
yabancıdır, örneğin]. Aksine bir işaret veril-
medikçe şeylerin sırası göz için böyle 
olmalıdır. bu zorunluluk ile yaralıdır her şiir. 
okuru tarafından eğilip bükülemeyen, yeni-
den okunmayan ve biçimsell iğ ine 
dokunulmayan şiir, genelde tüm o ketum ya-
pısı içinde parçalanarak, bir kenara alınır. 
kulağımıza gelen, hafızamıza yerleştirdiğimiz 
bu parçalar, bu biçimsel zorunluluğa karşı 
gösterdiğimiz bir tepkidir yalnızca. Yazı’nın 
genişliği, hafızanın acizliği karşısında sığını-
lacak bir limanken, veri-olarak-şiir zihnin 

Osmanlı arması olarak kullanılan şeyin Prens 
Charles Young tarafından tasarlanmış oldu-
ğunu da kimse kimseye söylemiyor. Bu tür 
bir adlandırma, Dil’in yerel taleplerle ilişkisi-
nin sorgulanması bir yana, adlandırmanın 
sınırlarını da gösterir. Marka ile ürün arasın-
daki ilişki “buralı” bir ilişki değildir. Üretilen 
şeyin bir “hikayesi” olması zorunluluğu, kur-
gusal bir aşkınlığa doğru itilmesi ve o 
aşkınlığın tüketim için “halelendirilmesi” mar-
ka-ürün-tüketici arasındaki bağı belirler. 
Metayı satın almak için talebimiz bu yöndedir. 
Ve talebimiz karşılığını bulur. Aradaki tüm sü-
reç -tasarım, üretim, fiyatlandırma, depolama, 
sunum vb. asla önemli değildir. Milyonlarca 
ve seri olarak üretilen şey arasında seçim 
yapıyoruz olduğumuz gerçeği, bütünlüğü ile 
okunamayan bu sürecin büyüsü, illüzyonudur. 
Ve büyünün bozulduğu anlar için görsel şiir 
oradadır. oradadır çünkü sistemin hatasızlı-
ğının karşısında pasif kullanım ve tüketimi 
kabul etmez. Yaşantımıza gören bir meta 
mutlaka değişmelidir ya da en azından ha-
lelendirildiği halden yapı bozumuna, 
çözümüne ulaştırılmalıdır. Sanatın başka bir 
görevi olduğunu düşünmek saçmalamak 
olurdu. Özetle, araç ile üretilen “samimiyet 
endüstrisi”nin yalanını ancak onu mevcuda 
getiren araçları bilerek ve onları bozarak, üre-
tim eğrisini tersine çevirerek, bütünlüğüne 
hücum ederek akamete uğratabilir sanatçı[-
şair]. bunun için de anlatının son şeklini aldığı 
yere tipografiye, düzenlemeye ve görselliğe 
saldırmalı. araç burada işe yarar. orijinal ile 
kopya arasında gidip gelen şizofren kapitalist 
üretimin açık verebileceği yer ancak burasıdır 
[aynı şekilde geleneksel toplumun 
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ya da gölgelediği yara izinde türün güncel 
nefasetini koruyor (birçok kez akımlar ya da 
bireyseller o tarihi yaralamaya girişmiştir). 
türlü şekillerde bize gösterilen “öteki tarafa 
geçme” anlarından bahsediyoruz burada. bu 
zorunlu göç bazen yaşanılan zamanın habis-
liğinden kaçmaya çalışmak ile ilgili. habis, 
çünkü kendisi için ayrılan alan ile yetinme-
yenler ile mevcudiyetini ötekinin sırtında 
tamamlayanlar arasında kalmak, yaşamak 
değil sadece hayatta kalma biçimlerini keş-
fetmek için akıl almaz eziyetlere katlanmakla 
eş değer.

Yıllardır belli belirsiz bir çerçeveye sadık 
kalarak yazdığım yazıları gözden geçirdiğimde 
ortaya çıkan toplamın okur için ne kadar ezi-
yet verebilecek boyutlara geldiğini keşfettim 
geçenlerde (belki de çoktan bu keşfedilmişti 
ve şair kibrimle buna direniyordum, yoksa 
okunmuyor olmak bir şairin yerçekimidir). 
gündeliğin telaşı ve kötülüğü içinde iyisi 
kötüsü esirgenmeden yazılan şey, şiir dü-
şünmekten yorgun zihnin tedavisine yönelik 
acılı bir ritüele benziyor. insan yazdığı şeyleri 
ya yazarken budamalı ya da yazdıktan çok 
sonra feda edilemeyenlerin zehirli buharını 
solumalı çok yakından.

meslek olarak yazarlık yapan insanlar 
olmadığımız için, yazarken bir ya da birkaç 
çeşit okurun varlığını düşünerek yazmıyoruz 
genelde. oysa bizden öncekiler için bu eşik 
önemli, saygıdeğer bir eşikti. bir okurun var-
lığı, ancak yazılı kültür ile ilgili bir gerçeklik 
olsa da, aynı okurun bizi dinliyor olduğunu 
hayal etmek ise yazıyı bir fıkraya ya da köşe 

ekonomisi ile bir şekilde zaten çoktan kakaç-
lanmıştır. biçimsel olarak boyunduruk altına 
alınan şiirin, içerik olarak verebilecekleri ke-
lime, sözlük ve okurun okuma alışkanlığı ile 
bir kenara çekilmiştir. Bu üçgeni bir boyun-
duruk olarak görmeyen şairi anlamak ise 
mümkün değildir. görsel şiir gibi alanlarda 
en azından bu okumaya gerek yoktur. resim 
ile ilişkisi düşünüldüğünde resimde bir baş-
langıç noktası ve nereye doğru neyin 
okunacağına dair bir önyargı yoktur. merkezi 
mecraya bağımlı olmayan, zihne direk erişe-
bilen bu “kompozisyon”un gücünü şiirde 
denemek ise, evet görsel şiirin araç ile ilişki-
sini ve gösterge yığınlarını nasıl kullandığı ile 
ilişkilidir. Güncelin yağlı tahtasında çatıya 
doğru tırmanmak için uğraşan kişilerden de-
ğilseniz yazının gittiği yer edebî türlerin ışıltılı 
bulvarları olmuyor. yazmamaya karar verdi-
ğinizde bunun sadece “şiir yazmamak” 
olabileceğini kendinize tembihlemeye başlı-
yorsunuz. çünkü yıllarca yazıya bağlı bir 
yaşantının tatlı koruyuculuğunda, içtimai ve 
yakın olana karşı gösterdiğiniz ketum ilgisiz-
lik, yazının kendi tarihi içinde -tıpkı açık 
dünya oyunlarındaki gibi- “yan görev”lerin 
peşinde şehvetle dolandırıyor sizi. hatta iti-
yor oraya doğru. hatta bir ana görev olduğunu 
unutacak kadar kendinden geçebiliyor insan 
bu tatlı tarihi meyve ile. kendinden geçmenin 
son noktası ise haritanın dışına doğru 
gitmek.

Haritanın dışı gerçekten olabilir mi? Ha-
ritanın dışı bir hata ya da kaza olmadıkça 
bulunabilecek bir yer değil. hata ve kaza ola-
sılığı ise şedit şiir tarihinin şaire kapattığı 
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eylem -ki kendisi kalpazanlık da yapmıştır 
[Tzanck Çeki Olayı]- diğerlerinde bunun ka-
rikatürü bir skandallık ile yaralı. Yazarların 
yazıyı bırakmaları ve hiç yazmamaya karar 
vermeleri ya da ara vermeyi tercih edebil-
meleri modern zamanın bir işi.

Gerçekçi olmak gerekirse, tam da Bü-
yük Anlatı olarak görülebilir, görsel şiirden 
bir Opus Magnum (o tuhaf mitolojik ve aşırı 
pahalı canavar!) talebi. Hatta bunun dene-
nebilirliğinin imkânsızlığını, bu konudaki en 
güncel derlemede görebiliriz. Bu derlemenin 
adı “Son Görsel Şiir Antolojisi” oldu -bir daha 
olmayacak der gibi. Bunun sebebi, bahset-
tiğim türden bir Büyük çalışmanın, aslında 
imkânsız oluşunu da gösterebilir.

Akış kelimesi (Flux ya da fluxus) ile Akım 
kelimelerinin birbirine yakınlıkları ve genelde 
Akım’ın (hareket kelimesi ile birlikte) şiir tari-
hinde bir ayraç görevi gördüğü söylenebilir a) 
Akımlar, aslında sonludurlar. Ya da en azın-
dan yönleri, çerçeveleri, taşıdıkları ve ayrım 
yaptıkları yerleri bellidir. Ve çizgiseldirler, 
zamana bağlıdırlar, modadırlar hatta. İsim 
ya da içerik değiştirmeleri, varyasyon ge-
çirmedikleri sürece de aslında hep Kaynağa 
bağlıdırlar. Örneğin Dada (1916) ile Neo-Dada 
(1960) arasında bir bağ yok değildir, aynı kay-
naktan enerji aldıkları doğrudur, fakat bu 
enerjileri dönüştürürken, sonraki, öncekin-
den farklılaşmış ve adını da güncellemiştir. 
Akım/hareket aslında değişip duran güncel 
içinde şiirsel bir mekân oluşturabilme gayreti 
olarak da düşünülebilir, akım tutunmak için 
vardır ve olabildiğince burjuva yaşantısının 

yazısı türüne yaklaştırma tehlikesine getiri-
yor kişiyi.

elemeden yazmak, silmeden yazmak ne 
kadar tehlikeli ise orada biri bunu okuyor 
diyerek yazmak da o kadar banal ve sıkıcı. 
okurumun olmadığı yönünde hem kendi tel-
kinlerim hem de bunları gerçek kılan fiili 
durum yazdıklarımda velut fakat yığıntı ha-
linde duran bir çok gereksiz parça bırakmış. 
onları kesip biçtiğinizde ortaya eli yüzü düz-
gün bir eşkal çıkıyor evet.

fakat yine de aynı yere geliyoruz. yazılı 
kültürün iletişim için yanıp tutuşan bir tarafı 
olduğu gibi, haritanın dışındaki gölgeli alan 
gibi iletişimi tamamen dışlayan bir tarafı da 
mevcut [bu mevcut alan yazının şafağında, 
resmî yazı ile sadece belirli bir zümrenin 
emrinde idi]. edebi türlerin keskin sınırları-
nın aşındığı bir dönemde, edebiyat tarihinin 
bu kalın aydınlığını kırınıma uğratacak her 
türlü fragman ile karşılaşma ümidimiz devam 
etmeli. aksi takdirde birbirinin varyasyonlu 
tekrarı olan enerjisi az gürültülü kağıtlardan 
öte gitmeyiz. kağıt israfı ile dolu yazılı kültür 
tarihi, keşfedilmeyi bekleyen yan görev hari-
taları ile doludur. bunun için güncelin yağlı 
merdivenlerinden inmeli ve karanlığa karış-
malı. birkaç yıldır yaptığım budur.

Yazarların, şairlerin, eğlence sektörün-
deki insanların yazıyı, şiiri bıraktıklarını 
açıklamaları dadacı bir eylem olarak Marcel 
Duchamp’ın “satrançla uğraşacağım artık” 
deyip sanat yapmayı bırakması ile ilintilidir. 
Fakat Duchamp’ın üzerinde sahici duran bu 
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olduğu yönünde kuvvetli bir fikir ediniriz, 
fakat onların yerine gelecek şey konusunda 
da çok bilgili değilizdir. Özellikle Modern 
Şiir, gelip geçicinin sınırlarını tavaf ederken, 
kendisini “tutundurmak” maksadı ile “fark-
lılaşma” yolunu tutar. Ve gözlemlenebilir 
farklılıklar her zaman yeğdir. Oysa şiiri, şiir 
kılan şeylere karşı bir kalkışma kolay kolay 
göremeyiz, müfredattan şiir hareketlerinde. 
Bu da aslında kırılma gibi gözüken fakat 
asla bağlanmaktan vazgeçmeyen “yeni şi-
irler” getirmekte karşımıza. Hepsi kelimeler 
kullanılarak yazılmış, sözlüğe ve o dilin gra-
merine [ortografisine] bağlı, kendi Şiir tarihi 
içinde yer alan tüm öğeleri istihdam eden, 
fakat kısmî şekilde kopabilen yapılar olarak 
çıkış noktası yakalar ve sonra Merkez’e çöker.

“Dönemin Hâkim Şiir Anlayışı” ifadesi 
kendi dönemimiz için ele aldığımızda sevimli, 
fakat eski dönemlerde bizi bunu o zaman hâ-
kim olmayanların gözü üzerinden aktaranlar 
için ise sevimsiz bir tahakküm aracıdır. Şair-
lerin “serbest vezin” şiir yazmaya başlamaları 
için öncelikle dönemlerinin “hâkim şiir anla-
yışı” olan ölçülü, kafiyeli şiire karşı çıkmaları 
gerekir. Ya da şiir için belirlenmiş kelime da-
ğarcığını genişletebilmek için.

Her zaman söylenir ve şu aşamada pek 
de doğru sayılabilir, Kültür Devrimi sonra-
sında Alfabesini ve ona bağlı her türlü araç 
gereci kaybeden, tabiri caiz ise, yeni ya-
zılı kültürün, dilsiz “münevverlerinin siyasî 
karar vericilerle girdiği ilişkinin sonucu-
dur bugün Şiir Tarihi adına konuştuğumuz 
şey. Yoksa Şiir Sanatı ya da Poetikaların 

ilgilerine bağlı kalmıştır. Ve bu tezatlarla dolu 
bir ifadedir. Kendi kendisini bir manifesto ile 
sınırlamak; adına Akım dediğimiz şey yola çı-
kar ve hareketin olmadığı bungun bir evreye 
kadar bağırır, çağırır ve kendisine bakmamızı 
ister. Akım, Akı ya da Akış, şiir açısından bakıl-
dığını, şiire dair toplulukların nasıl bir araya 
geldiğini ve öcü şiir tarihinin neye daha fazla 
ihtimam gösterdiğini görmemiz için önemli 
kavramlardır.

Görsel Şiir gibi deneye olabildiğince bağlı, 
sonuçlar kestirilmeyen, böylece, süreklili-
ğini yıkma gücünden alan, tekrarlanamayan, 
ekol olmayan, yorum/aşırı yorum ekseninde 
gezinen “ara-alanlar” Büyük Eser verme 
gayretinde değildirler, olmamışlardır. Hatta 
onların Şiir Tarihi’nde yer alan, Tarihsel Şiir 
ölçütleri açısından örnekleri bile yoktur. 
Köpüktürler, fakat onları köpürten şey, Tek 
Perspektifte Tutunma değil, tam tersine ola-
bilecek bütün perspektif düşüncelerinin -ki 
bu nihayetinde zihinsel bir şeydir- etkisinden 
kaçma tutkusudur. Kaybolup gitmenin este-
tiğidir. Çerçeve (framework) yoksunluğudur.

Çoğu kez şairlerden ya da poetikaya kafa 
yoran insanlardan işittiğimiz bir şeydir, şiir 
x’e karşı olmuştur fakat bu kahramanca ifade 
ile anılan şiirin neye karşı olduğu, ancak, ta-
rihsel süreç içinde Şiir ile ilgili alanlarla iş 
gördüğünde anlamlı kılınır. Örneğin, tarihte 
birileri kendinden önceki şiir anlayışına karşı 
çıkmıştır, hakîm olan sanatsal modalara kar-
şıdır, kurumsallaşmaya karşıdır. Liste uzayıp 
gittikçe, şiire dair kavramlarla düşündükçe, 
günün şiirsel modalarının gelip geçeciği 



Önsöz 55

olarak farklı olabileceğini söyleme işi, Moder-
nite’nin bize sağladığı bir imkân sayılır: Her 
şair bağımsız bir poetikadır. Modern öncesi 
zaman ya da tüm sözlü/yazılı kültür tarihi, bu 
tür sapmaları büyük tarihsel dönüşlerde ya-
pabilmiştir; örneğin iki kültürün karşılaşması, 
savaşması ya da birinin diğerini istila etmesi 
ya da Sebk-i Hindi ya da Hikemî Şiir gibi ara 
durumlar düşünülebilir. 17. yüzyılın modernle-
rinin “etkilendiği” ve denemek istediği şeyler 
düşünüldüğünde -tüm imkânsızlıklara rağ-
men- bugün, şiirin neden bu kadar “kuru” 
kaldığını havsala kaldıramamaktadır.

Çeşitlilik artmaya başladıkça, Büyük Eser, 
döneminin tüm özelliklerini taşıyan eser ol-
maktan öteye geçmiştir. Büyük Eser tanımı, 
artık, Dikey bir başarı öyküsü değil, Yatayda iş 
gören ve aşırı yorumu bile göğüsleyebilen bir 
“şey” olarak estetik algıyı besler. Ortaya attı-
ğımız soruya dönersek, deney ile büyük eser 
arasındaki bağ, çözümlenebilir bir bağ değil-
dir. Örneğin LOVE isimli heykel, belki de çok 
yoğun bir deney sürecinin içindeki en bayağı/
sıradan şeydir, sanatçısı için, fakat endam et-
tiği kent için, o kentin yaşayışını, insanlarının 
dünyaya bakışını ve estetik tercihlerini yan-
sıtmakta artık “izleyici için” çok önemlidir ve 
sıra dışıdır. Çünkü başka şehirlerde aynı üslup 
kullanılsa bile bu etkiyi bırakmaz, bırakma-
yacaktır. Tek değildir, fakat New York kentinin 
tarihselliği ve Batı için kapladığı yer açısından 
bakıldığında, tek bir yapıt ile yetinilmesi de 
imkân dâhilinde görülmemektedir [Modern 
Batı Kentleri’nde sanat, kente dahil bir şey 
olarak endam eder]. Sanat, yazın gibi alan-
larda, “yeni” ve “moda” ifadelerin birbirlerinin 

ucunun bucağının olamayacağı fikrine sahip 
olmamız, en azından İnsan’ın Dil Yetisi ile ya-
pabileceklerinin ele avuca gelmez genişlikte 
olabileceğini düşünmemiz gerekiyordu. Fakat 
bu gerçekleşememektedir.

Sözlükteki şiir tanımı, Sözlük dediğimiz 
şeyin bağlayıcılığı düşünüldüğünde, şairler 
için “banal” ifadelerle doludur. Daha önce 
değinmiştim, Yazılı Kültür’ün vazgeçilmez 
aracı olan Sözlük, eğer Şiir için herkesin bu-
run çevirdiği fakat onun bağlayıcılığını da 
fark etmeden kabul ettiği, koyduğu formü-
lasyona itiraz etmediği bir halde ise, aslında 
tüm poetikaların “yalan” olduğunu düşünebi-
liriz. Sözlüğe o maddeyi koyan kim ise, nasıl 
şiir yazmamız gerektiği hakkında bir “omerta” 
da ortaya koymuş demektir.

Şiir ve poetikalar ile ilgili yazıların, kitap-
ların yavanlığının, Batılı örneklerin çeşitliliği 
göz önünde dururken, bu kadar tek düze ol-
masının da elbette, o şiir tanımı ve kültür 
devrimi/endüstrisinin ürettiği şeyle de ilgisi 
var. Bu noktadan gerçekleştirilen itirazlar 
genelde “içeriden” gelen karşı koymalara 
sahne olmuştur 2. “Şiiri niye öyle yazıyoruz 
ki?” sorusu safça ve hatta ahmakça bir soru 
olarak işlem görür, görmüştür. İlla neden öyle 
yazmamamız gerektiğini gösteren bir “delil”, 
şiirsel bir delili ortaya sürmek ve kanıtlamak 
gerekir, böylece herkes ikna edilsin ve onlar 
da şiirlerini değiştirmeye razı olsunlar.

İnsanların, başka türlü  deneyerek  de şiir 
yazabileceklerini ve bunların da bizim şiir diye 
bildiğimiz şeyden hem içerik hem de biçim 
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arz talep ilişkisini överek anlatır: Az ama 
yetkin okur! Şimdilerde görülüyor ki, dene-
tim altında tutabildikleri okur tipi bu idi, şair 
sayısını ya da çeşitliliğini denetim altında tu-
tabilmek için kullandıkları bir nevi ekonomik 
baskı aracı. Özetle, okur sayısı az olduğu için 
baskı sayısı az, baskı sayısı az ise, basıla-
cak kitap, böylelikle “sunulacak” şair sayısı 
da azdır, elenme böylelikle doğal hale gelir. 
Daralma, kendisini, modernleştikçe tek ses 
haline gelen akım diyetinde gösterir. Serbest 
Vezin’in icat edilmesi gerçekten ne işe yara-
mıştır? Bunu sorabiliriz çünkü eleştiri ya da 
poetika tabanı Serbest Vezin’in dünyasına ait 
değildir, çoğu kez. Çünkü serbest vezini talep 
eden bunu “moda” olduğu için etmiştir, bir 
zorunluluk olduğu için değil. Hece’yi terk et-
mek şairin tercihine kalmamıştır, bu yüzden 
de Hece bir hayalet gibi yeni şiirde kendi-
sini gösterir, o ahenktir, ritmdir, müziktir, 
ekonomidir ve çoğu kez Okur’dur. Türkiye’de 
modern zamanlarda şiir akımları fakirdir. Batı 
Modernliği ile karşılaştırıldığında bu kısırlık 
baskı altında tutulan Tarihsel Şair fikri ile 
ilgilidir. İkinci Yeni’nin ilişki kurduğu başka 
ne vardır? Mimarlık? Müzik? Resim? Hakim 
olarak kabul edilen bir akım, aynı çağdaki 
diğer hareketleri, tasfiye etme hakkını elde 
eder. Türkçe’de poetika çeşitlilik arz etmez, 
sadece fraktallanma ya da “varyasyon” var-
dır. Kullanılacak alfabe devletli olduğu için 
[fonem ve grafem], çözüm önerileri hep aynı 
eksenlerde gidip gelmek zorundadır. Türki-
ye’de tüm şiir hareketleri resmî olarak meşru 
kabul edildiği sürece yaşamaktadırlar. Bu da 
görünmez onay mekanizmaları, ritüeller, ya-
pılacaklar listesi, gerek ve yeter şartlar gibi, 

yerine kullanılmaya başlandığı -bu kelimeler 
arasına “pop” rahatlıkla eklenebilir, fakat cila 
niyetine bile yapının dibindeki kararlı ve sabit 
içeriğe nüfuz edemediği, onu değiştirmediği 
bir süreçteyiz. Neden bu kadar etkisiz şiir?

Çünkü artık “gelenek” ile “modern” olan 
arasındaki ilişki asalaklığa -aynı zamanda bir-
birini de var etmeye- varmaya başladığından, 
bize anlatılan düşman kardeşler masalının 
da sonuna gelmiş sayılırız. Modernitenin bir 
faz aralığı, bir “kıvam” ya da bir tür “kalite” 
olduğunu düşünenler oldukça fazla sayıda ar-
tık. Zaman ya da Çağ, eserin biçimi ile içeriği 
arasındaki o bilindik ilişkiyi olabildiğince ra-
hat bıraktığı için, yayın bandı geniş ve esnek.

Gündelik yaşantının ilerliyormuş gibi gö-
rünmesi sağlayan teknoloji, burada, bizim 
coğrafyamızda, bir gereklilikten çok, yüzer 
gezer bir imkanlar bütünü, asla tutmayacak 
bir maya işlevi görür. Bu mayanın kısmî olarak 
gerçekleştirdiği etkiler ise, bütünün yoğun-
luğu karşısında bölgesel olarak kalmakla 
yaralıdır. Şairin öyle veya böyle “reklamı” ve 
“iletişimi” yapılabilmektedir artık. O, bir ürün-
dür [Fakat Zaum ya da Dada’nın yaptığı türden 
bir reklam değildir bu, uysal bir reklamdır].

Görülme talebinin diğer bütün taleplerden 
daha baskın işlerlik kazandığını söyleyebiliriz. 
Görülme, bilinme, tanınma talebi bir ortak-
lanma -bahsettiğim asalaklığın ilk aşaması, 
nekahet dönemi hastalığı ile birlikte yaralı 
bilincin dibinden taşıp gelir.

Örneğin, Mehmet Fuat ve öncesinin “edi-
töryal” zihniyeti şiir gibi bir alandaki kısıtlı 
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getirmektedirler. Türün devamı için her şair, 
damızlık bir poetika uzviyetinden başka bir 
şey değildir. Son bir not: Kültür Bakanlığı bir 
“teşvik” kanunu yayınladı [kaynak: http://
ekygm.gov.tr/edebiyatdestek/]. “Edebiyata 
devlet desteği” başlığı ile verilen habere göre, 
3 ay, 6 ay ve 1 yıllık projeler için devlet çeşitli 
miktarlarda “teşvik” verecek. Proje olarak ad-
landırılan şey için de karar verecek merci bir 
kurul olacak. Projeden kasıt, haberden anla-
dığımız kadarı ile bir edebî yapıt. Ben çoğu 
kez Devletin içeriğe değil, artık bu zamandan 
sonra, başka şeylere teşvik vereceğini, destek 
olacağını -örneğin KDV indirimi, örneğin kü-
tüphanelere gidecek kitapların daha çok satın 
alınması- düşünürken, böyle bir haber çok 
düşündürücü geldi. Çünkü kurulda yer alacak 
“sivil” örgütlerin edebiyattan yana adı altında 
bir ton ön yargı ile konuya yaklaşacakların-
dan eminiz, zira, zaten o tür örgütlerin de 
kuruluş sebebi budur. Fakat esas mesele, 
devletin bir yapıta patronluk etme arzusudur.

İster dizeli, ister dizesiz, ister sözlü, ister 
yazılı, ister mecralar arası ve ister tamamen 
bir boşluk olarak şiir, biçiminden aşırı rahat-
sız olmuş gibi duruyor. Kitapçılarda, raflarda 
bekliyor. Bir bomba gibi dingin duruyor, fakat 
saatı geçmiş bir bomba olma ihtimali yüksek. 
Şiir, etkisini kaybediyor çünkü birileri -yayın 
enüstrisi, sinai yayıncılık, endüstriyel tipog-
rafi, köşedeki dağıtıcı vb.- onu ehlileştirmek, 
tektipleştirmek ve çoğaltmak için tek bir kı-
yafet giymesini istiyor. Şiirin seri üretimine 
dur de!

Şiir, bir kitap olmak zorunda değildir. Şiir 

kendi bürokrasisine sahiptir.

Şairlerin şiirde yer vermeyi tercih etme-
diği şeyleri toparlama imkanımız olsa idi, 
bunların şiire alınmama ya da şiirden uzak 
tutulma sebeplerinin hiç de estetik ya da ya-
zınsal kaygılarla olmadığını görebilirdik. Böyle 
bir toplam, bize ayrıca Şiir’in bir tür olarak 
diğer türlerle kuramadığı ilişkinin, yapmayı 
reddettiği gen alışverişinin de kaybettirdik-
lerini gösterebilecektir.

Yayına dair endüstriyel bilgi ile şiire dair 
yazınsal bilgi ve pamuksu içerik arasındaki 
ilişkinin koparıldığı çağa çoktan girmiş bulu-
nuyoruz. Şair, şiir yazarak Büyük Anlatı’ların 
karşısına dikilebileceğini zannediyor. Fakat 
elindeki tüm “yayın” imkanları o sistem tara-
fından belirleniyor. Görsel Şiir gibi alanların, 
avangard şiir üretimi açısından kayda değer 
tarafları, bu gizlenen ilişkiyi kurcalamalarıdır. 
Hiç matbaa görmemiş biri, kopya ile orjinal 
arasındaki bağı kavramakta zorlanacağı gibi, 
yazdığı şiirin gerçekten “hiç el değmeden 
okura ulaşacağı” yanılgısını da taşır.

Böylelikle [verbomotor] (sözlü-hareket 
eden) kuvvetlerle çalışan şair tipi, 200 yılı 
aşkın süredir kullanılageldiği tüm iktidar 
yapıları tarafından tekrar tekrar üretilmek 
üzere aramıza bırakılır. Eleştiri, özgeçmiş, po-
lemik, deneme hatta poetika tarihsel yerine 
oturtma sağlandıktan sonra garnitür ya da 
meze olarak öne ve sona ya da araya yerleş-
tirilebilir. Bugün bize tanıtılan ya da önümüze 
sürülen şairlerin çoğu bir türün devamı için 
asgaride yer alan “cinsî münasebeti” yerine 
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Şairin yazma ihtimali kalmayan şeydir ar-
tık, harcanmış hayat, sönümlenmiş dağ, ucu 
kaçırılmış uçurtma. Temize çekildiği andan 
itibaren şiir, hesaplaşılmamış ve ortada bı-
rakılmış kartvizittir. Oysa bizden kaçırılan şey 
olarak şiirin peşinde şairden ve onun “şiirsel 
amel”inden öte ne vardır? Kitap, dayatmala-
rın endüstriyel biçimidir. Şiir, değil!

Yığma mısra, ucundan anlam ya da sarmal 
damlayan kolajlar mı? Şiirle yüzleşmekten 
kaçmak için kitap vardır, icat edilmiştir. Şiir, 
kentin fon müziğidir. Ve şiir kapitalist hiç bir 
üretim sürecine dahil olmak zorunda değildir! 
Yayıncına dur de! Kitap, şiirin içindeki koru-
yucu maddedir. Taze portakalın damağını 
kamaştıran canlılığı değil. Kağıt ve mürek-
kep ancak sadece kitapta şiiri katletmek için 
tutulmuşlardır. Şairin bize söyleyeceği, göste-
receği şey, asla kitaptan çıkmaz ya da kitap 
biçimine bir itiraz olarak şiir ancak şiirdir. 
 
Şiirin, Siyasal (olan) ile giriştiği ilişki, bizim 
kültürümüzde aşamalı olarak şiiri çoğun-
luktan yana kılma işidir. Çoğunlukla şair, 
bizde, her modern şair gibi, Hiçlikle girdiği 
o katrankara zift doğasının farkındadır {{dil, 
irreel olana yetmez}}. Yersiz yurtsuzlaşma, 
göçebelik, kılavuzsuzluk, ipini koparma => 
aşkınlık ve sonunda da Dil tarafından ev-
rilip, çevrilemeyecek bir kıyıya ulaşamama 
hali. Gerçeği köpürten şeydir Dil. Böylelikle 
ve çoğunlukla anlamsız olan ile tartılmaya 
alışılmış her skandal, şairin elinde “tanıdık/
aşikar” bandına çekilir. Tanıdık, aşikar bandı, 
şairin Sirenidir. Kayma:// köpüğün, köpür-
menin ve sonra da sönümlenmenin üzerinde 

baştan sona, yukarıdan aşağıya, içten dışa 
ve öteden beriye okunabilir, düzeltilebilir, 
silinebilir, suya atılabilir, çiğnenebilir, sayfa 
numaraları, başlıklar, noktalama işaretleri ve 
sinai tipografi tarafından iğfal edilmek zo-
runda değildir. Şiir gövdeye çıkartılabilir, bir 
gövdede hapsedilmeden. Kitap, şiirin tabutu 
ve cesedidir. Ve siz okurlar, ölü sevicileri ka-
dar naziksiniz.

Sevdiğiniz şairin kitabında sabitlenene ka-
dar o parça-metin kaç aşamadan geçti, bunu 
biliyor musun? Bu yaşta, hala mama mı is-
terdin? İşlenmiş düşünce, işlenmiş tipografi, 
işlenmiş sayfa düzeni ve dokunulmuş, bö-
lünmüş, akışına dokunulmuş estetik yığma? 
Bu bulamaçtan nefret etmemek için elimizde 
ne gibi bir sebep var? Kitaba kadar gelen şiir, 
soğuk, metinsel olarak basmakalıptır, bayadır. 
Şairi asla onu öyle düşünmemiş, yazmamış, 
bir araya getirmemiştir. Güzel bir cenaze için 
söyleyebileceğimiz nedir? Kitapları iyi biliriz, 
çünkü onlar ölmüşlerdir.

Şairi, gerçekten şiir yazarken, yaparken 
görmek istemez miydin? Bir şiir, toparla-
namadığı ölçüde şiir olacaksa eğer, bakiye 
olarak şiir metni, sence yüzde kaç şiirdir? 
Arada şair söylememiş, mırıldanmamış, kes-
memiş, biçmemiş, eklememiş, altını çizmemiş, 
aşırmamış ya da vazgeçmemiş midir? Şiir bir 
metin değil, bir akıştır.

Her an şiir görüyorum, bardağın masada 
bıraktığı soğuk izden, karda botlarımın bı-
raktığı yarıklara kadar. Sana bunu nasıl 
aktarabilirim? Şiir, boğdurulmuş Physis’tir. 
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B) seçeneği, kolayca sapılan bir başka sa-
paktan, ötekinin -hakim, ezik, madun, mağdur, 
yabancı vb. dilinden geçiyor (ve burda bahse-
dilen mağdurluk Yazı Tarihi’nin mağdurlarıdır 
da). Bir şeyin buradalığına şiddet mi uygu-
lamak istiyorsun, konvansiyonel [örf î] dilini 
besle(/kes) onun. Onu, sadece bir çift göz 
olarak hapset, bu kadar basit. Ya da tam tersi, 
Dil olgusunun fraktallanmasına izin verecek, 
çeşitli kartuşlar yerleştir: dört ana renk, ana 
dil, reklam dili, rüya dili ve gazete dili [bo-
nus: siyaset dili].

16. yüzyıl Batısı için Toplam ve Ayrım, te-
mel önem taşıyordu. Şeylerin İntegralinin / 
toplamının ardında “erişilemez” başka bir şey 
vardı (Logos ya da Okyanustan Büyük Dalga 
ya da Varlık ya da Nevroz). Kapalı evrenin, 
epistemolojik hareket imkanları diye bir şey 
yoktur, bu imkanlar paralellikler ve aynalar 
yüzünden sınırsızdır. En yaygın savrulma bi-
çimlerini düşünün, ikilikler ve arkalarında 
yatan sonsuz Sözlük. A nedir, B olmayandır. 
Sözlüğümüz bununla doludur. Yapı bozuma 
izin vermeyen bir kemoterapi. Dışarıda bırak-
maz, ama asla içeri de almaz.

Her integral için çoğu kez bir C’den bah-
sedilebilir. C, kalandır. Grafiğin başladığı ve 
bittiği yer yüzünden değil, fonksiyonun kendi 
içinde kullandığı yöntem yüzünden belki, 
böyle bir toplam asla tam olarak bilineme-
yecektir (sonsuz minik dikdörtgenler ve eğri). 
Yakınsama > limit ya da yaklaşık değer, mate-
matiğin 17. yüzyıldan itibaren koynuna aldığı 
yılanlar. A priori, determinizme nereden varır: 

kalma hali.

Nereden başlamalı? A) Dilin ulusal ka-
rakterine geri dönme, siyasal olarak tercih 
edilebilir bir yol gibi görünüyor. En azından 
elde ne var ise, onda bir ortaklaşma, iletişimi 
kanayan bir yara ile bir tutan modern söy-
leme karşı panzehir olabilir. Peki yara nece 
kanar? [Latince harfler ve hece bilgisi ile mi 
yoksa çivi yazısı ya da Türkçe olmayan işa-
retlerle(?) mi?) Unutmanın bir pansuman gibi 
kullanıldığı son 100 yıldan sonra, geri itilen 
için açılacak Silo ya da alan, bilincin neresin-
den, ne kadar götürecektir? Şiir, Kapalı Evren 
diyebileceğimiz bir Dil aralığında iş görmez, 
ona soyut, müphem, anlaşılmaz diyebiliriz, 
fakat anlaşılabilirin sınırını böyle koyabilen, 
bizler kimleriz? Sadece 20. yüzyılın ürettiği 
kavram çiftlerini “debug” etmek için harca-
mamız gereken enerji? Trilyonlarca kilovattan 
bahsediyoruz.

(Şiirin) İç(i) ile dış(ı) arasında bir “uzak-
lık” olduğunu iddia etmek, optik kalınlık da 
dahil olmak üzere, her türlü bakışının kade-
rini belirlemek ve aynalamak demektir. Fakat 
fraktallanma tam da sınırda meydana gelmek-
tedir. En basit anlatımı ile şiirsel fonksiyon 
kendisini bir patern olarak tanımlama değer 
eşiğine geldiğinde, artık, iç ve dış değil, — son-
suz ile + sonsuz arasındayız demektir. Orada 
akıp giden şey, hangi noktasında bakılırsa 
bakılsın, aynı görüntüyü verme eğiliminde 
bir “paradoks”tur da. Kendisine yaklaşılan 
her açıda var olabilme ve aynı olabilme hali, 
modus-alamo. Kendi hapishanesini bizzat 
Dil’inde taşıyan bir modernleşme?
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Söylem Dağılımı da iş görmüyor demektir. 
Bu kısmen, Düşünmenin bile Düşünemediği 
bir ana, yani Delilik olarak işaretlenen yere 
doğru gider. Her zaman bir C vardır ve örne-
ğin Yücel Kayıran’ın Orhan Pamuk’un şiirin 
itibar kaybetmesi ile ilgili blöfünü yemesinin 
sebebi de buradadır: C, her zaman şairlere 
ve delilere ait olagelmiştir.

Kayıran’ın Felsefe (yani Düşünmeyi bile 
Düşünen Düşünme ile) Şiir arasında kurduğu 
ilişkiyi, bu bariz blöf karşısında bir kenara bı-
rakmasından öte, Kayıran’a Uluslararasılaşma 
olarak öcüleştirdiği şeyin “vatandaş şairin 
şiirsel gezi parkını” da elinden alma ihtimali 
belki ürkütücü gelmiş olabilir, A) seçeneğine 
doğru sapma eğilimi bundan olabilir. Roman 
türünün itibar kazanması, C, dışında kalan 
her bir durumu, hesaplayabilecek bir Dile 
sahip olmasından olabilir. Sırf roman da de-
ğil, Yazıya geç kalmamış/bırakılmamış her 
tür bundan nasibini alacaktır da, yani itibar 
edilecektir. Fakat şiir, Söz ile ilişkisini Sa-
ğırların Bağır/tı/ları olarak kurduğu sürece, 
Kayırangillerin bu panik dolu yazısı, sessiz 
ama derinden kabul de görecektir. Şair, yaz-
mayı temelden reddettiği için yazılan şeyden 
tiksinmektedir.

“Dünyayı şiirle anlamlandırmak görece 
olarak edebi faaliyetin daha az kısmını işgal 
ediyor[du].” /Orhan Pamuk/’a göre, bunun 
temelinde yatan nedeni ise, şairin, insanın, 
gündelik hayat içinde “okula gitmedeki, ev-
lenmedeki, filanca törendeki milli ruhu”nu 
dile getirmede zorlanışında aramak gereki-
yordu. Çünkü “bunları binlerce ayrıntısıyla 

A noktasından B noktasına ilk hızla atılan 
taş her zaman düşeceği yer garantisi altında 
ele alınır. Teorik de olsa, determinizm, Son-
suz Tane Şey için Sonsuz Tane işaret bulmak 
zorunda olmamanın yarattığı bir baskıdan/
rahatlıktan başka nedir? Aynı olanların Söy-
lem Dağılımı kolayca toparlanabilir.

Analojinin sınırlarını zorlayarak gibi gö-
rünse de, Saf Matematik dediğimiz şeyin 
Uygulama ile ilişkisi böyle sonuçlar doğur-
maktadır. Sayma sayıları içinde bulunacak 
her işlem için sonuç yine Sayma Sayılarından 
çıkacak mıdır? Sayılabilen -adlandırılabilen 
olarak okuyunuz- en büyük Sayı kendisi ile 
çarpıldığında ortaya nasıl bir şey çıkar? Adını 
bildiğin en büyük sayıyı bir düşün ve onu ken-
disi ile çarp? Çıkan sayının adı ve simgelediği 
şey ne? Bunun önemi ne?

Kalan, bu noktada, iki şey için vardır. Bir: 
adlandırılamayan, iki:adlandırılmasına pek 
de gerek olmayan. Şiirin, kolayca Dil dışına 
doğru itilebileceğini -sapabileceğini söyle-
yebilir kişi. Saf Şiir arayışları, aslında çok da 
yabana atılacak cinsten şeyler değil. Adlan-
dırılabilen iki şeyin, kıyasa yer bırakmayan 
farklılığı, nereye düşebilir? Kaybolmuş bir 
boyuta.

[Kaybolmuş Boyut], eğer böyle bir şey 
var ise, çevrim ve dönüştürüm imkanlarını 
ve böylelikle kıyas ve fark imkanlarını ba-
rındırmayan bir boyut olsa gerek. Şöyle ki, 
artık, Dil, Dil yetisi dışında hiç bir aracı ile iş 
görmüyor ve kendi fraktalında sınıra daya-
nıyor ise, artık burada her türlü indirgeyici 
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olarak okunması daha doğru olacak-, Divan 
Şiiri’nde gördüğü şekline sokmaya çalışmış-
tır; ortaya çıkan Divan Şiiri görünümlü Halk 
Şiiri’dir, Garip’in ilk prototipi.

Alıntıya dönersek, aslında Kayıran’ın çe-
kindiği o hal, tam da ulus-devletin önerdiği 
şey değil midir: Kendimiz kalarak Dünya-Va-
tandaşı olma ümidi. Bütün Batılılaşma, zımnî 
olsa da, böyle bir “dönüşüm” vaad etmez mi? 
Meydana konulan ilk saatten beri Zaman ve 
Mekan ve Dünya (Kayıran’ın Uzam diyerek 
kapattığı şeyler: mikro ve makro kozmos 
dengesi) üstüste binsin de, bunun içinde 
dolaşmaya hakkı olan sürtünmesiz olarak 
ilerleyebilsin diye uğraşılırken, “hepimizde 
aynı duygular uyandırması gereken” [Kant] 
şeylerin özlemi nereden çıktı? Burada, artık, 
100 yıl sonra, Modernleşme’nin Ulus inşası 
için kullandığı araçların hepsini tevil etme-
miz mi isteniyor bizden? “Ulusal mevcudiyetin 
iç dayanaklarının”, yani tarih bilinci ile tarih 
duygusunun göz önündeki uzamdan uzaklaş-
tırılması durumudur bu aynı zamanda.” Tam 
da öyle olmakta evet, bir alışveriş merkezine 
girildiğinde artık, birey, kendi seçimlerini ya-
pabilecek yaşa ve bilince geldiği için tek bir 
mağazadan, tek bir renkten ya da buna ben-
zer seçememe hallerinden bağımsız, akışa 
geçebiliyor, Ödev yok, sadece kendi seçimleri 
var. Bu akışın, ne kadar ürkütücü olabildiğini, 
elbette anlayabiliyoruz, fakat, Meydana ko-
nan saat kadar baskıcı ve ürkütücü müdür?

İkinci bir soru, kimin hangi ulustan ol-
duğunu nasıl belirleyebiliriz? Ve Ulus, bir 
insanı tanımlayabilmek için en temel birim 

romancılar daha iyi yapıyorlar[dı]. Bu sebep-
ten şiir daha az okunuyor, daha az okundukça 
hayattan daha çok çekiliyor” ve netice olarak, 
bugünkü yaşam durumu karşısında, roman 
itibar kazanırken, şiir itibar kaybediyordu.”

“Dünyayı, şiir ile anlamlandırmak” (“Dünya-
nın anlamsızlığını şiirlendirmek” diye formüle 
edilse belki…) gibi verili bir görevi yoktur 
şairin. Bahsettiğim Kayıp Boyut, anlamlandı-
rılabilen, bu açıdan da “mütekabiliyet” ilkesini 
gerçekleyen bir alan değil. Fuko’nun 16. yüzyıl 
Batısı için gözlemlediği 4 koşul burada dev-
reye girmekte. Yücel Kayıran’ın şiire ve şaire 
ve dolayısı ile şiirin işlevine dair düşündükleri 
-Orhan Pamuk’un şiirin itibarı ile ilgili inatlı ve 
rekabet dolu yanlış okumasını kabul edişin-
den gidersek: convenientia, aemulatio, kıyas 
ve empati olarak özetlenebilir. Kernel Panik, 
buradan çıkmaktadır. Şiirin bu kapalı evren 
hali, Romancının tanımlayabileceği böylelikle 
indirgenebileceği hale nasıl gelmiştir?

“Uluslararasılaşma dediğim, göz önündeki 
kentlerin ve oralardaki yaşama alanlarının, 
her ulustan kişinin yabancılık çekmeye-
bileceği, dolayısıyla kabul edebileceği bir 
tarzda standartlaşması, ve bir örnekleşmesi 
durumudur.”

Yani fraktallanma. Şairin ve şiirinin bu 
fraktal dışında kalan bir veri ormanından 
beslenmesinin verdiği tedirginlik, müteka-
biliyet krizi. Enderunlu Vasıf, v/darlığa atılır 
gibi -Don Kişot gibi- o şaşaalı ve yazılı geç-
mişi, İstanbul’un o günkü halinde -Kayıran’ın 
uluslarasılaşma dediği fakat milletlerarası 
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dile getirir.

Şiirin bir dekadansı var ise, bu herhalde 
diğer türlerin kendilerine yer açma gayre-
tinden çok, şiirin kendi içinde yaşadığı bazı 
problemlerden ortaya çıkıyor olmalıdır. Kendi 
dışındaki her etkeni suçlu görmek bir çıkış 
yolu değildir herhalde. Çünkü birkaç paragraf 
sonra Yücel Kayıran, Şairi, ulus ile bağladığı 
merkezi yerden kopartıp, şu hale getirecektir:

Ama gerçekten de şiir tam da bu netice ile 
ilgilidir; yenilmişlikle, başarısızlıkla, zayıflıkla, 
kendi kendimizle baş başa kalmakla, yalnız-
lıkla, üryan halimizle, evet en zavallı halimizle 
ilgilidir şiir. Şiir, bir başkasının, bize yardım 
edemediği bir varlık durumunu dile getirir.

Şiirin, bir başkasının bize yardım edeme-
diği bu anlamda “ortaklaşamayan” o halde illa 
ki her türlü birliktelikten uzak bu halini, alış-
veriş merkezlerinden çekinerek, sağda solda 
“mahalleden olmayan” bireylerin varlığından 
kaçarak, Tarih’i bu şekilde mistikleştirerek 
nasıl Ulusun değeri haline getirebiliriz bil-
miyoruz. Çünkü Kayıran’ın yaşadığı “ontik” 
yarılma, Felsefe’nin Modern Batı Dışı Şairlere 
ettiği bir fenalıktan olsa gerek, Şeyler ile Ke-
limelerin birbirini tutmamaması. İki önermeyi 
tekrar alt alta yazalım:

    Şiir, bir başkasının, bize yardım edeme-
diği bir varlık durumunu dile getirir.

   Şiir, bir ulusun içsel ve tinsel tarihini 
dile getirir.

ne zaman olmuştur, bu kadar keskin midir 
aradaki “farklar”? İnsan = Ulus ise eğer Ulus 
= tek bir birey olabilir mi? Şiirin “anadilde” 
yazılıyor olması ile Modern Ulus İnşamızın 
ihale şartları hiç tutmamaktadır. Tümel ne 
zaman tikelde bu kadar “ortaya gelebilir?” 
Tarih bilinci, gerçekten eğer Erich Auerbach 
gibi Tarihsel Perspektif üzerinden -ki bu 
yöntem kabaca Hristiyanlık sonrası Batı’da, 
Dante’nin (Cervantes, Shakespear vb.) İlahi 
Komedyası’nın Yüce ile Düşük Sanat arasın-
daki hiyeraşik ayrımı kıracak şekilde işlemesi 
üzerinden kalkınır ve modern olanda da (Mar-
cel Proust, Joyce, Kafka, Virginia Woolf vb.) 
bunların izleri olduğu üzerinedir, böylelikle 
‘gerçeklik’ sorunu, sanat eserine yansıtıldığı 
şekli ile ‘dünyanın gerçekliği’ olarak oku-
nabilir, yani mimesis şairin, yazarın birincil 
ve bilincil aracı olarak kabul edilir- okuna-
caksa o zaman sormamız gerekiyor, son 30 
yılda, yaşadığımız dünyanın gerçekliğini şii-
rine yansıtma çabasında, şiirinde taklid etme 
çabasında olan kaç tane şair sayabiliriz?

Bu soru bir kenarda dursun, çünkü Kayı-
ran bu soruya cevap vermek yerine, başladığı 
eleştirisinii şiirin bu yenilgisinin sebeplerini 
araştırmaktan çok, şiirin zaten yenilmeye, 
başarısızlığa mahkum olduğu üzerinden 
gelişiyor:

Şiire karşı ortaya çıkan bu tavır, aslında 
diğer türlerin, bir tür kendiliğinden ideoloji-
sidir. Dolayısıyla bütün bir yirminci yüzyıl, şiir 
dışı türlerin kendilerini bir disiplin olarak kur-
malarının ve yerlerini sağlamlaştırmalarının 
tarihi olması ölçüsünde, şiirin dekedansını 
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Şairin ise Yücel Kayıran’ın ifade etmeye ça-
lışırken ikilemde kaldığı şekli ile bağlanması 
ise sadece geçici olabilir. Eğer kalıcı olması 
hayalden bile geçiriliyor ise, öncelikle bağla-
nılması gereken topluluk ile ilgili temel fikri 
Şiir Tarihinin McDonaldlaşmış ve Mitleşmiş 
Büyük Anlatılarından değil, hangi topluluk 
ise bu, onun özgül yaşantısından edinmek 
daha uygun sanki.

“DENEY” DENDİĞİNDE NEDEN 
KULAKLARIM DİKİLMİYOR ARTIK?

Çünkü onu klişe haline getirenler ile, ez-
bere deney diyenler arasında eleştirel bir 
zihniyet farkı görmüyorum. Yapılan tar-
tışmalar deney, deneysellik, deneyim gibi 
kelimeleri bile içerdiğinde artık bana anlam-
sız geliyor. Deney, eylemin adından öte, bir 
marka olmaya başlamış gibi de. Hani bu pe-
çeteye “selpak” demek gibi biraz. Tanıdık ve 
can sıkıcı bir şeylere benzemeye başlaması 
da ayrı cinslik. Bunun sebeplerini aşağıda 
sıralamaya çalışacağım, umarım ne dediğimi 
anlatmaya çalışabilirim;

“Deney” ile “görsel şiir” ifadesini yan yana 
kullanma zorunluluğunuz yok. Nefî de deney-
seldi, Ercümend Behzad Lav da, Enderunlu 
Fazıl da. Görsel Şiir de bir deneydir ve deney 
her türlü sanatsal yaratının en önemli araç-
larından biridir ya da değildir, bunu anlama 
gücünüz yoksa, hepsi birdir zaten.

 
- Deney, bir “durum”dur, bir “amaç” de-
ğil. Hata payı vardır ve bu herkesin göze 

Birbirinden bağımsız gibi görünen iki 
önerme, iki yol var burada. ‘Başkası’nın bize 
yardım edemediği bir varlık durumu olarak 
şiir, nasıl oluyor da, Ulus gibi kaynaşmış ve 
iletişim için anladığı şeylere yatırım yapan 
Tarihsel bir kitleye hitap edebilir? (Tekrar ha-
tırlatalım, Ulus: İç Dış Ayrımını yapabilmekten 
ötesidir, Sınır belirleyendir.) Bu kadar tümel 
içinde nasıl bir tekil, Dilin imkanlarının hem 
yetmediği hem de çok fazla yeter gibi görün-
düğü iki hali birden yaşayabilir?

Özetle şiir dışındaki her tür “uluslarara-
lışma, kapitalizm, küreselleşme” gibi sahne 
adları olan o şeytani şeyden nasibini ala-
cak fakat Şiir ve Şair, yerelin içinde habis bir 
yerde, diğerleri ile iletişimi keserek, onlarla 
iletişimi arzulayarak Şiir yazacak. 20. yüzyıl 
sonunda “eklemlenmeye direnen” şiir için çi-
zilen yol budur. Bu bu yolun, sadık ve çaresiz 
keşişleri için ister lirik, ister epik, ister imgeci 
şiirin eleştirel aklı bunu önerebilmektedir. 
Şair için şiir, Ulusal = Milli noktasına gelmiş 
gibidir.

Bunda ne sakınca vardır? Elbette bir sa-
kınca yok. Hayali bir cemaat ister modern 
ister modern öncesi bir şekilde ifade edilsin, 
onun için geçerli durumların her biri şiir ve 
şair için bir çeşit yarılanma ömrü ya da ya-
şam süresi serimlemek için kullanılabilir. Şu 
fark ile, bütün bu göstergeler (ulusal, milli, 
öykü, hikaye, mısra, dize vb. ikilikler) kapsa-
yıcı olmaktan uzaktır, uzak olmalıdır. Siyasal 
olarak bu kadar yüklenmiş kavramlarla şiir 
ile şairi anlamaya çalışmak, angaje olmuş 
(bağlanmış) bir söz dizimi de gerektiriyor. 
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gelebilir. Çoğu şairin, denedikleri şeylere 
rağmen, yazdıkları yazılarda “şiir kelimelerle 
yazılır” nakaratını (verili saygınlık kalıpları 
içinde) tekrarladığını görüyoruz. Oysa, şiirin 
ne ile yazıldığından bu kadar emin olduktan 
sonra fazla düşünmeye gerek yok değil mi?

 
- Deney, şiirin tarihsel malzemeleri ile insan-
ların dil ile girdiği mücadelede yaptıklarının 
tümü arasında bir gerilimdir. Şair dediğimiz 
kişinin Mikro düzeyde türkçe ve çevre diller, 
makro dilde, İletişim için kullanılan her araç, 
gereç ile ilgisi olmadıkça, sanki ne yaptığı çok 
da önemli değil.

 
- Dizeli şiir dediğim şeyde -bu tabirin, kon-
vansiyonel ifadesi yerine geçmeye başladığını 
seziyorum, imkanların kısıtlı olduğununu 
görmeyen bir şairin, yazdığı şiirin önemini 
kavrayamıyorum.

 
- Şiir tarihinin verimlerini yeniden üretmeye 
dayalı (Poetik Mcdonaldlaştırma) çabaların 
hepsi, Ödipal bir tuhaflık sergiliyor sanki.

 
- Şiir şudur, şu değildir diye kesin türkçe ve 
renkli bir tanımımız yok.

 
- Büyük Edebiyat (Grand Poetry/Literature) 
Ulus Devlet sürecinde, geçmişi öven, romantik 
ve çoğu kez lirik/epik bir geçmiş hayranlığın-
dan öte bir şey değildir. Uluş İnşasına Duyuş 
İnşası alet edilmesi değildir sorun, aşılması 
gereken bir çocukluk hastalığı gibi tekrar et-
mesidir (Büyük edebiyatımız var mıdır?)

 
- Büyük Anlatıların sorunu, faizlerinin, bizim 

alabileceği bir şey değildir. (Yayınlamadığı-
nız deneyleri daha fazla merak ediyorum) 
- Şairlerin bir çoğu birşeyler deniyor, ama 
biz bunları göremiyoruz, sezemiyoruz demek 
ki şiirde sorun ettiğimiz konular çakışmıyor. 
Örneğin şiirin bugün artık üzerinde uzlaş-
tığımız biçimi (biçim, formation) ile bunun 
taşıdığı bilgi (içerik, info) düzeneğine saldı-
ran, bununla hesaplaşmaya çalışan şeyler 
beni daha çok ilgilendiriyor. Yoksa ha çiçek 
resmi çizmişsin, ha çiçek yazmışsın, arada 
gerçekten bir fark var mı okur için?

 
- “Deneyselci” ifadesi çok çocukça ve saçma 
bir ifade.

 
- Toptancı ifadelerden uzak durmakta fayda 
var sanki. Çünkü bunların klişeleşmesi çok 
daha kolaylaşıyor. Klişenin en önemli zaafı, 
artık “enerjisiz” oluşudur.

 
- Daha önce de belirtmiştim, tekrar edeyim, 
görsel şiir, günümüz şiiri içinde şiirin “içere-
bileceği” bir hadise değil. Çok yüksek sanat 
ya da çok zor olduğundan değil bu. Şiirsel 
bilginin envanterinin, meraksız biri için çok 
az imkan sağlamasından kaynaklanıyor. Milli 
Şiir Ölçümüz olarak Hece ve İlerici Şiir Ölçü-
müz olarak Serbest Vezin dışında, elimizdeki 
poetik ölçüm aletleri, izlenimcilikten ötede 
değil. Eleştiri her ne kadar mumla aransa da, 
zaten geldiği yerde, biz, bir şairin şair olarak 
devam ettiği sürece uğraştığı şeyleri ve bu-
nun şiiri üzerinden gerçeklenmelerini öyle 
kolay kolay öğrenemiyoruz.

 
- Deney, bazen bir kullanma kılavuzu ile 
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içeriği ne ise, onun gündemi ile ilgilidir. Birileri 
size şiir gönderirken, derginize uygun şiir gön-
deriyorsa, gerçekten mahvolmuşsunuzdur.

 
- 21. yüzyılda elde kalem, defter, ilham bek-
leyen adam kadar acınası bir varlık yoktur.

 
- Modern ve modern sonrası kentte Şiir, kadim 
bir tür olarak bukalemunlaşmış ve gizlenmiş-
tir. Şu söylenebilir, kentte unutulan şiirdir. 
Bunu bulup çıkarmaya çalışan ve şartnamesi 
olmayanlar ile ihaleyi alanlar arasında bir 
kavga her zaman olacaktır. Devlet genelde 
ihaleleri böyle yapar, halka hizmet adına. 
 
 
-  B a t ı ’n ın  “ t aml ık ”  iddia s ı ,  s a-
dece bir iddiadır ve bundan fersah 
fersah kaçanlarla daha rahat anlaşabiliyoruz. 
 
- İyi ,  sıkı kendi içinde “kapalı”dır. 
Dışarı enerji vermez, dışarıdan ısı al-
maz. Kapalı sistemler, kendileri için 
iyidir, güzeldir sanki. Açık şiir istiyoruz. 
 
- Açık = çok katmanlı = az oyun = şeffaflık 
 
- Tek bir insana şiir yazdığımız gibi 
bir sınıfa, bir mevcudiyete, bir züm-
reye ya da bir sınıfa şiir yazamayız. 
 
- Şair Dilin yerine geçebilir fakat dil yetisinin değil. 
 
- İnsan kendi geleceğinden ya da geçmişinden 
kopya çekemez. Çünkü çektiği andan itibaren 
artık o geleceğe gelmiştir ya da geçmişe dön-
müştür. Neden sonuç birbirine karışmıştır. 

mevcudiyetlerimizi eritecek kadar fazla olma-
sıdır. Şiiri söze, kelimeye dayandırmayı kabul 
ettiğinde kafadan yanında verilen menü in-
sanın midesini kaldırıyor.

 
- Modern şiirimizin resim ya da görsellik ile 
ilişkisi, Cumhuriyet döneminin kültür politi-
kalarından değil, daha derinde bir yerde olan 
gariplikten kaynaklanıyor. Müzik ile de ilişki-
miz böyle tuhaftır.

 
- Edebiyat, yazılı metinlerle olduğu ka-
dar sözlü iletişim ile de ilgilidir. Ama bizim 
seçtiğimiz şekli ile önemli söz, “kayıt altına 
alınmış” sözdür. Bu kayıt konusunu kuşağımız 
henüz anlamamıştır.

- Şiir, şairlik söyleminin gerisinde kalmış 
gibi görünüyor.

 
- Poetik söylemi/alanı/dinamiği/mekaniği 
tuhaf bir şekilde “üç” şey ile ifade etmeye 
çalışıyoruz. Ya da onu öğelerine ayırırken 
“üç”te karar kılıyoruz. Ses, Görüntü, Akıl. Bu 
tuhaf formülasyon, modern zamanda binbir 
biçim ve içerik [mecra] değiştirmiş. Geleneği 
anlamak için kullandığımız araçları, şimdiyi 
anlamak için kullanmamız tuhaf değil mi?

 
- Bugünün geçmişten daha kötü olduğunu 
söylemek başka şeydir, geçmişin her şeyin 
ötesinde iyi olduğunu zannetmek başka şey.

 
- Üzerinde anlaştığımız bir şiir tarihimiz ol-
mamasına rağmen Şiir Tarihi fikrimiz var.

 
- Dergilerin çoğu şairlere kötülük etmektedir. 
Dergi, derginin bekası ile ilgili değildir, dergi, 
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Fikir Blokları (blogları değil) ya da Fikir 
Toplu Konutları diyebileceğim devasa, çirkin 
ve renksiz yapılar karşısındayız. Bu konut-
lar, twitter’da, nette — net:// yeni mecra eski 
formül.com- rahatça bulabileceğiniz bir klişe 
ile hizmete devam ediyor. Dikildikleri arsa, 
kafadan bizim olmadığı için, barınma ihtiya-
cımıza karşılık bize tahsis edilen bu “hane”ler, 
taşınması en kolay şeyi, “sırası değişse de, 
özü aynı kalanı” büyük bir maharetle muha-
faza ediyorlar.

Yazı ile kurduğun ilişki Söz tarafından 
belirlendikçe, “bedelsiz” fikir inşaatı hep 
peşinde olacaktır. oysa Söz’ün ya da Ses’in 
yitiminden kalkınan bir şey -daha sanat falan 
değil, adsız- daha ilgi çekici. Modern zaman-
lar yazar, şair için flanör, aylak, serseri, dandy 
vb. gibi yakıştırmalar üretmiş. Bu yazarların 
çoğu gerçekten “iş”i anladığımız anlamda 
anlamayan, tutunamayan, kaybeden kişiler. 
hayat hikayeleri bile üzerlerine bir boy bü-
yük geliyor, baktığında. artık, bu “tip” ortadan 
kalkmaya yüz tuttu.

Yazmaya bir sıkıntı, bulantı, tiksinti ile de-
ğil, bir rekabet dürtüsü ya da bir nevi akran 
baskısı ile başlayan için bunların elbette bir 
önemi yok. Kenara kaçma huyunun bir nevi 
“enayilik” olduğuna inanan her şair, sanatçı 
için Pragmatizm -işini bilme, nefret ettiği 
ideolojilerin, arzulanabilen en kara noktası 
demek ki. Demek ki, en hakiki okuma, ön önde 
duran tarafınızı öne ittiren gediği okumak. 
böyle bir okumaya el verecek yazı, zaten en 
kırılgan yerinde, en şeffaf yerinden sizi davet 

Kopyalanacak bir gelecek kalmamış, gelecek 
geçmiş, gitmiştir.

 
- Deney, size deneyim kazandıramadığı için 
“durum”dur. O yüzden deneyin enerjisi (bu 
anlamda anarşisi) sonsuzdur. (modus)

 
- Şairlerin çoğu, iyi şairlerden etkilenme en-
dişesi ile değil, kötü şiir yazarım korkusu ile 
şiir yazıyor.

Mustafa Irgat’ın kitabının duyurusunu gör-
düm. Duyuruda şu yazıyordu: “Mustafa Irgat 
(1950–1995) ardında kucak dolusu dosya bı-
rakmıştı. Ahmet Güntan o dosyalardan bu 
kitabı çıkardı.” Bir sanatçı ya da şair için çoğu 
şeyin yaşarken olmaması gerektiğine dair 
belli bir inanca sahibim, çünkü yaşadığımız 
kötülüğü, Büyük Kötülüğü diyelim hatta, için-
den kat edip de geriye kalacak kadar sağlam 
bir şey olarak görmedim hiç bir zaman Sanat 
ya da Şiir’i.

Kalanların da zaten şairlerine rağmen, 
çoğu kez onların bile unuttukları şeylerden 
oluştuğunu, en sevdikleri ya da en uğraş-
tıkları şey ile “kalmadıklarını” da görüyoruz. 
Zaten kalan mı giden mi demişler değil mi? 
“Hatırlanmak, adı anılmak” gibi, aslında bu ül-
kede öyle herkese pek de kısmet olmamış bir 
belayı, 90’lar, Pop-Kültür falan derken önünde 
bulan kişilerden bahsediyoruz. Anonimiz, “biz 
şöyleyiz zaten!” ile tanımlanabilecek kadar 
anonimiz. ama talep ettiğimiz şey, bilinmek, 
tanınmak. diğeri için isteyemeyeceğimiz tek 
şey.
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püskürtülür. Yazının Physis’i, nasıl diyelim, 
“unutulan”dır. Yazıda unutulan şey, Yazı’nın 
kendisidir. Ve görsel şiir, eğer denersiniz, Yazı 
ve Söz’ün Physis’i ile uğraşmaya başlamak 
olabilir.

Dünya gezegeninde, yer çekimi o kadar 
yaygındır ki, homojendir ki, onu unutmamız 
bir an için bile mümkün değildir, zihnen belki 
ama bedenen mümkün değil. Ama her yazı, 
söz, sanat eseri öncelikle bu garantilenmiş 
durumdan yola çıkar, onun içine doğar. Ay’da 
bir Söylem Alanı, böyle mi olacaktır? Ya da 
söyle soralım, sadece Dünya’da geçerli bir 
söylem alanı ile yetinmek neden?

Osmanlı’da Kitlesel Yazılı Kültür konusu 
16. yüzyıldaki gerileme -en temel örnek Taki-
yüddin’in Rasathanesi’nin bir kuyrukluyıldız 
sonrası türlü dedikodu ile denizden yapı-
lan top atışları ile yok edilmesi hadisesi- ile 
birlikte düşünüldüğünde, 18. yüzyıla gelene 
kadar geçen zaman sadece “Müteferrika” adı 
ile özetlenebilir. İki yüz yıl savaş ve gerileme 
ile geçen zamandan sonra, yıkılmaya yakın, 
önce telgrafın daha sonra da matbaa maki-
nalarının Osmanlı topraklarına girmesi, yeni 
icat daktilonun padişah aleyhine faaliyetler 
için kullanılabileceği endişesi ile gümrükten 
geri çevrilmesi (1870ler) ile sıfır noktasına geri 
dönülmüştür. Batılı Yazılı kültüre geçiş her 
zaman aksamış ve kitleselleşmemiştir.

Telgraf, devletin daha geniş bir tolerans 
içinde olduğu (burada amaç haberalma ve 
istihbarattır, ilk telgrafhanelerin kurulup, 
sistemin içine ulak-teslimhâne şeklinde 

eder içeriğe, Gözden.

Merak etmiyor değilim, Dil dendiğinde an-
ladığımız şey ile Metafor arasındaki ilişkinin 
esaslı hali kimseyi rahatsız etmiyor mu? Do-
laysız olarak anlatabilme imkanının olmadığı 
bir alan bu. Her bir şey ancak bir başka şey ile, 
oran olarak düşük veya yüksek, ancak başka 
bir anlam ile söz dizimini bütünlüyor ve sonra 
başka şeyler için en son noktada Sözlük bir 
labirent değil mi?

19. Yüzyıl sonunda ışığın bazen parçacık 
bazen dalga gibi davrandığı yönündeki bu-
luş ile Dilbilim çalışmaları arasında bağ yok 
zannediyor olmak büyük zulüm, yapmayın 
kendinize bunu.

Şiir, Sözlüğün olamadığı, henüz Mev-
cut olamadığı bir mütekabiliyet ilişkisinden 
kalkınır. Olan ilk kez Olduğu şekilde Olmak-
tan vazgeçmiş, yeni bir şekilde olmuştur. 
Mucize, önce aciz bırakır. Sonra kekemelik, 
adlandırma, bir şeye benzetme, enerjinin 
bütünlenmediği yerde de, yeni bir Gösterge 
doğar. Konuşma dilinin her bir soruna karşı 
cevabı vardır. Konuşma Dili ile Köprü yapa-
mazsınız, ama köprü yıkılmaları ile ilgili bir 
ton laf üretebilirsiniz. Deyimlerden oluşan 
bir Köprü İnşa etme kitabı yoktur.

Sonra Yazı, tarihsel olarak Yazı, Sözden 
yüklenen ve yazıdan arta kalan her şey ile 
ilişkiye girer. Kendisi ile girdiği ilişkide ya-
tan şey, işte o ilginç. Yazının kendi kendisi ile 
girdiği ilişki. Yazının -şimdi yaptığım gibi, ken-
disini açığa çıkarmaya yönelik olan şey, geri 
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Modernleşme çabalarının bir şekilde 
“değişim” ve “dönüşüm” olarak önümüze 
sürüldüğünü söyleyebiliriz. Biçimin içeriği 
belirleyeceği [mecranın mesajı belirleyeceği] 
konusundaki ölçütü de eklersek, biçimsel ola-
rak dönüştürme odaklı modernleştirme ya 
da kısıtlama ya da yerinden etme ya da ko-
parma ne derseniz deyin ortaya bir kes-yap, 
başarısız bir kes-yap çıkarmıştır [Cumhuriyet 
logografi ve fonetik sunumu zapturapt altına 
almıştır]. Bugün için, yazı araçları -en ilkelin-
den en gelişmiş olanına kadar- ile kurulan 
ilişkinin sakatlığı bu baskının eseri sayılabilir.

Telgraf, daktilo, elektrikli daktilo, bilgisa-
yar (tüm tipografi ve renk bilgisi ile birlikte) 
Yazı’nın araçlarıdır. Gösteren, gösterilen ve 
göstergenin biçim/içerik özellikleri, ağ üze-
rinde bu araçlarla Türkçe yazan kişilerin içerik 
analizleri yapılsa, Latin Alfabesi kullanıldığı 
için mi bu vasat aşılamamaktadır yoksa içerik 
zayıf ve vasat olduğu için mi yazılı dil çaresiz-
dir, işte burası bir muammadır. Kitle iletişim 
araçlarının kullanımının artması, asla ve asla 
gündelik dilin gelişmesi ve iletişimin geliş-
mesi anlamına gelemiyor. Böyle bir ilişki belki 
de Cumhuriyet kadrolarının hedefi idi. Yani 
Batılı kültürü kitleselleştirebilmek için eski 
yüksek kültürün araçlarını tarumar edip, daha 
önce hiç bunlara erişemeyenler için onları 
erişilebilir kılmak. Kültür devriminin popü-
list (ya da halkçı) yanı ile de örtüşmekte bu 
fikir. Fakat tüm çabalara rağmen, 1990’lu 
yıllardan itibaren internet ve web yazılı kül-
türlerin hepsinin üzerinden renkli ve cilalı bir 
şekilde geçmiş, tüm yerelliği küresel içinde 
eritmeye ve onları biçim/içerik sarmalına 

yerleştirilmesinin oldukça hızlı halledildiği, 
hatta o zaman alfabe değişikliği hayal bile 
edilmezken, telgraf için kullanılan dilin Fran-
sızca olmasından rahatsız olunması ile yerli 
bir telgraf dilinin ortaya çıkması hususu ve 
bu yönde “Mustafa Alfabesi”nin dolaşıma 19. 
yüzyıl sonunda girmiş olması ilginçtir. Çünkü 
bu alfabe, Latince harfler, bunların Osman-
lıca alfabedeki karşılıkları ve telgraf dilini 
kullanarak bir dönüşüme ön ayak olmuştur. 
Dönüşümün nihai hali ise aşağıda resmiyete 
bağlanmış ve sabitlenmiştir;

    “Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap 
harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şe-
killeri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile 

kabul edilmiştir.”

Görüldüğü üzere kanunun esası, ruhu ya 
da söylemek istediği şey “yazılı kültür dili” 
ile ilgilidir. İşaretlerin değişmesi, yazılı kül-
türü de değiştirmiştir evet, fakat bu dönüşüm 
öncelikle bu kararı alan hakîm bürokratik 
kadronun yukarıdan aşağıya kendisi dâhil 
herkesi aynı ortak paydaya çağırmaya çalış-
ması ile ilgilidir -Batı’da eğitim görmüş bir 
kadrodan bahsediyoruz. Arnavutluk ve Azer-
baycan’ın Latin alfabesine Türkiye’den önce 
geçmesi, İstanbul’da kültür çevresinin Türkçe 
ve Latin harfleri ile basılmış romanlara olan 
yoğun ilgisi derken konu Batılılaşma çerçeve-
sinde bu yöne ilerlemiştir. Güneş Dil Teorisi 
ve “Vatandaş Türkçe Konuş!” ile çok fazla! 
ilerleyerek de aramızdan çıkıp gitmiştir. Dil 
devrimi yapıldığında 31 farklı anadilin mem-
lekette konuşulduğu ve yerel lehçelerin de 
en azından yazılı kültür içinde yavaş yavaş 
yok olmaya terkedildiği bilgisini de düşünün.
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Sefarad Yahudilerinin İstanbul’da matbaa 
kullanmaları 1492, Osmanlı Müslümanlarının 
matbaayı kullanabilmesinin önünün açılması 
1726. Bu gecikmeden sonra 100 yıla yakın bir 
sürede basılan kitap sayısı ise 142.]  Cumhuri-
yet bürokrasisinin bu araçla ilişkisi arasında 
bir yerde aşırıya gitmiş iki uç endam ediyor. 
Şimdi bilgisayar ve internet herkesin elinde 
ve evinde var. Sözlü Kültür’ün gündelik için 
ifade ettiği anlamın birkaç yüzyıldır değiş-
mediğini, en azından halk için belli bir vasatî 
iletişimi ifade etmede kullanıldığını biliyo-
ruz. Fakat kitlenin eldeki araçlar ile bütün 
kısıtlar aşılmışken, bunca vasatla yetinmesi 
ise bizim büyük çaresizliğimiz olmaktadır. 

Bürokrasinin F klavye konusundaki ısrarı 
ise oldukça ilginç bir yan alan. 1955 yılında F 
klavyeyi Q klavyeye karşı “icad” eden bürok-
rasi, aradan geçen zaman içinde bu icadına 
pek sadık kalmadı. [Bilimsel temellere dayalı 
standart bir Türk klavyesi geliştirilmesinin 
zorunluluğuna inanan İhsan Yener, TDK kıla-
vuzundaki 29 bin 934 kelimenin istatistiğini 
aldı, 183 bin 596 harfin kaç kez kullanıldığını 
belirledi. Parmaklarının röntgenlerini çektirdi, 
kas, sinir sistemini inceletti; fiziksel güçleri ve 
hareket özellikleri tespit etti. O gün yapılan 
çalışmalara göre Türkçe’de en çok kullanılan 
beş harfin sırasıyla, a, e, k, i ve m olduğu 
ortaya çıkmış. İş yükünü her iki ele eşit pay-
laştırmak için de sol el yaklaşık yüzde 49, sağ 
el de yüzde 51 oranında kullanılacak şekilde 
harfler yerleştirilmiş. Böylece bugün kullan-
dığımız F standardı ortaya çıkarılmış. 1946’dan 
itibaren daktilo öğretmeni sıfatı ile sürdür-
düğü bu çalışmalarının dikkate alınmasını 

almaya gayret etmiştir.

Kanunda “Türkçe hususi veya resmi levha, 
tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları” Türk 
harfleri ile yazılmalıdır diyor ve bunu yap-
mayanlara ceza da verildiği kayıtlarda var. 
Fakat şimdi gelinen noktada bu yasak çoktan 
aşılmış ve Türkçe dilinin doğru yazımı (ya da 
şekli) bir formaliteden öteye gitmemiş, inatçı 
bir sözlü kültür aktarımının Türkçe yazıyı da 
kapsayacak şekilde genişlemesi bir kafa karı-
şıklığı olarak kalmıştır. Yazı Araçlarının ulusal 
alfabelere kayıtsızlığı, Yazılı Kültür’ün daha 
çabuk ilerlemesine, yayılmasına ön ayak olur-
ken, bu araçların bize neden lazım olduğu 
sorusunun sorulmasını da hep ertelememize 
sebep olmuştur. Şöyle ki, bu araçları yüzde 
kaç verim ile kullanabildiğimiz sorusu bir 
yanda, bu araçların düşüncelerimiz ile yazma 
hızımız -bilişsel ve fiziksel tüm tepkilerle bir-
likte- arasındaki bağı iyi mi kötü mü etkilediği 
başka bir tarafta durmaktadır.

“Hızca yavaş kitle”nin [Virilio] kullanımına 
açılmış hızlı üretim ve tüketim araçlarının 
yarattığı zorluk ve yozluk, sadece Dil Dev-
rimi’nin yanlış seçimlerinin sonucu olamaz. 
Fakat bir nevi otomata indirgenmiş sosyal 
medya dili, anlık mesajlaşma dili ve gerçek 
zamanlı sohbet, düşüncenin serpilmesine ve 
kendi içindeki sessiz evrimine engel olmakta, 
bunu biliyoruz, görüyoruz. (Hiçbir muhafa-
zakâr Türkçe’yi düzgün yazmayı bilmiyor, bu 
bir dram değildir de nedir?)

Osmanlı’nın daktiloyu ülkeye sokmaması 
yanında [matbaanın icadı 1439, Osmanlı 
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gerektiğini söyledik, söylüyoruz. Gerçekten 
de istatistikler, sayılar ve ortada dönen ma-
liyetler düşünüldüğünde, e-kitap yayıncılığı, 
biraz destek ile ciddi bir alana dönüşebilir. 
Kaldı ki e-kitap yayıncılığı ve elektronik ala-
nın sivil (bu anlamda bir ton yükten bağımsız 
kalmasını düşündüğümüzden buna bile alter-
natif olarak Küçük Baş Yayıncılık ya da [small 
press] denen şeyi de denemeyi önerdik) ka-
labilmesi için yapılacak tona iş var -DRM 
problemi, cihaza bağımlı kitap, telif, vergi 
vs- fakat buna rağmen, bilgisayarı olan her-
kesin erişebileceği bir kütüphane rizomatik 
bir şekilde oluşabilirdi. Yani merkezi olmayan, 
denetlenmeyen ve en azından son 30 yılın 
şiire dair tüm kitaplarının toplanabildiği bir 
nevi “wiki” ya da bir Gütenberg kütüphanesi.

Bunlar ortaya atıldıkça 5–6 yıl önce gör-
sel şiir üzerinden sorulan sorular, az da olsa 
içerik değiştirerek dolaşıma girdi. Şairler, ya-
zarlar, yayıncılık bu kez, bilgisayarın fiziksel 
yapısı nedeni ile çoğunlukla çakılı ve han-
tal halinden ve kültürümüzün okuma-yazma 
konusundaki gevşek alışkanlıklarından kay-
naklanan sorunların aşıldığı yeni mecralarla 
karşılaşıyorlar. Tabletler ve cep telefonları bu 
anlamda hareketliliği ve kentli yaşam tarz-
larının akışkanlığını esas alarak gelişiyor. 
Devlet, bunun eğitim için bile kullanılacağını 
düşünüyor. Yani bilgisayarın kitabın tarih-
sel formatının yerini almasına çok az kaldı. 
İşlemciler daha da küçülüyor ve hızlanıyor. 
Optik anlamda sorunlu LCD ekranlar yerine 
e-mürekkepli, saatlerce okunabilecek, kab-
losuz ağlara bağlanabilen ve çevrimiçi kitap 
satın almaya elveren, güvenli cihazlar çok 

ancak 1955’te başarabilmiş.]
 

Bilgisayar dendiğinde delikli kart telefon den-
diğinde PTT’de sıra beklemek ya da manyeto, 
Cep telefonu dendiğinde “olur mu öyle şey!” 
anlamayan kuşaklar olarak teknoloji ile alış-
verişimiz bizden öncekilere göre daha düzenli 
ve kısmen züppece. Hatta ucundan bucağın-
dan teknofilik de sayılırız.

Tekno-severliğin, neye karşı olduğu, ne 
için, neden bu kadar önemli olduğu tartı-
şılabilir, bu felsefi olduğu kadar sosyal bir 
sorundur. Ama Batılı anlamda bir Endüstri 
Devrimi yaşamamış, Sanayi Devrimi’ni geç 
de olsa devlet eli ile yaşamak zorunda 
kalmışlığımızı da bir kenara aldığımızda, bi-
lim-teknoloji-bilişim-iletişim gibi kavramları, 
gerçek mecralarının çok ötesinde kavradığı-
mızı söyleyebiliriz değil mi?

Ama yılda 30–40 milyar dolar kadar bir pa-
rayı cep telefonu gibi bir araca harcayan bir 
toplumun aynı zamanda medya okur yazarlığı 
ve internet sansürü konularında hiç de iç açıcı 
olmayan bir tablo çiziyor olması nasıl açıkla-
nabilir? Son yıllarda belki de soruyu çok fazla 
sormamızdan ve az çok konuya ilgi duyanla-
rın da sorulara duyarsız kalmamalarından bir 
farkındalık oluştu, oluşmakta. Bu farkında-
lık, elektronik kitap ve yayıncılık konusunda 
gündeme biraz daha düşmeye başladı. Ya-
yıncıların önündeki imkansızlıkları, açmazları 
ortadan kaldırabilecek bir imkanlar silsilesi 
doğmaya başladı. Şiir yayıncılığının çok ber-
bat bir noktada olduğunu düşündüğümüz için 
biz bu yeni imkanları insanların tartışması 



Önsöz 71

durum haline gelmek üzere.

İnternet ve genel olarak ekran, bakılan, 
görülen ve işitilen bir mecradır. Okumak ise 
kâğıtla doğrudan ilişkili bir eylem. Açıkçası 
ben ekrandan yapılan okumaların sağlıklı 
bir okuma olduğunu düşünmüyorum. Şiiri 
veya başka bir edebi eseri ekrandan okur-
ken seyreder veya –en iyi ihtimalle- göz atar 
gibi okuyoruz. Biraz da bundan dolayı gör-
sel şiir-internet ilişkisi varoluşsal ve hayati 
bir ilişkidir; görsel şiirler kâğıt üzerinde ne 
derece bakılabilir ise normal metinler de ek-
randa o derece okunabilirdir. Çünkü kâğıtla 
ekran arasındaki fark, aynı zamanda bakmak 
ile okumak arasındaki farktır.

Şiir ile ilgili bildiğiniz ne var ise, hepsine ve 
daha fazlasına “güle güle” demek üzereyken, 
durmadım, yazdım da yazdım diyelim. yazının 
başlangıcı ece ayhan ve sivillik konularında 
idi, fakat ulaşılmak istenen yere doğru hare-
kete geçerken, elbette karıştı, çeşitlendi vs..    

‘Sivillik’ kavram olarak da, yaşayış olarak 
da bizim topluluğa gelmedi, daha yeni yeni 
ve yavaştan yavaştan giriyor eh biraz ara-
mıza. Shakspeare’in saatlerce süren oyunlarını 
ayakta seyredenlere İngiltere’de ‘sivil’ denirdi. 
Bizde Türkçe’de yalnız çırılçıplak anlamına 
gelir. 1943 yılında Dolmabahçe’nin camisinin 
arkasında biz kopiller denize ‘sivil’ girerdik. İlk 
sivilliğimiz belki de böyle başlamış olabilir.” 
Ece Ayhan, 1993

İkinci Yeni’den bugünden sonrasına çok az 
şiir, geliştirilememiş özgeçmişler, üstünkörü 
ilişkiler, birkaç klişeden ibaret kalan eleştiri, 

düşük fiyatlarla karşımıza gelmeye başlıyor. 
Bu noktadan sonra “kaçınılmaz” olarak ya-
yıncılık da değişecektir.

Çoğu şair için bu, 10 yıl önce de bir so-
rundu ve yapılan itirazlar geçerli sayılırdı. 
Bunların bugün artık “bahane” haline geldi-
ğini görmek insanı düşündürüyor. Şairlerimiz 
arasında teknofobikler çok. Hatta bu nok-
tadan bir ayrım olabileceğini rahat rahat 
söyleyebiliriz.

Teknofobi şöyle tanımlanıyor: “gelişmiş 
teknoloji ya da kompleks cihazlardan, özel-
likle bilgisayarlardan hoşnutsuzluk.” Terim 
genel olarak bir korkuyu tanımlasa da, bu 
korkunun rasyonel temelleri olduğunu es 
geçecek değiliz. Hatta, modern öncesinin en-
düstrileşen toplumunda, bilimsel ilerlemenin 
yol açacağı sıkıntılarla ilgili önemli yapıtlar 
da mevcut:Frankenştayn. Romantik ve gotik 
bir canavar olarak Frankenştayn, ortaya çık-
tığı dönemin sanat anlayışının (Romantizm) 
bilimin akılcılığına sorduğu soru olarak da 
okunabilir.

Fakat bizim bir Frankenştayn’ımız var mı? 
Biraz daha derine inersek, makina ile kur-
duğumuz ilişki ne tür bir ilişki? Korkumuzun 
kökenlerinde ne var, insan merak ediyor. Ör-
neğin işimizi elimizden alacak bir makina-fobi 
sahibi miyiz? Bunun için sınıfsal bazı dürtü-
lerin olması gerekiyor, değil mi? Mekaniğin 
üzerinde yükselecek bir “organik” mi hayal 
ediyoruz? Ruh ile kurduğumuz aşkın ilişki, 
makinanın soğuk ve cansız mı görünmesine 
sebep oluyor? Artık ne oluyor ise, marazi bir 
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besledi mi, yeniden mi inşa/icat etti? Yoksa 
acaba yayınevlerini, şiir yayın yöntemlerini 
değiştirdi mi yoksa onları yeniden icat mı 
etti? Yoksa acaba dergilerde şair sayılmanın 
önünü mü açtı yoksa başka türlü bir şairlik 
onay -şairin şaire noterliği- sistemi mi ge-
liştirdi? Gazetelerde kültür sanat sayfası ya 
da eki üzerinden gündem belirleme konu-
sunda acaba yeniler miydi? Ya da gerçekten 
İkinci Yeni dergisi var mı? İkinci Yeni Yayı-
nevi? İkinci Yeni Yayın Merkezi? O zaman bu 
tersine olma hali, acaba hep bir ilk neden mi 
ya da verili durum mu talep etmektedir? Yani 
“onların dergisi” ya da “onların şiir akımı”n-
dan öte “neden şiir akımları” ya da “neden 
bu dergicilik sistemi” diye sormak kabil değil 
midir? Edip Cansever’in bir şeylerin işlevini 
yitirmesi hakkındaki çıkışının, Cemal Süre-
ya’nın bir şeylerin gelip kelimeye dayandığını 
söylemesinin, Uyar’ın “çıkmaz” şehvetinin bir 
adım ötesi var mıdır? İkinci Yeni resmi, ikinci 
yeni müziği, ikinci yeni mimarlığı falan var 
mıdır? Şiiri bırakmayı akıl eden İkinci Yeni 
şairi var mıdır? Adı silinmiş gitmiş ama şiiri 
sapasağlam ayakta şair var mı İkinci Yeni hi-
kayesinden kalan? Ece Ayhan, 93’te Mehmet 
H. Doğan’ı “Beyaz” dergisini görmediği için 
neden eleştirdi? Mehmet Fuat’ın Adam Sa-
natı’nın yerine, karşısına dergi koyabildi mi 
İkinci Yeni?

    “Şimdi Turgut Uyar aklıma geldi. Turgut 
Uyar bir gün bana ‘Artık şiir yazamıyorum’ bile 
diyebilmişti. Çünkü hiçbir eski ve eskimiş şair 
kolay kolay bunu söylemez! Ama Sivil Şiir’e 
gelince iş değişir, Sivil Şair bunu açık açık söy-
leyebilir.” Ece Ayhan, 1993

bolca güzelleme ve karanlık taraf kalacak. 
Bunların yanında Ece Ayhan’dan kulağımıza 
ve kuşaklarımıza çalınan sivillik tartışması 
(1993 yılındaki söyleşilerde artık Ayhan, İkinci 
Yeni’ye Sivil Şiir demeye başlar.). Tartışma da 
değil bu aslında, sivilleşme talebi. İkinci Yeni 
tarafından öyle veya böyle dile getirilmiş bu 
talep hep siyasal alanda -edebiyat alanı onun 
alt kümesi olarak görüldüğü için bağlı sayılı-
yordu herhalde- tartışıldı. Sivilleşmeyi, son 
20 yılda ciddi anlamda bir siyasal programın 
ucunda/içinde görenler ile görmeyenler oy-
ları paylaşmış görünüyor, iki ayrı kutupta. En 
azından birbirlerine üstünlükleri şu anda o 
kadar da yok -seçim sonuçlarını böyle oku-
mak bana göre yanlış değil, görünürde olan 
bu çünkü. Konu da bu değil zaten.

Sivil, argoda çırılçıplak demek (TDK). 
Başka anlamları da kılık, kıyafet, üniforma 
gibi şeylerle ilgili. Ece Ayhan üzerinden tartı-
şıldığında, kulağımıza doğru üflenen, -devlet, 
-resmî, -iktidar vb. Büyük Anlatılar da cabası. 
Sivil şiir, ya da sivil şair, Ece Ayhan’a göre “ter-
sine” olandır ya da böyle anlatılır. Karaşın, 
aykırı vb. İkinci Yeni böyledir, hiç bir büyük 
anlatı ile işi yok değildir, sadece bazı anlatı-
ların büyüklüğünden rahatsızdır. Aykırılığın 
bir noktadan sonra “büyük anlatı” klişesine 
dönüşeceğinden habersiz..

İkinci Yeni ya da Ece Ayhan, sivilliği -yani 
çıplak olmayı gerçekten şiir tarihi üzerinden 
okudu mu, okuyabildi mi? Ya da önerileri 
neydi? Var mıydı? İkinci Yeni, neyi yerinden 
etti ve yerinden ettiği, ötelediği şeylerin dı-
şında neler önerdi? Ve örneğin “şair miti”ni 
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görsün, fakat şimdi ciddiye alınabilecek şiir 
hareketlerinin yerlilik adı altında, gizliden giz-
lide Tanzimat sonrası Fikir Cereyanları’ndan 
dip tohumlar taşıyor olması tuhaf gelmiyor 
mu size? Yani 21. yüzyılda modern sonrası 
bir süreçte hala kavga alanı açarak, bu alan 
içinde 200 yıllık siyasî dertleri kültürel olarak 
ifade etmeye çalışmak, buradan bir tartışma 
açmak gerçekten ne kadar mümkün? Onca 
kurucu şiir ve şaire rağmen? Çoğu kez şüp-
helendiğim hal, her ne kadar “özerk” gibi 
görünse de, şiir ya da edebiyat ya da kültür 
gibi alanlarda, büyük anlatı ile küçük ve orta 
ölçekli esnaf arasındaki bağların insanı şüp-
heye düşürecek derecede silik kalması, eski 
ihale usullerinin yerine (partinin şiiri ödülü, 
resmi yayın organları, şiir matineleri, kamu 
kurumlarında iş vb.) başka türlü “onaylama” 
mekanizmalarının devreye sokulmuş olması 
ihtimalidir. Şiir gerçekten “kötü” şiir sitele-
rinde bile ayakta kalıyor mu yoksa insanların 
birbirlerine şair demek için hiç bilinmeyen, 
satılmayan, ama iktidarla hayalet ilişkisi olan 
arabirimleri mı var? Bilemiyoruz.

Buradan yola çıkarak, durumumu konu-
şabiliriz artık. Çünkü Görsel Şiir konusundan 
bu yana -yani 6 yıldır, bu “çark” hakkında 
çok daha canlı ve yakından bilgi edinmiş ol-
dum. Bu yapı hakkında daha etraflıca yazan 
kişiler oldu, fakat kendi deneyimim işin ras-
yonelliğinden çok “hissettiklerim” ile ilişkili 
olduğundan belki o kadar etraflıca olmayabi-
lir. Toparlamaya çalışayım; bugüne kadar Şiir 
Tarihi içinde bir istihdam sistemi vardı. Bu 
sistem hala çalışmaktadır. Eskisi gibi olmasa 
da, prensipler bellidir. Az önce bahsettiğim 

Bu soruları soran pek yok, belki de çoğu 
artık gereksiz, cevaplanmaları da anlamsız. 
Fakat sivilleşme talebi ya da arzusu, “kıyafet 
giyme” ile ilgili değil Ece Ayhan’a göre, kı-
yafetleri çıkarma ile ilgilidir [Cumhuriyet’in 
bir Gardrop Devrimi olarak adlandırılması da 
düşünülsün]. En sivil şair, şiir kıyafetlerinden 
soyunmuş şair olmaktadır böylelikle (Ece Ay-
han en sivili Melahat olarak söyler); çünkü 
şiirin bizde, bize giydirmeye alıştığı çeşitli 
üniformalar var, öyle değil mi? Kumaşları ne 
olursa olsun, üzerlerinde taşıdıkları gösterge-
lerle bu üniformalar, siyasal tarihimize teyelli 
ve onun sac ayaklarının gölgelerinden imal 
edilmiş Şiir Tarihinin tuhaf urbaları -cum-
huriyetin çoğu kez kılık kıyafet konusundaki 
bakışını düşünün. Siyasal tarihimizin baş-
langıç noktasından bu yana kadar bir Kültür 
Devrimi olduğu göz önünde olursa, bu siya-
sal tarihin en büyük utkusunun “modern bir 
edebiyat ile halk tipi bir edebiyatı” uzlaştırma 
çabası olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? 
Garip Şiiri bir Proje olarak tam da buna denk 
düşer ve bana göre Garip, Orhan Veli uyanana 
kadar da iyi bir projedir. Devlet kısa bir süre 
Hece şiiri rüyası görmüş, gördürmüş, sonra 
da Hece’ye alternatif üretecek -böylelikle onu 
yerinde tarihsel olarak sabitleyecek, meşru 
kılacak, başka bir akıma yönelivermiştir; bir 
ilk neden bulmuştur. Hece, bugün ayaktadır 
ve Hece şiiri yazabilmek, Hece’nin Garip şiiri 
tarafından asla yerinden edilmediğini kabul 
etmek demektir. Ve bana sorarsan bugün 
Hece şiiri yazmak çok saçmadır.

Böyle karışık gidiyorum, okur mazur 
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olmasına rağmen, aşağı yukarı, hafıza/ölçü 
çerçevesinde dilin ekonomisini bütünlemek 
olarak Şiir Tarihi, modern zamanlara ulaşa-
bilmiş diller için bu kadarla kalmamış, daha 
başka şeylerin peşinden koşmuştur da. Tüm 
konuşma evreni, sözlükler, işaretler, dilbilgisi 
kuralları, heceler, nefes, ses falan derken, gö-
rüleceğe üzere oldukça büyük bir “semantik 
evren”den bahsediyoruz. Elbette bu seman-
tik evrende ekonomi her anlamda belirleyici 
oluyor, ekonomi hem marifete tabi hem de 
dayanıklı zamana karşı.

Görsel Şiir konusunda düşünenlerden 
ricam, işi bu noktadan almalarıdır. Bu kilit 
nokta, dilin imkanlarının “ekonomi” ile iliş-
kisinde anlamlı hale geliyor; sıkıştığı nokta 
da orası, genişlediği nokta da. 29 harf ile 
üretebileceğimiz kelime sayısı ile bugün kul-
landığımız sözlükteki kelime sayısı arasındaki 
fark/oran, şiirin ne kadar da gündelik dildeki 
anlam kümelerine bağımlı kaldığını gösterir. 
Şiir çoğu kez ses/söz yapılarını Dil Devri-
mi’nin sabitlediği noktada kabul etmiş, bunun 
dışında kalan gırtlakların patlamasına ve ses-
lerinin kısılmasına izin vermiştir. Öyle değil 
mi? Konuştuğumuz ve yazdığımız Türkçe, en 
iyisi olduğu için değil, böyle kararlaştırıldığı 
için (Ziya Gökalp’i hatırlayalım) böyledir. Ama 
mesele Türkçe değildir, Ulus İnşası sırasında 
her topluluk, Söz’den artırıp Yazı’ya aktarmış, 
elde avuçta ne var ise, bu mecraya kayıpsız 
kaydetmeye çalışmıştır. Oysa Yeni hassasi-
yetlerin, yeni Dil’e ihtiyacı yok mudur? Dilsizlik 
bu anlamda metaforik karşılıklar yokluğu 
değil, tam tersi yokluğun metaforlanmaya 
başlamasına benzemektedir. Anlamlandırma 

Kültür Devrimi çerçevesinde düşünüldüğünde 
-ki çoğu kez yukarıdan aşağıya olduğu, daya-
tıldığı vb. söylenir, itiraz noktalarına dikkatli 
baktığında insan hayrete düşmektedir. En 
kaba yönünden söyleyeyim, çoğu şair, “latin 
alfabesi” ile şiir yazmak konusunda sıkıntı 
sahibi değildir. Görsel şiir alfabeyi şaire öz-
gün yeni bir dil imkanı olarak gördüğü için 
bu konuda “deformasyondan/skandaldan 
ve icat”tan yanadır. Dada Korkut böyle bir 
kitaptır, oradaki alfabe 7 harflidir ve şairi ta-
rafından icad edilmiştir. Biriciktir ve yoruma 
da açıktır. Fakat gel gör ki; hem dil devrimi 
ile ilişkinin sorunlu olduğunu düşünmemize 
yol açacak bir siyasal söylem tutturacaksın, 
hem de bu dil devriminin sana dayattığı alfa-
beye alternatif üretmeye çalışmayacaksın? Ya 
da üreten olduğu zaman, ona resmen küfür 
edeceksin? Gel de inan, fakat çoğu şair için 
bu çok kolay oldu. Kolay olmasının ötesinde 
bu kişisel, yani şairin kendi başına yaptığı 
bir itiraz değildi de, kimse önerilen şeyi din-
lemedi bile. Çünkü bu kişiler kendilerinden 
değil, Şiir Tarihi’nden aldıkları tuhaf bir güçle 
bir savunmaya durdular.

“Şiir tarihi nedir allasen?” diyen de vardır 
diye, aslında öncelikle bundan bahsetmek 
gerekiyor. Şiir tarihi, Söz, Yazı ile ilişkili ne 
var ise, işte onların hepsidir. Türkçe’ye özel 
olarak bir şiir tarihi biçmemiz gerekiyorsa, bu 
ancak Genel değil Özel Bir Şiir Tarihi olabilir, 
ki Söz’den Yazıya geçen her kültürün, top-
luluğun yaşadıkları çoğu kez birbirine yakın 
olduğundan çok da Özel sayılmaz. Matba-
anın geç gelmesi, Osmanlıca, Dil Devrimi, 
Doğu-Batı kavgası gibi bize özel tarafları 
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buradan devam ettirmeye girişilmiş midir? 
Yazı karakterleri, yazıya “üniforma” giydirir-
ler, acaba bunu hiç düşünmüş müdür Ayhan? 
Seslerin ya da gürültülerin, anlam tarafın-
dan yaralanmadan önceki halleri gibi şeyler 
örneğin? Sivillik iddiası -sızlık iddiası olarak 
önümüzde duruyor, fakat şiirin etli gövdesi, 
acaba bundan nasibini ne kadar alabiliyor? 
Anlamlandırılamayan ile karşı karşıya gelince, 
Ayhan’ın önerdiği yorum etkinliği, tersinden 
veya düzünden okumaya artık imkan ver-
meyecek kadar sınırsızlaştığında, o zaman 
Şiir’in işlevini nereye koyabilirdik? Edebî zev-
kin karşısına çürümeyi, çürümenin karşısına 
da “sıkı” şeyleri önermek, bir kaç göç içinde 
gizlenmeye davet değil midir? Cümhüriyet 
ya da Tanzimat, acaba rasyonelle mücadele 
ederken, içinden çalışmış mıdır? Dilimiz, 
söylenemeyeni ifade etmemiz için, hiçliğin 
istikhakı için bize ne vermiştir? Ve bize ve-
rilenlerle edebiyat yapmaya giriştiğimiz her 
seferinde, öyle veya böyle anlam ile müphem 
arasındaki gerilimle yargılanmadık mı? Kaza, 
rastgele, anlık, olumsal olmayan, tekrar edi-
lemeyen gibi şeyler? Yıkıcı okumanın, tersten, 
verevine bakmanın yine de bir bakma olması?

İkinci Yeni’yi yüceltenlerin bu tür “açılım-
lar” peşinde koştuğunu göremedik henüz. 
Oysa “dil ile yaralanmış” olmaklığı anlama-
ları, Ece Ayhan çıkmazından dönüp geldikten 
sonra beklenebilirdi. Ötelenen, itelenen, 
kenara bırakılan, ortada duramayan gibi 
şeylerin merkeze çekilmesi, tıpkı ağa çekilen 
balık gibi, anlamlandırma üzerinden olduğu 
sürece, yüzyıllık pozitivizmimizin hazcı ödül-
lendirme tuzağı değişmeyecektir. Bu tuzağa 

etkinliğine vurulan her darbe, böyle bir etki 
yaratmakta, görsel şiir gibi hareketler, Dilin 
olmadığı yerleri gezmeye çıkmaktadır, şükür.

Şükür, çünkü ancak böyle olunduğunda 
“kenar”a kadar gidilebilmektedir. 100 yıl-
dan uzun bir süredir siyasal göstergeleri 
ile gündeliği neredeyse birbirine mahkum 
etmiş bir ülkede yaşıyoruz -saymaya gerek 
yok, o göstergeler gündeliğin içindedir, siz 
de biliyorsunuz. Bu tür bir sembolik ekonomi, 
şeylerin değerinin piyasa tarafından belir-
lenmediği bir ekonomiye benziyor. Şöyle ki, 
siyasal simge ve sembol olarak motive edilmiş 
her bir parça, artık, yorumlanma imkanlarını 
da tüketmiş olmakta, o simge/sembol bir ta-
rafta sabitlenmiş dururken, imge üretiminin 
de çanına ot tıkamaktadır. İmge üretimi, bu 
anlamda henüz motive edilmemiş bir parça 
üretmektir, kaderi henüz çizilmemiş, gücü he-
nüz belirlenmemiştir, çırılçıplak bir imgedir 
bu.. Bütün patlangaçların Impact yazı karak-
teri ile yazıldığı, kamunun Times New Roman 
ile evlendiği, hiç bir farklılığın kalmadığı böyle 
bir simgesel/görsel/tipografik yaşantı olabilir 
mi? Olabiliyorsa da ancak Platon’un kuramsal 
mağarasında, biçimden şüphe eder vaziyette 
yaşanıyor. Şüphe de değil bu, Biçim’den kork-
mak ve sadece içeriğe odaklanmak, öz/töz/
köz => göz.

Ayhan’a dönersek, bu yeniden giydirme 
işinde çıplaklığı öne sürmüş, buna da ço-
cukluğun dokunulmamış, her adlandırma, 
sınıflandırma öncesi döneminin neşesinde 
bulmuştur belki de. İkinci Yeni eğer 93’te id-
dia edildiği gibi son noktada bir Sivil Şiir ise, 
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bir çizgiye çekebilen bir sistemin, ne kadar 
bağıra çağıra iddia etse de, aslında “Kapita-
list” olduğunu görmek için mağaranın dışına 
çıkmak gerekiyor belki de.

Şiirin alı(mlayı)cısı kimdir? Şiirin alı(mlayı)
cısı “okur” değil, en azından konvansiyonel 
okur değil? O çoktan roman ya da dizi üze-
rinden kısa öyküye kaydı. Şiirin alıcısı, yine 
dergiler ve böylelikle editöryal sistemler, 
itibar düzenekleri (ödüller, satış rakamları, 
toplu şiirleri vs) ve şairlerdir. Kendi içinde dö-
nen bu kapalı sistem, Şiir Tarihi için üretimini 
bu şekilde bütünler. Yani dışarıya alınan okur 
dışında kalan her etken, şiir üretimini karar 
verme noktasında etkilemektedir.

Kültür Devrimi olarak Şinasi’nin çıkarmaya 
çalıştığı gazete ile başlayan ve bugüne gelene 
kadar Batılı Tarihsel Süreci, izdüşüm nokta-
larından tutup, yeniden üretmeye çalışmak 
tam da budur. Siyasal olarak artık birbirine 
karışmış gibi görünen Sağ ya da Sol’un, yayın 
faaliyeti açısından -yayın faaliyeti: kitap ta-
sarımı, editör, dağıtım, fiyatlandırma, üretim, 
arz-talep, reklam vb. tüm aşamalar- ne tür 
bir ekonomik düzenle hareket ettiğini arar-
ken, bu üretim tarzının dipte her siyasal taraf 
için aynı ayaklara oturduğunu görebilir kişi. 
Yani satın aldığınız “kitap” ne bir metadır, ne 
de temel ihtiyaç malzemesi kadar renksizdir. 
İkisinin arasında bir yerde, özellikle Şiir için 
konuşursak, şiir kitabı olduğu bir mil öteden 
belli olan şeydir artık o.

Öyle veya böyle, kavramsal olarak kafada 
hiç oluşmamış sorular yüzünden (Ece Ayhan 

ister öyle, ister böyle düşün, evet, çıplak-
lığımızın da örttüğü şeylerden kaçabilecek 
bir Şiir elbette bulacaksınız. Neyden taviz 
vermeyi göze alarak, şair kalıyorsun? Şair-
lik olarak bildiğimiz şeyden feragat ederek 
şair kalmayı tercih edebileceğimizi söyleye-
biliriz artık. İkinci Yeni’nin erdeminin ya da 
poetikasının “kaybolmanın estetiği” ile açık-
lanabileceğini de..

Velhasıl önümüzde duran ve akan manzara 
içinde batıp çıkan şair imgesinin ayakta kal-
masını sağlayan Şiir Tarihi’nin ketum sistemi, 
çoğu kez muhalifleri “tulum” gibi çıkartıyor/
çekiyor karaya. 2000’li yıllarda şiir yazan, şair 
sayılan ya da kendini şair saydırabilen herkes, 
dergiler yönetmeliği, şiir ihalesinin teknik ve 
idari şartnameleri, şiir ihale kanunu gibi şey-
lerin hepsini bünyede hazır buluyor. Yeni bir 
dergi çıkarma fikri çoğu kez derginin bir ya-
yın mecrası olması saflığından başka niyetler 
taşıyor. Yeni bir şiir kitabının ortaya çıkması 
ise, şiir kitabının ne olduğu, ne anlama geldiği 
sorusunu bile akla getirmeyecek denli sıra-
danlaşmış. İçinde bulunduğumuz sistem, bir 
şiirin oluşma anından, onun yok oluş anına 
kadar bütün süreçleri denetim altında tu-
tabilmektedir. Şöyle ki, TDK Şiir Tanımı’ndan 
başlayan Şiir, Şiir Kamusunun İstihdam ve 
Üretim taleplerine göre, daha şairin kafasına 
girmeden, biçimlendiriliyor. Dergilerde bir-
birine benzer bu kadar çok şiir görmemizin 
sebebi, dizeli şiir ile yapılabilecek şeylerin 
tarihsel olarak ancak “sınırlı sayıda ve çe-
şitte” olabilmesinden kaynaklanıyor ve bir 
de arz talep dengesinin bu şekilde kurulma-
sından. Şair’in şiir üretimini Fordist/Taylorist 
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-ki bu görsel şiirin de peşine düştüğü şeydir- 
okurun, şiiri tekrar inşa edebildiği ölçüde şiiri 
alımladığını düşünmektedir. Yeni arabasına 
hiç bir aksesuar almadan, ona dokunmadan 
sadece işlevselliğinden yararlanan pasif tü-
ketici yanında, her noktasına müdahale edip, 
onu kendi için düzenlemeye, yeniden inşa 
etmeye çalışan aktif tüketici arasındaki fark 
gibi. (Yakın bir tarihte Punk müziği ile Punk 
modası bu düşünce ile birbirini dönüştürdü. 
Sanatçının kendi kıyafetini dikmesi değil, 
kendi kıyafetlerini terzilik etmeden inşa et-
mesi, bir araya getirmesi ve uyumsuzluğuna 
rağmen kişiliğinin simgesi olarak üzerinde 
taşıması ya da bizdeki adı ile Apaçilik)

Göz > |Şiir|, bu noktadan sonra okurun 
aslında şiir metni için bir noter olması ile 
mümkün hale gelmektedir. Çoğu şair -hele 
günümüzde, tüketim kültürü denen şeyin, 
sadece tüketmek değil, istediğini ve istediği 
şekilde tüketmek olduğu bir yerde, okura 
böyle bir rol biçmektedir. Yani okuru, eski 
kadim dinleyici ile eş değer tutmaya çalış-
maktadır şair. Okurunu eğitmek, onun “okuma 
etkinliğini” bir dinleme etkinliğine çevirmeye 
gayret etmektedir. 

İnsanlar, kulakları ile işittikleri şeyler 
karşısında tepki vermek durumunda iken, 
şiir dinleyicisi olarak özlem duyulan okurun 
hiç bir hareket hakkı yoktur. Örneğin Müzik, 
dinlenen bir şey olsa da, dans etmeyi de 
iletişimin diğer tarafına öyle veya böyle yer-
leştirir. Şiiri şairin monologundan çıkarmak 
yerine, okuru sabitleyerek, noterleştirmek, 
evet, yapılan budur. Şiir dinleyen okurun, şiire 

her bir şeyden şüphelenmeyi, her şeyi kur-
calamayı önermiştir değil mi?), şiir kitabı bir 
klişedir artık, kiç bir şeydir. Onu her yerde 
bulabilirsiniz, zamandan ve mekandan ba-
ğımsız gibi, sahaflarda, raflarda, hiç bir ışıltısı 
olmadan, kaderini bütünler gibi üstünkörü 
bakış enflasyonu altında ezilmiş, büzülmüş, 
sararmış şekilde.. Şiir Kitabı, şairin bir et-
kinliği değildir, sistemin bir etkinliğidir. Şair, 
şiirini yazar. Bir sürü şiiri arka arkaya dizer 
ve sonra işi bırakır. Şiir kitabını aşan şiirler 
vardır ve bugün onları konuşuyoruz, fakat öte 
yandan, paketin dışına böyle çıkabildiğine 
göre kitaba ne gerek vardır diye de düşü-
nüyoruz. Sadece dergilerde kalan, sadece 
kitaplarda kalan belki de milyarlarca şiir 
dışında, Şiir Tarihi’ni olumlayan bu mezba-
halık sistemin verim anlayışına kurban gibiyiz. 

Şiir > Göz, aslında burada kendisini içe-
rik/biçim noktasında avutmayı seçmektedir. 
Meta olarak Şiir Metni, şairin eksiltili deha-
sının ve yeteneğinin değersiz bir çıktısı olan 
şiir metni olarak, zaten ikincildir. Şiir metni 
otantikliğini Söz’den çok önce kaybeder, ne-
fasetini ve bekaretini de Yazı ile önce şaire 
teslim eder, okurun önünde endam eden şey, 
hallamur edilmiş ve mama haline gelmiş Bi-
çimİçeriktir. Şiir Metni ile Ekonomi arasında, 
günümüz üretim/tüketim ilişkilerine benzer 
bir taraf vardır. Şiir nerede şiir olmaktadır 
sorusunun cevabı, bu noktada nerede dur-
duğumuzu da gösterebilir. Büyük çoğunluk 
şiirin, şair tarafından (Tanrı Şair, kadiri mutlak 
şair vb.) son şekli verilen bir şey olduğunu ve 
edebiyat türü olarak şiirin böyle ayakta kaldı-
ğından emin gibidir. Küçük bir azınlık belki de 
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Yazı, insanîleşiyor mu yoksa makinalaş-
maya mı başladı? Yazı olarak gördüğümüz 
herşey sinaî tipografinin sonsuz imkanlarına 
batırılarak karşımıza geliyor. Garip’in gün-
deliği, Cumhuriyet’in koruyucu meleklerini 
vitrinlerin karşısında endam ettirdiğinde, 
camın dışında “bedava” ile sınırlandırılan ya-
şamdan haz alma sevinci, bugün “indirim”lerin 
endüstriyel ağırlığı altında yoksunluklarımızı 
linç ediyor. İkinci Yeni’nin kırık aynası ve 80 
Şiiri’nin lirik komidini, Neo-Epik’in boy aynası, 
Felsef î Şiir’in el aynası, Madde-Şiir’in sirk ay-
nası kırılmıştır.

Bir biçim olarak yazı, tam da bu noktada 
akışkanlığından uzağa, anlamın biricik ta-
şıyıcısı olmaktan çok daha öte bir yere, el 
yazısının belirleyiciliğinin çok daha dışına 
bir yere, imgesinin daha tehlikleli şekilde bi-
çimlendirildiği yere, Makina’nın salt ve katı 
gerçekliğine gidiyor. Bir yüzyıl önce imgenin 
genellikle okurun retinasının arkasında bir 
yere düştüğü düşünülürse, hedeften oldukça 
fazla sapılmıştır.

Görsel Şiir, okuru bir barkod tabancası 
ile yer değiştirmeye, bir dakikalığına olsun 
onun ne deneyimlediğine tanık olmaya ça-
ğırmaktadır. Şairin, tıpkı Descartes’in ünlü 
adamı gibi “kör” olduğu, “iç gözünün” açık 
olduğu hayal dünyasının dışına, bir Makina 
olarak Yazı’nın ve araçlarının soğuk, robotik 
ve neredeyse “dilsiz” coğrafyasına davet edi-
leceksiniz. Şairin, gerçekte ne görebildiğini 
görebilmek için, yazıya daldırılmıştır. Artık 
bu anda, ortaya atılmış lekeler, oradan bu-
radan kağıdın üzerine serpiştirilmiş tipografi 

dahil olabileceği fikri, henüz ortada yoktur.

Peki bunun sebebi ne olabilir? Her şey 
birbirine karıştığına olacaklardan korkma 
eğilimi mi yoksa, deneyin alanına girmesi 
sebebiyle “sanatların birbirine karışmasına 
taraftar olmayan” Garip’in baskın sesi mi? 
60 yıldan fazla zamandır, şiir ve okuma, ge-
nel kültürün bu kadar zayıfladığı bir ülkede 
(eğitim seviyemiz ortalama 3.5 yıldır) durma-
dan daha derin/rafine okuma talebine doğru 
nasıl endam etmiştir? Bu gerçekçi bir talep 
olabilir mi? Yoksa dipte, aslında Cumhuriyet 
Popülizmi’ne karşı -Garip şiiri ve sonrası- olan 
derin bir karşı çıkış mı vardır? Şairin “sunum” 
arayışı, kadim bir arayıştır. Her ne kadar bizde 
“opsis” ile Yunan’ın kurduğu ilişkinin mah-
remiyeti hiç kurcalanmamış, aslında hiç bir 
şairimiz, modern anlamda “piyes” kıvamına 
bile katmanlandıramamıştır şiirini. Sesi kıstı-
ğımızda şair ile politikacı arasındaki “sunum” 
farkı nedir? Diplerinde, köklerinde belagat 
aşkı mı yatmaktadır, yoksa acaba, modern an-
lamda hiç “söz hakkı verilmemiş, hiç sahnede 
dinlenmemiş” olmanın ezikliği mi bu tür bir 
şair profili ortaya koymaktadır? Sözlü Kültür 
Şiiri’ne olan bu özlem, tedavi edilmemiş bir 
çocukluk hastalığından başka nedir? Siya-
setçinin gönlünce kullanabildiği “audience” 
hakkını/rahatlığını şair, sünnet çocuğu kadar 
bile rahat bulamamıştır, Şiir Matinesi şansının 
uğramadığı kuşakları kasıp kavuran bu “bir de 
beni görsünler” halinin diğer marazları gizli 
mi kalmaktadır? Kim kimi kandırmaktadır? 
Şair, Kitap arkasına sıkıştırılan kişi olarak, en 
öndeki, en gür “seslenmeyi” talep etmektedir. 
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yazılı/basılı kültürünün ölüsü yatmaktadır: 
Yazının ölüsü. Bu yazı, elbette herşey ola-
rak resimdir. Parıltılı ışıkları ile Optik görme 
sınırları içinde kalan, kışkırtıcı bir araç ola-
rak Reklam panosunun, tarihi bilginin, ders 
kitabının, şiir kitabını da üreten matbaa ma-
kinasının sessiz uşakları olarak tüm harfler, 
mürekkebe bandırılmak üzere hazırlanmış 
“izler”in hepsi, görsel şiirde, gözün yeniden-o-
kuması için bir takım evrelerden geçirilir. Bu, 
tekniğin, insanîleştirilmesidir. Bu anlamda 
görsel şair, bir tarayıcıyı fonksiyonu dışında 
kullanabilir, bir daktilonun, bir klavyenin, bir 
kelime-işlem yazılımının doğasını tersine çevi-
rir. Çünkü, karşımızda duran “tekno-dünya”nın 
söylem alanı tüm bu araçlardan başka hiç bir 
yerde “hata”ya zorlanamaz. Bu, teknolojiyi 
edilgenliği ile değil, değişmeye zorlayarak 
tüm etkinliği ile bozarak kullanmak demek-
tir. Bu, insanca ve evet pek insanca olandır. 
Bu, size yapılanları, onlara geri iade etmektir.  
Öncelikle belirtmek gerek, görsel şiir halkın 
eline geçmiş “avangard”tır. Bugün, görsel şiir 
ile uğraşanların hepsi 1929’da Müstakiller’in 
ellerine devlet tarafından verileni, kendi evle-
rinde bilgisayarları, mürekkepleri, tarayıcıları 
vb. ile gerçekleştirmektedirler. Bunda hiç bir 
şüphe yoktur. Altının kalın bir çizgi ile çizil-
mesi gerekmektedir.

Modernleşmemiz, hiç bir şekilde Batılı 
modernizmi içeriden katetmeye çalışmamış, 
onu bir faz aralığı içinde geriden izlemiştir. 
Modern/i/te/yi içkin bir eleştiriye tabî tut(a)
madığından ondan faydalanmaya çalıştığı 
her noktada sorun yaşamıştır da. Çünkü 
modern 20. yüzyıl başında söküp atıyor ve 

kalıntıları, parçalanmış harfler, yeniden dü-
zenlenmiş ve daha çok “bitmemiş” halleriyle 
kompozisyonlarla şiir, kesinlenmiş kurallara 
bağlanmış estetiğine karşı durmaktadır. Yani 
“okumak” üzere alıştırıldığınız kalıpların, tem-
rinlerin ötesine geçeceksiniz.

Sinaî tipografinin hepimize öğrettiği, daha 
sonra güzel okuma ve yazma olarak belirlen-
miş tüm bu kurallar dünyasının karşısında 
gördüğümüz “gözün arkeolojik kazı” alanı 
olarak hayallerimizin, rüyalarımızın, umut-
larımızın, yıkılışlarımızın, varoluşlarımızın, 
uzviyetlerimizin, kendilik bilgimizin yerine 
fersah fersah ötelenmiş resim-yazıyı, deyim 
yerinde ise resmî-olamayan-yazıyı koyuyoruz. 
Bir söz ve yazı sanatı olarak Şiir, burada ilk kez 
bu akrabalıklarından sıyrılmış, mecazî anla-
mının ötesinde gerçek anlamı ile teknolojinin 
karşısında insanî olarak kalan tek şey, biricik 
yöntem olarak tarayıcının, daktilonun, klav-
yenin, yazı biçiminin, fırçanın ve bozulmuş, 
sakatlanmış, işlevsizleşmiş haliyle meydan 
okumaktır.

Denebilir ki, kağıdın üzerine bırakılacak 
herhangi bir leke, artık kağıdın malıdır ve 
anlam soyağacı içinde, şiirin tüm gizlerini, 
gözlerimiz için, yazı üzerinden temsil et-
mektedir. Bu, kapitalist anlam üreteci olarak 
“logo”nun, “slogan”ın propagandasının, kar-
şısında elimizde kalan tek pagan’dır. Görsel 
şiir, her anlamda ödüllendirmeye ve okurun 
“şiir metni” tarafından hazla, anlam afyonu 
ile ödüllendirilmesine karşı çıkar.

Görsel Şiir’de endüstriyel yazının ve onun 
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kadar çaresiz kaldığını araştırmak için yine 
babadan kalma erdemlere sığınıyoruz. “İyi 
yazmak, sıkı şiir, büyük şiir, düşüncelerin inci 
gibi dizilmiş hali olarak bilgece denemeler, 
en ince gösterge avcılarının, kılı kırk yaran 
araştırmalarına dayanan eleştiri metinleri”: 
Acemilik, efendimiz değil artık ve tarih tersin-
den okunamayacak kadar çok yüzlü, gösterge 
ile kaplı. Pastanede özenle hazırlanmış bir 
pastanın geometrisini, damak tadımızı kıvam-
landıran, katmerlendiren aromanın içeriğini 
düşünürken de kıyameti hızla bekliyoruz. 
Gusto sahibi yamyamlar ve barbarlarız artık.

Görsel şiir, bize şiir olarak dayatılan şeye 
soru sormaktır, çocukça, militanca sorular. 
Her türlü imgede, söz dizilişinde, harf sı-
ralanışında, ölçüde teknik olarak kendisini 
yüzyıllardır gizleyen ve öteleyen Şey’in ken-
disine saldırmaktır. En son durağı taş ya da 
birinin mezarı olan Yazı’nın levazımına bak-
maktır biraz. Alegorisi yapılamayacak olan bir 
gösterge, bir simge, bir Şey aramaktır. Olsa 
olsa, en azından yaşantımıza sokulmaya 
çalışılan endüstriyel yazma tekniklerinin et-
kilerinden kurtulmaya çalışmaktır. Ya da tam 
tersine bu etkilerden uzakta bir hayal dünya-
sında yaşamadığımızı fark etmektir. Tüm bu 
reklamcıların yetenekleri, geçmişlerimizde 
bulup, açığa çıkartıp, bugüne uygulayıp, 
süsledikleri kadîm yoksunluklarımızdan 
besleniyor ya, işte görsel şiir reklamı, cingılı 
yapılamayacak hallerimizin şiiridir.

Görsel şiir  olarak sunulan şey, 
yazamadığımız, çizemediğimiz şeylerin sığa-
sıdır. Yazamama, çizememe ve kaza yapma 

yerine yenisini temellerine kadar indiği şeyin 
içinden buluyordu, köklerine baktıkça Moder-
nizm aynası ona dar da gelmedi değil. Bizde, 
misal Kübizm, yerinden edemediği “nargile 
içen adamı”, “yoğurt satıcısını”, “orta oyuncu-
su”nu, yeni bir biçim içine sokmaya çalışıyor, 
bu ödünç alınmış keskin hatlar ve renkler, ne 
ressamın figür karşısındaki konumunu, ne 
de konunun tablo üzerindeki bütünlüğünü 
sarsabiliyordu. Bir dönüştürme işlemi olarak 
“kübizm” böylelikle fazla biçimli bir vitray ya 
da kutsalından arındırılmış minyatör olarak 
güdüklüğünü gizleyemiyordu, kimbilir. Tek bir 
spot ışığının altında, gölgelere nizam vermek 
fazlaca zorlaşıyordu.

Modern Türk resmi örneğin, batılı görsel 
sanatların hiç birine gönülden kılıç çek-
memiştir. Modern Türk şiiri, kuruluşundaki 
akıldışılığı, irrasyoneli hatta irreel olan şey-
leri neredeyse unutmaya çalışmış, bunun 
yerine (zamanın ruhuna belki de uygun ola-
rak) olumlayıcı, birleştirici olandan medet 
ummuştur. Bugün irrasyonel olandan, me-
tafizik olana çizilecek çizgi ile Lirik/Epik şiir 
tarihimiz serimlenebilirken, akıl tarafında yer 
alan şiirden, gerçekçilik namına ne kalmış-
tır? Bütün o kurucu metinlerin hiç biri, icad 
etmeye çalıştıkları geçmişin, sadece taşa, yal-
nızca taşa ve illa ki taşa vurmuş hallerinden 
sıcak değildir.

Bugün belki de ilk kez, Noel Baba’nın ol-
madığını düşünüyoruz, hayretle: yaşadığımız 
çağın her saniyesinin, her milimetre kare me-
kana vuran zulmünün karşısında “edebiyatın”, 
“şiirin”, “felsefenin” ya da “sanat”ın neden bu 



Önsöz 81

sınanacaktır, orası açık. Aklımızda kalan şey, 
şiirden sonra mıdır, yoksa o şey oradadır 
da, tüm durağanlığına, sessizliğine rağmen, 
şiir tarafından mı açığa çıkartılmaktadır? 
Şiir metninin, şiir dediğimiz şeyin dinlenme, 
istirahat yeri olmadığı ya da onun bir nevi 
kapasitör olmadığını kim söyleyebilir?

Ben daha önce elimi açık ettim ve en son 
genç dizeci şaire, o beyit mantığından vaz-
geçmesini söylerken bunu tekrar ettim 1. 
Kelimeler, raflara özenle dizilmeyi bekleyen 
şeyler değildirler ve şiir, dize dize iletişimi 
ehlileştirmek zorunda değildir de. Lokomotif, 
apartman düzeni içinde şiirimiz. Bir başı, bir 
sonu, bir eşiği ve sonunda okuru bekleyen bir 
“haz/anlam” hediyesi var. O klasik tanımlama 
içinde “gürültü”nün yerini hafife almak gibi 
bir lüksümüz ya da onu hesapların ötesine 
fırlatmak gibi bir ayrıcalığımız var mı?

Ekonomik davranmalıyız, yani şiir arındırıl-
malı! Aşikaren deneyimlediğimiz her deneyim, 
yaşantımızın sürekliliğini alt üst eden her 
türlü “kaza”dan arınmış bir şiir? Şiirin görevi-
nin, Dilin çeşitli hallerini düzenlemek olduğu 
nereden çıktı? Birbirine yakın şeyleri, görün-
tüleri, kelimeleri, sözleri hafızamıza atarken, 
hatıramıza da atıyor muyuz? Yoksa bunların 
hepsi, sabahtan akşama kadar hiper-mo-
dern kentte algı eşiğimize girip çıkan ve çok 
azını gerçekten düşünerek erittiğimiz, trilyon-
larca “işaret” gibi bilincin az biraz dışında mı 
konumlanıyor?

Karşılaştırma, mübadele ve mütekabili-
yet fikri, modernlerin (Baudelaire özellikle) 

haklarımızın, karıştırma, birbirine sokma, 
öteleme, parçalama, sıkıştırma, saçmalama 
haklarımızın geri alınmasıdır, teknolojinin 
elinde rehin tutulan Şiir’le ilgilidir . “Bun-
dan ne anlayabilirim?” koşullanmışlığına 
karşı, “bundan hiç birşey anlamak zorunda 
değilsin” küstahlığını göstermektir. Okurun, 
bakanın, gösterge ile metnin derinlerindeki 
bir zaman içinde ödüllendirilmesine karşı 
çıkılmasıdır. Bir edebiyat dersinde “şair bu-
rada şunu anlatmak istemiştir” sorusunun 
hiçkimse tarafından yanıtlanamamasıdır. Ve-
rilen yanıtların, yapıttan -ki hiç bir zaman 
tam değildir- bakanın kayıp göstergeleri, ha-
yaletleri ile sınırlı kaldığı bir cehennemdir, 
muhtemelen.

Fakat bunun dışında, aşırı-modernleş-
tirilmenin kurbanları olarak biz sıradan 
vatandaşların kullanmak zorunda kaldıkları 
dil karşısında takındıkları tavırdır. Gündelik 
dilin getirildiği hale ve bu halin fraktallanmış 
gösterisine kuralsız bir Türkçe ile bakmaktır. 
Bir şey anlatılamaması için yanyana getirilmiş 
bu harfleri, bu daktiloyu, bu mürekkebi, bu 
bilgisayarı, bu dizeleri, bu kelimeleri başka 
indirgenecek şeyleri kalmayana kadar ele-
mek, elemek ve unufak etmektir.

O halde soruyu baştan ve en sade hali 
ile sorabiliriz. Şiir nedir ve nerede ikamet 
etmektedir? Bu kritik soru, zorlu birkaç yı-
lın ardından küllerinden yeniden doğarken, 
yığınların, kitlelerin arasından önümde yürü-
mekte. Yer sorusuna indirgenmiş gibi görünse 
de bu soru bir katman, bir yörünge ya da 
bir elektron bulutu sorusudur da. Olasılıklar 
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dönüştürme olduktan sonra, elde edeceği-
miz birim, düzyazıda karşılığını bulabilecekse, 
onu “sanat” ya da “estetik” adına kesip biç-
mekle elimize ne geçiyor? Şairaneliğin ya da 
despot akılcılığın hortlamasından başka ne-
dir ki bu? Hangi kitap formatı yeterlidir şiir 
için? Hani sözlük, gerçekten şairlerin elinde 
kutsal kitap gibi yükselmiş? Hiç biri!

Bu anlamda, ben şair için en uygun çalışma 
şeklini, olanı, olan cinsinden ifade etmek ola-
rak özetlemek istiyorum. Ne palimseste, ne 
ayna ne de yapboz, sadece tarayıcının boş 
ekranı. Su dolu tekneden (ebru) elektron ve 
ışık dolu tekneye (tarayıcı) yeni bir poetika. 
Dokunmatik ekranlı bir ebrunun özlemi ile 
yanıp tutuşuyorum, şiir adına..

Biçim, biçim! diyerek kafamızı bozan kişi-
lere karşı şunu demek isterdik. Biçim, sizin 
kullandığınız dil içinde, kastettiğiniz şeyin dı-
şında bir de “ekin kaldırma zamanı” olarak 
anlam bulmuş. Eğer bunu araştırma zah-
metine katlansaydınız, muhtemelen “form” 
kelimesinin kafanızda, zihninizde, muhay-
yilenizin dar sokaklarında düştüğü halin 
ne kadar içler acısı olduğunu sezebilirdiniz. 
Bu dilde, ekin, çoğu kez “yazın” anlamına, 
“edebiyat” anlamına da kullanmışsa eğer, 
modern zamanlar için kullandığınız “biçim” 
kelimesini kullanırken bin kere düşünmeniz 
gerekmektedir. Neden mi? Çünkü “Biçim”, ta-
rım toplumunun ürettiği bir kelimedir. Tıpkı, 
“şekil” kelimesinin bir anlamının da “dayak” 
olması gibi. Peki “ekin” kelimesinin “tarım 
toplumuna” ait olmuşluğuna ne demeli? Ke-
limenin anlamları böbrek taşı düşürtecek 

modern olmalarını sağladı. “İnsan beyni” diye 
yazar [w:Baudelaire], “kocaman ve doğal bir 
palimpseste değil de nedir? Benim beynim 
bir palimseste’dir ve seninki de, ey okuyucu. 
Sayısız düşün, imge, duygu katmanları, bir-
biri arka sıra, ışık kadar yumuşak bir tarzda 
beyninize gelmiş konmuştur. Sanıldı ki, bun-
ların her biri, kendisinden daha önce geleni 
derine itip gömüyordu.” 2

Baudelaire’in izinden mi gitti bilinmez, 
Freud da konuyu, yap-boz ile açıklamaya 
girişti. Belleğin ya da algının, saklama kapa-
sitesi hakkında bugün elimize geçen, onun 
aynı zamanda işleme potansiyeli ile de ilgili 
ise, ne palimsest, ne de yapboz, ne de ayna, 
ne de takas alanı (bilgisayar terimi) yeterli 
olacaktır. Çünkü yazılan, izi kalan ya da kay-
dedilen şeyin, boyutları ya da şekilleri ya da 
sıkıştırılması ya da kodlanması hakkında hiç 
bir halt bilmiyoruz.

Dilin kendi genetiği içinde, deneyim ile 
arasına mesafe koymak hatta ondan önde 
gitmek gibi bir cin fikirliliği vardı. Hayatımıza 
giren “sözler”in çoğu, Dilin bu cingözlüğünden 
kaynaklanıyor. “Apaçi”, “emo”dan tutun da, “ay 
inanmıyorum”lara kadar. Fakat, bu genetik 
havuz, her bir haltı da ifade etmeye yaramı-
yor. Bunun için hala şiire ihtiyacımız var, ama 
şiirin bu anlamda kelimelere güvenmemesi 
gerekiyor. Hatta, açıkça belirtmek gerekiyor, 
yeni şiirin yolu, kelimeden falan geçmiyor. 3

Çünkü “kelime”, buradaki küme ile Orada 
Olan arasındaki ilişikiyi bütünlemek için 
hızca yavaş ve etkisiz kalıyor. Her işlem bir 
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öz’den kasıt nedir? Öz, Hegel’in benzetmeyi 
sevdiği şekilde bir meyve midir? Çiçeğe ya da 
meyveye varırken kaybolan, tekrar meyvenin 
içinde çekirdek olarak yerini alacak şey olarak 
“öz” nedir? Kelimeler midir örneğin? Türün 
(Gazel, Rubai, Hece vb.) katılsal bilgisi mi-
dir? Örneğin bir gazel yazmak istediğimizde, 
bize bunu nasıl yazmamız gerektiğini söyle-
yen bilgilerin toplamına biz ne diyoruz? Ve bu 
bilgilerin hepsi, yazılmış gazellerin hepsinin 
ortak özelliği ise, o zaman aslında yeni bir 
gazel yazmak mümkün müdür? Yeni bir gazel 
yazdığımızda, aslında türü bize tanıdık kılan 
şeylerin baskısından kurtulabileceğimiz bir 
alan var mı? Sonuçta bir şeyi bir şey yapan 
“biçim” midir “öz” müdür ya da düzeltirsek, 
aslında bir şeyin Varlığı mı, yoksa Özü mü 
önce gelir?

Mecra olmadan bu soruların hepsi saç-
madır. Şiirde, tam da bu noktada, biçim, 
içeriği asla belirleyemez, biçim, içeriği an-
cak sınırlayabilir. Türler bunun için vardır. 
Bugün kafamızda büyüttüğümüz, arkaik tür-
lerin hepsi, içeriği hapsetmek, onu ekmek ve 
biçmek için ortaya atılmış şeylerdir. Modern 
zamanlarda, sanatçının simge/imge üretim 
kapasitesi ve ortaya çıkardığı şeyin çerçevesi 
düşünüldüğünde, bizim türden anladığımız 
sadece “ne ekersen onu biçersin” klişesi ile 
özetlenebilir.

Bu açılardan bakıldığında, Şiir’in nerede 
olduğu, Şiir’in Varlığının nerede olduğu so-
rusu, sadece “biçim/içerik” dualitesi ile 
açıklanamaz. Ekin, eğer yetiştirilmek isteni-
len meyvenin, yetişmesi için geçen süreç ise, 

kadar fazla. “Yazmak” kelimesinin yerel ağ-
zıda kullanım alanları nereye dayanıyor? Bir 
bakınız;

Yazmak (TDK)

    - Hamur açmak. - Sofra hazırlamak, kurmak. - Sermek, 
açmak, yaymak (halı, örtü, yatak vb. için). - 1. Yarmak, çizmek 
(et ve balık için). 2. Bitki gövdelerini bıçak ile yarmak. 3. Ezip 
incelterek genişletmek (et için). - Gelin yüzü süslemek. - Saç ta-
ramak. - Yaklaşma belirtir yardımcı eylemdir: Çamurdan ayağım 
zıyıptı düşe yazdım. - Geçmek. - Ayırmak. - Büyü yapmak. - Şorah 
üzerini muntazam aralıklarla keserek yağlarını sarkıtmak - < ET 
yazmak,: yazmak; açıp yaymak; muntazam aralıklarla yarıklar 
açmak; yaylamak || meyhtup yazmak || hamıri yazmak: ha-
muru yaymak || kebap yazmak: kebep yapılacak et parçasını 
enine uzununa bıçakla çizmek || dağ yazmak: yayla yaylamak - 
şaşmak, yanılmak; çözmek; yazmak - 1. Nakşetmek, resmetmek, 
süsleyip bezemek. 2. Yaymak, dağıtmak, açmak. - 1. Şaşırıp 
yanılmak, hata etmek. 2. Hedefe sabet ettirmekte yanılmak.

Bir sürü yazar, çizer, 80 yıldır “biçim” ko-
nusunda yazıyor, çiziyor. Bu yazıların %99’u 
“biçim” kelimesinin Batılı karşılığı ile iş gör-
mektedir. “Form” ifadesinin bizdeki kullanım 
“formu” neredeyse arkaik’tir. Sözlükteki an-
lamı şudur: “Sanat ve edebiyat eserlerinde 
dış görünüş, form.” Fakat “form” gerçekten o 
mu demektir? Kelimenin kökü belli değil bir 
kere. “Form” kelimesinin “morphe” ile iliş-
kisini etimoloji sözlüğü yazıyor. Çoğu yerde 
mecazi olarak “doğa” anlamına geldiğini de 
öğreniyoruz. O zaman yolumuz “Ekin”den “Bi-
çim”e geldiğinde ne görüyoruz? Yaptığımız 
benzetmelerin verimlerini, o tatlı meyvele-
rini yiyemiyoruz bile. Sonuçta biçim, biçme 
işi olarak, karşımıza çıkıyor. Biçilmiş bir şeyin 
biçimi olarak “şiir”den bahsettiğimizde, ne 
demek istiyoruz? Örneğin “biçim mi önce gelir 
öz mü önce?” diye bir soru var mıdır? Burada 
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olmadığını, bizden uzakta olan şeylerin “kü-
çük” olmadığını herhalde kendisi de bal gibi 
biliyordur (ya da tren raylarının bizden uzak 
bir noktada birleşmesinin bir yanılsama ol-
duğunu da biliyordur).

Hatırlarsanız, bu “değer ve yeni” konu-
sunda birkaç tuhaf yazı ile karşılaşmıştık 
geçtiğimiz günlerde. Bunlardan biri açık açık 
bu işlere kafa yorulmamasını, zaten yapılanın 
yapıldığını -bininci kez- söylüyordu. Tabi bu 
“yeni” ile uğraşmak isteyenler için gönül kırıcı 
bir uyarı olabilirdi. Fakat, 2000’li yıllardaydık 
ve kimsenin hiç bir otoriteyi sallamak gibi 
bir zorunluluğu yoktu. O yoldan dönenlerin 
de pek sesi çıkmadığı için, biz bize kalmayı 
tercih ediyorduk, ediyoruz. İkinci yazı ise, ki-
şisel olarak pek de tanış olmak istemediğim 
bir “beklenti” ya da “amaç” çerçevesinde şi-
iri, edebiyatı döndüren, ona çeşitli “değer”ler 
atfeden dileklerle yazılmıştı. Nilay Özer, bu 
çerçeveyi yeterli bulmamış olacak ki biraz 
daha açmış ve bir yazı daha yazmış Hece Sayı 
159, Edebiyatın Özerkliği içinde Nilay Özer, 
“Değer Tabii!” sayfa 93. Yazıda yine şair ve 
şiire bir sürü özellik, eklenti yüklenmiş. Önce 
önemli anlar;

    “Şiir söz konusu olduğunda yapısal, biçimsel, sözcüklerle 
ilgili tüm seçimler daha büyük bir önem kazanır çünkü okur 
şiirle iletişim kurmaya çalışırken şairin neyi neden seçtiğine 
dair birtakım kurgular oluşturamıyorsa, şiire çağrışımsal bir 

anlam bile atfedemeyebilir.”

Okur ile şiir arasındaki uzaklık sandığı-
mız gibi “çok özel” anlarda kapanmıyor. En 
azından biliyoruz ki, şiir sanatı kendine atfet-
tiği dolaysızlığı sayesinde Dil yetisinin içine 

biçme ya da koparma, toplama ya da almanın 
nasıl ve nerede gerçekleştiği kadar, bir şeyin 
neden portakal olduğu sorusu ile de iç içedir. 
Bugün bir şiiri kitabı, neden şiir kitabı, bir şiir 
neden şiir sorularına verilen tüm basma kalıp 
cevapların hepsi, aslında Şiir denen türün, ne 
kadar endüstrileşmiş ve üzerinde uzlaşılmış 
olduğunu bize göstermiyor mu? Görsel Şiir, 
yazının “yaymak” anlamına tam da denk gel-
mesi ile, neredeyse “yazının içinden çıkıp” 
gelmektedir ve yüzünüze doğru bağırmak-
tadır. Uyanın artık!

Çünkü sizin kafanızdaki “biçim” fikrinden 
bugüne, “enformasyon” kelimesinin ancak 
büyüsüne ulaşılabilir! Osman Çakmakçı’nın 
klişe kabilinden sorduğu sorunun altında 
aradığı cevapların bizi çıkardığı yer de tam 
o biçim / içerik travmasının ve çaresizliğinin 
dışa taşmasından başka nedir? “Biçim dev-
rimci olacak ki ona uygun öz kendini görünür 
kılabilsin.” Biçim ile içerik, Hansel ile Gratel 
gibidir bizim şiirimizde, orası açık. Ve Heid-
degervari cümle kurulumları, bizde bilmece 
etkisinden başka ne bırakabiliyor, eğer kar-
şında örneğin şu var ise?

Görsel Şiir’e kafa yormadan, biçime kafa 
yoramazsınız. Ve hiç denemeden de, deneysel 
şiirden bahsetmeniz çok saçma görünüyor. 
İnsan “bildiği” bir şeyi yapar, bilmediği bir 
şeyi yapmayı dener.

Günümüz şiiri bence bu Şiir Tarihi’ne dair 
biçim ve içerik iddialarını şiirinde göstermeli 
ve “akıl yürütmeyi” bırakmalıdır. Örneğin 
Perspektif’in bir yanılsama olduğunu, gerçek 
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aslında, tarihsel olarak kendi okurunu değil, 
en uç noktada “şairini” yaratan bir simülas-
yon. Yani şair, şiiri kullanarak önce okuru, 
daha sonra da “şairi” yaratıyor. Birbirimizi 
kandırmayalım, okurumuzun -özellikle dizeli 
şiir için- bizden zeki olmasını, bize, şiirimiz 
hakkında düşündüklerini anlatması falan pek 
de hoşumuza gitmiyor. Onun bizi okumasını 
falan istediğimiz de yok o kadar. Simülasyo-
nun uç vereceği iki olasılık var. Okur = hayran 
(yani her zaman enerji eşiği olarak bizden 
aşağıda) ya da okur = şair. Özerklik isteğimiz 
kendi okurumuzu üretmek ile, Kanon için şair/
okur üretmeye mi yarıyor?

   
“Özerklik; şair ve şiirle okur arasındaki döngüyü kurar. Şiir 

okumak insanı özerkleştirir.”

Şair, şiir ve okur arasında kurulabilecek 
en hakiki ilişkinin bir “döngü” olarak ortaya 
konması, bu ilişkinin beklentiler ya da ih-
tiyaçlar sistemi üzerinden kurulmasına da 
olanak sağlayabilir mi? Örneğin okuma ve an-
lama arasında okurun hazza yaptığı yatırım? 
Duygusal olarak eşiklerinin zorlanması ve en 
sonunda -okumak ve anlamak için harcadığı 
zamandan sonra- eline geçen o şey? Barkod 
tabancası ile okur arasındaki benzetmeyi 
yaptığımda bu, şairlere çok tuhaf ve yadırga-
tıcı gelmişti. Oysa barkod tabancası ve onun 
işlevselliğini sağlayan barkod ile şiir ve okuru 
arasında “okuma” açısından büyük benzer-
likler var. Bize ilkel geliyor olabilir o tür bir 
okuma, çünkü estetikten yoksun görüyoruz ya 
da anlamsız. Oysa barkodun vaad ettiği şey, 
çizgilerden okuyabileceğimiz metne dönüşen 
bilgi oldukça hayati, ekonomik ve minimal bir 
bildiridir, örneğin: 17.50 TL, 23.10.2009 16:00, 

yerleşebiliyor. Hatta daha önce de tartıştık, 
düpedüz Gündelik Dil diye sınırlandırılmak 
istenmesine rağmen, Şiir’in bir tür olarak 
Dil’in türev(ler)i ile ilişkisi gerekli olsa da, 
yeterli değil. Ayrıca Dil Yetisi dediğimiz şey, 
simge/sembol üretimini sadece neden söz 
ya da yazı ile sınırlamış olsun ki? Yani Şiir’in 
levazımının sadece “sözcük”, teknolojisinin 
sadece “dize” olması fikri, hem kısıtlayıcı hem 
de indirgeyici bir şey değil mi? “Dil” ve onu 
kullanabiliyor olmamız kendi başına nasıl da 
bu kadar “bilindik, tanıdık” hale geldi? Şu-
rada yazıyı öğrenmemiz 5000 küsür yıl ama 
bu dünyada varoluşumuz ondan çok daha 
eski olsa gerek?

“İyi bir şiir okurunun, şiir bağlamında iyi eğitilmiş birinin 
saflıkları giderilmiş, sözcüklerin ilişkilerini sorgulayabilen, de-
neyimlere ve gelişmeye açık, bağlayıcı güçlerden özgürleşmenin 
yollarını arayan, yaşadığı çağı ve çağın sorunlarını kavrayabilen, 
acı çekebilen, acıyla başetmeyi öğrenebilen, özgüvene sahip, 
kendilik değeri ve farkındalığı yüksek biri olduğunu söyleyebi-
liriz. Şiir bir özerklikten doğar, okurun da en büyük dönüşümü 

bu yoldadır.”

Eğer okur, özelleşmiş ve motive edilmiş, 
Özer’in bahsettiği gibi alımlama yolları ve 
eşiği açısından bu kadar tatmin edici bir du-
rumda ise, neden şiirimizi okuyor? Onla gidip, 
çay içsek daha iyi değil mi? Belki ondan öğ-
reneceklerimiz vardır?

Yukarı(Şair)’dan Aşağı (Okur)’ya bir Akış 
(şiir) ise eğer aranan, bu tür bir hiyeraşiyi 
kurabilecek bir kaldıraç sistemi ne zaman 
icad edildi? Şair, bir okur ile değil tam da 
burada Baudrillard’dan ödünç alalım, bir okur 
simülasyonu ile şiir yazıyor. Bu okur simülas-
yonu, hadi orada da biraz daha ileri gidelim, 
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fiziksel olarak inşa edilmiş olsa da artık işe 
yaramaz hale gelmiş sistemlerin, donanım-
larına ihtiyaç duymadan, sadece yazılım ile 
yeniden inşa edilmesini ve sistemin pratikte 
aynı tepkileri ve sonuçları vermesine yarıyor 
bu yöntem. Basit bir örnek vermek gerekirse, 
artık çalışmayan, parçası bulunmayan ama 
zamanında bir sürü yazınızı kaydettiğiniz çok 
eski bir işletim sistemi ve onun içindeki prog-
ramları, şu anda kullandığınız işletim sistemi 
içinde de kullanmak ister miydiniz? Örneğin o 
eski konsolda oynadığınız oyunları, bugün o 
konsol olmadan sadece yazılım ile şu andaki 
bilgisayarınızın içinde tekrar oynayabilmek? 
Konu sadece oyun üzerinden düşünülmesin 
diye, ufak birkaç hatırlatma, yeni teknoloji-
ler ve çipler, artık birbirlerini emüle edebilen 
sistemler için de geliştiriliyor. Örneğin Virtual 
Box isimli program bunu ve VMWare uygu-
lamaları, çip/işlemci mimarisini de etkiliyor.

Bilgi, böyle her şekilde ve şartta sakla-
nabilen bir şey olmadığı için, dönüştüğü her 
biçim/mecra ilişkisinin, o bilginin saklanma, 
tutulma, yeniden işlenme biçimlerine de 
etkisi var. Belleğimiz de zaten böyle çalış-
mıyor mu? Bildiğimizi sandığımız her bir bilgi 
parçasını sakladığımız yer ve onu hatırlama 
sürecimiz de böyle karmaşık, verimsiz ve bir 
o kadar da eksiltili değil mi? Hatta ilkel yer-
leri yok mu beynimizin? (Örneğin Amigdala)

Anayoldan buraya sapmamız, Amigdala’ya 
kadar gelmemizi sorgulayan okur için belir-
teyim, Nilayözergiller ile aramızdaki farkları 
ortaya koymak içindir bu sapma. İmdi, görü-
yoruz ki, şu anda bizim yazdığımız şiir değil, 

istanbul. Ve bunu kalınlı uzunlu birkaç çizgi 
ile yapabiliriz.

Barkod, barkod tabancası ve arada dö-
nüştürülen bilgi, gayet özerk ve özel. Biz 
baktığımızda anlayamıyoruz değil mi? Bu-
rada insanî olmayan bir şeyler var gibi geliyor 
bize. Oysa şiir, uzunlu kısalı çubuklar yerine 
örneğin 29 harf ve sözcük/sözlük karşılıkları 
ve bunların olası anlamları, yan anlamları, 
mecaz anlamları, sesleri, vurguları ile gayet 
gelişmiş olsa da, yine de semboller kullan-
mıyor mu? Noktalama işaretlerinin daha az 
yadırgatıcı geldiğini bize öğretilmiş olma-
larından dolayı fark etmiyoruz belki ama 
hayatlarımıza girişleri ve vazgeçilmez olma-
ları çok uzun zaman önce olmadı. Ve onların 
ikame ettiği şeyler de “yazının iyiliği için”di 
ve “söz” ile ilgiliydiler. Bu dönüşümün sadece 
Batı ile ilgili olduğunu söylemek nankörce 
olacaktır çünkü ideogram ya da hiyeroglif 
gibi, hat gibi şeylerin ucu hiç de Batı’da değil. 
Ama bütün o icatlarımızdan sonra bilgisayar 
programlama dilleri Batı’nın işi.

Ama sorun geçişler değil, Söz-Yazı ara-
sındaki dönüşümün kaçınılmaz olması idi. O 
tarihsel dönüşümden sonra önümüzde bu tür 
geçişleri anlayabilmek için birkaç yöntem var 
diye düşünebiliriz: Transformasyon, Simülas-
yon ve Emülasyon.

İlk iki kavramı elbette biliyorsunuzdur. 
Sonuçta ikisi ile de içli dışlı olduk, olmakta-
yız. Ama Emülasyon, bambaşka bir ihtiyaçtan 
kaynaklanıyor. Veri kaybı ve biçimlendirme 
sorunundan. Şöyle ki, artık kullanılmayan ve 
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O zaman tarihsel şiir anlayışı ve onun üre-
tim süreçlerini izleyerek varabileceğimiz yer 
nedir diye sorulursa, bunun Poetik Doğru-
culuk (Soylu / Soysuz ya da diğer lirikler), 
Mcdonaldlaştırma (Slogan şiir, re-Garip şiiri, 
İkinci Yeni-esk şiir, sub-Hece) ya da Samimi-
yet Endüstrisi (80 Şiiri, Felsefi Şiir, Toplumcu 
Gerçekçi Şiir, İslamcı Şiir, Modern Şiir, Cinsi-
yet Ayrımını Unutmuş Gibi Görünen Şiir vs) 
gibi yöntemlerle ne kadar yapılabildiğini gö-
rebilmek için elimizde oldukça fazla örnek 
var. Bunların ortak özellikleri, şiir tarihi adına 
kabul ettikleri ve itiraz etmedikleri hatta bi-
rer hipotez değil, tam tersine “a priori” kabul 
ettikleri başlıklardan oluşuyor. Bu kabulleri 
sorgulamaya çağırmaktan başka elimizde bir 
çare de yok. Sorgularken ortaya çıkanları da 
sergilemekten başka, çare de yok.

Çok daha makro düzeyde bakarsak, bu “a 
priori” şiir sanatı adına, bize öz/varlık tartış-
ması yaptıracak düzeye gelmiş durumda, bir 
çırpıda sayabiliriz onları;

    - Şiir, sözcüklerle yazılır (çünkü sözcük, 
29 harften çıkartabileceğimiz en sıkı ürün-
dür) - Şiir, mısralarla/dizelerle yazılır. (çünkü 
yazı, listeleme ihtiyacından doğmuştur) - 
Şiir, tanımlanamaz. (çünkü Dil Yetisi, Dil ile 
açıklanamaz) - Şiir, duygu ve düşüncelerin 
ritm, ahenk vs. gibi tekniklerle anlatılmaslı-
dır. (Sözlükte öyle yazıyor) - Şiir, estetik (bu 
anlamda güzel) ile sıkı sıkıya bağlıdır. (Tarih-
selliği içinde nefasetini korumak, köklerini, 
damarlarını göstermek için)

Böyle gidiyor. Gördüğümüz gibi çoğu şeyi 

genel olarak insanların şiirden anladıkları 
şeyleri düşündüğümüzde (örneğin Milliyet’in 
blog sitesinde şiir yazanlar, gazetelere şiir 
gönderen amatörler vs) öyle veya böyle bu 
insanların da “şiir” diye bir başlıkla içli dışlı 
olduklarını ve o kümeye bizim de girdiğimizi 
itiraf etmemiz gerekiyor, öncelikle.

Bu itirafı yapabilirsek, bu insanların Şiir 
Tarihinin Beyni diye bir şey var ise, onun 
Amigdalası ile şiir yazdıklarını rahatlıkla göre-
biliriz. Bu gördüğümüz zaman, bahsettiğimiz 
okur değil ama o okurda yapmayı düşündü-
ğümüz yatırımın da oradan geçtiğini itiraf 
edebilirdik. Biz, hem o kadar apolloneks bir 
şey isterken, okurda yaratmaya çalıştığımız 
etkinin gayet diyonizyak olmasını istiyoruz, 
değil mi? Ama bu kadar uzun bir zıplamayı, 
geçişi, saniyeler içinde yapabilmek kolay 
mıdır?

“Şiirin işlevleri vardır. Estetik bir değer üretmek, bir dil icat 
etmek, gündelik ve toplumsal olanın dışındaki “öteki alanı”, 
“öteki gerçekliği” kurmak bunların başında gelir.”

Hem aşacak, taşacak (Pathos) hem de otu-
rup düşünecek (Logos), hem de “hah, evet, 
budur” diyecek (Ethos’umuza saygı göste-
recek), hem de “bunu kim yazmış, ne güzel 
yazmış” diyecek. Böyle bir “tüketici davranışı” 
varsa bile, herhalde alt alta dizilmiş kelimeler, 
cümleler için bu tepkileri vermeyecektir, değil 
mi? Artı şu soruyu da soralım, şeytanın avu-
katı olarak, gerçekten hangi şiir bugüne kadar 
kimde öyle bir etki bırakabilmiştir? Bıraktıysa 
ve o etki tam bir etki ise, o zaman o kişi bir 
daha şiir okuma gereği duymuş mudur?
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29 harfin oluşturabileceği en az iki harfli 
kelime sayısını düşünürseniz, anlamın ve adın 
ne kadar kısır kaldığını siz de hesap ede-
bilirsiniz? Çin’de 30.000’i aşan ideogramın 
sebebini düşünmek gerekebilir tekrar. Ama 
sadece “kalp” için 30 tane işaret biraz fazla 
değil mi? Muhtemelen değil..

Yasakmeyve’ye “şair ve korkusu” dosyası 
için bir yazı yazmam istendi. Uzun uzun dü-
şündüm, araştırdım. En azından 3-4 sayfalık 
bir yazı çıkarmak istiyordum. “Korku Müzesi” 
isimli bu yazının yerine görsel şiir gönder-
dim, ismi “KorkuCell”. Çünkü, yazdığım ya da 
yazmaya çalıştığım her şey kısaca “yalan” 
olacaktı. Böylece bir cep telefonu klavyesi 
üzerine, numaralar ve işaretler yerine birkaç 
gösterge / kelime koydum. Sonuçtan gayet 
memnunum. Bunu yaparken, görsel şiir pro-
mosyonu yapmak değildi aklımdan geçen, 
gerçekten “anlatılamaz” olanı, anlatılmaya 
kapalı bir şekilde göstermekti. Yoksa diğer 
yazı şöyle şeyler barındırıyordu içinde;

“Öl, etimoloji sözlüğüne bakarsak, ‘yaslık, 
ıslaklık, ıslak toprak, katık, ekmekle yenen 
nesne’ anlamına geliyor. Fakat yaşam, yaş-
lılık, yaş ile ölümün altında yatan o ıslaklık 
arasında bir bağ kuramıyor sözlük de. Yaşa-
mak bizde bir oluş bildirir, benim düşünceme 
göre, bir durum değil. Belki bir durumu ifade 
edecek şekilde de türetilebilir fakat yine de 
yaşam ile ölüm arasındaki farkı anlatmak ko-
nusunda yetersiz görünüyorlar.”

Ve şu parça da var;

neden kabul ettiğimizi, bunların neden böyle 
olması gerektiğini Şiir Tarihi dışında bir şey ile 
açıklamamız mümkün değil. Bu karma tanım, 
kendisini TDK’daki tanımda bütünlediği için 
de, aslında “tutan şiir” de ondan öte bir yerde 
konumlanamıyor. En azından şimdilik. Yani ne 
kadar yazarsan yaz, son sözü Devlet söylüyor, 
sözlük söylüyor, ansiklopedi söylüyor.

Görsel Şiir’in -hadi benim icadım oldu-
ğunu düşünün- nasıl bir imkan olduğunu 
kavrayamamış herkese tek tek gidip, durumu 
basitçe anlatabilmek? Bunu dener miydim? 
Tarafları ikna etmek? Bir yanda diline her gün 
tecavüz edilen yığınlar, bir yanda bürokrasi-
nin paraflı lehçesi, bir yandan köylüleri ve 
memurları sarıp sarmalayan kültürsüzlük ce-
reyanları, bir yandan “özgürleştirilen” gençlik, 
bir yandan insanın gözlerini kör etmek iste-
yeceği kadar güzel türkçesi ile Cemil Meriç, 
bir yanda Necip Mahfuz’un ölümü, bir yan-
dan bir ayrımı adlandırmaya çalışan ve bunu 
ilk kez yaratan ve bu ayrımı da “açılım” diye 
bize yutturmaya çalışanlar. Hegel’in hayale-
tini mezarında tersine çevirecek derecede 
tarihte yerini şaşırmış taşralı politikacıları-
mız var. Bu durumdan gurur duyunuz bayım!

Herkes kısaca. Alışveriş merkezleri, “two 
mail” adındaki bir tekstil markası, “Seinfeld” 
gömlekleri satan dükkan, “dirty boys” isimli 
başka bir tanesi, karşılarında “biat möble” 
ve ortalarında bir kısrak gibi uzanan her yer. 
Gösterilen şey ile gösterge arasındaki uçu-
rumun kapanamayacağını iddia eden Derrida 
mıydı? Öyle bir kuruyemişçi var..
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pazarlayan hep devlet oluyor? Türkçe ile is-
tediğimizi söylemek ve yazmak konusunda ne 
kadar özgürüz? Gerçekten de istediğimiz her-
şeyi ifade edebilmek için donanmış durumda 
mıyız? Peki ya göstermek istediklerimiz? Son 
100 yıllık hali ile bu göstergeler sistemi, ke-
sinlikle “Sözlü Kültür”ün ötesine geçebilmiş 
değil. O kadar “kazanım” boşa mı gitti?

Öyleyse şiirin anlam ile ilişkisi Devlet’in 
dilinden Birey’in kozmozuna geçtiğinde kı-
rılmak zorundadır! Bu kadar. Kırıldığı yerde 
deformasyon kaçınılmazdır. Çünkü Devlet, 
bütünlüklü konuşur. İşte görsel şiirin peşin-
den koştuğu o kırılma, o çatlak, o insanları 
rahatsız eden keyfilik de buradan gelir, geli-
yor. En korkuncu nedir, en korkuncu, eleştiriyi 
kurmak için eldeki bütün sözcüklerin yeter-
siz kalmasıdır. Ve bundan daha da korkuncu, 
başka araçların olmadığından habersiz ka-
larak, mecraların ağır tonajlı kayargalarında 
omurgasına kadar kırılmaya çalışırken, “biz” 
demeye çalışmaktır.

Modern Türk Şiiri’nin kısmî felç geçir-
diği noktalar var. Bu noktalar, neredeyse 
“yeniliklere küçük düşme pahasına” direnç 
gösterenlerle ilgili. Belki böyle bir antoloji 
bile yapılabilir: Modern Türk Şiiri’nde Ye-
ni-Muhafazakarlar (*). Ve böyle bir antolojide, 
emin olabilirsiniz ki, sadece “sağcı” olarak 
bildiklerimiz yer almayacaktır.

Hayrete düşüren görüşler, çocukça tavır-
lar, korkunç bir dil, bir uslüptan yoksun, çeviri 
olduğu her halinden belli olan yakarışlar, te-
orik çözümleme adı altında, başka hiç bir dile 

“Yaşam ile yaş, ıslak, canlı arasında bağ kurabiliyoruz yine 
de, bugün bile. Fakat “ölüm” ile “ıslak yer” arasındaki bağ, biraz 
ürkütücü. Ölmek ile yaşlanmak arasında bir bağ var diyor söz-
lük, anlaşılabilen bir bağ. Çünkü “yaş” şu anlamlara da geliyor: 
“dirilik, parlaklık, aydınlık, örtme, gizleme, saklama”

Evet de, buradan nereye gidilebillir? Yazı-
dan umudu kestiğim an, kendimi “başkasının 
ölümü”nü anlatmaya çalışan biri olarak gör-
meye başladığım bir andı. “Ölüm Dünyevi mi?” 
gibi soruların ötesine de geçemeyeceğime 
göre, görsel şiir en iyisidir dedim. Diyorum 
ya, sonuçtan ben gayet memnunum.

  
Satan ile Santa: anagram. Muharebe(-

Savaş) ile Muhabere (Yazmak, yazışmak): 
anagram ve tesadüf olamazlar.

Bürokrasi sınıfının ürettiği bir söylemler 
yığını var karşımızda. Bürokrasinin karıldığı 
toprağın mayasında yer aldığı için, asla sor-
gulayamayacağı türden söylemler. Eğitim 
buna göre, ilerleme ve kalkınma buna göre, 
aslında zenginleşme bile buna göre. Çoğu kez 
“yahu bu jipleri, BMW X5leri kim satın alabili-
yor” diye hayretle soruyorum. İhale toplumu 
olarak adlandırdığım toplumsal fazın ürünü 
bunlar. Devletin şiir ihalesini uzun zaman 
önce sonlandırdığını biliyorum. Muhtemelen 
İsmet Özel ile kişisel olarak anlaşabildiğim 
tek nokta bu. Behçet Kemal Çağlar’ın millet-
vekilliğinden sonra meclise şair girmiş mi? 
Giren şairlerin hangisi şair olarak aramızda 
endam etmiş? Bu konu incelemeye değer.

Aramızdan şair olarak meclise gitmek 
isteyen var mı? Ama devlet-millet ilişki-
sinde neden ikilikleri inşa eden ve onları 
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hiç bir zaman bu işler bulaşmaması da işin 
cabası. Bu gerilimli ve eksiltili görüntüyü ya-
ratan etkenler bunlar bana göre. Öte yandan 
baktığımızda, şairin bireysel bir çıkışı yaka-
lamak istemesi, kendi meşruluğunu siyasal 
iktidardan ya da resmi şiir tarihinden almaya 
direnmesi de düşünülebilir. Ama manifestola-
rın hali, siyasi iktidar arkasında durmadıkça, 
“marka oturtma” konusunun çok çok düşük 
bir ivme ile seyrettiğinin de kanıtı. (Örneğin 
Yeni Bütüncüler ya da III. Yeni, bu tartışma-
lar için de “ne o, ne de o, öyle birşey işte” 
tadında kalmıştır.)

MANİFESTONUN ACZİYETİ

Yeni politikalar olmadığı için, yeni bir dil 
de peydahlanmıyor. Bu en büyük derdimizdir. 
Politika bizde, çok olan için azla ifade edi-
lenlerin toplamı. Çünkü “Biz/ler” söyleminin 
yarattığı, yaratabileceği en büyük etki ancak 
böyle dile getirilebilir(**). Görsel Şiir tartış-
malarının yarattığı etki, burada da kendini 
göstermiştir.

Son 20 yılın yayın faaliyetlerinin yarattığı 
dünyayı tanıma, bilme isteği ve bunun ge-
tirdiği içselleştirilmemiş, aşkınlaştırılmamış 
“çeviri dili ve dünyası”, bunca hızı kaldıra-
mayan yerli yazarın şirazesini de bozmuş 
görünüyor. Şaka değil, “Varlık ve Hiçlik” dili-
mize yeni “kazandırıldı” ve arkasında yatan 
hikaye de gecikmelerin sebeplerini anlatı-
yor. Sonuçta faz farkı konusu önümüzde hala 
duruyor. Ve bağlanmak istediğimiz Batı Kül-
türü’nün nasları, zirveleri ile tam anlamı ile 
tanışabilmiş değiliz. Fakat, bu tanışmama, 

çevrilemeyecek zırvalar..

Bütün bunların da bir zenginlik olabile-
ceğini düşünmekle birlikte, Modern olarak 
adlandırılan şeyin, aslında nasıl da süs bit-
kisi gibi bir kenarda tutulduğunu da görüyor 
insan. Bizde modern, muhafazakarlığın önün-
deki “peçe” olma yoluna girmiş de haberimiz 
yokmuş.

YENİ POLİTİK ANIN DİLİ

Notlar’a aldığımız metinlerin, parçala-
rın ortak noktası nedir diye sorulursa, bir 
kez manifesto yazmanın ve bu manifestoya 
manifesto demenin imkanları, artık Modern 
zamanların bize sunduğu imkanlarla, çe-
lişkilerle ilgili değil, bu görülüyor. İşin acı 
tarafı, Manifesto adı altında yazılan metin-
lerin -özellikle son 20 yılda- oldukça kişisel 
bir bakış açısının esiri olması gerçeğini es 
geçemiyor insan. Uygulanamaz Manifestolar 
bunlar. Çünkü, bir başkasını dışlayan taraf-
ları var.

Ama bu Gariplik, aslında biraz da dilsiz-
likten kaynaklanıyor. Çoğu kez manifesto 
yazanlara “boyalı kuş” muamelesi yapılması, 
Garip’ten sonra resmi ideolojinin “olur” ver-
diği hiç bir manifestonun yaşama hakkının 
olmaması (İkinci Yeni’nin bir çıkış metni yok-
tur ve bu manidardır) da cabası. Ayrıca resmi 
ideoloji ya da iktidar aygıtlarının, modern 
edebiyat&kültür&şiir gibi konularda parti 
programlarından sarkan birkaç klişe dışında 
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gösteriyor. “İmge” konusu da buradaki en can 
alıcı tartışmaların tepesine yerleşti ve görüldü 
ki, İmge, türk şiirinin bilinçdışından geliyordu. 
Bugün de bu açık kapatılabilmiş değildir. Bah-
settiğim gibi modernite ile aramızda kurulan 
bağ, aslında bizi ayırması gereken bir bağ 
olarak tasarlanmış. Ve modern sonrası bu 
bağın işlevinin tam da istenilen kıvama gel-
mesi, son 5-6 yılın, görsel şiir tartışmaları ile 
ortaya dökülen halinden görülebilir. Açıkcası, 
cahilliğin, Cumhuriyet dönemindeki kapalı za-
manlar dışında, bu kadar “göze sokulduğunu, 
meşru sayıldığını” ben görmedim. Ve Principia 
ile aramızdaki faz farkı hala devam ediyor. 

Görsel şiir, şu anda Şiire yöneltilmiş en 
ciddi eleştiri ve pratik olarak önünüzde 
endam etmektedir. Benim tahminim daha 
enteresan konvansiyonların oluşması yönün-
dedir. Bu da Modern Türk Şiiri için bir ezber 
bozma sahası olacaktır. Ayrıca tuhaftır, bizim 
yazdığımız Kılavuz’un önü, böyle böyle de ka-
panmıştır. Halbuki, uygulanabilecek, iletişim 
kurulabilecek hem yanında hem de karşısında 
durulabilecek, ender metinlerden biridir bu 
kılavuz.

2008’le ilgili tartışmalar yoğun olarak de-
vam ederken, bir yandan ben de neyi eksik 
bıraktığımızı keşfetmeye çalışıyorum. Çalışı-
yorum çünkü aslında teorik alandaki tüm bu 
tartışmalar, iki pratik alanda -biri genel, biri 
özel- hükümsüzleşmeye başlıyor. Bu durumu, 
bir nevi Poetika Gerilimi ya da Poetikal Faz 
Farkı olarak adlandırabilirim sanıyorum.

Çünkü bir yandan benimle aynı kuşakta 

yarım yamalak tanışma, “taklit” üzerinden 
sürdürülebilir bir hale geliyor. Hem öyle, hem 
de böyle bir dille. Arkasında sınıfsal bir des-
teği (burada sınıf elbette burjuvazi olacaktır) 
almadan, ortaya atılan Modern Manifesto Mi-
ti’nin yapıp ettikleri bunlar bize. Oysa, akım 
manifestoları, bir sınıfın uyanış metinleridir 
de. Ya da ortaya çıktıları çağın çocuklarıdırlar 
bunları kaleme alanlar. Ve tarihsel avangardın 
metinleri olarak da önümüzde hesaplaşıl-
ması gereken şeyler olarak durmaktadırlar. 
Ayrıca tuhaftır, dadaist, sürrealist manifes-
tolar bilinir de, her nedense, o arada yer 
alan De Stijl’den pek bahseden olmaz şair-
ler arasında.

YENİ FAZ FARKLARI

Konuyu görsel şiire getirirsek, yapılan 
eleştirlerin büyük bir kısmı bize “şiirin ne ol-
duğu” konusunda çeşitli kanıtlar getirmeye 
çalıştı. Ve bizi “dışarlıklı” olarak işaretlemeye 
de dikkat ettiler. Tuhaftır, görsel şiire (kaldı ki 
görsel şiir sadece bizim ‘icadımız’ olarak al-
gılandı) karşı harekete geçirilen tüm tarihsel 
eleştiriler, yine de görsel şiirin köklerinde yer 
alan metinlerden ortaya çıktı. Dikkat ediniz, 
görsellik ve şiir konusunda söylenen her eleş-
tirinin içinde, kökünde ya Dada ya Mallarme 
ya da buna benzer “klişeler” vardır. Şiir ve 
görsellik konusu öyle can alıcı bir noktadır 
ki, “içeriden” kanıt gelememiştir. İkinci Ye-
ni’den bir itiraz gelmemiştir ya da Garip’ten. 
Bu tuhaf değil mi?

Tuhaf ve bu da zaten karşı eleştilerdeki 
metin kalitesini, tartışma zenginliğini falan 
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bozuyoruz. Bu deformasyon gayet bilinçli 
yapıldığı için, her aşamasını ele veriyor. Şiiri 
okunur kılabiliyor olduğu için bu işlemlere 
gönülden bağlıyız.)

Düzyazı, Roman, Deneme, Makale, Fıkra, 
Öykü vb. olarak 100 yıldır aldığı yolu küçüm-
seyecek değilim elbet. Fakat yine de Sözlü 
Kültür ile Yazılı Kültür arasındaki geçişte, Şi-
ir’in asla vazgeçmediği alışkanlıkları var. Bu 
alışkanlıkların, kafamızdakini, gönlümüzde-
kini, yazıya geçirirken şekil değiştirmesine 
tanıklık ediyoruz sadece. Aslında şiir olarak 
gördüğümüz şey, temel olarak fenomolojik 
ve hermenötik birkaç fonksiyonun birlikte 
çalışması. Aslında şiir olarak gördüğümüz şey 
Düşünme’nin fraktallanmaya çalışması.

Yaklaşık 400 yıldır düşünmeyen bir Dilin 
torunlarıyız. Düşünmeyen, düşünceyi gecik-
tiren bir Kültür’ün. Şiirimizin bu dil üzerinden 
gelişmesi, Düşünce dünyalarımızın gelişme-
mesi ile bağlantılı biraz. Bize, bu dil, baştan 
eksik, gedik veriliyor. Sadece bir otomata in-
dirgenmiş algı aygıtlarımız, kısa süreler için 
belleği dolduruyor ve boşaltıyor. Kafaları-
mızda çalışan Vect Motoru için yazılmış bir 
şema var. Bu şemaya göre işliyor tüm algımız. 
Buna izninizle post-pragmatizm ya da Mc-
Donaldlaştırılmış Pragmatizm demekte bir 
sakınca göremiyorum.

İKİNCİ YENİ

Hal böyle iken, İkinci Yeni’nin (hareket, 
akım, tür?) aramızda endam edişi ve tartış-
malarımıza konu edilişi de, yukarıda saydığım 

olan insanların -ki birlikte çalıştığım, ko-
nuştuğum, günümü geçirdiğim kişiler bunlar, 
okudukları en güncel kitap Garip ve Safahat 
(tuhaf bir ikili oldu farkındayım, ama bendeki 
durum bu) ve adlarını bildikleri en güncel şa-
irler ise, lise müfredatından kopya. Bu genel 
durum. Özel durum ise, Söz/Kelam-Yazı-Gra-
fik arasındaki ilişkileri yeniden ele almayı 
öneren bir türden (görsel şiir ve türevlerin-
den) bahsederken, yine sadece Söz/Kelam 
tekniklerinden bahsetmek zorunda kalmak.

Örneğin hala Dizeyi/mısrayı şiirin bir birimi 
olarak almak gibi, çaktırmadan yaptığımız bir-
şey var. Mükemmel Dize, Süper-Pozisyon ilkesi 
vs. gibi şeylerin 100 yıldan fazla hüküm sür-
mesi şaşırtıcı. Hem de Divan Şiiri’nin sonunu 
bile bile şaşırtıcı (bomboş dizeler yığını, bedîî 
yığma ve sonra yağma). Dize/Mısra artık şiirin, 
taşıyıcı mecrası olamayacak kadar yıpramış 
halde. Bu, artık gösterge sistemine geçmiş 
olmamız ile açıklanabilir belki. Bizde kurallı 
cümle, tüm öğeleri ile kurallı cümle travması 
var. Öznesi, yüklemi filan olmayan bir argü-
man, bizim için ölümden beter. Çünkü şiirden, 
sanattan alabildiğimiz yegane bal, Anlam. En 
büyük haz bu.

Okuru bununla ödüllendiriyoruz. Aslında 
kendimiz de bunu bulmayı seviyoruz. Şiir, 
temel olarak kafamızda şekillenirken, önce 
kurallı bir cümlenin taşıyıcılığında geliyor. 
Çünkü neden-sonuç ilişkisine bağlı tüm Me-
tafizik, Psişik modus, bundan besleniyor. 
Çünkü hala (verili) Dil’den medet umuyoruz.  
 
(Kafamızdaki kurallı cümleyi daha sonra 
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Şiir’e gelebilecek kadar gelişmiş değildi. Şunu 
unutmayalım, Modern Türk Edebiyatı, hiç bir 
şekilde ülkenin somut koşullarından soyutla-
narak, “modern” sayılamaz. Kendi içinde kat 
ettiği yol ne kadar uzun olursa olsun, mimari, 
müzik, roket teknolojisi ve işçi maaşlarından 
filan soyutlanarak “ileriye” doğru sallanamaz!

İkinci Yeni’nin türk modernleşmesi içre 
eleştirel enzim olarak (Tarihselliğinden tutun 
da, cinselliğe, lirizme, epiğe, resmi ideolojiye 
bakışı kadar) bir faz farkının icabına bakmaya 
çalıştığı açıktır. Ama dikkat! Bu istenilen mo-
dernizmin yan etkileri üzerinde çalışmaktadır 
(o yüzden de samimidir), fakat yine dikkat, 
Modern’in Enternasyonalliğine (giderek küre-
selliğine) cevap verememiştir. Örneğin İkinci 
Yeni, yabancı edebiyat kitaplarında hala “an-
lamsız şiir” olarak geçer. Batı’da anlamsız şiir 
diye bir şey yok. Bu geçişsizliğin sebebi, aşırı 
yerelliktir.

Hiper-yerellikten beslenen bir şiir, elbette 
ilk elde, resmi ideolojinin ilericilik (poziti-
vizm, pragmatizm, merkez/çevre ilişkileri, 
sınıfsallık, erkek-kadın ayrımı, milliyetçi-
lik, modernleşme vs.) adı altında çevirdiği 
dolaplara karşı çıkar. Zaten olan da bu 
olmuştur. İkinci Yeni’ye bakıldığında, post-
modernizmden çok önce post-modern olan 
ve modernden çok sonra modern olandan 
sesler gelir. Ama, bunun çok da “yerinde” ve 
“zamanında” olduğunu iddia edemeyiz.

İkinci Yeni şairlerinin resmi olarak kabul 
edilenleri sistem tarafından ödüllendirilmiş-
lerdir. Hiç bir ayrı bırakılmamıştır. Zamanın 

durumlardan nasibini alıyor.

Örneğin geçen yıllarda İkinci Yeni ile (ye-
niden) hesaplaşmamız, hatta, deney ile ilgili 
olarak neredeyse, artık temsilcileri aramızda 
olmayan İkinci Yeni’den feyz almamız gerek-
tiği yönünde fikirler aldık. Bunlara ek olarak 
örneğin Necatigil’in çalışmalarının (Hasan 
Akay’ın ilgili alanı olarak) da bu minvalde 
incelenebileceği görüldü. Örneğin Amil Çe-
lebioğlu üzerinden biliyoruz ki, Türkçenin 
devasa envanteri içinde deneye, şakaya ol-
dukça fazla yer verilmiş, Garip’in şu kısacık 
ömründe, el attığı konular arasında yer alan 
“resim vs şiir” konusu da işin içine katılmış. 
Kendi adıma Ahmet Haşim’de, Yahya Kemal’de 
deneye olan değil ama “görselliğe”, modern 
ve klasik resmin kültürümüzdeki eksikliğine 
dayalı olarak daha da gelişen hallerine ilgi 
de göstermişliğim var. Tüm bunlar bir araya 
geldiğinde, kimi bu işler için “yeni-biçimci” 
gibi bana “eskisi neredeydi ki?” sorusunu 
sorduran, kestirme ve kısa-devre yanıtlar bu-
lurken, kimi de “figüratif şiir” diyerek, yazı ile 
grafik’in ilk çağlarına götürerek, anakronizm 
yaşattı.

En güzelini bana kalırsa, Süreyya Evren 
söyledi. Bizde izlenebilecek bir avangard okul 
ya da yönelim olmadığı için, Modern Batı’nın 
(özellikle Batı) portföyünde yer alan akım-
lardan, bir demet hazırlanarak -ya tutar ya 
tutmaz, ama şık durur- edası ile gitmiş bu 
işler.

İkinci Yeni konusuna gelinirse, İkinci Ye-
ni’nin zihinsel altyapısı, henüz, örneğin Somut 
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de, dilimizin, ne yazık ki, yeni durumları, eski 
durumların dili ile anlamaya ve anlatmaya 
çalışması. Diyebiliriz ki, şiir dahil dilimiz hiç 
bir şekilde sözlüğü geliştirmiyor, ikame edi-
yor, anlamını geliştirmiyor, bir tek kelimeye 
çok daha fazla anlam ekliyor.

Örneğin tüm 20. yüzyıl sanatına rağmen, 
“biçimcilik” diye birşeyden bahsediyoruz biz. 
Nedir “Biçimcilik?” diye sorduğumuzda, bunun 
az önce yukarıda anlattığım gibi kavramla-
rın yanyana sığıştırılmasından ve düşünsel 
tembellikten başka birşey olmadığını görü-
yoruz. Edebiyatçımızın bahsettiği “Biçimcilik”, 
geçen yüzyılın kavramı olarak, gerçekten şim-
dinin “hiper-biçim ve içeriği”ni karşılayabilir 
mi? Kavramlar, kelimeler bu kadar çeşitle-
nebilirken, karşımızda şiir için “Söz” diye bir 
halt çıkartıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Bu 
“söz” içinde “logos” geçen şey ile aynı ise, 
Nike logosundan daha fazla tanınan sözler 
var mıdır hayatımızda? 20. yüzyılda sanatçının 
kazandığı “kod-simge üretme” özgürlüğüne 
ne oldu? Birbirinden bağımsız bir sürü kavram 
çifti, malzeme ve içerik mevcutta ışırken, hala 
Söz ve Lirik gibi kavram çiftleri ile debelen-
menin ne anlamı var? 19. yüzyıldan 21. yüzyıla 
yatay geçiş gibi bir şanssızlığımız oluyor, bu 
açık değil mi?

90 SONRASI

90 sonrasını tekrar konuşmamız gerekiyor. 
Özellikle “80 sonrası” denen klişeden arına-
rak ve mümkün olduğu kadar da ayırarak. 
1980 sonrasında olan ve olacak olan her-
şeyi bu terim ifade etmeye başladı bile. Edip 

eleştirmeni tarafından İkinci Yeni olarak ad-
landırılan şiirle pek alakası olmayan şiirler 
de meşrudur şu anda. Yani, bir nevi kabul 
edilmek için bir şeylerden ödün vermek zo-
runda bırakılmıştır.

Biz, ödün vermiyoruz. O yüzden görsel şiir 
ve sonrası modern türk şiirinden bahseder-
ken, lütfen, bunları bir kenara da not ediniz..

Yüzyıl-sonu Türk şairini bir kenara 
ayırmalıyız. Geçen yüzyılın -yani 20. yüzyıl- 
terimlerine ve söz dizimine o kadar batmış 
durumdayız ki, onun geçip gittiğini fark bile 
edemiyoruz. Daha 92 yıl daha içinde buluna-
cağımız bu yeni yüzyılı, ister kabul edelim, 
ister etmeyelim, bir öncekiden ayıran ton-
larca farklı yönelim varken, bir şekilde o 
ayrımı henüz yapamadık.

1990 sonrasında şiirimizde birşeyler ol-
duğu açık. Bu tam da 1990’lardan birkaç yıl 
ötede olmuş değil. Ağır ağır, çok derinler-
den bir çıkış, bir farklılaşma başladı. Bunun 
“garip” olduğu açıktı, ama “Garip” ile özetle-
nebilecek birşey değildi. Biz, bu gelişmelere 
henüz isim verebilmiş değiliz. Ama yinelemek 
gerekiyor, biz 20. yüzyılın geçip gittiğini henüz 
idrak edebilmiş, yazılarımıza, eleştirilerimize 
filan katabilmiş değiliz.

Bu durumun nedenleri çeşitli olabilir, 
örneğin yaşadığımız toplum, siyasetinden, 
futboluna kadar geçen yüzyılın ve ondan ön-
ceki yüzyılların halledemediği sorunlarının 
diline o kadar düşkündür ki, bundan etki-
lenmemek mümkün değildir. İkinci bir sebep 
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şiirsel bildiğimiz kalıpların dışında, kitap üret-
meye, kavram üretmeye ve bu kavramlarla, 
çeşitli ara-fazlarda, dolaşmaya, iş üretmeye 
çalıştığını görmek, sevindiricidir. 90 sonra-
sının en heyecan veren tarafı da, “deney”in, 
aslında şairin devlet eliyle şiir yazmadığı-
nın kanıtı olarak ortaya çıkmasıdır. Açık açık 
belirtelim, Ece Ayhan’ın kendisini yırttığı si-
villikten biz, nasibimizi aldık. Artık küçük bir 
klik içinde, bürokrasi ve kırtasiye kavgası ola-
rak şiir yok. O darlığı aştık. Artık ödüllerin 
hiç bir anlamı yok. Parti programı ile ilgimiz 
kalmadı. Kendi dergimizi kendimiz basıyor, 
kendimiz dağıtıyor ve kendimiz batırıyoruz. 
Ve battıktan sonra da bize hesap soran-
lara, istediğimiz gibi cevap veriyoruz. Orada 
da durmuyor, başka dergiler çıkartıyoruz. 

Özetlemek gerekirse, ben aşağıdaki gibi 
bir liste yaptım, 21. yüzyıl şiiri ile ilgili.

    biçimin keşfedilmesi
    “yeni” olarak tanınmaktan kaçış
    süper-bireysellik
    dadacı bilinç ve biçim
    kök-sap dergiler, yayınlar ve yayın anlayışları
    internet cemaatleri
    ready-made üretme merakı
    şiirin şiirselliğinden tiksinme
    önce yapıt, sonra anlam
    anlam arayışının çözülüşü
    göstergeyle iddialaşma
    yeniden-üretme, parodi ve nostalji
    şiirin levazımına mukavemet
    hiyareşi dışı şiir tarihi
    yatay organizasyonlar

    sınırları belirsiz melez türler

Görsel şiir yeni bir okur, yeni bir insan 
arıyor aslında. Belki çabalarımızın hepsi, 

Cansever’ane bir kaçış, Cemal Süreya’ya kök-
ten bir bağlanış, Uyar’a tuhaf bir tapış derken, 
biz bu şairlerin hayatlarının, şiirden ne anla-
dıklarının farkında olamıyoruz. Yani onlarla 
aramızda mesafe koyamıyoruz. Onları “liriz-
m”in çeperleri içinden görmeye çalışıyoruz ve 
bunun şiirinde uygulayanlar da hiç az değil. 
O zaman, 1980’lerin 1990’lara doğru evirdiği 
şeylere pek de yüz vermeyen, başka şeyler 
arayan ve bu başka şeyleri, sınıflandırmayı, 
adlandırmayı, hayatının ve şiirinin biricik di-
namosu yapanmaya çalışanları gözetmeliyiz. 
1990’larda şu anda yürürlükte olduğumuz, 
tartıştığımız birçok şeyi keşfetmeye başladık. 
Ve bunun üzerine gitmemiz gerekiyor.

Ben 2000’lerde keskin bir dönüş yaşayan-
lardanım. Bu dönüşümü yaşarken, kullandığım 
teorik temel ve araç gereç daha önce Türk 
şiirinde pek kullanılmış şeyler değil. Bunu, 
sırf kendim için yapmış değilim. O keskin dö-
nüşün, elbette bir sürü problemi olacaktır, 
ama öncüler bunun içindir. Kendimi bir öncü 
olarak gördüğümden değil, başka türlü ifade 
etmenin zorluğundan bu sıkıntısından öyle 
yazdım. Öncüler, genel olarak kaçar-göçer 
durumlarda yakalanırlar. Verdikleri fotoğraf, 
tuhaftır ama manzara da, ara-durumlardan, 
kararsız-fazlardan ibarettir. Örneğin bunlar 
“uzlaştırmayı” düşünmez. Ara-katmanlar ve 
kategoriler daha sonra gelir, oluşur.

Örneğin görsel şiir ile ilgili tüm tartışma-
ların yavaş yavaş, bazı açılımlar getirdiğini, 
az önce bahsettiğim “biçimsellik” denen şe-
yin, yavaş yavaş daha fazla açığa çıktığını 
görmek, aradan geçen 4 yıl içinde insanları, 
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Devam ediyor Kahyaoğlu, Ahmet Erhan Şi-
iri denen birşeyin açmazlarını sıraladıktan 
sonra: “Akdeniz lirizminin acı yüklü ruh halleri, 
bu ‘kentli’ şiirin de içine yedirilmiş. İç konuş-
malar kadar, ilginç bir görsel tablo kesitleri 
de çoğu şiirde ön planda.” Evet aynen böyle 
Ahmet Erhan’ın şiiri. Herşey, neredeyse por-
nografik bir acı çekme hali ile birlikte. Bunlar, 
ne felsef î kıvranmalar, ne de düşünsel bo-
yutta insanla kurulan ilişkiyi ya da ilişkisizliği 
anlatan travmatik şeyler. Birkaç hatıra, bir-
kaç kent ismi, birkaç düzgün dize ve bunların 
arasında algı eşiğimizi durmadan ehlileştiren, 
Erhan’ın acı çektiği şey ne ise, onu kara kara 
düşündüren bir kurgu. “Gündelik hayata iliş-
kin, hüzün yüklü, kırılgan tablolar bu şiirin 
yenilenmesinden çok aynılaşmasını çağrış-
tırıyor.” diye devam ediyor yazı.

Başta bahsetmeye çalıştığım gibi, şiirin, 
söylem alanı olarak kendisine seçtiği yer, 
zaman ve mekan tanımaksızın tekrarladığı kli-
şemsi şeylerin, Türkiye’de ortalama herkesin 
başına gelebilecek şeylerin bir tablosu gibi. 
Hepimiz aşktan acı çekiyor, hayata tutuna-
mıyor, iletişim kuramıyor, mahzun, sessiz ve 
bozuk bir varoluşu, yanlış yaşamlarımızın acı 
silosu ve dinamosu olarak görüp, aşırı sıradan 
bir hayatın eşiğinde, bizim gibi olanlarla, sı-
nıfsız ve sınırsız bir hüznü paylaşıyoruz zaten. 
Başarısız olmamamamız mümkün değilken 
ve tanımasak da, tanıştığımızda duyacağımız 
“yaşamöyküsü”nün tüm detayları az çok belli 
iken, neden eğişimiz, algımız, kültürümüz ve 
yeni şeyler öğrenme isteğimiz şiir tarafından 
böyle törpüleniyor?

‘konvansiyonel’ şiirin bizde ‘farkındalık’ duy-
gusu yaratamamasından ya da bu farkındalığı 
illa ki bir kaç çeşit tür ile sınırlamasından kay-
naklanıyor. Örneğin Ömer Şişman’ın “sahipsiz 
bir z raporu” şiirinin kuşağının diğer şairleri 
tarafından bir türlü anlaşılamaması bu tür-
den bir sıkışmanın ürünü. “Zehra sahipsiz 
değil üç jeneratörü oldu” başlıklı bir haber-
den yola çıkılarak yapılan bu şiir, ne insanca, 
ne de şiirce bulundu (şiirin hikayesi şurada). 
Hatta dalga bile geçildi. Halbuki altta yatan 
hikaye/haber, içindeki insansızlık fazı ile bir-
likte çalıştırılığında, şiirin, bildiğimiz anlamda 
şiirin, bunu “daha dramatik hale” getirmekten 
başka çaresi yok. Bu çıkışsızlığı insanların an-
laması neden bu kadar zor? Zehra’nın ya da 
Jeneratör’ün kahraman olduğu birkaç tema 
(özgürlük, sevgi, nefret, ölüm vb.) ile bildi-
ğimiz anlamda ‘dizeler’den oluşacak başka 
türlü bir şiir, gerçekten hikayenin binlercesi 
arasından çıkıp, algı eşiğimizi zorlayarak, onu 
bir şekilde bozarak önümüze bırakabilir mi? 
Altalta binlerce kez dizilmiş o satırdan şiir 
olarak bahsedebilmenin yolu, altındaki an-
latının şifrelerinde gizli belki. Bu şairin, belki 
de binlerce kez, o şiire başlamak istediğini, 
ama göstergelerin acayipliklerinden kendi-
sini bir türlü alamadığını da göstermez mi?

“Doğa, hüzün, çocuksuluk, aşk ve toplum, 
bu şiirin vazgeçilmez kaynaklarıdır.” diyor Or-
han Kahyaoğlu, Ahmet Erhan’ın kitabı için. 
Kitabı okuduğunuzda, muhtemelen her tür 
amansız hastalık teşhisi konmuş bir adamın, 
acı çeken ve her ne hikmetse “artık yazamam, 
şiir söyleyemem herhalde” diye endişlenen 
bir şairin ruh halleri ile karşılaşıyorsunuz. 
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Bu ikisinin birbiri içinde erimiş halini artık 
aramıyoruz. Çünkü birbirini var etse de, bir-
birini kısıtlayan bu aracın işleyişini geçersiz 
ve yetersiz kılan taleplerimiz var. Daktilo en 
temelde taş baskının “ideasını” taşır, tıpkı 
Sümerlerin kalıplarla harf üretmeleri gibi. 
Mürettipin yaptığı şey, artık makina ile ya-
pılmakta ve küçüktür. Daktilo kullanan biri, 
temelde büyük bir matbaada yapılan her işi 
sırayla ama çok hızlı bir şekilde yapmakta-
dır, tüm tarihsel süreci minimalleştirmiş ve 
işlevselleştirmiştir. 

Bu ve bunun gibi konuların edebiyatın 
kenarına doğru itildiği, endüstriyel olan ile 
pamuksu içerik arasındaki ilişkinin koparıldığı 
çağa çoktan girmiş bulunuyoruz. Görsel Şiir 
gibi alanların, avangard şiir üretimi açısın-
dan kayda değer tarafları, bu gizlenen ilişkiyi 
kurcalamalarıdır. Hiç matbaa görmemiş biri, 
kopya ile orjinal arasındaki bağı kavramakta 
zorlanacağı gibi, yazdığı şiirin gerçekten “hiç 
el değmeden okura ulaşacağı” yanılgısını da 
taşır. Böylelikle verbomotor (sözlü-hareket 
eden) kuvvetlerle çalışan şair tipi, 200 yılı 
aşkın süredir kullanılageldiği tüm iktidar 
yapıları tarafından tekrar tekrar üretilmek 
üzere aramıza bırakılır. Eleştiri, özgeçmiş, po-
lemik, deneme hatta poetika tarihsel yerine 
oturtma sağlandıktan sonra garnitür ya da 
meze olarak öne ve sona ya da araya yerleş-
tirilebilir. Bugün bize tanıtılan ya da önümüze 
sürülen şairlerin çoğu bir türün devamı için 
asgaride yer alan “ilişkiyi” yerine getirmekte-
dirler. Türün devamı için her şair, damızlık bir 
poetika uzviyetinden başka bir şey değildir.

Teknoloji bir çözüm önerisidir. Bilim ile 
bağlantılı olduğu için sorulan soruya ver-
diği cevabın “kesintili” olması doğaldır. Çünkü 
Batılı Bilim tarihi, “kesin” cevap vermek konu-
sunda çekimserdir, artık. Bir uygulama alanı 
olarak teknoloji ticari anlamda bu “kesintili” 
bölgeyi işgal etmiştir. İlk bilgisayar tasarı-
mından bugün çok ucuza satın alınabilecek 
bilgisayar hala temelde aynı çözümleri öner-
mektedir. Yan işlevler ya da buna benzer 
“eklentiler” ticarî kaygılarla üretilmiş izle-
nimi vermektedirler. Bilgisayar satın alırken, 
fazlası olarak bize sunulan “özellik”tir, “de-
ğer”lik değil. Özellik, o şeyin özüne ait bir 
parçanın, bütünün kenarına çıkarılmasıdır. 
Örneğin “sayfayı yazdır” komutu için yeni bir 
tuşun klavyeye eklenmesi gibi. Bu tuş olma-
dan da sayfayı yazdırabilirim. Fakat, bu tuşa 
basarak da aynı işlemleri yerine getirebilirim. 
Çünkü bilgisayar her zaman “print” komutunu 
dipte saklar. Buna ulaşmam daha da kolay-
laşmıştır artık. 

Değerlik ise, bir şeyin ancak başka bir şey 
ile ilişkiye girdiğinde kullanabileceği tara-
fıdır. Örneğin bilgisayara yazdır dediğimde, 
o sayfayı yazdırması için yazıcıya o belgeyi 
aktarmak zorundadır. Ama bunu yaparken, 
o ortama göre yazıyı biçimlendirmek ve 
değiştirmek durumundadır. Yazıcı ise, an-
cak bilgisayardan gelen veriye göre, belgeyi 
basar. Burada artık bir özellik, değerliğe 
dönüşmüştür. Bilgisayar ile yazıcı arasında 
iletişimi sağlayan şey ikisinin de ortak de-
ğerliği olan şeydir. Daktilo, kendi başına hem 
bir yazıcı hem de bir çoğaltıcı sayılabilirdi. 
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İnanılmaz Veri II koydum. Bir başlık gerekiyor 
muydu? Bu soru adlandırma etkinliğinin zihin 
sahibi olmanın önkoşulu olması ile bağlantılı 
olması yüzünden bir yanda dursun şimdilik. 
Bir şiire neden isim veririz? İlk yazıyı bulan 
uzak akrabalarımızın listeleme ve kayıt altına 
alma etkinliği olarak Şiir Tarihini Yazı’nın ta-
rihine eşitlediğimizde işler biraz daha berrak 
görünecektir. Sözlü Kültür şiirinin başlığı yok-
tur; türü daha baskındır. Çerçeveyi belirleyen 
bellek ekonomisi, Sözlü Kültür’ün hem akış-
kan hem de kayıt altına alınması güç yapısını 
kalkındırırken, aktarma / iletişim alanında 
sığayı budar.

Bloklar halinde (kelimeler, sözceler, söz-
cükler, motive edilmiş ve enerji kazandırılmış 
her Ses Öbeği) yapıya bakmayı alışkanlık 
edinmiş için, Sanatın bir araya getirme et-
kinliği daha dolaysızdır. İşte araba parçaları 
vardır ve bu araba parçalarından İnek’e ben-
zeyen bir şey inşa etmek  göz ve algı için 
izlenebilir bir etkinliktir. Mimesis en büyük 
yardımcımızdır. Çünkü teknik olarak görsel 
algımız şeylerin görüntüsünü “tamamlamak” 
ve “bizim için anlaşılabilir” birimlere dönüş-
türecek inanılmaz bir düzeneğe sahiptir. Oysa 
parçalanabilir son noktaya kadar parçalan-
mış bir Şey ile yeniden inşa faaliyeti böyle 
değildir. Bu yüzden en ufak birime kadar so-
yulduktan sonra tekrar bir araya getirilen 
‘şiir’ olarak Şiir, gerçek anlamda yapmak’tır: 
Eylemdir.

 
Eylemin, yazınsal olarak kas gücünden, 

şairin gövdesinden dışlandığı yer Sözlü 

Fizikte, 20. yüzyıl başlarında, çok önemli 
gelişmeler oldu. Bu gelişmeler, maddî ve 
madde-ötesi dünyanın da anlaşılması açı-
sından ufuk açıcı sonuçlar doğurdu. Bazı 
ikilikler ortaya çıktı. Örneğin ışık denen şeyin, 
bazı durumlarda “parçacık”, bazı durumlarda 
“dalga” olarak hareket ettiği gibi şeyler. Bun-
lar, elbette çok katı Newtonyen dünyanın, 
determinstik kalıplarında bazı çatlaklara 
yol açtı. Bu, ilerleme miydi yoksa gelişme 
mi? Orası henüz belli değil. Ama, şurası ke-
sin ki, “belirsizlik, görelilik, referans noktası, 
başlangıç noktası, mekan, zaman” gibi çok ke-
sin olduğu düşünülen şeyler, biraz sallantıya 
uğradı. Örneğin “ölçtüğümüz için sonucun sü-
rekli değiştiği” fikri var önümüzde. Yani sonuç 
(outcome) ölçtüğümüz için değişiyor. Örne-
ğin kaos teorisine göre, herhangi bir ülkenin 
sınırlarını belirleyen o hat, tam olarak ölçü-
lemez vs. Bu ve bunun gibi bilimsel bilgiler, 
sanatsal bilginin gelişmesine oldukça bü-
yük katkılar sağladı. Fiziki evrenin görünüşü 
hakkında artık daha fazla şey bilme eğilimin-
deyiz, Dünya’nın var olması bile Varlıkbilim 
açısından tuhaf bir önkabul olmaya başladı, 
şöyle ki, Dünya belki de Varlık’ın kendisi idi. 
Matematik, onca sağlam köprü inşaatına rağ-
men, kesinliksizliklerin odağı olmaya başladı. 
Modern Bilim bir torso kaymasına, bir odak 
değişikliğine uğramaya başladı.

***

İki üç gün önce iki şiir yaptım. Artık şi-
irin yapılabilen bir şey olduğu konusunda 
hiçbir şüphem yok. Ve bu yapıntı şiirleri de 
siteye ekledim. İsimlerini İnanılmaz Veri I ve 
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sayesinde sönükleştiği bir Dilsel şimdi oluş-
turuyordu. Buna gerek vardı çünkü Reklam 
Dili ile Rüya Dili’nin kesiştiği yerde gündelik 
dil oluşuyordu. İkinci Yeni bile bu gündelik 
içinde etkisizleşiyordu. Modern şiir tarihi ola-
rak bildiğimiz ve esasında Hece ile başlayan 
süreç aldatıcı bir temsil görevini Dile ve Dev-
lete karşı gerçekleştirirken, bu kadar yoğun 
ve karmaşık bir dokuya nufüz edemiyordu. 

O halde soruyu baştan ve en sade hali 
ile sorabiliriz. Şiir nedir ve nerede ikamet 
etmektedir? Bu kritik soru, zorlu birkaç yı-
lın ardından küllerinden yeniden doğarken, 
yığınların, kitlelerin arasından önümde yürü-
mekte. Yer sorusuna indirgenmiş gibi görünse 
de bu soru bir katman, bir yörünge ya da 
bir elektron bulutu sorusudur da. Olasılık-
lar sınanacaktır, orası açık. Aklımızda kalan 
şey, şiirden sonra mıdır, yoksa o şey oradadır 
da, tüm durağanlığına, sessizliğine rağmen, 
şiir tarafından mı açığa çıkartılmaktadır? 
Şiir metninin, şiir dediğimiz şeyin dinlenme, 
istirahat yeri olmadığı ya da onun bir nevi 
kapasitör olmadığını kim söyleyebilir?

Kültür’ün sonu olabilir. Çünkü o-anda-söz’ün 
aşkın temsilcisi olarak şair, kayıt edilmeye ge-
rek duymayan bir ses/söz envanterinin hem 
kasası hem de mevzuatçısı olarak dinleyenin 
gözü ile kulağı arasında bir hizada durmak 
zorunda. 

2003 yılından itibaren kafamda bir soru 
yumağı belirmeye başlamıştı. Bu yumağın 
içinde gündelik araç gereç, şiir, deney, gör-
sellik, hata vb. gibi şiir ile ilişkilerini bugün 
bile yerli yerine oturtmakta zorlandığımız 
kavramlar vardı. Şiir tarihinin modern zaman-
larda ana akım şiire verdiği önem ve alan 
içinde sadece simgesel, imgesel düzeyde işe 
katılan bu öğelerle ilişki kurabilen Tarihsel 
Avangard ya da kenarda kalanlar olabilmişti. 
Yani tuhaf bir alana girmek üzereydim.

Türkçe’deki imkanlarla böyle bir poetika 
kurmak oldukça zor görünüyordu. Gözden 
kaçırılmaması gereken şu sanıyorum, bizim 
yaşadığımız ve büyüdüğümüz zaman içinde 
üretim/tüketim ilişkileri kökten değişmiş ve 
bu değişimin tüm etkileri, 1990’lardan itiba-
ren hem göçle hem de kentsel dönüşümle 
karmaşık bir yapı oluşturmuştu. Bildiğimiz 
ikili (binary) ilişkiler yerini karşıtlıklara bıra-
kırken, iki tarafın argümanlarını görebilmek 
imkansızlaşıyordu da. Fakat bu iki tarafın 
çoğu kez birbirine mahkumiyetini sezebiliyor-
dunuz. Çok kenar bir noktadan bakıldığında, 
Modern Şiir olarak görülen şeyin içinde bu 
kadar çok “söz” olması şaşırtıcı olduğu ka-
dar da yorucu idi. Çünkü bahsettiğim dönem, 
Söz’ün her fazının çoğalmakla birlikte etki-
sizleştiği aynı zamanda klişe + deformasyon 
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FIG 1-21 Zinhar 5. sayı Kapak Görseli, 2005. 
Zinhar bir dergi olarak ilk kez 2004 yılında 
yayınlandı. Son kez sahneye çıktığında ise 
yıl 2005 idi. 6. sayısının tasarımı sırasında 
bir dergi fikrinden vazgeçildi. 
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ZİNHAR NEDİR?

Zinhar, 2003 yılında ufak bir web sitesinde başladı. Bu site, çok genel olarak şiir ve şiir üzerine yazıların yer alacağı bir girişim 
olacaktı. Ayrıca dergiyi bir şekilde elektronik ortamda çıkarmaya ve insanlara ulaştırmak için yollar aramaya çalışıyordum. 
Çünkü böyle küçük girişimlerin normal matbuat yolu ile okura ve diğer yazarlara ulaşma yolları çok kısıtlandı ve yoğunluk 
yüzünden, kalabalık yüzünden o trafiğin içinde akması zorlaştı. Burada zaten internet üzerindeki ilk sayımızın “Merkez-Kaç” 
olması da tesadüf değil.

Zinhar, bir şekilde internet üzerinde “şiir” adı altında yayın yapan ve şiirin 90’lı yıllardan sonraki basiretsizliğini, onun tarihini 
ve nesnesini kapitalistleştiren ve Mc-Donaldlaştıran okur/yazar kitlesinin yapıp etmelerine bir itiraz olarak çıktı. Bu itiraz 
öncelikle “şiirlerin böyle sergilenemeyeceğine” ve bizim bildiğimiz edebiyat kamusunun geçirgensizliği ve kapalılığı ile onun 
tam da karşı tarafında konumlanmış net gezgininin uçuk flanörlüğü (surfer) arasındaki gerilime dikkat çekmek istemişti. 
Fakat bu gerilimin, hem kamunun (özellikle 80 kuşağı) çarkları ile ilgili sorunlardan ve toplumun kabaca şiir algısının yok 
olmasından ya da değişmesinden kaynaklandığını gördük. Aslında değişen şeylere iki tarafın da yanlış tepkiler gösterdiğini de 
fark ettik. sonuçta hayatımıza giren ve yaşatımızın tüm alanlarında artık bizi hem bozan hem de yapan “yazılı/görsel” kültür 
araçlarına karşı Sözlü/Yazılı Kültür şiirinin etkisinin pek az olabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden zinhar.com ve Poetik Har(s) 
hem basılı hem de elektronik ortamlarda “kişisel deneyimi” görselleştirmeye ve “kod”lanmış 21. yy yaşantısının kodlarını yapı 
bozumuna uğratarak, şiir tarihi içinde yeni yollar aramaya koyulmuştur.

Derginin bir internet sitesi, okurların e-posta ile isteyebilecekleri ve çok kısıtlı imkanlarla dağıtılan ve pek de periyodik 
olmayan bir de basılı dergisi var. Amacımız şiirde görselliğin yazı yolu ile değil tipografi yolu ile ikamesini sağlamak ve 
görselliği bir değer olarak tanımlamaktır. Bu bağlamda Barış Özgür, Özcan Türkmen, Tarık Günersel, Ali Ömer Akbulut, Evrim 
Önk, Bahar Şenol, Şakir Özüdoğru, Ulaş Başar Gezgin, Aslı Serin gibi isimlerle sürüp gitmekte olan derginin, bundan sonraki 
sayıları daha çok görsel şiir/somut şiir/deneysel şiir çalışmalarına katılmak isteyen yazarlara açık olacaktır. Zinhar’ın sunum/
temsil konularında Türkçe Şiir Tarihinin hiç dokunulmamış yerlerinde dolaşmak istediğini belirtmek gerek. Çünkü kısaca 
2. Yeni Şiir’i diyebileceğimiz şiir, daha çok temsil (sözlü / yazılı) ile uğraşmış, tarihsel malzemeyi görselleştirmeyi metnin 
imkanlarına bırakmıştır. Ama artık metnin kendisi yaşamın burgaçlanmalarına karşı yetersiz kalmakta, kodlanmış pratikleri 
çözmek konusunda “söz serilerine” başvuran imgelerden başka birşey çıkarmamaktadır ortaya. Oysa ki şiir, özünde işte bu 
tür müdahalelerden yola çıkarak yaşamın/kentin dayattığı “kod”lara karşı bir “karşı-kod” üretme düzeneğidir. İster mistik, 
ister semiyotik, isterse hak-hukuk olsun, her şeyin kısmen “simge”leştirildiği bir alanda, şiirin kendi içindeki eleştirisi ancak 
ve ancak kendisini var edegeldiği ve tıkanmasına yol açan bu tür saldırıları çözmesi ve alanını yaşamın daraltmasına izin 
vermeden genişletmesine bağlıdır. Bu anlamda, şiirin gövdesi, yazı, söz ve sesten grafik bir sunumlar (bir akış) silsilesine 
dönüşmelidir.

ZİNHAR DADA’DIR, ZAUM’DUR, SAÇMADIR.

Yani Diyonizyak Apollonesk Diyonizyak Apollonesk!  
Dada ASLA ÖLMEZ!
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Internet’in imkanları ve/ya imkansızlıkları bu 
metinde tartışılmayacaktır. Çünkü özünde In-
ternet’in ideoloji nesnesi olduğu bilgisayar 
ve buna bağlı tüm çevrebirimler/bilimlerin 
kökünün metafizik olduğu konusunda Heide-
gger ile anlaşıyor gibiyiz. Neden Heiddeger 
ile? Kısaca anlatmaya çalışalım:

    “Demek ki teknik, yalnızca bir araç değil. 
Teknik bir açığa çıkartma biçimidir. Bu nok-
taya dikkat ettiğimizde, tekniğin özüne ilişkin 
bambaşka bir alan serilir önümüze. Bu, açığa 
çıkarmanın, kısaca hakikatın alanıdır.

    Bu gösteri alanı bize yabancıdır. Öyle 
de olmalı; olabildiğince olmalı, ta ki sonunda 
“teknik” adının basitçe ne anlattığını bir kez 
olsun ciddiye alıncaya kadar da rahatsız 
etmelidir bizi. Teknik sözcüğü Yunanca’dan 
gelmedir. Tekhne’ye ait olanı dile getirir. İçer-
diği anlam bakımından bu sözcükte iki şeye 
dikkat etmeliyiz. Bidefa tekhne yalnızca za-
naatsal edim ile becerinin adı değil, aynı 
zamanda yüksek sanat ile güzel sanatların 
da adıdır. Tekhne, varlığa getirme’ye aittir, 
poiesis’e aittir ve şairane birşeydir.” 

[idefiks:Teknik ve Dönüşüm, Martin Hei-
degger, Çeviren: Necati Aça, Bilim ve Sanat 
Yayınları]

Teknik ve Dönüş’ün karmaşık yapısı içinde 
teknik ve episteme konuları daha da derin 
incelenmektedir, fakat [w:Heidegger]’in yuka-
rıda alıntıladığım ifadeleri şimdilik kafi.

Öyleyse şuradan başlanabilir, bilgisayar, 

BİLGİSAYAR VE ŞİİR

Fransız Elektronik Şiiri’nin gelişimini* an-
latan o ufak makaleden çıkarılabilecek en 
iyi sonuçlardan birinin de “kelime ile nesne” 
arasında kurulabilecek bağlantılar konusun-
daki deneylerin, işin içine bilgisayar girdikten 
sonra da uzun bir süre devam ettiğidir. Bu da 
biçim/içerik ve şair arasındaki bağın, gerçek-
ten eskinin üretim tekniklerinin nuru üzerinde 
ilerlediğinin ([w:Walter Benjamin]) açık bir 
göstergesidir(1). Her ne kadar modernist bir 
deneyim olarak “gerçeklik yanılsamasının” 
şiire yedirilmesi popüler bir mevzuysa da, 
bunun bilgisayar üzerinden yapılması sorunu 
o kadar da kolay aşılabilmiş değildir. Çünkü 
rastlantısallık ve/ya özne deneyimi arasında 
yaşanmışlığın ve belleğin anı çarklarının şiir 
için döndürülmesinin dile/dili vuran söylem 
alanı, rastgele ya da seçilmiş ama akışa bıra-
kılmış kelimelerin bir matris içine oturtulması 
ile kolayca açıklanabilemezdi. Sonuçta “söz” 
ile “metin” arasındaki süreç, tıpkı şimdi bura-
larda olduğu gibi işlemektedir. Ve işlemcinin 
işlem hızı ile anılarının olmayışı arasında kor-
kunç bir boşluk yatmaktaydı muhtemelen.

Bilgisayarın bizim ülkemize girmesi ve 
yaygın olarak kullanılması da 90’ları buluyor. 
Bu anlamda bilgisayar ile şairin kurabile-
ceği ilişkilerin kısa devre yapması ve Batı ile 
aramızda yer alan faz farkı nedeniyle gecik-
mesini anlayabiliriz. Fakat temel argümanlar 
üzerinde tartışmak her zaman daha iyidir. Ör-
neğin bilgisayar teknolojisindeki ilerleme ve 
bu ilerlemenin getirdiği arz/talep ilişkisi ile 
bir nevi siber-sosyoloji sorunu haline gelen 
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ki bu da şiirin içindeki “iş” (work) ile hiç çakış-
mayan bir notasyon sorunudur. Şiirin içinde 
bir “iş” vardır ve bu iş, hep tersten şiire ye-
dirilmiştir. O biçimi belirleyen içerik ya da 
içeriği belirleyen biçim olarak formüle edilmiş 
olsa da, bunların hangisinin önce geldiği ko-
nusunda hiç birimizin kesin bir şey söylemesi 
mümkün değildir.

Öyleyse “Varlığın Unutulması” olarak izah 
edilen sürecin, bu unutulma ile birlikte ken-
disine bulduğu yordam olarak parça parça 
açığa çıkarma, şiirin birincil işlevini belirler, 
bu şiirin uzviyetidir.

Şiirin içindeki “iş” gerçekten yapılan, bir 
şekilde negatif olarak şiirin yapısına soku-
lan Varlık parçasıdır. Bu Varlık parçasının, 
bizimle kurduğu estetik/bilişsel iletişimin 
yine parça bütün ilişkisi düşünüldüğünde 
-ki biçim biçem gibi bunlar da var olmayan 
ayrımlardır- nasıl bir “şekilde” zuhur edeceği 
sorunu, şiirin bugünün dünyasındaki en bü-
yük sorunu olmaktadır.

Şiir kelime kökeni olarak Arapça “şir” ke-
limesinden gelir ve Arapça’da “Şir” kelimesi 
-fiil olarak Şara, “bilmek”, “anlamak”, “algıla-
mak” olarak çevrilir. Bu bağlamda aslında tüm 
“bilgi/enformasyon” şiirdir. Şair, diğerlerinin 
bilmediği görmediği bir bilgiyi görür, anlar 
ve bunu anlatır, açığa çıkartır. “Fikr” kelimesi 
Arapça’da aklı (ratio) değil, gönlü, ruhu ilgi-
lendiren bir anlama sahiptir. “Akl” ise, kendini 
arzularının ve ihtiraslarının manevralarından 
korunmak demektir.

cep telefonu, i-pod, dvd, fotoselli torna tez-
gahı ya da televizyon gibi araç-gereçlerin 
hepsi, tekniğin “şimdi ve buradaki” görü-
nüşlerinden, kabuklarından başka şeyler 
değildirler. Onlar, bir amacın araı olarak var-
lığa getirilmişlerdir ve bunda gizli/gizemli hiç 
bir taraf yoktur, bir şekilde bilginin gövdeleş-
miş halleridirler.

İlginçtir Heidegger “şairane” kelimesini 
kullanır, şiirsel değil. Ve varlığa getirme-
nin (hakikat ile direk ilişkisi olan Teknoloji 
ile birlikte) biçim ile olan ilişkisi de hep göz 
önündedir. Günümüz fetiş kelimelerinden 
biri olarak “iletişim” ve “enformasyon” içinde 
barındırdıkları “biçim/form” ekleri ile dille 
bağlantılı bütün bu varlığa getirme sürecinin 
“şairene” kısmını da ilgilendirmektedir, biz ne 
kadar reddetmeye çalışsak da.

Kelimenin ingilizce kökeni (inform) kısaca 
“haberdar etmek”ken gelirken, Latince kökeni 
“bir şekle sokmak, biçimlendirmek” olarak 
belirlenmiş. Modern teknoloji içinde yer aldığı 
haliyle “bilgi” Hakikat’in -her zaman manipüle 
edilme hakkı saklı olmak üzere- biçimlendiril-
miş bir “resmi” olarak dile gelir. Heidegger’e 
göre esas olarak “informa-tion” açığa çıkarma 
ile ilgilidir. Ve açığa çıkarma işi “poiesis”e ait-
tir. Yani yapmaya.

Peki yapmak nedir? Yapmak, üretmekle 
birlikte, açığa çıkarmak için bir aralık, bir yol 
açmakla da ilgilidir (şiir, bu bağlamda bir çeşit 
rotasyondur). Bugün şiir ve biçim konusunda 
yapılan tartışmalarda, teknolojinin en görü-
nen hali üzerinden bir değerlendirme yapılır 
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http://is.lse.ac.uk/staff/whitley/resources/heide-
gger/introna.pdf (Heiddeger üzerine metinde geçen 
kavramlarla ilgili özgün bir makale)

http://www.milliyet .com.tr/2002/10/24/pazar/
paz06.html (bilgisayar müzesi)

http://cisn.odtu.edu.tr/cagiltay.php (Türkiye’de 
Bilişim)

İş kelimesinin TDK anlamları

1 . Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya 
koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma:

2 . Bir değer yaratan emek.
3 . Birinden istenen hizmet veya birine verilen 

görev:
4 . Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin 

ekonomik etkinliklerin bütünü.
5 . Kamu yararına yapılan işler.
6 . Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı 

sağlayıcı her türlü çalışma.
7 . Geçim sağlamak için herhangi bir alanda ya-

pılan çalışma, meslek:
8 . İş yeri
9 . Ticari anlaşma, alışveriş.
10 . Herhangi bir maksatla kurulan düzen:
11 . Bazı deyimlerde “yarar, çıkar” anlamında kul-

lanılan bir söz.
12 . Yapılan şey, davranış.
13 . Nakış, örgü gibi elde yapılan şey:
14 . Emek, işçilik, ustalık.
15 . İşlem.
16 . Sorun, konu, mesele, maslahat:
17 . Gizli sebep veya maksat:
18 . Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış.
19 . fizik Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket 

ettirirken harcadığı güç.

Bu bağlamda, “şiir” kelimesinin kökünde 
“bilme”, bu işin öznesi bağlamındaki “şair”-
desi ise bildiklerini bildirme görevi vardır. O 
halde bilgi nedir? Şairin bildiği nedir ve bu 
bilgiyi, bilmeyenlere aktarırken nasıl bir yol 
izleyecektir?

Heidegger’in tekniğe ilişkin tespitlerine 
göz atarsak, şiir’in içindeki “iş”in orada her 
zaman “hazır-halde” bulunduğunu görebiliriz 
(Bestand, standing-reserve). Bugüne kadar 
o “biçim” “içerik” kelimelerinin arkasına giz-
lendi, kendisini “ses”le ifade etmeye çalıştı, 
fakat yine “unutuldu”. O halde “şiir” unutulan 
Varlık’ın kendini açığa biçimi olarak şimdi ve 
burada “iş”in doğru okunmasını istemektedir. 
Çünkü o “çağırılmak”tadır. Şiir, iş biçiminde 
kendini belli etmek istemektedir. Çünkü çağrı 
buyurgandır.

Şiir bugüne kadar şiir tarihimiz içinde ken-
disini “unutuşun” tarafında göstermiştir. Oysa 
ondan ayrı olduğunu bilebiliyoruz, ama o bize 
hep unutuşa gelerek gelmiştir. Fakat artık 
unutuşun kimsenin olmadığını biliyoruz, Çağ-
cıl Teknik bize hatırlamamızı kolaylaştıracak 
araçları hazır olarak sunmaktadır. Şiir olarak 
açığa çıkan her parça metin, dile gelmemiş 
bir hakikatin alanında kendisine biçim ara-
yan bir Varlık parçasıdır -kendisi nesnesizliğin 
olarak kalırken, “iş” kelimesinin “şiir” içinde 
unutulan ve gizlenen anlamları ile “unutuşun” 
tarafından biçime sokulmuşu bize getirir. Bu 
anlamda yapmak, Şiir’in içindeki negatif iş’i 
bizim dilimizde ifade etmek demektir.
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http://www.alsopreview.com/columns/foley/jfa-
rabic1.html Arapça Şiir kelimesi ile ilgili bilgi

http://www.askonline.co.za/asknews.html Arapça 
Şiir kelimesi ile ilgili bilgi

* http://zinharsiv.blogspot.com/2005/04/fran-
siz-elektronik-iiri-kisauzun-bir.html

(1) “Yeni üretim aracının biçimi -ki başlan-
gıçta henüz eskisinin biçiminin egemenliğindedir 
(Marx)- kolektif bilinçte yenin eskisiyle kaynaşma-
sını gösteren imgelerle örtüşmektedir. Bu imgeler 
özlem imgeleridir, kolektif bunlara dayanarak top-
lumsal ürünün *hamlığını* hem ortadan kaldırmayı, 
hem *nura* boğmayı amaçlar. Yanı sıra, bu özlem im-
gelerinde kendisiyle eski arasında -oysa eski burada, 
daha dün geçerli olan demektir- bir karşıtlık yaratma 
yolunda kararlı bir çaba gibi görülür. Bu eğilimler 
*hızını yeni’den alan* imgelemi *çoktan-geçmiş’e* 
yöneltir. Her dönemde bir sonrakini gözler önünde 
*resim gibi canlandıran* düşgücü, geleceği tarihin 
ilk çağlarına ait öğelerle, yani sınıfsız bir toplumun 
öğeleriyle kaynaştırır. Kolektif bilinçaltına *yığışmış* 
olan sınıfsız toplum deneyimi yeni’yle iç içe olarak, 
kalıcı yapılardan gelip geçici modalara kadar hayatın 
bin türlü görünümünde izini bırakan ütopyayı doğu-
rur.” Pasajlar, YKY

FIG 1-21 Zinhar’ın matbu 2. sayısı için 
rastgele kesilmiş mısralardan oluşan ve 
okuma fişi defterine yerleştirilen hazır yapıt 
bir mısralı şiir.



Son Barbar Görsel ŞİİR106

yapılmış bir iyilik, bir uyarı olarak değerlen-
dirip, konumuza öyle devam edelim. Görsel 
şiir ifadesi kendiliğinden kültür gündemine 
girmedi. Çok dirayetli, çok inatçı ve o kadar 
da çalışkan bir grup insan kendilerince bir 
başlangıç noktası olarak “sözlü kültür-yazılı 
kültür ve basılı kültür” ayrımlarından yola 
çıktı. Burada amaç belli belirsizdi, hedef ise 
oluşması neredeyse imkansız bir faz duru-
munu yakalamak için, çok da tatsız bir sürü 
deneme-yanılma ile uğraşarak ortaya yapıt 
namına birşeyler çıkarmaktı. 3-4 yıl önce bü-
tün bunlar başlarken, elde sadece kuramsal 
bir sezgi, neredeyse kör bir deney merakı 
ve bununla birlikte pek de engelli sayılma-
yacak bir kulvar vardı. Sonuçta kaybedecek 
birşey de yoktu, çünkü Modern sanatlarımızın 
hiç biri içinde görsel kültür, şiir ile bir araya 
gelmeye cesaret edememişti. Belki şiir kitap-
larının arasına sıkışıp kalmış desenler ya da 
özel olarak resimlendirilmiş kitaplar hariç. 
Bunda bizi cesaretlendiren şey şairlerimizin 
bir kısmının resme olan yatkınlığı oldu. Ama 
bu düşkünlük, belki de temelden kategorik 
olarak ayrılmış resim ve şiir sanatlarının, 
birlikte icra edilebilirliğinin kişiyi “sanatçı” 
olarak kabul etmekten çok, ikisini de bece-
rememiş bir “kaybeden”e dönüştürmesiydi 
kamunun gözünde. Bugün İlhan Berk’in, Ok-
tay Rifat’in tablolarına gösterilen ilgi de bu 
anlamda destekleyici bir etki olmuştur.

GÖSTERGE TAKIM YILDIZLARI

Ama yine de temelde sorun, yazılı kültür 
ve bunun mecralarının yukarıdaki istatislik-
lerle birlikte okunduğunda Sözlü Kültür’le 

MEDYA OKUR YAZARI OLARAK 
YENİ OKURUN PEŞİNDE

Kültür Gündemi bölümünün bu ayki sorusu 
ile ilgili Enver Ercan’dan e-posta almadan 
birkaç gün önce gazetelerde şu haber vardı: 
“Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporuna 
göre, okuma alışkanlığında Türkiye 173 ülke 
arasında 86’ıncı sırada yer alıyor.” Bu ola-
bildiğince acı tablo, raporun adı ile birlikte 
düşünüldüğünde daha da can sıkıcı hale ge-
liyor. Raporun içindeki ayrıntılı veriler ve bu 
verilerden çıkan karşılatırmalar daha da kor-
kunç: “Kitap okuma oranının yüzde 4,5 olduğu 
Türkiye’de yılda sadece 23 milyon adet kitap 
basılıyor. Japonya’da ise bir yılda basılan ki-
tap adedi 4 milyar 200 milyon. AB ülkelerinde 
yıllık kitap harcaması 500 dolarken Türkiye’de 
bu rakam 2 dolar düzeyinde seyrediyor.” Yani 
özetle birbirimizi kandırıyoruz, daha birçok 
konuda yaptığımız gibi.

Kitap ve kitap okuma oranlarının ne ifade 
edebileceği belki tartışmalıdır. Bizimkisi gibi 
“sözlü kültür”e dayalı toplumlarda, bilgiyi al-
mak, korumak ve geleceğe aktarmak genelde 
deyimlere, folklorik hikayelere, mesellere bı-
rakıldığı için bizde taşıyıcı mecra yazı değil, 
sözdür. Bu yüzden de genel olarak bu tür ra-
porlara pek yüz verilmez. Hatta biraz daha 
ileri gidilerek, bu raporların bir çeşit “nifak” 
olduğu da düşünülebilir. Oysa bu tür rapor-
lara da pek ihtiyaç yoktur. Herşey ortadadır.

MEDYA OKUR YAZARI

Ama yine de biz bu raporu, kendimize 



Önsöz 107

sektörün değil, devletin de bilgi verme ve 
uyarma amaçla kullandığı işaretler, simgeler, 
semboller, ikonalar, tabelalar. Aslında evet 
özünde insanımız okumuyor, ama bu kadar 
simgeyi çözüp anlamak (araştırmalara göre 
günde ortalama 20.000 böyle işaret ile karşı 
karşıya kalıyoruz) da bir çeşit “okumadır”. 
Kitabın yerini alan bunlardır, cahillik değil. 
Biz, bunları okuyarak şaşkınlık ve merak eşiği 
aşırı yükseltilmiş birinden bahsediyoruz okur 
derken.

MECRALAR ARASILIK VE ŞAİR

Öyleyse aslında aranan, “medya okur ya-
zarı” denen kimsedir. Bir medyanın (ya da 
mecranın) okur yazarı olabilmek, kitap gibi 
genelde tek boyutlu bir gösterge sistemi ile 
çalışan bir mekanizmadan değil, daha çok 
işin içine resim, ses ve metin sokulan daha 
gelişmiş bir mekanizmadan verim alabilmek 
demektir.

Ayrıca başka bir sorun daha vardır. Bu-
gün ve burada olmak sorunu. 80’li yıllardan 
sonra şiirimizdeki eğilimler açısından ba-
kıldığında şairin, şimdi ve burada olmakta 
zorlandığını, hakikat adına kendisine yeni ve 
yapay gündemler, gösterge takım yıldızları 
yarattığını ve bunlar arasındaki ilişkilerden 
kelime, imge, simge yumurtladığını görüyo-
ruz. Bu, belki kimi kez estetik yüce uğruna 
göze almak, kimi kez de eskinin tutmuş ve-
rimlerini poetik-doğruculuk adına yeniden 
dolaşıma sürmek anlamına geliyor. Bugün 
okur, daha karmaşık, daha gerçek ve daha 
içinden çıkılması zor şartlarda yaşıyor. Yani 

kurulmuş hayatlarımızın hep öyle sürüp 
gitme eğilimine pek müdahil olamamasın-
dan kaynaklanıyor, yani bir kitap okuyunca 
hayatımız değişmiyor. Görsel Şiir, bu noktada, 
aslında kitabı bir türün ürünü olarak değil, 
daha çok sanatçının/şairin vitrini ya da ese-
rin organik yüzü olarak görüyor. Bu yüzden 
mesela görsel şiirle uğraşan çoğumuz kendi 
kitaplarını, kendi imkanları içinde, herkesin 
erişebileceği teknik imkanlarla kendileri ta-
sarlayarak bastı ve bunları sadece istediği 
kişilere gönderdi. Böylelikle kendiliğinden 
bir şebeke, bir alternatif dağıtım şebekesi 
oluştu. Buna ecnebiler “mail art” ya da “pos-
tada sanat” diyorlar ki ortaya çıktığı zaman 
dilimi içinde hem avangard sanat akımlarının 
taşıyıcısı hem de alternatif bir dağıtım şebe-
kesi olarak da işlevi olmuş bunun. Öyleyse, 
görsel şiirin (ve aslında buna benzer türlerin) 
kendi mecralarını da yaratmak zorunda ol-
duğu ve bundan çeşitli deneyimler edindiği 
söylenebilir. Örneğin yeni bir mesaj, bu me-
sajın taşınması ve iletilmesi için yeni bir yol 
ve bu yolun sonunda duran yepyeni bir okur.

Bu yeni okur, aslında şiir okuru değildir. 
Kanımca bizim okur diye aradığımız şeyi ya-
ratan Modern Kent Kültürü oldu. Modern kent 
kültürü, gütenberg galaksisinde, endüstri-
yel tipografi ve reklam sanatına birinci elden 
okuyabilen ve bunu anlamlandırma yetene-
ğine sahip olan tuhaf bir yaratıktır. Bu okur 
için başyapıt, en fazla 2-3 dakika süren müzik 
klipleri, devasa paralarla hazırlanmış kısa 
reklamlar, göz alıcı afişler, kadının bir nesne 
olarak kullanıldığı müstehcene yakın reklam 
panoları olarak sayılabilir. Ayrıca sadece özel 
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olmayan bir yazar tipi yaratmaya, bunları ya-
parken de şiirin malzemesinin dil olduğunu 
ve bu dilin sadece “şiirsel dil” gibi bir tahak-
kümle değil, kısaca “herşey” ile bağlantılı bir 
dil olduğunu düşünen bir kuramsal çerçeve 
ile meşgul olduğu için bir şair açısından alına-
bilecek tüm riskleri de taşır. Yani bize yapılanı 
fazla eveleyip gevelemeden, aynı gösterge 
biriminden bize yapıldığı şekli ile geri ödet-
meye çalışır. Bunun dışında görsel şiir, şiirin 
üretimi ve dağıtılması açısından alternatif 
yollar sunar: internet, PTT, kargo, kişiye özel 
zarflar, kitaplar gibi. Şairi, yapıtını göstermek 
için dağıtımcıların, reklamcıların ya da çok 
büyük bütçeli diğer dergilerin durduğu pa-
halı alışveriş merkezlerinin arasında ezilmeye 
itmez. Kendisine bir iletişim şebekesi kurar, 
yapıtını az sayıda üretir, gönderir ve yapı-
tına müdahele edilmesine izin verir. Görsel 
şiir, çoğu kez şairin aradan çıktığı bir alandır. 
Fotokopi fanzinler, küçük dergiler ya da in-
ternet siteleri üzerinden dolaşıma sokulması 
bu yüzden manidardır.

Şiir kamusu içinde görsel şiirle ilgili bize 
gelen tepkilerden gördüğümüz kadarı ile gör-
sel şiirin teknoloji ile yakın bağının olduğu 
düşüncesi yaygındır. Özünde bu ilişki sanıldığı 
gibi teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullan-
mak değildir. Tam tersidir. Yani bir yazıcıyı, 
daktiloyu, diviti, fırçayı, gazete parçalarını 
kullanbileceğiniz ölçüde yapıtınızın izleri 
gözünüzün önünde beliriyorsa, zaten yapıt 
size neyi nasıl kullanmanız gerektiğini gös-
terecektir ki, bu da konvansiyonel anlamda 
“Tanrı-şair ya da yazar” kavramının ters yüz 
edilmesini, şairin gerçek şiirle yapıtın içine 

başta belirttiğim sözlü kültür verimlerini en 
otantik hali ile bilmesine ve kullanmasına 
rağmen, modern kent yaşantısının arz/talep 
ve tüketim üzerine kurduğu sağır ülkede, bi-
çare şekilde yaşıyor. O halde görsel şiir türü 
avangard hareketler, çıkışlar şunu düşünür-
ler temelde: Bunu bize kim yapıyor ve nasıl 
yapıyor?

İŞARETLERİ KARIŞTIRMA HAKKI OLARAK 
ŞİİR DİLİ

Şiirler, büyük şiirler, büyük romanlar, 
genelde insanda pek değişmediğine inandı-
ğımız, yüzyıllarca en ilkelinden en atom çağı 
insanına kadar saf şekilde bulunduğuna inan-
dığımız çeşitli verili huyları anlatırlar. Şiirler, 
genelde bir şeyi başka bir şeyle kıyaslaya-
rak, bir şeyi başka bir şeye benzeterek ya da 
benzetmeyi reddederek dil üzerinde belli bir 
hakimiyet kurmuşlardır. Ama eğer, gözümüzün 
önünde duran ve bizi “ateşe çağıran”, “kirlen-
mek güzeldir” diyen birşey karşısında dilimiz 
tutuluyor ve lalelerden bahsetmeyi tercih 
ediyorsak, kendimizi kibrimizin sahnelediği 
bir dekorda nutuk çekerken seyrediyorsak 
ve bundan çıkanları da şiir olarak düşünü-
yorsak, şansımız nedir orasını istatislikler 
söylüyor bize.

Görsel şiir kendisine yepyeni bir okur 
aramakla, kendisine bu okura giden yolları 
konvansiyonel olarak değil bir gerilla tak-
tiği ile yapmaya, şiirin tüm estetik birikimini, 
görsel kültürün karşısında feda ederek yep-
yeni bir dil oluşturmaya, kendi yapıtını basıp 
dağıtabilen ve böylece sisteme pek de dahil 
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karşılaştığının iddia edilebileceğini düşündü-
rür bize. Bu da zaten başından sonuna kadar 
şiir ve şairle ilgili tüm kabulleri ortadan kal-
dırır, bilinmedik bir alanda ilerlemeyi sağlar.

FIG 1-20  
 Ut re si vel maxim receres enihitate 
volorestrum et, si quatius, samus num 
latiorporia vellis ut expla quia con earchil 
lorias ullo mod quia ipsam velita, quiam 
nonsere ceatiur issimus magnam. Glenbow 
Archives, NA-20-8.
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ama bir yanda da çok çok eksik. Ferdin asrı 
olarak tanımlanabilecek şey, yanında “hür 
teşebbüs” ile anlı şanlı 20. asır olmadı mı? 
Devlet kapitalizmi, ithal-ikame zihniyet, koru-
macılık, Sümerbank, yerli malı falan derken, 
biz 20. yüzyılı hiç öyle ferdi liberal ölçülerde 
ele aralak geçirmedik. Özal’ın tanımlamasın-
daki ferdi mumla aradığımızı söylemek de 
yanlış olmaz. Fakat yine de kutu açılmıştır.

EKSİK ANLATI

Bir anda ters dönmüş bir huniye yukarıdan 
yığınla şey boca ettiğimizi düşünelim. Huninin 
artık tepede duran ufak açıklığından geçe-
bilecek şeylerin sayısı hem azalacak, hem 
de aşağıdaki çok daha geniş alanda bunların 
yerleşimi de rastgele olacaktır. Ve işin kötüsü, 
boca ettiğimiz şeylerin büyük bir kısmı da 
huninin dış çeperlerinden aşağıya akacaktır, 
etrafa saçılacaktır. Bir bütün olarak geçeme-
yen şeylerin bu parçalanışı, dağılışı, aşağıda 
bu akışı izleyen bizlerin asabını bozmakta-
dır. Her bir parça, aşağıda, düştüğü haliyle, 
kendisinin bütünü hakkında ipuçları verir-
ken aşağıdakilere hiç bir şekilde “tamam” 
dedirtecek şekilde değildir. Hep biraz eksik 
vardır ve hep bir parça dışarıda bırakılmıştır. 
Bu huni, yirminci yüzyıl modernizmimizin ko-
lektif yönetme ve bilgilendirme şeklidir, yani 
dünyayı algılama şekli.

90’larda boyunca olmasa bile, kapı kom-
şusu 21. yüzyılda karşımıza çıkacak tüm 
problemlerin kökünde bu eksiklik / tamlık, 
parça / bütün sorunu mevcut. Önümüze çı-
kan her bir parçanın, yanında yöresinde -o 

İMK ANSIZLI 90 ’LAR

Yirminci yüzyıl ile son bakışmamız ol-
duğunu şimdi yeni yeni keşfettiğimizi, en 
azından bazılarımızın keşfettiğini düşüne-
rek şöyle diyebiliriz 90’lı yıllar için: Zaman 
ve Mekan bizim için ilk kez Dünya ile aynı 
yerlerde endâm etmeye başladı. Dünya’nın 
üzerinde/içinde olmasına rağmen, Dün-
ya’nın kendisinden kopuk yaşadığımız onca 
zamandan sonra ilk kez ve belki de son kez 
iletişim kurma fırsatını buluyorduk. “Dünya 
ile aynı anda Türkiye’de” diye birşey giriyordu 
aramıza. Turgut Özal’ın -ister sevelim saya-
lım, ister nefret edelim, özetlediği şekli ile 
yirminci yüzyılda kaçırdığımız her bir şeye 
iştahla sarılmaya da başladık;

“Önümüzdeki asır ferdin asrıdır, bilgi asrı-
dır. Bu asırda fertlerin kitleler halinde değil, 
daha çok ufak gruplar ve tek tek çalıştıkları, 
bilgisayar, telekomünikasyon, nakliye, inşaat, 
turizm gibi ekonomik faaliyetlerden oluşan 
hizmet sektörü, toplam işgücünün yüzde 
80’inden fazlasını istihdam edecektir.” (1)

Özal’ın 19. yüzyılın sonundan kopup gelen 
bu sözleri ve içinde eski sözlüğün terimle-
rini, yeni “konjoktür”e uyarlaması, hizmet 
sektörünü öngörmesi, bilindik işçi sınıfının 
tarifini ve tarihini kendince bir yere oturt-
ması (ve bunda haklı çıkması), birbirinden 
bu kadar uzak gibi duran sektörleri birleşti-
rivermesi, bürokrasinin kalabalık gruplarını, 
özel sektörün mikro takımlarına çevirip, “ile-
tişim” konusunu es geçmemesi ve kehanetin 
ortasına bilgi/sayar gibi bir yeni aracı yerleş-
tirmesi, evet, bir yanda dahice gibi geliyor 
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TRT’nin yayınını hatırlayalım. İstikal Marşı 
ile açılan yayın, haberler, çizgi film, belki bir 
dizi ve sonra da yine haberler ve İstiklal Marşı 
ile biterdi. Akış sıralı, düzenli ve tek düze idi. 
Özel televizyon kanallarının Özal Teorisi’ne 
göre açılması ya da açılmasının önünün 
açılması nasıl olmuştu? Yayıncılığın sadece 
karadan veya havadan, bizim ülkemizin sı-
nırları içinde yapılabileceğini kanunlarımız 
söylüyordu fakat, dalgalarını bizim ülkemize 
gönderen uzaktaki bir kaynaktan yayın ya-
pılması ve bu yayını alabilmek için uygun 
alıcıların bulunması durumu? Bu, kanunda 
yazmıyordu. Ve özel televizyonlar “uydu”-
dan yayın yapmaya başladılar. Uydu, sürekli 
Dünya çevresinde dolandığı için “yerel” de-
ğildir. Kabaca bu durum, yerel ile küreselin 
çakışmasının ilk ayağı idi. Yerel ile küresel ça-
kıştığında ortaya çıkan Magicbox (Sihirli Kutu) 
Star 1’i hepimiz az çok hatırlıyoruz, öyle değil 
mi? TRT2’nin açılması, Orhan Boran’la akşam 
üzeri başlayan yayın ve diğer tarafta araba 
dağıtan, maç yayınlarını satın alan, bolca rek-
lam yapan, yarışmalar düzenleyen ve 2000’li 
yılların ortasına doğru TRT’nin yerine ge-
çip, onu gelişmeye zorlayan özel televizyon 
yayıncılığı.

Biz, bu ambiyansın içine doğduk.

Eğer KLF isimli müzik grubunun yaptığı gibi 
(2) yaptığımız albümü, geçtiğimiz şehirlerin, 
biz oradan geçerken radyolarında çaldığı, ya-
yınladığı şeylerin kayıtları ile doldursa idik, 
acaba 1980’lerde ve 2000’lerde elde edeceği-
miz sonuç ne olurdu? Kısa dalganın o yakıcı, 
kavurucu gürültüsü içinden çıkıp gelen TRT 

açıklıktan fırlayıp gelmesinden bu yana- ona 
ait bir başka parça daha arayacağımız gibi, 
artık eksilmiş, düşmenin ve çarpmanın et-
kisi ile yamulmuş, şekil değiştirmiş (deforme) 
şeylerin de izlerini süreceğimizi iddia edebili-
riz. Bu, yap-boz işlemini inatla sürdürsek bile 
ortaya çıkartabileceğimiz bir tamdan yoksun 
kalabileceğimizi de aklımızdan çıkarmadan 
sürdürmek zorunda kalacağız arayışımızı.

Înşa (bu anlamda Sanat) burada, bu 
arayışta başlamaktadır. Huninin ağzından 
geçebilecek şeylerin çokluğu, ağız açıklığının 
ufaklığı, fakat aşağıdaki hacmin büyüklüğü 
düşünüldüğünde, parça sayısının da artaca-
ğını düşünebiliriz. Özal’ın işaret ettiği “bilgi” 
burada akışın en can alıcı mecrası, parçanın 
en temel birimi olmaktadır. Bundan böyle 
artık, her bir parça bilginin, arkasındaki 
bütünlüklü anlatıyı yeniden inşa etmemiz 
gerekiyor, eğer başarabilirsek.

En’ler ve Form’lar Akışı ve Kanallar

Huni ve su. Düşünüyorum da, bunlar kafi 
mi o akışı anlamamıza. Öyleyse 90’larda 
aramızda endam etmeye başlayan başka 
bir varlıkla devam edelim: Televizyon. Çok 
kanallı televizyon yayını, özünde elektron 
yağmuruna / bombardımanına tutulmuş bir 
ekrandan başka nedir ki? Elektronların akışı, 
çarpışı ve görüntü. Camera Obscura’nın to-
runu olarak televizyon, tüm benzetmelerin 
ötesinde bir yerde duruyor 90’ları konuşmak 
istediğimiz zaman. Kargaşa ve gürültü içinden 
düzgün bir görüntü elde edebilmenin sanatı.
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yansımak zorunda değildi. Özetlemek gere-
kiyorsa, 80 öncesinde mağarasında uzun bir 
zamandır gölgelere gözünü dikmişliğimiz ya-
vaş yavaş sona eriyordu. Bu korkutucu bir 
deneyimdir.

Kenan Evren’in 12 Eylül Askeri Darbesi 
sırasında TRT ekranından darbe bildirisini 
okuması, 15 yıl içinde parodisi yapılabilir bir 
şey haline gelmiş, travmanın etkisi gideri-
lemese de, katarsis, Levent Kırca’nın zekice 
planlanmış esprisinde çözülmüştür, artık öyle 
darbe yapmak ve bunun bildirisini aynı anda 
bütün Türkiye’ye dinletmek mümkün değil 
gibi gözükmektedir. En azından düşünülen 
buydu, o sıralar. Fakat Hürriyet’in Sincan 
civarlarında tankların yürüdüğüne dair yap-
tığı haber ile, aslında darbenin haberinin 
–dezenformasyonunun diyelim- Darbe’nin 
kendisinden çok daha çabuk yayılabildiğini 
de gösterdi. 28 Şubat’ın “postmodern” ola-
rak anılmasının sebebi, darbenin gerçeğinin 
değil, kurgusunun (bu anlamda tatbikatının) 
gerçeğinden daha etkili olabilmiş olmasında 
aranmalıdır.

Zaman ve Mekan Kırılmaları

O zaman karşımıza iki önemli kırılma ve 
yeniden inşa alanı giriyor. Bunlardan birinci 
çift, Küresel Zaman ve Mekan olarak adlan-
dırılabilecekse, ikinci takım, yerel Zaman ve 
Mekan ilişkisidir. Bunlardan küresel bilgi ve 
yerel bilgi ve bunların inşası da düşünülebilir. 
Biz Türkiyeli insanlar olarak 1990’lı yıllardan 
itibaren, bunların iç içe geçmeye direndiği 
her alanda sorunlar yaşadık. Sorunlarımızın 

radyoculuğu, FM’in o aralık bırakmadan tıkış 
tıkış dolu çeşitliliği karşısında tercih edile-
bilir mi?

Bugün ardarda 20 tane televizyon ka-
nalından “zap” yöntemi ile beşer saniyelik 
görüntüler ve sesler alsak, acaba bunları an-
lamlandırabilmek ne kadar mümkün olurdu? 
Peki TRT zamanında, böyle bir şeye kalkış-
sak? Bir mecra (media) ancak alt mecraları 
ile birlikte değerlendirilebilir. 90’larda iletişim 
kavramının kendisinin bir alt ağ olmaktan, 
ağın geneline hücum eden yeni bir ağ tanımı 
haline geldiğini, geleceğini tahmin edenler 
için, 21. Yüzyıl çok da zor bir yüzyıl olmayacak.

Mecra ve Mesaj

Camera Obscura basitçe, dışarıyı içeriye 
almanın aygıtı idi. Bu ilkel aygıt, kıl kadar 
bir yarıktan geçen ışığın, geniş bir yüzeye 
yansıtılması ile, karanlık bir odaya sokağı 
yansıtabiliyordu. Merceklerle düzeltilen ve 
büyüyen görüntü, gözün seçebileceği bir 
netlikte sayılırdı. Böylece duvarın, taşın ya 
da yüzeyin üzerinde, orada olmayan akış 
görüntülenebiliyordu (3). Bu ilkel görme 
oyuncağının dışarısı ile içerisi arasında kur-
duğu bağlantı tek yönlü kalıyordu. Radyo ve 
televizyonda da bu devam etmektedir, “Zeki 
Müren bizi hala görmemektedir” (bir yeni 
mecra, İnternet, bu iletişim biçimini kırmış-
tır ve o yüzden devrim sayılabilir). Taş üzerine 
düşen dışarısının görüntüsünün 90’lı yıllarda 
ve sonrasında ekrana düşmesi, gelişen tek-
nolojilerle birlikte şunu sağladı: Artık görüntü 
tek bir odaktan gelmiyordu ve tek bir alana 
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Ağır Hayalet

Bu çizilen çerçeve içinde edebiyatın ya 
da geniş anlamda sanatın türlerinin de dö-
nüşüme uğramaması beklenemezdi. Zaten 
öyle de oldu. Travmalara göre “yeni” adını 
alan şiirimizin, modern sonrası dönemde 
her on yılda bir kabuk değiştirmeye çalış-
ması, 1960’lardan sonra iyiden iyiye resmi 
ideoloji ve onun anlatısı ile ters düşmeye 
başlaması, bir yanda kadim “çağdaşlaşma”-
nın, bir yanda kadim “merkez”lerin uzağına 
düşmesinin sonucu, Cumhuriyet’in ve onun 
arkaik özlemlerinin de sanat tarafından taşı-
namayacağı ya da taşınmadığı hissiyatı, artık 
90lı yıllara girdikçe iyiden iyiye kendini gös-
termekte. Aslında 90lı yıllarda edebiyattan 
bahsetmek, bir hayaletten bahsetmek gibi.

Bu hayalet, ürkütücü gözleri ile üzerimize 
gelirken ya da salınırken, yeni bir büyük an-
latı kurma hevesini bizlere de bulaştırıyor. 
Sesini meleklerin bile duyamayacağı bir ok-
tavda kullanmaya çalışsa da, kanallar ve ağlar 
arasında binbir parçaya bölünmüş hikaye, tek 
bir koldan anlatılamıyor. Şiir’i odağa aldığı-
mızda, Milli Edebiyat sevdasının tamamen 
kullanılmaz hale geldiğini, “halk şiiri, divan 
şiiri” ayrımının anlamını yitirdiğini ve teorik 
bir araç olarak imkansız olduğunu, şiirin her 
daim her yeni gelen tarafından yeniden ta-
nımlanabildiğini elbette söyleyebiliriz.

90’larda Asrın Levazım’ı ile uğraşma fik-
rinin önünün açılması en fiyakalı fikir olarak 
önümüzde durmaktadır. Asrın Levazımı, Fer-
din Asrı için etrafa saçılıyor. 2000’lerin gözde 

büyük bir kısmı, Zaman Mekan arasındaki sı-
kışmalara doğru tıkıştırılmıştır da, bunu fark 
ettik.

“Ülkenin anarşiye doğru sürüklenmesi” 
şikayetini 1980 öncesi tüm bahaneler içinde 
bulabilirsiniz. Anarşi, burada bir felsefe ey-
lemi olarak söylenmemektedir. Anarşi burada, 
tam da anarşinin en bayağı anlamı olarak an-
latılır. Anarşi, Zaman ve Mekan birlikteliğine 
karşı en kuramsal saldırılardan biri sayılabilir. 
Zaten modern zamanlarda ortaya çıkması da 
bunu gösterir. Kurulmuş ya da kurulmakta 
olan Büyük Anlatı’nın (4) kök salmaya başla-
dığı tüm kurumlara karşı Anarşizm, elbette 
eylem pratiğinde suikastleri, cana kıymaları, 
yakma, yıkma ve yok etmeyi envanterine dol-
durmuştur. Ama tarihsel anarşizmin en ufak, 
mikron seviyesinde bir uygulaması var mı-
dır 1980 öncesi olaylarda? Yoktur. Fakat, bize 
anarşizm gibi anlatılan bütün o olaylar bü-
tünü, Resmi İdeoloji’nin kendisinin bir Zaman 
/ Mekan buhranı yaşadığını hissettirir. Sanki, 
birbirine karşı gibi duran o iki büyük taraf, 
kendi Büyük Anlatılarını İnşa etmeye baş-
lamış gibilerdir. Sanki bir Sol geçmişimiz ya 
da sanki bir Sağ geçmişimiz var, gibidir. Oysa 
1970’lere kadar ne Das Kapital tam olarak çev-
rilmiş, ne de Kıbrıs Harekâtı dışında toprak 
için bir başka ülke ile savaşa girilmiştir (5). 
Fakat, “varmış gibi” davranmak, bu anlatılar 
için can alıp, vermeye başlamak, Merkez’de 
duranın, bu iki taraf için kurduğu geleceğe 
ve yere hiç uymamaktadır. İşte o anda Darbe 
kopar (6). Kurulan Sistem’in şalterinin attığı 
an, travma gelir.
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ÖNCESİ  OLDUĞUNA İNANI -
YORSUN DA , SONR A SI NEDEN 
OLMAZMIŞ?

(Plevne gazilerini anlattıktan sonra) “Ha-
yat bile, belki, bir gün, ölür. Fakat bu tablo 
yaşar. Hem de ebediyetle boy ölçüşerek…” 

Mahmut Esat Bozkurt , Ders Notları

Lastik Said’den(*) bir adım ötesi

Karagöz’ün 8. sayısında Türklük üzerine 
yazarken, Newton Mekaniği ile Kuantum 
Mekaniği arasındaki farka atfen, aslında 
Ziya Gökalp’in idealizminin tam da New-
ton-sonrası Dünyayı betimlemek için uygun 
araçlarla dolu olduğunu, daha bebek sayı-
labilecek sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerin 
ışığında toplumun işleyişinin ve kaderinin 
rahatlıkla belirlenebileceğini söylemek iste-
miştim (1). Bu formülasyonun ya da önerinin 
omurgasını oluşturacak olan ise, sanıyo-
rum Modernlik I ve Modernlik II adı altında 
Mestrovic’in yaptığı kuramsal tartışmadır. 
Mestrovic, postmodernizmin, modernizmin 
uzantısı olduğuna ilişkin fikirlerini, Moder-
nizm’in vehçelerine vurgu yaparak açıklar (2). 
Örneğin Nietzsche’nin Apollonesk / Diyoniz-
yak ayrımı, örneğin Baudileaire’in “değişen 
/ değişmeyen arasındaki mütekabiliyet” 
sorunu gibi. Mestrovic’in “duygu”ya verdiği 
büyük önem düşünüldüğünde, bizimkisi gibi 
modernleştirilen ve balkanlaştırılan toplum-
ların yaşadığı kafa karışıklıklarının özünde 
her daim kadim basınçların etkisi de yadsı-
namayacaktır. Yani, tekniğine ve ilerlemesine 

yönelişlerinin altında bu birikmiş enerji alan-
ları yatmaktadır. 90’larda dünya ile ilk kez 
gerçek-zamanlı iletişime geçerken kuanta-
lanmış alanlarda gezinmekten korkmayanlar 
için, Şiir, bir Varlık olarak kendisini açmaktadır 
artık. Korkutucu bir deneyimin, eşiğindeyiz 
artık.

Notlar

[1] Özal, Turgut, Değişim “Belgeleri” 1979-1992, Ka-
zancı Matbaacılık, İstanbul 1993, sh. 159.

[2] The KLF, Chill Out, 1990
[3] Bellek Metaforları, Douwe Draalisma, Metis 

Yayınları, s.145 ve sonrası.
[4] Büyük Anlatı’yı burada elbette Postmodern-

lerin kullandığı gibi kullanıyorum.
[5] Klişe olarak verdiğim bu örnekler, elbette ne 

solculuğun ne de sağcılığın bağlamlarını anlatır. Ama 
algı, sanki bundan ötesine de izin vermez, çoğumuz 
için.

[6] 28 Şubat ve 27 Nisan tarihlerini de bu açılar-
dan bir kenara not etmekte fayda var. Biri, az önce 
bahsettiğim gibi “hiper-reel” kalmış, diğeri ise bir, 
internet sayfasından gece yarısı imzasız yayınlan-
mıştır, ikisi de “laiklik ve irtica” tehlikesi üzerinedir.
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kendisini bulmuştur da. Bugün örneğin her 
konuda fikrimizin olması, bazı şeylere ortak 
edilmemizden ya da edildiğimizi zannetme-
mizden kaynaklanıyor. Simgeleri, sembolleri 
bu kadar aşırı yükledikten sonra, Modern ola-
nın kendi simge, sembol üretme kaprisine ve 
özgürlüğüne katlanabileceğimizi düşünmek, 
herhalde saflık olurdu. Şurasını kesin olarak 
belirtmek gerekiyor ki, Moderniteyi yorum-
layışımız ve uygulayışımız Apollonesk’tir. Bu 
ne demektir? Bu, “şaka”nın neredeyse im-
kansız, ironinin yasaklanmış, hicivin, dalga 
geçmenin bastırılmış olması demektir, kes-
tirmeden. Ve şaka/parodi, Modernitenin 
bize bahşettiği en önemli eleştiri araçların-
dan biridir. Bir dilin şaka üretebilmesi, her 
kavram ve olay ile çeşitli açılardan bakar-
ken dalga geçebilmesi kadar büyük bir nimet 
var mıdır? Şaka ve skandal, dada’nın kurucu 
motorlarından biri olurken, Garip şakadan ve 
hayretten az çok nasibini almıştır şükür (Be-
dava yaşıyoruz, bedava). Fakat Büyük Anlatı 
konusunda şaka yapmak o kadar da kolay 
değildir. Çünkü skandal ihtimali ortadan kal-
dırılmıştır. Her şey nedensellik ile açıklanır 
ve bu arada istisnalar kaideyi bozmaz. Tarih 
bizzatihi maddeleşmiş ve bizden uzaklaşmış-
tır. Tarihte “ve” ifadesinin bu kadar sevilerek 
kullanıldığı ve “ya, ya da” ifadelerinin bu ka-
dar nefret ile karşılandığı başka bir anlatı var 
mıdır bilinmez.

Örneğin, zamanımızın kendi alanında 
önemli olan bir bilim adamı, Celal Şengör, “Ay-
dınlanmamız”ı şu şekilde masallaştırmaktadır;

    “Osman’ın o muhteşem mirası uygarlıkla 

özendiğimiz Batı’nın bize göre olmayan “ah-
laki” durumu ya da Mahmut Esat Bozkurt’un 
“demokrasi” ve “otorite” kelimelerini yanyana 
kullanabilmekteki rahatlığı (3) gibi çelişkiler-
den bahsediyorum. Bu çelişkiler, sadece bize 
özgü değildir, fakat kavramsallaştırılmaları 
ve en azından felsefe açısından bir anlam 
ifade etmeleri, çelişkinin varlığından çok 
daha önemli hale gelmeleri, Batı felsefesinin 
dönüm noktalarını işaret eder. Bu çelişkileri 
çoğaltmak mümkün, örneğin Garip şiirinin 
dada ve sürrealizm vurgusunun yanında, hiç 
bir zaman Duchamp’ı anlamamış olması (4), 
Nazım Hikmet’in “835 Satır” kitabının yeni-
likçi biçim / içerik ayrımının genelde içeride 
temellendirilememesi, bir yanda Divan, onun 
karşı yanında Halk Şiiri’nin varlığı, İkinci Ye-
ni’nin etrafında bir halkla ilişkiler çalışması 
gibi duran “Atonal Müzik” konusunun bom-
boş ve derinliksiz kalması gibi. Özetle, moda 
olan şeyleri içkinleştirmeden almak zorunda 
hisseden, aşkınlaştırmaya doğru sürükleyen 
ve oradan da mistikleştirmeye giden bir yapı 
var karşımızda. Hiç bir süreç eleştiriden bu 
kadar yoksun bırakılmamıştır.

HİKAYE ANLATIMINDAKİ TUHAFLIKLAR

Bu yapıyı, gündelik dilin ve tartışmaların 
içine sokan da, yapının bizzat kendisi oldu. 
Dilin sadeleşmesi, Osmanlı/ca’dan tamamen 
arınma, gündelik dil ile yapılacak edebiyat, 
devlet eli ile Anadolu’da gezdirilen ressam-
lar, tek parti eliyle verilen edebiyat ödülleri, 
dili kendi örgütleyen ve kendi kurgulayan bir 
iktidar vb. Bu uygulamaları önceleyen fikri alt-
yapı ise, zaten Gökalp’in formülasyonlarında 
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öne çıkması, sömürgeleştirme vs.) yoksa 
tamamen bürokratik bir merkezi planlama 
örneği midir? Aslında bizde, modern olan ile 
olmayan arasındaki fark, o kadar bariz midir? 
Birbirlerini bu kadar dışlayan çiftlenimleri ya-
ratan güçler, nelerdir? Gerçekten o ayrımlar 
bu kadar keskin midir? Sorular devam et-
tikçe, aslında bizim Modern olarak bildiğimiz 
Çağdaşlaşma’nın bizzat (Muassırlaşma) bir 
öteleme faaliyeti olduğunu, içselleştirilmedi-
ğini, ne Makine Kültü, ne de yeniden üretim, 
ne de endüstrileşme, ne de biçim deliliği gibi 
Batılı Aklın verimlerine sıcak baktığını, ne de 
seküler kalabildiğini, dünyevileştirilmiş bir 
inanç sistemine gittiğini söyleyemiyoruz. Çe-
lişkileri, her yıl siyasal gündeme iliştirilen üst 
başlıklardan izleyebiliriz. Yani Akıl neredeyse 
hiçbir zaman tartışmadan galip çıkamamıştır. 
Çünkü yerini almaya çalıştığı şeylerin sa-
dece hayaletleri ile dövüşmeyi tercih eden 
bireyin, iktidarın, sanatçının elindedir. Çünkü 
Apollonesk (modern) olanın kendini Varlık’ta 
sınaması ancak Mekan ve Zaman ile mümkün 
olmaktadır. O zaman şu sorulabilir, üretti-
ğimiz kavram çiftleri bize trajediden başka 
ne getirebilir? Ve gerçekten bu kadar sıkı bir 
yapıya alternatif üretebilmek için, elimizde 
ne vardır?

Nedenselliğin ve a priori düşüncenin 
alanının daralmasını biz fark edebildik mi 
mesela? Son 50 yıldır, modernitenin kendi-
sine açtığı sorunları, örneğin emperyalizmin 
sömürgeleri ile yüzleşme deneyimlerini, insan 
hakları konusundaki gelişmeleri, üretim-tü-
ketim ilişkilerinin değişmesi, dönüşmesini, 
simgesel değiş-tokuş, değer, enformasyon, 

hep iç içeydi, ama onu yüzyıllar boyunca yok 
saydı. Ona muhtaç olduğunu fark ettiğinde 
artık iş işten geçmişti; tek dişli zannettiği 
canavarın marifetli bir pehlivan olduğunu 
gördüğünde sırtı çoktan yerdeydi. Osman’ın 
mirasçılarından sarı saçlı bir adam pehlivanın 
oyunlarını o talihsiz güreş olurken gözlemişti: 
Osman’ın dev mirası yerde bitkin yatarken o 
ufak-tefek adam doğruldu, iri pehlivanı yeni 
bir güreşe davet etti ve galip geldi. Pehli-
vanla el sıkıştılar, sarı saçlı adam Pehlivana 
oyunlarını nereden öğrendiğini sordu. Peh-
livan döndü, Osman’ın ülkesindeki yeşil bir 
sahil ovasını işaret etti: “Bak!” dedi, sarı saçlı 
adama, “benim bildiklerimi öğretenler bir 
zamanlar orada yaşıyorlardı. Ben onların ki-
taplarını okudum. Senin ataların oraları hep 
fethettiydi. Siz onları okumadınız mı?”(6)

MODERN VS MODERN

Daha önce de değinmeye çalıştığım (7) bu 
“anlatı” Aydınlanma Projemiz’in kimliği hak-
kında bize ne söylüyor? Gerçekten böyle mi 
oluştur ya da böyle mi görünmektedir? Ya da 
böyle özetlenebilir mi? Gerçekten karşımızda 
“marifetli bir pehlivan” var mı, her sorunu-
muzun cevabı okumadığımız kitaplarda ve/
ya önemsemediğimiz bir coğrafyada mı? 
Batı kendi köklerini ve kuruluşunu anlatır-
ken sadece Yunan’dan mı faydalandı? Ve her 
karşılaşma sadece yiğitlik, dövüş, meydan 
okuma, yenme ve yenilme mi demek? Aydın-
lanma’nın tek bir uygulaması mı var? Örneğin 
Hümanistlerin Eski Dünya ve onun düzenine 
başkaldırmaları kadar sahici itici güçleri var 
mıdır (Coğrafi keşifler, kitabî değil, gezginin 
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şayandır. Etimoloji sözlüğüne göre “Kay kökünde şu 
anlamlar saklıdır: kay-mak/kaymak (bir nesne üze-
rinden kayarak geçmek), sütün üzerinde oluşan katı 
nesne (kaymak), suyun üzerinde kayarak giden araç 
(kayık), birini korumak (kayırmak), kaymak, eğilmek, 
yönelmek, eğilim duymak, kayınmak (kaynamak) ka-
yışmak (birbirini korumak, birbirine yardımcı olmak, 
birbirine acımak) kaynamak, karşı gelmek, direnmek, 
taşmak, ısınınca sıvıların kaynaması), kaynamak/
yerden fışkırmak, yükselmek, kaytarmak/saldırmak, 
saldırtmak, kaytışmak/birbiri ardınca gitmek vb. “Kay” 
kökünden türeyen bu kelimelerin, kaytak’a uzanan 
yolda olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Kaytak ke-
limesinin yerine bugün kullanılan kelimeler -ki kaytak 
artık ortalıklarda yoktur- Bozkurt’un karşıt olanı ta-
nımlamak için seçtiği bu bakir ve karmaşık kelimenin 
anlam sığasının sadece belli ve enerjisi bütünlenmiş 
haline vurgu yapar. Şöyle denebilir, “kaytak” zaman 
içinde ortadan kalkmıştır çünkü işaret ettiği anlamı 
gösteren başka kelimeler bulduk. Bozkurt gibi bir 
adam, ihtilanin tüm heyecanlarını içinde taşırken, bu 
kelimeyi kime karşı kullanmaktadır? Elbette merkez 
daire içinde yer alanlardan bazılarına! Muhalefet ya 
da karşıt düşünce, dışarıdan gelemeyeceğine göre…
(Örneğin “Halide Edip Adıvar, Amerikan mandasını 
teklif eder” diye nefretle yazar, Halide Edip Milli Mü-
cadele’nin öncü figürlerindendir aynı zamanda). O 
zaman şu söylenebilir mi kestirmeden, verilen karar, 
başlangıçtaki yönelimlerin arasından sadece biri ya 
da azar azar birkaç tanesini tatmin edecek bir seçim-
dir. “İslamlaşma, Batılılaşma, Türkleşme” arasından 
yapılan bir nevi karma. Öte yol önermek imkansız. 
Çağdaşlaşma’yı neye yoracağımızı hala bilemiyoruz, 
çünkü post-çağdaşlaşma neredeyse mümkün değil-
dir. “Çağ” bize Moğol dilinden hediye bir kelime, vakit, 
ömür, dönem demek. “Batı medeniyeti ve herhangi 
bir medeniyet, bir kültür, ayrılık kabul etmez. Ya hep 

bilgi teknolojileri vb. gibi hikaye anlatımını 
sekteye uğratan, değiştiren, dönüştüren 
olayları? Anlatı tekniklerini, A’dan sonra B ge-
liyorsa, B, A’nın nedenidir gibi bir şeyin çok 
fazla geçerli olmadığını, romancının simge, 
semboller üzerindeki tahakkümü kaldırdığını, 
sinemacının bunu bambaşka şekillere soktu-
ğunu, alternatif tarih okumalarını, ötekinin 
kültürünün öyle veya böyle kutsanmasını, 
1905’ten bu yana, Newton’un Dünyasında ve 
Evreninde değil, rastgelelerin, karmaşaların, 
içiçe geçmiş anlatıların içinde yaşadığımızı 
fark ediyor muyuz? Eğer edemiyorsak, mut-
lak kimlikler ve mutlak bir dil içinde ancak 
Mutlak Zaman ve Mekan’a hapsolacağımızı, 
yani Dorian Gray gibi bir lanetin peşimizde 
olacağını fark ediyor muyuz? Yani tam da 
Bozkurt’un ifade ettiği gibi “hayat bile belki 
bir gün ölebilir” fakat “bu tablonun ebedi-
yetle boy ölçüşmesi” nerede ve ne zaman 
mümkündür?

Notlar

(*) Arapça isteyen Urbana gitsin
Acemce isteyen İran’a gitsin
Frengiler Frengistan’a gitsin
ki biz Türküz bize Türkî gerektir. Lastik Said.
Bozkurt, kendisini övgülerle anar, bu dizeleri için.

(1) Bozkurt, sürekli “kaytak” ifadesini kullanır, ihti-
lal ve inkilabın önünde duranlar, itiraz edenler, rejim 
muhalifleri için. Onun kullandığı anlamı ile “kaytak” 
“sözünde durmayan, yağcı, dalkavuk, numaracı” anla-
mına geliyor. Fakat kelimenin birinci anlamı, “kuytu” 
olarak verilmiş sözlükte. Bu kelime ve ifade ve metin 
içinde kullanıldığı anlam ve altında yatanlar dikkate 
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(5) “Şiirde görülen yalnızca bu türden bir kopukluk 
değildir; kuşkusuz o da işin içindedir ama ondan daha 
fazla bir şeydir: Modernizmin zamansal bir çizgisellik 
izlememesi, onun her defasında kendi geleneğine 
dönüşüyle birleşince ortaya belli bir tarihte kesilmiş 
bir gelişme zinciri çıkarmaktadır. Atonal müziğin, so-
yut resmin gündeme getirildiği, önemsendiği 1950’ler, 
1960’lardır. Oysa o yılların Batı entelektüel üretimi 
görsellikte ve sessellikte Minimalizmi, deneyselciliği, 
yeni figürasyonu, kavramsalcılığı, arazi sanatını, pop 
sanatı, sanat-değil’i (non-art) üretiyor ve yaşıyordu. 
Türkiye’de bunların hiç bir ele alınmamış, bunların 
hiçbiri üstüne düşülmemiştir. Bunu bir kültür (ek-
sikliği) sorunu olarak koymak gerekir.” Hasan Bülent 
Kahraman, Türk Şiiri Modernizm Şiir

(6) Tam metin için “Aklın Vekili” bkz. Celal Şengör, 
Cumhuriyet Bilim Teknik sayı:562 27 Aralık 1997

(7) http://poetikhars.com/webblog/serkanisin/
hikaye-anlatimindaki-tuhafliklar

alınır… Yahut alınmaz. Tıpkı dinler gibi.” diye belirtiyor 
Bozkurt. Buradaki “din gibi” vurgusu, Modern Batılı 
Akıl ile ilişkimizin baştan tuhaf bir halde olduğunu 
gösterir niteliktedir.

(2) Stjepan Mestrovic, Duyguötesi Toplum, Ayrıntı 
Yayınları. Bu çalışma (ve Mestrovic’in diğer yapıt-
ları) ne yazık ki ülkemizde yeterince ilgi görmemiştir. 
Mestrovic’in tespitleri ve “duygu nosyonu” konusunda 
ortaya attığı fikirler, moderniteyi ve onun bir uzan-
tısı olarak kabul ettiği postmoderniteyi ele alışı izi 
sürülebilecek türdendir. Çünkü Batı’nın kendi iç dina-
mikleri ve tarihine dışarıdan bakacak kadar dışarlıklı 
sayılır Mestrovic. Bu uzun notu düşüyorum çünkü 
Mestrovic ile tanışmam Amerika’nın 11 Eylül’ünün 
hemen sonrasına denk gelir. O dönemde kendisin-
den Mizan için bir yazı yazmasını istemiş ve olumlu 
yanıt almıştık. Postmodernite konusunda, Batı’da, 
Batı içindeki eleştirileri özetlemesi ve bunlara aşkın 
yeni bir eleştirinin kapılarını açması açısından belki 
Major sayılmasa da, kavrayışlı bir sosyolog Mestrovic.

(3) “Zamanımızın bir Alman tarihçisi, gerek nas-
yonal sosyalizmin ve gerek Façizmin Mustafa Kemal 
rejiminin az çok değiştirilmiş birer şeklinden başka 
bir şey olmadıklarını söylüyor.

Çok doğrudur. Çok doğru bir görüştür. Kemalizm 
otoriter bir demokrasidir ki,kökleri halktır. Türk mil-
letidir. Piramide benzer -kaideleri halk, tepesi yine 
halktan gelen baştır ki, bizde, buna şef deriz. Şef 
otoritesini yine halktan alır. Demokrasi de, bundan 
başka birşey değildir.”

Mahmut Esat Bozkurt, Ders Notları

(4) “Dada oradadır da niçin Duchamp estetiği bili-
nememiştir? Belki yanıt gene aynı olacaktır: O izleğin 
sürülmesi artık sözelin değil görselin içindendir…
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durumları sıkışmış “internet” bazlı hikaye-
lere baktığımızda internet’in aslında neresi 
olduğunu bir türlü bilemediğimizi fark ede-
biliriz? Birisi ile internet’te konuşanlar vardır, 
birisi ile internet’te görüşenler ya da inter-
net’ten birşey indirenler, internet’e birşey 
yollayanlar, örnekler çoğaldıkça internet’in 
ancak yanına birşey geldiğinde (bir fiil, bir 
nesne) Türkler için anlamlı olduğunu düşü-
nürüz. Tek başına nedir internet, neresidir? 
Bilgisayar ekranı, modem cihazı, kablolar, 
klavye, kamera, mikrofon tarafından temsil 
edilemeyen “yer” olarak internet, ekranın 
kenarındaki saati de geçersizleştirmektedir. 
İnternet müptelası olmak nasıl birşeydir ör-
neğin? İnsan bir yerin müptelası olabilir mi? 
İnsan bir maddenin ya da o madde üzerinden 
yaşadığı hazzın, rahatlamanın müptelası ola-
bilir? Öyleyse insanlar, bilgisayar ekranının, 
klavyenin müptelası mıdırlar?

İnsanlar iletişimin müptelasıdırlar. Bilgi 
kazası, gündeliğin içinde internet denen 
mecrada olduğu kadar kesikli ve keskin çiz-
gili değildir. Semantik açıdan ağ’ın dili, kendi 
mevcudiyetini (yani şu internet, bu internet 
yoktur) gizleyebilme yeteneğine sahiptir. Yani 
orada görünen herşeyin, altında özelleşmiş 
bir dil daha vardır. Yani internet denen mecra, 
tam da “yazının” cismaniliğinin kanıtıdır. O 
zaman yazılı iletişimin, yazı üzerinden hem 
söz, hem görüntü hem de ses olarak karşı-
mıza gelebildiği bu mecra, yazı teknolojisinin 
en yüksek yeridir, henüz yıkılmamış bir ba-
bil: e-babil.

Dikkat edilirse, internet, her dilde kendisini 

BABİL VS E-BABİL : INTERNET 
NERESİDİR?

   Eskiden gerçek mekanın yüzeyinin algısını belirleyen 
üç geometrik boyutun yanına bugün bir de maddenin 
üçüncü boyutu eklenmektedir: “Kütle” ve “enerji”den 
sonra “enformasyon” da gerçeklik tarihine girmiştir.  
Paul Virilio, Enformasyon Bombası

Gündelik içinde internet denen mecrayı 
nasıl ve ne için kullandığımız giderek çeşit-
lenmekte. İnternet ve yaşantımızın kesiştiği 
noktalar artık seyrek değil. Yazı, ses ve gö-
rüntünün hunharca kullanımı bir noktadan 
sonra bizi aşırı bilgilenmenin sınırlarında do-
laştırıyor. Her KB (kilobit) bilgi, ihtiyacımız 
olandan çok daha fazla malumatı dilimize 
sokuyor. Aslında arabirimi bir ekran olan ve 
kendisinin neresi olduğunu bilmediğimiz (te-
levizyondan biraz daha farklı olarak) insansız 
fakat remizlerle, izlerle, simgelerle dolu bu 
hiper-dünya gerçekliğin yerini almasa bile, 
onu yerinden edip duruyor.

Hiç bir analojinin interneti tanımlayama-
dığı yerde, artık internet kendi gerçekliğini 
çelik kalaslarla aramıza dikmiş demektir. Ör-
neğin bundan birkaç yıl önce interneti “bilgi 
otobanı”na benzetmek modaydı. Ama bilgi 
kazalarına dikkat çeken çok az insan vardı 
(örneğin Paul Virilio). İnternet üzerinde kulla-
nılan dilin hem cismanîliği, hem de sanallığı 
katlanarak sorun düzeyinde ele alınmakta-
dır. Ve bu dilin edebiyat diline olan yakınlığı 
hipermetin dolayımında (hem ses hem gö-
rüntü hem de metin olan) çoğu kişi için can 
sıkıcıdır. Gazetelerde, haberlerde içine insan 



Son Barbar Görsel ŞİİR120

muhayyilemize yakın koşulları ise, ortamın 
kendisinin ortamlararası olarak tanımladığı, 
dilin aslında dillerarası, göstergenin artık 
göstergelerarası olarak zenginleştiği yer-
den, yani özetle hiç bir yerden ve heryerden 
bahsediyorsak, Şiir ile İnternet arasındaki 
ilişki hakkında çoğumuzun hiçbirşey bilme-
diğini, ikincil kaynaklardan ve deneyimlerden 
bahsettiğini açık yüreklilikle söylememiz ge-
rekiyor. Kavramsal açıdan internet ve insan 
hayatı/gündelik arasındaki devasa ilişki, biz-
den önceki kuşakların örneğin “televizyon 
kültürü ve kentli orta sınıf” arasında kurduğu 
ilişkiden çok daha zor ve Türkçe denklemler 
bekliyor çünkü. Çünkü teknolojiye bize özgü 
tepkiler gösterip, bize özgülüklerin ortalama-
sını kavram, teori, inceleme, sosyoloji diye 
birbirimize yutturduğumuz sürece, problemin 
bir aşama sonrasında takılıp kalmamız ve ör-
neğin gramafon, daktilo, stenograf serisine 
karşı gösteremediğimiz fikir kırıntılarımızın, 
bizi internet karşısında çoğunlukla çaresiz 
bıraktığını görmemiz gayet doğaldır. Öngö-
rüsüzlüğümüz arkasına sığınacak kadar da 
heybetlidir.

Hüseyin Cöntürk’ün hipertekst konusunda 
yaptığı denemeler, bir eleştirmen olarak Şiir 
ve Mecralar arasındaki sorunu ne kadar cid-
diye aldığının kanıtıdır. O zaman çıta orasıdır. 
O zaman görülebilecektir ki, internet ve şiir 
arasında kurulabilecek ilişkilerin hepsi, as-
lında internet ile dil arasında kurulabilecek 
ilişkilerdir. Çünkü internet, dilin kendisinin 
kendi kendisi için varolabildiği ve bu yüz-
den şiir ile büyük benzerlikler taşıdığı tek 
mecradır.

korumuştur. TDK’nin önerdiği karşılık “genel 
ağ”dır, bunu kullanmayı tercih etmeyiz. “Ağ” 
mecazi anlamı ile karşılayabilmektedir in-
ternet’i türkçede. Çünkü ağ’ın gerçek anlamı 
hiç bir şekilde zihnimizde internet’in sahip 
olduğu donanım yükünü karşılamaz. Öyleyse 
internet, bir noktada, Dil’in kendi kendisini 
dillerden bağımsız olarak bir üst-dil ola-
rak kabul ettirmesinin resmidir. Bu noktada 
içinde başka bir dilin barınmasını, ikamet et-
mesini sağladığı için de Dil’in bir teknoloji 
olarak geldiği noktaları da gösterir. Internet 
için özelleşmiş olan dillerden birini kullana-
rak, genel ağın ancak bir kısmına saldırabilir 
ve orayı felç edebilirsiniz, ama bu geçici bir 
hasardır. Yazı kültürünün makina kültürüne 
karşı attığı gol de denebilir bunun için. Çünkü 
birkaç parça kod ile buzdolabınızı ve banka-
daki hesabınızı değiştirmek elinizdedir. Yani 
özetle internet’in yazı dili ile olan ilişkisi ol-
dukça cismani, gerçek ve somuttur.

İnternet ile şiir arasındaki ilişki, iki nok-
tada sorunludur buna göre. Birincisi internet 
neresidir? İkincisi internet madem dillerin 
üzerinde bir dil simülasyonu ise, dilin gerçek 
mecrası olduğunu düşündüğümüz şiir dili ile 
ilişkisi nasıl gerçekleşir? Her türlü simgenin 
(yani motive edilmiş her gösterge) çarpış-
maya hazır olduğu bir fazdan bahsederken, 
küçük bir sözlüğe tıkılıp kalmış şiir dilinin 
ilişkiler ağını zorlamak mı, yoksa gösterge-
nin kendi boyutlarını katladığı yeni bir mecra 
olarak internet’i şiir için sınamak mı? Durma-
dan genişleyen bir İmkan yumağını Zaman ve 
Mekan boyutlarını şiir adına keşfe çıkmak mı? 
Eğer kitap sayfasının yerini alan şey ekranın 
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arkasında yaptırmaya başlar. Oysa dilin kendi 
kendisi için deneyimle alıp veremediği imge, 
şairin ölmek/öldürmek yerine ikame etmeyi 
seçtiği şiir metninde, yazı olarak bulun-
maktadır; hiçlikten gelen hiçlikle nasıl ifade 
edilebilir?

Aslında hiç yazı olarak bulunamamakta-
dır ve gerisi de herkesin diline sakız olmaya 
açıktır. Hegel’e bakarsak, spekülatif alan ta-
vaf edilmeden, asla ve asla “arı” bilgi elde 
edilemez. Burada arı bilgi ifadesinin de al-
datıcı olduğunu hiç unutmamak gerekiyor. 
Öyleyse, arı bilgi bir yazı birimi olarak hiç’in 
hangi kipidir?

Aydınlanma’nın dili ve buna bağlı pratik-
lerinin hepsinin endüstriyel yazma biçimleri 
sona ermiştir artık. Yeni bir anlatımın eşi-
ğinde bulunuyoruz. Şiir de bundan nasibini 
alacaktır.

Teleks makinasının, faksın ya da yazıcını-
zın (ya da yandaki işlerdeki gibi tarayıcının) 
kendi başına birşeyler gönderdiğini hayal 
edin. Eskiden olsa “orada” birinin olduğuna 
yorabilirdik olayı, oysa arada sıkışmış kalmış 
bir metnin (hem kağıdın hem de verinin) ya-
zıcının tepsisinden akışının arkasında tam 
da ancak şimdi Zaman ve Mekan arasında 
sıkışmış kalmış birşeylerin (insandan başka) 
olduğunu düşünebiliriz. Yazı, ilk kez kendi-
sini akışa bırakabilecek ve akıldan yoksun 
(irrasyonel değil irreel) bir Zaman’da serpil-
mektedir. İnsanın ürettiği herşeyin eninde 
sonunda İnsan’dan geçeceği gerçeğini bir ke-
nara atarak, önümüzde veri ırmakları, açlık 

Belki değinilmeyecektir ama ben yine de 
işin YKY’nin aldığı karar ile ilgili spekülatif 
bir yorumda bulunmak istiyorum. Yayıncı-
nın, hem eserin bütünlüğünü hem de yazarın 
haklarını korumak, hem de eserleri geleceğe 
doğru şekilde aktarabilmek için aldığı bu ön-
lemler yerindedir. İnternet’in neresi olduğu 
sorusunun cevabının muğlaklığı sürdüğü sü-
rece, şiirin orada nasıl temsil edileceği, sözlü, 
yazılı ve basılı kültür ürünü olarak şiir’in Söz 
ile ilişkisinin oldukça sallantıda olduğunun 
görüleceği, yazının ve kitabın belleği, insan 
belleğini büyük yüklerden kurtarırken, bu bi-
lincin, şiiri de muhafazaya aldığını görebilir 
kişi. Yine de örneğin bir şiirin, bir okur ta-
rafından “eksik” hatırlanması ile, bir başka 
mecraya “hatalı” yazılması arasındaki fark 
neden bu kadar önemlidir? Şiirin hatırlana-
bilirliğini sağlayan şey, onun sıkı yazılmış 
ve belleğe hitab eden hali midir, yoksa şair 
tarafından son şekli verilen halinin “ya-
zıya geçirilmiş” halidir midir? Hangisi eksik 
hatırlandığında bir kazaya, bilgi kazasına se-
bebiyet verecektir, gelecek için, söz mü, yazı 
mı, kaydedilmiş söz olarak yazı mı?

İLHAN BERK’İN EVİ VE / Rİ IR-
MAĞI ÜZERİNE

 Görünen şeydeki anlam nedir? (…) Ken-
dini durmadan değiştiren bir enerji türü  
John Berger

Bizde şiir aşırı yüklenmiştir. Dil yetimizin 
yetersizliği ile, gövdemizin el veremeyeceği 
koordinatlarda gezinmek zorunda bırakı-
lışı, bize acı deneyimin tanımlarını retina 



Son Barbar Görsel ŞİİR122

EK

Süreyya Evren, Yasakmeyve’nin 28. sayı-
sında bir yazı yayınladı. Bu uzun ve parçalı 
yazı, bir yandan Türkiye’de avangardizmin 
sönüm noktalarını, bir yandan avangardizm 
olarak bildiklerimizin neden öyle olamadık-
larını, bir yandan da bugünün şiir ortamının 
örneğin “görsel şiir” karşısında ne kadar 
hazırlıksız ve tahammülsüz olduğunu açık-
lamaya çalışıyor. Bunu 80 şiirini bir kesim 
noktası alarak, isimlere ya da kitaplara de-
ğinmeden, sadece 60 ve 70’lerin sonrasında 
gelen 80’lerin tarihselliği içinde yapmaya 
çalışıyor. Yani en azından “darbeler” yüzün-
den iptal edilmiş olarak kabul edilen tarihi, 
bütünlüğü içinde okuyor, okumaya girişiyor 
diyelim.

80 kuşağı, şiir kamusu tarafından biraz 
fazla kayırılmıştır. Bu kayırılma çoğu kez 
insanı bir acıma duygusunun içine itekler. 
Çok fazla “insanîleştirilmiş” bir uğraş ola-
rak şiir, neredeyse kendi kendisinin varoluş 
sebeplerini iptal edecek noktaya gelmiştir 
de. Örneğin darbelerin gerisinde bıraktığı 
duygu süper-novalarını, şairler de samimi-
yet ile inandırıcılık arasında bir yerde temsil 
etmeye çalışmış, fakat ortaya hiper-gerçek-
liğin sınırlarını zorlayacak kent-dışı bir şiir 
de çıkmıştır. Bugün bize bozkır arka planını 
getiren bu şiire neden lirik dendiğini anla-
mış değilim.

Darbeler gözümüzden kaçıyor ama “müs-
tahkem kentlerin” darbeleridir. 10 yıllık 
aralarla gelen tüm bu tarih-dışı hareketleri, 

istatistikleri, vicdansızlık bordroları akıp 
gitmektedir. Herşey haber vermek için, bilgi 
ulaştırmak için “süper iletkenleştirilirken”, 
biz’im bu kadar yalıtkan olmamızı sağlayan 
nedir?

Görsel şair bu soruya sportif bir şekilde 
cevap verir. Veri ırmağında bir kez yıkanılma-
yacağının garantisi olarak simgesel alanın 
uç verdiği grafiğin maksimum minimum çiz-
gilerini izler. “Lam”ın içine sıkışmış kalmış 
ve terimin öte tarafın taşmış ne varsa, o 
buraya ne Latin alfabesinde ne de Sankrit-
çe’de geçecektir. O, orada kalan anlamsızlığın, 
evrenselliğinin ve zamandışılığının kanıtı ola-
rak kendisine Lam denilen şeyin, başka bir 
harfle yapacağı tüm korkunç birleştirme-
lere direnmek için oradadır. Lam’ı dünyaya 
geri getirmenin yolu, onu kendine teslim et-
mekse, o zaman veri ırmağının herhangi bir 
başlangıcı olmadığını fark etmek gerekmek-
tedir. Yazı, neyi taklid ediyor olabilir ki, orada 
olamayandan başka? Teleks, ne aktardığını 
bilebilseydi, katlanabilir miydi buna?

Görsel Şiir, Şiir’in şiir dediğiniz şeyden 
arındırılmış ve entropik halidir. Ve açıkça 
sormak gerekir, kaydedilmiş bu görüntüleri 
ilk okuyan ve onlara ilk bakan kimdir? Tara-
yıcının aynası, camı üzerine konan nesneleri 
kırmaya başladığı noktadan itibaren, karşı-
mıza ağır ağır gelen yeni “şey” nedir? Özdeşlik 
ilkesi nasıl zedelenmektedir? Temsil edilirken 
orjinal’e dönüşen kopya olarak yapıt kimin 
eseridir? Tarayıcının Zaman ve Mekan olarak 
metne yaptığı yoruma, yapıbozumuna baktı-
ğımızı iddia edebilir miyiz?
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yeteneğine karşı, bir türlü “zaman” yarata-
mama güdüklüğünü de birlikte düşünürsek, 
ortaya çıkan zihinsel durumun vehametini 
anlayabiliriz.

Bir toplum sadece geçmişi ile yaşayabilir 
mi sorusuna cevap arar gibiyiz uzun yıllardır. 
Bu deney, insan pahasına coğrafya ve tarih ile 
girişilen amansız bir mücadeleye dönüşmeye 
başlıyor. Burada ayakta kalabilenler sadece 
“simgeler”. Bu simgeler, sadeleştirildikleri im-
gelerden ve indirgenecekleri sembollerden 
geriye bir insan bırakıyorlar mı? Yoksa sadece 
sabit mekanlar, durağan yapılar üzerine sin-
miş birer doku olarak mı kalacaklar?

İşte benim gördüğüm kabaca budur. 
Şiir, dil muhtevası açısından her daim kav-
ram çiftlerine doğru itilmektedir. İyi/Kötü, 
Doğru/Yanlış, Yeni/eski vb. Bu kavram çift-
leri modernizm tarafından ortaya çıkartılmış 
“değerlik”lerdir. Postmodernizm ise bize bir 
şekilde bunların pek de anlamlı olmadı-
ğını anlatmaya çalıştı, çalışıyor. Modernizm 
kurucu sancıları içinde kendisine aradığı öz-
gürlüğü, bu kavram çiftlerinin engellediğini 
fark edip, onları deşifre ederek, sanatı “anlık 
ile sonsuz arasındaki bir denge durumu” ola-
rak görerek çözmeye çalıştı esaretini. Baya 
bir kavram heba etmiştir. Geldiği yer, 19. yy’da 
tu-kaka edilen metafiziğin ve psişiğin alanı-
dır: Kavramsal sanat. Aşırılaştırımış form ve 
içindeki kişiye özel içerik.

Biz bu kavgaları vermedik. Verdiğimizde 
de kimin için verdiğimizi bilmiyorduk. Böyle 
katastrofik bir dilin kalıntıları arasından şiir 

şair çoğu kez istemiş, gönülden istemiştir 
bana göre. Ve kabaca özetlemek gerekirse, 
her darbe büyük göçler için tuhaf yarıklar 
da açmıştır modern kentte. Bu göçlerin so-
nucunda sadece insan trafiği değil, dil trafiği 
de güçlenmiştir. Sanki Cumhuriyet’in haya-
letleri akın akın kente inmiş, sadece İstanbul 
değil, fethedilmek istenen tüm merkezlere 
(Almanya olmak üzere bir sürü Avrupa kenti 
de dahil) cılız ama kalabalık bir işçi sınıfının 
kıyafeti altında girivermiştir. Fazla uzatma-
dan söylemek gerekirse, bir Marx’ımız ya da 
Prodhon’umuz olmadığı için de biz bu işçi 
sınıfının terennüm ettiği şeyi çoğu kez şiir 
üzerinden anladık. Öyle ki bu hayalet, ken-
disini öngörenlere rağmen “zamanını ve 
mekanını” şaşırmış şekilde ilerlemiştir. Bu 
zaman ve mekan eksenlerinde meydana 
gelen kayma, Cumhuriyet’in genelde elinin 
erişemediği yerde kaldığı için kitlesel hiç bir 
mekanizma, hiç bir iddia ve söylem, bunca 
kalabalık ve bunca “hızca aşağı sınıfı” kap-
sayamamıştır ve kapsayamayacaktır.

Zamanımızın tartışmalarına bakıldığında, 
bu eksik bırakılmış kitlelerin, kendilerine kâh 
arketipler üzerinden, kâh bu arketiplerden 
üretilen simgeler üzerinden kavram çiftleri 
ve yaşam biçimleri üretmeye çalıştığını, bun-
ların siyasal zeminde kendilerine buldukları 
imkanların görece aynı temellere dayandığını 
ve travmatik doğum izlerinin, devlet aygıtı 
ile birleşmesinden çıkanın örneğin “çağdaş-
laşmadan”, “moderniteden”, “özgürlükten” 
anladıklarının karman çorman olduğunu da 
söyleyebiliriz. Cumhuriyet ideolojisinin kendi-
sine mekan yaratma (örneğin kamusal alan) 
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harcadığı resmedebilme yeteneğini de hiç göz 
ardı etmemek gerekir.

Elbette bunlar Şarkdemir’in türler konu-
sunda sorduğu soruları bir kenara atmamızı 
engellemez. Ben başından itibaren örneğin 
“birşeyli görsel şiir” olamayacağını düşündü-
ğüm için çoğu yerde “deneysel” ifadesini bile 
küçümsedim. Modern Şiir, kunt bilimsel bilgi-
nin kategorileri gibi rasyonel departmanlara 
ayrılmasın efendim! Hepimiz zeki çocuklarız, 
elimizden herşey geliyor. Yeteneklerimizin 
çeşitli mutekabiliyetler doğrultusunda şiir 
tarihi tarafından elenmesini istemeyiz. Ör-
neğin ben orta okulda fotokopi makinasını 
kullanarak dönem ödevi kapağı yapıyordum, 
babam harika bir ressamdı, mühendisliğin 
buna izin vermesine rağmen vs.

Görsel Şiir’i düşünürken neden acaba 
“görsel” + “şiir” kısmı düşünülüyor? Şarkde-
mir bu eleştiriyi getiriyor, hatta “görsel” kısmı 
ile fazla uğraşıldığını da düşünüyor. Ama ben 
öyle düşünmüyorum. Söz’den türev alma ola-
rak Yazı, Yazı’dan alınan türev olarak “resim” 
gibi bir tuhaf bir hiyareşi var kafamızda. As-
lında tam tersidir. İlk yazı resimdir, bunu 
cümle alem biliyor artık. Bizdeki “yazmak” 
kelimesinin kökü “yaymak”tan gelir vs. Kişisel 
tarihimizde ise öncelikle “söz” vardır, ağlayış, 
yakarış. Sonra okuma ve daha sonra yazma. 
En son öğrendiğimizle, en önceki içgüdüsel 
şeyi anlatmaya çalışıp duruyoruz, bu da tu-
haf. Arada kaybolup gidenler bize Blanchot 
olarak geri gelebilir, israf.

Görsel Şiir, görsel’in içindeki şiir’dir. 

adına elimizde kalanların, eleştiri adına eli-
mizde kalanlarla birlikte ne kadar işimize 
yarayacağını merak da etmiyor değilim.

 
– Teknoloji ile kurulan iletişim, teknolojik gelişme-
nin sağladığı iletişim karşısında idi. 
– Bilimin gündelik modern hayata etkileri ve bun-
lar karşısında Cumhuriyet dönemince takınılan 
politik tavır. 
– Modernizasyon sırasında meydana gelen kopma/
bağlanma denemelerinde oluşan yaralı bilinç ve 
bunun katarsis imkanı olarak sanat. 
– Resim dersleri 
– Güzel yazı dersleri, güzel yazmak ve reklam pa-
noları 
– Resmî ve resim arasındaki kavramsal ilişki 
– Toplumsal fayda olarak bilimsel gelişme, bilgi, 
bilmek, aktarmak, haberleşmek

İKİ KERE TÜREV ALMAK

Çoğu kez bu gösterge, gösterilen ve göste-
ren şeysini, ortaya çıktığı yıllar itibarı ile “ışık” 
karşısında yaşanılan şaşkınlıkla bir okumak 
gerekiyor. Zira, aslında hiç bir sistem başka 
bir sistemden o kadar da fazla yalıtılıp in-
celenemez. O tür pozitif bilim ancak işkence 
odalarında işe yarıyordu, hala da yarıyordur.

Şarkdemir, muhtemelen şiire çalım atıl-
dığını düşünüyordur. Kuşkucu olması doğal, 
bunu anlıyorum. Sonuçta yaptığımız onca tar-
tışmadan sonra ancak görsel şiir denemiştir 
ve kanımca başarılı da olmuştur. “Görsel şi-
ire ikna olmuş değilim” diyor ama bu çok da 
önemli değildir. Zira bir şair olarak mesaisini 
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O AYRIMI YAPMAK GEREKİYOR 
MUYDU?

Konvansiyonel (uzlaşmacı, uzlaşımcı vb.) 
şiir ile “görsel şiir” diye bir ayrımı ortaya at-
tığımdan beri -ki bunun kavramsal bir ayrım 
olduğunu, sözlü/yazılı kültür şiiri ile basılı 
kültür şiiri diyebileceğimiz şeyleri birbirin-
den ayırmak için kullanıldığını tekrarlamak 
gerekiyor- bir rahatsızlık meydana geldiğini 
seziyorum. Bu rahatsızlığın bir tür cephe-
leşmeye gittiğini görmek de istemiyorum 
açıkcası, o yüzden konuya biraz daha açıklık 
getirmek gerekiyor.

Alan Prohm, “Görsel şiirde ruh ve beden 
tekrar birleşmiştir ve görsel olan mümkün an-
lam kaynağı olarak kucaklanmıştır. Potansiyel 
olarak her şey kullanılabilirdir.” diye belirti-
yor. Öyle veya böyle “herşeyin kullanılabilir” 
kılındığın bir şiirden bahsederken Batılılarla 
aynı kulvarda koştuğumuzu iddia edemeyiz. 
Üzerine basa basa söylemek gerek belki ama 
Eski Şiir’imizde biçim ile içerik arasındaki bağ, 
bugünkü kadar kopuk değildi. Eski Şiir derken 
burada Cumhuriyet Öncesi Şiir’in bir kopma 
noktası olduğunu, sadeleşen türkçe ile bir-
likte gerçek kopmanın alfabenin topyekün 
değişmesi ile gerçekleştiğini, bundan sonra 
gelen tüm dönemlerin ancak bu başlangıç ko-
şulları ile birlikte yeni ve onaylanmış Türkçe 
ve onun simge düzeni ile iş gördüğünü kısaca 
hatırlatmak gerek. (Eski / Yeni)

Kısaca toparlayarak giderken şunu da 
belirtmek gerek, Yeni Türkçe’nin imkânları 
ve imkansızlıkları içinde şiir üretilirken, bu 

Burada “için”deki ifadesini genişletmemiz 
gerekiyor. Şiir nerededir? Bakın bunu ken-
dinize evde birkaç kez sorun: Şiir nerededir, 
nedir? Bunun somut bir cevabı olamayacağını 
bulacaksınızdır. Şiir gerçekten devasa bir in-
tegral hesabına benzer. Süreksizleri, içindeki 
fonksiyonların birbirlerine doğru girmişlikleri, 
vereceğiniz değer kümesi ile aradığınız son-
suza ıraksayan serinin güzelliği ve örneğin 
“sonsuz” “belirsiz” gibi ifadelerin şiirselliği 
düşünüldüğünde hem de. Homeros’un bellek 
ile girdiği imtahan ona “belleğin hareketleri” 
olarak ölçüyü buldurmuşsa ne ala?

Ben hala tür ifadesinin çok işe yaramaya-
cağını düşünüyorum. Yaramayacaktır çünkü 
görsel şiirde “supreme” yok. Supreme’in ol-
madığı yerde de estetikten, böylece kısaca 
bilimden bahsetmek acayiptir. En iyi kahve 
falı hangisi, en doğru çıkan mı? Peki ölçüsü 
nedir? Görsel Şiir yazının ve gözün ele vuran 
insiyakları ile ilgilidir. Ortaya tonla eksi konu-
labilir, ama karşı tarafta bir sürü artı varken, 
işte burada artık enerji vardır. Elektiriğin “uç-
larla” ilişkisi yoktur. Diyeceğim odur ki, görsel 
şiir, türlerin vektörel toplamı değildir, skalar 
çarpımı da değildir. Reimann geometrisine 
ne denebilir?
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matrisin harf/birim kutucuklarına dolacak 
29 harften birinin orada olma olasılığı, daha 
sonra bu olasılık anlamlı kelime olasılığına 
dönüşür, bugün şiir kitabı boşluklardan arta 
kalan şeylerden başka hiç bir şey değildir.)

Bu soruları düşünürken aslında şiirin ne 
olduğu konusunda çok derin nitelik ve nice-
lik sorunlarını da ele alırız farkında olmadan. 
Bilgisayarın, bilgisayarla yazma imkanlarının 
arttığını düşünürsek, aslında tarihsel şiir an-
layışının biçimi (ve böylelikle de içeriği) bu 
yolla gizliden gizliye dayattığını söyleyebilir 
miyiz?

Dilin farkedilmesi, türkçenin imkanlarının 
edebiyatla değil belki ama reklamlar, reklam 
panoları, diziler, VJ’ler, müzik parçaları, pop 
müzik vb. gibi iletişim tüketimi canavarları 
ile genişletildiğini görürken, şiiirin tarihsel 
görüntüsünün nostaljik bir biçimde 12 punto 
Times New Roman ve tek aralık, 1000 dize ci-
varında “dondurulması” çok hince değil mi?

Bugün şu söylenebilir, şiirin kalıp olarak 
uzaktan görüntüsü içeriğinden daha “tanı-
dık” hale getirilmiştir. Okumadan “şiir olduğu 
hakkında fikir yürütebileceğiniz” bir desen 
halindedir şiir. Buna “şiirin konvansiyonel 
hali” denmez de ne denir?

Bu iddiaya ya da tanımlamaya -ki geçici 
bir tanımlama olduğunu belirtmiştik, ama-
cımız her zaman Şiir’in ne olduğu sorusunu 
araştırmaktır- karşı gösterilebilecek en sağ-
lam argüman sanıyorum Söz’ün etkileyiciliği 
ve bunun üzerinden üretilen Şiir’in dili ve 

üretimin eskiye rağmen ve ona karşıt ola-
rak oluşturulduğunu ve bu kalıtsal bilginin 
kuşak tartışmalarında -sağlıksız eleştiriler 
ve kahvehane atışmaları dışında- oldukça az 
yer tuttuğunu bildirmek gerek. İmge ve ile-
tişim gibi kavramların şiirde endam etmesi, 
anlam/anlamsızlık, ötekilik/başkalık, eski/
yeni, biçim/içerik vb gibi çiftlerle birlikte 
gündeliğin içindeki dilde yeniden düşünül-
mesi, deformasyon’un biçimciliğin karmaşaya 
doğru kaymasında etkili olması ve habis bir 
ur gibi ne bir adım ileri ne de bir adım geri 
hareket etmeden, kararsız bir yapıda devam 
etmesi, şiirin malzemesi nedir? şiir neyle ya-
zılır? gibi soruların ortada dolaşması bir yana, 
aslında ve temelinde şiirin, bir sanat olarak 
uzun zamandır “ilercilik / gericilik” eksenin-
den çekilip alınmasını da izleyip duruyoruz. 
(İlericilik / Gericilik)

Sözlü ve Yazılı simgeler ile basılı simgeler 
arasında hiç de ayrım yokmuş gibi görünür. 
Oysa bu şiir metninin oluşturulmasında şa-
irin öznelliğinden ve mizacından tutun da, 
estetik sorunlara kadar bir çok açıdan kafa 
kurcalayıcı bir ayrımdır bu. Harfler, kelimeler, 
gramer öğeleri, dizeler, kıtalar vb. gibi aygıt-
lar üzerine düşünelim bir. Gerçekten bugün 
şiir kitaplarında kullanın yazı karakterleri ve 
sayfa sayıları, kapak tasarımları, başlıkların 
puntoları ve çizgisel dize yapıları tuhaf bir 
şekilde neden birbirine benzer? Birilerine şiir 
metninin görünüşü hakkında soru sorsak ve 
onlardan tarif etmelerini beklesek bize aşağı 
yukarı nasıl bir resim çizerler? (Ben kısaca 
formüle edeyim, A5 boyutlarında bir harflik 
küçük karelere bölünmüş bir matris ve bu 
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imkanları konusunda düşündüren yapısı şi-
irin gerici bir biçimde bazı kabullenmelerin 
kabuk tutmuş yaralarında bırakmaktan daha 
heyecan verici geliyor bana.

Bir şairin şiirin ne olduğu konusunda fikir 
yürütmemesi saçmadır. Geleceğe kalmayı, şiir 
tarihine geçmeyi sağlayan dalganın taşıyıcı 
kolları hiç bir zaman aşırı uzlaşmacı kom-
partımanlardan oluşmuyor. Ses ve görüntü 
kategorileri olmayan bir şiir yok ve şiir özünde 
niteliksel ve niceliksel olarak hiç bir zaman 
bu kadar “somut” ve “gerçek” olmak zorunda 
kalmamıştır da.

Afrayı tafrayı keselim de, ciddi anlamda 
kaptırılmış idealimiz olan Dil’in sınırlarını 
Gauss kadar inatçı bir şekilde tavaf edelim, 
benim kuşağımdan başka beklediğim başka 
hiç bir şey yok. Konvansiyonel ya da görsel 
diye ayrılan şey şiir değil, sizsiniz, zira Şiir 
bunlardan bağımsız. Bağımsız kaldığı yere 
kadar da kovalamak şairin görevidir, bekçi-
lerin ya da yeniyetmelerin değil..

mucizeviliğinin öne sürülmesidir. Şiirin Söz 
ile ilişkisi Dil üzerinden yürütüldüğünde işin 
içine girecek notasyon sorunları ve bellek 
araştırmaları, iletişimin mümkünlüğü gibi 
başlıklarda bu itirazların pek bir işe yarama-
dığını, ortaya çıkan sonucun şiirin ekonomi 
ile ilişkisinde yitip gittiğini belirtmeden geçe-
meyeceğim. Kaldı ki eğer tarihe inanıyorsak, 
şiirin bize kadar gelen şiir olarak, ancak bu-
radaki varlık kategorisini kapladığını hiç de 
unutmayalım. Bugün şiir tarihi denen şey, 
bugün bildiğimiz şiirin tümünden değil, bu-
güne kadar gelmesine izin verilmiş şiirlerden 
oluşuyor.

Şiir ile ilişkimizin ne olduğu sorusu hiç bir 
zaman “okurlar” tarafından cevaplandırılma-
mıştır. Çoğu kişi görsel şiir ile karşı karşıya 
kaldığında ona verilen “şiir” ifadesinin nerede 
olduğunu aramaktan başka hiç bir şey yap-
mıyor. Hiç bir dönemde şiirin malzemesinin 
“sözden” öte olmadığını düşünmek, edebiyat 
ve sanat tarihinden azıcık anlayanlar için if-
tiradan başka hiç birşey değildir.

Şiirin müzik (ses) ve resim (görüntü) ile 
ilişkisi dolaysız olarak ele alındığında kar-
maşa başlar. Bu noktada Türkçe’nin üzerinde 
uzlaşılmış en büyüğüne kulak vermemiz ge-
rekir: “N’olur ise ko ki olsun n’olusar”. Bugün 
Türkçe böyle kullanılabilir mi? Hanginiz ya-
nındaki birine “nolusar” diyerek lafa başlar? 
Hanginiz şiirinizde böyle bir ifadenin endam 
etmesini sağlayabilirsiniz, sadece ifade de 
değil, o formülasyonun. Yunus Emre fonksi-
yonu dediğim bu notasyon biçiminin güzelliği 
ve insanı hala Türkçe içinde fraktallanmanın 
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geçişin de gayet kolay olabileceğini söyleme-
nin vakti geldi de geçiyor sanki.

Bir sakıncalı ve tuhaf durum da, edebiyat 
ile edebiyatçının aynı şey olduğunu sanma-
mız. Orada yazan şey ile bunu yazan arasında 
bir bağ varsa bile, bu bağın bu kadar güçlü 
olduğunu iddia etmek, yazara fazla kredi 
vermek, eserin kendisi ile bağ kuramamak 
anlamına geliyor. Aslında şiir ile kurduğumuz 
bağ da öyle hakiki bir bağ falan değil, demek 
oluyor bu. Şiiri okumuyoruz, şiiri okurken, ko-
nuşurken konuştuğumuz şeyleri seviyoruz.

Günümüz şiiri hakkında konuşurken, hala 
“bağlı-olma” fazından kanıt getiren, eleştiri 
yapan birileri var, her zaman çıkıyor. Ama 
şiirlerimizin ancak aklımızda kalan, içimize 
işleyen yerlerinden bile tutup, birbirimize 
okuyamıyoruz. Mesela şurada “şunu demiş” 
diyoruz, “şunu diyor adam” diyoruz. Orada 
onu diyen adam değil, şiirde konuşan özne, 
şairin kendisi ise bile bunu söyleyemeyiz. 
Çünkü orada konuşan persona/kişi zaten 
dışarıda bu olamadığı için konuşuyor ve 
tuhaftır “zikri ile fikri bir” olsa da, o şiirin 
uzamı/boylamı dışında bunu dile getirmeyi 
seçtiğinde, şiirin alanından kurtulduğu için 
başka türlü “anlatıyor”. Yani aslında düşün-
cemizi taklit ederken kullandığımız bir yol Şiir 
ya da Öykü ya da Roman.

Edebiyat türlerini birbirinden ayrıştırmaya 
uğraşırken, bunu “roman yazan kişilerin ortak 
özellikleri” gibi magazinsel yollardan değil, 
tam tersine yazılan romanların kendilerine 
bakarak yapıyoruz. Bu anlamda Türün Bekâsı 

TÜRLERIN DEVAMI

Edebiyat bir üst başlık gerçi (daha da 
üstü Sanat?), bunun altına efendi efendi 
sığıştırdığımız, tıkıştırdığımız şeylere tür di-
yoruz. Türler, aslında modern aklın ürettiği 
kavramlar gibi görünüyorlar, onun kendi an-
latısı içinde ‘sınır’ ve ‘ihlal’ kardeşler olduğu 
için, önce kategorilerine ayıracak bilim, onun 
için bir araç tür. Zaten bu da bir bilim, sınıf-
landırma yani. Ama edebiyat bir bilim mi, o 
tartışılır. Çoğu kez insanlar edebiyat eleşti-
risinin bazı kurallara bağlı olduğunu falan 
sanıyorlar, formel yaklaşımın bir halta ya-
radığını gören oldu mu, orasını bilmiyorum 
ama en azından edebiyat tarihi ve eleştirisi 
(sosyolojisi) bize bir romanın, tür içinde mi 
dışında mı olduğunu söylemek konusunda o 
kadar da başarılı değil (yani bir kurul kararını 
kimse iplemez Tutanamayanlar hakkında, işin 
kötüsü genel olarak Tutunamayanlar’a göre 
hiza almak gerekebilir).

Aynı şey şiir için de geçerli. Bugün hala 
şiirin, bir tür olarak neleri barındırdığında, 
şiir kabul edilmesi gerektiği konusunda ka-
rar verilebilmiş değil. Elimizde sadece tutmuş 
verimler galerisi var. Bu galeriden kafamızın 
bastığı kadarı ile bazı parçaları alıp, bunları 
taklit ettiğimizde, iyi şiir yazılmış diyoruz. 
Oysa burada şiirin DNA’sı diyebileceğimiz 
kesin bir yapıtaşı var mıdır, yok mudur, emin 
değiliz, bunu sezebiliyoruz anca, haz alıyo-
ruz bundan, tamamen subjektif. Ama şiir gibi 
türlerin, alt türlere ayrılabileceğini, tarihsel 
bilgi ışığında çeşitli (hiyeraşik olmayan) kate-
goriler inşa edilebileceğini, kategoriler arası 
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durumlar olur, biri gelir, bize “soysuz/köksüz” 
olduğumuzu söyler.

Aslında Tür Kahpe ve hep öyleydi, bunu 
kendimize itiraf ettiğimizde Dünya çok, çok 
daha güzel bir yer olacak.

Özetlemek gerekirse;

Şiir (ya da herhangi bir sanat dalı/türü);

a) bir söylem alanıdır
b) bu söylem alanını kurarsınız ya da ku-

rulmuş olan varmış gibi devam edersiniz.
c) bu tarihsel olduğu için, kendi tarihinizi 

başlatabilirsiniz
d) istediğinizi söyleyebilirsiniz, çünkü bu 

söyledikleriniz asla kimseyi bağlamaz. devle-
tin kendi söylem alanı ve resmi tarihi içinde 
olanlar hariç, bütün söylem alanları (tüm ha-
reketler, akımlar, dönemler) bu alanı yaratan 
ve diğerlerini inandırmaya çalışanlar tarafın-
dan sürekli yapılır ve bozulur.

e) bütün söylem alanları politiktir.
f) hepsi hakikat iddiasında bulunur, böyle-

likle Hakikat’le ilişkileri kalmaz ya da yeniden 
kurulur, inşa edilir.

g) türler, tarihseldirler, yani geçmiş bir şiir, 
sen bugün şiir yazmasan da şiir olarak ka-
lacaktır. söylem alanın bunu dönüştürmeye 
yetiyor mu, ona bakacaksın!

h) söylem alanı olduğu, kurulduğu, inşa 
edildiği ve insan tarafından yapıldığı için kut-
sal değildir hiç bir hareket.

ı) modern zamanlar, şairin, sanatçının 
“kendi kod ve simge” sistemini üretmesine 
izin verdiği için hiç bir “otorite” yoktur. her 

için en ahmakça roman prototiplerine, şiir 
verimlerine sadık kalmaya çalışıyor çoğu kişi. 
Oysa Roman da, Şiir de, Resim de Sanatsal 
Bilgi’nin -bu anlamda değillenemez olanın- 
ışığı altında hayatlarına devam edebiliyorlar.

Bu durum, artık can sıkıcı hale geldi. Çünkü 
‘edebiyat/çı ahlakı’ gibi bir kavram, Türün Es-
tetik Bilgisi yerine geçmeye başladı. Yazılan 
her şiir, Türün bildiğimiz anlamı ile Kurucu 
Baba kıvamında yaşadığının kanıtı mı değil 
mi, ondan bahsediyoruz. Eseri kendi içinde 
değerlendirdiğimiz, onun sınırlarını ve ihlal-
lerini gördüğümüz yok. Bu anlamda İzlenimci 
Eleştiri ile Hazcı Okuma’nın içine düşüyoruz.

Buna verbomotor tepkileri de ekleyince, 
birden sanki eleştirinin geldiği yer karışıyor. 
Aslında bu Sanatsal Bilgi olduğu için çok ra-
hatız, eğer Bilimsel Bilgi olsa idi, elimizde 
kanıtlar olurdu. Derdi ki bu “yanlış çünkü” ya 
da “evet doğru çünkü”. Bunları Sanat için söy-
leyebilmek, iddia etmek, deli saçması bir fikir 
konusunda sonsuza kadar tartışmayı vaad 
ediyor bize. Bizi geveze kılıyor, başkalarına 
“kötü” derken, kendimizi “iyi” hissediyoruz 
çünkü bunun bize kazandırdığı hazzı seviyo-
ruz. Yatırım yaptığımız “duygu” Türün Bekası 
için başkasını mahkum etmeye çalışmak. Fa-
kat, Tür, diğer türlerle girdiği o gayrı-meşru 
ilişki ile bugün Tür olarak hayatına devam 
ediyor.

Günümüz şair ve eleştirmenin bu kadar 
hazcı aynı zamanda hazza düşman (kendi-
sinde ket vurduğu için diğerinde de istemeyen 
hal) hali, onu trajik kılıyor. Çoğu kez böyle 
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sadece geçmişten derlenip toparlanarak ha-
zırladığımı hata envanteri olamazdı, gelecek 
de, bugün yaptığımız işe geçmiş kadar kadar 
karışma ve onu bozma etkisine sahip olabi-
lirdi (1).

ENTROPİK HAFIZA

Yazının hatırlama ile ilişkisi. Bütün bu 
yazıyı kurmaya çalışırken, şu anda ben, tam 
da bu noktada ne hatırlamaya çalışıyorum? 
Hatırlamaya çalıştığım şey, tüm katman-
ları ile kendini ele mi veriyor? Zihnim ya 
da nerede saklamaya eğilimli isek, oralara 
erişirken kullanacağım tüm araçlar. Yazı-
nın sonunu görebilir miyim örneğin? Onu, 
derleyip toparlayıp, dergiye gönderdikten 
sonra, yayınlandıktan sonra, neler olacak, 
bunları bilebilir miyim? Açık konuşalım, yaz-
mamızı ve yazdığımız şeyin yazılmış olacağını 
garanti eden ne? Eğer termodinamik ile ça-
tışamıyorsak, şimdi dile gelmemiş ne varsa, 
kafamda, orada, içeride, dışarı çıkarken ne 
kaybedecekler?

Her varlık ve varlığın her katmanı kendi-
liğini bu dile gelmezlikle sırlamaz mı? Dile 
gelen her bir zerre, artık ifade edilebilir küt-
leler haline geliveriyor. Enerjinin en yoğun 
halinden, kullanılabilir olana doğru ilerliyor. 
Söz, burada kısa devre olarak işleri halle-
debiliyordu, en azından bize böyle söylendi. 
Ama Söz’ün de unutmanın kipi ile iş birliği 
yaptığından şüphelenme hakkımız yok mu? 
Çocukluk hatırlarımızın, bizi ele verecek 
tüm aksaklıkların ya da gizli saklı düşün-
celerimizin hepsi nerede? Belleğimiz, tıpkı 

şey yorumdur, yorum yoruma benzer, ama 
kesinlik yoktur. Yani hepiniz birleşseniz, yağ-
mur yağdıramazsınız ya da yağmur yağacak 
mı diye oy veremezsiniz. Söylem alanları verili 
olarak demokratik ve/ya etik değildir.

i) on kişi birbirine benzeyen şiirler yazsa 
bile, bunlardan en fazla bir tanesi, şiirsel bir 
söylem alanı yaratır, geri kalan tarihin çöp-
lüğüne gider.

j) sanat tarihi en gaddar ve en elemeci 
tarihtir, ne yaparsanız yapın, herhangi bir şe-
yin geleceğe hakkı ile kalması, mucizelere 
bağlıdır.Ümit Yaşar Oğuzcan’a büyük şair 
diyemiyoruz şimdilik, ama onun da vakti ge-
lebilir, hiçbir garantisi yoktur.

BİLİNÇ-DIŞI MÜTEAHİT VE BEL-
LEK İNŞA İHALESİ*

Kendimi, çoğunlukla, etrafımdakilere bir 
anlatının ya da artık bir anlatı olabilecek olan 
şeyin -kısaca Şimdi-Olmayan’ın neden bir-
den fazla yoldan anlatılabileceği hakkında 
kısmen ateşli ve kısmen yorgun şeyler söy-
lerken buluyorum. Her Süpermen’in bir de 
kriptoniti olmak zorunda mı? Yoksa bunca 
büyük bir güç, olağanüstünün sınırlarından 
taşmaya her zorlandığında, o eşik duruma 
kıvamında eriştiğinde, onu dengeleye-
cek, haddini bildirecek birşey olmalı mıydı? 
Örneğin Tarih, kendi akış hızının ötesine geçe-
biliyor muydu? Bu ani ivmelenme ile gövdeyi, 
bütünlüğü içinde koruyabiliyor muydu? Çok 
yakınlarda bir makale, bu soğuk soruya ce-
vap arar gibi, yarı mistik, yarı delice bir fikir 
ortaya attı. Makaleye göre CERN hazırlanan 
düzeneğin durmadan bozulmasının sebebi, 
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en karmaşık ve en sade formu olan Matema-
tik, zihnin işaretleştirmelerine göz kırparken, 
evrenin işleyişi konusunda gayet güvenilir 
kalabilirken, neden yerelin ürettiği hiç bir bil-
giyi nefaseti ile taşıyamamaktadır? Notlarıma 
bakmadan, kitapları karıştırmadan, bu yazıyı 
tamamlayabilecek miyim?

YILDIRIMDAN ELEKTRİK ENERJİSİ

Enerji ifadesinin, belleğin taşıdığı şey ile 
ilişkiliyi anlatmak için kullanılabildiğinin far-
kındayız. Fakat, belleğin işlevinin “saklamak” 
olduğu, fakat bu saklamanın yöntemlerinin 
bize yabancı olduğunu, fizyolojik ya da kimya-
sal olanın ötesinde bir yerde bu saklamanın 
gerçekleştiğini biliyoruz. Belleğin sakladığı 
enerji ile sorunlarımız var. Benzetmelere 
pek güvenmesem de, en ideali, yıldırımdan 
elektrik enerjisi elde etme başarsızlığımızla 
açıklanabilir. Doğanın ürettiği elektriği sakla-
yacak ve dönüştürebilecek bir aracımız henüz 
yok. Çünkü yıldırımın ürettiği enerji hem çok 
değişken, hem de bizim beklediğimizin çok 
ötesinde yıkıcı ve tahmin edilemez boyut-
larda (ayrıca bunun için harcayacağımız çaba 
sonucunda alacağımız verim çok düşük). O 
zaman –benzetmenin sınırlarını çerçevelemek 
adına, gerçekten her şeyi hatırlayabiliyor olsa 
idik, bundan memnun olacak mıydık? Bu soru 
bir kenarda dursun şimdilik.

O zaman bir çevrim işlemini –faydasız, 
eksik ve çoğu kez beyhude- tekrarlamamız 
gerekiyor. Enerjiyi, ne düşük beklentilerimiz 
için çarçur edebiliyoruz, ne de vaad ettiğimiz 
konakta onu rahat ettirebiliyoruz. Belleğin 

bilgisayarlarda depolama işine yarayan sabit 
disk gibi çeşitli zamanlarda, birbirinden uzak 
noktalardan duran verileri sıraya sokabile-
ceği türden bir işlem yapabilir mu (defrag)? 
Belleği simüle ettiğimiz tüm araçlardaki sı-
nırlar nereden çıkıyor? İzdüşümlerine çılgınca 
bağlandığımız “bellek” metaforu, bir farktan 
mı ibaret? Belki de Zaman hastalığı diyebi-
leceğimiz türden (khrono-pati?) bir etkiye 
maruz kalıyoruz? Belleği tavsir etmeye ne za-
man karar verdik? Ona yenildiğimiz zaman? 
Onu fethettiğimiz zaman? İç ile dış arasındaki 
o kadim farklardan doğan her bir zerre, Bel-
leğin fonksiyonu mudur?

Söz’ün, bir yetinin en değerli ürünü olmak-
tan öte türlü gerçekler karşısında bizi çaresiz 
bırakan bir yanı olduğunu, üzerine bindirilmiş 
ve motive edilmiş, yüklenmiş öğeleri ile eko-
nomik sayılan bu aracın, enformasyon artışı 
ile arızalar verdiğini, hata yaptığını, Zaman’ın 
ve Mekan’ın ürettiği -her an ve durmadan- 
Bilgi, parçalara bölünmeye başladığı andan 
itibaren Belleğin kipi ya da malzemesi olmaya 
başladığını iddia edebiliriz, ediyoruz. Peki Şiir 
için bunun bir anlamı var mı? Edebiyat, ku-
ruluş günlerinden bu yana yaptığı ilerleme 
ile Söz’ün güvenirliğini sarstı mı, sarsmadı 
mı? Bugün, Yazı üretilebilirliği, bir örnekliği 
ile, daha önce kutsal mertebesine erişmiş, 
birçok sırrı alıp, yeniden üretip, onları bize 
açarken, biraz fazla ileri gitmedi mi? Söz, 
ağırlığı ve değerini, taşıdığı tüm gösterge-
lerin tarihselliğinden, paylaşılabilirliğinden, 
anlaşılabilirliğinden, hatırlanabilirliğinde 
alırken, yazı bugün, sadece ve sadece ağır-
lıksızlığı ve birimsizliği seçmiyor mu? Yazının 
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her bir kelimeyi, gündelik dilde deli gibi kul-
lanmayı tercih ettiğimiz her kelimeyi şairden 
başka kim böyle hünerle yeniden dizebilir? 
Durmadan şişen sözlüklerimizin o ince du-
yarlıklarına rağmen, bizi kosmoz karşısında 
çaresiz bıraktığı her an için, şair, elinde denge 
ile bir ölçüyü, bellek için icat edilmiş kadim 
bir ölçüyü kullanarak Oradan Buraya geç-
meye çalışır. Modern Şiirsellik en azından 
bu yukarıda takdim ettiğimiz sunum içinde 
kendisini karşı tarafa geçirebilecek her türlü 
yolu denemeyi seçiyordu. Oradan şuraya ge-
çebilen anlam/haz/duygu düşünce, okuru 
heyecan eşiğinin ucuna getirip, onu ödüllen-
direbiliyordu. Gösterinin basit ve ekonomik 
öğeleri ele alındığında, kısıtlanmış imkanlarla 
gerçekleştirilen ölüm oyunu, göze alınan ris-
kin büyüklüğü ile karşılaştırıldığında hayret 
eşiğini daha da artırıyordu. Gösteri sonunda 
hayret eşiği önce uyarılmış ve daha sonra da 
tatmin edilmiş izleyici için değişen ne olu-
yordu? Baştan motive edilmiş olduğu şey, 
sonunda gerçekleşmiyordu, ama heyecan, 
ölümün bir ipin üzerinde canı ile oynayan 
adama refakat eder şekilde seyircinin yanına 
kadar inip, izlemesi. En ufak hatada yerinden 
kalkarak, gösteriye katılma ihtimali vs. bütün 
bu düzenek içinde Şiir, alfabe, o alfabeden 
çıkmış kelimeler ve bu kelimelerin yanyana 
gelme ihtimallerinin yaratacağı heyecan ve 
beklenmezlik, o gergin dize kuruluşunun sıkı, 
olabildiğince sıkı, hesaplanmış, ekonomik ve 
neredeyse çileci hali, şairin, yazdığı ile yaşa-
dığı arasında bizi ikna etmeye, ölümüne ikna 
etmeye çalışan fedakârlığı var sanki.

Philippe Petit gibi adamların halini 

nesnesi haline gelebilmesi için o enerjiyi, kı-
rıp dökmemiz gerekiyor. O dengeyi kurmak, 
canbazın yaptığına benzer bir yetenek ve arzu 
istiyor. Yerden yükseldikçe onun için tehlike 
artıyor belki ama, onu göremediğimiz, bak-
tığımız yerden canbazı izleyemez oluşumuz, 
Gösteriyi, oradan oraya geçmeyi, anlamsız kı-
lıyor. O zaman Canbaz görülebilir bir mesafeyi 
seçmeli gösterisi için (Dil). Canbaz, yerçeki-
mini karşı İş ne zaman yapıyor? İki nokta aynı 
seviyede olduğu sürece hiçbir iş yapmıyor, 
bunu biliyoruz (2). Fakat, ya aşağı düşmeye 
başlarsa, ölümün artık tesadüf ile oynadığı 
oyunda o beden, vızıldayan rüzgar ile hemhal 
olmaya başlarsa, evet, artık bir işten bahse-
debiliriz (fiziksel anlamda, yerçekimine karşı 
bir İş). Yukarı çıkarak Dünya’ya karşı kazandığı 
potansiyel, aşağı düşmeye başladığı andan 
itibaren kinetik, akışkan ve ölümcül bir hale 
dönüşecektir. Gösterinin içinde barınan ve 
bizi gizlice o ihtimale –canbazın düşmesi- çe-
ken, arzu ile çeken ne varsa, gerçekleşirken 
Dünya’ya doğru yönelmiş ve savrulan, kont-
rolünü kaybetmiş gövde, artık bir özne değil, 
Dünyanın o katı gerçekliğinin bir nesnesi ol-
maya doğru hızla ilerliyor.

Canbaz, canı ile oynadığı bu oyun sonu-
cunda aşağı doğru düşerken, hemen elimizi 
açık edelim, burada sadece Şair, Dil ile böyle 
ölümcül bir ilişkiye girer. Kurallı, düzenlen-
miş ve kendi iç enerjisi ile, tıpkı matematikte 
olduğu gibi üst sistemleri aydınlatabilen bir 
alt sistem olarak Dil’in (burada gündelik dil 
akla gelmeli) bir noktasında kalanları, diğer 
tarafa ulaştırmak için, incecik bir ipin üze-
rindedir şair çoğu kez. Sözlükte gördüğümüz 
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Bu bilgi biçimlerini önce bir arada bulmuş-
tuk, onları ayırdık, şimdi ise, onları ayırdığımız 
yerlerde meydana gelen hasarları tamir et-
meye çalışıyoruz. Kainat ile ilk tanışmamızda 
Logos’un Kainatın Söylemi olduğu konusunda 
bir fikir edinmiştik. Sonra, bunu, kendimi-
zin ifade edebildiği şeylerin bir toplamı ve 
biraz da ötesi olarak sınırlamayı seçtik. Bü-
yük, korkutucu boşluğun bize söylediklerini 
anlamamaya and içmiş gibi. Bugün, kavra-
yamadığımız tüm sistemlerin, o ürkütücü 
hareketlerini, işaretlerini –kendimiz oluştur-
mamıza rağmen- çözemiyoruz. İç uzayda ve 
sadece gezegenin üzerine yayılmış halimizle, 
ifade edebildiklerimizin esiri olarak yaşıyoruz. 
Her bir olguyu, kavramı, hakikati asla bulama-
yacağımız korkusu ile değil, sanki bulmuşuz 
gibi sahipleniyoruz. Hemen ötemizdeki Ay’ın 
fiziksel koşullarında olsaydık, değişecek, 
bir an bile üzerinde ısrar edemeyeceğimiz 
gerçekleri bile hayal etmeden. Örneğin yer-
çekiminin etkisi daha az olsa idi, “Estetik” 
bilimi nasıl şekillenecekti?

Görsel şiir, belki de bu yazının en sonuna 
doğru hesaba katıldı. Enformasyon, entropi, 
simge, sembol derken, son 5 yılını Söz ve Yazı 
ikileminden uzakta bir yerde sürdüren bir şair 
olarak, deney şartlarına uygun olarak davran-
mayı seçtiğimi, epistemolojik ve psişik olarak 
şiir bilgisi denen tarihsel bilginin dışına doğru 
çıktıkça, Şiir denen türün “bilgi/bilmek” ile 
ilgisinin bu kadar sıkı kurulduğunu, şiir yaz-
mak ile yapmak arasındaki farkın, İş kavramı 
ile (4) (bizim dilimiz için özellikle) ne kadar 
bambaşka tanımlanabileceğini, dilin kendi 
içinde, örneğin şiirin tanımını bile bize göz 

açıklayamıyor yukarıdaki durum, çünkü Pe-
tit, 1974 yılında şimdi yerinde yeller esen ikiz 
kulelerin tepesine sabahın köründe çıkmış, 
belki de onun bunu yapacağını bilen ve her 
ihtimale karşı bu anı kaydeden bir iki arkadaşı 
dışında kimse onu görmezken çelik, gergin bir 
halat üzerinde bunu yaparken ne düşünü-
yordu? Düştüğünde öleceği kadar bir yükselik 
yetmezmiş gibi, yüzlerce katlı iki gökdelenin 
arasına gerdiği ipin üzerinde huşu içinde 
yürürken, gerçekten de gösterisini kime ya-
pıyordu? Eğer o anı kaydeden fotoğraflara 
bakarsanız (3), o sisli sabahta, yerden yaklaşık 
420 metre yukarıda, 43 metrelik bir çelik halat 
üzerinden yürümeye çalışan bir canbaz göre-
mezsiniz. O kuleleri duyduğu günden itibaren 
haklarında her türlü bilgiyi toplayan, 6 yıl bo-
yunca hesap yapan birinden bahsediyoruz. 
Polis tarafından fark edilip, tutuklandıktan 
sonra yaptığı işi neden yaptığı sorulduğunda 
cevap olarak şunu diyordu Petit: “Üç portakal 
gördüğümde onları havaya atıp tutarım, iki 
kule gördüğüm zaman da canbazlık yaparım.”

Şairin şiir adına bellek ile ilişkisi, böyle 
ölümcül bir deneyi gerektirir çoğu kez. Kolek-
tif olarak unutmak istediklerimizin envanteri, 
genelde hatırlamaya zorlandıklarımızın göl-
geleri tarafından kapatılır. Şairin, kadim 
zamanlarda, henüz daha konuşabilmenin 
ve kısmen yazabilmenin şehveti ile Hakikat 
konusunda yaptığı sözleşme, belki modern 
zamanlarda, kategorilere ayrılmış disiplinler 
olarak apayrı “epistemolojileri ve yöntem-
leri” bir araya getirmiş olsa da, henüz bilimsel 
bilgi ile sezgisel bilginin sanatsal olan kar-
şısında kesin bir hakimiyeti var diyemiyoruz. 
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düşümlerinden.

Oysa, görsel şiir ya da artık adına ne der-
sek diyelim deney, bu ilkelerden sapmayı, 
hata payını yükseltmek ve görebilmek için, 
bu tanımları değerliklerinden sıyırıp, yeni-
den notasyona uğratmayı, deney düzeneğinin 
şartlarına uygun olarak birimlerini değiştir-
meyi seçiyor. Örneğin Ses ya da Söz yerine 
Yazı ya da Gürültü ya da hiper-metin ya da 
animasyon, uyum yerine uyumsuzluk veya 
aksak ritm, taşımak fiilini kelime anlamı ile 
alıp, mecrayı değiştirmek, örneğin insan sesi 
ya da kağıttan bilgisayar ekranına, manyetik 
teyp ya da DVD’ye geçmek, onların taşıma 
kapasiteleri ile şiiri denemek, zengin sem-
bollerin içine taramayı, fotokopiyi, kolajı 
katmak, hazır-yapıt denebilecek dış dünyaya 
ait simge, sembol, fotoğraf gibi öğeleri kul-
lanmak ve “canlı duygulanımı” da izleyicinin, 
dinleyicinin, ziyaretçinin interaktif olarak de-
neyimleyeceği bir faz olarak algılamak. Bütün 
bunlar, şiirin sözlük tanımından çıkıyor zaten. 
Sadece bunun kadim bir formül olduğunu, bu 
formülde yer alan x,y,z gibi değerlerin tarihsel 
olduğunu, insan geliştikçe, daha geniş bir şiir 
algısına ihtiyacımız olduğunu, belleğimiz için 
ürettiğimiz her aracın,yeniden ürettiği her 
simge/sembol/bilgi de şiirde dahildir diye 
düşünmek kafi. Örneğin yukarıdaki üç mad-
deden görsel şiir için bir formül çıkarmayı 
denersek;

    n adet öğe ile, her bir parçanın akış 
hızı ve süresi diğerlerinden bağımsız ola-
bilecek şekilde, mecraya açık ve mecradan 
okurun algı eşiği ile iletişime de geçebilen, 

göre göre unutturabileceğini tecrübe ettim 
diyebilirim.Şiirin tanımının sözlükteki halini 
hatırlamamızda fayda var bu anlamda;

    a. ed. 1. Zengin sembollerle, ritimli söz-
lerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya 
çıkan, hece ve durak bakımından denk ve 
kendi başına bir bütün olan edebî anlatım 
biçimi, manzume, nazım, koşuk

    b. (deyiş) Seslerde, taylamlarda ve 
uyumlarda gösterdiği güzel bağdaşmalarla 
ve taşıdığı hayal, duygu ve fikir buluşlariyle 
bizde canlı duygulanmalar izlenimler ve heye-
canlar uyandıran nazım veya nesir halindeki 
edebiyat türü.

    c. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, 
seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan 
edebî anlatım biçimi. 2. Düş gücüne, hayale, 
imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku 
uyandıran, etkileyen şey.

    Bütün bu tanımlar, sözlük tanımları 
ve ortak noktaları, mecra ile malzeme konu-
sunda gayet kadîm ve tutucu bir bakış açısı 
sergilemeleri. Örneğin (a) bugün için peşin-
den koşulabilir bir yöntem midir, hece ölçüsü 
ya da herhangi bir ölçü, biçim ile içerik ko-
nusunda değişen ve gelişen fikirlerimiz ile 
yeniden ele aldığımızda, bizi bugünü ifade 
edebilir bir yöntemle mi buluşturur? Ya b? 
Ses, ritm ve uyum ve bunların taşıdığı hayal, 
duygu, fikir ve bizde bıraktığı etki. Sanki bir 
şarkıyı tanımlar gibi veya bir klibi. C? Zen-
gin semboller, ritmli sözler, seslerin uyumu… 
bunların hepsi sanki, Şiir – Müzik kadim dost-
luğundan doğmuş gibiler. Sesin ve sözün 
bir fonksiyonu/değerliği olarak müziğin iz 
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can kulağı ile dinliyor..

Notlar

(1) Test of Influence from Future in Large 
Hadron Collider; A Proposal, Holger B. Niel-
sen, Masao Ninomiya

(2) “Enformasyon Teorisi”nin konu ile 
ilişkisi lütfen dikkate alınsın. Özellikle 
Shannon’un “A Mathematical Theory Of Com-
munication” (1948) isimli öncü makalesi.

(3) http://jlblondeau.com/collection.
php?collection_id=1&language=en

(4) Bu konuda uzun bir yazı yazdığımı ha-
tırlıyorum, Tüğün içinde olması gerek.

* bibliotech dergisinde yayınlanmıştır.

ZOR DÖNEMEÇ

Görsel Şiir’in -hadi benim icadım oldu-
ğunu düşünün- nasıl bir imkan olduğunu 
kavrayamamış herkese tek tek gidip, bunun 
uzun, ağdalı ve basit ve sıradan kelimelerle 
anlatabilmek? Bunu dener miydim? Tarafları 
ikna etmek? Bir yanda diline her gün tecavüz 
edilen yığınlar, bir yanda bürokrasinin paraflı 
lehçesi, bir yandan köylüleri ve memurları sa-
rıp sarmalayan kültürsüzlük cereyanları, bir 
yandan “özgürleştirilen” gençlik. Bir yandan 
insanın gözlerini kör etmek isteyeceği kadar 
güzel türkçesi ile Cemil Meriç, bir yanda Necip 
Mahfuz’un ölümü, bir yandan bir ayrımı ad-
landırmaya çalışan ve bunu ilk kez yaratan ve 
bu ayrımı da “açılım” diye bize yutturmaya ça-
lışanlar. Hegel’in hayaletini mezarında tersine 
çevirecek derecede tarihte yerini şaşırmış 

tekrar üretilemeyen katmanlı akışlar ortaya 
çıkarabilmek,

    denebilir mi?

    N adet öğe: istediğiniz kelime, harf, resim, 
fotoğraf, parça, baskı, mühür, leke, dize, kıta

    Akış hızı ve süresi: ritm, ölçü, hece sayısı, 
açık kapalı sesler, hiper metin parçaları, html, 
animasyon, kendi için bir bütünlüğü olmayan 
sesler, film, klip, görüntü

    Algı eşiği: düşünmek istiyorsa düşünsün 
karşıdaki, duygulanmak istiyorsa..vereceği tep-
kilerin hiç biri hesaplanmamış olsun

    Mecra: kağıt, bilgisayar ekranı, su, tuval, 
duvar, DVD, manyetik teyp?

Bu formülasyon, belki çok fazla ucu açık 
gelebilir kişiye. Oysa, tek bildiğimiz bellek 
ve konuşma yetimizken ortaya çıkardığı-
mız tarihsel şiir tanımımızı sadece belleğin 
araçlarına –o delice bağlandığımız araçla-
rına- uygun şekilde yeniden düzenlemeye 
çalışmaktan başka bir şey yok bu formülde 
oysa. Buradan klasik şiir tanımına varabil-
diğimiz sürece, ses/söz ilişkisine bağlı şiiri 
de üretebiliriz. Aynı, Newton’un dünyasının, 
Kuantum dünyasında da ifade edilebilmesi 
gibi. Fakat sadece belirli hızlar ve kütleler 
için çok doğru sonuçlar veren Newton for-
mülasyonlarının, kütleler ve hızlar değiştikçe 
işe yaramadığını da hatırlamak gerekiyor. Bu-
gün artık, belleğimizin ve algımızın yepyeni 
araçlarla karşılaşmasını, 21. Yüzyıl yaşantısını, 
kenti ve barındırdığı her öğeyi, böyle algılıyor 
görsel şiir. O yüzden bu yeni tür, şiirin “unu-
tulmuş” ve “kadim” vaadlerini sanki daha bir 
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ıslaklık, ıslak toprak, katık, ekmekle yenen 
nesne’ anlamına geliyor. Fakat yaşam, yaş-
lılık, yaş ile ölümün altında yatan o ıslaklık 
arasında bir bağ kuramıyor sözlük de. Yaşa-
mak bizde bir oluş bildirir, benim düşünceme 
göre, bir durum değil. Belki bir durumu ifade 
edecek şekilde de türetilebilir fakat yine de 
yaşam ile ölüm arasındaki farkı anlatmak ko-
nusunda yetersiz görünüyorlar.”

Ve şu parça da var;

“Yaşam ile yaş, ıslak, canlı arasında bağ 
kurabiliyoruz yine de, bugün bile. Fakat 
“ölüm” ile “ıslak yer” arasındaki bağ, biraz 
ürkütücü. Ölmek ile yaşlanmak arasında bir 
bağ var diyor sözlük, anlaşılabilen bir bağ. 
Çünkü “yaş” şu anlamlara da geliyor: “dirilik, 
parlaklık, aydınlık, örtme, gizleme, saklama”

Evet de, buradan nereye gidilebillir? Yazı-
dan umudu kestiğim an, kendimi “başkasının 
ölümü”nü anlatmaya çalışan biri olarak gör-
meye başladığım bir andı. “Ölüm Dünyevi mi?” 
gibi soruların ötesine de geçemeyeceğime 
göre, görsel şiir en iyisidir dedim. Diyorum 
ya, sonuçtan ben gayet memnunum.

Satan ile Santa: anagram.
Muharebe(Savaş) ile Muhabere (Yazmak, 

yazışmak): anagram ve tesadüf olamazlar.

Bürokrasi sınıfının ürettiği bir söylemler 
yığını var karşımızda. Bürokrasinin karıldığı 
toprağın mayasında yer aldığı için, asla sor-
gulayamayacağı türden söylemler. Eğitim 
buna göre, ilerleme ve kalkınma buna göre, 

taşralı politikacılarımız var. Bundan gurur 
duyunuz bayım!

Herkes kısaca. Alışveriş merkezleri, “two 
mail” adındaki bir tekstil markası, “Seinfeld” 
gömlekleri satan dükkan, “dirty boys” isimli 
başka bir tanesi, karşılarında “biat möble” 
ve ortalarında bir kısrak gibi uzanan her yer. 
Gösterilen şey ile gösterge arasındaki uçu-
rumun kapanamayacağını iddia eden Derrida 
mıydı? Öyle bir kuruyemişçi var..

29 harfin oluşturabileceği en az iki harfli 
kelime sayısını düşünürseniz, anlamın ve adın 
ne kadar kısır kaldığını siz de hesap ede-
bilirsiniz? Çin’de 30.000’i aşan ideogramın 
sebebini düşünmek gerekebilir tekrar. Ama 
sadece “kalp” için 30 tane işaret biraz fazla 
değil mi? Muhtemelen değil..

Yasakmeyve’ye “şair ve korkusu” dosyası 
için bir yazı yazmam istendi. Uzun uzun dü-
şündüm, araştırdım. En azından 3-4 sayfalık 
bir yazı çıkarmak istiyordum. “Korku Müzesi” 
isimli bu yazının yerine görsel şiir gönder-
dim, ismi “KorkuCell”. Çünkü, yazdığım ya da 
yazmaya çalıştığım her şey kısaca “yalan” 
olacaktı. Böylece bir cep telefonu klavyesi 
üzerine, numaralar ve işaretler yerine birkaç 
gösterge / kelime koydum. Sonuçtan gayet 
memnunum. Bunu yaparken, görsel şiir pro-
mosyonu yapmak değildi aklımdan geçen, 
gerçekten “anlatılamaz” olanı, anlatılmaya 
kapalı bir şekilde göstermekti. Yoksa diğer 
yazı şöyle şeyler barındırıyordu içinde;

“Öl, etimoloji sözlüğüne bakarsak, ‘yaslık, 
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omurgasına kadar kırılmaya çalışırken, “biz” 
demeye çalışmaktır.

G Ö R S E L  Ş İ İ R  H A K K I N D A 
ISR ARLA ÖĞRENMEK İSTEMEDİ-
ĞİMİZ 5 GERÇEK;

2002 yılında Zındık isimli bir hipermetin 
belgesi yayınlamıştım. Bu belge, bir yıllıktı 
ve o günden bugüne sayıları daha da artan 
yıllıklar fikrine karşı geliştirilmişti. Görsel şiir 
daha ortada yoktu açıkçası ve ben de Bene-
dette Mayer’in sıkı bir takipçisi sayılabilirdim. 
Aradan geçen zaman içinde yapılanları el-
bette unuttum, unutuyorum. Ama örneğin 
2005 yılında Yasakmeyve’de yayınladığım gör-
sel şiir namına ilk örnekleri, Gonca Gökalp 
Alpaslan’ın 2005 yılında Türkbilig dergisine 
hemen almış olması ve yazının başlığının 
“Türk Edebiyatında Somut(Görsel) Şiir” olması 
durumunu da es geçemiyoruz. Gonca Gökalp 
Alpaslan’ın o günden bugüne yaptığımız şey 
konusundaki tanıklığının ne kadar önemli ol-
duğunu fark etmem de cabası. Akademi’nin 
Yeni Türk Şiiri (bizim genelde Çağdaş ya da 
Modern dediğimiz) dediği Tanzimat’tan bu 
yana kalan alan içindeki bu tür hareketleri 
yakından izleyen yazarların olması (Hasan 
Akay bir başka örnek) dışarıdaki binlerce ki-
şinin itirazlarına bir cevap olur mu bilmem 
ama, yine de 2002’den 2005’e, 2005’ten 2010’a 
kadar yapılanları yakından izleyen için durum 
hiç de o kadar karmaşık değil. Gonca Gökalp 
Alpaslan’ın bir ana akım içine sokamadığı bu 
eğilimlerin, dada korkut ile birlikte tam bir 
ürün haline geldiğini de burada hatırlatmama 
gerek yok herhalde. Fakat işi Behçet Necatigil 

aslında zenginleşme bile buna göre. Çoğu kez 
“yahu bu jipleri, BMW X5leri kim satın alabili-
yor” diye hayretle soruyorum. İhale toplumu 
olarak adlandırdığım toplumsal fazın ürünü 
bunlar. Devletin şiir ihalesini uzun zaman 
önce sonlandırdığını biliyorum. Muhtemelen 
İsmet Özel ile kişisel olarak anlaşabildiğim 
tek nokta bu. Behçet Kemal Çağlar’ın millet-
vekilliğinden sonra meclise şair girmiş mi? 
Giren şairlerin hangisi şair olarak aramızda 
endam etmiş? Bu konu incelemeye değer.

Aramızdan şair olarak meclise gitmek iste-
yen var mı? Muhtemelen artık bunun cevabı 
kolay kolay verilecek değil. Ama devlet-millet 
ilişkisinde neden ikilikleri inşa eden ve onları 
pazarlayan hep devlet oluyor? Türkçe ile is-
tediğimizi söylemek ve yazmak konusunda ne 
kadar özgürüz? Gerçekten de istediğimiz her-
şeyi ifade edebilmek için donanmış durumda 
mıyız? Peki ya göstermek istediklerimiz? Son 
100 yıllık hali ile bu göstergeler sistemi, ke-
sinlikle “Sözlü Kültür”ün ötesine geçebilmiş 
değil. O kadar atılım boşa mı gitti?

Öyleyse şiirin anlam ile ilişkisi Devlet’in 
dilinden Birey’in kozmozuna geçtiğinde kı-
rılmak zorundadır! Bu kadar. Kırıldığı yerde 
deformasyon kaçınılmazdır. Çünkü Devlet, 
bütünlüklü konuşur. İşte görsel şiirin peşin-
den koştuğu o kırılma, o çatlak, o insanları 
rahatsız eden keyfilik de buradan gelir, geli-
yor. En korkuncu nedir, en korkuncu, eleştiriyi 
kurmak için eldeki bütün sözcüklerin yeter-
siz kalmasıdır. Ve bundan daha da korkuncu, 
başka araçların olmadığından habersiz ka-
larak, mecraların ağır tonajlı kayargalarında 



Son Barbar Görsel ŞİİR138

çerçevesinin çok daha geniş kılınabileceğini 
sezebilirdik. Fakat böyle olmamıştır. “Görsel 
Şiir” olur mu sorusu, aslında şiirin tek ba-
şına ne kadar başat ve baskıcı bir tür olarak 
hayatını sürdürdüğünü de göstebilir, göster-
meyebilir de. Ama tabi şu da var. Yahu Batı 
Modernizmi’ni tuttuk da ne oldu, elimizde kaç 
tane farklı çeviri var? Biz modern olduk mu? 
gibi sorular da gündemimize geleceği için, 
buraları da karıştırmayalım. Batı Modernizmi 
ile girdiğimiz ilişki, nedense Batı Modernizmi 
kendisini fesh edip, küçük bir zümrenin elin-
den tüm halka “insan hakları” olarak geri 
döndüğünde bizim haberimiz olmaya başladı.

Özet: Biz yaptık oldu ve bu konuda savun-
maktan da bıktık.

2) Görsel Şiir Teknolojiye çok bağımlıdır

Yazı bir teknoloji ise, evet, görsel şiir ya-
zıya bağımlıdır. Yazının herhangi bir Söylem’e 
ayrıştırılabilme, parçalanabilme, katmanlaştı-
rılabilme, sökülme, takılma vb. gibi özellikler 
kattığını öğrenmese idik, işler bambaşka 
olurdu. Bunların farkında olabilmek için ise 
yazının verili (default) olarak bize sağladığı ve 
hiç sorgulamadığımız lükslerden kurtulmamız 
gerekiyor zaten. Örneğin hiç not alma imka-
nımız olmasa idi ne yapardık? Hafızamızda 
herhangi bir bilgiyi tutmak için nasıl bir yol 
kullanırdık? Okuma yazma bilmese idik, bir 
şeyi tasvir ederken kullanmamız gereken dili 
ve kelimeleri nereye göre belirlerdik? Ya da, 
eğer elimizde 29 kelimeden oluşan bir alfabe 
ve sözlük olmasa idi, ne yapardık? Yazdığımız 
şiirlerin bir üst ve bir alt anlam katmanlarını 

ya da Çelebi ya da Ercümend Behzad’a bağ-
lamamız isteniyor, bunun da farkındayım. 
Bu, olmayacaktır. Çünkü verim ortadadır ve 
serimi de biz tarihsel olarak kendi şiirimiz 
içine değil, şiir dilimize oradan da Dil’imizin 
Teknolojilerine bağlamak istiyoruz. Böylelikle 
iki yol açılacaktır, Gonca Gökalp’in ayrıksı ör-
nekleri bir yerde toplanabilecek, bir yanda 
da gelecek örnekler için bir alan açılacaktır. 
Sonrasını bilemem…

Neyse, Liman’ın şurada verdiği mülakat 
ve bugüne kadar görsel şiir konusunda ma-
ruz kaldığım soruları düşününce, aşağıdaki 
listeyi yapmadan edemedim. Bize yöneltilen 
eleştirilerin sadece bu sorularla sınırlı kalmış 
olması ise kederlere gark ediyor beni.

1) Görsel Şiir olur mu?

Şiir hakkında genel kabulleri TDK söz-
lüğünde yer alan tanımın çerçevelediğine 
inanıyorsanız, görsel ve şiir yanyana gelmez. 
Aslında bir geçiş ya da yeniden yorumlama-
nın bizi zorunlu kıldığı “görsel şiir” tamlaması, 
tarihsel avangardın kendisine açtığı yolda 
ufak bir durak sadece. Avangard kendi kök 
araştırmlarına giriştiğinde, yazı ile paralel 
olduğunu görecek kadar yüce gönüllü olsa 
da, 1910’ların çocuğu olduğunu söyleyebiliriz. 
Genelde angaje olduğumuz Batı Modernizmi 
yerine örneğin Rus Modernizmini izlemiş ol-
saydık, Zaum, biçimci eleştiri gibi dalların, şiiri 
bilimsel bir temelde yeniden yorumladığını 
ve buradan örneğin Andrey Belıy, Aleksandr 
Blok, Mayakovski vb. yazarların, Rayonizm 
gibi akımların çıktığını görebilir ve işin teorik 
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Özet: Yapıldığını şimdi fark ediyormuşsun 
gibi konuşuyorsun.

4) Biz de yapmıştık, ama bizden 
bahsetmiyorlar.

Bunu genelde bizim kuşakla birlikte yazı 
yazmaya devam eden kişiler, (ve genelde) iç-
lerinden söylüyorlar. İmdi, edebiyat kamusu 
böyle hiyeraşiler ve önermelerle ilerlemiş 
olabilir, o güne kadar. Ben, kimseden,yaptığım 
bir iş için el almadım, öneri de kabul etme-
dim. Ama eğer bu yaptığımız şeyleri bizim 
yaptığımız kadar yoğun ve ısrarlı bir şekilde 
(kuşağındaki herkes ve dizeli şiir yazan her bir 
insanla kavga etmek pahasına) yaptıysanız, 
“neden olmamış acaba?” diye dönüp tekrar 
kendinize sormanız gerekiyor. Ama buna da 
gerek yok, çünkü biz buradayız. Bu işlere kal-
kıştığınızda karşınıza dikilecek herkese karşı 
haldeyiz ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Ha siz-
den, bizzat sizden bahsetmedik mi? Bunda bir 
kasıtyok. Her kuşak kendisinden önce gelen 
kuşakların canını sıkar, kalbini kırar. Ama bun-
lar unutulur gider. Modern Türk Şiiri’nin son 
20 yılını biliyorum, bilirim. Çünkü onun ku-
ruluşunda az çok rol aldığımı düşünüyorum. 
Şimdi, Cöntürk okuyup da, içinde hipertekst’e 
verilen önemi es geçmişseniz, ben ne yapa-
yım? Bu ve bunun gibi binbir türlü şey var. 
Artı şu da var. Dizeli şiir hiç yazmadan, görsel 
şiir ya da buna benzer imkanları fark eden 
insanları resmen şiir kamusu adına korkuta-
rak ve sanki arkada çok acayip bir bilgi (bir 
sır) varmış gibi davranmanın bir alemi de yok, 
öyle değil mi abiler? Şiirimizin hükmü kime? 

belirleyen sözlük ve şiir tarihi olmasa, yaza-
bileceğimiz herhangi bir dizenin akıbeti ne 
olurdu?

Özet: En basit görsel şiir eylemi için mecra 
ve malzeme seçimi kısıtlı değildir.

3) Bunlar 80 sene önce yapıldı.

Sanatsal bilgi, bilimsel bilgi gibi ayrımlar-
dan öğrendiğimiz (lisedeki felsefe dersleri) şu 
idi, bilimsel bilgi kendisini gerçekleştirmeyi 
erteleyen bir bilgi türü idi. Örneğin Newton 
Mekaniği’nden Kuantum’a geçiş zaten ola-
caktı bir gün ama bu küçük hızlar ve kütleler 
için hala Newton Mekaniğini kullanabilirdik 
-ki kullanıyoruz. Matematiksel olarak ispat 
edebildikten sonra, yepyeni bir model öne-
rebilirdik. Sanatsal bilgi sezgiye dayandığı ve 
bambaşka dinamiklerle “hakikat”i kavratmaya 
çalıştığı için ister bilimin, ister sezginin (spe-
külatif olanın) alanından birşeyler getirebilir 
ve biz de çerçeve içinde onu, istediğimiz yer-
lerimizle yorumlayabilirdik. O yüzden eğer siz 
bana edebiyat/sanat tarihini örnek göstere-
cekseniz, ben de size, 80 sene önce yapılmış 
olmasının, yapılmasına ne tür bir engel teşkil 
ettiğini sorarım (cevap veren yok). Hala ke-
lime ve dize gibi verimleri kullandığınıza göre! 
Bir de örneğin “anlam” “kütle” gibi üzerinde 
anlaşabileceğimiz ve birimleştirebileceğimiz 
bir şey değil. Modern türk şiiri adına bugün 
konuşan herkes, alıştığı gibi okura bir şeyi 
dikte ettirmekten vazgeçsin artık. Her bir şey 
yeniden yazılabilir ve aslında bu gereklidir 
de zaten. Biz model istiyoruz, kunt bir büyük 
anlatı değil!
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gömerek, olayları gayet uzaktan izlemeyi seç-
mesi de sayılabilir. Genç şairin bilinçsizliği, 
genç eleştirmensizlikle at başı gidiyor zaten.

Eleştirinin Sûreti

Tamam eleştiri zor(dur) ama imkansız 
değildir. Her bir haltın eleştirisi mevcuttur. 
Çünkü oraya çıkan her bir şey, kendi eleşti-
risini, bir değerlik ya da özellik olarak içinde 
taşıyabilir. Benim düşüncem, klasik eleştir-
menin işin içinden çıkamayacağı yönünde idi. 
Çünkü bizde eleştiri kuramla falan ilerlemez. 
Akademik olanı bir kenara atarsak -sonuçta 
akademik olan, görsel şiir konusunda çok 
daha atik davranmıştır, o başka- disiplin-
ler-arası dallar konusunda devlet tarafından 
müfreddattan geçirilmiş eleştirimiz, çok katı 
bir edebiyat-içre-şiir eleştirisi geliştirmiştir. 
Nereden geldiği, kodları, arketipleri ile fa-
lan birlikte şiir, Şiir Tarihi’nin bir değerliği 
olarak önümüzde endam eder. Ve her ne hik-
metse, şiir tarihi de mutlaklarla bezenmiştir. 
Batılı şiir tarihini ve onun anlatısını yanına 
alanların, 21. yüzyılda bu kafayla nereye iler-
leyebileceklerini merak etmekle birlikte, buna 
mazur maruz bırakılmadan, adı şiir olan bir 
şey üreterek, bunun yayılmasını sağlama 
imkanına kavuşmuş bizler için bile durum, 
o katı kurallarla belirleniyor. Söz / Kelam / 
Yazı sarmalından kurtarılmak istemediği gibi, 
yazının belirleyiciliğini de kabul etmek iste-
miyor -buradan şunu anlıyorum ben, o şeyi 
yazan biri, mutlaka olmalı!

Elbette 29 harfli alfabe ve anlam kumku-
ması sözlük ile birlikte düşündüldüğünde, 

Devlete mi tabiata mı, neye? “Görsel şiir” de-
dik diye bize boyalı kuş muamelesi yapanları 
kim affedecek? Muhtemelen yine biz..

Özet: Şimdi kimlerin ekmeğine yağ sürü-
yorsun farkında mısın?

AKIM MI, AKIN MI YOKSA YO -
LUN SONU MU?

Görsel şiir konusu ortaya atıldığından beri, 
en çok şaştığım şeylerden bir tanesinin teorik 
ya da sözde olsa da, modern türk şiir kamusu-
nun bir güzel kulağının üzerine yatabilmesi ve 
bazı konularda tam karşıt düşüncelere sahip 
cephelerle gönülden uzlaşabilmeyi kendine 
yedirebilmesi konusudur. İkinci konu ise, 
böyle yeni bir alanda üretim yapan genç şa-
irlerin, önlerinde hiç bir engel olmamasına 
rağmen, kendi yaptıkları şey ile ilgili olarak 
bir bilinç geliştirememesi, geri dönüp bak-
maması, ortaya konulan teorik açmazları hiç 
sallamamaları ve buna rağmen üretmeye 
devam ederek, aslında kendi yaptıkları şe-
yin esiri olmaları durumudur. Üçüncüsü ise, 
görsel şiirin o kadar dilde, damakta dolanma-
sına rağmen, hep dışarlıklı, bu anlamda hep 
yabancı olarak kalması ve özünde çok daha 
fazla ithal olan bir sürü fikirden daha da it-
hal sayılmasıdır. Ayrıca belirtmek isterim ki, 
zinhar/poetikhars’ta işlerini yayınladığım bir 
sürü kişiye “yazın” çağrısı korkutucu gelmiştir. 
Bu, sadece bu sitenin değil, genç şairin soru-
nudur. Genç şair yaptığı şeyin sorumluluğunu 
almak konusunda gayet pısırık gibi görünüyor 
burada. Tabi bir de olan biteni kavrayacak 
kadar eleştirmen olanların da kafasını kuma 
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yazan şair ile, bunları dakiloda, daha sonra 
da bilgisayar klavyesinde yazan şair arasında 
en azından niteliksel bir fark olduğunu kabul 
edelim. O zaman, neden halk ozanlarının, bir 
şiiri tekrar çalarken/söylerken %60’a yakın 
hata payı ile çaldıklarını da bir kenara koya-
biliriz. Eğer, şiirin bellek hataları ve kazalarına 
karşı Ölçü’yü icad etmek zorunda kaldığını da 
düşünürsek, eh o zaman önümüzde yazı ile 
ilişkiyi açıklayabilmek için oldukça fazla araç 
kalacaktır. Ayrıca bilinçdışı da şiire müdahale 
eden ve o monolitik ahengi ve kutsalı bozan 
bir ilkim olarak dursun önümüzde.

Sürekli “ağaç” görmüş biri, ağaç-olanı ad-
landırmak konusunda sıkıntı çekmez. “Ağaç” 
dışında birşey sorduğunuz zaman da muhte-
melen size “ağaç” üzerinden cevap verecektir. 
Mesela “bu ağaç-olmayan” diyecektir. Şeyleri 
ve dünyayı böyle tanırız. Ama her şey adlan-
dırılabilir mi ve aynı şekilde her şey, kendi 
içinde bir ötekine göre değerlendirilebilir mi? 
Hayır, Modern Türk Şiiri’nin en zor tarafı, ku-
rucu her öğesinin sallantıda olması halidir. 
Kendisine siyasal, dilbilimsel, psikolojik bazı 
öncüller tanımlasa bile, her zaman bunları 
siyasal iktidarın görüş uzaklığına ya da mi-
yopluğuna göre değiştirebilir şiir tarihimiz. 
“Do” sesinin değişik frekanslarına ses mu-
amelesi yapmak, size tüm notaları vermez. 
Aynı yere geliyoruz, paralel anlatılar mı yoksa, 
birbiri üzerinde yükselen ve hep bir piramidi 
anıştıran o tepegöz söylem mi? Yani, çilek = 
ağaç-değil mi?

şiir dizeli olmaya devam ettiği sürece, hazza 
yatırım yaptığı, böylelikle anlamla aynı ya-
tağı paylaştığı sürece, şiir bir tür olarak en 
azından geçmişini garanti altına alabiliyor. 
Geçmişi, yani baskıcı özelliklerini, hiyera-
şik “metinselliğini” ve “kurucu özellik”lerini. 
Aynı zamanda DNA’sını. Böylelikle yapı her 
ne kadar “crossing-over” özelliği gösterse 
de, değişim, dönüşüm yapan şeyler hep aynı 
birimde olduğu için, yine de safkan diyebile-
ceğimiz bir metin üretilmiş oluyor. Çok zaman 
önce sormuştum, şiir neredir diye? Şiir, şiir 
metni içinde midir, yoksa okunduğu, algılan-
dığı yer civarında mıdır? Oraya dağılmış halde 
midir? Bu soru, kurucu bir sorudur. Şiir metni 
ile şiirin okunması arasında bir yerde Şiir 
zuhur ediyorsa, işte o zaman Şiir’in dermoto-
lojisinden bahsedebiliriz. Şiir eğer şiir metni 
içinde değil de, şiiri okuyan kafanın, gözün, 
kulağın, onunla iletişim kurmaya çalışanın 
algı matrisinde ise, o zaman Şiir (ya da poe-
tika) tam anlamı ile kurucu bir tür olur. Ama 
ne yazık ki, bizim olmayan Şiir tarihine öyle 
kara sevda ile bağlanmışız ki, buradaki-şiir 
bizi ilgilendirmiyor artık. Oradaki Şiir’e tutul-
muşuz. Yani apollonesk olana, sıkı kurulan, 
çetin çatılan metne. Şaka hakkımız olmayan, 
böyle ayet gibi metne! Hem de ekonominin en 
katı kurallarını korumaya da özen göstererek.

Sıpsıkı kapalı gözler

Fakat, bütün bunlar, yine de dizeli şiirin 
kendi açmazları olarak kalmaya devam etsin. 
Ong’un adını anarken, çoğu kez geçen “sözlü 
kültür, verbomotor” gibi ifadeleri de düşüne-
lim. Ve bunları düşünürken, şiirlerini kağıda 



Son Barbar Görsel ŞİİR142

bir gösteriye kalkıştı ama başaramadı. Peki 
biz heceyi nerede bulduk, serbest veznin 
hemen yanında. Tam da serbest vezin şah-
lanırken, hece ölçüsünü fark ettik. Son bir 
apollonesk deneme, en diyonizyak halimizle. 
Şiirsel yönelimlerle, yetişdirdiğimiz insanların 
kendilerine hakim olma egzersizleri birbirine 
çok denk düşüyor. Ahlakı sıkılık, yeteneği çok 
çalışma ve sürekli eksiltme, mükemmelliği 
de bitmiş yapı, zenginliği de cimrilik ve elde 
tutma olarak algılıyoruz.)

80 yıllık hayalet

Özetlersek, Türkiye’de her yeni şey için 
biçilmiş bir yol zaten mevcut.Bu ya diğer bir 
yeni tarafından istila edilmek ya da bir ke-
nara atılarak beklemek. Ben fikri ve teorik 
yapı açısından görsel şiir ve ona bağlı birim-
lerin tüm levazımları ile birlikte (yazı, resim, 
resim-yazı, söz, bilgisayar, binary karşı kod, 
süreksizlik ve parçalanma, yüzey ve mecra 
kullanımı gibi) bizim yeni olarak bildiğimiz 
şeyin ruhuna bile saldırdığını, bu yüzden de 
yapanlar tarafından bile, bilinçdışı bir yerde 
mistikleştirildiğini düşünmeye başladım. 
Çünkü son 3-4 yılda bizim ürettiğimiz me-
tinden çok daha fazla metin kontra olarak 
üretilmiş. Dizeli şiirin biçim değiştirmeye 
soyunduğu bir noktada ortaya çıktığımız 
için, gerçekten üzülüyorum, çünkü sahnenin 
gerisine doğru itilmiş olanların o tiz vokal-
lerini bastıracak denli gür çıktık ortaya. Bin 
beşyüz kere denenmiş, “tek/hep” buluşma-
sının içinde, alfabeyi ve onun kurulumunu, 
şiirsel sözlüğünü reddederek ortaya çıkmak, 
risk almaktı zaten. Oyun bozanlık mıydı, onu 

Ağaç eşit değildir çilek

Tekrar ve tekrar dönüp bakacağımız nokta, 
çıktığımız nokta olmalı. Görsel şiirin bu site 
üzerinden devam ediyor olması, birkaç dergi 
tarafından meşru olarak sayılması değildir 
mesele, daha fazlası gerekmektedir. Kimile-
rinin şikayet ettiği gibi bu “tanınma” arzusu 
değildir. Çünkü hiyeraşik düzenlerde tanınma 
iki tarafa da özgürlük sağlar. Ama ne modern 
türk şiirinin üreten herkesin ortak görüşü ile 
görsel şiir ve bunu yapanlar şair sayılabilir, ne 
de topyekün yok sayılabilir. Bu noktada, kon-
vansiyon artık sadece alışılagelmiş şekilde 
yazmak değildir, biraz daha geniş çerçevede, 
alışılagelmiş olan ile hesaplaşmaktır. Görsel 
şiir kendi eleştiri levazımı ile birlikte gelir.

(Birkaç kez belirttim. Böyle uzaklaşma-
larda, uzaklaşan ile aramıza çeşitli görünmez 
katmalar koyarız. O, alıp başını giderken, bu 
şeffaf katmanlar, iz düşümlerden yola çıkarak, 
yapılan deneyi ehlileştirir. Dizeli şiirde çeşitli 
ayrımlar mevcut. Örneğin artık “Uzun Şiir” ile 
“Kısa Şiir” arasında bir seçim yapılabiliyor, 
bu soru şiirin tarihsel olarak taşıyabileceği 
sözsel yüklerin yazıya aktarılması ile ortaya 
çıkmaktadır. Destanlar, kısa şiirler değillerdir 
ama hatırlanmaları da kolay değildir (İstiklal 
Marşı örneğin 10 kıta olmasına rağmen, bütün 
kıtalarını ezberden okumak, şiirsel çabanın 
ötesinde bir hatırlama faaliyeti gerektirir). 
Hece taşıyabileceğindan çok daha fazlasını, 
90’larda sırtına yüklenmiş buldu. Gittiği yer, 
parodi olmuştur. Parodi/pastiş, ses uyumu 
ve ötesini daha fazla taşıyamadı hece ölçüsü. 
Sadece şiirsel türlerin sirki olarak, devasa 
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ancak motive edilmiş şeyleri taşır; harfler, 
kelimeler, sözler, sesler. Bütün galaktik bil-
giyi falan değil.

Tahayyül eden, bir çiftlenime doğru gide-
cektir. Önce hangisi? Biçim mi, öz mü? Soru, 
günümüzde önemini katlamış olsa da -bu-
nun sebebi biçimin, taş, insan ya da çanak 
çömlekle falan kalmaması, uygulama alanı-
nın baya baya genişlemiş olmasıdır. İmge’nin 
yerinden ettiği Hayal, sıkıcı bir aile mirası/
romansı olmasına rağmen, olasıdır ki Hayalet 
olarak geri dönendir. Kendisi, bizzat, özenle 
kendi üzerine bastırıldığı için, ikiye katlanmış, 
bu katlanmanın yukarıda kalan tarafı -azıcık 
güneş göreni- bulanıklığın mecrası olurken, 
altta kalanın katran kara hali, endişe yarata-
cak derecede sessizdir. Hayal’in sakatlanışı, 
bizi imge’nin kucağına bırakmıştır.

Neden böyledir? Az önce Dil’in taşıya-
bildiklerinin “motive” edilmiş -lütfen gaza 
getirilmiş, enerji verilmiş olarak anlayınız- 
şeyler olabileceğini, bu motivasyonun bir 
dönüşümden geçtiğini söyleyebiliriz. Örne-
ğin sözlükte yer alan herhangi bir kelimeyi 
şiire almak için onu önce bağlamından kopar-
madan -bir çiçeği toprağı ile alır gibi- almalı, 
taşımalı, yerine yerleştireceğimiz neresi ise, 
oraya ekmeliyiz değil mi? Şiir için bunu ya-
parken, elbette, basit bir taşıma/yerleştirme 
eyleminden bahsetmiyoruz. Kelimenin bir 
baklavadan beter, katmanları ve lezzetini ve-
ren o karışımı, nektarı da taşınmalı. Bir şey/
ler imge olmaya doğru giderken gündelik kul-
lanımından tutun da, sözlük anlamlarını da 
andıracak ki, imgedeki “şok” edici etki -hayret 

bilmiyorum. Oysa bütün bunlar bizden önce 
yapılmış düşünülmüştü -80 yıl kadar önce. 
80 yıllık hayaleti karşısında görmenin, şaire, 
şiir üretirken “şunları kullanacaksın sadece” 
çileciliğinin ötesini geçmeyi az çok başarmış 
sayıyoruz kendimizi.

AKIL BATAKLIĞININ ÇİRKEF ZE-
BELLAHLARI: İMGELER

“to ask the fact for the form, while being fearful 
that the fact no longer has a form.” Harold Bloom

İthal edilişinin “buradan açınız” ya da 
“yukarı burası” işaretlerine hiç dikkat edil-
memesi yüzünden zedelenmesi bir yana, 
Muhayyile’nin içine sığışmaya çalıştırılması 
cabası oldu (taşınırken muhtemelen sağa 
sola da çarptı). Üvey olduğu her halinden belli 
olsa da,”ikiz” muamelesi görmesi, kültür tari-
hinin, geç kalanlar tarafına attığı façalardan 
biri olsa gerek. Son günlerde “görsel” versi-
yonları piyasaya sürülmeye çalışılan İmge, 
kendi adına asla cevap veremediğinden, onu 
en azından aşırı-özgür kaldığı topraklar -yani 
görsel şiir- adına silkelememiz gerekiyor.

Muhayyel, muhayyer olanla birlikte anıl-
mayı hak eder. “Hayal gücü ile yaratılan”ın 
aslında “beğenilmediğinde geri verilmek 
şartı ile alınan, seçmece” olan o pis yakınlığı 
bahsettiğimiz şey (Oy Hayal, yerine oturma-
dığında nasıl da sifon çekiliyor üzerine?). 
Bunun sebebi basittir. Tahayyül’ün ürünü, 
iletişimi açık bırakılmış olan bir kapma aygı-
tından başka bir yere gitmez, çünkü genelde 
oradan çıkmaktadır. Dil, neyi taşıyabilir? Dil, 
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olamayacağına dair bir öngörüye sahip sayılı-
rız. Her şiir, bir anlamda, samimiyetin sınırlara 
kadar taşınıp, otantik tecrübenin kendisini 
“teskin edici hatalar” ya da “telkin edici ka-
zalarla” (Yahya Kemal’in deyimi ile ‘mesut 
tahrif’) bütünlediği bir karnavala dönüşüyor. 
Böylece İmge, iki ya da çok şey arasındaki bir 
bağın, ilişkinin, ilk ve tek kez kurulabildiği bir 
deneyden öte gitmiyor, eğer şiirin birimi, ye-
gane ölçüsü, bu kurulumlar ise.

Enerji’yi, o en dipte, birimlerden yoksun 
hali ile, etrafa dağılmış enerjiyi derleme, top-
lama işi olarak Şiir, bir akışı temsil eder gibidir 
(lütfen gözden kaçırmayalım bakış ile akış 
arasındaki ilişkiyi). Şiirsel enerji ikamesi, ent-
ropi kurallarına bağlı olarak hareket eder gibi, 
geri döndürülemez bir dönüştürme işlemin-
den başka bir şey değildir. Burada birimler 
tutsun diye genelde, fazları (katı, sıvı, gaz ör-
neğinde olduğu gibi) bir arada tutmak ya da 
en azından birbirine yakın görmek, işin eko-
nomisini bütünlemek açısından da önemli 
sayılabilir. Fazlar birbirinden farklı olmaya 
başladığında, akışın sakatlanacağı hissi ise, 
şairin insan olarak zaafı olmaktadır, bütün 
tarihsel süreç içinde. Öyle ki Poiesis, bu an-
lamda çeşitli sanatlarda yeniden üretilirken, 
en büyük kötülüğü belki de Şiire, Logos’un 
bütün ağırlığını bırakarak -onun en büyük 
çocuk olmasından belki, yaptı. Fazlar arası 
geçişin NŞA meydana gelmesi, gayet olağan 
sayılacakken. “meydan”ın bir noktadan sonra 
“mecra” ile ilişkisi o kadar da can sıkıcıdır. 
Ve mecraların fazları belirleyebilmesi gücü 
karşısında bir sürü Poiesis çalışması, heba 
oldu gitti.

makamının o iç gıcıklayan enerjisi- sağlansın. 
O zaman burada soruyorum, kullanım alanını 
(hakimiyet alanını) biraz daha genişletmeye/
değiştirmeye/daraltmaya yeltendiğimiz her-
hangi bir kelimenin şiir için bu kadar önemli 
olması nedendir?

Bunun neden, kelimenin harf’ten cümle’ye 
giderken, kapitalist anlamda, en sıkı meta ol-
ması olabilir mi? Kimi eleşirmenler, günümüz, 
endüstriyel kitap üretiminin de gösterdiği 
hali ile “okuma” etkinliğinin bu tür bir “haz/
tüketim” ile ilişkili olduğunu iddia ediyorlar, 
haklı olarak. Hiç bir kitap, diğerinin varlığını 
tehtid etmediğine göre, aslında, bu tür bir 
kitap üretimi oldukça tuhaf.

Kelime’nin yeniden-motive edilmesi, 
kelimenin yüklendiği şeyi bozup, yeniden 
üretmekle de ilgili biraz. Metafor’un icadı ya 
da ortaya çıkışı, belki de “mübadele” fikri-
nin iktisadî bir anlamı olmaya başlaması ile 
ilgilidir. Bir başkasının yerine geçebilen keli-
meler, eş anlamlı değil, zıt anlamlı değil, tam 
da arada olma hali. (İlk tesadüf edilen yerin 
Gılgameş olması elbette düşündürücüdür.)

İmge, benzetmenin mi ürünüdür yoksa? 
Kelimelerin hakimiyet alanları (domain) 
arasındaki geçişin, o bulutsu, böylelikle de 
elektron atlamalarına izin veren, enerji-yo-
ğun alanların keşfi midir? Bu tanımlama, 
elektron’un o geçişler sırasında yaptığı ha-
reketlerin örneğin Bohr atom modeline 
göre olmadığını öğrendikten sonra çok 
fantastik de kalmıyor değil. Ama yine de keli-
melerin arkalarında tuttukları şeylerin “kesin” 
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Naslar evreni böyle kurulur herhalde! Bir 
şey ve onun zıttı ya da yan anlamlılarının 
bir arada endam edebildiği, yapının bun-
larla ilerlediği şiirin bir ihtiyaçlar ve bunun 
karşılığında zorunluluklar evreni olarak gö-
rülmemesine şaşırmalı asıl. Hazır yapıt, belki 
de Divan şiirinin bugün bize klişe tadı veren 
her beyitinde endam etmektedir. Beyit’in 
otonomluğu bu anlamda, Söz’ün ekonomi-
sinin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. 
Nefes’in o kadim ölçünün değiştirilemezliği, 
Yazı’nın açtığı alanlara nüfuz edemediği ya 
da etmediği için (ya da bunu tercih etmediği 
için) ışıltılar arasında kaybolan ölçü de iskele-
tini bütünleyememiştir şiirde ve bir hayalete 
dönmüştür.

Günümüz İmge kurulumları, bu hayaletin 
çağrısına nasıl cevap vermektedir? Beyit’in 
ekonomisini belirleyen Ölçü, Yazı’nın açtığı 
alanda güdük kalmaya mahkum olduğu için, 
çiftlenim bu kez kendisini Biçim / Öz for-
mülasyonu içinde çözemez. Çözemez çünkü 
sadece ihtiyaçlar’a göre belirlenen (Nefes, 
Ölçü, Ahenk vb) bu düzenek, Mecra’nın ve 
Malzeme’nin sınırsızlığında bozunmaya mah-
kum kalacaktır. Sonuç? Sonuç verbomotor 
kuvvetlerin korkunç üretimine karşı, çileci 
bir kendini tutmanın arasında kalan şair, ye-
rini kaybetmişliğin verdiği o “sallantıda ruh 
hali”ni bizzat yaşamaktadır. Hayalet baskın 
çıkmaktadır, öncelikle.

Akış ile bakış/nakış arasındaki ilişkiye dik-
kat etmemiz gerektiğini belirtmiştim az önce. 
Bu ilişki, sürekli / süreksiz yapılar arasındaki 

İmge, bir anlamda, fazları belirleyen mec-
ralar arası “Ecstasis” olarak görülebilir. Bir 
şey, başka bir şeye dönüşürken, geriye dö-
nüşün imkansızlığı, askıda kalma durumu, 
öteki’nin, dışarıda olan, kendisinin dışarısında 
olana yönelik arzusu. Öteki’nin merkez-kaç 
ağırlığı varken, öznesi olmadan, sadece 
nesnesinin (bu anlamda enerjisinin) bir şiir 
içinde, imge kurulumlarına kadar sirayet et-
tiği gerçeği, kafa karıştırıcı. Heiddeger ya da 
Hegel’in formülasyonu ile tohumdan çiçeğe, 
kozadan ipek böceğine, güneş ışığından, ya-
şam enerjisine dönüşüm. Nasıl yaşadığımızın, 
yaşıyor olduğumuzun, kısaca “Varlık”ın o te-
mel sorusu olan Dönüştürme.

Bir arada kullanmanın ya da (en az) iki şeyi 
bir arada kullanmanın şartları edebiyatımızda 
nasıl belirlenmiştir?

    Teşbih: Sözü daha etkili duruma getir-
mek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan 
güçsüzü olanı güçlü olana benzetmektir.

    İstiare: Benzetmenin asıl unsuru olan 
benzeyen ve benzetilenden yalnızca biri 
kullanmaktır,

    Kinaye: Bir sözü hem gerçek hem de 
mecaz anlamda kullanmaktır,

    Mecaz-ı Mürsel: Benzetme amaç güdül-
meden bir sözün ilgili olduğu başka bir söz 
yerine kullanılmasıdır,

    Tezat: Aralarında ilgiden dolayı, birbirine 
zıt kavramları bir arada kullanmaktır.

    Tevriye: İki değişik anlamı olan bir söz-
cüğün bir dize ya da beyitte iki anlamının da 
kullanılmasıdır.
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bir fetih mazisi vardır sadece..

PAR ALEL EVRENDE ŞU ANDA 
B İ R  S A L İ S E  B İ L E  G EÇ M E M İ Ş 
OLMALI

For he that gets hurt, Will be he who has stalled
Bob Dylan, The Times They Are A-Changin’

Birkaç kuşak gözümüzün önünden tüm 
bando mızıka takımı ile geçip gidiyor. Bizi 
muhtemelen Makine’nin içine çağırarak. Dik-
kat ediniz, bu ağır bir ithamdır. Bizi Makine’nin 
içine çağıranlar, bizim yaşadığımız şeyi “elekt-
ronik park” diyerek anlamaya çalışanlardır 
da aynı zamanda. Dalga boylarını, çeşitli fre-
kanslarını, binbir kanaldan akan gösterge 
bombardımanını, artık sündürülmekten bi-
çim değiştirmiş, her türlü rahmin içler acısı 
görüntüsünü ve görüntüleri üzerinden yep-
yeni görüntüler üreten bu ürkütücü Zaman’ı 
hafife alanlardır. Tarihin karşısına bir kere 
çıktığında susmak bilmeyenler, mazlumlar. 
Zamanı durdurarak, yorarak, konuşanlar.

“Biz” diyorum ya, buradaki “biz”, artık on-
lara bol gelen bir parkanın, bir cübbenin, bir 
hırkanın, bir ceketin, bir montun adı. Ezile 
ezile, yüksek ısı altında kala kala, evet, el-
maslaşan kömür. Ama bir adım öncesinde, 
kesmek için de kullanılan sertliğe, gaddarlığa 
erişmiş Enerji. Diptenyken kendi halinde kat-
ran kara, çıkarıldığında birden küstahlaşan 
bedel. Kendi tavında kumpaslanmış kerevet? 
Daha ağırı, kendi kan fraktalında şiir! At ba-
kalım sobaya elması, ısıtacak mı?

ya da sürekli yapılardaki süreksiz noktalar 
arasındaki ilişkiye benzer. Şair, kesikli bir ba-
kış sahibi olarak, daha önce bütününe vakıf 
olduğu Varlık’ın temsillerini çoğaltmakla uğ-
raşırken, fark etmediği, yeni türden bir şeye 
tanık olmaktadır: Faz farkları. Faz, Dil’in belli 
bir tarihsel süreç içinde eritebildiği her şeyi 
içinde barındırdığı ortak Mecra olarak Koz-
mos (bu anlamda Din, Kainat, Allah, Sevgili, 
Saray ve Padişah). En özgün formülasyonu 
ile Okyanus ve Köpük. Mükemmel pozisyon. 
Tanpınar’ın özetlediği bu mükemmel hal, es-
tetiğin kendi gerçekliğinin ötesine geçmediği, 
dalgaların kıyıya vururken çıkardığı sesin, kö-
püğün de bir çıktı olarak o döngüyü verdiği, 
eşsiz bir Düzenliliği ve aynı zamanda rastge-
leliği gösterir. Akış ile bakış birbirine karışmış, 
izleyen göz, gören göz olmuş, bakan gövde 
erimiş, Tabiat’ın her aşaması, köpükte -o kıpır 
kıpır köpükte- Bütün’den parçaya inivermiştir. 
Ve enerji, bütünlenmiştir bir anlamda. Ka-
yıp yoktur, neredeyse. Bu akış, bakışı esir 
alan, onu hükümsüzleştiren, eşsiz, edilgen 
bir yapı sunar insan Muhayyilesi için. Kendi 
gereksizleştiren, eriten İnsan olarak şair, bi-
ricik güçsüzlüğünü Köpüğe tanıklığında bulur. 
Divan şiirininin (ya da eski şiirin) uzviyetini 
Ahmet Hamdi Tanpınar’dır o dizeyle çıkarmış 
ve yere sermiştir. Ustası Yahya Kemal’den çal-
dığı ışık, Beyatlı’nın gözleri kapalı estetiğinin, 
körlük bilincinin (bu anlamda Muhayyilesi’nin) 
son zerreleridir. Bu anlamda İmge’nin yolunda 
Tanpınar’ın gözlerini açıp gördüğü şey, Ye-
ats’in sabah uyandığında dağların korkunç 
ıssızlığını fark etmesi, orada ne kahraman, 
ne de devler göremeyişinin ızdırabına ben-
zer. Köpükler içinde dağılıp giden, 600 yıllık 
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noktada sözlükten ayrılıyor. Birincisi her 
gösterge, kendi için bir matris, bir fonksiyon 
tanımlayarak geliyor. Ama, orada, bir noktada, 
artık kainatın gidişatına ters birşey olacak. 
Mesela entropi. Maksimum düzensizlik do-
ğası gereği, minimum enerji için çalışmaya 
başlayacak. Gevşeyeceğim, çünkü daha az 
nefes almak, kendimi beynimin ve korteksin 
tüm ihtişamına bırakmak, Anlam’ın o yorucu 
eşleştirmelerinden uzak kalmak (zikir ya da 
cezbe) için gövdemden fırlatmaya çalışacak 
kadar. Evet, işte o bağları yakından görebili-
yorum. Örneğin, bir lego gibi, o matris alanı, 
göstergenin etrafında kenetlenmek için bir 
başka uyum al/anı arıyor. Her şey izdüşüm 
ve kapkaranlık bırakıldığı için gölgeden bir 
katman aşağıya inemiyorum. (Slogan, örne-
ğin. Üye ol, mutlu ol?). Hayır sadece bu da 
değil! Mevcudiyetimi kapının kenarından içeri 
alabilmem için, Uzviyetim’in baştan aşağı 
yıkılması mı gerekiyor? Ve aşırı somutlaştı-
rılmış olan her bir parçam, en soyut, en uçucu 
şeylerle birleştirilmeli mi? Ama o iz yeri, bir 
hata vermedikçe, hep aynı tonda, hiç yokmuş 
gibi birleşiyor ve “pöf” bağı kaybettim. Üye 
olabilirsem, mutlu olabileceğim, o kadar kısa 
ve kolay ki?

Ne kadar şendi dilimizi inşa edenler. Gös-
terge için (im, imge, simge, sembol, kelime 
vb.) öyle bakir bir alan vardı, bir havuz; bir 
gen havuzu. İki kelimenin birbirine bağlandığı 
yer, onları ayıran yer olarak, tekrar bulunabili-
yordu. Bir izin, bir kat yeri, daha sonra rahatça 
denkleştirilebilecek ve enerjiyi yeniden üre-
tebileceğimiz bir dinlenme ve kavuşma alanı 
(vuslat). Tamlamama. Ne yeni tamlıyordu ya 

En namuslusu, en sessizi bile kendisinden 
bana doğru şu soruyu fırlattı: “iyi de bu görsel 
şiir ne işe yarar?”. Hayır Bayım, bunu size söy-
lemek istemiyorum. Çünkü bir işe yaradığını 
eğer ben keşfedersem -ki hiç düşünmedim, 
bunun karşılığından size bir bedel ödetmek, 
bir mübadele alanı açmak zorundayım. Hazır 
mısınız bedelini ödemeye? Ben değilim! Kat-
ran kara kömür kalsın.

Bir gösterge akışına bakıyorum ben örne-
ğin. Bu akışı yadırgamıyor, ondan tiksinmiyor, 
ondan korkmuyorum aslında. Ona kapılmayı 
da seçmiyorum, ona yön vermeye de çalışmı-
yorum, hele ki “mübadele”ye girişmiyorum. 
Çünkü bir yer değiştirmeler fonksiyonuna 
erişebilmiş bu dizi, yüzyıllarca devinimden 
sonra. Ondan koparacağımız her bir parça 
için, ancak başka bir parçamızı rehin bıraka-
biliyoruz. En temel alışveriş, sayılamayanlar 
için sayılabilenleri değişelim?

Ama az sonra şurada, doğası ve imkan-
sızlığı gereği, süreksizliğinin bir yerinde 
yakınsayacak ve anlamlı bir şekilde yavaş-
layacak; iki şey için ya kendisini tekrar edecek 
ya da şekil/yatak değiştirecek. İşte orada 
olmayı umuyorum. Orada olmayı ve belgeyi 
(örneğin bir hata, bir iz, bir kat yeri) ele geçir-
meyi. Çünkü ne “sürekli” ne de bize görünmek 
istediği gibi “sınırsız”. Bunu seziyorum.

Bir hata mesajı ile karşılaşacağım eğer 
çok yakında olabilirsem. İletişim için ayrıl-
mış bu kayargalar, bir noktadan sonra tıpkı 
bir tahtıravalli gibi, salınım (Oyun) için ye-
niden harekete geçecek. Gösterge akışı, iki 
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NE İŞE YARAR? *

İnsanlarda teceddüde menfaat-i zatiye 
mani olmasa bile yine “Dimyat’a pirince gi-
derken evdeki bulgurdan olurum” korkusuyla 
mahiyeti layıkıyle takdir olunmayan bir şeyi 
kolaylıkla kabul etmemek tabîî ve müdeb-
birâne bir harekettir.

Beşir  Fuad,  Şiir  ve Hakikat iç in 
Mukaddime’den

Bir yapıtla, bir sanat yapıtı ile, sanatsal 
bilgi gibi çok karmaşık bir bilgi türünün eş-
liğinde ortaya atılmış bir yapıtla iletişime 
geçebilmek, gerçekten de kolay mıdır? Belli 
silsileler ve kurallar olmadan, simge/sem-
bol üretiminin neredeyse özelleştirildiği, 
kadim zamanlardan farklı olarak, bambaşka 
yöntem ve şekillerle üretildiğini bildiğimiz, 
sezdiğimiz bir şey karşısında gerçekten de o 
tarihsel okur/bakar gözlüğümüzü takıp, dura-
bilir miyiz? Yapıt, hele bir de tarihsel olarak 
belirlenmiş tür kalıplarını, göreneklerini sı-
nır-durumlar vasıtası ile pek takmamaya 
karar vermişse? Karşısında o ciddiyetimizi, 
vakurluğumuz, bilmişliğimizi bir kenara bı-
rakabiliyor muyuz? Ya da bize biri ipuçları 
–yapıtın kendine içkin uçlarından bahset-
miyorum- vermedikçe yapıtta ilerleyebiliyor 
muyuz? Ya da ilerleme, yapıta genelde kendi 
insiyaklarımızı dikte ettirmeye kadar varıyor 
mu? Onunla girdiğimiz ilişki tam da nerede 
başlıyor? Onun mecrasında mı, yoksa bizim 
algı eşiğimizin çeşitli sindirme katmanlarında 
mı?

da tamamlıyordu, niteliyordu?

Buna inanıyoruz hala. Keyfi olmadığına bir 
şeylerin. Yani “açı” ile “ağaç” arasında, “ses” 
ile gerçekten duyduğumuz şey arasında bir 
ilişki olduğuna ve bunun kadim olduğuna! 
Ne kadar da yetişkinleşmiş fikirler bunlar. 
Katı. Ve bu müdahale edilmez tahakküm 
makinası için kullandığımız tüm o işaret sis-
temini, sistemli bir şekilde bir bebeğe, bir 
çocuğa okuyabilecek kadar da gaddar olduğu-
muzu itiraf etmekten de kaçınmıyoruz. Oysa, 
o Makine’nin içine çağrılmamış halimizi bize 
unutturan da o Makine değil miydi?

Özetlemek gerekirse, bir iz yeri bulmanın 
hediyesi bir hata mesajı, bir kat yeri bul-
manın mükafatı acı bilgi olunca, kendini ve 
başkalarını kandıramamak olunca, ortaya 
göstergenin keyfiyeti, anlamsızlığın hazzı, 
ilerleyen bir trenin içine yerleştirilmiş bir 
televizyon ekranına saatlerce camdan da gö-
rebileceğin yol için bakabilmek, yerlerdeki 
izleri, kalıntıları takip etmek, onları birleştir-
mek ve bütün bunlardan hayretlere düşmek, 
dilin, Dil içinde değil, Kozmoz içindeki halini 
sezmeye çalışmak, göstergeyi gösterge sis-
teminden kurtarıp, özgür bir çağrışım fraktalı 
yaratmaya çalışmak? Kazalarda, hatalarda 
falan dolanmak..

Elbette şiirin bunlarla alakası bile olmadı-
ğını gönül rahatlığı ile söyleyebilir kimse. Ama 
size ihanet eden de, elbette bu dilin içinden 
olacaktır, şaşırmayın. Çünkü aramızdaki tek 
muhbir, dil Bayım! (Alper Çeker).
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biyografisine dahil şiirini bir paket halinde 
sunarken, en azından hijyen kurallarına, top-
lumun sağ duyularına, ürkekliğine vs. dikkat 
edeceğini baştan bir mukavele ile teminat 
altına almalıdır.

“Soylu Yenilikçi Şiir, imge oluşturmada 
da, bütünlüklü bir anlam yaratmada da di-
lin soylu kullanımından yanadır. Yakın veya 
çok yakın geçmişteki Türk şiirinde özellikle 
bazı şairlerin metinlerinde sıkça karşılaşılan 
“nasır, cenin, kıç, darbuka, siğil, puşt, gübre, 
dingil, dışkı, irin, patlıcan, abiler, helâ, bal-
gam…” gibi kapsamlı çağrışıma kapalı, anlam 
bakımından sığlıktan kurtulamayan, soylu-
luktan uzak sözcükler yer almamaktadır.” (2)

Aynı manifestoda, “Biz, ‘insan’ dendiğinde 
bunu ‘insanlık’ biçiminde algılıyoruz.” denme-
sine rağmen, yukarıdaki olağan şüpheliler, 
hemen şiir dışı –böylece insanlık-dışı- ilan 
edilmişlerdir de. İlginç olan, bu kelimeleri (ve 
tonlarca tutan benzerlerinin) insana aitliğinin 
sürmesi. Fakat eleştirinin, bunlara tahammül 
edememesi ve onları “yazınsal” değerlikle-
rinden öte, hemen bir kenara ayırıp, kendi 
başlarına pis, kokan, rezil ve kötü çağrışım-
larla dolu imgeler olarak almaları. Sanki şiirin 
içinde bir bağlam içinde sunulmamışlar gibi.

“Kelime, deneyimdir. Ama her yaşantı, her 
duyum ve her algı deneyim değildir; deneyim 
ruh durumu tarafından belirlenir. Şiirde kul-
lanılan kelimeler, rastgele değil, tercihe göre 
belirlenir. Her tercih ise, belli bir varoluş du-
rumundaki ruh hali tarafından..

Kendi kişiselliğini, kendi realitesinden ve 

Modern Türk Şiiri için eleştirinin görevi, bizi 
yapıtın karşısında savunmasız bırakmamak 
ve genelde bizi kayırmaktır. Modern sonrası 
şiirin girdiği krizde, eleştirinin bu babacan 
yaklaşımının resmen pedogojik arazlarını gö-
rüyoruz. Öyle ki, eleştirinin bir araç olarak 
yapıta yüklediği, etrafına sardığı o kağıtla-
rın, yapıtın tenine yapışması gibi hastalıklı 
bir durumumuz var. Bizde, hiçbir şey, kendi 
nefasetini koruyarak, bugünlere gelemiyor, 
neredeyse. İlla onu bi yaratan, onun yara-
tılma koşulları, o koşulları meydana getiren 
siyasal ve toplumsal gerçekler, bize özgü bazı 
soslar ve başka dillere çevrildiğinde de ge-
nelde hiçbir soru işareti yaratamayan, dünya 
ile ilişkisi kesik, ondan aldığı kadar, ona geri 
veremeyen, derinliksiz, neredeyse sadece bi-
zim için üretilmiş birşeyler var. Kuşaklar var 
mesela, ne bileyim, akımlar, “çağdaş dünya”, 
“klasikler” var, eski var, yeni var, genç var, 
usta var. Bunlar olmadan, bir yapıta, bir şi-
ire, ne bileyim bir dizeye bile giriş yapmaya 
çalışmak, mümkün mü?

“Toparlarsak, bir yandan başı havalarda 
bir kişilik, bir yandan yapıt diye ortaya ko-
nulanın değerinden duyulan kuşku, bu ikili, 
Faruk Nafiz Çamlıbel’i okurlarını horlamaya 
değin götürmüş görünüyor. “Siz, benim şiir-
lerimi beğenmeyenler – beğenmeyecekler, 
ben zaten sizi önemsemiyorum ki” havası. 
Ama bu, binilen dalın kesilmesinden başka 
nedir? Algılayıcısız sanat yapıtının varlığından 
söz edilebilir mi?” (1)

Öyle ya, sanat yapıtı, algılayıcı özneye yak-
laşımında nasıl bir yol yöntem uygulayacağını, 
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kültür kodu olarak kelimeden değil, tam da 
en kadim anlamı ile Kelam ve Hikmet (Logos) 
endüstrisinin şah ürününden bahsediyoruz. 
Kendi şiirini kitlelere okumak ve okutmak ko-
nusunda gayet çekingen şairlerimizin, şiirin 
hammadesi konusundaki bu şahince tavırları, 
çoğu kez kelime etrafındaki tabulaştırmadan 
kaynaklandı (hâlâ da sürüyor). Örneğin şair-
lerimiz ve onların eleştiri anlayışına göre, bir 
kağıt ve üzerindeki kelimelerin dizilişinde bir 
olağanüstülük her zaman var. Şairlerimizin 
çoğu spontane şiir değil de daha çok üzerinde 
uzun uzun çalıştıkları şiirleri de seviyorlar. 
Bu bir tezat çünkü Sözlü Kültür’de hatırlamak 
çok zordur. Oysa Yazılı Kültür’ün bir mirası ve 
vaadi olarak daha fazla bellek alanı ve aracı, 
hiç de yabana atılır gibi değildir. Fakat şairi-
mizin F klavye olan deneyiminden öte, yazı 
araçları ile girdiği deneyim, çok çok otantik-
tir. O hikmetin “yumurtlanması” için derin 
düşünülecek, ufak sert bakılacak, yumruklar 
sıkılacak ya da bakkaldan iki paket sigara al-
mak bile neredeyse abartılacaktır (80 sonrası 
Şiir bu konuda çok sabıkalıdır).

Samimiyet Endüstrisi

Deneyin, kendi başına bazı sorunlu taraf-
ları olsa da, şiir ve deney bir araya gelmemiş 
şeyler değiller. Hatta çoğu şiirin, şiir tarihin 
tutmuş verimlerinden (bu noktada Poetik 
Doğruculuk’tan) ibaret olmadığını da biliyor 
olmamız gerekiyor. Hatta Enformasyon Teo-
risi gibi yeni araçlar sayesinde görebiliyoruz 
ki, entropi değerleri açısından her şiir, bir 
öncekinin değerliklerine sahip oldukça “şiir” 
sayılabilecek bir dalga boyuna erişebiliyor. 

o realitenin içerdiği varlık probleminden çı-
karamayan kişinin şairliği, kendine mahsus 
değildir. Başka bir şiirden ilham alarak şiir ya-
zan kişinin şairliği, saymaca bir şairliktir.” (3)

Şiir ve şairliğe yüklediğimiz anlam, dün-
yayı anlama konusunda bizi yaya bıraktığını 
düşündüğümüz her türlü faaliyetin ötesine 
geçiyorsa, işimiz bu defa samimiyetin ala-
nına giriyor. Ve eleştiri bir noktadan sonra 
şair ve şiirde hipokrat yemini etmiş edası 
aramaya başlıyor. 2000’li yıllara girildiğinde, 
şiirin gayet muhafazakar notalarının çalın-
maya başladığını (major), modernizmin (ve 
bizdeki adı ile Çağdaşlaşma’nın) rüzgarını 
arkasına alan şiirin, yine ölçü, uyak, had, iyi, 
kötü, ahlak, temel, esas gibi ifadelere bulan-
dığını da görüyoruz. Nasıl verbomotor gibi bir 
ifade varsa, bizde de poeisi-motor bir şair tipi 
var. Şairaneliğin bu kadar patetik boyutlara 
gelmiş olması bir yana, politik olarak arka-
sında çalan müziğin ve oynanan sahnenin 
çoğu kez farkında olunamıyor. Bu tespitleri 
bir temele dayandırmam gerekiyorsa, bütün 
bu tespitleri yapmama ve bunlarla ilgili çok 
çetin ceviz anılara sahip olmama sebep olan 
son 5 yıldan bahsedebilirim.

Şiirde pragmatizm, Şiir tarihinde mevki

Örneğin yukarıdaki örneklerde çok nezih 
şekillerde ifade edilmiş iki olgu: şiirsel sözlük 
ve şiirsel samimiyet. Bunlar şiirimiz için ina-
nılmayacak derecede kapsayıcı ve içselleşmiş 
olgular gibi duruyorlar. Çünkü örneğin keli-
melerin rastgele seçilebileceği ve bir yazanın 
olmayacağı fikri, şairimizin tüylerini diken 
diken ediyor. Kelime derken, burada yazılı 
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tartışmalarında başımıza en çok gelen bu 
oldu? Birileri şiirin ne olduğu konusunda çok 
derin kanaatlara sahipti ve bu ulvi bilgilerinin 
ışığında görebildikleri yerden sonrası onlar 
için “tanımlanamaz” kalıyordu. Eleştiri –kaldı 
ki görsel şiir konusunda herkes eleştiri yapa-
bilmiştir, bu tuhaf geliyor- asli işlevinin çok 
çok gerisinde bir yerde kullanılmıştır. İşin tek-
nik kısmı bir yana, görsel şiirin sadece bizde 
değil, ortaya çıktığı andan itibaren her yerde 
böyle şeylerle karşılaştığını biliyoruz (6).

“80 yıl önce yapıldı bunlar”

Modernizmi, moderniteyi, moderni, mo-
dernizmayı nasıl okuduğumuz, anladığımız 
konusunu yeni yeni idrak etmeye başladık. 
Çünkü enformasyon akışını ve yönelişlerini 
kontrol ve tayin eden Devlet aygıtı, artan bil-
giyi nasıl çekip çevireceğini bilemediği için, 
şairin kadim ve tarihsel tahtı (akçe, padişah, 
hami, divan, saray vs) ilk kez modern za-
manlarda sekteye uğradı. Artık gazeteciler, 
gazeteler, televizyonlar, Sincan’da hare-
kete geçebilen tanklar haberi vardı. Şairin 
bu kovuluşu kimi tanıklıklara göre 60 dar-
besine kadar gidiyor (7). Örneğin, biliyoruz 
ki artık Behçet Kemal Çağlar çıkmayacaktır 
aramızdan. Devlet veya resmi ideolojinin 
çağdaşlaşma isteğinin, arzusunun, yaldızları 
dökülmeye başladıkça, modernizmin nasıl bir 
“temel eserler galerisi” ya da “aydınlanma 
portföyü” olarak sunulduğunu da görebiliyo-
ruz. Bu noktada, modern sanata ve modern 
şiire doğru baktığımızda, modernin, gelenekle 
olan ideolojik savaşta, yanlış yerlerde oyna-
tılmış bir forvet olduğunu bile söyleyebiliriz. 

Çok basit sorularla ortaya çıkan bir çö-
zümsüzlük sezdik Görsel/Somut/Deneysel 
denilebilen şiirle birlikte (4) . Çünkü örneğin 
“şiir neden dizelerle yazılır?” gibi bir soru, 
buradan çeşitli yan sorulara yöneltebiliyordu 
bizi. Neden şiirde “tenis topu” kelimesini 
kullanmak uygun olmayabilirdi? Tenis topu 
sınıfsal bir ayrımın tepesinde mi duruyordu 
yoksa şapka mı? Örneğin Rene Magritte’in 
“Bu bir pipo değildir” demesi nedendi nal ka-
dar bir pipo resmi çizmişken ve bizde neden 
acaba çeşitli simgelere yüklenmiş enerjileri 
çözmek yasaktı? (5) Tutuculuğun birinci de-
recede (yukarıda birkaç örnekte göstermeye 
çalıştığımız gibi) “yeni”nin önünde duran bir 
engel olması bir yana, bu tutuculuğun ku-
rumsal olması da (meşru ve resmî) can sıkıcı 
sayılabilirdi. Edebiyatımızda okullar ve ekol-
ler olmadığı için de çeşitli birimler serseri 
mayın gibi etrafta dolaşabiliyor. Hatta bazı 
çok narin sabiteleri alıp, her şiirsel eylemin 
içine sokuşturmak da mümkün. Örneğin İmge 
tartışmaları bu eksende değerlendirebiliriz, 
dize, mısra, kelime, ahenk, ses, ritm. Uzun 
zamandır sözlüklere bakmadığımız için şii-
rin tanımı konusunda ne kadar çok kişiyle 
ortak görüşlere sahip olursak, o kadar haklı 
olduğumuzu da düşünüyoruz (şiir şunla ya-
zılır, şiirin temeli şudur, bu iki kalıp karşımıza 
durmadan çıkmaktadır).

Sözlükteki tanımın değişmeyeceğine dair 
tuhaf bir öngörümüz de var. Sanki tarihsel 
olarak oluşturulmuş sözlük maddesi ve şi-
irin neliği sorusu, hiç sorulmayacak? Oysa, 
birilerinin bunu sorma hakkı ve o tanımı be-
ğenmeme hakkı da mevcuttur. Görsel şiir 
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yıkıcı bir dal olarak değil, daha çok ikincil 
derecede kurucu, tamamlayıcı, bütünleyici, 
yardımcı ders notu kıvamında almak. En te-
melde modernizm, Batı, Çağdaş falan gibi 
kavramlarla girdiğimiz deneyimin, bu yazının 
başında Beşir Fuad’ın alıntıladığım sözlerinde 
yer aldığı gibi bizde bir “savunma dürtüsü” 
yarattığını biliyoruz artık. Ya büyük bir hay-
ranlık ya da büyük bir içe kapanış. Eleştiri 
o travmaların etkisi altında, serpilip, arızalı 
şekilde dal budak salmaya başladı zaten. 
Eleştiri okullarımızın ve ekollerimizin olmayışı 
manidar değil midir? Tıpkı aslında şiir kate-
gorilerimizin olmayışı gibi. Bugün Lirik Şiirler 
Antolojisi yapılamıyor bizde ya da Epik Şiir-
ler Antolojisi. Çünkü şiiri bir edebiyat/sanat 
türü olarak değil, daha çok “herşey” olarak 
anlıyoruz.

Herkes için Şiir Formülü

Şiirin sözlükteki tanımına bir göz atalım, 
öyleyse;

    a. ed. 1. Zengin sembollerle, ritimli söz-
lerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya 
çıkan, hece ve durak bakımından denk ve 
kendi başına bir bütün olan edebî anlatım 
biçimi, manzume, nazım, koşuk

    b. (deyiş) Seslerde, taylamlarda ve 
uyumlarda gösterdiği güzel bağdaşmalarla 
ve taşıdığı hayal, duygu ve fikir buluşlariyle 
bizde canlı duygulanmalar izlenimler ve heye-
canlar uyandıran nazım veya nesir halindeki 
edebiyat türü.

    c. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, 

“80 yıl önce yapıldı bunlar” serzenişi, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın karakterlerinden birinin 
ağzına yakışıyor, fakat aradan geçen 80 yıl 
içinde gerçek insanları bile roman kahramanı 
gibi konuşmaya ittiğinde (hatırlayalım, bu 
serzeniş ve bilmişlik Suat’ın fikirleri üzerine, 
onu savuşturmak için söylenmiş gibidir de) 
bir tür kayma yaşadığımızı da söyleyebiliriz.

Konvansiyonel bakış

“Konvansiyonel” ifadesi 1944 yılında Ta-
rancı tarafından, folklorun donukluğuna 
yönelik bir eleştiri olarak Cumhuriyet’in kendi 
“köy kültürü” projesinin en civcivli olduğu 
zamanlarda endam etmiş (8). Ve bir yanı ile 
de Divan şiiri için getirilen eleştirilerin ikiz 
kardeşi gibi de duruyor (“Divan şiiri bir nas-
lar şiiri idi” diyen Ahmet Hamdi Tanpınar). 
Bizim örneğin “konvansiyonel şiir” derken 
anladığımız, örneğin şiirin neden dizeler ha-
linde yazıldığı, neden alfabenin ve sözlüğün 
kelimelerinin kullanıldığı, neden tipografi 
öğelerinin dışarıda bırakıldığı gibi sorulara 
yer veriyor. Buradan yola çıkıldığında mecra 
ile mesaj (bizim için içerik ile biçim) arasın-
daki ilişkinin yeniden tanımlanmasının (ya da 
ilk kez bu kadar açık seçik ortaya konulma-
sının) katkısı da büyüktür. Fakat Tarancı ile 
uyuşabilir miydik? Sanmam, rüzgar payımız 
uygun değildi.

Neden derseniz, Tarancı için matbaanın, 
hatırlamanın, belleğin, şiirin sözlükteki ta-
nınımın yerinden edilmesi gibi bir bahis söz 
konusu değildi, konuya temelden yaklaşmı-
yordu. Zaten en büyük eksiğimiz, eleştiriyi 
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oldukça fazla araç olacaktır. Zaten başlangıç 
öğelerinin değişmesi, onların etkin kılına-
bileceği ya da taşınabileceği ortamları da 
değiştirecektir. O zaman “taşınma” ve “akış” 
ve “mecra”ya dayalı olarak şiirin tanımını özel 
bir durum için yeniden üretebilirsiniz. Bu ka-
dar basit mi? Elbette değil. Ama şiir-dışı ilan 
etmeye pek hevesli göründüğümüz tüm bu 
üretimler, şiir tanımına sapkınca bağlanmak-
tan ve tarihsel körlüğünü şiire yüklemek gibi 
hastalıklardan ortaya çıkıyor.

Sözlükteki şiir tanımına ekleme çıkarma 
imkanı ve yeniden değerlendirme şansı ver-
diğimiz sürece, eleştiri şansımız da artacaktır. 
Çünkü şiirin kuruluşu ve neliği, asla dura-
ğan değildir. Görsel şiiri anlayabilmek, yapıtla 
ilişkiye geçebilmek için, şiir tanımını ve 
eksenlerini azıcık ötelemek ve marjinleri boz-
madan çalışmak kafi gelebiliyorken, eleştiri 
gibi devasa araçlarla donanmış bir yapının, 
güdük tepkiler vermesini hazmetmek oldukça 
zor. Ama son 5 yıldır, olan budur. Ve tuhaftır, 
görsel şiir gibi okurun “ödüllendirilmesine” 
“anlam ve imge yolu” ile haz almasına karşı 
çıkan bir türün en çok karşılaştığı soru: Ne 
İşe Yarar? Sorusu olmaktadır. Bunca pragma-
tizmi anlamak mümkün değildir.

Notlar

* Hece dergisi, Ekim 2009’da yayınlanmıştır.

(1) Ramis Dara, Kırık Amfora, s. 26, YKY
(2) Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu, Baki Ayhan 

T., 2003
(3) Felsefi Şiir, Yücel Kayıran, s.59 YKY

seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan 
edebî anlatım biçimi. 2. Düş gücüne, hayale, 
imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku 
uyandıran, etkileyen şey.

Bu üç tanımı da matematiksel birer for-
mül gibi düşününüz. İçinde şu kadar x, bu 
ağırlıkta y ve w, j taşıyan bir formül gibi. Bu 
tanımları eğer biraz kurcalarsak altından ka-
dim sözlü kültür kabak gibi çıkacaktır. “ses, 
ritm, uyum, durak, koşuk” gibi şeyleri bir ke-
nara alıp, düzgün şekilde kullanırsanız, sözlük 
tanımına göre bir şiir çıkartabilirsiniz. Fakat, 
“ses, ritm, uyum, durak, koşuk” gibi değerlik-
leri alıp, bunlar yerine “görüntü, aksak ritm, 
uyumsuzluk, sessizlik, fotoğraf” koyarsanız, 
belki de buradan sinemaya bile çıkabilirsiniz. 
Öte yandan, eğer ses yerine nota koyabilirse-
niz, kelimeyi de bir kenara atarsanız, müziğin 
tanımına da erişmeniz mümkün. Bu, elbette 
tesadüf değil. Şiirin tanımı, sözlük tanımı bile 
aslında kendi köklerini açık eden özelliklere 
sahip. “zengin semboller, ritmli sözler” ise 
tuhaf bir melezleşmeye işaret ediyor ve muh-
temelen o genişlemeyi sağlayan şey, şiirin 
içine davet ettiğimiz öğelerdeki çeşitlilikle 
ilgilidir. Özetlemek gerekirse, görsel şiir için 
“ses, söz, ritm” yerine geçebilecek bir ton 
“öğe” var.

Erişeceğimiz yer “etkileyen şey” ya da 
“anlatım biçimi” olduğu sürece, içine ne 
koyduğumuz konusundaki sınırlamaya pek 
gönlümüz el vermiyor. Ayrıca “uyum” kav-
ramını anlamamayı ve onu “yamuk” olarak 
okumayı özgürlük adına “akış” kavramı ile de-
ğiştirdiğinizde, elinizde mecra, mesaj, öğe için 
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AYRICA BİR VEK ALETEN ŞAİR

Baki Ayhan T. Soylu Yenilikçi Şiir mani-
festo ve kitabında “biçim” ve “dil” konusunda 
şiire “dize”lerin kaynaşması hatta dize sü-
per-pozisyonu olarak bakıyor. Dizeyi şiirde 
modernler yeniden tanımladılar ama bu ta-
nımlayış “şiir için anlamlı tek birim olarak 
dize” şeklinde olmadı(1). Sadece eskilerin ölçü 
deliliğine karşı modernler nefesin değil yazı-
nın, yazı alanının imkanlarını ve ekonomisini 
kullanmayı tercih ettiler. Örneğin dize tek sa-
tır değil, soyut bir ölçü birimi olarak birkaç 
satıra hatta şiirin tamamına yayıldı. Burada 
dizenin ne olduğu elbette biçimle ilişkisi 
açısından yeniden tanımlanıyordu. Yazının 
imkanları geliştikçe de dize her daim kon-
vansiyonel bir birim olarak şiirin hizmetinde 
olacaktır, bundan şüphemiz yok (2). Fakat 
yine de şiirin, dize / kelime arasındaki ilişki-
sinin matematiğinde yatıyor olması saçmadır. 
Dize, madem özgürlüğüne kavuşturulmuştur, 
o zaman neden onu bir mecra olarak kabul 
etmeyelim. Yani dize, içine x kadar öğenin 
sığdığı ve bu öğelerin sıralanış biçimini ka-
yıt altına alan geçici y’ler olmasın? Uzaktan 
bakıldığında tüm şiirler aynı şekilde görü-
nürler, az çok. Bunu sağlayan dizedir, ya da 
dizenin hacmıdır.

Soylu Yenilikçi Şiir açısından Söz, şiirin 
bütününden, dize matematiğinin arasına gö-
mülmüş ve yönü genelde şiirin dışına doğru 
taşırılmış bir yoğunluk olarak alınıyor. Bunu 
anlıyorum. Zira işin içindeki “soylu” ifadesi ve 
şiirin matematiğinin (dize yapısı) biçime yedi-
rilmiş simetrisi düşünüldüğünde şiir tarihinin 

(4) Ben sadece “görsel şiir” ifadesini kabul edi-
yorum. Diğerlerinin tarihsel bağlamları çok kaypak 
ve neye vurgu yaptıkları da belli değildir.

(5) Bu konuda Foucault’nun Magritte okuması 
yerindedir. Şapka ve Balo gibi kelimeler bizde çok 
aşırı yüklenmiş çeşitli tarihsel anlamlar taşımaktadır. 
Bunlara kafa yorabilmek dizeli şiirde örneğin Hayriye 
Ünal’a nasip olabilmiştir.

(6) Örneğin Willard Bohn, “The Aesthetics of Visual 
Poetry: 1914-1918”in girişinde bundan bahsetmek zo-
runda kalır. Bu kadar yaygın bir coğrafyada, 1914’ten 
bu yana durmadan bir çok ekolün ana konusu olan 
Görsel Şiir’in hikayesi genelde aynı yere çıkıyor. Son 
zamanlarda bir örnek, Amerika’da Poetry dergisinin 
Kasım 2008 sayısı için hazırlanan Görsel Şiir sayı-
sının aldığı tepkiler bu noktada öğreticidir http://
www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/toc.
html?issue=1138.

(7) İsmet Özel’in Karagöz dergisinde yayınlanan 
söyleşisinde benim kendisine yönelttiğim soruya ver-
diği cevap ve aynı zamanda Ece Ayhan’ın Fazıl Hüsnü 
Dağlarca hakkında söyledikleri – “Amerikan gemileri 
Dağlarca’yı ikiye böldü”, bkz. Aynalı Denemeler içinde. 
Behçet Kemal ile ilgili mesele için bkz. http://www.
taraf.com.tr/makale/6778.htm

(8) Yücel Kayıran, Varlık, sayı 1225, sayfa 4
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klişeciliğin ortasında çırılçıplak bulacaktır da, 
edebiyat tarihi eski satır aralarından istimlak 
edilmiş bu yeni söyleyişi hemen kabul mu 
edecektir? Kanıtların ve iyeliğin yine şiir ta-
rihinin içinden geldiği bu tür bir şiiri okurken 
aldığımız hazzın, aslında aşırı hesaplanmış bir 
kurgu içinde bize sunulduğunu, aslında bir 
antikacı dükkanında dolaştığımızı fark ettiği-
mizde gösterdiğimiz şaşkınlığın, şiirin doğası 
ile ilgili olmadığını anlarsak ne olacak? Onar-
macılığın -ki Hilmi Yavuz gibi Baki Ayhan da 
bunu gözetiyor- ve yapılandırmanın eşiğinde 
Türkçe Şiir yeniden okutulabilir mi? Nostaljik 
bir gökyüzü sadece “yağmur, şimşek, uğultu, 
kartallar” mı taşır yoksa uçaklar, gökdelen-
ler, cep telefonları mesajlarının dalga boyları 
gibi “yeni” gündelikler de analojik olarak o 
gökyüzüne sığabilecek midir? Soylu Yenilikçi 
Şiir’in ne Soylu ne de Yenilikçi kısmı buna 
cevap veriyor.

Elbette şiir tarihini içten damıtıma uğ-
ratıyor diye hiç kimse kötü bir şey yapılıyor 
sayılamaz. Ama şiir tarihi, yazılmış her şi-
iri barındıran bir silo değildir. Şiir tarihinin 
verimleri “tutmuş, sınanmış, kabul edilmiş” 
verimlerdir. Bu tarihi yazanların her biri ta-
hakküm aracı olarak çeşitli ölçütlendirmeler 
ve kategoriler icat ederler. Örneğin Gazel 
o kadar çeşitliliğine rağmen aramızda en-
dam edemez. Çünkü o gazellerden hiç biri 
öncelikle “gazel” olma vasıflarından vazge-
çemezler; gazel çeşitlense de gazeldir. Baki 
Ayhan bu açığı, dize sistemine müdahale ede-
rek aşmaya çalışmıştır, akıllıca ama yeterli 
değil. Eski biçimler, eski içeriklerin kalıntıla-
rını da taşırlar, tıpkı eski kelimelerin klişenin 

verimlerinin bir şekilde rafine edilme iste-
ğinin önümüze sürüldüğünü de görüyoruz. 
Korunmak, muhafaza edilmek istenen şeyler 
kalıp içinde saklanırlar. Baki Ayhan T. dizeyi 
bunun için en uygun araç olarak yeniden 
dolaşıma sokuyor (aslında günümüzde her-
kes biraz bunu kolluyor). Bu yüzden Soylu 
Yenilikçi Şiir’de dize, birim olarak kelimele-
rin değil, imgelerin, düşüncenin, duygunun 
taşıyıcısı olarak tanımlanıyor. Aslında yeni-
den tanımlanıyor. Yani konvansiyonel biçim 
bozulmuyor. Toplamda 16 dizelik yapı (yatay 
simetrik diziliş) bir sonuç belki ama sebep 
belli değil. Örneğin Sestina ya da Gazel mi 
model alınmaktadır? Yoksa eskinin bu kaf-
tanlarının biçimi yeni gövdeler için yeniden 
mi biçilmektedirler?(3) Gerçi Baki Ayhan’ın 
şaire biçtiği görevleri düşününce, şiirin ne 
olacağından çok ne olduğu üzerine daha 
fazla kafa yorulması gerektiğini, bu apollo-
nesk düsturların diyonizyak olan içinde nasıl 
ifade edilebileceğinin de sıkı sıkıya “hesap-
lanması” gerektiğini görüyoruz: “Şairin asıl 
yapması gerekense; önceki dönemde tem-
silciler tarafından yaygınlaştırılmış biçemi ve 
yapıyı kökten değiştirmek, geçmişten alınabi-
lecekleri de yeniden kurgulamak ve böylelikle 
soylu bir yenilik gerçekleştirmektir.”

Peki bu tür bir işçilik, şiir tarihinin verim-
lerine bu kadar bağlı kaldığında önümüze 
gerçekten “yeni biçim ve içerik varyasyon-
ları” getirecek midir? Yoksa şiir bir edebi tür 
olarak metinler-arasılığın bir güzellemesi 
olarak, bilen ile bilmeyenleri göstergenin ve 
yeniden okumanın eşiğinde bekletecek midir? 
Semantik doğruculuk, kendini bir anda poetik 
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Kırlangıçlara takılır acı gülüş izleriyle
Alışkanlık gizleriyle yeryüzüne bakılır

Kırmızıdır bütün renkler, mordan da öte
Kuşların çizdiği sınır, boşlukların ıslığı
Duyulmaz! Bakışlar gökyüzüne yıkılır

Temasa yer yok, kırılgandır buluşmalar
Alçaktır başka yalnızlıklardan yüksekliğiyle
Bakılınca görülmez, zordur alışmalar
Göğün şiddetiyle çırpınan eteğine takılır

Kendi sesine savrulan perdedir pencerede
Ağaç isimlerini ezberlemenin talihsizliği
Fırtınaya yol gösteren şimşekler tene çekilir

Yağmur biter, kimse gelmez açılan gökten
Bir ağaç köklerinden acıyla sökülür

Gökyüzünün çatısına intihardan çıkılır

acı, acıyla, açılan, Ağaç, ağaç, Alçaktır, Alış-
kanlık, Alışmalar, Bakılınca, Bakılır, Bakışlar, 
Başka, Bir, Biter, Boşlukların, Buluşmalar, 
bütün, çatısına, çatısına, çekilir, çıkılır, çı-
kılır, çırpınan, çizdiği, duyulmaz!, eteğine, 
ezberlemenin, Fırtınaya, gelmez, gizleriyle, 
Göğün, gökten, gökyüzünden, gökyüzüne, 
gökyüzünün, görülmez, gösteren, gülüş, ıs-
lığı, İntihar, intihardan, isimlerini, izleriyle, 
Kendi, kırılgandır, Kırlangıçlara, Kırmızıdır, 
kimse, köklerinden, Kuşların, mordan da, 
öte, pencerede, perdedir, renkler, savrulan, 
sesine, sınır, sökülür, şiddetiyle, şimşekler, 
takılır, takılır, talihsizliği, Temasa, tene, Yağ-
mur, yalnızlıklardan, yer, yeryüzüne, yıkılır, 
yok, yol, yüksekliğiyle, zordur

izlerini taşıması gibi.

Bizim kültürümüz ve dilimiz için var olan 
zaman kaymasını hesaba katmadan “kop-
ma-bağlanma” türü şeyler yapmak kimseye 
fayda getirmez. Şiir, çoğu kişinin zannettiği 
gibi bizi ileri doğru iten bir dil de taşımıyor. 
Enderunlu Vasıf’ın gündeliğinin zenginliğine 
Garip sahip değildir. Hatta çok daha fazla 
gerisindedir. Gündelik yaşayışın değişmesi 
modernin en büyük konusudur. Tüm bilgi da-
ğarcığı, tüm ilişkiler, insana ve insanlığa dair 
tüm durumlar için kerteriz noktasıdır Kent. 
Türk Şiiri’nin geleneksel kanadı hiç bir zaman 
gerçek anlamda kentli olmamıştır, bahsetti-
ğim zaman kaymaları yüzünden. Bugün bile 
şiir algısı, pastoral bir zevk ya da izlenimci 
bir acı çığlığını şiir zannetmektedir. Şair bi-
yografileri eksik ve güdüktür. Kentte kırınıma 
uğramış taşralı bilincin, Şiir sanatımıza ka-
tacağı tek şey, bu şizofrenik yapıyken, şiir 
tarihinin verimlerini toplayıp, 16’lı şık paket-
ler içinde sunmak da pek kâr etmeyecektir. (4)

Baki Ayhan T., SYŞ’nin “biçimcilik” ile itham 
edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Aslında ger-
çek itham “klişecilik” açısından olabilir. Çünkü 
biçim’in kadim tartışmalarımıza sağladığı hiç 
bir yeni fikir yok. Aşağıda göreceğiniz gibi sa-
dece “anlam açısından, çağrışım açısından en 
iyi ilişkilerin” -süperpozisyon dediğim budur- 
gözetildiği, başarılı örnekler var ortada.

Örneğin;

İntihar çatısına gökyüzünden çıkılır
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iddia. Sözlü kültür şairi, dünyayı “gördüğü ve 
duyduğu” kadarı ile aşikaren deneyimlerken, 
yazılı kültür kent şairi, dünyayı ve şeyleri aşi-
karen deneyimlerken, şiiri vekaleten yazar. 
Vekaleten yazar çünkü “konuşması” askıya 
alınmıştır.

Sonuç olarak Soylu Yenilikçi Şiir, tıpkı 
Felsefi Şiir gibi “söz”ü kendine göre yorumla-
makta ve yazılı kültürün teknolojik imkanlarını 
otantiklik adına epistemolojik ve bilimsel ola-
rak reddetmektedir. Bu anlamda iki çıkış da 
“muhafazakar”dır ve gelenekten beslenmek 
yerine bunu yeniden üretmektedir. Kelimeler, 
bağlı oldukları sınıfsal aidiyetten ve kullanı-
lırlıktan hiçbir zaman edebiyat tarihi marifeti 
ile koparılmış değildirler. Argo sözlüğü soylu 
olmayabilir ama “yaşayan” bir sözlüktür.

(1) Edgar Alle Poe, bu konuda oldukça cömerttir. 
(bkz: http://bau2.uibk.ac.at/sg/poe/works/criticis/
toc.html)

(2) Konvansiyonel ifadesini genel olarak Sözlü 
Kültür, Yazılı Kültür ve Basılı Kültür başlığı altında 
değerlendiriyorum. Bkz. Ong ve Gonca Gökalp Al-
paslan’ın çalışmaları.

(3) Bu konudaki tartışma için bkz. Serkan Işın, 
Kitap-lık 94 “Ayna değil görüntü yamalı”

(4) Osman Çakmakçı’nın Sentetik Şiir eleştirisi 
“akademizmi” kent içinde konumlandıramadığından 
eksik kalmaktadır. Akademi, kente ait bir olgudur ve 
akademinin şiire bakışı bu yüzden “yapay” olarak 
nitelendirilemez. Kent dışı olgular, kentin tarihsel-
liği sayesinde giderek kurgusallığa, masala, anlatıya 
doğru kaymışlardır aksine.

Şiiri oluşturan kelimelerin envanteri 
yukarıdaki küme. Bu kelimeleri A’dan Z’ye sı-
raladığımızda gördüğümüz neredeyse arada 
hiç boşluğun olmadığı! Göstergebilim ve dil-
bilim açısından neredeyse eksiksiz bir diziliş 
bu. Hiçbir sapma, hiçbir uzaklık, hiçbir şe-
kilde bozulma yok. Eleştirmen için herhalde 
“mükemmel” örnekler olmalılar. Bu kadar eş 
ve düzenli bir kelime grubundan, üstteki şi-
iri yazmak dışında sanıyorum başka hiçbir 
şey yapamayız. Baki Ayhan T. zaten şairin us-
talığını burada gördüğü için bu yapılanma 
SYŞ’nin ideolojik ve morfolojik seçimi.

Ama sorun şudur. Sözlü edebiyat, imkan-
larından ötürü bu şekilde birbirine yakın 
çağrışım ve anlamları olan kümelerle iş 
görür. Ezberden bilinen, gönülden bilinen 
söylenecektir. Çünkü açıp bakacak yer yoktur. 
Ölçünün işlevi ilk elden her zaman “hafızanın” 
düz ayak eksikliğidir. Bu işlevsel bozukluk, 
eski şiirin Söz’e dayanırken, ölçüyü abart-
masını da sağlamış, zaten yazıya geçildikten 
sonra bu eski şiirin söz dağarcığı “klişe” ile 
“gürültü” tadı kazanmıştır (âh ve vah ya da 
ey gibi).

Yazılı ve basılı kültür şairi, hatırında kalan 
şeyleri yazmaz, söylemez. Onun için metin 
alanı ve şiirin söylem alanı çakıştırılabilen 
ve dağarcığın ötesinde kentin içinde yeni 
karşılaşılmış durumları, nesneleri vb. ka-
yıt altında tutabileceği yeni imkanlardır da. 
Bugün şairlerimizin Söz konusundaki bu ıs-
rarlarını anlamak mümkün değil, çünkü yazılı 
kültürden sonra Söz’den bahsetmek elbette 
hoş olsa da, biraz fazla nostaljik ve sığ bir 
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Varlıkbilim açısından nelere mâl olduğunu 
uzun uzun anlatacak ve biz de bu ikili 
arasındaki ilişkileri metafizik ölçütlerle har-
manlayıp, sanki Doğu’nun gizemleriymiş gibi 
anlatanlara şair, edebiyatçı, sosyolog ya da 
felsefeci diyecektik. Bu arada, “Uzay” ifadesi 
kendi başına anlamsızdır, çünkü “nereye göre 
uzay” ifadesinin karşılığı yoktur. Kendisinden 
öte referansı yoktur.

Klasik mekanikte, şeylerin diğer şeylere 
göre konumları, zaman hep aynı olduğu için 
“dönüştürülebilir” durumdadır. Bir kere ha-
reketlerin hepsi “ölçülebilir hızlara” sahiptir 
(Einstein, Lorentz dönüşümlerini kullanarak 
ölçülebilir hızın Işık olması durumundaki hal-
leri teorinin odağına yerleştirir). Ölçülebilir 
hızlar ve konum bilindiği sürece de, zama-
nın ilerleyen anlarındaki fiziksel durumlar 
(enerji, kinetik ya da potansiyel) “bilinebile-
cektir”. Buradaki “bilinebilecektir” ifadesinin 
“pure” matematikle de desteklendiğini yani 
mermiden çıkan bir kurşunun, kaç saniye 
sonra nereye düşeceği (ya da saplanacağı) 
sorusunun kolayca neredeyse “a priori” 
cevaplanacağını söylemek istiyorum. Bu de-
terminist yaklaşım, işin içine ışık hızına yakın 
hızlar girdiğinde krize giriyordu. Sadece ışık 
hızı da değil, kütledeki değişimler de atom altı 
parçacıkların (çok küçük parçacıklar, kütlesi 
ihmal edilebilecek kadar küçük) hareketleri-
nin ve enerjilerinin hesaplanmasında klasik 
mekanikçiyi zorluyordu. Einstein de klasik 
mekanikçi değildi zaten, o yüzden olayı başka 
türlü yorumlamayı tercih ediyordu.

İşin matematik kısmını bir kenara koyarsak, 

AŞİKÂREN KENDİ, VEKALETEN ŞAİR

Somut şiir anlık yakın okumanın okuru ödüllen-
dirmesi, “saklanmış ya da metne gömülmüş nesne” 
düşüncesini reddeder, anlamlandırmaya müdahale 
eder ve tek bir an için dilin kapitalist yapısını kesin-
tiye uğratır.

Derek Beaulieu, Sözcüklerden sonra Son-
söz, poetikhars.com

Einstein, daha sonradan pozitivist bilimin 
de köküne dinamit (ve atom bombası) ko-
yacak başyapıtı “The Meaning Of Relativity” 
(1922)’de, görelilik kuramının temel yapıtaş-
larını oluşturan uzay (space) ve zaman (time) 
kavramlarını açıklarken, a prori’nin (önsel) 
felsefeciler tarafından bilime sokulmuş bir 
nifak olduğuna inandığını belirtip, dünyanın 
kendisinin bir gezegen olarak (içinde oldu-
ğumuz dünya) gündeliğimiz içindeki etkisinin 
hep göz ardı edildiğinden yakınır. Kendi ba-
şına uzaydan bahsedilemeyeceğini, “soyut bir 
uzay” kavramının anlamsızlığını ve (referans 
noktası belirtilmedikçe) herhangi bir şeyin, 
başka bir şeye göre konumunun belirlene-
meyeceğini öne alır. Bir şeyin yeri ve o yerde 
geçen zaman ile, diğer şeyin bulunduğu yer 
ve zaman bilgisi ancak “birbirlerine göre” an-
lamlıdır. 20. Yüzyıl’ın başında determinizmin 
kuyusunun kazıldığı ifadelerdir bunlar (ve 
matematiksel olarak da kanıtlanmışlardır). 
Heiddegger daha sonra bunu Varlık ve Zaman 
içinde ele alacak ve Dünyadaki-varlığımızın, 
diğerlerinin de dünyada olması, aslında her 
şeyin dünyada olup bitmesi ile ilgili oldu-
ğunu, Dünya’nın kendisini unutturabilmesinin 
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İnsanlık durumu özellikle Fransızların ağ-
zına dolanan bir çeşit masal gibi 20. YY’ın 
başına kadar geldi. Sartre’la birlikte bir ton 
entelektüel için savaş yıllarında -ki Türki-
ye’nin bu savaşta yer almadığını belirtmemize 
gerek yok- Batı’ın metafizik, ahlaki, vicdanî, 
felsef î, bilimsel, siyasî buhranları arasında 
daha sonra yüzüne kezzap atılmış ve bir köp-
rünün altına bırakılmış halde bulduğumuz 
oyuncakları bunlar. Üçüncü dünya için Sartre, 
geriye kalanlar için ise Bataille’ın paylaştı-
rıldığı tuhaf bir söylem karmaşası. Elbette 
böyle görülmeyebilir, elbette Sartre’ın Varo-
luşçuluğunun ve çok satan romanlarının ve 
bizim bir türlü çevirmeye zaman bulamadığı-
mız felsefi metinlerinin bir değeri vardır. Ama 
yine de Batı’nın kavramları ile Batıya meyilli, 
Batı’dan acı çeken taraflarımızı anlamaya ça-
lışmak, bunu yaparken, hesaplaşamadığımız 
ve bizde eksik olan Aydınlanma’nın vehçele-
rine ve köklerine sapkın derece bağlanmak. 
Herhalde trajik denen şey bu olsa gerek.

Düşünce Sirki

1950’lerde Türkiye liselerinde ciddi bir 
felsefe, sosyoloji ve mantık öğretimi vardı. 
Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan 
Descartes, Bergson, Pascal, Spinoza kitap-
larını okuduğumuzu anımsıyorum. Bu sayede 
nesnelere 360 derecelik açıdan, içerden ve dı-
şardan bakma yöntemini öğrendim. Felsefesiz 
disiplin ve bilgi hamallıktan başka bir şey de-
ğildir. (Özdemir İnce, Hürriyet, 12 Kasım 2006)

İşte hepsini böyle bir anda okuyunca Öz-
demir İnce’nin yaptığı hatayı yapıyor insan. 

aslında tüm deneyimlerimizi garanti altına 
alan bilgi verili olarak Dünya’da olma bilgi-
sidir. Ama bunu unuturuz. Tıpkı ölüm gibi. 
Yunanlılar “kenarları bir birim uzunluğunda 
olan bir ikizkenar dik üçgende hipotenüs 
uzunluğu nedir?” sorusunu sorup da, kar-
şılarında kök2 gibi bir “sayı” bulduklarında 
bunu bir sır gibi saklamaya ant içmişlerdi 
(çünkü kök2 tam sayı değildi). Pi sayısının se-
rüvenleri bu anlamda insanların “kesinlik” 
anlayışına her yüzyılda darbe vuracaktır. Ku-
antum mekaniği ve buna bağlı departmanlar 
var oldukça da, Dünyada olduğunun farkında 
olmamanın pek matah bir şey olmadığı ko-
nusunda ikna edileceğiz, rahatsız edileceğiz 
bu açık.

20. YY mı dediniz?

Sahiden her şeyi Yunanlılara mı borçluyuz?
(II. Katerina, Les Grecs a Toutes Les Epou-

ges, 1870)

Ama şairimiz için bunların bir anlamı ve 
bir önemi de yoktur. Örneğin Felsef î şiir hak-
kında son bir yıldır yazılarını sürdüren Yücel 
Kayıran, her geçen gün artan bir “tanımla-
malar” zincirine yenilerini ekliyor; “Varlıksal 
sondaj dizesi” “varlığımıza seslenen şiir ise, 
varlığı dile getiren şiirdir”, “ontik şiir”, “ontik 
şiirin dile getirdiği bilgi, içsel bir bilgidir; buna, 
daha önce adlandırdığım gibi içsel episteme 
diyorum”, “içsel episteme, kişinin kendi varlık 
durumuyla bağlantısında varlıksal sondajla 
açığa çıkan bilgidir”, “şiirin dile getirdiği bilgi, 
doğruluğu kesin bilgidir.”, “şiir bir tür bilgidir.” 
(1). Ve kilit ifade: “İnsanlık durumu”.



Son Barbar Görsel ŞİİR160

için de görece kabusun izlerinin o noktaya 
kadar sürülebilir olması tuhaftır. (3)

conditio humana

Determinizm –yukarıda bahsedildiği an-
lamı ile- 20. yüzyılın başında popülerliğini 
kaybetti. Çünkü bilmenin kendisi bir değer 
aşımına, belki de bir değerler dönüşümüne 
uğradı. Artık bilmek özü itibarı ile “bilmediğini 
bilmek” gibi bilgece sarmalanmış bir retoriğe 
değil, gerçekten “bilmediklerimizin sınırın-
daki dans”a yani -delirme, afazi, deneyim, 
aşağılanma, savaş, ölüm, hastalık vb- spe-
külatif olanın bilgisine ulaşmaya çalışıyordu. 
Heidegger’in buradaki itirazı ve Batı Avrupa 
bilimine yeni bir yol çizmeye çalışması an-
lamlıdır: “Bilim, real-olanın teorisidir”. (4) ve 
bu bilim Heidegger’e göre greklerin bilmeyi 
bilmek için göze aldıkları dilin deneyiminin, 
onlar için gizli kalan yanlarını “diyalog”a aç-
maktan geçer. Bu diyalogu kendisi yapar 
zaten, tüm yapıtı bunun üzerine kuruludur. 
Öte yandan Hannah Arendt, Human Condition 
(İnsanlık Durumu) isimli yapıtında daha so-
mut bir şekilde “İnsanlık Durumunu”n izinden 
gider, Yunan köklerinden başlayarak.

Arendt, “durum”u geniş bir şekilde şöyle 
tanımlar: “her ne ki insan yaşamı ile sürekli 
bir ilişkiye girer (sustained) mutlaka insan 
deneyiminin bir parçası haline gelir.” Ona 
göre “insanlık durumları” ikiye ayrılır. Birincisi 
dünya ve yaşam tarafından insana verilenler 
ve ikincisi insan tarafından yaratılan şeyler 
ve bunlarla ilişkiler. Arendt’e göre “her ne ki 
insan yaşamına kendi hesabına sokulur ya 

Descartes (1596), Bergson (1859), Spinoza 
(1632), Pascal (1623). Bunlar bu önemli adam-
ların doğum tarihleri. İnsan, 300 yıllık bir 
süreci, çeviri kitaplarla ilk gençliğinde oku-
duğunda başına türlü şeyler geliyor. Örneğin 
“360 derecelik açıdan” nesnelere bakılmaya-
cağını, bakılamayacağını bilemiyor. Bu sadece 
Özdemir İnce’nin yaptığı bir hata ya da bir kar-
maşa ya da ne bileyim böbürlenme de değil. 
Aslında şiirimize sirayet etmiş, şairimizi kemi-
ren tuhaf bir “irreel”ciliğin derin izleri bunlar. 
Belki de “modern” olamamanın getirdiği bir 
yük, bir ağır hastalık belki de “modern” ola-
mamanın getirdiği bir böbürlenmenin kötü 
izleri, küstahlığı. 16. yy’dan itibaren Batı’da 
meydana gelen “epistemolojik” kopuşların hiç 
birine katılmamış olmanın getirdiği bu hal-
lenmeler bütününe kimi zaman Post-modern 
de deniyor, ama ben buna “düşünce sirk”i 
demeyi daha uygun görüyorum. Burada sirk 
kelimesini kesinlikle aşağılamak için değil, 
aksine “karnavalesk” biçimi ile kullanmak 
istiyorum. Bir çeşit “tatilde” olma durumu, 
“hayatın” tatilinde(2).

Şairin düşünme ve bunun ürünü olan dü-
şünce ile ilişkisi elbette sanatın elverdiği ve 
çevrimine aldığı tüm dinamikleri kapsar. Yani 
onun ürettiği şey her zaman “sanatsal bilgi” 
denen kategoriyi işgal eder, hatta oradan ta-
şıp, bilimsel bilginin sınırlarında dolaşmaya 
da başlar. Ama dikkat! “Kurgu”yu da cepha-
neliğinde tutacaktır, şair/sanatçı, sezgi de, 
hatayı da, rastlantıyı da. Sanatçı ile bilim 
adamı arasındaki farkın yöntem ve epistemo-
loji açısından keskinleşmeye başladığı zaman 
diliminin de 16. YY sonrası olması ve bizim 



Önsöz 161

amel, çalışma.
2. hareket. faaliyet. iş. yapılan şey. davra-

nış. çalışma şekli. hareket biçimi. etki. kuvvet. 
olaylar dizisi. askeri harekat. savaş. dava.

Arendt’in insanlık durumu dediği kav-
ram için uygun gördüğü üst sınıflama ise 
şöyle: “insanlık durumu; insan eylemleri ve 
insan hayatının alanları”. Örneğin bu “alan-
lar” eski Yunan’da “kamu” ve “özel” olarak 
ikiye ayrılmışken, Roma’da “mahrem” de in-
san durumunun gerçekleştiği alanlarından 
biri haline geldi, yasal olarak. Ve 20. yüzyıla 
gelindiğinde “sosyal alan” da insan yaşamının 
geçtiği alanların içinde özel ile kamu arasında 
bir yerde yerini aldı.

Arendt, “Labor, work ve action” üçlüsünü 
“vita activa” başlığı altında toplar. Heidde-
ger, teori kelimesinin köküne doğru dalarken, 
ara duraklardan birinde “vita activa” ile “vita 
contemplatio”yu karşılaştırır. Çünkü Heideg-
ger’in kurgusuna göre teori kelimesi, apaçık 
görülmesi için mevcudiyete getirilmiş olana 
bakmaktır ve modern bilim bunu es geçmek-
tedir; “Romalılar “thôrein’i contemplari ile, 
theôria’yı contemplatio ile çevirirler”. “Con-
templari, templum’da, yani herhangi bir 
noktada görülebilen ve kendisinden herhangi 
bir noktanın görülebileceği düzlemden tü-
retilmiştir.” Modern bilimin “gözlem” olarak 
kullandığı teori kelimesinin köklerinde yer 
alan “huşu içinde seyre dalmayı” Batı Modern 
Bilimi’nde dil marifeti ile yeniden tanımlamak 
için kelimelerin köklerine girişir Heidegger. 
Burada beni ilgilendiren daha çok “vita ac-
tiva” ile “vita contemplatio” arasında kalan 

da insanın çabaları ile burada yer edinir” o 
şeylerin hepsi insanlık durumunun bir parçası 
olacaktır. Ayrıca şöyle bir sınır da çizmeyi ih-
mal etmez: Arendt’e göre düşünebileceğimiz 
en radikal değişim, örneğin insan’ın dünya 
gezegeninden başka bir gezegene yerleş-
mesi olsa bile, oraya giden insanların hepsi 
insan kalacaklar, yalnız bu kez 2. türden bir 
durumun sonuçlarını deneyimleyeceklerdir. 
Arendt, insanlık durumu dediği şeyi üç ana 
eyleme bağlar: “labor, work, action”.

Labor: “1. çok hırpalanmak, denizlerde 
çalkalanmak; doğurma halinde olmak; ça-
balamak, labour çalışmak; l will not labor 
the point, işin teferr, emekle meydana ge-
tirmek; sıkıntı çekmek, güçlükle ilerlemek, 
emek vermek, uğraşmak; ağrı çekmek; labour, 
bkz; doğum ağrı.” anlamlarına geliyor.

Work: 1. iş, yapılmış, work işle/çalıştır/ça-
lış, iş, işi; işe yaramak, etkili olmak, işleme, 
oynatmak, yapıt, iş, işletmek, koparmak sız-
dırmak çalı, işyeri, meşguliyet, meşgul olmak, 
çalışma, iş yapmak, çalışmak, mayalanmak, 
oynamak, çabalamak, görev, seğirmek, 2. 
iş. meşguliyet. çalışma. işyeri. emek. görev. 
yapıt. eser. işleme. çalışmak. çabalamak. iş 
yapmak. işlemek. işe yaramak. başarılı ol-
mak. etkili olmak. meşgul olmak. seğirmek. 
oynamak. mayalanmak. işletmek. oynatmak. 
koparmak (para). sızdırmak (para). çalı.

Action: 1. nüfuz, etki, tesir, kuvvet; hare-
kete geçme actionable dava edilebilir, etki/
hareket; tiyatro bir oyundaki olaylar dizisi; 
hukuk davası; fiil, iş, meşguliyet, faaliyet, 
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test, prove worthy,” from probus “worthy, 
good, upright, virtuous,” from PIE *pro-bhwo- 
“being in front,” from *pro-, extended form 
of base *per-, + base *bhu- “to be” (cf. L. 
fui “I have been,” futurus “about to be;” O.E. 
beon “to be;”).” olduğunu göreceğiz. Probe 
(sonda)dan geldiğimiz yerin “be” olması tu-
haf değil mi? Be, yani var olmak, olmak, hem 
de “değerli, iyi, haklı, erdemli” olarak olmak. 
Heidegger’in de belirttiği gibi “nerelere gel-
dik biz böyle?”

Yücel Kayıran’ın metni “norm eksikliği” 
ile maluldür. Ahlaki ve vicdani, tarihsel vs 
ölçütlerin hiç biri, yani “iyi” ya da “kötü” ara-
sında hiç bir seçimi gerektirmez, şair olmak. 
Bu seçim ya yoktur ve insanlık durumunun 
eylemlerinin hiç biri böyle seçimlerde sına-
namaz ya da insanlık durumu, aslında vita 
contemplatio rahatına kavuşturulmuş bir vita 
activa sanrısından başka bir şey değildir. “iç-
sel episteme, kişinin kendi varlık durumuyla 
bağlantısında varlıksal sondajla açığa çıkan 
bilgidir” diyor Kayıran. Bu bilgi, aslında orada 
olupdurmaktan başka bir şeyin bilgisi değil-
dir. Bir çeşit “acı silosu” olarak “derinlerde” 
saklanan ve hikmetli olduğuna hiçbir şüphe 
olmayan, açıkçası bu haliyle de “ilk neden” 
sorusunun cevabını bir türlü vermeye yanaş-
mayan tuhaf bir kaynak bu. Sondaj dizesi, 
Kayıran’a göre kendiliğindenliğin değil hep 
sadece kendine olmanın dönengecidir. Bu 
çark, kendi kendisini olumlamakta ve kendi 
kendisi ile girdiği savaşta hep kendisini galip 
göstermektedir. Zaten bildiğimiz şeyi bildiği-
mizi bilmemiz kadar normal ne olabilir?(6)

“bilme”dir.

Arendt de Heidegger de “çalışma”ya ve 
onun türevlerine oldukça fazla anlam yükler-
ler. Yücel Kayıran’ın “içsel episteme” olarak 
adlandırmayı tercih ettiği zincirleme süreç-
lerin şiire gelene kadar ki maceralarının bu 
“çalışma” ekseninden yeniden okunması ge-
rekmektedir. Bir tür bilgi olan “şiir” (4) nasıl 
olmaktadır da “varlıksal sondaj dizesi” ile 
açığa alınmakta ve çıkarılmaktadır. Sondaj 
kelimesinin anlamı “Sonda ile yoklama, son-
dalama. Bir durum, bir düşünce ile ilgili olarak 
yapılan yoklama, araştırma”dır. Sonda ise “1. 
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölç-
mek, dip tabakaların yapısını incelemek için 
kullanılan araç. Bir boşluğun içini yoklamaya 
yarayan uzunca ve ucu küt demir araç. Vücut 
içinde herhangi bir boşluk veya mesafeye so-
kulan, teşhis, inceleme, tedavi ve dışarı sıvı 
atmada kullanılan araç. 2. akaç, tüp, sonda.” 
ile karşılanmakta. Kelimenin İngilizce karşılığı 
“probe” olarak alınabilir. Probe kelimesinin 
etimolojisine bakıldığında “1580, “instrument 
for exploring wounds, etc.,” from M.L. proba 
“examination,” in L.L. “test, proof,” from L. 
probare (see prove). Meaning “act of probing” 
is 1890, from the verb; fig. sense of “penet-
rating investigation” is from 1903. Meaning 
“small, unmanned exploratory craft” is at-
tested from 1953. The verb is first recorded 
1649 (originally figurative; “to search thorou-
ghly, interrogate”), from the noun.” Bulunur, 
ki bugün kullandığımız anlamdadır. Kelimenin 
kökünde “prove” yer almakta. Prove kelimesi-
nin köküne doğru indiğimizde “c.1175, prouwe, 
from O.Fr. prover (11c.), from L. probare “to 
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Takiyüddin’in “Mekanik Saat Konstrüksüyo-
nuna Dair En Parlak Yıldızlar” adlı eseri, Sevim 
Tekeli, Kültür Bakanlığı Yayınları

(4) Bilim ve Dönüşüm, M. Heidegger Para-
digma Yayınları

(5) “Şiir” kelimesinin kökü “şara”, bilgi an-
lamına gelir. Daha fazla bilgi için bkz. “Şiirde 
İş Ne demektir?” Monokl Sayı 1

(6) Hayatta ben en çok kendimi sevdim, 
demiyor muydu Baki Ayhan T.?

VE GÖRSEL ŞİİR

Özetle iki şair de, dize kisvesi altında de-
rin bir hazcılığı, okuru ödüllendirme nesnesi 
olarak “şiirsel bilgi” ve “yöntemi” öne sürmek-
tedirler. Günümüzde, 80 sonrasında “kendisi 
hakkında bilgi” konusunda yaratılan, yaşam-
dan haz alma, “iyi yaşama” vb. gibi kentliye 
pazarlanan “pop” ürünlerin etkisi ile karşı-
laştırıldığında, şiirin geleneksel köklerindeki 
Yüce hiç de yabana atılmayacak bir biçimde 
tahrip edilmektedir. Dizenin bir birim ola-
rak şiirin odağına yerleşmesi, kapitalist bir 
ödüllendirmeden başka ne olabilir ki? Şii-
rin imkanları/mekanları tüketilmiş midir? 
Bu imkanlara bağlı olarak “söze” indirgenen 
şiir, diğer yazılı ürünler ve okur/insan iliş-
kisi içinde meta olarak son sıralara doğru 
ilerlemişse, bunda şairlerin gündelikle olan 
ilişkilerinin, kent içinde pek varolmayan ta-
biatla olandan çok daha az olmasından 
kaynaklanıyor. Sezai Karakoç’a göre söyler-
sek “Yaşamak ilk prensiptir. Yaşamayı yaşama 
açıklar. Yaşama kendi kendine yeter. Akıl ve 
düşünce onu içermez. Belki ona dahil, ona 
aittir… Düşünce, tarihî bir perspektiftir.” Şimdi 

Batı Metafiziği ile karşılaşmalarımız sı-
rasında aldığımız darbelerin sebebi olarak 
“çalışmak (work, labor, action)” kelimesinin 
altında yatan hiçbir şeyi “şiir”de ikame etme-
mek davranışını görebiliriz (sınıf, işçi, emek, 
zorlanmak, başarı, şey, ürün vb). Bu bilim ada-
mımız, entelektüelimiz ve sosyologumuz için 
“hayatın tatilinde düşünce sirkinde” olmak 
demektir. İnsan, yaşadığı çevrenin ürünü-
dür ama bu bir klişedir. Yaşadığı çevrenin 
ürünü olan şey “insan” değildir, davranış-
tır. “hiç güç harcamadan elektrik üreten bir 
makine yapma” fikri Ortaçağ’a aittir. “varlık-
sal sondaj dize”si de göstergelerin arasına 
dalıp, yine gösterge biriminden ifade edile-
bilecek şeyler çıkarmaktan, yani hiçbir enerji 
harcamadan, hiçbir dönüştürme yapmadan 
“hikmet” yumurtlamaktan geçer. Şimdi ve bu-
rada olmak kategorisi, insanlık durumunun 
asla yadsınamayacak “şartları” olarak tüm 
algı birimlerini ve süreçlerini etkiler. “reel” 
olan yerine “irreel” peşinde koşmanın be-
deli öncelikle “teoriyi” kaybetmekten geçer. 
Teoriyi kaybeden, öncelikle bakışı, apaçık ba-
kılması için orada memnuniyetle bırakılmış 
şeyi göremeyecektir. Bu gökdelenleri, cep 
telefonları, alışveriş merkezleri, cinayetleri 
vb ile ötekinin bize tuzak olarak kurulduğu 
kentten başka hiçbir yer değildir. Kayıran’ın 
bilmesi Soylu Yenilikçi Şiir gibi “kent-dışı” bir 
bilmedir.

(1) Yücel Kayıran, Felsefi Şiirde Bilgi ve Dü-
şünme, Kitap-lık Sayı 101

(2) Shayegan, Yaralı Bilinç’te bu tatilde 
olma durumunu detaylandırır.

(3) 16. YY’da Osmanlılarda saat ve 
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GÖRSEL ŞİİR SENİN DE HAK-
KIN, FARKINDA MISIN?

Ve ben bu hakkı sonuna kadar savuna-
cağım. Çünkü sen bugüne kadar Batı ile 
kurduğun ilişkide hep nedense edilgen kal-
mak zorunda hissettin kendini. Nedense 
dil sanki bir sorunmuş gibi geldi sana. Yani 
türkçe yazıyordun ve türkçe “onların dilinde 
ifade edilemeyecek” kavramlarla falan do-
luydu, aranızda savaş olmuştu, acı çeken de, 
galip de sendin, ama onun acı çektiği ve bazı 
şeyleri beceremediğini fark ettiğinde ne yap-
tın? dada, dili büyük bir zevkle kırıp dökerken, 
evet “onların kendi arasındaki bir kavga”ya da 
küfür ediyordu. Ama sana da göz kırpmıyor 
değildi. Neden onu değerlendirmedin? Sana 
soruyorum, neden dada/zaum/blast arasında 
sen geride durdun. Halbuki senin için durum 
daha vahimdi, bir gecede “tuğla yığınlarına 
dönen” kütüphaneler senin değil miydi?

Sen anlamış gibi yaptın. Evet, evet! Böyle 
yaptın. Sana zırvalama hakkı verilmiş miydi? 
Hayır, hiç sanmıyorum. Sana “bir arada 
durma, bir arada tutma, illa ki ve kat’a mut-
laka” aşırı yüklenmiş siyasi dille konuşma 
ve yazma hakkı verilmişti, bir bela gibi. 
Kaldı ki bu hakkı sen, inatla, kararla aldın. 
Bir dilin olsun istiyordun, oldu da. 29 harf, 
8.841761993739701954543616*^30 (8 nonilyon) 
farklı kombinasyon. Ama senin konuştuğun, 
yazdığın dil, 400-500 kelime.

Ama Çağdaşlaşma ne içindi? Kendini öz-
gürce ifade edebilmen için, anlatabilmen, 
simge ve sembollerini kendin üretebilmen 

ise, Düşünce Tarihi bir perspektiftir, bir dekor.

“irreel” olan edebiyat tarihinin perspek-
tifinde oynanan tuhaf bir oyun olarak şiir, 
seyircisini maçlarda, panolarda, televizyonda, 
kafelerde, restoranlarda vb. insanlık duru-
munun cereyan ettiği her şeyin üzerinde 
parlayan “göstergeler”de aramak durumun-
dadır. Hayret, şaşkınlık, anlamın yerini alan 
hiper-anlam ve gösteri karşısında, sığınılabi-
lecek tek liman “söz” değildir artık. Yazının 
da zapturapt altına alınmamış, ilksel, ilkel bir 
hali olarak görsel şiir “kaybolmanın esteti-
ğini” kaybolup gidenlerin izinden giderken 
gözlerimizin önüne serecektir. Unutulmuş 
olan’a unutulmuş taraflarımızla “merhaba” 
dedirtebilmeliyiz belki de..
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şiir sana refakat etti her seferinde, her haltı 
yediğinde, her yenilgiyi ve her zaferi tattı-
ğında? Madem o kadar can dostundu şiir ve 
sen biliyordun bir maceraya ancak refakat 
eden biri ile gidilebilirdi, neden şiir, sen bu 
oyuncaklarla oynarken, kapı dışında bekledi.

Ey Modern Türk Şiiri bu sorulara gark 
olmadan, tek bir dize yazma, çünkü dize ge-
liyorsun. Ben, o çağdaşlaşmadan hakkına 
düşeni soran şiirin peşindeyim! Sözlük ok-
yanuslarında, kalpten kayık, dolansın bakalım 
alab/a/lık!

için değil miydi? Dil, bunun için değil miydi? 
Oysa sen ne hesaplaşmayı, ne ilişki kurmayı, 
ne de ileriye götürmeyi denemedin. Ürettiğin 
kavram çiftleri içinde bugün hangisinin için-
den çıkabiliyorsun?

Görsel şiir ya da fluxus ya da soyut sa-
nat, neo-dada, trans-dada, türk-dada, plastik 
sanatlar, onca renk ve şekil, geometri (eski 
göz ağrın) senin de ruhunun derinliklerinde 
anlatamadığın, sırrına bir türlü eremediğin, 
kanıtlarını, yakarışlarını bulamadığın, bu dün-
yaya ait, diğerlerinin de paylaşabileceği ya 
da tam tersi paylaşamayacağı birşeyler için 
var. dada korkut, bunun için var. Bu dünyaya 
ait, alt/üst evrenlerden birinden sen bize ne 
getirebiliyorsun?

Bir sanatçının, bir şairin han, hamam, 
araba, yat, kat falan gibi şeylerle ilgisi ola-
mayacağını bildiğin için söylüyorum, sen ne 
istedin? Tam olarak bu dilden, bu kitaplardan, 
bu tarihten ve bu insanlık tarihinden ne is-
tiyorsun? Ve karşılığında ne verebiliyorsun? 
Modern türk şiirinin tekamülü/ilerlemesi/
gelişmesi için sen bugün ne yaptın? Bunun 
farkında mısın?

Adı görsel şiir olsun, somut ya da başka 
birşey, sen dilin içindeki imkanların yüzde ka-
çını kullanmaya gayret ettin? Bu bir suçlama 
da değil, soru. Matbaa geldiğinde, gazete gel-
diğinde, gramafon geldiğinde, plak geldiğinde, 
radyo geldiğinde, telsiz geldiğinde, televizyon 
geldiğinde, bilgisayar geldiğinde, cep telefonu 
geldiğinde falan ne yaptın? Onunla kurdu-
ğun ilişkiye bir kez şiiri soktun mu? Kaldı ki 
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şeceresi değil. Birinci tekil şahısın, hiç bir ey-
lemi, dili geçmiş zamanın ötesine doğru, bir 
gelişim gösteremiyor. Neden?

Birinci tekil şahsın etrafında dönen dünya, 
nasıl bir dünyadır ki, görülen, sezilen herşey, 
istisnasız, geniş zamanın, müphemin, bilin-
mezin yerçekimine kapılmış gibidir?

Dahil olamadığımız şeyin, akıp giden par-
çalarına, resimlerine, anlarına, momentlerine 
nasıl bağlanabiliriz, böylelikle? Oysa dahil 
olmamayı bile seçemeyeceğimiz bir bugün, 
şimdi, burada olma, gelecek, gelmekte olan, 
yaklaşmakta olan yok mudur? Gelecek ile 
geçmişin aynı şeyler olduğunu düşünmek, 
doğuluya has bir hastalık, bir çeşit ambi-va-
lent, şizofreninin tatlı bir evresi filan mı?

Serbest Vezin’in, insanlık tarihinde, şiire 
kattığı en güzel şeylerden biri, içerik ile biçi-
min artık birbirini pek de tanımak istemeyen 
yabancılar olmalarına izin vermesiydi. Hatta 
birbirlerini dışlama, muhalafet etme; o uyuz 
konakla, o hiper-sonik sokağı kesiştirme, ama 
ikisini de birbirinden ulabildiğince uzak tu-
tabilme güzelliğiydi. Bu buluştan, bu icattan 
vazgeçmek gibi bir lüksün getireceği şey, ya 
konağın içinde uyuz, sevimsiz bir yığın antika 
ile vakit geçirmek, ya da hiper-sonik sokakta, 
can sıkıcı bir müzayedede, bunları satmak 
pahasına, parodinin kucağına kendini atmak 
demek de olabilir.

Çünkü, elimizdeki döküntünün, birilerinin 
işine yarayacağını değil, değerlerinin tam ter-
sine en işe yaramaz oldukları anda, bir geçmiş 

Y A Z M A M A K  V A R  M I Y D I 
HARBİDEN?

Bir, birinci tekil şahıs düşünün. Bu, birinci 
tekil şahıs sadece şu aşağıdaki fiileri kendi-
sine iliştirebiliyor. Ya da kendisi olduğunu 
iddia ettiği şeyin eylemlerini, aşağıdaki fi-
illerle kanıtlayabiliyor, yani kendisini temsil 
etme yeteneğini böyle kullanıyor. dili ya da 
mişli geçmiş zamanın ezici bir üstünlüğü var 
aşağıdaki listede. Geniş zaman ve şimdiki za-
man ise, kip olarak sadece birkaç noktada 
geçerli.

Bahsettiğimiz bu birinci tekiş şahıs hak-
kında daha fazla ne diyebiliriz? Kendisi 
hakkında verdiği malumatların, eylemlerle 
desteklenen ve önümüze serilen tipolojisi 
üzerinden düşündüğümüzde, nasıl biri ko-
nuşmaktadır karşımızda?

Durmadan geçmiş zaman kipiyle konuşan, 
dilek, istek şart kiplerinden vazgeçmeyen, 
her eylemi için büyük olasılıkla bunları kul-
lanan, kendisini anlamak ve anlatmak için 
bunları seçen birini düşünün. Onu normal 
hayatımızda, karşımızda ne kadar görmek 
isterdik? Gündelik hayatın, geniş zamanlı kip-
lerine, şimdiki zamanın diğer zaman kiplerine 
tahakkümüne karşı, gelecek zaman kipinin, 
gereklilik kipinin bugünü sarıp sarmalayan 
halini düşünün bir.

Can Bahadır Yüce’nin kitabında, gelecek 
kipi yok. Aslında bugün bile yok. Gelecek diye 
birşey, ne isim, ne cisim, ne de eylem olarak 
hiç bir düşüncenin, hareketin kaynağı, kökü, 
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zorlayıcı bir içeriğe, biçime sahiptir. Geride 
durma, katılmama, mahrum kalma, uzaktan 
bakma, bırakma, çekilme, unutmanın kipleri 
olarak, unutulmanın ve unutacak bir nesne 
kalmayana kadar unutmanın, böylelikle kendi 
kendisi ile kurduğu ilişkiyi silmenin de bir 
yolu. Biz, kendimizin mekanı ve makinası-
yız da aynı zamanda. Gövdemiz, eylemlerini, 
kendi içindeki ya da dışındaki bir iç-hiz-
met kursundan edinmiyor ya da bürokratik 
bir yapılanmanın “gerek şart” kipi ile alış-
kanlıkların doğasını keskinleştirmiyor, aynı 
zamanda, başka bir büyük Gövdenin içinde, 
Tarihin içinde ilerliyor da. Gövdemizin girip 
çıkamadığı bir gerçekliğin, nüfuz edemediği-
miz bir geçmişin, bize gövdeleri/nesneleri ile 
saldırması, o tarihi zerzevatın, “poetika” ile 
filan bizimle konuşması, meleklerin, o yüz-
süz sırıtışlarımızın tülsü iblislerinin, kabinesi 
ile girdiğimiz ilişkinin, avama indirilmiş izdü-
şümlerini gerçek sanmamız, Tarih karşısında 
geriye çekilmemiz değil mi? King-Kong da ha-
tırlıyor, fakat hatırladığı nesne ile kendisine 
o şeyi hatırlatan arasında bir fark, ayrım gö-
zetmiyor, çünkü o bir hayvan. Ona hayvan 
diyoruz çünkü, o başladığı yer ile bitirdiği yer 
arasında, ırsî olan dışında birşey taşımıyor. 
Onda temsil, nesnenin biricikliği ile değil, 
obezleşmiş etki ve kullanım alanı ile işaretli 
sadece: Yüksek kaya, yüksek gökdelen.

Mekan-dışına yerleştirilmiş bir şiirden 
bahsediyoruz Can Bahadır Yüce’de. Sırf 
onda değil, aslında günümüz şiirinde. Buna 
“ustalık”, “derinlik” filan da diyebilir mi-
yiz bilmiyorum. Ama açıkcası, günümüzde, 
sırf günümüzde değil, aslında günümüzü, 

kipinin saçaklarında, eteklerinde sallandıkları 
anda ortaya çıkacağını düşünmek, kendini 
Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarında kapana 
kısılmış hissetmek demek değildir de, nedir? 
Sahiden bir çıkış var mıdır o romanlardan? 
Yoktur, zira, geleceğin bir dili yoktur. Gele-
cek, başa gelecek olan, bugünün dili içinde 
eriyip, gitmiştir. Hem felaket olan, hem de 
beklenilen aynı şeyden başka nedir? Ha evet, 
zavallı Mümtaz, o boktan makaleyi bir türlü 
bitirememiştir.

> // “Varlığımızın temelini idrak etme-
mize imkan veren uzuv mu sakatlanmıştır? 
Ve ilelebet benzerlerimize mi indirgenmişiz-
dir? Tenin ve ruhun çektiği bütün dertlerin 
dökümü yapıldığı zaman, kendimizi önce-
siz sonrasız şimdiye uydurma ya da ondan 
yararlanmak için bir parçacık olsun çalma 
yeteneksizliğimizden gelen derdin yanında bir 
hiç gibi çalacaktır.” der Cioran, Altın Çağ’da. 
“Arasından yıkılmaz olanı görebileceğimiz bir 
zihin zedelenmesi, benlikte bir çatlak; sadece 
bazı dışlanmışların hissesine, mahvoluşlarına 
boyun eğmelerinin ödülü olarak düşer bu. 
Geri kalanı, ölümlülerin neredeyse tamamı, 
böyle bir fedakarlıkta bulunamadıklarını iti-
raf etseler de bir başka zaman arayışından 
vazgeçmezler”. //

Tarih, kişisel tarihlerimizin, momentlerimi-
zin, kütlelerimiz ve hızlarımızla çarpıldığı ve 
zamanla hemhal edildiği devasa bir yumak 
olmaktan çok, kendisinde gedik açabildiği-
miz bir masif Müsibet’in bütünüdür. Geriye 
doğru gitme edimi, Zaman ile sıkı sıkıya 
ilişkidedir ve bu ilişki mekansal olarak da 
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“Bu gün paramparça olmak post moder-
nizmin sanata sunduğu darmadağınıklıktır.”

Postmodernizm, bizim insanımız için 
gecikmiş modernizm anlamına geliyor. “Post-
modern darbe” ifadesinden hepimizin aşina 
kılınlığı bu devletlü tabir, ne yazık ki zannet-
tiğimiz anlama gelmiyor. Paramparça olmak, 
postmodernizmin sanata sunduğu birşey de-
ğildir. Paramparça olmuşluk, postmodernin 
karşısında bulduğu şeydir. Ayrıca postmo-
dernizm, eğer modernizm ile bağlantılı ise, 
bu terimi kullanırken “neye ve kime göre” 
ya da “nerede ve ne zaman” “kime karşı?” 
sorularına karşılık gelebilecek bazı moder-
nizm tanımlarının da metne serpiştirilmesi iyi 
olacaktır. Çünkü modernizm bir tür değildir, 
sadece bir Zaman ve Mekan içinde geçmez vs.

“Kentleşmeyle birlikte, insanın yalnızlığı, 
kendi kendiyle konuşmayı getiriyor insan 
önüne. Monologlaşma, dialoglaşmadan kaçış, 
birebir görüşmeye kapalı olmayı getiriyor.”

Kentleşme, modernizmin bir sonucu mu-
dur? Yoksa Modernizm, kentin yordamı mıdır? 
Kent, sadece bir binalar/yapılar/kurumlar 
yığını olarak Devlet aygıtının, insanların üze-
rindeki dünyevi tahakkümü mü yoksa tam 
tersi insanların, Devlet karşısındaki “mah-
rem”lerinin herkesten gizli sürdürülebileceği 
başka türlü bir cemaatlerüstü yapılanmanın 
mekanı mı? Hem Modernizm, modernite, 
modern, modus nedir? Bu soruya cevap ve-
remiyor ya da belki de vermeden başlıyoruz 
birşeyleri çözmeye. Bizden çok zaman önce 

günümüz olarak işaretleyebilen her şeyin 
dışına taşan bir şiiri, Zaman-dışı ilan etsek 
mi artık, ne yapsak?

> “hiç bitmesin istedim, kaybettiğim o so-
kak, o çocuğa bıraktım, okurum, uyanmak, 
duymak, değdirmek, yazdım (iki anlamda)

> kalbimi çektim kağıtlardan, duydum, 
dönmek isterdim, hep senden baktım, anla-
dım, duymuştum, tek seçebildiğim, yaşardım 
aranızda, imrendiğim, korusam, tanıdım, bi-
liyorum, çalıştım, gömülüyorum, alıştım, 
kalmak isterdim, ağlamadım, anımsarım, ben-
zetmek, yazdım, anladım, bilmiyorum (soru), 
(sanki) duyuyorum, öğrendim, buldum, aldı-
ğım, verdiğim, yazdım, bildim, mutlu olurdum, 
büyüsem, çoktan unuttum, elinden tuttum, 
öğrendim.”

Ş İ İ R D E N  B A H S E D E R K E N 
BAHSETTİKLERİMİZ

Aliye Özlü diye biri, Şiirakademisi’ne bir 
metin göndermiş. Genelde böyle ucu açık me-
tinleri, eğer içinde şiir varsa, daha bir dikkatli 
okumak, en azından etrafınızdaki insanla-
rın, net üzerindeki şiir okurunun / yazarının 
ne düşündüğünü izlemek açısından iyidir. İlk 
cümlesinden, son noktalama işaretine ka-
dar çok tipik, çok yaygın şeyleri ifade etmeye 
çalışan yazarın niyetleri, ortaya döktüğü 
argümanlar, deneme türü içinde değerlen-
direbileceğimiz türden. İlk cümle ile hemen 
başlayalım:
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ötekine, diğemkarlığımız ölçüsünde dağıttı-
ğımız “şeyi”miz.

Şiir, işte bu şeydir. Metnin tamamı sorunlu, 
devam etmeyeceğim. Ama şunu belirtmek ge-
rekir. Türk entelijensiyası Cemil Meriç gibi bir 
adamı içinden fırlatıp attı. Onu kör etti. Cemil 
Meriç neden kör oldu sorusunun cevabı, yine 
kör olma pahasına bilmekten ve okumaktan 
geçer. Bizden önceki kuşakların kestirip attığı 
kötü huyların hepsi neden benim kuşağıma 
musallat olmaktadır, bunun cevabı 80 sonra-
sında yazan herkeslerdir, şairlerdir belki de.

Aliye Özlü’nün metninde “şiir” geçen her 
yere, herşey, her türlü eksikliğimizi yamama-
yabiliriz. Özlü’nün metni şiir=dil değişikliğine 
muhtaçtır. Şiir’in bir sanat dalı olmak yanında, 
insanların dili olduğunu umarım bir gün an-
larız. Ve bu dilin sadece “konuşma dili” değil, 
tam tersine modernizmle birlikte, bir üst-gös-
tergeler dili, göstergeler-arası dil, yazılı dil, 
resmî dil, rüya-dili, şaka dili gibi türlü türlü 
“iletişim biçimlerini” taşıdığını anladığımızda 
en azından “kötü yazı”nın ellerinden kendi-
mizi kurtaracağız.

Şiir olmasa idi, ne olurdu diye düşünerek, 
metindeki “şiir” kelimelerinin hepsini “elmalı 
kek” ile değiştirdim (Aliye Hanım kızmasın). 
Çünkü bana göre, şiir yerine herşeyin gele-
bileceği metinler yazmamak gerekmektedir.

Elmalı kek VE GELECEK

Bu gün paramparça olmak post modernizmin 
sanata sunduğu darmadağınıklıktır. Kentleşmeyle 

bu tür sorulara -belki başka türlü ikilikler 
üzerinden, çok daha derin kriz zamanla-
rında cevap bulmaya çalışanlar gibi- biz de 
“öncesiz, sonrasız, kadiri mutlak bir Batı Mo-
dernizm”ine tutulmuşuz.

“Kendi kendi(si)yle konuşmak”. İnsan’ın 
“kendisi” hem metafizik, hem de ontolojik 
anlamda gerçekten bu kadar kolay ulaşılabi-
lir durumda mıdır? Eğer öyle ise, tüm felsefe 
tarihinin Varlıkbilim kategorisi, modernizm 
sonrasında iptal edilmiş sayılır. Hem kendi ol-
mak, hem de kendisi olan şeyle konuşabilmek, 
bu ne saadet? Kendi kendisi ile konuşabilen 
insan, kendisinden öte olan (öteki) ile ko-
nuşmaya da başlar böylece. Zaten harmonik 
iletişim diye birşey varsa, bu da iletişimin 
tamamen bitmesinden önceki hal olsa gere-
kecektir. Birebir görüşme? Yüzyüze görüşme 
mi demektir. Gövde gövdeye görüşme? Kent 
içinde Zaman ve Mekan algısı, diğer tüm çağ-
lardan çok daha sağlamdır. Modernizmin en 
güzel tarafı da, Zaman ve Mekan’da bu tür 
bir birliği, sürekliliği vaad etmesiydi zaten. 
İnsanlarla, kent içinde gövdelerimiz, giysile-
rimiz, yürüyüşümüz vb. herşeyimiz ile zaten 
“göstergesel” olarak konuşmaktayız. Öyle 
olmasa gittiğimiz yerlerde, otobüslerde kan 
gövdeyi götürürdü. Biz konuşmayız, insan-
larla konuşmadan görüşebiliriz, modern kent 
bize uzun bir süreden sonra “kendimiz” ol-
mak için çeşitli aygıtlar sunmuştur. Tek tip 
insan yoktur, tek tip oturuş. Nerelere geldik 
biz böyle? Kimliklerimiz var ve bu kimliklerin 
özünde yatan şeyin -yani mahrem, Roma’dan 
beri hukuka giren şey- pek de bilinmesini 
istemiyoruz. Çünkü o, kendimiz. Diğerine, 
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de bize aktarır.

Dişilik, kadınlık üretkenlik ve doğurganlıktır. Gen-
lerimizde x kromozomları yaşadıkça Elmalı kek kendi 
geleceğini bulacaktır.

Şair sosyal yaşamın içindedir, bilinç altını yaşadık-
ları, gördükleri, hissettikleri , öğrendikleri ile doldurur. 
Bilinç akışıyla , sosyal hayatın bizde bıraktıklarıyla 
Elmalı kekin gelecekteki sermayesini oluşturur.

Belki de ilk yatırımları, annemizden gelen ninniler, 
masalsı anlatımlardır, destanlardır.

Tüm kurtuluş savaşları Nazım da da olduğu gibi, 
Elmalı kekin malzemesi, konusu yada teması olmuş-
tur. Sosyal reformlar ve gelişimler, sosyalleşmeyle 
birlikte, konu ve temalarıyla bugünkü Elmalı kekin 
gelecek omurgası olacaktır.

Elmalı kekin geleceği, bu sebeple, geleceğini kur-
mak için, kendi bölgesinden ayrılır. Sosyalliğin dışına 
çıkarak bölgesi dışında yaşama girerek ayrıksılaşır.

Elmalı kekin bu günkü çıkmazlarının kurtuluşu 
bu türden geleceğindedir.

Bu günde kendine sahip çıkar. Özgeçmişine sahip 
çıktığı gibi. Bunlarla , Elmalı kek, kendi öz geleceğine 
yol açar.

Elmalı kek kendinden başka her şeyi hiçe sayarak, 
kendi benci-liğinde geleceğine yönelir.

Elmalı kek , tutkudur. Tutkuyu ancak ölüm bitirir. 
Tutkunun mutlak geleceği  şairin ellerindedir, zekasın-
dadır, eğitimindedir, çalışmasındadır. Şair çalışırken , 

birlikte, insanın yalnızlığı, kendi kendiyle konuşmayı 
getiriyor insan önüne. Monologlaşma, dialoglaşma-
dan kaçış, birebir görüşmeye kapalı olmayı getiriyor.

Savaşlar, kan ve ölüm, yaşam ve ölüm, Elmalı kekin 
çelişkileridir. Elmalı kekde bu acılar toplanıp dağıtılır.

Dünya görüşüne bağlı olmayan sanatlardandır, 
Elmalı kek, resim ve müzik gibi, der Sartre.

Elmalı kek de ölüm, meraksızlıktır. Merak bizi ha-
yata bağlayan yegane , yani biriciktir.

İçsel meraklar, bireysel öz geleceğimizi işaret 
eder. İkinci yeniciler gibi.

Dışsal, sosyal meraklar , toplumsal öz gele-
ceğimize yönlendirir, bizi. Bunlar da toplumsal 
gerçekçilerdir. Toplumsal gerçekçilik, Elmalı kekin 
geleceğini ellerinde tutanlar olacaktır.

Elmalı kek de gelecek, bireysellik,  insanlık ya-
rarına yapılan her türlü çalışma, yerellik, ulusallık, 
evrensellik olarak konu ve temalarını bulacaktır.

Gelecek, her şeye dair, umutlar, idealler, dinamizm, 
canlanma, zihinsel faaliyetimizin artışı, sinirlerimizin 
gerilmesidir.

Gelecekteki umudu zorlayan savaşlardır, baskıdır, 
disiplindir. Bunların tamamı , duygu ve düşünceleri-
mizi saklamayı gerektirdiği düşünüldüğü için, Elmalı 
kekde imgeleri zorlar. 

Elmalı kek kadındır, kadınsıdır. Kamusal hayatın 
dışında, özel hayatın içindedir. Dişildir, duygularla dü-
şünceyi, düşünceyle duyguları yoğurarak her ikisini 
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bunu kim yaşatmaz ki?

Kent reklamlarında şair ve Elmalı kekle uzlaşır. 
Şair ve Elmalı keki kullanarak tüketicisine ulaşmak 
ister. Tüketicinin cebindekini ve ruhundakini koparıp 
almak için. Tüm reklam metin yazarları, dünyada ve 
Türkiye’de , şairlerdir. Oda ekmek parasını kazanmak 
için, bunlara alet olmak zorunda kalır. Şair Murathan 
Mungan kuru fasulye yiyip Elmalı kekimi yazacağım, 
dedi, bir tarihte. Fakat, kuru fasulyeyi de nereden 
bulacaksın, onu buldun diyelim, onu hangi çatının 
altındaki ateşli ocakta kaynatacaksın, dumanı tüten 
bir yuvan olacak.

Şair hep metayı reddeder, fakat , sen şairsin şu 
evde kira vermeden otur, elektrik, yakıt, su, telefon, 
market vb. leri önemli değil, diyen bir sistem mi var 
ki? Gerçi İtalya şairlerine maaş bağlıyormuş. Neyse 
bu da ayrı bir yazı konusu.

Elmalı kek burada araç olarak kullanılarak şımar-
tılır, şefkatle büyümesine müsaade edilir.

Tüketiciyi elinde tutan kent Elmalı kek yoluyla 
tüketicisine ulaşmak isterken, gizil olarak, Elmalı 
keke ve şaire ve bunların geleceğine de muhtaç ve 
minnettardır.

Elmalı kek aşırı bağımsızlık ister, değişkenlik ister-
ken istikrarsızdır. Güçlü bağlarıyla şair, değişken ruh 
hallerine girer, çabuk heyecanlanır ve heyecanlandırır. 
Düzensizdir. Sinirlenir, üzülür, radikalleşir, ekzantirik-
leşir. Sebesttir. Heyecanlı yaşama biçimi vardır. Özgür 
oldukça yaratıcılığı artar. Özgürlük mücadelesi , son-
suzluğun mücadelesidir. Elmalı kek geleceğini burada 
da koruyacaktır.

Elmalı kek de çalışır.

Şair içe dönük ve karamsar da olabilir. Fakat şairin 
de , Elmalı kekin de sezgileri çok güçlüdür.

Her ne kadar abartarak bizi kandırsa da. Çünkü 
o her şeyi herkesten önce görür, ve ses boğazında 
çığlık oluncaya kadar beklemez. Çığlığını metaforlar, 
benzetmeler, abartılarla, imgeler vb. silahlarla bizi 
beynimizden ve yüreğimizden vurur.

Elmalı kek gerçeklerden uzaklaşabilir., pragmatik 
hayatın dışında, gerçeğin dışında bir hakikattir.

İnsanlık hakikat arayışında Elmalı keke ulaşır. Bu 
yüzden Elmalı keki yaşatmak ve Elmalı keki geleceğe 
taşımak ister.

Özel ve önemli olan yaratıcılığımız, bu büyünün 
içindedir, Elmalı keksel büyünün.

Elmalı kek neşeyi korur, psikolojimizi onarır.

Bazen de karamsarlaşır, psikolojimizi bozar, cin-
netimizi, ölümümüzü de sunabilir, ellerimize.

Elmalı kekin geleceği, şairin ellerindedir. Başka bir 
deyimle Elmalı keki yaşatmak için Elmalı keki üreten, 
yaratan  şairi yaşatmak lazım.

Elmalı kekin geleceği, toplum duygusuyla bağ-
lanma arzusu içerir. İmgelerle cazibe ve cezp etme 
çemberine çeker bizi. Dış güzelliklerle iç güzelliğimizi 
göstermek ister. Baştan çıkarır, bizi.

Kentsel yaşamlarda kim baştan çıkarıcılığa boyun 
eğmez ki, yaşamayı unutturan  bunca stres altında , 
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bir diyalektik anlayışla incelenmesi esasında kökten 
anti-diyalektik bir yaklaşımdır.” Henri Lefebvre /    
Modernite Üzerine Tezler

“İlk aşkını unutamayan” diye haykırıyor 
“Genel Beğeniye Tokat”ta Rus fütüristleri, 
“sonuncusunu da yaşayamaz”(*). Kazım Nami 
Duru ise, “Bugünün aşkı bile inkilapla alaka-
lıdır.” diyerek, kesitirp atıyor(**). Orhan Seyfi 
Orhan, Yusuf Ziya Ortaç ve Halit Fahri “ken-
dilerinden sonra yeni bir nesil yeşitmediğini” 
öne sürürüyorlar, 1936’da. Kavga, Hece-Aruz 
kavgasıdır ve Hececilerin bu yaşlı grubu, genç 
grup tarafından püskürtülür. Sonra vezinsiz 
şiir yazanlar, iki gruba da bindirir. Sonra Ga-
rip gelir. Ortaya, bugüne kadar başka hiç 
bir dile çevrilmemiş -çevrilse de pek bir işe 
yaramamış, bir “modernist bildiri” koyarlar. 
Serbest Vezin’nin zaferi taçlandırılacaktır. 
Sanat Tarihi’nin mesire yerlerine erişmiş ve 
burada gününü gün eden sanat tarihimiz, 
küçük adamın, orta sınıfın ve Halk’ın Cum-
huriyetçe eğlencesini, sıkıntısını, hayatını 
anlatmak için göz ucu ile baktığı Batı’nın 
korkunç kavgasından birkaç küçük kavram 
öğrenir. Konuşamayan bir halkın, konuşma 
dili ile söz söyleme hakkı üzerinden şiir 
üretmek. Garip imkansızdır, başladığı andan 
itibaren. Bu imkansız artık bir psişe olarak, 
sanki nükseden bir hastalık gibi Orhan Ve-
li’nin kalemine yansır:

    “Bir millet, varlığını, herşeyden, çok 
dilinde yaşatır. Şaire gelince, varlığını mille-
tin dilina borçlu olan bu insan, ona hizmet 
etmek, onun daima var olmasına çalışmak 
zorundadır. Bunu herkesten çok da o başarır. 

Şair, bağımsızlığı için yalnız yaşamaya eğilimlidir.

Şair, Elmalı keki için, her şeyin anında taleplisi-
dir, talepçisidir.

Geleceğini kuramayan Elmalı kek, geçmişine, ge-
leneklere sıkı sıkıya sarılır, bağlanır.

Tüzel ve kamusal alanlarda gel-gitler yaşar.

Gelenek, disiplin ve kurulu düzendir. Elmalı kek 
, geleneğe içsel dinamizmiyle karşı çıkarak bundan 
zevk alır. Gelenekçiyi şaşırtır.

İçsel ve sosyal devrimlere ihtiyaç duyar.

Kaostan yada her şeyin süt liman olmasından 
kaygı taşır.

Elmalı kek ve şair ileri görüşlüdür ve buraya kimse 
yetişemez. O, hep öz geleceğine yürür.

Elmalı keke dair düşünüş biçimi , onunla geleceği 
de başlatan ve yaşayandır.

Elmalı kekin gelecekteki sesi şimdiden kulakla-
rımda çınlamaktadır.

YANLIŞ ZAMAN VE/ YA YANLIŞ 
YERDE OLMAK

   “Daha açık terimlerle ifade edilirse, sosyalizm 
ve kapitalizmi aynı evrensel süreç içinde incelemek 
her ikisini de aynı kefeye koymak anlamına gelmez. 
Mutlak bir farklılık olmadığını söylemek aradaki fark-
lılıkları ortadan kaldırmaz, bir yanda mutlak “menfi”, 
diğer yanda mutlak “olumlu” yoktur. Tarihin böylesi 
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Garip için, baştan aşağıya, “hiper-türkçe”dir. 
Herşey birdenbire olmuştur. Ve sanki daha 
önce hiç birşey olmamıştır, yoktur.

Biz bugün Garip Bildirisi’ne bakarken, 
orada, bir Maleviç göremiyoruz, bir Tatlin, 
Kandisnki, bir Merz ya da Analitik-Kubizm. 
Orada gerçek bir dert göremiyoruz, çünkü 
ortada gerçek bir söylem alanı yok. Bugün 
Garip, müreffeh olmayan sınıfların elinde 
çocukça bile değildir, kartondandır, bir de-
kordan ibarettir aslında. Öncülü yokmuş, 
“birdenbireymiş” gibi yapmanın sesidir, özetle 
çocukçadır. Bu birşeydir, tersten bakıldığında, 
ama Garip bildirisi, bizi, Batı’da gördüğümüz 
şeylerin, Batı hakkında bildiğimiz, öğrendiği-
miz şeylerin içinde, karşısında, yıkıntı halinde 
bir tebessümün eşiğine bile getirmez. 1930’la-
rın kapalı toplumundaki, azıcık açıklıktır belki. 
Biraz daha taşkınlık yapsalar, “yüzlerine tü-
kürülecek” olanlardır biraz da. Bürokrasinin 
göbeğine, göbeğinden bağlanmış halde ya-
şamanın, buruk sevincidir. Bizde “Manifesto 
var mı?” sorusunun cevabı, belki de “bizde, 
manifesto ne ve kimin için olacaktır?” ya da 
“manifesto kadro savaşları arasında ezilip 
giden, partinin kültür-sanat programındaki 
birkaç paragraftan başka nedir?” bile dene-
bilir. Bizde Manifesto, modernizm boyunca, 
sadece bir jestten ibarettir. Sonuncu aşkında 
hep ilk aşkını arayan bir jest.

    (*) Genel Beğeniye Tokat, 1912, D. Burliuk, Alek-
sandr Krutçenykh, V. Mayakovski, Viktor Hlebnikov

    (**) Haziran, 1937, Yücel dergisi.

Büyük bir kalabalığın yüzyıllar boyunca uğra-
şarak meydana getirdiği bir eseri o, güzel bir 
şekilde yazı haline sokar. Böylelikle bir ilerle-
yişi tespit eder, o ilerleyişin gelecek nesiller 
elinde kaybolmamasını sağlar. Bu bakımdan, 
konuşma dilinin sayısız imkansızlıkları içinde 
bunalmış kalmış medeniyetin biraz daha ile-
riye gidebilmesi için, milletin dehasından 
faydalanıp, yeni imkanlar aramak demektir. 
Görülüyor ki varlığı dilinin varlığına, dilinin 
varlığı da milletinin varlığına bağlı olan şai-
rin milliyetçiliği, onun evrensel olma hırsı ile 
pek yakından ilgilidir.”

Hiç bir ayrım yok. Dil, “varlığın dili”, varlık 
“dilin varlığı”. Kalabalık, bir kalabalık, yazı, 
güzel bir yazı. İlerleyiş, olumlu bir ilerleyiş. 
Gelecek nesiller, geçmişten gelen bu sese/
yazıya aşina, hatırşinas. Milletin dehası, her 
zaman iyi, her zaman olumlu. Şairin evren-
selliği, şairin milliyetçiliği ile ilişkili. Konuşma 
Dilinin sayısız imkansızlıklar, edebiyat yolu 
ile yazıda giderilir. Başka bir mecra, yeni bir 
alfabe, milletin belki de 600 küsür yılda bi-
riktirdiği şeyi bir imkansızlıklar manzumesine 
çevirir. Ama değiştirmek istediğimiz şey de 
kaderimizdir. Yüzyılların biriktirdiği şey ko-
nusunda hiç de “kronolojik davranılmaz”, 
“anakronik” olan tercih edilebilir. Tarihin ak-
tığı yere doğru geri dönüş, arada olup biten 
kötü epizodları da silip atacaktır. Bütün bu 
yukarıdakiler, fazla doğru değil midir? Bütün 
Garip projesi, fazla “poetik doğrucu” değil 
midir? Aslında Garip, baştan aşağı, Türkçe 
Sözlü Hafif Müzik gibi değil midir biraz da? 
Orada “fuck” yoktur, “kahretsin”le geçiştiri-
livermiştir sanki birşeyler. Hatta şu denebilir 
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DERYA ÖNDER 
KİTABI
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1-2   
Araba Sevdası
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1-1
das ein derya önder
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1-3  
Arzu



181Giriş

1-4   
Babil
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1-5  Basit Önerme



Önsöz 183

1-7  Beklemek İlerlemez
1-6  Basit Önerme 2
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1-8   
Birleşmiş Harfler
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1-9   
Bulmaca
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1-10   
Bulmaca 2
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1-11   
Bulmaca 3
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1-12  Bulmaca 4
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1-13   
Bulmaca 5
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1-14  Buluşma
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1-15   
Can Sıkıntısı
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1-16   
Çekiç
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1-18  Cumartesi 21-17  Cumartesi 1
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1-19   
Dijital İnsan
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1-20   
Dijital Kaza
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1-21   
Dil Sürçmesi
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direk direğe 

top topa 
ateş suya 
gök yere 

lastik janta 
el zile 

kağıt kaleme 
göz ekrana 

parmak klavyeye 
çakmak sigaraya 

su bardağa 
cam sokağa 

ruh gövdeye 
kan pamuğa 

saç tokaya 
musluk suya 

demir pasa 
kilim yere 

duvar boyaya 
ayna yüze 
tarak saça 

tırnak parmağa 
yemek tabağa 

masa ayağa 
minder sandalyeye 

kapı kulpuna 
bahçe toprağa 
yaprak ayaya 

 
ayak pabuca 

pabuç bağcığa 
bağcık bileğe 
bilek yüzüğe 

yüzük yuvaya 
yuva bacaya 
baca sobaya 

soba ateşe 
ateş dumana 

duman yangına 
yangın ocağa 
ocak ülküye 
ülkü ülkeye 

 
ülke insana 

insan insana 
insan böceğe 

böcek kafkaya 
kafka davaya 
dava dosyaya 

dosya uzağa 
uzak bakışa 

bakış acımaya 
acıma kuşağa 

kuşak şiire 
şiir imgeye 

imge gölgeye 
gölge eşiğe 
eşik tuzağa 

tuzak avcıya 
avcı silaha 

silah suçluya 
suçlu vicdana 

vicdan topluma 
toplum bireye 

birey seviye 
sevi maşuğa 

maşuk bülbüle 
bülbül hicaza 

hicaz hafıza 
hafız belleğe 

bellek geçmişe 
geçmiş seçime 

seçim listeye 
liste çizgiye 
çizgi sınıra 

sınır duvara 
duvar tuğlaya 

tuğla kızıla 
kızıl lenine 

lenin rusyaya 
rusya nazıma 
nazım necipe 
necip sokağa 
sokak boruya 

boru şişeye 

 
şişe yeşile 

yeşil güzele 
güzel eskiye 
eski testiye 
testi gazele 

gazel dadaya 
dada hugoya 
hugo victora 
victor parise 
paris leylaya 

leyla mecnuna 
mecnun dağlara 

dağlar ovaya 
ova nehire 

nehir gemiye 
gemi denize 
deniz balığa 
balık oltaya 

olta işçiye 
işçi patrona 

patron paraya 
para kasaya 
kasa gizliye 

gizli sandığa 
sandık geline 
gelin damada 
damat geceye 

gece zifafa 
zifaf acıya 
acı yazıya 

yazı kazıya 
kazı kayaya 
kaya tarihe 

tarih bugüne 
bugün yarına 

yarın öteye 
öte beriye 
beri şiire 

şiir 
geriye 

geri 
şiire 

1-22  Dualite
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e-adalet.org  e-alışveriş  e-akademi  e-avantaj 

e-açıköğretim  e-atık  e-beyanname  e-bebek 

e-bordro e-card  e-cografya  e-çift e-çeviri  

e-çorlu  e-çözüm e-çiçekçi e-devlet kapısı e-dinle 

e-dershane  e-diş hekimi e-dua e-düş 

e-dizi.com  e-fatura     e-film  e-fiyat    e-gebelik 

e-güven e-gazete e-gümrük   e-hadi.net  

e-haciz  e-sorgulama e-hırdavat.com   e-hamile  

e-harita  e-ıslah  e-ışık e-içişleri e-imsak  

e-ilahiyat e-imza  e-ihale  e-jinekolog  e-karne 

e-kitap  e-kolay  e-kul e-mail e-mezun 

e-mevzuaat  e-mutlu   e-nalburiye e-nüfus       e-namaz 

e-okul  e-öğretmen  e-öğrenci  e-ödev e-ölüm  

e-posta  e-randevu sistemi e-risale  e-sgk  

e-sertifika e-sınav  e-sorgulama e-seks e-şirket  

e-şehir e-şiir  e-ticaret e-türkiye e-tuğra   

e-üniversite  e-üretim e-vatandaş  e-vergi  e-veli 

e-vitamin e-yemek e-yol             e-yeter   
e-yurt e-yüksek lisans e-yurt modülü e-zaman  e-zine 

1-23  e 1
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1-24  e-alfabe



Son Barbar Görsel ŞİİR200

1-25  Erezyon 1-26  Erezyon 2
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1-27  Erezyon 3
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Fasit kare 

b e k l e m 

e g e l m e 

m m e g e g 

e e l e z e 

l l k e b l 

k e b z e m 

1-28  Fasit Kare
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1-29
Gaste 1
Gaste 2
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1-30  Gaste 3
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1-31   
Gaste A
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1-32  Gelinle Damat 1-33  Gerilim
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1-34  Göç 1-35 Gölge
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1-36  
 h-ani

1-37  
 heimat
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1-38   
Harf Kulesi
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1-39   
i am late
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1-40   
i am reading newspaper
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1-41  
 Inferno

1-42  
 İş Şiir
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1-42   
Jar of Poetry
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bazen 
burada 
durmak 
istiyorum 
 
 
bazen  i l e r l e m e k 
 
        sonra vazgeçip 
 
e n i y  k e m n ö d 
 

 
ama  
durduğum yer  
değil 
döndüğüm yer 

k 
  a    
y          ı 
 
      p 

 

1-43  Karışık Pizza
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bazen 
burada 
durmak 
istiyorum 
 
 
bazen  i l e r l e m e k 
 
        sonra vazgeçip 
 
e n i y  k e m n ö d 
 

 
ama  
durduğum yer  
değil 
döndüğüm yer 

k 
  a    
y          ı 
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1-46  
 Kesi6

   
   
   
   
   
   
KKKİİİMMM   OOORRRDDDAAA   
BBBİİİRRR   YYYAAANNNLLLIIIŞŞŞLLLIIIKKK   GGGİİİBBBİİİ    HHHEEERRR   SSSEEEFFFEEERRRİİİNNNDDDEEE   
KKKEEENNNDDDİİİ    ÜÜÜSSSTTTÜÜÜNNNÜÜÜ    ÇÇÇİİİZZZEEENNN   
KKKEEENNNDDDİİİNNNİİİ    SSSOOOYYYAAANNN   DDDUUURRRMMMAAADDDAAANNN   
KKKIIIRRRKKK   BBBEEEZZZİİİRRRGGGÂÂÂNNN   
   
TTTÜÜÜMMM   GGGÜÜÜNNNLLLEEERRRİİİNNN   AAAHHHIIINNNIII   AAALLLMMMAAAYYYAAANNN   AAANNNTTT   İİİÇÇÇMMMİİİŞŞŞ    
BBBAAACCCAAAĞĞĞIII   KKKIIIRRRIIIKKK   BBBİİİRRR   AAATTTIII   ÖÖÖLLLDDDÜÜÜRRRMMMEEEDDDEEENNN      
YYYAAAŞŞŞAAATTTMMMAAAYYYAAA   ÇÇÇAAALLLIIIŞŞŞAAANNN   
   
“““BBBAAAŞŞŞKKKAAASSSIIINNNIIINNN   AAACCCIIISSSIII”””    MMMIIIYYYDDDIII   SSSAAAHHHİİİ       
İİİÇÇÇİİİMMMİİİZZZEEE   TTTIIIKKKIIIŞŞŞTTTIIIRRRIIILLLAAANNN   
KKKAAAHHHRRRAAAMMMAAANNNIII   OOOLLLUUUNNNMMMAAAMMMIIIŞŞŞ    SSSAAAVVVAAAŞŞŞLLLAAARRR   
İİİÇÇÇİİİ    BBBOOOŞŞŞ    SSSİİİLLLAAAHHH   KKKAAABBBZZZAAALLLAAARRRIII   PPPAAARRRMMMAAAKKKLLLAAARRRIIIMMMIIIZZZDDDAAA   
AAAMMMAAA   SSSUUUÇÇÇ       
GGGÖÖÖVVVDDDEEEYYYİİİ    BBBEEEDDDEEENNNDDDEEENNN   AAAYYYIIIRRRAAANNN      
KKKIIILLLIIICCCIII   TTTUUUTTTAAANNN   AAADDDAAAMMMDDDAAA   
SSSAAABBBIIIKKK   BBBİİİRRR   MMMAAAHHHKKKUUUMMM   GGGİİİBBBİİİ    
KKKEEENNNDDDİİİ    HHHAAAYYYAAATTTIIINNNIIINNN   AAAVVVLLLUUUSSSUUUNNNDDDAAA   
AAAŞŞŞAAAĞĞĞIII   YYYUUUKKKAAARRRIII   DDDEEENNNİİİLLLEEEBBBİİİLLLİİİRRR   YYYAAA   DDDAAA   YYYAAAKKKLLLAAAŞŞŞIIIKKK   BBBİİİRRR   MMMEEESSSAAAFFFEEEYYYLLLEEE   HHHAAAYYYAAATTTAAA   
BBBÜÜÜTTTÜÜÜNNN   İİİLLLEEERRRLLLEEEMMMEEELLLEEERRR   GGGİİİBBBİİİ    AAAĞĞĞIIIRRR   VVVEEE   SSSAAARRRSSSAAAKKK   CCCAAAMMM   TTTUUUĞĞĞLLLAAALLLAAARRRAAA   
TTTUUUTTTUUUNNNAAARRRAAAKKK   
KKKİİİMMM   OOORRRDDDAAA   
   
   
   
   

1-47  
 Kim orda
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1-48   
Kültür sanat
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1-49  Kurucu Özne
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1-50   
Makas



220

1-51   
Makas



221

1-52   
Makas

1-53 
Makas
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1-51   
Marka



Önsöz 223

1-52   
Marka
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1-53  
Modern
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1-54   
Niyet
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1-55   
İnsan
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1-56 
İnsan
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1-57  Ozan Tabakası 3SB
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1-58 
Palindromik
Şiir

P a l i n d r o m i k     
ş i i r 

 
 
 

başladığı yere kadar mı yoksa 
 

nereye kadar gidebilirdi başsız ayaklar 
 

tarih durabilir miydi kırmızı ışıkta 
 

kime sormak lazımdı en bilinmeyenlileri 
 

bunun da alimi çıkar mıydı aramızdaki cevher 
 

kime sormak lazımdı en bilinmeyenlileri 
 

tarih durabilir miydi kırmızı ışıkta 
 

nereye kadar gidebilirdi başsız ayaklar 
 

başladığı yere kadar mı yoksa 
 
 

29 nisan 2010  
d.ry. 
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1-59   
P
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1-60   
Paranous
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1-61
Polyanna
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1-62   
pozitifayrımcılık
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1-62   
< Radikal Alay

1-63   
Rahatlama
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1-64  Resim 1
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1-65 
Resital
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1-66  Rolon - 4



Önsöz 239

1-67 
Savaş
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1-68 
scrpn
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1-69 
SDD
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1-69 
şeffaf
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Ş E H İ R       P L A N I 
 

 
 
  50  oda 
 
  60  oda  wc 
 
  70  oda  ODA  wc 
 
  80  oda  oda  salon  wc 
 
  90  oda  ODA  salon  wc 
 
100  oda  ODA  SALON WC 
 
110  ODA  ODA  SALON WC 
 
120  oda  ODA  ODA  SALON  WC 
 
150  ODA  ODA  ODA  SALON  WC  wc 
 
200  (150)  ODA   
 
250  (150)  ODA  (50) 
 
 
 
 

1-69 
Şehir Planı
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1-70 
Şehir 



Önsöz 245

1-71 
Serbest Alan
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1-72 
Şiir Vaziyet Planı
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1-73 
Sis 1

1-74 
Sis 2
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1-75 
Sonsuz
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1-76 
Söyledim duydun mu?
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1-77 
toplumiğne
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1-78 
your status
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1-79 
nesnel zaman
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1-80 
öznel zaman
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1-80 
görsel aşk



255

1-81 
görsel aşk
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1-82 
görsel aşk
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1-83 
görsel aşk
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1-84 
görsel aşk
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1-85 
görsel aşk
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1-86 
görsel aşk
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1-86 
görsel aşk
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1-87 
görsel aşk
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1-88 
görsel aşk
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1-89 
görsel aşk
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1-90 
görsel aşk



266



267

DERYA VURAL 
KİTABI



268

2-1
başladığın yere dön-

düğünde sadece ateş 
yanıyordu



269

2-2 
a false love



270 SON BARBAR GÖRSEL ŞİİR

2-3 
chaos



271Giriş

2-4 
dark clouds over the 

future
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2-5 
halimi kart yakınımdır
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2-6 
içinde yaşadığım hari-

kulade karanlık
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2-7 
korku bir kederdir
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2-8 
monokrom 3
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2-9 
monokrom 5
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2-10 
mükemmel olmadıkla-

rı için buradalar
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2-11 
the power of porphecy 
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2-12 
to love again
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2-13 
“4”
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2-14 
to love again
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2-15 
“4”
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2-16 
11 Temmuz
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2-17 
220 voltluk ileti. öl öl öl
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2-18 
günah
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2-19 
altı aralık
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2-20 
aradaki farkı siz de farkedin
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2-21 
astronot değiliz ki 

cennete gidelim
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2-22 
aynı boşlukta bakmak
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2-23 
aynı boşlukta bakmak 2
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2-24 
babayla vedalaşma sahnesi
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2-25 
ben A değilim. işkenceyle 

ifade delil sayılır
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2-26 
ben kendim bizzat bu soruya 

yanıt vermeye çalışmaya-
cağım
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2-27 
bence dahiyane bir fikir
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2-28 
bilinçaltınızda sızıntı var
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2-29 
biten aşkına ağlayan daktilo
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2-30 
biz mezarlıktayız
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1-37  
 heimat

2-31 
bizi sıkı tut elimizden ki düş-

meyelim gökyüzünden



Önsöz 299

2-32 
bu bir ifade özgürlüğüdür 3
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2-33 
bu bir ifade özgürlüğüdür 6
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2-34 
bunu ne kadar sevdiğini hep 

biliriz
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2-35 
büyük harfli ve okunaklı 

dolduruldu.2
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2-36 
büyük harfli ve okunaklı 

dolduruldu
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2-37 
cas tıkı cas
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2-38 
cünkü iclerine bakmamışlar
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2-39 
çalışmanızda virüs tespit 

edilmiştir nerde hani
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2-40 
çarpışma_
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2-41 
çılgınlık IV- karar
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2-42 
çınar ağacının sesi



310

2-43 
çünkü aslında hiç olmadığı 

kadar mutluymuş



Önsöz 311

2-44 
daha çok savaş sanatını 

andıran bir oyun
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2-45 
daktilonun kötülük çiçekleri 

yorumu
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2-46 
de’li paratoner
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2-47 
dert etme.bu sadece fantazi
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2-48 
derya vural
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2-49 
derya_vural_2005_tem-

muz_2
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2-50 
derya vural
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2-51 
dikkafalı bakış 7
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2-52 
dikkafalı bakış 9
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2-53 
diskriminasyon
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2-54 
don kişot hala bulunamadı
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2-55 
don kişot kayboldu
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2-56 
dünyanın bedeni.7
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2-57 
düşük bir seviyede mükem-

mel olmanın aşırı sevinci



Önsöz 325

2-58 
e yap tabi 
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2-59 
ekmek bulamazsam bakkalı 

arıyorum
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2-60 
en berrak haliyle
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2-61 
evrenin en ıssız köşesinde
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2-62 
genetiğiyle oynanmış
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2-63 
giren altı ok çıkan bir faşist
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2-64 
göç
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2-65 
gözden kaybolup gittiğini 

görüyoruz. o kadar
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2-66 
haberci
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2-67 
hayalet gemi
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2-68 
her gün kendinden daha 

uzak
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2-69 
herşey çok sessiz
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2-70 
hiç birleşmedik ki ayrılalım
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2-71 
hiç değil ama önemsiz bir 

şeyler
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2-72 
hikaye yok sadece şiir 2
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2-73 
hormonsuz 3
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2-74 
hormonsuz 4
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2-75 
hormonsuz 6
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2-76 
içtenlikli olduk sahnesi
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2-77 
iki kişi bile değiliz günü
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2-78 
ikircikli itaat
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2-79 
ilk fırsatta bağlılığımı suna-

cağım
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2-80 
istersen açlık oyunları koy 

adını
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2-81 
iyi ve kötü üzerinde bazı 

hazırlık gözlemleri
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2-82 
iznik konsülü belediye baş-

kan adayını açıkladı
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2-83 
kadere teslim olmak laz_

md_r o anlarda



Önsöz 351

2-84 
kaderin tuhaf bir cilvesi
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2-85 
kafadan çatlak fanteziler
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2-86 
kafesten çıkmak 2
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2-87 
kalp kalbe karşıdır.2
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2-88 
kalp kalbe karşıdır
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2-89 
katlanmak zorunda bıra-

kıldığımız yoksunluklardan 
dolayı
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2-90 
katran karası a
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2-91
katran karası d
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2-92 
katran karası e
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2-93 
katran karası r
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2-94 
katran karası y
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2-95 
kendi haline bırakalım baka-

lım, düşünsün taşınsın
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2-96 
kendine uyguladığı şiddetin 

dili
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2-97 
kiraz ayaklı kısa çizginin 

kararlı yürüyüşü
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2-98 
kırmızı ve mavi zift
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2-99 
kırmızı ve mavi zift
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2-100 
kırmızı ve mavi zift
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2-101 
kısa devre ya da anasını da 

alıp giden ayak takımının 
intikam planları
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2-102 
konserve bilinç
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2-103 
konu kapanmıştır
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2-104 
lala lala la la
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2-105 
metro son durak osmanbey 
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2-106 
modernatörün  önleyici 

savaş fantazisi
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2-107 
MR tamir edilen bilinç
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2-108 
ne alirsan 1-5000 ytl arasi 6
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2-109 
ne alirsan 1-5000 ytl arasi.7
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2-110 
non toxik 2 -sb
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2-111 
non toxik 3- sb
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2-112 
nostaljif
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2-113 
sözün kifayetsiz kaldığı yer 3
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2-114 
sözün kifayetsiz kaldığı yer 
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2-115 
november 30
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2-116 
november 7
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2-117 
o zaman tanrı seninle olsun
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2-118 
pain
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2-119 
postada sanat
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2-120 
postada sanat 3
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2-121 
postada sanat
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2-122 
postada sanat 
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2-123 
postada sanat
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2-124 
post-it
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2-125 
randomiza
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2-126 
randomize
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2-127 
sadece ateş yanıyordu
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2-128 
sanki bir yerlerde birileri 
bizim için böyle bir yazgı 

belirlemiş
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2-129 
saraydan kimseyi kaçıra-

mama
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2-130 
savaşçı
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2-131 
savaşçının hayatı
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2-132 
savaşçının rüzgarı
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2-133 
isimsiz
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2-134 
sen san bakarken ben size 

bakıyorum
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2-135 
sonsuzluk potansiyeli ve 

yüzüme değen rüzgar sesi
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2-136 
seni öyle görmüyorum
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2-137 
serbest kelebek uçuşu
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2-138 
sessizlerin düşünü süsleyen 

e
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2-139 
siyah nerede başlar
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2-140 
siyah nerede başlar 5
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2-141 
siyah nerede başlar 6
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2-142 
sonuç. hiçbir yerdeyiz
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2-141 
nihayet firtina durdu



411

2-142 
bittiginde boyle olacak 

şarkısı
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2-145 
star wars 28
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2-146 
şehir tutkusu
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2-147 
tahammülün yeniden yapı-

landırılması
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2-148 
şehir tutkusu
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2-149 
totem 5
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2-150 
ufuk noktasının ötesi
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2-151 
untitle
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2-152 
üzüntü ve muz kabuğu 

günleri 1
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2-153 
yalnızca soğukkanlı havvan-

lar zehirlidir
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2-154 
yalnızlık turuna çıkmış allak 

bullak durumlar
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2-155 
yalnızlıktan kim koruyacak 

şimdi bizi
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2-156 
yaşam ve ölüm hakkında şiir



424
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FASİKÜL #4 
SERKAN IŞIN 
KİTABI
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Son Barbar Görsel ŞİİR428



Önsöz 429



Son Barbar Görsel ŞİİR430

sema
soma



Önsöz 431

ÖRS

ÖRS

ÖRS

ÖRSÖRS
ÖRS

hars
HIRS



432



433

FASİKÜL #5 
AYŞEGÜL TÖZEREN 
KİTABI



Son Barbar Görsel ŞİİR434

1-2   
Araba Sevdası



435



436 SON BARBAR GÖRSEL ŞİİR



437Giriş



Son Barbar Görsel ŞİİR438



Önsöz 439



Son Barbar Görsel ŞİİR440



Önsöz 441



Son Barbar Görsel ŞİİR442



Önsöz 443



Son Barbar Görsel ŞİİR444



Önsöz 445



Son Barbar Görsel ŞİİR446



Önsöz 447



Son Barbar Görsel ŞİİR448



Önsöz 449



Son Barbar Görsel ŞİİR450



Önsöz 451



Son Barbar Görsel ŞİİR452



Önsöz 453



Son Barbar Görsel ŞİİR454



Önsöz 455



456



457

FASİKÜL #6 
BARIŞ ÇETİNKOL 
KİTABI



Son Barbar Görsel ŞİİR458

1-2   
Araba Sevdası



Önsöz 459



Son Barbar Görsel ŞİİR460



Önsöz 461



462 SON BARBAR GÖRSEL ŞİİR



463Giriş



Son Barbar Görsel ŞİİR464



Önsöz 465



Son Barbar Görsel ŞİİR466



Önsöz 467



Son Barbar Görsel ŞİİR468



Önsöz 469



Son Barbar Görsel ŞİİR470



Önsöz 471



Son Barbar Görsel ŞİİR472



Önsöz 473



474



475

DENİZ TUNCEL 
KİTABI



476



477



Son Barbar Görsel ŞİİR478

1-2   
Araba Sevdası



479



480



481



482 SON BARBAR GÖRSEL ŞİİR



483Giriş



Son Barbar Görsel ŞİİR484



Önsöz 485



Son Barbar Görsel ŞİİR486



Önsöz 487



Son Barbar Görsel ŞİİR488



Önsöz 489



Son Barbar Görsel ŞİİR490



Önsöz 491



Son Barbar Görsel ŞİİR492



Önsöz 493



Son Barbar Görsel ŞİİR494



Önsöz 495



Son Barbar Görsel ŞİİR496



Önsöz 497



Son Barbar Görsel ŞİİR498



Önsöz 499



Son Barbar Görsel ŞİİR500



Önsöz 501



Son Barbar Görsel ŞİİR502



Önsöz 503



Son Barbar Görsel ŞİİR504



Önsöz 505



dvi



507

LİMAN MEHMET 
CİHAT KİTABI



Son Barbar Görsel ŞİİR508



509



Son Barbar Görsel ŞİİR510

1-2   
Araba Sevdası



511



512 SON BARBAR GÖRSEL ŞİİR



513Giriş



Son Barbar Görsel ŞİİR514



Önsöz 515



Son Barbar Görsel ŞİİR516



Önsöz 517



Son Barbar Görsel ŞİİR518



Önsöz 519



Son Barbar Görsel ŞİİR520



Önsöz 521



Son Barbar Görsel ŞİİR522



Önsöz 523



Son Barbar Görsel ŞİİR524



Önsöz 525



Son Barbar Görsel ŞİİR526



Önsöz 527



Son Barbar Görsel ŞİİR528



Önsöz 529



Son Barbar Görsel ŞİİR530



Önsöz 531



Son Barbar Görsel ŞİİR532



Önsöz 533



Son Barbar Görsel ŞİİR534



Önsöz 535



Son Barbar Görsel ŞİİR536



Önsöz 537



Son Barbar Görsel ŞİİR538



Önsöz 539

1-34  Göç



Son Barbar Görsel ŞİİR540

1-37  
 heimat



Önsöz 541



Son Barbar Görsel ŞİİR542



Önsöz 543





HAKAN ŞARKDEMİR 
KİTABI



546

1-2   
Araba Sevdası



547



548



549



550 SON BARBAR GÖRSEL ŞİİR



551Giriş



Son Barbar Görsel ŞİİR552



Önsöz 553



Son Barbar Görsel ŞİİR554



Önsöz 555



Son Barbar Görsel ŞİİR556



Önsöz 557



Son Barbar Görsel ŞİİR558



Önsöz 559



Son Barbar Görsel ŞİİR560



Önsöz 561



Son Barbar Görsel ŞİİR562



Önsöz 563



Son Barbar Görsel ŞİİR564



Önsöz 565



Son Barbar Görsel ŞİİR566



Önsöz 567



Son Barbar Görsel ŞİİR568



Önsöz 569



Son Barbar Görsel ŞİİR570



Önsöz 571



Son Barbar Görsel ŞİİR572



Önsöz 573



Son Barbar Görsel ŞİİR574



Önsöz 575



Son Barbar Görsel ŞİİR576



Önsöz 577

1-34  Göç



Son Barbar Görsel ŞİİR578

1-37  
 heimat



Önsöz 579



Son Barbar Görsel ŞİİR580



Önsöz 581



Son Barbar Görsel ŞİİR582



Önsöz 583



Son Barbar Görsel ŞİİR584

1-43  Karışık Pizza



Önsöz 585



Son Barbar Görsel ŞİİR586



Önsöz 587



Son Barbar Görsel ŞİİR588



Önsöz 589



Son Barbar Görsel ŞİİR590



Önsöz 591



Son Barbar Görsel ŞİİR592



Önsöz 593



Son Barbar Görsel ŞİİR594



Önsöz 595



Son Barbar Görsel ŞİİR596



Önsöz 597



Son Barbar Görsel ŞİİR598



Önsöz 599



Son Barbar Görsel ŞİİR600



Önsöz 601



Son Barbar Görsel ŞİİR602



Önsöz 603



Son Barbar Görsel ŞİİR604



Önsöz 605

1-62   
< Radikal Alay



Son Barbar Görsel ŞİİR606



Önsöz 607



Son Barbar Görsel ŞİİR608



Önsöz 609



Son Barbar Görsel ŞİİR610



Önsöz 611



Son Barbar Görsel ŞİİR612



Önsöz 613



Son Barbar Görsel ŞİİR614



Önsöz 615



Son Barbar Görsel ŞİİR616



Önsöz 617



Son Barbar Görsel ŞİİR618



Önsöz 619

1-76 
Söyledim duydun mu?



Son Barbar Görsel ŞİİR620



Önsöz 621

1-78 
your status



Son Barbar Görsel ŞİİR622



Önsöz 623



624



625



Son Barbar Görsel ŞİİR626



Önsöz 627



Son Barbar Görsel ŞİİR628



Önsöz 629



Son Barbar Görsel ŞİİR630



Önsöz 631



Son Barbar Görsel ŞİİR632



Önsöz 633



Son Barbar Görsel ŞİİR634



Önsöz 635



636



637

ZEYNEP CANSU 
BAŞEREN KİTABI



Son Barbar Görsel ŞİİR638



Önsöz 639



Son Barbar Görsel ŞİİR640



Önsöz 641



Son Barbar Görsel ŞİİR642



Önsöz 643



Son Barbar Görsel ŞİİR644



Önsöz 645



Son Barbar Görsel ŞİİR646



Önsöz 647



Son Barbar Görsel ŞİİR648



Önsöz 649



Son Barbar Görsel ŞİİR650



Önsöz 651



Son Barbar Görsel ŞİİR652



Önsöz 653



Son Barbar Görsel ŞİİR654



Önsöz 655



Son Barbar Görsel ŞİİR656



Önsöz 657



Son Barbar Görsel ŞİİR658



Önsöz 659



Son Barbar Görsel ŞİİR660



Önsöz 661



Son Barbar Görsel ŞİİR662



Önsöz 663



Son Barbar Görsel ŞİİR664



Önsöz 665

1-34  Göç



Son Barbar Görsel ŞİİR666

1-37  
 heimat



Önsöz 667



Son Barbar Görsel ŞİİR668



Önsöz 669



Son Barbar Görsel ŞİİR670



Önsöz 671



Son Barbar Görsel ŞİİR672

1-43  Karışık Pizza



Önsöz 673



Son Barbar Görsel ŞİİR674



Önsöz 675



Son Barbar Görsel ŞİİR676



Önsöz 677



678



679



Son Barbar Görsel ŞİİR680



Önsöz 681



Son Barbar Görsel ŞİİR682



Önsöz 683



Son Barbar Görsel ŞİİR684



Önsöz 685



Son Barbar Görsel ŞİİR686



Önsöz 687



Son Barbar Görsel ŞİİR688



Önsöz 689



Son Barbar Görsel ŞİİR690



Önsöz 691



Son Barbar Görsel ŞİİR692



Önsöz 693

1-62   
< Radikal Alay



Son Barbar Görsel ŞİİR694



Önsöz 695



Son Barbar Görsel ŞİİR696



Önsöz 697



Son Barbar Görsel ŞİİR698



Önsöz 699



Son Barbar Görsel ŞİİR700



Önsöz 701



Son Barbar Görsel ŞİİR702



Önsöz 703



Son Barbar Görsel ŞİİR704



Önsöz 705



Son Barbar Görsel ŞİİR706



Önsöz 707

1-76 
Söyledim duydun mu?



Son Barbar Görsel ŞİİR708



Önsöz 709

1-78 
your status



Son Barbar Görsel ŞİİR710



Önsöz 711



712



713



Son Barbar Görsel ŞİİR714



Önsöz 715



Son Barbar Görsel ŞİİR716



Önsöz 717



Son Barbar Görsel ŞİİR718



Önsöz 719



Son Barbar Görsel ŞİİR720



Önsöz 721



Son Barbar Görsel ŞİİR722



Önsöz 723



Son Barbar Görsel ŞİİR724



725



Son Barbar Görsel ŞİİR726



Önsöz 727



Son Barbar Görsel ŞİİR728



Önsöz 729



SON BARBAR GÖRSEL ŞİİR
GÖRSEL ŞİİR ANSİKLOPEDİSİ
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