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Bir Şair-Ermiş ya da Behçet Hoca

Haydar Ergülen

Zamanını beklemek 
BehçetNecatigilşiirinde‘zamansız’hiçbirşeyyoktur,zamansızölümüdışında.Her
şeyzamanınıbekler.AmaNecatigilherşeyinzamanındaanlaşılmayacağını,yerini
bulamayacağınıdabilir.Belki ‘zamanla’,amamutlaka‘zamanıgelince’kıymetinin
daha çokbilinmesi, önemininkavranması, yokluğununyerini varlığınabırakmaya
başlamışolmasıda,kanımcaonunöngörüleriarasındadır.Bunuçokönemsediğiiçin
mi, sanmıyorum,yalnızcao ‘şiiraltından’gülümseyen ironisinden sezdiğimbir şey
bu.Unutmamalı,‘zamangeçtikçe’anlaşılanbirşeydeğil,‘zamanıgelince’sezilenbir
şey.Yalnızcabuikizamanyorumubile,Necatigil’inşairliğininbenceen‘doğal’ve
‘farklı’yanıolan‘bilge’liğininbirişareti.Birtür‘şiirermişi’,‘şiirabdalı’olarak‘şair
ermiş’olmanıngereği.

Gözden güzele, güzelden gönüle...
Necatigil’in tüm yapıtını; şiirleri, oyunları, düzyazıları, şiir uçları ve çevirilerini,
Rilke’denHamsun,Unamuno,Strindberg,ThomasMann,Zweig,Borchert,Haupt-
mann,HesseveSâdıkHidâyet’ekadarokuyangözedebiyatın,şiiringüzelliğiylepar-
lar,tazelenir,görüşkazanır,ufkugenişler,büyür,keskinleşir,gördükleriylebüyülenir
ve sözcüklerin ardındakileridegörmeyetisine erişmeyolunagirer.Kendinigönül
katınaçıkmayahazırhisseder.İştebuNecatigil’emahsusdünyanınderinlikliveçok-
katmanlıoluşundanilerigelir.
Necatigil, şair içingurbet,hasretvehikmetburçlarınıöngörmesinebenzerbir

biçimde,okuriçindegöz,güzelvegönülkatlarınıaçacaktır.Gözüngurbeti,güzelin
hasreti,gönlünhikmeti,şairinveokurunbuluşmayerleri,anlarıolacaktır.
Necatigilünlü“ŞiirBurçları”yazısını17Haziran1977’deMilliyet Sanatdergisinde

yazmıştır.BuradaAliŞirNevai’nin,hayatınındörtdönemininşiirlerinidörtayrıdivan-
datopladığınıbelirtir:Çocukluk,gençlik,ortayaşlılıkveihtiyarlıkşiirleriniderleyenbu
kitaplarasırasıyla“garip,seçkin,güzel,faydalı”sıfatlarınıtaşıyanadlarkoyar.Necatigil
sıfatlarıveburçlarışöylebuluşturur:“Çocukluklagençliğitekkavramolarakalırsak,
budüzenlemedençıkacaksonuçda,şiirinüçburcudemektir:İnsanönceleri‘gurbette
yabancı’,sonra‘hasrettegüzel’şiirleryazar.Birömrünmuhasebesiniteliğindeşiirlerse
‘hikmettefaydalı’şiirlerdir.”(Bile/Yazdı,AdaYayınları,1979,s.77)
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Bir Şair-Ermiş ya da Behçet HocaHaydar Ergülen

Gurbetten hasrete, hasretten hikmete...
“BenimŞiirlerim”üstbaşlığıylabirdiziyazı,hattabirkitapyazmayıdüşünmüştüm.
Başlamıştımdayazmaya.FazılHüsnüDağlarca’dan“AğırHasta”yı,İlhanBerk’ten
“Teşekkür”ü,GültenAkın’dan“Yağmur”udayazmıştım.CahitKülebi’den“İstan-
bul”şiirinidüşünmüştümde,yazdımmıyazmadımmı,hatırlayamadım.Gerçison-
radanKülebi’ninşiirini“Tokat’aDoğru”şiiriyledeğiştirmiştim.TabiiAhmetMuhip
Dıranas’ın “Kar”, Edip Cansever’in “Gelmiş Bulundum” şiirleri de hâlâ yazılmayı
bekliyor...
PekiBehçetNecatigil’inhangişiiri?Öyleçokgezindimkionunşiirlerinde,içle-

rindenbiriniayırıpyazmakneredeyseolanaksızdı.HilmiYavuz,Okuma Notları’nda,
10Türkşiirisorulsa,birininNecatigil’in“SolgunBirGülDokununca”şiiriolacağını
yazmıştı.Elbetteodaolabilirdibenimiçin.BaşkahangiNecatigilşiirleriolabilirdi
diye,çocukluğumdanberi,50yıldırokuduğumşiirlerinebakıncabirNecatigilSeç-
kisiçıktıortaya.
“KırŞarkısı”mı?Hanioortaokul,liseedebiyatkitaplarındanokuyupezberlediği-

mizveilkbölümünüözelliklehiçunutmadığımız,hepimizdeokulukırmaduyguları
uyandıran,sınıfınpencerelerinetırmanıpbiziayartmayaçalışanoarkadaşşiirimiyaz-
malıydımacaba?“Tam otların sarardığı zamanlar.../Yere yüzükoyun uzanıyorum/Toprakta 
bir telaş, bir telaş.../Karıncalar ötedenberi dostum.”Yoksaliseyıllarımda,beraberşiir,öykü
okumayabaşladığımızsevgiliarkadaşlarımÖmerAteşKızıltuğveErkutTanrıseven’le,
Necatigiltutkunluğumuzudabaşlatanşiirlerdenolanvedönedöneokuduğumuz“Yıl-
dızlar” şiirinimi yazmalıydım? “Seni karanlıkta yatırıyorlar/Korkuyorsun geceden:/Bakıp 
bakıp pencereden/Yatağına sokuluyorsun/.../Biraz sabır, küçük çocuk, biraz sabır./Ama, Allah’ın 
koyduğu yerde/Yıldızlar daima yalnızdır.”Neredeyseyarımyüzyılönceokuduğumbuşiiri
okurkendoğrusubugündeürperiyorum,sankibirNecatigildizesinindediğigibi,o
çocuğa,çocukluğumasesleniyorum:“Ben hep eski yerimdeyim, biliyorsun.”
“BarbarosMeydanı”şiirihâlâsamimiyetindenbirşeykaybetmişdeğil,meydan-

lar ve şehirler ‘samimiyet’ diye bir güzel hemşehrilerini çoktan kaybetmiş olsalar
bile:“Biliyorum ayıp ve manasız/Ama peşlerinden gidiyorum/Gezmeye çıktıkları vakit/ana 
kız/.../Utanır da belki/Anasının sırtındaki/Yeldirmeden/Kız bir adım önde gider/Sezdirme-
den.”Şöhreti“GizliSevda”şiirineyakınolan“BarbarosMeydanı”nıgeçtiktensonra,
“Evler”egeldimki,işteburadaYolları Çatallanan Bahçe’yedüşmüşgibioldum.
Hangi evi yazsam diğerinin hatırı kalırdı çünkü: “Evin Halleri”, “Bir Ev Bir

Çocuk”,ya“Sen bir çiçeksin/Annen saksı/Azıcık hastalansan/Odalar yaslı” dizeleriylede
unutulmaz “Mavi Işık” şiiri ne olacaktı? “Ben büyüğüm, affederim/Ben evim” diyen
“VarsaEv”şiiriveunutulmaz“EkmekKırıntıları”şiirindenşudizeler,“Benim de ar-
kamda/renkli taşlar olsaydı/Çocukluğuma giden yolu/ Bulmam kolay olurdu.” “Sokak demek/
eksilmek yarı yarıya./.../Rüzgârlarla eve dönmek saçma/ev dar çünkü.”diyenşiirinbaşlığı:
“SokaktanGelmek”Buşiiriokurkende“EvlerleSavaş”ınhiçbitmediğinihatırlarsı-

nız:“Evler ezer insanları dağ gibi/Dışarıdan küçücük!/Çeker evler boynumuzdaki ipi:/Taşı 
develerce yük!/.../Körükler cılız olmak/Evlerin hiddetini/Evlerle savaşımız/ Savaşların çetini.”
Peki“Sevgilerde”şiirineolacak?Ohal-ipürmelalimizierkendenvetümçıplak-

lığıylayüzümüzevuran,nezamanyazılmışolursaolsunherzamanşimdiyazılmış
gibiduranoşiirintamamınıyazıp,üstünedebirteksözbileetmemekgerekir.Belki
de öyle yaparım, çünküNecatigil’le çıktığım yolculukhenüz bitmedi.Bitmez de.
“Sevgileri yarınlara bıraktınız/Çekingen, tutuk, saygılı./.../Siz geniş zamanlar umuyordunuz/
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek/.../Gizli bahçenizde/Açan çiçekler vardı/Gecelerde 
ve yalnız.../Vermeye az buldunuz/Yahut vakit olmadı.” 
Yazılmaserüveninivesürecinimerakettiren“DonmuşDallardaÇiçek”şiirinide

unutmakolmaz.“İyidir beraber olmamız/Yaklaşmış, değişik./Duyulur çevrenin gürültüsün-
de/Issız/Bizde bir şey eksik/.../Aldanarak, unutmuş/Senin yolun ayrı, benimki ayrı/Az sonra 
ikimiz de yalnız./Kısa bir zaman için, saat beş suları/İyidir beraber olmamız.”
Galibabuşiirlerinsonuyok,dahakimbilirkaçşiirianamadanbitecekbuyazı,

işteçoksevdiğimbirNecatigilşiiridaha,“Çocuklar”,kiyalnızcabuşiirbileonun
“Budünyadanbirşair-ermişgeçti”diyeanılmasınayeterdeartarbile:“Çarşılarda bir 
şey/Biz pek aramazdık çocuklar olmsaydı” diyebaşlar,ama“İnsanlara tezgâhlara kâğıtlara 
kolaydı/Biz bu kadar eğilmezdik çocuklar olmasaydı”üzüntüsüyledebitmez,önemlibir
Necatigilizleğiolarakçarşıpazarsürer.ÇünküoradanyalnızcaBehçetHocageçmez,
çoğuinsanbakardageçer,çoğubakışdelerdegeçer!
İştevaroluşunhüznünü,ürpertisiniduyuran,yokluğungerçekliğiniimaedeno

unutulmaz“Dünya! Yu ellerini yalnızlık sularında” dizesiyle“Çakmak”şiiri.İştehem
Necatigil’inhemTürkşiirininbirklasiğiolan“Nilüfer”şiiri:“Bir ışıktı yanardı yalnız 
gecelerde;/Akşam, çiçekler uykuya yattı,/Sardı karşı kıyıları karanlık.../Beni bana gösterecek 
lambamdı, almışlar.”
Necatigilyalnızcaşairşöhretiyledeğil,şöhretlişiirlerininçokluğuyladaTürkşiirini

şaşırtmayadevamediyorhâlâ,edecekde.“SolgunBirGülDokununca”şiirinden“Abdal”
şiirine:“Yürür asfalt ovalarda abdal”. “Pars”şiiri:“Siz yine mi ormanlarda karaca/Bense hâlâ 
o günlere karşı mı?”,“Ring”şiiri:“Bir kişi ringde/Boğuşur yokken karşıda kimse”. “Çember”
şiiri:“Yıkılışlar, kalkışlar aynı güne raslamasa!/Öğlen bir dostu gömdüm, gece eğlentideydim/
suç benim miydi, çağ.”Harika“Daktilo”şiiri,“Bana pek sert vurmuşlar bir yerlerim ağrıyor”,
“Yersiz” şiiri:“Yapraklar yorgun kuşlar eğdiler başlarını/Artık hiç yer kalmadı nereye kaçtı 
eller/Yüz nereye kaçacak duvarı az geri çek.”Dizeleriaforizmaolarakdasöylenenşiirlerden
“İkiBaşınaYürümek”şiiri:“Susanlara hiçbir şey sormayınız!”Dedimya,şiirinsonuyok,
Necatigilşiirininhiçyok,“KüskünYolcununTürküsü”şiiriylebuseçkiyibağlayalım:
“Şimdi hangi kitaplardan/Öğreneceksiniz onu/Gelmiyorsa bazı şeyler/Çocukluktan geçerek.” 
Necatigilpoetikasınınengözalıcıifadelerindenbiriolan“Yazı”şiiriniunutmak

olurmu?“Ve şairler boyuna kimlere yazarlar?/Yıkılmış köprülerin başında/Ürkmüş boşluk-
tan biri inliyorsa/ve şairler onlara geldimlere yazarlar.” 
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“Balbal”: En sevdiğim 10 şiirden biri
Banada sürpriz oldudiyebileceğimbir şiiriyle yer aldı listemdeNecatigil.Tamo
sıradaşairveakademisyenkardeşimAlphanAkgül’le,hocanın“Bronskopi”şiirihak-
kındakonuşuyorduk,onunetkisiylemuhtemelen,birdeEdipCansever’in“Gelmiş
Bulundum”şiirinideçoksevdiğimvelistemdeyeraldığıiçindeolmalıbuşiiriseç-
mem.Hangişiir?Birvarmışbiryokmuşduygusunufazlasıylauyandıran,gönülyor-
gunluğunuhayliduyuran,yeryerCahitSıtkıTarancı’nınölümleyaşamıaynıiçgüdü
gibi yorumlayan o tuhaf bir çekiciliğe sahip şiirlerindeki duyguya yakın bir şiir-i
hakiki:“Balbal”.
NecatigilhayattaykençıkansonkitabıBeyler’de(1978)yeralıyorşiir.Muhasebe,

hesaplaşma,varlık,yokluk,varoluş,bir tür ‘gelmişbulundum’, ‘yazmışbulundum’
hali,“bir sürü haller içinde halim”dediğigibişarkının,birparçahayalkırıklığı,büyük
birkabulleniş,teslimiyetiçinde,yas,sevgi,aşk,mutluluk,mutsuzluk,umut,sevinç
ve yanıtınıbildiği sorular: “Görür gözüm görmezden/Bilir usum bilmez gibi/Aldanıp al 
kumaşları/Sahiden giydim mi?”
Türkşiirindeensevdiğim10şiirdenbirilistesinde“Balbal”layeralıyor Beyler’den

bir‘kederbeyi’Necatigil.
(Balbal:EskiTürklerdekişininanılmasıiçinmezarınınveyabazıkurganlarınet-

rafınadikilentaş.)

“Yazdımsa yazacağım varmıştır benden önce orada”
BehçetNecatigil’inBile/Yazdıkitabınıaçın,önsözünüokuyun,kısadır,3sayfayoktur,
ensoncümleyebakın,“iyigeceler!”demiştir.Şiirin,şiirininzamanınıbildirmiştir.
Kitabın“Şiircikler/ŞiirUçları”bölümündedeanlayananelersöylemiştir:

“Biz bu işin tadındayız. Ne paraya çevrilmez, biz onun ardındayız.”
(Hepimize ders olsa gerektir. Şiiri vahim bir yanılgı olarak görenlere, ağır bir

suçişlemişdebağışlanmakistiyormuşgibiyazanlara,birboşlukbulmuşgibiiçini
kelimelerledoldurmayaçalışanlara,belagatsahibiolmayıhikmetehliolmaylakarış-
tıranlara,birtutanlara,kısacası‘neparayaçevrilmez’onubilmeyenhepimizebirders.)

“Gecedir, üç beş şiir, el vermişse gaipten;
Bir kervan Eski Hind’den baharat getirmiştir.”
(Gece, şairinmesleği. Sevdiğim şehir yok geceden başka, sanki budur söyledi-

ğiNecatigil’in.Şairinhemgündüzühemdelambasıgece.Hemşiiri,hemzamanı
Necatigil’in.)

“Ne zaman bilinmez, onun malısın,
geldiğinde yalnız olunmalı.”
(Yenibirşiirebaşladığımızherdefasındayaşadığımızoduygu.Birşiiridahabi-

tirinceunuttuğumuzoduygu.Ölümekarşımıyazıyoruz,üstelikbilebileölümün
olduğumuzu!)

“Sen bizden gel! Sen bilmezden gel!
Bilmeyen bilen olur, sen birazdan gel!”
(“Bilenlerbağışlasın”demiştirNecatigil.)

“Yazdımsa yazacağım varmıştır benden önce orada.”
(Şiirdeikbalveistikbalarayanların,geleceğeşimdidenyerayırtmakisteyenlerin

dikkatiniçekmesigerekencümle.BehçetHocaonlarıdaçoooooköncedenuyaracak
kadar‘bilge’dirişte.)

“Şiir bir durum, bir sorun üzerinde ölçülü konuşan,
susunca da bizim düşünmemizi bekleyen bir olgunluktur.”
(Susuyorum).

“Hayal Şair”: Necatigil
(“Şiddetliyağmur.”)
CEVAD(dalgın):-Bana mı seslendiniz, Üstadım?
EBUALİSİNA:-Çok yağmur yağıyor dedim.
CEVAD(uyanmış):-Yağıyor, Üstadım! 
EBUALİSİNA:-Sihirde ve tılsımda ve simyada ilmini tamamlamadan gitmeyi hâlâ 

özler misin?
CEVAD(içiniçeker):-Özlemem, Üstadım!
EBUALİ SİNA:-Memnun oldum, Cevad! Vaktin gelince ben sana ‘Var git, hayatın 

hayalatına ve cümbüşüne karış!” derim. Amma henüz zamanın gelmedi.
CEVAD:-Peki, Üstadım!(Birkapıvurulur.) Kapı mı vuruluyor?
EBUALİSİNA:-Bu ikinci yanılman. Oğul! Yağmur sesidir, kapı vurulması gibi gö-

ründü.
(“HayalHanım”,BehçetNecatigil’inÜç Turunçlaradlıoyunkitabından,Varlık

Yayınları,1970,s.101)

BehçetNecatigil’in 4 radyo oyununu içerenPencere (VarlıkY., 1975) ile 6 kısa
oyunundanoluşanÜç Turunçlar (VarlıkY.,1970)adlıkitaplarınıyıllarsonrayeniden
okudum.BenbuHayalHanım’ıbiryerdenhatırlıyormuşummeğer.BehçetHoca,
“MemnunoldumHilmi!Vakitgelincebensana,vargit,HayalHanım’ınşiiriniyaz,
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derim”demişolmalıkiogüzeloyundahülyalıbirşiirevesileolmuş:“Siz yazıp yoket-
mek gibi miydiniz?/Ve o yokoluştan güz tenimize/bulanan siz miydiniz/ey hayal hanım?/...Yeşil 
imgeli kız! İlk yazım!/hangi harf gül, hangi dal dize?/Bu derin ağaçtan her ikimize/kalan 
hangimizdik.../ey hayal hanım?” (HilmiYavuz,“HayalHanım”şiirinden)

“Asfalt ovalarda yürüyen bir abdal”
-Necatigil,ŞairNecatiilearasındaşöylebirbenzerlikbulmuştur:
“TezkirelerinyazdığınagörebirköleimişNecati...
Bendeşiirdehayatınkölesiyim.”

-“Zar”şiirinde“Bir sessizlik benimle gürültüye gitti”derkenhemşiirdeoyununtadına
varır,vardırır,hemde‘sonbüyüksessizlikşairi’olduğunugösterir.Gürültüdenön-
cekisonçıkış.
-Dağlarca’nın vedasını doğumuolarakkutladığı şair, üstelikbudoğumgününde
kimleryokturki!“Duydunuz mu/Sevindiler çok/Şölen sofrası kurdular kendilerine/Yıldızla 
karanlık yediler/../Rüştü Onur, Muzaffer Tayyip Uslu/Orhan Veli, Sait Faik/Cahit Irgat/
Ziya Osman, Asaf Halet Çelebi/Toprak olmuş sesleriyle/Bugün 13 Aralık 1979/Doğdu/Behçet 
Necatigil/Dediler.” (“OradaDoğmak”,FazılHüsnüDağlarca)
-Denizeyüzvermediğisöylenir,yüzühepşiiredönük.
-Odasıdünyadanbüyük,evidünyaolanşair.
-İçiçedörtevivar:Oturduğuev(şiir),öğrettiğiev(okul),geçtiğiev(sokak)veküçük
evininkapısınınaçıldığıbüyükev(semt).Evlerikapısızdır,hepsibirbirineaçılır,bi-
rindendiğerinenasılgeçtiğifarkedilmezbile.Evlerininkapılarıolsaydıikiyanada
açılırdı,hemiçeriyehemdışarıya.Dünyayadaöyleaçılmamışmıdır,içerisievhali,
dışarısıdünyahali.
-Halşairi.Evinvedünyanınşairhali.Evine-hali,dünyanın-denhali.Şairin-enhali.
-“İşiniiyibilen,kimseninişinekarışmayanbiralçakgönüllüzanaatkâr.Sürekliken-
dinieleştiren,kınayan,derviş,melami.Asfaltovalardayürüyenbirabdal.” (Hilmi
Yavuz)Öyleysekalenderişiirkuşağındanbirşairve“Katlanmak babında/Her iyi şair/
De biraz peygamberdir.”
-Hemşair:BehçetNecatigil,hemöğretmen:BehçetHoca.Okurlaradersvermeyecek
kadaralçakgönüllübirşair.Şairlerinsehemfeyzhemdedersalmasıgerekenbirhoca.
-Boşluğubiriklim,birşiiriklimiolarakteneffüsetmeyiilkondanöğrendik.Boşluk
Necatigil’lebiriklimbulduşiirde.Şiirivekişiliğiylebirtemizhavabıraktı.

“Çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları”
Necatigil’in“Çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları” dizesigibi,bazısözcüklerdebekler
bazıinsanları,bazıyaşları,bazıaşkları.Tıpkıoşiirlerinevveldenyazılıpyadaokunup
daizbırakmadangeçtiğigibi,vaktindenöncesöylenenkimisözcüklerdeçoktanbir
köşedeunutulmuşlar,kendileriniunutturmuşlaryadahatırdançıkmışolurlar.Bırak

varlıklarını, yoklukları bile akla gelmez. Çünkü vaktiyle de öylesine söylenmişler,
öylesineyazılmışlardır.
Sonrabirdönemgelir,bir angelir,bir şiirgelir, an, insanve şiirbuluşur, şiir

deozamanasılvarlığına, insanınaveanlamınakavuşmuşolur.Nekendi tarihim
nedeyazdığımşiirlerintarihiböyleörneklerledopdoluolduğuiçinmisöylüyorum
bunları,yoo,hayır.Hangişiirtamolarakiçimizi,derdimizibildirebilir,meramımızı
anlatabilirki?Bazeneksikyazarız,çoğuzamandafazlavefazladan.Hemşiiribiraz
dageleceğeyazmazmıyız,şiirinboşluğu,açıklığıdabundandeğilmidir,birzaman
asılsahibiningeliporadakiyerinialmasıiçindeğilmidir?Aşk Şiirleri Antolojisikita-
bımdaki“SizBende...”şiirigibi.Vebiriningelipoşiirikendine“BenSizde...”diyeçe-
virmesigibi.Galibaişteoda‘şiirihtiyacıolanındır’sözününgerçekleştiğizamandır.
Hemşairinindeihtiyacıvardırşiirdekioboşluğunbiritarafındandoldurulmasına,
sahipçıkılmasına,gelenin‘buşiirbenim,buşiirbenimiçin’demesine.Gelenoşiiri
sürdürürçünkü.“Sizbende...”diyebaşlayanşiiri“Bensizde...”diyesürdürürki,gali-
başiirindeşairindebeklediğibudur.
Tıpkıbazısözcüklergibi,‘yakın’,‘yakınlık’,‘yakınım’sözcüklerigibi.Çokeski-

denyazılmışbirşiirde,ocansız,unutulmuş,tozlanmış,yokmuş,hiçolmamışgibi
duranbirsözcük,asılyakının,yakınlığıngelmesiylebirdenuyanır.Bırakyüreğe,dile
gelmesiniakla,hatırabilegelmeyenosözcükböyleceışıldar,gözleriparlar,yıldızın
parladığıanlardanbiriyaşanır.Sözcüğünbilegözlerikamaşırbuışıktan,buaşktan,
buyakınlıktan,o‘yakın’olduğunubilebilmeyenşiiryakınlığınneolduğunuanlar,
yakınınıarar,onubulur,içiyıkanır,arınır,dupduruolur,sevinçtengözleridolar,içi
dolar,aşklayıkanır,coşkudandelirir.Osoğuk,birköşedeunutulmaya,ıssızlığaterk
edilmişyakınsözcük,böyleceilkkezdoludolu,hiçolmadığıkadardolubiryaşama
kavuşur.Söylenir,yazılır,tekrarlanır,ıslıklaçalınır,birgünkederli,birgünağır,bir
günkoyu,birgünyerindeduramayanbirtürkügibimırıldanılır,içimizdengeçer,
içimizedüşer,içimizedesöylediğimizolur,içimizdeniçinizede.
Hemilkkezmişgibibirduygudoğarbundanhemdesözcüğündoğallığından,

doluluğundanveelbetteduruluğundan,yalınlığındandoğrudaaslınakavuşur,ha-
kikiolur,sahiciolur.Sıcacıkolur.‘Ilık’benin‘sıcacık’olmasıgibi.Çünküyakınlık,
insanını,zamanını, şiiriniveengüzelideanlamınıbulmuştur.“Alabildiğine varsın 
da ondandır”dediğişeyolurEdipBey’in,‘alabildiğinedoğrudur,sahicidir’osözcük
veikiinsanarasındahemilkkezmişgibihemdeyıllardırgidipgeliyormuşgibi‘en
yakın’sözcükolarak,nesözcüğü,aşkıntakendisiolarak işlerdurur,çalışırdurur,
gelişirdurur,güzelleşirgüzelleştirirdurur,iyileştirirdurur.ErginGünçe’nin“Güzel 
suçlar işledin/bir tarih oldun artık”diyeövüp“güzel bir durum kıyısındasın”diyegetirip
bıraktığıkıyıdakidurumdazannımcabudur.
Ben‘birinsanısözcüklerindendoğrudasevmeyi”böyleanlıyorum,böyleyorum-

luyorum,iyimserimya,ondandır.Mademosözcük,oyakınlıkçalışkandır,iyigelir
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Hiçbirşairtribünleriseçmemiştir.YaarenadakiBen’dir,yaarenadaki“Ben”.Aslan,
kaplanyadagladyatör…
Yazı,uygarlığınkoordinatdüzlemidir.Yazın,dahayaygıntabirleedebiyat,özel-

likleşiir,insanındüşünsel,düşlemselyolharitasıdır.Mitologyadayazı’sal,yazınsal
ürünlerebakılarakkonulmuşbir sıfat,bir tasnif.Latinlerehakvermekgerek:Söz
uçaryazıkalır.
Sanatsal, hatta dinsel tasavvur, “reel hayat”ın haricinde ‘bilgi’lerdir. Hakikate

erişmek sadece şiirlemümkündür. BehçetNecatigil, çok erken yaşlarda fark eder
bunu.1927’de.Akabindede‘ince,uzunyollarda’kaybolmayıseçer.Küçük Muharrir 
adlıhaftalıkbirgazetebileçıkarır.Kaydadeğerilkşiirinideyineerkendenebilecek
yaşlardayayımlar:“GeceveYas”,Varlık,1Ekim1935.
60’lı,70’liyıllariçin“şairin‘nasıl’değil‘ne’yazdığınabakılırdı”denilir.Handiy-

seeleştirelbirönkabuldür,klişedir.Gelgelelim,DemirÖzlü’nünBehçetNecatigil
değerlendirmesinde‘ne’yazdığınailişkinteksatırkoydunsabul(Ankara Radyosu,15
Aralık1962[Sevgilerde,1991]):“Necatigil’inşiiribirçokaşamalardangeçmişbirşiir.
Önce,Kapalı ÇarşıadlıkitabındaolduğugibiOrhanVeliokulunayakınolduğubir
dönemvar.ArdındanÇevre,kendisesinibulduğubir[yapıt].Evler’de[de]çokiyibir
biçimbütünlüğünevarmıştı.Ancak,benimasılsevdiğim,Eski Toprakvedahason-
rakikapalıdönemidir.BundansonrabiriçanlatımayöneliyorNecatigil.Bilinçaltı
anlatımdakarışıyorbuna.Buşiirlerepekdikkatedilmedisanıyorum.Edebiyatımız-
dabirbenzeridahaolmayan,alabildiğineyenivederinşiirlerdirbunlarveBehçet
Necatigil’inasılkişiliğinioluştururlar.”
SoğukkanlıdırBehçetNecatigil.Temkinlidir;rikkatli,birokadardikkatli.İnci

Enginün’ündemesiyle,en‘duygusal’şiirlerindebile“marazîlik”teneseryoktur.“Bar-
barosMeydanı”,“BarbarosMeydanıII”,“ŞayetAşk”,“ŞayetAşkII”“ŞayetAşkIII”,
“GizliSevda”,“Sevgilerde”,“SolgunBirGülDokununca”,“Yazı”…

insanlara,aramızdaaşklagidergelir,aşk,yakınlığınkeşfi,yakınlıkdaaşkınkeyfi,
şenliğiolur,vegüzelsebebimizolur,hiçbirkuşkuyayolaçmayacakkadardasaftır,
temizdir,hiçmihiçkirlenmemiştir,negeçmişinağırlığınınegününkirinitaşır,öy-
leyseniyeondandoğrugönüllerkırılır,duygularburulur,sözcükleresoğuklukdüşer,
sese kuşku yerleşir, yakınlıkta uzaklığın ucu görünür? Bunlar karamsarlık değil,
iyimserlik cümleleridir, soruları bile değil.Yakınlıkta o kadar soru olmaz çünkü,
varsayakınlıkokadardayakındeğildir.Nesoruneyanıt,yakınlığınalfabesisözcük-
lerden,sorulardanyanıtlardançok,seslerleokunur,yazılır,söylenir,anlatılırçünkü.
“Birinsanbirazdasözcüklerindendoğrusevilir”,yoksasevilmeyecekdemekmidir
bu?O sözcükhiç olmasaydı sözgelimine olacaktı?Arada o sözcüğün ruhuvarsa,
anlamıvarsa,veosözcükhiçtelaffuzedilmedenbile,doludolu,anlamınauygunya-
şanıyorsa...Dahaiyideğilmidir?Şiirebakın,yalnızcasözcüklerindendoğrumuoku-
yoruz,seviyoruzbirşiiri,ençokdasesindendoğrusevmiyormuyuz,ençoksesinden,
bazenboşbıraktığından,boşluğundandaseviyoruz.Hemsesindendoğrusevdiğimiz
birşeyibelkisessizliğindendoğrusevmediğimizidekimsöyleyebilir?

Yaşadıkça kılavuz
Necatigil’in‘halşairi’olduğunusöylemiştimya,öyleyse‘insanlıkhali’nindeşairidir
ve‘insanınbütünhalleri’nidedile,şiiregetirmiştir.Sokağa,dünyaya,insana,aşka,
çarşıyapazaradaonunşiirlerivedizeleriyleçıkmamızbundandır.“Farı, kalbim, farı 
da/Kapına yığılacak karları/Kürüyeme!”dediğimizdeolur,‘kalbimizidolduranduygu-
larınkalbimizdekaldığıvakit’,“Donmuş dallarda çiçek”gibiıssızbiryangındakav-
rulduğumuzda.Ezcümlesadecebazıyaşlarıbeklemezşiirler,bazıaşkları,ayrılıkları,
kavuşmaları,özlemleri,kayıplarıdabekler.AmaençokdaNecatigilşiirleriylebekler.
Çünkü“odasıdünyadanbüyük”buşairin,bu‘büyüktedirgin’inşiiri‘büyükinsanlık’
içinbiraçıkkitapolarakherokunduğundayenidenyazılan,okundukçayazılanbüyü-
lübirkılavuzdur.SelimİleriKırık İnceliklerin Şairi Behçet Necatigilkitabınınsonunda
şöyleder:“BehçetNecatigilşiiribenimiçinbirkılavuzdu;hayatımınenderinanlamı
oldu.Toplumsaldanbireysele,bireyseldentoplumsala,sürekligelgittekibuşiirene
zamankavuşsam,esriyipgittim.Şuanda,yine.Tıpkışuandakigibi.Yaşadıkça...”(s.
124)
Necatigil:BehçetHocayadabirşair-ermiş.
Necatigilşiiri:Yaşadıkçakılavuz.



16 17

“Dünya! Yu ellerini yalnızlık sularında”Hüseyin Ferhad

çoklarıgibiçağındatamanlaşılamamış,zamanzamanhırpalanmış;yıllargeçtikçene-
fesiningücü,şiirininiyiliğidahanetgörülmüşşairlerdenbiriBehçetNecatigil’dir.”
Şairinilkadresimitologyadır.Esatir!KonurErtop“[E]skiedebiyatımızdaenbaş-

taKur’anveŞehnameiletemellenenbirmitologyayasahipti.Fakatondakimitoslarka-
lıplaşmıştı.Sanatçılarınkişiliğineaçıkyönlerikalmamıştı”der(Soyut,Haziran1965):
“Son zamanlarda [Helen] mitologyası [Behçet Necatigil’den Ülkü Tamer’e kadar]
bizim sanatçılarımızadakişisel yaratışlar içinbellibaşlıbir imkânolmaktadır.Bir
kültürün çıkış noktasından işaretler getiren, özlemleri, korkuları, çatışmaları, ruh-
salgerilimlerimayaolarak taşıyanmitoslarmeydanverdikleri yorumlar ölçüsünde
klişeden,katılıktan, tekrardanuzaklaşırlar.”DeğilmidirkiGılgamış’a,Homeros’a,
Enheduanna’ya,Vergilius’a,Konfüçyüs’e,İmr’ül-Kays’a,AprınÇorTigin’e,Firdevsî’ye
yazılanhermektupadresineulaşır,ulaşmıştır.Antologyabununörnekleriyledoludur.
Mitolojikheratıf,telmihyadateşbihşimdiyevegeleceğerediflidir.Zamanbirbütün-
dürçünkü.İnsan,eskitabirleBenîÂdem,kendiırkınıyoketmedikte,edemedikte,
“Benkimim?”sorusudayürürlüktekalacaktır.Aslında“kim,nerede,nezaman”en
eski,belkideilksorukipleridir.Bilincinsacayağıdenebileceksorukalıpları,örnekle-
ri.Herşairiniçinedoğduğuüçgenamaiçaçılarıdeğişen,durmadandeğişenbirüçgen.
Nitekimbir‘aradeğişken’olaraketnisitesosyolojiningündemineoturmuşturbugün.
Bir fotoğraf: “Abdal”. Şairin ilk, ilkel fotoğrafı: “Yürür asfalt ovalarda abdal.”

Banagöre,‘tayy-izamaniçre’birmanifest:

Yürür asfalt ovalarda abdal.
Vitrinlerin düşen kepenklerinde
Hep hüzün çeşmeleri: lambalar.

Yüzer gibi önce bir tulum yavaşça
Yanaşır kıyımıza eski diclelerden
Ve fırlar ilk bedevî, dalar çadırımıza.

Nerde bu leylâ, aslı nerde?
Çıkartmalar, yağma ve leylâ!
Vurur ferhat dağlarına abdal--
Bir fener olacak ilerde bir yerde.

Sığ sulara dönen yorgun gemiler
Yangın ve tütün içinde arar da
Görmez geçer sönmüş eski feneri--
Bir ses çınlar karanlıkta: Kayalar!

Ve şairler boyuna kimlere yazarlar?
Yıkılmış köprülerin başında 
Ürkmüş boşluktan biri inliyorsa 
Ve şairler onlara geldimlere yazarlar.

(“Yazı”,En/Cam,1970)

Şairlikzorzanaatdeğildir,yasenşiiredönüşürsün,yaşiirsana.Herşairinyüreğindebir
parçaİblisvardır,onaCehennem’ivaatedenbirharfmeleği.Doğrusuya,insanın“ben-
liktasarımı”na,aşkveadalettariflerineenyaraşırmekânCehennem’dir.Şiir,deneme,
anlatı,günce,drama,söyleşi(sohbet,konuşma,konferans),radyooyunu.Birinidiğerine
yeğtutmak,modernTürkşiirinin,Türkçeşiirinmimarlarınahaksızlıkolur.Zirabir
AhmetHaşim’in,YahyaKemal’inkülliyatındadüzyazınınpayışiirdendahafazladır.
Üstelikşiirlerikadardaönemli.AynışeyAhmetHamdi,NecipFazıl,NâzımHikmet,
AhmetMuhip,BehçetNecatigiliçindegeçerlidir,Garip’in,50Kuşağı’nınkalemşorları
içinde.PoetikaKitaplığı’naşöylebirbakmakkâfi.Gelenek(tecrübe,sınanmışbilgi)ve
meleke(yeti)birbirlerinitamamlayanöğelerdir;artıkpoetikdağarımızısoğurmadan,
sorgulamadan,dilimizinbelleğineerişmedenşiiryazmaknemümkün.
Birkupür (1968 [Bile/Yazdı, 1979]): “Şiirmillîdir, öncedil yanıylabu toprağa

bağlıdır.Yüzyıllaryılıbudiliişlemişustaşairlerindiltecrübelerinden,dilekattık-
larızenginliklerdenyararlanmakgerekir.Çokyenikelimelerbiryana,herkelimede,
hele şiirlerdengeliyorsabir çağrışımgücü,bir anı zenginliğivardır.Özellikle son
yıllardaDivanşairlerimizintevriyezevkidüşündürüyorbeni.”
Şairinlafzınaşiirlerininüstündenbakılır.Sıkı,berk,rafinebirşiirdirBehçetNe-

catigil’inki.İçli,içten,içrekbirşiir.Akılçelici,‘sinsi’birşiir.Ahenkveritmigözeten
birşiir.Mitologyaya,folklora,Divanedebiyatınaiçkinbirşiir.Kabınasığmayan,şairin
maksadınıaşanbirşiir.1Haziran1960tarihliVarlık’ta“BenBatıuygarlıklarından
gelmiyorum.Yunanantikitesininaydınlıklarındangelmiyorum.MayamdaYunus’lar,
ÂşıkPaşa’lar,‘cîfe-idünyadeğilherkesgibimatlubumuz/birbölükankalarızKaf-ı
kanaatbekleriz’diyenFuzûlî’ler,deryadilKaracaoğlan’larvar”der.Der!AncakGrek/
Latinmitologyasınaiçkinürünlervermektendeimtinaetmez.AsumanSusamhaklıdır
(Çevrimdışı İstanbul,Mart-Nisan2016):“Birşairinpoetikasındansözetmek,ençokşai-
rindünyafikrineodaklanmayıgerektirir.Bu,sanıldığıkadarkolaybirmeseleolmadığı
gibisabitlerideyoktur.Onedenleherçağınşairikendindenkalanlarıgelecektekiideal
okurunaemaneteder.Ookurlarladırkişairdeşiirdeyenianlamlarkazanır,tazelenir.
Buradakitekkoşul,şairinveşiirinkalıcılığadönükbiraçıklığayüzünüdönebilecek
güçtevederinliktebirpoetikasınınolması.Böyleşairlerveşiirlerinzamanlarındatam
olarak anlaşılamamış olması edebiyat tarihinin sıradan olaylarından sayılabilir. Pek
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dargelenlibasıdır,bolgelenkaftanı.Yüreğininşeceresidirdesemdahadoğruolur.
Şiiriçselserüvenidirşairin.Kendisiniarama,tanımlama,dönüştürme,birbaşkası

kılmatutkusu.Şiirinkilidiyineşiirinkendisidir,şairinkendisinekilitliserüvenin-
dedir,hâltercümesindedir.JorgeLuisBorges“Esasenkendimibirokurolarakdü-
şünüyorum”der(Şu Şiir İşçiliği,Çev.MukadderErkan,2007):“Farkındaolduğunuz
üzere yazmaya cüret ettim; ancak okuduğum şeyin yazdığım şeydendaha önemli
olduğunudüşünüyorum.Çünküinsanbeğendiğişeyiokur–ancakyazmakistediği
şeyideğil–yazabildiğişeyiyazar.”İzzetYasardahemfikirdirBorges’le(Yasakmeyve,
Temmuz-Ağustos2008):“Şiirimizinyakıntarihiüstünefikirbeyanetmekistemiyo-
rum.BehçetNecatigil’indediğigibi,bizişimizebakalım.Mızmızyadahırçın,iyi
şiiryazmayaçalışalım.Yargıyızamanverir.Enindesonundaiyişiirkötüşiirikovar.”
Bireyiçikarşıtlıklar,evrenselçelişkilerdenbüsbütünuzakmıdır?Değil.
Yeni,yenilik,yenilikçilik;birmenzildir,birnokta.Çizgininucu,diğernoktası.
Okumabiröğrenmebiçimidir,sürecidir.Görmektir,ayırtetmektir.Hizayokla-

maktır.Banagöre,BehçetNecatigil’inşiiri,sonyüzyılınbirarakesitidir.Kapalı Çarşı 
(1945),Çevre(1951),Evler(1953),Eski Toprak(1956),Arada(1958),Dar Çağ(1960)…
MemetFuatimzalıbirderkenar(Türk Edebiyatı,1963):“Kendineözgütutuksöy-

leyişi, alttan altakaynayanöfkesi,birparçası olduğu, yenilmezliğine inandığı iyi-
liklerinyereçalınışıkarşısındakititreyişiyle,dürüst, insan,özgecilbirortatabaka
aydınınınsıkıntılarını,bunaltılarınıvermeişinisürdürenBehçetNecatigilbuyılda
çokgüzelşiirleryayımladı.”
YineMemetFuat imzalıbirderkenar (Türk Edebiyatı,1964): “Yaz Dönemi adlı

yenikitabındaki‘SolgunBirGülDokununca’şiiriyleBehçetNecatigilyılınençok
anılanşairioldu.Okadarkibirikidergidebuşiirinyenidenyayımlandığınıgör-
dük.Nicesertçekişmelerinsüregeldiğişiiralanında,hemeskikuşağın,hemdeyeni
kuşağın sevgisinikazanmakgibi, çok az şairinulaşabildiğibirmutluluğa erişmiş
görünüyorBehçetNecatigil.”
İtiraznemümkün:Gerekpoetikası,gerek‘tayy-izamaniçre’poetiköznesi;bir

‘Lokmanşair’resmiverir.
Yaz Dönemi (1963),Divançe (1965), İki Başına Yürümek (1968), En/Cam (1970),

Zebra (1973), Kareler Aklar (1975), Beyler (1978), Söyleriz (1980). Şiir külliyatına
“düzşiir”lerinideeklemekgerekir:Poetikverimlerindekaçındığıhikâyenin,tahki-
yeninacısınıçıkardığıradyooyunlarını.
Borges“ŞairlerinesinkaynağınınbirMusa(esinperisi)olduğuyolundakiroman-

tikgörüşklasikyazarlarınbiryargısıydı;şiiri,zekânınbirişlevisayangörüşüiseken-
disibirromantikolanEdgarAllanPoeyaklaşık1846’daönesürmüştü.Bütünüyle
çelişenyargılarbunlar,”der(Sonsuz Gül,Çev.A.N.Akbulut-C.Çapan,2001):“[Ne
varki]herikigörüşündebüsbütünyanlışsayılamayacağıaçıktır.”

Ateşin daha yeni bulunduğu çağlarda
Yine böyle yanardı bu lambalar,
Sonra asfalt ovalarda
Akan seller ve abdal.

(“Abdal”,Yaz Dönemi,1963)

Anahtarsözcük‘abdal’dır,evet.Pergelimizinayağınıbusabitinüzerinekoyupçizdi-
ğimizdaireniniçindekiBen’ler deBehçetNecatigil’dir.Rind(berduş),otacı(tırnak
içindeşaman),ozan(âşık,gazelhan),ulak(derviş),azap(diğerkâm,nezir),alp(baha-
dır,çeri);biriyadadiğerideğil,hepsi.
Hayır, Türkler ‘mazlum’ değildir, ‘zalim’ de.Çok farklı etik,moral değerlerin

temsilcisidirler.HassaOrdusubirabdalocağıydı,örneğin.Acemioğlan,Yeniçeri,Ce-
beci,Humbaracı,Saka,Lağımcı,Sipahisınıfları;tümüyleKapıkuluOcağı/Otağ-ı
Bektaşiyan.Amamodern dünyaonlarınhayatalgılarının,hayaltasarımlarınınharicin-
deşekillenmiştir.İtiraznafiledir.BehçetNecatigil’intinselevrenidebunafileitiraz-
larla,hayıflanmalarlaırgalanır.Nihayetbirtürkeskfigürdüro,“tekâmülzinciri”nin
20.halkası.
Türkşiiri,Türkçeşiirbeyazdır.YunusEmredebeyazdı,Fuzûlî,Bakî,Nedim,

Karacaoğlan,ŞeyhGalib,NâzımHikmetde.
IrklartasnifindeBatılılariçinkullanılanBeyazlartabiriyanlıştır.AynışeyBeyaz

Ruslar,BeyazTürkleriçindegeçerli.Bumealdeenilginçtevriye“solukyüzlüler”dir.
Azteklerin,MayalarınAmerikan“kâşif”lerineyakıştırdığısıfat.Birtel’in,birredişare-
ti.Sahi,renknedir?Cisimlerinyansıttığıışığıngözdeoluşturduğubinbirduyum.Isaac
Newton’agöre,ışıkbeyazdır,diğerrenklerdebeyazınbileşenleri.Beyazınkarşıtısiyah
dadeğildir;bu,ışığınnitelikleriyleilgilibirbelirlemedir.Işığınkarşıtıkaranlıkdade-
ğildir,ziraışıkOluş’tur,hayallehakikatinbirtoplamı,hayatınbizzatkendisi.
IşkAşk’tır.Birmadalyonuntersiveyüzü.
Söyleşibirdüzyazıtürüolarakpekitibargörmemiştir.Dahaçoktanıtma, ‘teş-

rifat’mealindekalmıştır;hiçdeğilseülkemizde.Oysaedebiyatınencevval,çetrefil
türüdür.Şairinenmahremsırlarını,çaparızlarınıdeşifreettiği,İblis’iyleyüzleştiği,
restleştiği,‘ontik’neliğine,etik/estetikduruşunadairipuçlarıverdiğibirtür.Buyüz-
denhersöyleşiteklifitedirginetmiştirbeni.Birokadardagönendirmiştir.Bu,Beh-
çetNecatigil’inKonuşmalar Konferanslar’ı(Haz.AliTanyeriveHilmiYavuz,1983)
içindegeçerlidir.

Konuşmalar Konferanslarpoetikbirinadın,bilme,öğrenmetutkusununseyirdef-
teridir.Biritirazlar,sitemler,ödeşmelerfezlekesidir.Başınıvurduğutaşların,kaya-
larınalnacındakikanlekeleridir.Alkışlara,kargışlaraaldırmamagayretidir.Eğnine
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lamalarına gidildi ve iç ses aranmaya başlandı Türk şiirinde.Aslında şiirin alanı
genişlemeliydi, yeni alanlarbulunmalıydı şiire ve şiir,her şeyi söyleyebilme, ifade
edebilmesanatıolmalıydı.İkinciYeni’ninsanırım,başlangıçtakiözlemidahadoğru-
suolmasıgerekenözlemibunoktadaydı.”
“ŞiirBurçları”nagöre,üçburçtanikincisidirİkinciYeni.“Şair,büyülenmişgibi,

içindeuzayıpgidenkendikervanınınpeşinde,asılbuhasretdöneminde,önleyeme-
diğibirgüçlekendini,kendidünyasınıaktarırbize”derBehçetNecatigil(Milliyet 
Sanat,22Temmuz1977):“Yazdıklarındanekadarkendisi,neorandabaşkalarıol-
duğunugör[ür].Kendineözlemiyledolmuştur.Yoğunlaşır,belirginleşirbuözlem.
Şimdi şikâyetleri, tedirginlikleri kişisel biçimlere girer, kendi bakış açısını, kendi
yazışbiçiminibusüreçtebulur.”
İnsanınpoetikserüveniniesinvezekâya,bu iki sözcüğesığıştırabilmekmüm-

kündür,evet.Buikisaatkulesine,yangınkulesine.GottfriedBenn’inbircümlesini
değiştirereksöylersek“Homeros’tanPoe’ya1saatçeker,Poe’dangünümüzekadarsa
24saat.”

Oku, unut, yum gözlerini. İyi geceler!

Bile/Yazdı’yıilknezamanokudumdu,anımsamıyorum.1985yahut‘86’da.Aynıadlı
kitabınaaynıadlayazdığıönsözününsoncümlelerihepasılıkaldıaklımda–yüre-
ğimleaklımınarafında(Bile/Yazdı,1979):

Genç şair! Karıştır, oku bu kitabı! Sonra da, işte zaman silgisi, kurşunkalemle yazılmış-
tır, aklından sil çıkar ki, ben işine karışmış olmayayım, sen gene bildiğin gibi yaz, bildiğini 
oku!

Şimdi o kapılara pek erken yetişenler
Bu uçanlar ne kuşları yazın.
(Divançekitabında,1965,“Divan”şiiriböylebitiyordu.)

İyi geceler!

Akabinde,T.S.Eliot‘esintili’birsoru:Sahi,“[g]ünümüzşiirininkaranlığı,[ş]airin
gelenek[sel]değerleryerinebaşkadeğerlerkoymakistemesinden,onlarıçokdeğişik
oranlardabirleştirmesindenveyakişisel, özel sebepler yüzündenkendinikaçırarak
anlatmakistemesinden”midir?Karanlık;zoranlaşılırmıdırbugününşiiri?
Banagöre;açıklıkyadakapalılık‘anlam’lailgilibirsorundur.AhmetHaşim’den

ötürükapalışiire,ibhamarikkatliyaklaşılırhep.Çoğunkuntlukla,sıkılıklanitelen-

Şiir,ikikanaldanakarakgelmiştirbugünlere.Biri‘esin’dir,diğeri‘zekâ’;kimilerince
üçüncüyololarakgösterilen‘sezgi’nineserbazındagösterilebilecekbirörneğiyoktur.
BehçetNecatigilesinvezekâyıEtikaveLirikadiyekavramlaştırır.Meğerkipo-

etikbirsüreç,süreklilikvardıysa,osıkçayinelenenŞiirDünyasıvardıysa,tekâmül
zinciridebuikihalkadan,buikiülkedenibarettir.BehçetNecatigil“Bensenyokuz
bizvarızancakEpikaülkesindegeçer”der(Papirüs,Mayıs1961):“Lirika’daiseben
bizyokuz,[b]ütünşiirsenüzerinekurulu[dur]:Aşklar,ayrılıklar,acılarhepbirsen’in
yüzünden,güzellemeler,ağıtlar.”
Onagöre,bizadılıEpika’yaaittir,senadılıLirika’ya.
Türkçe,İpekYolu’ndavücutbulmuşbirişaretlersilsilesidir.Poetikserüvenimize

deoyolunbirkaderi,akıbetiolarakbakılmalıdır.YahyaKemal’ekadarkidönemi
Epikadiye,YahyaKemal’intinselevreninideLirikadiyetesmiyeedersek,herhan-
gibirkırılmadanyadakopmadansözedilemezelbet.YunusEmrebirmenzildir,
Fuzûlî,Bakî,Nabî,NedimyadaŞeyhGalibbirdiğermenzil.Doğu-BatıyahutŞark-
Garpsiyasalbirtasniftir,YahyaKemalbu“ikidünya”nınsıratköprüsüdedeğildir.
Ama ikinöbetçiningözcükulelerindengörebildiklerindendahauzağını farklıbir
optiklegörebilmiştir.Öncü,kurucumudur?Saltkendişiiriiçin,evet.Benzerişey
AhmetHaşim içindegeçerlidir.NâzımHikmet,NecipFazıl,OrhanVeli,Oktay
Rifat,FazılHüsnü,Attilâİlhaniçinde.
İmdi,EceveAyhan’ınyanlışveortak sorusu şudur:Şiirgelişirmi?Poetikbir

süreçten,tekâmüldensözedilebilirmi?Tektekadalardan,adacıklardanoluşanbir
takımadadeğilmidirantologya.
Antiparantez:Folklor,dahadoğrusuHalkşiirinihayetbirolanaktır,sınanmış,

matahbinbirform.Halkkültürüdeiçinedoğduğumuzkültürünzihinselarkapla-
nınailişkinbirtutamaklardağarı.SırfBehçetNecatigiliçindeğilherşairiçin“rızk
kapıları”dır.Amaşairnebirhalkbilimcidir,nebiretnologyahutarkeolog;şairdir,
okadar.DoğanHızlan’ındemesiyle,o,şimdiyekadarortayaçıkanakımlardan,şiir
hareketlerindenyararlanmasınıbilenilkklasikşairimizdir.Tümzamanlarındaen
gençşairi…
TurgutUyar“Yaşamımdaİlkler”başlıklıyazısında“Aşksözkonusuolduğunda,

ikincideüçüncüde sonuncuda ilk’tir”der (Korkulu Ustalık,2009): “İlk’lerdeher
zamanşakalıbirhüzün,Son’lardahepacıvargaliba.Şimdibilmiyorum,bakalım,
ilknezamanölürüm…”
DöneminkalemşorlarıWalterBenjamin’in“evdenkaçançocuk”larıdırama‘bir

başkaeve’kaçançocukları.EdipCansever1947’de,19yaşındaevlenir,TurgutUyar
aynıyıl,20yaşında,CemalSüreya1953’te,22yaşında…
“1950’liyıllarda,”derCemalSüreya,“şiirimizfazlaakıllı,hattaakılcıbirşiirdi.

Busonşairlerdeirrasyonelbiröğegeldişiirimize.Hikâyeöğesidışında.Sessoyut-
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inkılâbınınhürriyethavasıiçinde20ile30yaşarasındakiyenibiraydıngençliğinhu-
dutsuzbirdilekvesanatvatanseverliğiilebirarayageldiklerini,‘Sanatşahsîvemuh-
teremdir’söziylebirneviferdiyetçiliğibenimsediklerini,sanatısanatolarakalıpgüzeli
ifadedekendilerinitamserbestbildiklerini,gerikalmışOsmanlıcemiyetininancak
ilimvesanatyoluylailerleyipyükselebileceğihakkındakiimanlarıgöstermektedir.”
NurullahAtaç’a göre, “olmayanbir dildir”Osmanlıca. Servet-i Fünuncular da

olmayanbirdilin‘dilbaz’ları.
Cemal Süreya da aynı kanıdadır. “Bugün 20-30 yaşında bir okur Servet-i Fü-

nunedebiyatındankendinebiranlamvetatpayıçıkaramaz.AmaaynıokurunGenç 
Kalemler’deki yazıları, AhmetMithat’ı rahatça okuyabileceğini de ileri süremeyiz.
Okunurluk açısındanMilliEdebiyatdevinimiürünlerinindurumudapekparlak
sayılmazbugün.”der(1988[Folklor Şiire Düşman,1992]):“Servet-iFünûncudilaçı-
sındanileriyigöremedi.Göremedisözcüğüdurumutamkarşılamıyor;görememeyi
yeğtuttu,birbakımaseçtionu-.”
20-30yaş‘seçme’yaşıdır.Birmetni,hayatıiçindenokuma,temellüketmeçağı.

Sözkonusubildiridengeriyekalansadece“Sanatşahsîvemuhteremdir”mottosudur.
Ürün; hakgetire.Dil tercihleri dâhil, onları yolundan edenkendilerine biçtikleri
‘misyon’dur,onlaraatfedilen ‘vizyon’dur.Baudelaire’le,Rimbaud’ylaaynıklandan-
dılaryoksa…
70’lerinengençlerindenEnisBatur“30yaşımda,20’liyaşlarımdayaşadıklarım-

danyorgundüşmüşbiryanımvardı;Sarnıç’ınşiirleriylebirkavşaktangeçtim”der
“Bir İçbükey Söyleşi”de (Işık, 2013).Demek, 30’lu yaşlarda durulduğu, ehlileştiği
kanısındadırşimdilerin‘yaşlı’kurdu.
Aslında,bir söyleşiyiönemlikılanyanıtlardançoksorulardır.Yargı, tespit içe-

rirlerçünkü.NitekimEnisBatur’undilinisöken(iflahınıdeğil)şusorudur:“30’una
varıncayadekşiirinizdahayırtıcıvegözüpeközelliklertaşıyorbanakalırsa;sonra-
sındabirdurulma,hattâbirehlileşmeeğilimigörüyorum.Yoksa, ‘usta’mıolmak
istediniz?”
“Bir İçbükeySöyleşi” adına rağmendışbükeydir. “Hasretburcu”ndaki, “gurbet

burcu”ndakiEnisBatur’laraözlemle,gıptaylabakmaktadır.
İflahınısökenseşusorudur:“20yy.Türkşiirindesencegerçektenşiirdâhisisa-

yabileceğimizkişilerkimlerolabilir?”Yanıtınettirama:“ÖnceYahyaKemaltabiî,
yolumuzuaçanodur.1945-65arasıyazdıklarıylaDağlarca,sonra.Ardından,benim
için,Necatigil,EceAyhanveOktayRifatgelir.Bubeşşair,şiirimizinparametrele-
rinideğiştirmişlerdir.”
İtiraznemümkün.AncakBehçetNecatigilşiirimizinterazisidirde.–Themis’in,

odişiTitan’ınsolelindekiterazininibresi.NitekimEdebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nde
“kimnebıraktıysaokadar”dır.

dirilir.Oysabirifadeeksikliğidirkapalılık,hâlini,meramını,duygusalgelgitlerini
arzedememedir.Şiirantologyasının,poetikbirikimin,dahaçokDivanşiirininkaale
alınmamasıdır.
BehçetNecatigil, 70’lerde, “Divan sözü nedense ürkütüyor bizi. Bu söze karşı

alerjivar”der(Kitaplar dergisi,Haziran-Temmuz1973):“Divanşiirindenyararlan-
mayı,ölmüşkelimeleridiriltmediyealmıyorumben.Estetikten,istiften,disiplinden
yararlanmakdiye alıyorum.Halkedebiyatı,biryanıyla,birkaçozanıylanasıl top-
lumcuşiirekaynakolabiliyorsa,Divanşiiridebirazkapalı,birazsoyutşiireöylece
destekolur.[Ş]iirneyanayönelirseyönelsin,geçmiştentamkopamaz.Eskimotifve
imgeleridedeğerlendirmek,onlarladabeslenmekzorundadır.Kendimize,yanieski
yüzümüzegözgü(ayna)olmamız,kendimizeözgüolmamızıkolaylaştırır.”
Kolaylaştırırdanedemek?Kendimizeözgüolmamıziçineskiyüzümüzegözgü

olmamızşarttır.
Birşairi‘büyük’kılansedasındançokaksisedasıdır.Üstümüze,yerküreyedüşen

gölgesidir.Gençlere,engençlerebulaşançaparızlarıdır,kaygılarıdır.‘Kalbursaman
içre’nebıraktığıdır.Doğrusuya,o,şiirkitaplığımızınbirrafıolmaklıktanötebir
“değer”dir.Özneleşmişsağduyudur,pusuladır,etik/estetikbirkerterizdir.
Türk şiiri, hiç değilse “Batı tesirinde Türk şiiri” politik içerimli bir şiirdir.

Redıralıdır.Gelgelelim;Osmanlı’ya,Divanşiirinedönükdüşmanlığıngerisindene
Servet-iFünunvardır,neFecr-iAti.Poetiktartışmaları,barikat,damararayışlarını
birtakımMakyavelistler,oportünistlerşirazesindençıkarmıştır.Aynışeymütare-
ke,kurtuluş,kuruluşyılları içindegeçerlidir,yakındönemler içinde.Türkiye,
Garip’lebirlikteİkinciDünyaSavaşını‘uzaktan’izler,izlemiştir,amayinemakûs
talihiniyenemez,yenememiştir–savaşanlarınfakirkomşusuolmaklıktankurtu-
lamaz, kurulamamıştır. Çünkü belleği karartılmıştır, yazgısının kara olduğuna
‘iknaedilmiştir’.
BehçetNecatigil “Gençlerkolayhayranlık çağındadırlar, azdır tecrübeleri”der

(Varlık,1Haziran1960):“İçtebirşeylervarsayaşlıçevrelerdegörüranlaronu.Ta-
nınmak:Evet,koltukkabartır,kestirmeyollarkendimizegüvenibesleruzunsüre,
güzeldir!Sonundagözükapalıvehızlıgeçtiğimizsislimesafelerinutancıdüşündür-
mezsebizi.”
KuzgunayavrusuAnkagörünür,denir.Gençlik,oldumolasıtöhmetaltındabıra-

kılmıştır.Bu;1920’li,30’luyıllardadaböyleydi,70’li,80’liyıllardada.Gençkuşak
hepErdem’le,Aşk’lakırbaçlanmıştır.Patikalara,dikenli,sarpyollaravurulmuştur.
Kahraman,kurtarıcıolmaklığazorlanmıştır.Aymazlık,redd-imiras,denilebilirse,
cahilcesaretiyektenululanmıştır.
HasanÂliYücel Servet-i Fünun’un 11 Şubat 1909 tarihli sayısındaki Fecr-iAti

bildirisini işaret ederek “Bu beyanname,” der (Edebiyat Tarihimizden, 1989), “1908


