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Sunuş 

 

Okunduğunda biten şiirden söz ederken kendini okurun 

yerinde ne kadar düşlerdi Dağlarca, kendini okuyan kendini. 

Önemli olan ve hakikat şuydu, bunu bilmişti: Okunmak için 

yazılırdı, yazmak için okunurdu. Yazmak okumaktı ve tersi. 

Kendi üzerine kapanan, kendine doyan imgeden, küreden, 

doğa tümlüğünden (bir yanılgı) el alan büyük Dağlarca, 

dizgesini kurmuş, evren(ini) yapmıştı. 

Dil mi şiiri taşırdı, şiir mi dili? Dünyalı ozanlar için yanıt 

bellidir. Dil şiiri taşır. Dağlarca’yı ayıran da bu: Onda şiir taşır 

dili. Ya da ikisi birden. 

Doğrusu ne peki? Evren bir mi, iki mi? 

Dilden şiir yaparken eşsiz tatlarda, yenebilir bir varlık 

çıkarırdı ortalığa. Şiirden dil yaparken de öyle. Onda şiir, şiir 

değil, dil. Dil de dil değil, şiir. Kuantum Mekaniği yazında 

örneklendirilecekse işte Dağlarca şiiri… Peki ya kök ya 

başlangıç? Uzun yaşamında aralığı silmeye yazmıştır. Çift 

yönlü okur sezimiz bu yarıktan tüter durur. 

Dağlarca şiirinin yırtılması gerekiyor bir yandan da. 

Dağlarca’ya gerekense, yani bizim ona borcumuzsa; varlığı ilk 

bakışta ayrımsanamayan göğü ya da sınırsız denizin gergin, 

ince kılcal yüzeyini yırtmak. Truman Show (Peter Weir, 1998) 

filminde gösterildiği gibi. 

Kusursuzluk izleniminin giderilmesi, yani aslında Dağlarca 

şiirinin kendisinden kurtarılması. Okurlarının işi de 

Dağlarca’nınki denli zordur nereden baksanız. Bu şiirin sondan 

başa yeniden okunarak yazılması iyi olacak. 

Bir ucundan, kendimce, yapabilecek miyim, sorusunun 

yanıtı izleyen yapraklarda. 
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*** 

Bu çalışmanın kitaplaşma olasılığı nedeniyle web sitemde, 

içeriği başlık olarak göstermekle birlikte tümünü değil, yazdığım 

6. ve 10. Bölüm’leri yayımlıyorum. 10. Bölüm’ün yazımı 

sürmektedir. Arkasından yazılacak 11. ve Sonuç bölümü var. 

Ama çok sürmeyecek.  

Sayfa sayıları özgün çalışmada nasılsa öyle 

gösterilmektedir İçindekiler’de. 

Ayraç içi sarı boyalı sözcükler Türkçe duyarlığımın geçici 

sonucudur. Yazının son biçiminde yer almayacaklar. 

Kullandığım kimi sözcüklerin eski kullanımda ya da yabancı 

dilde karşılığını kolaylık olsun diye gösterdim, kimi sözcükler de 

kendi geçici önerilerimdir, eleştiriye ve değiştirilmeye açık 

olarak. 

Web sitemin (www.okumaninsonunayolculuk..com) ana 

sayfasında Sözcükleri Okumak bağlantısı altına kendi kişisel 

sözlüğümü koyuyorum. Yazılarımda kullandığım Türkçe 

karşılıklar oradan ayrıca görülebilir. 

  

 

 

 

                                    zeki Ɀ kırmızı 
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YAPIT-YAŞAM-ÖDÜLLER 

 
Yapıt: 

 

• HAVAYA ÇİZİLEN DÜNYA, 1935 

• ÇOCUK VE ALLAH , 1939 

• DAHA, 1943 

• ÇAKIR'IN DESTANI, 1945 

• TAŞ DEVRİ, 1945 

• ÜÇ SEHİTLER DESTANI, 1948 

• TOPRAK ANA, 1950 

• BAGİMSİZLİK SAVASİ 1: SAMSUN'DAN ANKARA'YA, 1951 

• BAGİMSİZLİK SAVASİ 1: İNÖNÜ'LER, 1951 

• AÇ YAZI, 1951 

• TÜRKÇEM BENİM SES BAYRAGİM (TDK KOÇAKLAMASI), 1951 

• SİVASLI KARINCA, 1951 

• ANITKABİR, 1953 

• ASU, 1955 

• DELİCE BÖCEK, 1957 

• BATI ACISI, 1958 

• GEZİ (MEVLÂNA'DA OLMAK), 1958 

• AKDENİZ, 1958 

• HOO'LAR, 1960 

• ÖZGÜRLÜK ALANI, 1960 

• AYLAM (UZAY ÇAĞINDA OLMAK), 1962 

• HOROZ: TÜRK OLMAK, 1963 

• YEDİ MEMETLER, 1964 

• ÇANAKKALE DESTANI, 1965 

• HOROZ: DIŞARDAN GAZEL, 1965 

• HOROZ: KAZMALAMA, 1965 

• HOROZ: YERYAĞ, 1965 

• VİETNAM SAVAŞIMIZ, 1966 

• KUŞ AYAK, 1967 

• HAYDİ I, 1968 

• GAZİ MUSTAFA KEMAL, 1968 

• KUBİLAY DESTANI, 1968 

• HAYDİ II, 1968 

• 19 MAYIS DESTANI, 1969 

• VİETNAM KÖRÜ, 1970 

• MALAZGİRT ULULAMASI, 1971 

• KINALI KUZU AĞIDI, 1972 

• HALİÇ, 1972 

• KUTLUK'UN EVİNDEKİ KONUŞMA, 1972 
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• BAĞIMSIZLIK SAVAŞI 1: SAKARYA KIYILARI, 1973 

• BAĞIMSIZLIK SAVAŞI 2: 30 AĞUSTOS, 1973 

• BAĞIMSIZLIK SAVAŞI 3: İZMİR YOLLARINDA, 1973 

• 30 AĞUSTOS: BAĞIMSIZLIK SAVAŞI, 1973 

• İZMİR YOLLARINDA: BAĞIMSIZLIK SAVAŞI 5, 1973 

• GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK/EYLEMDE 10 KASİMLARDA, 1973 

• YERYÜZÜ ÇOCUKLARI: BAŞPARMAK, 1974 

• YERYÜZÜ ÇOCUKLARI: GÖSTERME PARMAĞI, 1974 

• YERYÜZÜ ÇOCUKLARI: ORTA PARMAK, 1974 

• YERYÜZÜ ÇOCUKLARI: YÜZÜK PARMAĞI, 1974 

• YERYÜZÜ ÇOCUKLARI: SERÇE PARMAK, 1974 

• ARKAÜSTÜ/UÇSUZ BUCAKSİZ YASAMA, 1974 

• İSTANBUL FETİH DESTANI, 1977 

• HOLLANDALI DÖRTLÜKLER, 1977 

• HOROZ, 1977 

• HOROZ: AĞRI DAĞI BİLDİRİSİ, 1977 

• HOROZ: ALMANYALARDA ÇÖPÇÜLERİMİZ, 1977 

• HOROZ: İKİLİ ANLAŞMA ANITI, 1977 

• HOROZ: PİR SULTAN ABDAL GÜNLERİ, 1977 

• YARAMAZ SÖZCÜKLER, 1977 

• BALİNA İLE MANDALİNA,1977 

• YAZILARI SEVEN AYI, 1978 

• ÇUKUROVA KOÇAKLAMASI, 1979 

• BİR ELDE YAŞAMAK, 1979 

• TÜRK İSTANBUL, 1979 

• ANITLARDA SOLUKALAN, 1979 

• GÖZ MASALI, 1979 

• SEKER YİYEN RESİMLER, 1980 

• NÖTRON BOMBASI, 1981 

• ÇIPLAK, 1981 

• UZUN İKİNDİ, 1981 

• YUNUS EMRE'DE OLMAK, 1981 

• GÜNEŞİ DOĞDURAN, 1981 

• AKŞAMCI, 1985 

• DİŞİBOY, 1985 

• TOPRAK ALTINDAKİ SES,1985 

• SAYILARDA, 1985 

• TAKMA YAŞAMALAR ÇAĞI,1986 

• SEYH GALİB'E ÇİÇEKLER, 1986 

• YURDANA (NENE HATUN GÖRÜNTÜSÜ), 1988 

• UZAKLARA GİYİNMEK (SIĞMAZLIK GERÇEĞİ), 1990 

• OYUN OKULU, 1990 

• DOLAR BİRİKTİREN ÇOCUK, 1991 

• BİTKİLER OKULU, 1994 

• DÖRT KANATLİ KUS, 1997 
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• O'1923, 1998 

• TAPINAĞA ASILMIŞ GÖVDELER, 1998 

• GÖBİSTAN, 1998 

• DESTANLARDA ATATÜRK-19 MAYİS DESTANI, 1998 

• İMİN YÜRÜYÜSÜ (BİÇİMLERLE SOYUNMAK): KUZEY, 1999 

• İMİN YÜRÜYÜSÜ (BİÇİMLERLE SOYUNMAK), 1999 

• İMİN YÜRÜYÜSÜ (BİÇİMLERLE SOYUNMAK): DOĞU, 1999 

• İMİN YÜRÜYÜSÜ (BİÇİMLERLE SOYUNMAK): GÜNEY, 1999 

• YAPITLARIMLA KONUŞMALAR 1, 1999 

• SEVİSTİLERKEN, 1999 

• KAÇAKLAR, 1999 

• ÇİÇEK SELİ, 1999 

• YOKEDİLEN ÇOK ULUSLU OLMAK, 1999 

• OKULUMUZ 1'DEKİ, 1999 

• OKULUMUZ 2'DEKİ-KANATLARDA, 1999 

• OKULUMUZ 3'TEKİ, 1999 

• ÖTEKİNDE OLMAK, 2000 

• ORALARDA, 2000 

• İKİSİ, 2000 

• DİLDEKİ BİLGİSAYAR, 2000 

• SÖZCÜKLER DOĞADA, 2000 

• DİLATA, 2000 

• YAPITLARIMLA KONUŞMALAR 2, 2000 

• ENSEVMEK (DÜNGECEKİ), 2000 

• CİNCİK, 2000 

• GENÇ , 2007 

• ARKASI SİZ, 2007 

• ORDA KARANLIK OLURUM, 2007 

• İÇİMDEKİ ŞİİR HAYVANI, 2007 

• BÜTÜN ŞİİRLERİ 1, 2008 

• İÇERİ SAİT FAİK, 2008 

• DAĞ UYKUSU, 2009 

• BÜTÜN ŞİİRLERİ 2, 2010 

• BÜTÜN ŞİİRLERİ 3 , 2012 

• ÜÇ OKUMALI DİZELER: GÖRÜNDÜĞÜM (KAÇAKLAR 1), 2017 

• YAŞAMAMALARDA: GÖRÜNDÜĞÜM (KAÇAKLAR 3), 2017 

• HAYDİ 2, 2017 

• SU YIKAMAK, 2017 

• KARŞI DÜŞÜNCE. VATAN GAZETESİ YAZILARI 1961-1962, 2018 
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KISA YAŞAMÖYKÜSÜ (Kaynak: Vikipedia) 
 

Fazıl Hüsnü Dağlarca (d. 26 Ağustos 1914, İstanbul - ö. 15 Ekim 2008), ünlü Türk şairidir. 

26 Ağustos 1914 yılında İstanbul'da doğmuştur. Süvari yarbayı Hasan Hüsnü Bey'in oğludur. 

İlköğrenimini Konya, Kayseri, Adana ve Kozan'da, ortaöğrenimini Tarsus ve Adana 

ortaokulundan sonra girdiği Kuleli Askerî Lisesi'nde 1933 yılında tamamladı. Aile, Ataç, Çağrı, 

Devrim, İnkılapçı Gençlik, Kültür Haftası, Türkçe, Türk Dili, Türk Yurdu, Varlık, Vatan, Yeditepe, 

Yücel, Yenilik, Yön gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımladı. 1935'te piyade subayı göreviyle 

Doğu ve Orta Anadolu'nun, Trakya'nın pek çok yerini dolaştı. Ordudaki hizmeti on beş yılı 

doldurunca, önyüzbaşı rütbesiyle askerlikten 1950'de ayrıldı. 1952-1960 yılları arasında çalışma 

bakanlığında iş müfettişi olarak İstanbul'da çalıştı. Buradan ayrıldıktan sonra İstanbul 

Aksaray'da Kitap Kitabevi’ni açtı ve yayıncılığa başladı. Ocak 1960-Temmuz 1964 yılları 

arasında dört yıl Türkçe isimli aylık dergiyi çıkardı. İlk yazısı 1927'de Yeni Adana gazetesinde 

yayınlanan bir hikâyedir, İstanbul dergisinde 1933'te çıkan "Yavaşlayan Ömür" adlı şiiriyle adını 

duyurmaya başladı. Varlık, Kültür Haftası, Yücel, Aile, İnkılâpçı Gençlik, Yeditepe ve Türk Dili 

Dergilerinde şiirleri çıktı. Bugüne kadar kendisine birçok ödül verilen şair 1967'de ABD'deki 

Milletlerarası Şiir Forumu tarafından "En iyi Türk Şairi" seçilmişti. Türk Dil Kurumu Yönetim 

Kurulu üyesiydi. Dil Devrimine ilişkin düşüncelerini Türk Dil Kurumu Koçaklaması'nda şöyle 

dile getirmiştir: 

"Türk Dil Kurumunu kurarken Mustafa Kemal’in tek mutsuzluğu vardı Türkçeyi sevdiğini daha 

Türkçe söyleyememek kimilerinin şimdi tek mutluluğu var Türkçeyi sevdiklerini daha Osmanlıca 

söylemek..." 

Toplumculuğunun temelinde insana ve insan hayatına saygı yatan Dağlarca, bu yüzden hiçbir 

edebî akım ve kişiden etkilenmeden kendi kozasını örer. Çok yazan ve üreten bir şair kimliğiyle, 

bağımsız kalarak hiçbir şairden etkilenmemiş, hiçbir akımın etkisinde kalmayarak şiirlerini 

yazmıştır. Onun sanat anlayışını şu cümlesi özetler: “Sanat eseri hem bir saat gibi içinde 

bulunduğumuz zamanı, hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir.” 

Türkçeye bakışını ise "Türkçem, benim ses bayrağım" diyerek Türkçe Katında Yaşamak adlı 

şiirinde sergilemiştir. 

"Türk şiirinin büyük şairi" olarak tanımlanan Dağlarca, 94 yaşında zatürre tedavisi gördüğü 

hastanede yaşamını yitirdi. Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, bu yılın ilk aylarında yaptığı bir 

röportajda ölümünden sonra Kadıköy'de yaşadığı evin müze haline getirilmesini vasiyet etmişti. 

Evini Kadıköy Belediyesi'ne bağışlayan Dağlarca, Mühürdar Caddesi'ndeki evinde kendisini 

ziyaret eden Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'e, evinin müzeye dönüştürülmesi için 

vasiyette bulunmuştu. 20 Ekim 2008'de Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

ÖDÜLLER (Kaynak: Vikipedia) 
 
• 1946 Cumhuriyet Halk Partisi Şiir Yarışması Üçüncülük 
• 1956 Yeditepe Şiir Armağanı 
• 1958 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü 
• 1966 Türkiye Milli Talebe Federasyonu Turhan Emeksiz Armağanı 
• 1967 International Poetry Forum Yaşayan En İyi Türk Şairi (ABD) 
• 1973 Arkın Çocuk Edebiyatı Üstün Onur Ödülü 
• 1974 Struga 13. (XIII) Şiir Festivali Altın Çelenk Ödülü (Yugoslavya) 
• 1974 Milliyet Sanat Dergisi Yılın Sanatçısı 
• 1977 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü 
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1.BÖLÜM 

 
Havaya Çizilen Dünya (1935) 

 Çocuk ve Allah (1940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZILDI.  

YAYIMDAN KALDIRILDI. 
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2.BÖLÜM 

 
Daha (1943)  

Çakır’ın Destanı (1945)  

Taş Devri (1945) 

 

 

 

 

 

 

YAZILDI.  

YAYIMDAN KALDIRILDI. 
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3.BÖLÜM 

 
Üç Şehitler Destanı (1949) 

Toprak Ana (1950) 

Sivaslı Karınca (1951) 

Aç Yazı (1951) 

Bağımsızlık Savaşı I: Samsun’dan Ankara’ya (1951) 

 İnönü’ler (1951) 

 İstanbul Fetih Destanı (1953) 

Anıtkabir (1953) 

 

 

 

 

YAZILDI.  

YAYIMDAN KALDIRILDI. 
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4. BÖLÜM 
 
 

Türkçem Benim Ses Bayrağım-Türk Dil Kurumu Koçaklaması (1951?) 

 Asu (1955); Delice Böcek (1957) 

Gezi (Mevlana’da Olmak, 1958) 

Batı Acısı (1958); Akdeniz (1958) 

 

 

 

 

 

 

YAZILDI.  

YAYIMDAN KALDIRILDI. 
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5. BÖLÜM 
 

Hoo’lar (1960) 
Özgürlük Alanı (1960) 

Aylam: Uzay Çağında Olmak (1963) 
Yedi Memetler (1964) 

Horoz (1963-5) 
Çanakkale Destanı (1965) 
Vietnam Savaşımız (1966) 

 

 

 

 

 

 

YAZILDI.  

YAYIMDAN KALDIRILDI. 
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6. BÖLÜM: YAKLAŞIMLAR 
 

 
Arzu ve Varlık. Dağlarca’ya Bakışlar (1999) 

Beyaz Dağlarca Özel Sayısı (2009) 
Fazıl Hüsnü Dağlarca (2009) 

Türkçem Benim Ses Bayrağım. Fazıl Hüsnü Dağlarca 100 Yaşında (2014), 
Dağlarca İçin 94 Cümle (2015), 

 
 

 
 

 
Dağlarca okumamın ortasında biraz soluklanıp başka Dağlarca okuma ve 

yorumlarına gözatmanın belki tam sırası. Kuşkusuz Dağlarca’nın uzun şiir yaşamı 
boyunca hakkında sayısız yazı özellikle dergilerde yayımlanmış olmalı. Hakkında 
yapılmış tüm yayınların eleştirel (kritik) bir derlemesini yapmak, kendi kitap ve 
yazılarıyla birlikte eşsiz bir çalışma olacaktır ama bir o denli de zor. Belki bir özel 
görevli topluluk üstlenmeli tasar olarak böylesi bir çalışmayı. Yapıt baskılarının da 
eleştirel ve karşılaştırmalı elden geçirilmesi olmazsa olmaz. Bu toplum kurumları, 
üniversiteleriyle (!) birlikte, dilinin ozanına eksiksiz ve özel bir toplubasım borçludur. 

Bu bölümde ilk yayın sırasına göre Dağlarca üzerine kitaplaşabilmiş önemli 
birkaç yayına bakacağım. Kafama takılan noktalara odaklanacak, şiiri anlama 
konusunda önerme niteliği taşıyan yargı ve yorumları önceleyeceğim. Araştırmamız 
boyunca gözlemlediğim şey, Dağlarca’nın kendi şiiri konusunda en geniş uzlaşmayı 
sağlamış, buna karşılık kişi olarak genelde uzak durulmuş, erişilmez biri olduğu. Öyle 
yüksek bir çıta ki yüksek atlamacılar çıtanın altında en iyi başarıyı tutturmanın 
peşinde yarışıyorlar diyesim var şakayla karışık.  

Öte yandan ölümünün ardından Beşiktaş Belediyesi’nin (CHP) kurumsal 
desteğiyle yürütülen ve ilk 2015 yılı için verilen Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü 
arkasında epeyce tartışma yaratmış görünüyor. Ödülü paylaşan iki şair ve kitapları: 
Şükrü Erbaş (Pervane), Ömer Erdem (Pas). Ödülü veren seçiciler kurulu ise şöyle: 
Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen, 
Sennur Sezer, Tarık Günersel. 2016 yılı (2.) ödülleri ise Adnan Özer (Yol Şarkıları) 
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ve Cenk Gündoğdu (Harap)  arasında paylaşıldı. Seçici kurul: Arife Kalender, Ataol 
Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen, Tarık 
Günersel. 

Bunca dedikodu yeter. Şimdi Ahmet Soysal’a, Dağlarca’nın belki en iyi, en 
yakın, önemli izleri olan felsefeciye bakalım: Arzu ve Varlık. Dağlarca’ya Bakışlar. 
Soysal iki baskıya küçük öndeyiler yazıp içerik düzeniyle ilgili bilgiler veriyor. İki 
bölümlü kitabının başına Dağlarca’yla Uzaklarla Giyinmek (1990) yapıtı 
çerçevesinde yaptığı söyleşisini koymuş (1996). Dağlarca’ya, ona olan yaklaşımlarda 
genel bir yüzeysellik, sığlık bulduğu izlenimini aktarıyor konuşmasının başında. Ve 
şiirin aydınlatılması, eleştirisi hakkında düşüncelerini öğrenmek istiyor. Dağlarca, şiiri 
önceki şiirin aydınlattığını, okurun tüm şiire bakması gerektiğini söylüyor. 
Eleştirmenin ise, nesnellik kalkanıyla özü kaçırabileceğini (körleşebileceğini) imliyor. 
Düşüncelerle değil el yordamıyla yürütülen eleştiriye karşı. Ona göre Güzellik çoğu 
kez Doğru’yu da Yanlış’ı da döndürür. Felsefe ise evren rahminde büyüyen bebektir. 
Adını bazen felsefe, bazen şiir koyarlar. Bir yerde dil için şöyle diyor: “…Dizeler 
dilindir; ne mutlu bana ki benimle kendilerini duyurmuşlardır. Ne mutlu okuyucularıma 
ki bu güzel olayın benimle tanığı olmaktadırlar.” (14) Ve ekliyor. Önemli: “Yazınlar, 
dillerin toplumlara gözle görülmeyen bireyler gibi girmelerinden, bireyler gibi girdikleri 
toplumu eğitmelerinden, devrimlere ulaştırmalarındandır. Sizin ‘Toplum Şiirleri’ 
dediğiniz yapıtlarım, kapıma gelen, çağırmalarıyla beni uyandıran, belki de benim 
yerime masaya oturan, okuduklarınızı yazdıran o sözcüklerdir (…) Bu dildir çünkü 
hepimize egemen olan.” (15) 

Birinci bölümün ilk yazısı Varlığın Şairi’nde Soysal, 70-80’lerden beri 
Dağlarca’nın yazın çevresinden dışlandığını belirterek giriyor konuya. Ona göre 
Dağlarca Türk şiirinin “en büyük şairi” (19) Yargısının gerekçesi ilginç ama: Bu 
sürede Türk şiirinin gerilemesi… Soysal’in tartışmacı, bileylenmiş dili 
ikiyüzlülüğümüze savaş açıyor. “Dağlarca’nın şiirini duymaya toplum olarak ve bu 
toplumun yansıması edebiyat çevresi olarak hazır değiliz.” (20) Dağlarca’nın 
geçmişte yüceltilişini de önemli ölçüde yanlış anlamaya, yorumlamaya bağlayan 
yazar, “Dağlarca’ya zararı dokunmuş bir Dağlarca imajı”ndan söz ediyor; Peyami 
Safa, Orhan Burian ve Cemal Süreya’yı ayrı tutarak. (20) Dağlarca “epik ve toplumsal 
şiirlerini bilinçli olarak daha yüzeyde olanaklarla” (20) yazmıştır. Aynı şey, benzer 
kaygılardan yola çıkılarak yazılan (kolay, ileten, eğiten, dizeyle konuşan) çocuk şiirleri 
için de söylenebilir ona göre. Öyleyse ilk yapılacak iş, bu ‘imaj’lardan kurtulmak. 
Öncelikle temel yapıtlara bakılmalıdır. Temel yapıttan amaçladığını şöyle özetliyor: 
“Çok büyük bir ses ve ritm ustalığı.” (20) “Büyük bir biçimsel ve düşünsel yoğunluk 
(…) Doğal akış içinde yoğunluk (…) İmge zenginliği içeren bu yoğunluğun özelliği 
yalınlıktır (…) Ve çoğuldur aynı zamanda.” (21) “Düşünsel yoğunluğunun kaynağı 
felsefi ve ‘metafizik’ konulara yönelmesi” (21): Gövde, zaman, ölüm, vb. Bu izleksel 
derinlik onu Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas’ın yanına taşıyor. 
“Varlığın somutluğunun şairidir Dağlarca. Ama kısaca belirtmek gerekirse: somutun 
yaklaşımındaki yoğunluk soyuta açılabilir şiirinde.” (21) Kısa yıldönümü yazısını 
(konuşması?) şöyle bitiriyor Soysal: “ ‘Büyük şiirin’ tanımı eğer şuysa –kendi 
geleneğinin uzantısında en üstün dil ve biçim yetkinliğiyle, Varlığın ve Başka İnsanın 
yaklaşımında anlam derinliğini birleştiren ve yenilik oluşturan bir şiir- Dağlarca’nın 
yapıtı büyüktür, çağımız, toplumumuz ve edebiyat çevremiz için fazla büyük.” (22) 
Oldukça kısa kalmış bu yazıya birçok yönden eleştiri getirilebilir, tepkiselliği içeriğini 
karartıyor denebilir. Dağlarca’nın şiirlerini bunca keskin balta ya da bıçakla birbirinden 
ayırmak doğru mu bilemiyorum? Öte yandan Dağlarca hiç felsefe yapmamış, şiir 
yazmıştır ve şiir yazmasını durma, duruş olarak anlamak iyi olabilir. 
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İkinci yazı: Bugün Dağlarca. Önce Türkçeyle ilişkisini açımlıyor Dağlarca’nın 
Ahmet Soysal. Türkçe derken yalnızca öztürkçeyi anlamadığını yazısının başında 
belirtmeyi gerekli buluyor ve yanlış yapıyor. Dağlarca’nın şiir kurma tasarı Türkçeyi 
Türkçeleme tasarıdır, 1935’te bile.  Ama Türkçeyi “Türkçe estetiği” (23) olarak 
anlaması bana da doğru geldi felsefecimizin. Bunu Türkçe yoğunluğuyla, yoğunluğu 
da sözcük titizliği, ekonomisi ve dilbilgisi yasalarıyla (!) ilişkilendiriyor. Büyük şiir 
dilden yola çıkarak düşünür yaygın kanının tersine, düşünce sonradan dile dökülmez. 
İmge dilin maddesinden türer. (Bu yargıya da sakınımla yaklaşma yanlısıyım, hemen 
belirteyim.) Yoğun imge, ses ve dizem yetmezdi Dağlarca şiirini yeni yapmaya: 
“Dağlarca’nın şiirini yeni yapan, onun, en büyük anlarında, söylemsel olmayışıdır. 
İmge içindir Dağlarca’nın şiiri, imgelerin kurduğu uzam içindir.” (25) Yine karışmadan 
edemeyeceğim. Soysal imge yapısı, siyasetinden ne anlıyor, biraz karışık. 
İmgelenmiş bir dil nasıl aynı zamanda söylemsel (siyasal) olmaz? Söylemsellikle ne 
anlaşıldığı gerçekten çok önemli. Tumturaklı bir dışavurum ise anlaşılan,  bu her şeyi 
daha karıştırır. (Düpe)düz anlama girişimi ise boşuna bir uğraşıdır ki ben de 
katılıyorum bu noktada Soysal’a. Düz anlama başka boyuttan bir ‘metafizik’ anlam 
yüklenmektedir. Şiir kalma koşuluyla varlık sorusunu sorabilir şair. Yine bir keskin dil 
örneği olarak: “Oysa günümüzün [1999, 2007?-zzk] kompleksli Türk Edebiyatı, daha 
doğrusu onun tekelini birtakım iktidar oyunlarıyla ellerinde bulunduranlar, ‘bilgili’, hem 
‘geleneğe’ –ya da Osmanlılığa- bağlı hem de yenilikçi ve ‘felsefi’ görünmek için 
birtakım göndermeler içinde çuvallamaktadır.” (26) Öztürkçeci Dağlarca dönemiyle 
birlikte (1948) Dağlarca şiiri “söylemselleşir”. Öte yandan eski anlayışıyla da şiir 
yazmayı sürdürmüştür şairimiz: Aylam (1963), Uzaklarla Giyinmek (1990). Soysal’a 
göre 50 ve 70 arası Dağlarca ünü yanlış bir görüntüyle (Kurtuluş savaşı, Toplum, 
Çocuk) oluşmuş, oluşurken Dağlarca şiiri yitirilmiştir. Bu noktada yapılan Dağlarca’nın 
Eski Türkçe dönemi ve öztürkçe dönemi şiiri biçiminde ayrım bana (zzk) göre yanlış. 
Bunu eski içerik, yeni içerikle anlamaya çalışıyor Soysal. “Dağlarca eski dilin ‘sabit’ 
olanaklarından, yeni dilin ‘kurgusal’ olanaklarına geçmeyi seçmiştir.” (28) 1968-98 
yılları arasında 30 yıllık Dağlarca şiirine göz attığı yerde ise özellikle Haydi (1968), 
Kuşayak (1972), Arkaüstü (1974), Şeyh Galib’e Çiçekler (1986), Uzaklarla 
Giyinmek (1990) adlı kitapların öne çıktığını, yenilik (!) açısından eşsiz olduklarını 
belirtmeden geçemiyor.  Haydi’deki her dörtlüğün bir ‘mikrokosmos’ olduğunu, 
Kuşayak için dünya yazınında çocuklara seslenen böylesi yoğun ve ödünsüz yapıt 
bulunmadığını, Arkaüstü’de bir çocuk-evren yaratıldığını, Şeyh Galib’e Çiçekler’de 
modernlik ve geçmişin birleştirildiğini, Uzaklarla Giyinmek’te ise döneminin en 
‘iddialı’ yapıtı olarak felsefi tematiğin doruğa çıkarıldığını kısaca vurguluyor Ahmet 
Soysal. Poetika artık kendi ölçütlerini koymaktadır. 

Dağlarca’ya Bütüncül Bakış: Üç Başyapıt adlı yazıda umulur ki yukarıdaki 
derme çatma, tümlükten yoksun, aslında çok da özgün sayılamayacak Dağlarca 
yorumları bir çerçeveye oturtulabilmiş olsun. Bakalım.  Yazıda ele alınan üç Dağlarca 
yapıtı: Çocuk ve Allah (1940), Âsû (1955, 1967), Uzaklarla Giyinmek (Sığmazlık 
Gerçeği, 1990). Günümüz eleştirisinin en büyük görevi bu üç yapıtı ‘incelemek’tir. 
Soysal bütüncül bakışın altını çiziyor ısrarla. Kendisi bu yazıda böyle bir şeyi deniyor. 
Önce Dağlarca’nın tasarına, “soru soran bir şiir” (33) adını veriyor: “Bir zamanlar 
metafizik şiir denilen temel şiir güdümünün Türk edebiyatı içindeki en yetkin 
temsilcisidir.” (33) Çocuk ve Allah’taki beyitlere bölünmüş ve karmaşık imge 
yapılarının lirik canlılığı temel soruyu (gizi) ‘çocukluk niteliği’ olarak sergiler. İçkin 
çocukluk, şiiri zamanlayarak, geçmiş/şimdi/geleceği yansılarcasına 
zaman/ölüm/sonsuzluk ekseni oluşturur ve şiirin akışı yumuşaktır. Âsû’da şiirin 
niteliği çocukluk niteliği düzleminden ayrılmıştır artık. İmgesel alan egemenliği 
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azalmış, güncele, gerçeğe yönelik bakış öne çıkmıştır. “Gerçeklik yüzeyinde varlıksal 
anlamın derinliğini yakalama ya da soruşturma, Âsû’yu, Çocuk ve Allah ile başlayan 
soru soran şiir çizgisinde ikinci büyük adım yapmaktadır.” (34) İnsancalık 
(hümanizma) doruk yapmıştır. Söz uzatılmakta, konuşmanın doğal akışını ve 
dizemini yankılamaktadır. Daha az yazı, daha çok söz olarak tınlamaktadır Âsû 
şiirleri. Ama bu doğallık sözü daha kırılgan yapmakta, sessizlik etkisi yaratmaktadır. 
Söz tasalıdır. Rilke’yi (Duino ağıtları, Orpheus Soneleri, 1912-1922) 
anımsatırcasına sürez (zaman) kavramı varlıkları zaman ve yeraşırı birleştirmekte, 
ilişkilendirmektedir. “Ölüleri yok olmamış, dirileri sonluluk’larının içine hapsedilmiş 
kılmaktadır.” (35) (Soysal ‘değirmisel zaman anlayışı’, diyor.) Dağlarca’nın ‘varoluşsal 
zaman metafiziği’nde zaman aşılır, ondan taşılır. Sonuç, çizgisel olmayan bir 
devingedir. Uzaklarla Giyinmek’i yayımladığında ise şair 75 yaşındadır. Soru soran 
şiirine yeni bir açılım getirmektedir. “Düşünsel-tematik yaklaşım iyice açığa 
çıkmaktadır.” (37) Varlık kiplerinin değişik biçimleriyle karşılaşırız. Çağdaş felsefenin 
soruları şiirin gündemindedir. Her varlık kipi ayrı yazı tipiyle sunulmuş ve ağırlıklı 
tema sığmazlık böyle ayrıştırılmıştır. Sığmazlık, insan özgürlüğünün anlatımı, 
‘ontolojik temel’, dil (sözcük) anlatısı, benliğin taşma olgusu, güzellik, varoluş tasarısı, 
doğa olarak belirir şiirde. Ama bu nedenle lirizm yitmiş değildir. Biçimsel yenilikler 
sürmektedir. Böylelikle A. Soysal, Dağlarca şiirine bütüncül bakışın ilk taslaklarından 
birini vermiş olduğunu söyler. 

İkinci bölümde ilk yazı “Vücudu Yaratmak” Çocuk ve Allah’ın çözümlemesi. 
Beden, arzu, pişmanlık kavramları dolayında kitapta yer alan Vücudu Yaratmak 
şiirine odaklanıyor Soysal. Yazının sonunda şöyle diyor: “Çocuk ve Allah’ın önemi, 
Arzunun ve Varlığın ayrı ayrı evetlendiği bir yapıt olmasındadır. Bu arada, Vücudun 
ayrıcalığı belirmektedir: hem Arzuda söz konusu olan Vücut olarak, hem de ‘Varlık 
ilişkisinin’ oluştuğu taban olarak.” (64) Yazarımız ayrıca Lacancı bir Dağlarca 
okuması da öneriyor, şiirde baba örgesine gönderme yaparak.  

Arkasından gelen yazıda yine Çocuk ve Allah’tan bir şiir, Talih Açıklığı 
çözümleniyor. Son yazı Taş Devri (1998) kitabıyla ilgili Dağlarca’nın.  

Şunu söylemek yanlış olmayacak. Dağlarca şiirini dert eden, şiirin tüm 
içolanaklarını ortaya çıkarmaya niyetlenmiş büyük bir anlama çabası, emeği Ahmet 
Soysal’inki ve belki de Dağlarca hakkında yazılmış en içten, dürüst yazılardan biri. 

 
* 
Beyaz Dergisi Dağlarca Özel Sayısı’nda (Sayı 21, 2009) Dağlarca şiirinin o  

zamana değin basılmamış epeyce bir şiiri var. Sonradan yayımlanan kitaplarına 
girmiş olmalı. Çünkü Ahmet Soysal Dağlarca yayımcılığı konusunu üstlenmiş 
görünüyor. Özel sayıda iki de yazı var. İlk yazı Ahmet Soysal’in: Dağlarca, Dün, 
Yarın. Bu yazının önemi kişisel olmasında… Soysal Dağlarca’yla tanışmasından 
başlayarak serüvenini ayrıntılı biçimde anlatıyor. Bu tanıklık Dağlarca’nın büyük, 
evrensel şiir emeği için çarpıcı ve önemli. Kaynak yazı sayılmalı. İkinci yazı Turgay 
Özen’in: “Dağlara bakmak sevaptır”. Övücü, yüceltici bir sunuş... Dinsel vurgusu ya 
da çağrışımı dikkat çekici ama o kadar. 

 
* 
Konur Ertop/ Özgen Kılıçarslan editörlüğünde hazırlanan ve TC Kültür ve 

Turizm Bakanlığı yayını Fazıl Hüsnü Dağlarca kitabı (2. Basım, 2011), Dağlarca 
üzerine ana başlıklar altında değişik Dağlarca incelemelerini bir araya getiren, belki 
de ozanımız üzerine en önemli kaynaklardan biri. Yazıların toplandığı bölüm 
başlıkları ve yazarlar şöyle: Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yaşam Öyküsü (Yalçın R. 
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Yüreğir), Dağlarca’nın Sanatı ve Yapıtlarıyla İlgili Açıklamaları (M. Ünlü, Ö. 
Kılıçarslan, N. Özer), İncelemeler (Düşünce Yapısı: A. Behramoğlu, K. Çubuk; Şiir 
Kuramı: Ö. İnce; Toplu Değerlendirmeler: N. Alpay, O. Kâhyaoğlu, O. Koçak, Ş. 
Aktaş, D. Hızlan, M. Ş. Onaran, F. Andaç, H. Karakuş, M. Cengiz, M. Köz, A. 
Kalender, P. Aka, E. Alkan, V. Timuroğlu; Yapıtlarında Toplum Sorunları: Ö. Yağcı, 
A. Özer, K. Özer, S. Sezer, E. Canberk; Yapıtlarıyla İlgili İncelemeler: Destanlar: B. 
Asiltürk, İ. Kıbrıs; Havaya Çizilen Dünya: M. Öneş, Çocuk ve Allah: M. R. Şirin, H. 
Haşal, A. Afacan, A. Timuçin, S. K. Bayıldıran, B. Tarıman, S. Maden, T. Abacı, T. 
Gönenç; Çakır’ın Destanı: M. C. Doğan; Taş Devri: A. Ada; Batı Acısı: Y. 
Pazarkaya; Aylam: T. Uçarol; Şeyh Galib’e Çiçekler: C. Fedai; Ağıtlar: G. Emre; 
Sığmazlık Gerçeği: M. Asa), Şiir Çözümlemeleri (M. Aydınkal, M. Durak, V. Çolak, 
G. Özmen), Dil (Ö. Sözer, T. Yeşilyurt, V. S. Yelok, Ö. Demircan), Anılar, Görüşler 
(A. E. Mısırlı, K. Ateş, C. Bektaş, O. Caymaz, A. Miskioğlu, M. Başaran, E. Berköz, 
M. Çelik, T. Gönenç), Ölümsüzlerin Gözünden Dağlarca (K. Ertop), Fazıl Hüsnü 
Dağlarca Kaynakçası. Bu değerli, bir tür armağan kitapta 65 dolayında yazıyı ayrı 
ayrı anlamak, değerlendirmek işine girmeyecek, kendimce önemli bulduğum birkaç 
yazıyla cebelleşeceğim. 

Yaşamöyküsü ve kendi anlatılarından çocuk Dağlarca’yı kuşatan aile içi şiir 
ortamını (“evimizdeki şiir havası”) bir kenara yazalım önce: “Evde şiir yazmayan 
yoktu.” (21) Ayrıca Dağlarca ağzından şunu da: “Şiirdeki usun içindedir, ölçülerim, 
uyaklarım.” “Uyak konusu şiirin ‘ulusal’ yapısıyla ilgili ayrı bir konudur.” “‘Haydi’lerde, 
söylemek istenilenin dışında tek harf yoktur.” (36) Bir yerde de şöyle demiş ozanımız: 
“Destanlarımda insanlar arasındaki barış, kardeşlik, özgürlük, yurt özgürlüğü 
amaçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı’mızı anlatan büyük oylumlu yapıtta bile bir damla kan 
yoktur.” (36) Bu düşüncesine katılmakta güçlük çektiğimi söyleyebilirim. 

Özdemir İnce’nin (Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Geleneğin Arka Yüzü, s.50-57) 
yazısının girişinde yaptığı benzetme yerindedir: “Şiiri aramamış onu her nasıl ise 
bulmuştur. Şiiri salgılamıştır!” (50) Dağlarca’nın şiir serüvenini ‘ezberleme-unutma’ 
döngüsü olarak özetleyen İnce, ozanın “ilk şiirlerinde bile Yahya Kemal’in bulduğu 
iddia edilen ‘Türk şiirinin geleneksel sesi’ne bağlanmamış ama geleneksel de 
diyebileceğimiz genelgeçer bir biçim ve bu biçimin ürettiği sesi kullanmıştır,” diyor. 
(52) Ona göre, Dağlarca ilk iki kitabında “geleneğin içinde yazmaktadır.” (53) Çocuk 
ve Allah’a eleştirisi budur. İki kitap da “evrensel şiirsel söylemin farkında değildir.” 
Uyaklama yordamı “manzume havası verir.” (53) İlk üç yapıtı buluşturan ortak payda 
‘mistik boyut’, ‘metafizik’tir. Bunlardaki “hiza ve istikametini gelenekte bulan şiirlerini, 
her türlü hazır bilgi ile yazdı. Âsu’dan itibaren şiirlerinde bilgiyi keşfetti, hazır bilgiyi 
şiirsel bilgiye dönüştürdü.” (57) Yargısı şudur: “İlk üç kitabı değil, (araya başka 
kitaplar girse de) onlardan sonra gelen F. H. Dağlarca’yı dünya şairi yapar.” Gözde 
kitapları, Âsu, Batı Acısı, Hoo’lar, Uzaklara Giyinmek (Sığmazlık Gerçeği)’dir 
Özdemir İnce’nin. Şiirsel söylemi Dağlarca Batı birikiminden özümsememiş, kendi 
başına yeniden bulmuştur ve (şiirde) devrim, “ölçülü, uyaklı biçimsel biçim değil, şiirin 
içerdiği, kapsadığı, soğurduğu, sindirdiği öz’dür. Şiir metninin şiirsel mesajıdır. Şiirde 
devrim olabilmesi için beş duyumuzun algılama sürecinde de bir devrim olması 
gerekmektedir.” (57)  

İki Dağlarca’da (58-61) Necmiye Alpay, Dağlarca’nın ‘modernizm’iyle 
Cumhuriyetin modernizmini birbirinden ayrıştırmak için cerrah çabası içerisinde: 
“Dağlarca’da gerek ulusal izleklerde, gerekse dilsel yalınlık meselesinde belirleyici 
olan, cumhuriyet yönetiminden kaynaklanan bir ahlaki zorlamadan çok, kendi içsel ve 
düşünsel yöneliminde çocukluğu ve halk oluşu, doğal, doğaya bitişik ve yalın olanı 
önemsemesidir.” (59) Dağlarca’yı Cumhuriyet’ten böylece kurtarabildi mi, kuşkulu.  
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Orhan Kâhyaoğlu (Dağlarca’nın ‘Geçiş Dönemi’ Ne Anlama Geliyor? 62-68) 
İnce’nin tersine Çocuk ve Allah’ta ozanın “Türkçe şiirde bir yenilik ve mükemmeliyeti 
yakala”dığını yazıyor. “Yepyeni bir imge evreni kurmuştur. Şiirde metafizik bir algı ve 
duyumsamanın yollarını aralamıştır bu kitap. Baskın olansa sezgileri, dürtüleri ve 
hayal gücüdür (…) (B)enzerine rastlanmamış bir gizemciliği işaretliyordu.” Ama bu 
kitabın açtığı damarı izleyen şair de olmamıştır: “Kendi içine doğru katlanıp yeniden 
vücut bulan bu sarmal şiir hep ufuk açtı, haritasını çizdi, ama bunun içine sızmak bu 
şiire hiç nasip olmadı.” (62) Destansı kitapları için Kâhyaoğlu’nun yargısı açık, kesin: 
“Ama ne yazık ki bu kitapların büyük çoğunluğu resmi tarihin güzellemesi 
niteliğindeydi. Şairin o sonsuz zengin evreni bir hapsoluşa doğru gitmekteydi.” (63) 
Bu tutukluluk dönemiyle birlikte, Dağlarca “kendi şiir özünden (…) uzaklaşmaya 
başlamıştır. Nitekim bu ikilik, bu nüve, metafizik kökenli asıl şiirinin sekteye 
uğramasından çok, varoluşundaki ideolojik basınç, önyargı ve ikilemleriyle, bir boşluk 
dönemini, bu yeni açılım gibi gözüken ideolojik özle doldurmaya çalışmasıdır. Hatta 
bazen, bir zanaatkâr’a dönüştüğünün hiç farkına varmadan.” (63) Bu tutarsız 
genelleme ve (özür dilerim) kavramsal çarpıtmadan sonra eleştirisini ‘dilsel değişim 
sancısına’ taşımasa olmazdı Kâhyaoğlu. “Ama işin ilginci, bu yeni Türkçeyi şiirinde 
belki en iyi estetize edebilen de odur.” (64) Acılı bir çatışkıdan söz eder: Merkezin 
Türkçesi, kırın Türkçesi ve Öztürkçe arasında. Ona göre 1949’dan sonra “resmi bir 
tarihi kutsamasının yanında; şiirinin incelikli, ustalık dolu patikalarından çoğu kez 
uzaklaşıp düz bir yol’a girmesi şaşırtıcıdır.” (66) Kâhyaoğlu’na şaşırtıcı gelen şudur: 
“Ama ‘Çocuk ve Allah’ı yazmış bu kadar yetkin bir şairin, resmi söylemlere bu denli 
kilitlenişi (…)” (67) Kâhyaoğlu’nun İnce’yle buluştuğu bir nokta ise Âsu çıkışı: 
“Metafizik öğelerle, pozitivist algının şiirdeki ‘büyülü’ iç içeliği ortaya olağanüstü, soru 
yüklü şiirler çıkarmıştır.” (68) Kötü olansa Orhan Kâhyaoğlu’nun elindeki önsel (a 
priori) kalıp (şablon, klişe, abak).  

Kâhyaoğlu’nun yazısını düşüngüsel hısımı Orhan Koçak’ın yazısının (Dağlarca 
ve ‘Etkiler’ Sorunu, 69-77) izlemesi rastlantı mı? Koçak, Dağlarca’nın yorumlar 
arasında sıkıştığını ileri sürüyor. Benzeri olmayan, özgün bir yazar (Ataç, Süreya) ve 
Nedim-Yahya Kemal-Nâzım Hikmet geleneğinin sürdürücüsü (M. Fuat). Bu yorum 
çabaları savrukluk olarak nitelenebilir ona göre. Uzun yazıda bir iki dipnotla özellikle 
ilgiliyim. Sayfa 73’teki 3.dipnotta ilginç bir yargısı var Koçak’ın, bunu herkes bu 
kolaylıkla veremez: “Utanç ile suçluluğu ayırt etmek gerek. Utanç Cemal Süreya’nın 
mıntıkasıdır ve tatlı, lezzetli bir duygu olarak belirir. Daha büyük bir mutluluğun ya da 
hazzın ön hazırlığı gibidir. Uyar’da utanç varsa bile hemen suçluluğa ‘evrilir’: Onu 
sürekli negativizme zorlayan, sancılı, kemirici bir duygu. Bu yazının asıl konusu olan 
büyük şairin büyüklüğünün bir kısmıysa bu iki duyguya da ihtiyaç duymamasıyla ilgili 
bence. Genel bir ruhsal ve bedensel kamaşma Dağlarca için yeterli olmuş gibidir.” 
Köyün karşısında eziklik izleğine bağlı olarak Dağlarca’ya yer arayan ve onun ‘şehir 
şiirlerini’ Çamlıbel ile Külebi arasına yerleştiren Koçak, ustası Necip Fazıl’ı bu konuda 
çok aştığını belirtir. (75) Neredeyse Cumhuriyetin kozmopolitizminin sancısını 
çektiğini, ideolojinin suçluluğunu taşıdığını, bu suçluluğun onu kollektif projeye 
iliştirdiğini (anti-kozmopolitizm) demeye getiriyor: “Dağlarca’nın şiiri bu düğümlenmeyi 
hem kaydediyor hem de daha güçlü bir çekimin varlığına işaret ederek onu kısman 
hükümsüzleştiriyordu: Ölüme zaten gebedir bu namuslu köy, bu namuslu geçmiş, 
beni şehirlerin hayat denilen altın piçi çekiyor.” (77) Ona göre Âsu’dan sonra 
Dağlarca şiiri gevşemiş, şehrin yerini ‘kozmos’ almıştır. Kâhyaoğlu gibi Dağlarca 
şiirini çözümlemek için Cumhuriyet’i tokatlamadan edemeyen iki dev (!) 
eleştirmenimizden ötekisi Orhan Koçak Dağlarca’yı aradan sıyırıp kurtarma 
çabalarında bana göre pek başarılı olmasa da (elmalar armutlar fena halde karışıyor) 
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bu ağırbaşlı (!) yazısının sonuna düşürdüğü dipnotu alıntılamadan geçemeyeceğim 
ibret-i âlem için: 8.dipnotta yenen naneye bakar mısınız? “Genel Kurmay artık ne 
zaman bir şiir ödülü açacak? Sadece başarısız ressamlar değil, bazı en büyük şairler 
de Harbiye’den çıktı. Bazı oğullar da bu kategoride. Jüride Özdemir İnce, Ataol 
Behramoğlu ve Tahsin Yücel olabilir. Belki Füsun Akatlı.” (77) Dipnotlar okunmaz mı? 
Saygısızlıktır. 

Çocuk ve Allah’ta şiir dili ve söyleyişle ‘ben’ çevresinde kozmik dünya 
arasındaki ilişkiler (sonsuzluk, Tanrı, varlık, ben) imgelenir diyen Şerif Aktaş (‘Çocuk 
ve Allah’tan ‘Toprak Ana’ya Fazıl Hüsnü Dağlarca, 78-82), ozanın bir duygu 
durumunu aşama aşama gelişimi içinde yansıtmadığını, belli bir andaki görünüşün 
Divan şiirinde olduğu gibi değişik yönleriyle betimlendiğini söylüyor. 

Ahmet Soysal ve İnci Enginün’ü kaynak olarak kullanan Doğan Hızlan 
(Dağlarca’nın Kuşatıcı Şiiri, 83-89) “soğuk, mesafeli ama olağanüstü etkileyici bir 
erotizm”i ıskalamıyor (85) ve şöyle diyor: “Dağlarca’nın şiir dünyası nasıl başladıysa 
öyle devam etti. Belki de onun ustalığının gizi buradır. Gelişme göstermedi, çünkü ilk 
şiirinden son şiirine kadar yakalamayı başardığı eş seviye, gelişmiş bir şiirin en büyük 
ispatıydı. İmge yapısı, dize kuruşu, söz dizimi ilk şiirden itibaren aynıdır ama buna 
karşılık bu aynılık tema’da, konularda çeşitlenir.” (85) Yine katılması güç bir yargı 
benim açımdan. 

Mustafa Şerif Onaran için (Dağlarca’nın Şiirini Anlamak, 90-96) Dağlarca’nın 
şiiri, “çocuğun bilinmez evreninden, evrenin uzağındaki bir yıldıza, toprağın 
yalnızlığından, o toprağa karşı insanın yazgısına, o toprağı yurt haline getirmek için 
girişilen savaşlara, ölüme karşı direnirken insanın kendiyle, Tanrı’yla giriştiği 
savaşıma, insanlığı yok etmeye yönelik kötücül girişimlerden iç dünyanın aydınlığına 
çekilerek kendini tanımanın dinginliğine, Türkçenin büyüsünden imge zenginliğine 
doğru dilin gücüne inanmanın çoğalttığı bir insanlık destanı”  iken (96) Feridun Andaç 
için (Dağlarca’nın Şiir Evrenine Bakış, 97-101) “varoluşsal bir yolculuktur.” (97) 
Andaç’ın yazısı bu derlemenin en önemli yazılarından biridir. Ona göre, “Sözü ve 
düşü şiir(in)de böylesine içselleştirerek ‘nesne’leştiren bir başka şair yok.” (101)  

Metin Cengiz’in yazısının (Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiirine Kuş Bakışı Değiniler 
ya da Farklı Okumalar, 109-115) bir iki yerinde yerimden hoplamışım bayağı. Şu 
tümce için ne diyeceğimi bilemiyorum: “Kısaca Nazım ne denli sınıfsal duruyorsa 
Dağlarca ulusal sözcü olma yönünde konuşlanmıştır.” (113) Dağlarca ona göre 
devletin yapısına zümre ve sınıflar arasında sorunlar açısından bakmamıştır. Büyük 
şairliği yapıtının niteliğince sorunları ulusal çerçevede kavrayışından kaynaklanır. Üç 
kitabı ayırır Cengiz: Çocuk ve Allah, Âsu, Haydi. 

Erdoğan Alkan (Bozkır’ın Destancısı Gizem’in Şarkıcısı, 136-142) 
Garipçiler’den başka olarak Dağlarca şiirinde ilginç bir özelliği saptar: “Oysa genç 
Dağlarca’da dize, yoğunluk bozulmasın, sözcüklerin bilinçaltından bilince akışına ölçü 
ve uyak engel olmasın diye özgürleşir. Önemli olan budur, özgür dizeyi Garipçilerden 
önce kullanmış olması değil.” (137) Alkan Çocuk ve Allah için ‘süpernatüralizm’ 
kavramına başvuruyor. (138)  

Vecihi Timuroğlu’nun önemli ve tartışmalı yazısı (Fazıl Hüsnü’nün Şiirinde 
Özdekçi Dünya Görüşü, 143-169) Dağlarca’yı gizemci şair yapan anlayışlara 
verilmiş bir yanıt. Ona göre bu anlayıştakiler genç Fazıl’da doğa-doğaüstü çelişkisine 
saplanıp kalıyorlar, oysa şiiri özdeksel yaşama dönüşle tamamlanmaktadır. Hemen 
dünyaya dönmüştür. (144) İlk şiirlerinde açıklamaları en güçsüz yanını oluşturur 
Dağlarca’nın.  Ama dışyapı düzgüsü, kurgu bundan çok etkilenmez. 50’lerden sonra 
eleştirel gerçekçiliğe (toplumcu) yakınlaşan Dağlarca Türkçede yer yer savruktur ve 
tarihi özdekçi diyalektik bir görüngeye yerleştiremez. Son dönemlerinde “sanki, 
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kendisi için şiir söylüyor gibidir.” (164) Timuroğlu’na göre de, şiirinde gerçek dönüşüm 
Âsu iledir. 

Mustafa Ruhi Şirin Dağlarca’ya sağdan bakışın tipik örneklerinden birini verdiği 
yazısında (Dağlarca Şiirinde İki Çocuk Gövdesi, 224-229), Cemal Süreya’ya 
katılarak Dağlarca şiirinin gittikçe soyutlaştığını (224), Ebubekir Eroğlu’na katılarak 
kozmik bakıştan uzaklaştığını ve nedeninin Eroğlu’nun belirttiği üzere “çağrışım 
zenginliği kazanmamış kelimelere fazlaca yer vermesi” (226) olduğunu söylüyor ve 
bunu “ısıdan uzaklaşma” olarak adlandırıyor. Âsu’dan sonra ses ve ısı azalması söz 
konusu Şirin’e göre. Bu durum toplumcu şiir dönemlerinde doruk yapmıştır. Son 
dönem çocuk şiirleri de bundan payını almıştır. 

Hilmi Haşal’ın (Şiirin Sonsuz Çocukluğu: Fazıl Hüsnü Dağlarca, 230-235) 
yorumuna katılmamak zor: “Dağlarca şiiri denince anlamlı, yalın söylemin izlek 
çeşitliliğiyle, imge çarpıcılığıyla okura en kestirme yoldan ulaşan şiir anlaşılır. Zira 
Dağlarca’nın şiiri hem kalabalık hem de yalnız bir evreni içerir. Okuyanda bıraktığı ilk 
etki, dilin ulaştığı çağrışım ufkudur, hecelerden oluşan gökkuşağı… Ne denli sade 
söylemle ve ne denli iletiyi gözeten bütünlükle sunulmuş bir şiir olduğu tartışılmaz. 
Konuca (tematik) zenginliği, sözcükleri daha da bereketli kılıyor ve daha bir cömert 
paylaşıyor. Dağlarca şiirinin doygun ve bilge tonuna uygun izlekle, dünya ve doğa 
içinden kaygı yansıtmaları, derindeki çocuğun gücünden kaynaklanmaktadır. 
Denebilir ki miras bıraktığı büyük şiirin en temel özelliği, derinindeki sonsuz 
çocukluktur. Bütün kitapları üzerinde yapılacak bir inceleme kazısı, bu zenginliği daha 
da berrak gösterecektir. Nerdeyse bütün şiir serüvenine sinmiş dünya görüşünü 
temsil eder, dizelerdeki çocuk ışığı, insanoğlunun ruhsal gizemini yansıtır. 
Dağlarca’nın sözcükleri hep canlıdır, kuştur, çiçektir, gölgedir, renktir, kokudur… 
Bunların da ötesinde ve etkin biçimde, çocuk merakını, naifliğini, duygu ve akıl 
zindeliğini barındırır içerisinde.” (230) 

Afşar Timuçin’in yazısının başlığını vermekle yetineceğim: Benim İçin 
Dağlarca ‘Çocuk ve Allah’ Şairidir. (240-242) 

Sabit Kemal Bayıldıran’ın yazısı (Dağlarca: Kâinatla Yaşıt Çocuk, 243-253) 
yöntemiyle ilgimi çekti. Hem yapıtın değerlendirilmesine ilişkin sayısal verilere 
başvurması, hem de Dağlarca şiirine ilişkin ilginç görüşleri yansıtması Dağlarca şiir 
çözümlemesinin veri boyutu üzerine örneği az görülen bir makaleyi önümüze 
getiriyor. Veriler Çocuk ve Allah’ın yayıncılık dünyamızda yerine odaklı ve 
antolojilerde kitabın yerini, ağırlığını araştırıyor öncelikle. Bayıldıran’ın 
saptamalarından birkaç örnek: Necatigil’deki şiir işçiliği Dağlarca’da yoktur, ilk iki dize 
gücü ve uyaklama arkasından gelen dizelerle dolduruluyor. Parça güzelliği yerini 
bütün güzelliğine bıraktığı için şiiri (Çocuk ve Allah: Ağır Hasta) bunca sevilmiştir. 
Onda öyküleme olmadığından betimlemeye yer verilmez. Kimi sözcük ve kavramları 
(Çocuk ve Allah) Necip Fazıl ve Ahmet Hamdi’ye özgüdür (sükun, ruh, günah, 
ebediyet, ayna, Allah, altın sonrasızlık, ruhtan bir heykel, yıldızların mavi sükunu, vb.) 
Bir yerde Ahmet İnam’a katılır: “İnam’ın Dağlarca şiirinde toplumcu dönemde de 
‘mistik heyecan’ın sürdüğünü söylemesi ilginç bir saptama.” (256)  

Kitabın en önemli yazılarından biri de Tahir Abacı’nın Şiir Kitapları 
Sözlüğü’nden alıntılanan Çocuk ve Allah Bölümü. (‘Çocuk ve Allah’, 268-269) 2 
sayfa ama yoğun ve anlamlı, doğru gözlemler, saptamalar, yargılar bütünü. Tümünü 
alıntılamam gerekiyor gerçekte ama yapamayacağımdan bir tümceyle geçiştireceğim. 
Çocuk ve Allah için şöyle diyor: “Sadece bir çocuğun gelişimini değil, ‘insan’ın bir 
yanıyla hayat içinde, bir yanıyla tümel evren içinde geçirdiği evrelerin odak yerlerini 
birleştiren bir parabol bu.” (269)  
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Çok önemli bulduğum bir diğer yazı da Celâl Fedai’nin (Dağlarca’da Şiirin 
Rejenerasyonu Sorunu ve Şiirde Yeni Hünerler, 311-318). Şeyh Galib’e Çiçekler 
odaklı bu yazısında Fedai, daha yazısının başında ozan için ‘şair-i maderzat’ deyimini 
kullanıyor. Nedeni, Dağlarca’nın bambaşka “şiir biçemlerinde muhteşem Türkçesiyle 
öyle ikâmet ediyor ki, ne çocuk şiirlerini, ne epik şiirlerini ne de kimi deneysel çabalar 
taşıyan girişimlerini diğerlerinden daha tercihe şayan” bulamayışımız. (311) Önemli 
olan şairin şiirini fetişleştirmemesi, “onda kendisi için vazgeçilmez hayatiyeti kavramış 
bilincidir.” (312) Rilke adını anmadan onun rejenerasyon tasarını Dağlarca’ya taşıyan 
Fedai, onun Türkçe’de ya da Mevlana’da yaşamadığını, olduğunu ileri sürer (ontoloji). 
(313) Öte yandan “anlamın ve sesin birbirine olan refakati, şair için de okur için de 
bilinçli bir şekilde ‘sorunlu’ kılınmıştır.” (316) “Karşımızdaki yapının semantik tabakası 
en az yapı kadar girifttir. Ancak içinden çıkılmaz da değildir. Dikkatli bir göz, 
Dağlarca’nın niyetini okuyabilirse kendi okuma girişiminde bir bütünlük oluşturabilir. 
Bu da onun yorumudur, yaratımıdır.” (316) 

Meral Asa (Kozmo-Poetika Olarak ‘Sığmazlık Gerçeği’, 326-338) bu ilginç 
yazısında şunları söylüyor: “Entelektüel iddiası yoktur. Onun için ‘okulsuz’ anlamına 
gelen ‘Tek Başına Bir Okul’ efsanesi türetilmiş (Hızlan:1966:49), övgü mü yergi mi 
olduğu anlaşılmayan bu ‘özdeyiş’, kuşaktan kuşağa aktarılarak yeni Türk şiiri 
eleştirisinde Dağlarca’yı neredeyse ‘ümmi’ bir çizgiye yerleştirmiştir. Dağlarca şiiri 
taklit edilmeye uygun değildir. Onun için ‘etkilememiş’ ve ‘etkilenmemiş’ zannedilir. 
Türk şiir eleştirisi için onun etkilendiği kaynakları keşfetmek mümkün olmamıştır. Bu 
kaynakların kazısına çıkabilmiş tek çalışma Berlin’li bir filoloğa aittir (Kraft, 1978). (…) 
Dağlarca şiiri daha çok şairlere ve dilcilere hitap eder.” (336-7)  

Mustafa Durak’ın önemli yazısını da en azından burada imlemek isterim: 
Edimsel Anlam- Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiiri, 346-367).  

Yine ilginç bir yazı Veysel Çolak’ınki: Dağlarca’da Poetik Arayış: ‘Fiilsiz 
Dünya’, 368-372. 

Önay Sözer yazısında (Dağlarca ile İlk ve En Eski Sözün İzinde, 382-385) 
şöyle diyor: “Onun şiirinin palimsest etkisi, belirsiz anlamlı ‘sürez’, ‘Âsu’ vs. gibi 
sözcüklerin, silindiği için okunamayan ilk sözün yerine yazılmış olmasından 
doğmaktadır. Bütün bu sözcükler, gevşek dokulu, fakat aynı zamanda 
devrikleştirilebilir sözcük düzeninin içine alınmıştır. Bu da onların en son 
belirlenimlerine kavuşması için değil, kendi anlam olanaklarına açılmaları içindir. 
Şiirsel tümcenin öznesi de böylece göreli olarak kendisinden sonra gelen tümce 
parçalarından bağımsızlaşır. Ancak bu kopma, artık bundan böyle ilk sözün belirsizlik 
içinde belirlenebilir çağrışımlarıyla, artık duyulmayan fakat tam da duyulmama 
nedeniyle yeniden duyulacak olan çınlamasıyla bir ilişki demektir. İlk ve en eski sözün 
dirilmesi şiirin ta kendisi oluyorsa bu, öyle olduğu gibi bulunduğu için değil, birçok 
deneyişler ve az rastlanan örneklere göre yeniden icat edilmeye izin verdiği içindir.” 
(384-5)  

Veli Savaş Yelok (Dağlarca’nın Dili Üzerine, 389-393) yazısında yanlış bir 
(dural) dil kuramından yola çıkıp Dağlarca dili değerlendirmesi yapıyor.  

Ömer Demircan (Dağlarca ve Türkçe, 394-434) “sözlüğünden dışladığı 
yabancı sözcükler işini oldukça güçleştirmiş,” diyor. (397) Ona göre, Dağlarca, “dil 
devrimine başlangıçta uzak kal”mıştır (398) 1951’den sonra (Anıtkabir) öz Türkçeci 
tutumunu sorgulayan ozan için büyü bozumu gerçekleşmiştir. İkinci Yeni’yle örtüşen 
bu dönemde “artık Dağlarca yalnızca öz Türkçe sözcükler, biçimler ile dizimsel 
işlemler kullansa da o yolun şairleri de benzer işlemler kullandığı için, Dağlarca’nın 
İkinci Yeni sözel işlemlerinden etkilendiği söylenebilir. Yoksa ‘içten içe öyle bir ön 
hazırlık yapmış’ mı demeli?” (400) Uzun ve önemli dil çözümlemesinin bir yerinde 
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eleştirisi şu (Bence haksız): “Yeni biçimlere anlam yüklemek iyi de şiirde onlara 
çağrışım bağlamak, sanıldığınca kolay değil.” (410) Hatta Demircan’a göre, kimi 
yerlerde salt “uyak amaçlı yapay bir seçim öne çıkıyor.” (410) Demircan yazısından 
(kuramsal bağlamda) biraz düşkırıklığı yaşamadığımı söylemeyeceğim. Ama kuram 
bağlamı derken aslında demek istediğim kuram-edim (kılgı, eylem, fiil) bağlamı. Yani 
dilin uygulamada (pratik) gerçekleşimi.  

 
* 
2014 yılında Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) bir Dağlarca 100 Yaşında 

sergisi gerçekleştirildi ve Yapı Kredi Yayınları serginin tanıtım kitapçığını (katalog) 
bastı. Derli toplu, nitelikli bir yayın olarak Dağlarca hakkındaki kaynakların içerisinde 
geçmesi doğal. Yasemin Arpa ve Ertan Mısırlı’nın sunuş ve giriş yazılarından sonra 
bol fotoğrafla beslenen kitapçık, sergi içeriğini bire bir sunuyor. 

 
* 
Bana göre Dağlarca hakkında kaynaklar içinde en yakın tarihli (2015) ve en 

yetkini, dizgesel bir tümlükten yoksun olsa da Haydar Ergülen’in Dağlarca İçin 94 
Cümle adlı yapıtı. Belki gelecekte Dağlarca hakkında bir çalışmaya evrilebilecek bu 
kitap Ergülen’in kişisel Dağlarca notlarının birikimi ve sunumu şimdilik. Ama 
saptamaları, yargıları, arkasındaki başvuru kapsamı sanırım zamana yayılarak 
düşülmüş bu notları ayrıcalıklı kılıyor. Bir yargı tümcesini onunla ilgili bir yorum izliyor 
ve toplam 94 tümce söz konusu.  İlkinde kitabın yapısını ve yöntemini anlatıyor  
(1.Dağlarca bu cümleleri kesinlikle beğenmezdi!). Ona göre “bu kitabı Dağlarca 
görse, okusa kesinlikle beğenmezdi.” (10) 2. tümce şu: “Dağlarca’nın zirvesi 
Dağlarca’dır.” (11) Burada Ergülen, en sevdiği Dağlarca kitabının Çocuk ve Allah, 
en sevdiği şiirin ise bu kitaptaki Ağır Hasta olduğunu söyleyerek, artık sarsılmazca 
yerleşik ortalama kanıyı paylaşıyor. 3. tümce, Dağlarca şiirinin, “aşkın ve bilgeliğin 
en yüksek birliği” olduğu yönünde. (13) 4.Dağlarca evrensel bir yürekle sevmenin 
şiirini yazmıştır. (14) Dağlarca’nın evren sevgisi ‘insancıl’lığa sığmaz. 5. tümce: 
Dağlarca, tek başına bir şiir ülkesidir. (15) Bu tümcesini Özdemir İnce ile 
doğruluyor Ergülen. “Kendi başına bir ulus idi.” (Öİ, 15) 6. ‘Başkalığın tehlikesi’ne 
rastlanmaz Dağlarca’da. Sayısız şiir yazmasına karşın yine Dağlarca olarak 
kalmıştır, öyle çoktur ki başkası olması olanaksızdır. (16) 7. Dağlarca tek başına bir 
okuldur. Doğan Hızlan’ın sözü. İlginç olan bir öğrencisinin olmaması. Ardılı yoktur. 
Yoksa Süreya’nın yazdığı gibi, “Dağlarca etkisine giren herkes şiiri bırakmış” mıdır? 
(17) 8.Dağlarca okulunun tek öğrencisi şiirdir. Dağlarca şiiri eğitir, dili eğitir. 
Canavarı evcilleştirir. (18) 9.Dağlarca için şiirden başka yazı yoktur. Yazmak şiir 
yazmaktır, yazı şiir, şiir yazıdır. Hatta başka bir yaşam da yok. Şiir yaşam, yaşam 
şiirdir. (19) 10.Dağlarca tepeden tırnağa şiirdir. “Yapıtlarımın hepsi bakışlarımdır 
benim. Onlarla görmek isterken görünürüm de.” (Dağlarca) (20) 11.Dağlarca en 
‘genç’ iki şairden biridir. Diğeri İlhan Berk’tir. 12.Dağlarca her zaman ‘yeni’ bir 
şairdir. Her şeyi erken, yani önceden yazmıştır. Bu nedenle büyüklüğü hep kabul 
edilecek ama anlaşılamayacaktır. 13.Bir ‘Dağlarca Enstitüsü’ kurulmalıdır. 
14.Dağlarca tek başına bir ‘antoloji’dir. Şiir antolojilerinde yer almak istememesi 
belki bundandır. 15.Dağlarca bir ‘başyapıt’dır. 16.Dağlarca için dünya düzyazı, 
evren şiirdir. 17.Dağlarca’nın yazdığı bir ‘meta-şiir’dir. “Dağlarca şairliğin de şiirin 
de ötesinde bir konuma sahip.” (27) 18.Dağlarca bir ‘düşünce şiiri’ yazar. “Varlığı 
sorgulayan, fizikötesini kurcalayan ve imgelerle düşünen bir filozof görürüz 
Dağlarca’da.” (28) 19.Dağlarca belki de bir ‘Şaman’dır. “Doğaya bunca yakın, her 
şeyini doğadan devşiren bir başka şair anımsamıyorum.” (29) 20.Dağlarca’nın şiiri 
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‘ilkel’ bir şiirdir. “Çocuk ve hayvan, Dağlarca şiirinin iki ana temasıdır (…) Çocuk 
saflığı, özü, hayvansal ilkelliği, yabanıl olanı imler.” (30) 21.Dağlarca bir ‘sınav’dır. 
(31) 22.Bir Dağlarca mı, çok Dağlarca mı? “Evet, ‘bir’ Dağlarca var ama onun 
içindeki ‘çok’luğu biz değil, o değil ancak Tanrı bilebilir.” (32) 23.Dağlarca şiirinin 
yaşı yoktur. “‘Tarih’e değil, zamana kök salmıştır diyebileceğimiz böyle bir şiirin 
elbette ‘yaşı’ da olmayacaktır.” (33) 24.Dağlarca’da ‘gençlik’ kadim bir kavramdır. 
25.Dağlarca yok, artık okuyabiliriz! Kim onun tüm şiirlerini okumuştur? Belki Ahmet 
Soysal. (35) 26.Dağlarca ‘öldükten sonra da yaşayacak!’ 27.Türkçe Dağlarca’ya 
yetişmeye çalışacak. “Türkçe ‘uluslararası’ bir dil olamadı ama Dağlarca’nın 
sayesinde ‘evren’sel bir dil oldu. Zaten şiirsel bir dildi, Dağlarca’yla ‘göksel’ bir dil de 
oldu. Doğasal bir dil, çocuksu bir dil oldu, bitki dili, hayvan dili, çiçek dili, ağaç dili de 
oldu.” (37) 28.Dağlarca apayrı bir ‘Türk şiiri’ydi. “Bütün Türk şiiri Heybeliada’ysa 
sözgelimi, Dağlarca’nın şiiri tek başına bir Büyükada’dır.” (38) 29.Dağlarca’nın şiiri 
bir buluşmadır. “Geleneği olmayan iki şairden biridir. Diğeri Ece Ayhan.” (39) 
30.Dağlarca, son mektubunu Sait Faik’e yazdı. (40) 31.Dağlarca ‘adanmış’ bir 
şairdir. Nazım gibi o da büyük yaşam şiirine varlığıyla katıldı. (41) 32.Dağlarca 
‘imgeleriyle düşünür.’ (42) 33.Dağlarca ‘geleceğin şiiri’ni yazmıştır. “Nasıl 
okuyacağız? Elbette son çocukluktan ilk çocukluğa doğru yani son yapıtından ilk 
şiirlerine doğru.” (43) 34.Dağlarca’yla bir ‘şiir çağı’ kapandı. 35.Dağlarca’nın en 
sevdiğim şiiri hâlâ ‘Ağır Hasta’dır. 36.Dağlarca şiiri, şairler kadar felsefecileri de 
ilgilendirmiştir. (51) 37.Dağlarca’ya göre ‘Sözcükler olmazsa insanlar yoktur.’ 
“İnsandan önce vardı sözcükler, şiir’den sonra da olacaklar!” (53) 38.Dağlarca’nın 
yazdığı ‘açık şiir’dir. Ergülen’in kastettiği, Dağlarca şiirinin ‘dışarlıklı’ olduğu. Evrene 
açıklık ve evrenin şiirine açıklığı. (54) 39.Dağlarca etkilemez, fena çarpar! Dağlarca 
şiir atamız, Ergülen’e göre. “Yalnızca benim değil ama pek çok şairin çok etkilense de 
bu etkiyle yazabileceği bir şiir değil Dağlarca’nınki.” (55-6) 40.Dağlarca ‘karanlık 
yolunda yalnız’dır. Mehmet H. Doğan şöyle demiş: “Dağlarca’nın ilk kitabı Havaya 
Çizilen Dünya’daki (1935) bazı şiirler dışında yerli ya da yabancı herhangi bir şairden 
ya da akımdan etkilendiği söylenemez.” (57) 41.Dağlarca için ‘Dildeki Bilgisayar’ 
dildeki doğa demektir. (58) 42.Dağlarca sondan başa doğru okunmalıdır. 
Ergülen’e göre Dağlarca yapıtı olgunluktan çocukluğa evrildi, bu yüzden sondan başa 
okumalı onu. (Doğan Hızlan da genel olarak böyle bir okuma öneriyor sanırım.) (59) 
43.Dağlarca en ‘büyük’ ve en ‘küçük’ şairimizdi. “Hep çocuklara göz kırptı.” (60) 
44.Dağlarca ‘çokuluslu’ bir şiir yazdı. (61) 45.Hurufi alfabesinin ilk büyük 
harfidir Dağlarca. “Bir sonsuzluk alfabesini yazmaya çalışır.” (62) 46.Dağlarca’nın 
düşünceleri resmî, şiiri sivildir. “Dağlarca şiiri üzerine okuduğum yazılarda hiç 
‘ironi’ geçmiyor fakat bazen asıl ironi şiirlerde değil, şairiyle şiiri arasındaki ilişkide, 
benzerlikte ya da farklılıkta aranmalıdır. Tıpkı Dağlarca’nın görüşünün resmî, 
şiirininse belki başka şairlerin hiçbirinde olmadığı ölçüde sivil olması gibi. Fakat 
buradaki ‘sivil’liği, kendileri de zamanla değil, hemen ‘resmî’leşen günümüz sivilleri ve 
sivilliği gibi okumamak ve anlamamak kaydıyla. Yoksa Dağlarca’nın hem hatırasına 
hem de şiirine saygısızlık olur böyle bir tanım.” (64) 47.Dağlarca büyük bir şakadır! 
“Dağlarca: Çocuklar gibi doymak ve yetinmek bilmeyen, çocuklar gibi hırçın ve yine 
çocuklar gibi neşeli, muzip, dalgacı, şen. Şimdi bana öyle geliyor ki böyle bir şiirin 
imkânı yoktur, böyle bir şiir yazılmamış, böyle bir şair yaşamamıştır. 150 civarında şiir 
kitabı da ona ait değildir. Türkçeyi de uzay katına o çıkarmamıştır. Büyük bir çocuktur 
Dağlarca, büyük bir şakadır!” Ergülen ekliyor: Şimdi Dağlarca okumanın zamanıdır. 
“Büyüklenme değil, büyülenme zamanıdır.” (65-6) 48.Dağlarca’yla şiir, sonsuzluğu 
saymayı öğrenmiştir. (67) 49.Dağlarca’nın büyüklüğünde destansı bir yan 
vardır. “İyi şair iyidir. Büyük şair, zordur. Kendine de zordur, şiire de zordur; okura 
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da, yazana da, başka şairlere de zordur.” (68) 50.Dağlarca’dan İçeri Sait Faik. (70) 
51.Başka bir Çakır’ın şiiri. Sait Faik, genç şair Dağlarca’yı beğenirmiş. ‘İçeri Sait 
Faik’ büyük bir çocuktan büyük bir çocuğa yazılan bir kitap. (73) 52.Dağlarca’ya 
mektubumdur. (75) 53.Dağlarca rakısı. (77) 54.Dağlarca en büyük çocuktur. (79) 
55.Dağlarca çocukla çocuk, bitkiyle bitki olur… “Çünkü Dağlarca ‘türcülük’ 
yapmaz.” (80) 56.Dağlarca, hayvanı şiire sokmuştur. Şöyle de söylenebilir 
Ergülen’e göre. Hayvanlar şiire kavuştu, hayvandaki şiir açığa çıktı ya da şiir, 
Dağlarca’nın içindeki hayvandır. (82) 57.Dağlarca ‘fantastik’ şiirin de öncüsüdür. 
Fantastik ve fizikötesi bir araştırmadır Dağlarca şiiri. (84) 58.Dağlarca şiirinde 
çocuk adeta Tanrı’dır. “‘Çocuk’ ve ‘Allah’ karşı karşıya gelmez onun şiirinde.” (87) 
59.Dağlarca çocukları çok sevenleri, çok sever. Sait Faik gibi. (88) 60.Dağlarca, 
‘çocukluğun binyılları’dır. Dağlarca şiirinde çocuk biri, kişidir. (90) 61.Dağlarca’dan 
öğrendiğim bir şey var. Şiir sunulmuş bir armağandır insana. (91) 62.Dağlarca: 
Büyük şiirin tanımıdır. (93) 63.Dağlarca her şeyi şiirle dener. (94) 64.Cemal 
Süreya’nın deyişiyle, Dağlarca bir ‘madde mutasavvıfı’dır. “Bu ‘ulu’luk karşısında 
ben ne diyebilirim ki, ‘insanın, bitkinin, hayvanın, tabiatın, yeryüzünün, gökyüzünün, 
kısacası dünyanın ve kâinatın büyük ve büyülü belleğidir Dağlarca, şiiriyle de 
söyledikleriyle de’ demekten başka?” (96) 65.Dağlarca’nın kayıp şiiri. (97) 
66.Dağlarca borçlu ölmedi.  “Ünü değerine henüz yetişememiş bir şairdir.” (102) 
67.Dağlarca’ya göre, ‘şiir, ödenmelidir.’ Ozan için şiir ‘biri’ydi. (103) 68.Dağlarca 
bir gezegendir. “Sözcüklerden bir gezegen, Dağlarca gezegeni.” (104) 69.Şiiri gibi, 
düşüncesi de Dağlarca’dır. “Dağlarca’ya göre şiirle söylenmeyecek hiçbir şey 
yoktur. Hatta şiirle anlatılamayacak bir şey de yoktur.” “Yaşama düşündüğü gibi 
düşünür şiiri de. Ve bu düşüncesini de şiiri neredeyse bir ‘sonsuzluk’ biçimi olarak 
tanımlayarak var eder, sürdürür. Şiirle yaşamak ve şiirden başka bir yaşamı 
olmamak, belki de gerçek yaşamın şiirle olması, şiir olması onda yalnızca poetik 
değil, daha da önemlisi politik ve ontolojik, yani varlıkbilimsel bir görüştür.” (105) 
70.Dağlarca evreni yalın bir kavrayışla açıklar. Dağlarca ‘madde mutasavvıfı’dır 
(Cemal Süreya). (107) 71.’Garip hayvanlar tarafından koklanmış bir şiir’dir 
Dağlarca şiiri. (109) 72.Dağlarca hiç usta olmadı, hep aradı. “Dağlarca’nın bunca 
kitap yazmış olmasının tek anlamı hiç kuşkusuz şiirdir ama şiirin anlamı da yolu, 
arayışı, yaşamı, doğayı, varlığı sürdürmektir. Bunun yoluysa usta değil, meraklı 
olmaktır. Hep aramaktır. Kitaplar bu yolda, bu arayışta birer uğraktır.” (111) 
73.’Destansı’ bir şair olarak Dağlarca bir destan şairidir. Evrensel bir destancıdır 
Dağlarca. “ ‘Dünya’ görüşü olan, dünyayı gören, dünyayla dertlenen evrensel bir 
şairdir.” (113)  74.Dağlarca ‘bireyin destanı’nı yazdı. “Doğrusu Çakır da ‘Garip’ten 
çok İkinci Yeni’nin kahramanları ya da anti-kahramanlarını daha çok andıran bir tiptir. 
Özellikle de varlık sebebi olan arayışıyla. Sanki bu arayış biraz da Çakır’ın şahsında 
şairin şiir arayışının, yani o yolculuğun kendisidir. Oktay Rıfat’ın deyişiyle ‘Hayatın 
destanıdır; akıllı olmaktan değil, canlı olmaktan doğan hazları, korkuları, şüpheleri, 
sevinçleri anlatmaktadır.’ Çakır’ın Destanı’nda  ‘şehvet ve aramak iki kol halinde’ 
uzanırken evrende insanın yalnız olmadığını hissettiren ağaç, su, kuş ve böceğin 
farkına varır ve ‘Çakır, varlığını bunlarla doğrular ve bunlar, onu ‘büyük 
yaşaması’ndan hisse alır. Bunu ‘sonsuzluğa hazırlık hali’ olarak anlar. ‘Hayvanların 
bakışlarındaki zevk’le derisindeki neşe’nin aynı olduğu bilgisine ulaşır.’ (114)  
75.Dağlarca çok başyapıtlı bir şairdir. Ergülen’in seçimi: Çocuk ve Allah, Taş 
Devri, Uzaklarla Giyinmek (Sığmazlık Gerçeği). (115) 76.Dağlarca’nın ‘geçiş 
dönemi ne anlama geliyor? “İstiklâl Savaşı-İnönüler, İstanbul-Fetih Destanı, 
Anıtkabir kitapları ilki 1949’da, sonuncusu 1953’te yayımlanan ‘geçiş dönemi’nin 8 
kitabıdır.” (Cemal Süreya: Şapkam Dolu Çiçekle) (116) “Asu, Ahmet Soysal’in 
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sözleriyle, ‘Çocuk ve Allah’ın masalsı büyüsünden yoksun olsa da, ‘şairin kozmik 
algılayışıyla maddeci yanının çatışkısı noktasında’ beliren bir şiirdir.” (116-7) 
77.Dağlarca’ya göre savaşta insanlar kördür! (118) 78.’Savcıya’ şiirini Karşı-
Duvar dergisinde okumuştum. (119) 79.Dağlarca’nın ‘okunmaz dili’ mi var? 
(121) 80.Dağlarca taşıl tanımlanır? ‘Doğuştan şair’, ‘anadan doğma şair’, ‘çıplak 
şair’, ‘şiir fabrikası’ (M. Fuat), ‘şiir tankeri’ (C. Süreya), ‘şiir imparatorluğu’ (A. İlhan), 
‘tek başına şiir okulu’ (D. Hızlan), ‘şiirin Tanrısı’ (E. Alkan), ‘şiir öğrencisi’ (H. 
Ergülen), ‘söz büyücüsü’ (S. Maden). Belki en iyisi: ‘Şiir büyücüsü.’ (122) 
81.Dağlarca, Orhan Veli’ye büyük saygı duyar. (124) 82.Dağlarca: ‘Doğanın 
sesini duyuran megafon.’ “Dağlarca büyük bir gökgürültüsü ve büyük bir 
sessizliktir.” (125)  83.Çocukluğun şairleri: Dağlarca, Necatigil. (126) 84.Şiir 
bütün dillerin anasıdır. (127) 85.Ece Ayhan’a göre Dağlarca ‘askerî şair’dir. “Ben 
bir zamanlar Dağlarca’yı şiirin müstahkem mevkii olarak bilirdim. Ama 1946’da 
Amerika’dan Missouri zırhlısı geldi ve Dağlarca’yı ikiye böldü. Ve Dağlarca hükümet 
şairi oldu. Aynı yıl yayımlanan ‘Aybaşlarında Çok Memnundu’ şiirinin (Çakır’ın 
Destanı’ndan) ilk dizesi şöyledir: ‘Memnunuz cihandan ve hükümetten.’” (Ece Ayhan) 
(128) 86.İlhan (Berk) ile Dağlarca: İki büyük, iki genç şair. (129) 87.Dağlarca: 
Adalar içinde bir Büyükada.  C. Süreya’ya göre Dağlarca’nın sezgi dönemi 
yapıtları: Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakır’ın Destanı, Taş 
Devri (1935-45), akıldönemi yapıtları: Asu’dan (1955) günümüze olan yapıtları. 
Geçiş dönemi (1949-55) yapıtları ise: Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana, Aç Yazı, 
Sivaslı Karınca, Anıtkabir, İstanbul Fetih Destanı. “Yine Cemal Süreya’nın 
sözleriyle ‘Dağlarca kendi jargonunun surları içine çekilip orada sıkıyönetim ilân eden 
bir şair oldu.’” (132) 88.’Varlığım şiire armağan olsun…’  “Dağlarca ise ‘adanma’ 
hususunda şöyle der: ‘Karşılığında bir yaşama verilmemiş her şey yersizdir. Bu 
yüzden şiire yaşamasını adayacak kadar bu işi sevenler er geç başarıya 
ulaşacaklardır…’” (134) 89.Dağlarca şiiri, kâinatın doğum gününü kutlamak 
içindir. (135) 90.Dağlarca bir ‘düşünce’dir. (136) 91.Dağlarca ‘kurucu’ bir şairdir. 
“Oyun oynar gibi şiir kurmuş, şiir kurar gibi felsefe kurmuş, düşünce kurar gibi 
çocukluk kurmuş bir şairdir Dağlarca.” (137) 92.Dağlarca’nın şiiri bir ‘çeviri’dir. 
“Çeviri’dir, çeviri şiir değil. Bu şiirin bir ‘doğrudan’ yanı da var çünkü hem kavraması 
kolayca ve anında olmayan, zor olmaktan çok bir ‘öte soyutlama’, hem de ‘düpedüz’ 
ve ‘olduğu gibi’ şiir. Sanki başka ve ‘öte’ bir dilden aktarılmış ya da çevrilmiş gibi 
denilebilir. Bir ‘kaynak’ dilden, başlangıçta ve ilk olan, şiiri ‘başlatan’ dilden.” (138) 
93.Dağlarca hak ettiği ilgiyi görmedi, şimdi de öyle. (? 139) 94.Dağlarca’dan 
sonra ‘ıssız acun’ kalmıştır. Dağlarca’nın ölüm günü: 15 Ekim 2008 (94 yaşında). 
(141) 

Ek tümceler (6 tümce) şöyle: 1.Dağlarca kâinatta bir ‘şiir mekiği’ olarak var 
olmuştur. (143) 2.Dağlarca yalnızca bir dile ve şiire indirgenemeyecek bir 
şairdir. “Türkçeyi yeniledi, tazeledi kısaca.” (145) 3.Dağlarca’nın şiirindeki 
diyalektik, metafizik ürpertiyi derinden duyar ve duyurur. “Onun şiirindeki evren 
tasarımı, dünya anlayışı, maddenin ve nesnenin anlamı, bu diyalektik araştırmanın 
içinde her şeyi şiir yapmaya yarayan o özün, yani ‘metafizik ürperti’nin varlığını ortaya 
koyar.” (146) 4.Dağlarca’nın ölümünden sonra Türk şiirinde büyük bir boşluk 
oluştu. 5.Dağlarca’nın Çocuk ve Allah kitabı Türk şiirinin neresindedir? Ergülen 
yanıtı: “Üstünde!” (148) 6.Dağlarca ‘doğal’ bir ozandır. 68’li Hüseyin Cevahir 
söylemiş bunu (Yordam, 1969, Sayı 3). 

 
 

 



Zeki Z. Kırmızı 
E-Kitap 9 

27 

 

 
 

7. BÖLÜM 
 

Kuş Ayak (1967) 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1968) 

Kubilay Destanı (1968) 
Haydi I (1968) 
Haydi II (1968) 

19 Mayıs Destanı (1969) 
Vietnam Körü (1970) 

Malazgirt Ululaması (1971) 
 

 

 

 

 

 

YAZILDI.  

YAYIMDAN KALDIRILDI. 
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8. BÖLÜM 
 

Kınalı Kuzu Ağıdı (1972), 
Haliç (1972), 

Kutluk’un Evindeki Konuşma (1972), 
Bağımsızlık Savaşı I. Sakarya Kıyıları (1973), 

Bağımsızlık Savaşı II. 30 Ağustos (1973), 
Bağımsızlık Savaşı II. İzmir Yollarında (1973), 

Yeryüzü Çocukları (1974) 
Arkaüstü (1974) 

 

 

 

 

 

YAZILDI.  

YAYIMDAN KALDIRILDI. 
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9. BÖLÜM 
 

 
Hollandalı Dörtlükler (1977) 

Ağrı Dağı Bildirisi (1977) 
Horoz: Almanya’larda Çöpçülerimiz (1977) 

Horoz: İkili Anlaşma Anıtı (1977) 
Horoz: Pir Sultan Abdal Günleri (1977) 

Horoz (1977) 
Balina ile Mandalina (1977) 
Yazıları Seven Ayı (1978) 

Çukurova Koçaklaması (1979) 
Bir Elde Yaşamak (1979) 

Türk İstanbul (1979) 
Anıtlarında Solukalan (1979) 

Nötrön Bombası (1981) 
Çıplak (1981) 

Uzun İkindi (1981) 
Yunus Emre’de Olmak (1981) 

 
 

 

YAZILDI.  

YAYIMDAN KALDIRILDI. 
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10. BÖLÜM1 
 

 

Akşamcı (1985) 
Dişiboy (1985) 

Toprak Altındaki Ses (1985) 
Sayılarda (1985) 

Takma Yaşamalar Çağı (1986) 
Şeyh Galib’e Çiçekler (1986) 

Yurdana (Nene Hatun Görüntüsü) (1988) 
Uzaklara Giyinmek (Sığmazlık Gerçeği) (1990) 

Dört Kanatlı Kuş (1997) 
O’1923 (1990) 

Tapınağa Asılmış Gövdeler (1990) 
Gobistan (1998) 

İmin Yürüyüşü: Biçimlerle Soyunmak: Kuzey (1999) 
İmin Yürüyüşü: Biçimlerle Soyunmak: Batı (1999) 

İmin Yürüyüşü: Biçimlerle Soyunmak: Doğu (1999) 
İmin Yürüyüşü: Biçimlerle Soyunmak: Güney (1999) 

Yapıtlarımla Konuşmalar 1 (1999) 
Seviştilerken (1999) 

Kaçaklar (1999) 
Çiçek Seli (1999) 

Yokedilen Çokuluslu Olmak (1999) 
Ötekinde Olmak (2000) 

Oralarda (2000) 
İkisi (2000) 

Dildeki Bilgisayar (2000) 
Sözcükler Doğada (2000) 

Dilata (2000) 
Yapıtlarımla Konuşmalar 2 (2000) 

Düngeceki (Ensevmek) (2000) 
 

Bu bölümde Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın sağlığında yayımlanan ve on beş yıla (1985-
2000) yayılan son dönem şiir çalışmalarını okuyup anlamaya çalışacağız. Dönem 
içinde çok ilginç, Dağlarca’ya yakışır özgün bir çalışmasına da değineceğiz. 
Yapıtlarımla Konuşmalar adıyla 2 cilt olarak yayımlanan (1999-2000) bu çalışmada 
kendi yapıtlarıyla bir açıkoturum ya da söyleşi yapıyor, hem yapıtlarının kendi yaratım 
(poetika) çizgisi içinde yerini belirliyor hem de onları kendi aralarında ve kendisiyle 
ilişkilendirerek okurun yapamayacağı bir şey yapıyor, yapıtlarını dokuyor dört boyutlu 
gergefinde. Uzam-zamana çıkıp akıp yayılan tüm yapıtların en iyi, kusursuz 
bireşimleyicisi biricik özne, yani yazarın kendi olacağından okurun böylesi bir çalışma 
için yetersiz kalacağı apaçıktır ama aynı okurun yazarı değişik biçimlerde ve 
nedenlerle ayraç içine alabilmesi de yapıttan yana bir kazanım olarak yorumlanabilir, 

 
1 YAZIMI SÜRMEKTEDİR. 
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çokseslilik ve yazar körlüğünün, karadelik tuzağının aşılmasını sağlama olasılığı 
yüzünden. 

Doğan Kitapçılık’ın Dağlarca toplubasımının 8.cildinde sanırım Dağlarca’nın tasarına 
uygun olarak ilk yapıtla (Havaya Çizilen Dünya, 1935) 50 yıl sonrakiler (Akşamcı, 
Dişiboy, Toprak Altındaki Ses, Sayılarda, 1985) bir araya getirilmiş. Bireştirmede 
şiir yazarlığının 50.yılının bir sunumla kutlanmasının dışında yazınsal bir kaygı olup 
olmadığı tartışılabilir. Ama Dağlarca’nın belirttiği bir şey var. Havaya Çizilen 
Dünya’yı arkadan gelen tüm yapıtlarından ayrı yere koymasını, onun çok pencereli, 
deneysel bir çalışma olmasına bağlayarak (Yapıtlarımla Konuşmalar I, 1999) 
kendisini zaman içinde sayılar gerçeğine ulayan ilk girişimlerin o kitabın özellikle orta 
bölümlerinde yuvalanıp kozalandığını, ilk ve son bölümünün ise okuru geleceğin 
Dağlarca şiirine hazırlamak için bir tür yatıştırıcı, yumuşatıcı işlev görsün diye 
alışılmış, geleneksel şiir biçimlerine başvurduğunu söylüyor. (Tam burada, 
kitabımızın Sonuç bölümünde irdelemek üzere Dağlarca’nın yazarlığının daha 
başlangıcında, içinde yerleşik (dolayısıyla Platon’cu, metafizik) bir idea-şiiri yaşamı 
boyunca bir yaygı gibi serip açtığı, hatta açınladığı görüşüne dikkati çekmek isteriz.)  
Öyle sanıyorum ellinci yılda sayı kavramı yüzeye çıkmış, adıyla görünür olmuştur. 
Yarım yüzyılda kendi şiir kuramına bir kavramı (sayı) tüm özellikleriyle katmış 
görünmektedir ozanımız. 
Zamandizinsel (kronolojik) bir okuma (ve yazma) yapıldığı için Havaya Çizilen 
Dünya üzerinde ilk bölümde durulmuştu. Aşağıda Akşamcı’dan başlayarak 80-90’lı 
yılların Dağlarca şiirini ve şiirsel önermelerini, çözümlerini gözden geçireceğiz.  
 
* 
108 dörtlükten oluşuyor Akşamcı. Dörtlükleri üzerinde uzunca durmuştuk Yedinci 
Bölümde. (Haydi, 1968). Ayrıca Hollanda’lı Dörtlükler’i (1977, Bkz. IX. Bölüm) 
biliyoruz. Burada dörtük biçimi ve seçimi üzerinde biraz daha durmamız ve biçimi 
kullanmanın varsa özel amacına yönelmemiz gerekecek. Aslında Dağlarca birkaç kez 
dörtlüklerinin gerekçesini dile getirdi ve biz de bu düşüncesini yansıtmaya çalışmıştık. 
Örneğin şöyle diyordu ‘kolaylık veren’ dörtlükleri için bir yerde: “İstedim ki sen bir el 
yapıtı olasın. İnsanlar uyanır uyanmaz senden üç beş dörtlük okusun; güne böyle 
başlasınlar. Yaşamın neresinde olurlarsa olsunlar okuyacakları dize onları yaşama 
çağırsın. Yürekli kılsın, dinç kılsın onları. İsterim bu yapıt (Daha, 1943) 
yayınevlerinde değil ‘eczanelerde’ satılsın.” (Yapıtlarımla Konuşmalar I, Dağlarca, 
Doğan Kitap y., 1999, İstanbul, s.109) Yine aynı yapıtın Akşamcı kitabına ayrılan 
satırlarında (s.27), “Peki şiirlerim niye hep dörtlük?” sorusuna ozanın yanıtı dille 
anlattığı nesne arasında nasıl bir yansıtma (yansılama) siyaseti güttüğünün de ayrıca 
kanıtı: “Küçücek bardakların yerinedir dörtlüklerimiz. Daha uzun olsa, büyük 
esrikliğinin büyük dürtüsünde o upuzun, o yürüyüp giden dizeler seni nasıl anlatabilir 
ki? Sen hemen gelen geçensin. Sen kıpısın. Kendini bile tanıyamaman bu yüzden. 
Küçücek bardakları sayamaman bu yüzden. Yarım şişeyle başlayan susuzluğun iki 
şişe doldurduğunu anlayamaman bu yüzden.” Tabii burada anlamamız gereken şey 
dörtlüğün Dağlarca şiirbiliminde birim ya da terim işlevi görüp görmediği. Bunu hem 
anlambirim hem biçimbirim anlamında, iki işlevli olarak soruyoruz. Ve belki Japon şiir 
türü Haiku ile benzeşen ayrışan yanı üzerinde durabiliriz dörtlüklerin. Ayrıca İran 
(Farsça) kökenli rubai biçimiyle bağlantıları üzerinde de belki düşünmemiz 
gerekecek. Aruz ölçülü geleneksel rubai şiir türünün baskın özelliği ölçüsü değil, 
kalıbı (dize sayısı ve uyaklama) olsa gerek. Ama Dağlarca’nın dörtlük diye 
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adlandırdığı biçimsel (formel) önermesi rubainin geleneksel kaynak ve gerekçeleriyle 
örtüşmüyor bana kalırsa. 
Bir tür içki (elbette alkollü) içmenin görüngübilimine (fenomenoloji) soyunan Dağlarca 
aslında içenle ya da içilenle değil bunların zaman/uzam içre ilişkilenmesiyle, yani 
eylemle ilgilidir ve dörtlükleri bu eylemi betimleme, kalıplama, kesitleme işi yürütür. 
Akşamcı sözcüğü yeraltına inmeye, argolaşmaya yatkın ama öyle olmayan güçlü bir 
değişmece (metafor). Üstelik içinde yerine göre artıp azalan, çoğu kez şakacı, 
içtenlikli bir gülmece boyutu taşır. Hoşgören, anlayışlı bir sözcüktür tarihsel kullanımı 
açısından. Yaratıcı duygusu ve tinsel kavrayışını (espri) şiir bedeninin duruşuna (eda) 
yedirmek Dağlarca gibi dil ustasının üstesinden geleceği şeydir. Çünkü o dili tıpkı 
Bektaşi erenlerinin anlayış ve hoşgörüyü doğal biçimde, kendiliğinden taşıması gibi 
taşır ve dilin kullanımaltı ya da üstü gönderimlerini (ima) yoklar, bir tür görüngübilimi, 
hatta varlıkbilimi tasarı gibi. Daha ilk dörtlük konuyu gündeliğin söyleminden sıyırır, 
akşamcılığı bir dizi derin kavramla ilişkilendirir. Kaçıştır, karanlık (ölüm) korkusudur, 
unutma dürtüsüdür: “İçtiğimiz/ Karanlık korkusundan/ İki akşamda bir batsa güneş/ İki 
akşamda bir içsek” (Akşamcı, 3) Anlık keyiflerin, söyleşimlerin, doyumların, rastlantı 
ve buluşmaların ötesinde bir alandayız daha işin başında. Bir bakıma arınım, 
kurtuluş, aşkınlık deneyimidir ve güçlü değişmece ‘şişeden kurtulma’dır. Yalnızca 
insanlık kurtarılmayacaktır masalarda, Ben de kendi içinden, kendi şişesinden 
kurtulacaktır. Girişteki örneklerde dize dizilimi bir önermeler kalıbına uyar gibidir. Bir 
soru, edim kısa bir önerme olarak ilk dizede belirir. İkinci dize açımlar, gösterir. 
Üçüncü dize açıklığı kapatır, ilk önermeyi doğrular, sonul kipe ular. Son dize 
düğümün, gerilimin çözülmesi, varılmış yerdir, dilenmiş, pekişik, öyle olan ve kalan 
kaçınılmazlık (kuşkusuz Dağlarca dediği, dörtlüğü böyle döktüğü için). Kuşkusuz 
ötekinin (öteki ben, sen, dışarıdaki, vb.) çağrılması içkinin olmazsa olmaz koşuludur. 
Beni kendi içimden çıkarmam için öteki benin (avcı, balıkçının) iç denizime oltasını 
salması, beni içimi boşaltmaya çağırması, adımı ünlemesi gerek. (Ses, 4) Üstelik iki 
kişiyle oynanan bir yalnızlaşma öyküsü, anlatısıdır ‘içmek’. İçtikçe yalnızlık görünüme 
gelir (tek), arkasından yalnızlıklar (iki tek). Bardağın içindeki içki değil içendir. Törene 
girerken daha eller, ağızlar, hatta gözler çoğalmaya başlar hem düz hem 
yananlamlarıyla. Çok gecikmez, bardakta kör ışık kımıldar: “En eski günlerden kalma/ 
Gecenin biri” (Anımsamak, 6) Kuyudan çekilir kova. Ve kovayla ne gelir? Birlikte 
içenler birbirlerini değil içlerini görür, ağırlıklara yer değiştirirler. Kapı yavaş yavaş 
zıvanasından çıkmaya, olmayan olmaya, olan olmamaya başlar. Yerçekiminin 
ölçekleri değişir. Kuş ağırlığını üstlenir, gelir masaya konar. “İçkievi neyle doludur” 
sorusunun yanıtı bu nedenle “Kuş’la”dır. (7) Zaman, uzam, içkievi ise hafiflemiş, 
dışarda kalmıştır. Kafeslenmiş değiliz demek ki. “Dalınca gözleri büyür/ Başlar bir 
sessizlik/ Kim bilir nerelerden/ Gelir kuşları konar adama” (Sanki Mektup Almak, 8) 
İnsanın uyuyan yerleri uyumayan yerleriyle yer değiştirir. Bardaklar küçülür, eller 
büyür. Oranlar bildik oranlar değildir, ölçüyü, sayıyı, hatta kendini tutturmak zordur. 
“Nereye dönse/ Kendi bardağı vardı/ Kendine sunduğu/ Kendi elinde” (Çoğalmak, 
10) İki tek diyen öteki yarısını unutmayandır. Önceki akşamı da. Akşamcının önceki 
akşamı olmasa şimdiki akşamı da olmaz. Akşam çağırır akşamı. Orada bulunanlar ve 
yitirilenler için bu akşam olanaklı (mümkün) olabilmiştir. Hem unutmayalım varlığın 
varlığı uzam zaman ötesi kımıldatması, dürtmesinin, varlığın varlığa varoluşça 
halkalanmasının en iyi ‘adabıdır’ içki masası. Nerenin asması dalı buranın rakısıdır? 
Dalında asmadan akşamcının avucuna nasıl bir bağ, yaz(g)ı gerçekleşti? Belki de 
halkayı tümleyen şey varlığı, dünyalı varlığı kucaklayan gökyüzüdür. (Bardağı 
Dolduran, 13) İçmeyi bilen akşamcı en geride oturur, duvara dayanır çünkü tüm 
bardakları önüne alır. Ve adam (Dağlarca’nın akşamcısı adamdır) bardağıyla 
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karşılıklı susuşurlar. Söylem doğal olanla yapay olan üzerinde bıçak sırtında gezinir. 
Duble mi iki tek mi? Hangisi? Ve akşam geceye döner, gece ilerler. İçkievinin içenleri 
belirsizce fizik sınırlarından taşar, büyür, birbirlerine benzerler. Zaman (sürez) esner, 
sınırlarını zorlar. Karanlık kireç badanayla aklaşır git git. Düşünceler derinleşir, 
birikiminden yemeye başlar düşünen. Uzam da bir gider bir gelir, boyut değiştirir. 
Yollar bir çırpıda aşılır ya da bitmek bilmezler. Doğanın kokusu duyulur, uzak 
hayvanların, yamaçta otun. Bağlantılar kopmuş, zaman sırası şaşmış, gecenin bir 
yarısı çocuklara götürülen yiyecek filesi anımsanmıştır. Eller, uçmaya yeltenen ama 
uçamayan iki güvercin… İçen bardağından süzülüp öteye geçer. Sonra herkes 
içende eşitlenir, bir olur. Ortak payda şu bu kişi değil artık, herkes yalnızca içendir. 
Öyleyse, Hadi içelim! Masadan kalkmak niye zordur, bekleyenlerin korkusundan 
değil, bekleyen kendinden korkudan, zor kalkılır masadan. Eli ayağı dolanan esrik 
paltosunu tanımaz ya paltosu da onu tanımaz, o da bulmuştur kafayı havaya uyup. 
İçkievinden (meyhane) girdiğin gibi çıkılmaz. Eğer öyleyse bir yerde yanlışlık var 
demektir. “Bardakta/ Belleği yok olur elin/ Karışır/ İçeceğine içtiği” (Unutkanlık, 33) 
En büyük ozan nerede dersen… İçkievindedir. Boşa söylenmez böyle bir şey. Aza 
az, çoğa çok. Uygun adımla, eşleşerek, eşitleşerek… Usla. Has mezesi ustur içkinin. 
Usu yetmeyen yamulur kalır içkievinde. Küçük yerini oransız büyütür çünkü. Oysa 
hepi topu iki ağzımız olur, biri içkiye değen, diğeri kendimize. İki ağız alır verir. İçenin 
yüzünde onu anımsatan biri peyda olur. Yüzü kendini anımsatır. Perde mi kalktı, ara 
mı kapandı? Ne oldu da…bir ve aynı olduk? Kendimizi kendimize anımsattık. 
Çoğaldıkça çoğaldık, varsıllaştık. Yollara saldık kendimizi. Br an gelir: “Öyle/ Ağırlaşır 
ki bardak/ Kaldıramaz bir yudum aklığı daha/ Ayaklarımız” (Ak Dev, 49) İçkici 
duymasa da şişe boşaldığını söyler. “Kalkarken/ Son bardağın eli/ Tutar elimi/ Eve 
dek” (Sevildiğim, 50) Elimi bırak dostum, dışarıda yıldızlar bekliyor. Dönen başım mı 
yoksa dünya mı böyle? Sürez (zaman) kımıldamasına kımıldıyor kemiklerimizde ama 
eylem, ı-ıh. Tamam kalkmasına kalkacağız da ‘sızmış ayaklar çoktan’. (54) 
Unutmadan. İçenlerin içenlere, nasılsın dediğini, duymaz içmeyenler. “İki kol iki ayak/ 
Dört kara parçası/ Beşincisi gövde olsa/ Başındır yeryüzüne sığmayan” (56) 
 
* 
Bize Çıplak’ı (1981) boşuna anımsatmaz Akşamcı. Dağlarca’nın tüm yapıtını 
kucaklayan Aristotelescil sınıfllandırma (kategorizasyon) için büyük (majör) 
poetikadan söz etmemiz yetmez. Yapıt dizileri ve tek yapıtını da belli bir yere ve 
süreze yerleştirerek daha küçük (minör) poetikaları da üstbaşlığın altına sürmek 
gerekir. Ayrıca her poetik Dağlarca girişiminin basamaklanmış (hiyerarşik) ilişkilenme 
içinde olduğunu düşünmemeliyiz. Poetik niyetlerin yanal, ters yönlü, çapraz ilişkilerini 
atlamak Dağlarca şiirini indirgemenin (vulgarizasyon) başka bir biçimi olur. Söylemek 
istediğimiz şey, burada karşımıza çıkacak inceltilmiş poetik tınının öbür yanda kalınca 
tınlayabileceğidir. Örneğin en başından başlayarak şiirinin seyri anlam arayışının da 
seyridir ve buna felsefe çizgisi dememiz yanlış olmaz. Çünkü ilk izleğinin, sonsuzluk 
karşısında insan varlığının yurtlanması ve doğrulanması çabasının en son şiirine dek 
sürdüğünü görüyoruz bir poetik geçişkenlik kipi olarak. Öte yandan somut bir 
neden(selliğ)e bağlayamadan yalnızca sezgi gücüyle açıklayabileceğimiz bir 
varoluş(çu) damarı Dağlarca’yı görüngübilimine (fenomenoloji) taşıyor. Heidegger’in, 
Merleau-Ponty’nin (1945) temellendirdiği ayrı olamamak, birlikte oluşa yazgılanmak, 
vb. kavramlarla dünyanın şairiyle şairin dünyası eşanlı ve eşyerlileşiyor. Bunun 
anlamı her türden tanımlama, dizme, açıklama çabasının ötesinde eşduyum 
deneyimidir bir tür. Bileşenlerin sapan çizgileriyle ol(uş)an artık şeyin yarattığı hava 
(atmosfer) Husserl’in, Merleau-Ponty’nin söylediği gibi bizi tarih ya da herhangi bir 
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adlandırma girişiminin ötesinde kendimizi içinde bulduğumuz ve dünyaladığımız ‘ilk 
deneyime’ taşır. Dağlarca’nın tüm şiiri böylesi bir görüngübilimsel (fenomenolojik) 
ayıklama ve zamanların/yerlerin insanın algısıyla bir olduğu ilk başlangıç deneyimine 
yönelik bir tasarıdır. Çocuk ve Allah (1940) belirgin, öne çıkan ilk örnektir ama 
örneğin Akşamcı bu yöntemselliğin geç dönemlerdeki bir başka örneğini oluşturur. 
Gerek Çıplak’ta gerekse Akşamcı’da ardsüremli (dikey) ve eşsüremli (yatay) 
dizilenmelerin, usavurumların dağıldığı, yerini sürez/uzam dışı bir kaynaşmanın 
aldığını görmek zor değil. Orada (yatakta ya da içkievinde) yaşantılanan deneyim 
kesin çizgi ve tanımları silmekte, varlık çözülüp dağılmakta, başlangıçlara ilişkin 
kökensel aktarımlar kendiliğinden öne çıkmaktadır. Aristotelescil ulamsal tanımlama 
dizgesi (tapınak) özel deneyimler içre çökmekte (ekstase), dil yalnızca kurucu 
bileşenleriyle değil dağılma belirteçleri, gösterenleriyle de ilk deneyimin onsuz 
olunmaz aracı olduğunu kanıtlamaktadır. Bunu yapan dile aracılık eden ozandır 
kuşkusuz, kullanan değil. Dil ilk deneyimin Dağlarca üzerinden anımsatıcısı olarak 
matlığın ve saydamlığın ilk ve son buluşmasını sağlar. Yazma okuma edimi 
içerisinde, uygulamada nereye varmış oluruz? Bir tür dolay(ım)lı biroluşçuluktur 
(unanimizm) hepimizi sarsıcı biçimde kuşatan duygu. Adlar pul pul soyulmuş, yerlere 
dökülmüş, ayrımlar bir an için silinmiş, anlamışız şimdi burada olanın her zaman her 
yerde olan olduğunu. Bence sorulması gereken soru siyasal-toplumsal çıktının 
böylesi bir deneyimle nasıl ilişkilendirileceğidir. Dikkate değer ve tartışılması gereken 
bir çelişkiden söz ediyoruz. Söz konusu varlık deneyimini bir adlar/ adlandırmalar 
dizgesi olan toplumla ilişkilendirmek nasıl olacak? Olanaklı mı? 
 
*** 
Dişiboy (1985) kitaba adını veren şiirle başlıyor ve Dağlarca sınıflandırmasında 
Yeryüzü başlığı altına konulmuş. 24 şiirden oluşuyor. Bitiş şiirinin adı da Dişiboy 2. 
Yeryüzünün dişiliğini görme ve görünür kılma tasarı olarak Dişiboy’da yeryüzüyle 
sevişmenin kilimini başlangıçta Antillere seren Dağlarca (3-4), ‘gibilerde’ atının (redif) 
sırtında Nepal’e, doruğa, doyuma varır: “Kamaştırır içimi tadın karmakarışık/ 
Kuşlardan ırmaklardan (…) // Sen Nepal’lerin en delicesi güzel/ Yelle uçar çiçek dolu 
saçların bana doğru/ Sevinçle mırıldanırım:/ Sevgi özgür gibilerde.” (Nepal’i 
Taşımak, 5) Mavi ve yeşil imgesinin öne çıkmasının, sevi konusuyla ilişkilenmesinin 
kökeni eskidir Dağlarca şiirinde. Dişiboy’da yoğun bir biçimde ve genelde 
gökyüzüyle birlikte mavi karşımıza çıkar düz, tanıdık çağrışımlarıyla. “Mostar’da 
masmaviydi gün/ Birdenbire çıkıvermiştiniz karşıma” Ve bir daha unutulmadınız 
hanımefendi: “Öyle anlamış/ Öyle tatlı/ Öyle yakın/ Öyle sıcak/ Öyle siz// Ölürken bile 
işitilecek olan” (Öyle Siz, 6) Hindistan’da, Taç Mahal’de “Yüzünü bana çevirmişsindir/ 
Gövden gövdeme yaklaşır daha” (Hindistan’la Sevmek, 7) Esmer Sürezin 
Aydınlığı’nda ise Mısır’ın beş bin yılı yıldızlar üzerinden yankılana yankılana gelir, 
güne (ozana) dayanır, kalır: “Kadın erkek karışır birbirine/ Seni beni söyler birbirine” 
(8) Sözcükler birer yakın soluğa, solumaya dönüşür dört renkli, “Bir uçurtmadır ipini 
tuttuğun gök/ Sen içime yansıdın mı/ Mavi kırmızı sarı yeşil/ Yaklaşır sana soluğum” 
(Meksika Olan Kız, 10) Estonyalı kadın ağacın altında ne düşünürse düşünsün, 
onun içinden geçenle ağacın içinden geçenler aynıdır. “Onun yaprakları düşer/ Senin 
anıların” (Estonya’da Ağaç Altındaki Kadına, 11) Babilli kız! “Senin bana 
bakışlarındır gece gündüz/ Benim görüp geçirdiğim” (Babilli Kıza, 12) Seni 
seviyorum dediğimizde, yeryüzünün tüm kadınlarının güzelliği sallanır. (13) En güzel 
kadın belki kitabın en güzel ve çağrışımı en varsıl şiirinin nedenidir: “Emzirirsin geceyi 
özgürlüğü/ Güzel Afrikalısın çünkü sen/ Derime değersin daha diri/ Bacakların 
yukarda/ Memen yukarda// Taşçağı yaşamıyla öyle dolusun ki/ Yüreğinin vuruşları/ 
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Bende biraz/ Görmüş geçirmiş ağaçların yukarda/ Yıldızların yukarda// Ayaklarına 
değen kara toprak değil/ Yeşilce varolmak/ Bütün yarışlarda en öndesin/ Kadınlığın 
söylencelerinde en yukarda/Dudağın yukarda” (Yukarı Volta’daki, 14) Libyalı kadın 
tüm uykuları açırır: “Kaçtır kalkıyorum kaza namazını anımsar gibi/ Uyuyamıyorum 
seni yazmaktan” (Libya Adanmışı, 15) Po Ovasındaki kız koyunların yemediği 
çiçektir ve vardır hep: “Neyi bulmuş bilim yüz bin yıldır/ Öpüşmekten daha yakın” 
(İtalya’da Sevmek, 17) ‘Omuzlardan aşağlara’ dalga dalga akan Moskova’da 
Sevgim (24), Çin’de, kocaman çanın içinde sallanarak çağları sessizlikle örten Ay da 
yankılanır. Orada ‘erkek selleri kadın sellerine’ karışır ve ozanımız da tümünün 
sonsuz yüzüne... “Çin’de ya nerde olduğunu bilmiyorum/ Uzağa değer kendini” 
(Çin’deki Kadın, 26) Japonya’daki çiçek karşı göz ışığıyla bakar (Özlem Çiçekleri): 
“Başlamadan önceki gibidir/ Gelişin/ Gidişin/ Bitmeden önceki gibi” (27) Gündüzün ve 
gecenin ışığını eğitir Japon kadını, inceltir. Onunla yapıt değil ancak yaşam 
değiştirilir: “Uyudun mu ta orda kırmızı yeşil/ Anıları gözleri açık kalamaz kimsenin/ 
Değer kirpiklerime/ Uykun, düşündeki kuşun tüyü” (29) Kitabın en iyi ses çıkaran, 
müzikal şiirlerinden biri de Haiti’de. “Nerde gökkuşağı olsa/ Nerde vardınız/ Bin yıl 
önce bin yıl sonra seslensem/ Duyardınız// Nerde uzasa saydam güzellik/ Nrde 
vardınız/ Damlar gecelerin denizi/ Yıldızlar damlarda balık-kımıldadılar mı/ 
Duyardınız// Nerde boyunlarımızda çiçekten takılar kösnül/ Nerde vardınız/ 
Bunalmışların anıları dinlenirken ak/ En yeşil sularda/ Duyardınız// Nerde aç kalsa 
ağızlar öpüşmekten/ Nerde vardınız/ Güzelliğiniz incecik bir tül/ Daha güzeldi benim 
sevgim/ Duyardınız” (30-1) Yarı varolmuşluğun ağarık yalnızlığına doğru sürezi 
çıngıraklı köpeklerin taşıdığı kuzeyde, Eskimolar ülkesinde sevişmelerden uyanılan 
yatak sımsıcaktır, “Biliyorum koynumdaydın bütün gece” (Sevgileyin Eskimo, 33) 
Kız balıklardan biridir Sevgili Filipinli. Ve anne balıklardan biri. Kitabın ve Dağlarca 
şiirinin doruklarından biri ise, buraya tümünü yine almadan edemeyeceğim 
Amsterdam’daki Olay. “Ben öylesine bakıyorum ki/ Yoktu giysiniz// Görüyordum 
kanınızın aktığını bile/ Çırılçıplaktınız artık soyuttunuz siz// Yaradılışın en güzel 
çizgileri/ Memeler kösnü yuvarlağıyla ikiz// Duru gövdenize nasıl sığmış de bana/ 
Boyutları kuzey bu koca deniz// Aç bacaklarınızın birleştiği er/ Bütün bitkilerce 
yaşanan filiz// Baktım baktım anlamadı kimsele/ Hepsine benim bakışlarımla 
giyindiniz” (35) Ve son durak elbette Türkiye’dekini Türkülemek’tir. Türkü çağrışımlı 
kısa dizeli, beş bölümceli şiir belki tüm şiirlerin en somutu ve sıcağı. “Yeniden sevgi 
boyu/ Bir ağzım var ya/ Doldurur sımsıcak/ İki dudağın” (37) Dişiboy 2 tüm sevileri 
tek sevide özütler, bal, dirim, yaşam, dişiboy kılar. Tüm evren ozan içinde, önünde 
soyunmuştur. Çünkü evren dişidir ve Dağlarca evren severidir, hem de iki anlamda. 
 
* 
Dağlarca’nın 70’lerinin başında yazdığı Dişiboy beden yelkenini yelle şişirdiği, 
dokunulmazlık denizinde elini ve kendini salıverdiği, özgürlük duygusunun tadını 
çıkardığı şiirlerden oluşan kitabı. Kendini 4-5 virgül, 2-3 soru imiyle sınırladığı bu 
yeryüzü haremi kurma ve tüm yeryüzünü dölleme girişimi kuşkusuz kendi cinsel 
düşlemlerinin soyutlanım düzeyiyle gizliğini (mahrem) açığa alma girişimi öte yandan. 
Ama yurt kavramının altını kalın kalın çizen Dağlarca’nın en belirgin kişi özelliklerinin 
başında evrenceliği gelir, gelmeli. Eğer ses uyumu sorunu olmasa belki soyadını 
Evrence yapardı. Onun çocukları dünyanın çocuklarıdır, onun kurtuluşu, coğrafyaları, 
kadınları, insanları bir yerden ve kişiden söz ederken bile yeryüzü çaplıdır. Bir ulusun, 
bir ırkın, bir dilin insanı, kadını, çocuğu yetmez ona. Öyle sanıyorum onun gizil 
tutkusunun (arzu) tekle yetinemeyen, şimdi buradaya sığmayan ve birçok nedenle 
açıklanabilecek çokboyutluluğu neredeyse saltık yalnızlığının da ipucunu verir. Bir 
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kadına, bir şiire, bir kitaba bağlanması, tüm kadınlardan, tüm şiirlerden, tüm öteki 
kitaplardan vazgeçmesi anlamına gelir ki o bitmiş, kapanan sürezlerin (kendi 
deyimiyle) değil, sürgit, kesintisiz akan sürezlerin ozanıdır. Yaptığı ilk seçimle vardığı 
yargı önümüze büyük şiiri(ni) getirmiştir. Karşılığında ne verildiği ise yazınbiliminin 
yetki alanının dışındadır, şiirdeki yansımaları bir yana. Sonuçta bu iste(k/m) ötekilerin 
kınayan bakışından kendini şöyle ya da böyle zor kurtarır. Dağlarca Türkçesi en 
kişisele (mahrem) bile geçerlilik verme yetkinliğiyle gizli olaya tanık olma duygusunu 
okura yaşatıyor olmaktan geri dursa bile genelde kitabı oluşturan şiirlerin düşlemin 
berisinde baskılanmaktan ötürü biraz yaralı, kırık dökük, büyüden (efsun) yoksun 
olmaları kaçınılmazdı. Oysa geçmişten günümüze dünyada ve ülemizde ar ve gizlilik 
peçesinin pervasızca yırtıldığı yapıtlar olmuştur, çoktur ve oluyor da. Bence 
Dağlarca’nın bedeniyle yazısını kesimler, biçerken neyi, hangi kalıbı kendine 
yakıştırdığı ve kendi imgesiyle ilgili ilk ve geri dönüşsüz sunumunun ne olduğudur 
önemli olan. Dağlarca’nın genel yazınsal (poetik) yaklaşımı ve çözümü imgenin 
somutluk dayattığı yer ve sürezlerde özellikle, daha soyutlamadır. Soyut somut 
eyişmesini kendi dili üzerinden sınırlarda deneyimlediği ve usta olduğu için onun 
soyutlaması anlatım gücünü, içeriği güçsüz kılmak bir yana yeni ve güçlü bir 
anlatıma, hatta biçeme dönüşüyor. Nitekim Çıplak, bir kadın ve bir erkek, iki kişiyi 
anlatırken soyutlama düzeyi Dişiboy’dan yüksektir. Sanırım bu eytişme onun 
şiirindeki işçilik (zanaat) boyutunu da belirlemiş, dilin sessizliklerini araştırma, 
neredeyse bir Zen noktasına doğru gönüllü sürüklenmesine yol vermiştir. 
Okurda açıktan erotik göndermeleri yansımayan, yazarda ise hazcıl karşılığı 
olduğunu sandığımız bu düşlemsel şiirler bir bakıma müze kurucunun dünyanın en 
seçkin örneklerini (bu kez kadın-lık) derleme girişimlerinden bir başkası olarak da 
görülebilir. Dil eriminin dışında varlık bırakmamaya ant içmiş, ama ona sorarsanız 
tüm varlıkların gelip onu bulduğu ozanımız, yeryüzünün kadın imgesini de 
derlemeden, türlülüğünü imlemeden edemezdi. Artık anladığımız bir şey var. Varlığın 
çoğulluğu sevinçli bir taşkın ve baskınla gelip koroya katılır Dağlarca şiir izlencesinde. 
Türümüze özgü iki birey ise özellikle öne çıkar(ılır). Çocuk ve kadın. Kadını dünyanın 
bolluğu, yaratımı, çokluğunun kökeni olarak gördüğü açık. Dölleyenin (erkek) altını 
pek çizmez Dağlarca, sanki ikincildir bakışı içinde. Ama kadın, onun deyişiyle 
Dişiboy, evrenin kurucu, yapıcı bileşeni olup koşulsuz yaratıcı ve ‘güzel’dir. Bu 
yargıya böyle sıkı bağlanmasının bir koşulu olsa gerek ki bireysel, yalnızlığı seçen 
yaşamı belki kanıt olarak öne sürülebilir. Somutun sorununa soyutun sorunsuzluğu 
yeğlenmiş olabilir. Hatta soyutun sorunsuzluğu şair olmanın da önkoşullarından biri 
olabilir. Buna karşılık kendisinin kişisel yaşamında yeğlemediği kişisel ve kurumsal 
ilişkilere gerçek anlamda eleştiri yöneltmez ve kurulu gelenekleri, cins ilişkilerini 
genelde olumlu değerlendirir. Aile, anne-baba ve özellikle çocuk, üremek, çoğalmak, 
vb. imgeler olumlu göndermelerle yer alır şiirlerinde.  
Tüm bu, gözönünde ısrarla tutulan ve gözardı edilen şeyler, gizli açık çelişkiler 
nedeniyle Dişiboy şiirleri okurda sorunlu yankılanacaktır. Elbette aldatma, 
aldatılmadan söz etmiyoruz. Biz okurlar yatkın olsak da Dağlarca gibi biri şiirinin 
doruk yaptığı yerde, 70 yaşlarında aldatmaya gerek duyacak değildir. Ayrıca kimse 
de çıkıp Aziz Nesin’de olduğu gibi yaşlılık belirtilerinden dem vurup tinbilimsel 
çözümler peşine düşmemelidir. 80’li yıllardan sonra özellikle Dağlarca, Yapıtlarımla 
Konuşmalar I, II’de (1999-2000) kolayca izlenebileceği gibi, şiirinin bütünlüğünü 
açıktan bilince çıkarıp bu yönde şiir siyasetini (poetika) belirlemiş, dünyanın gediksiz, 
tüm varlıklarını şiiriyle eşleştirmeye koyulmuştur. Onun şiir tapınağı ya da evi, bir tür 
müze tapınak, evdir. Genbilikseldir (ansiklopedik). Ama ozanlığından, sanatsal 
uğraşından ötürü yerlemlere (koordinat) ilişkin tanım ve düğümleri sürekli yeniden 
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bağlar, çözer. Duraylı yerlemi yoktur şiirinin ve kendisi şiirinin önünde olmayan bir 
Tanrı gibidir. Daha önce üzerinde durmuştuk, uzam ve sürez çizgisel değildir. 
Binişken, dönüşken, çakışmalı, örtüşmeli, eşanlı ve yerli, birde çok, çokda birlidir. 
Saptamamızı doğrulayan deneysel çalışmalarını de imlemiştik daha önce (Örneğin, 
Arkaüstü, 1974). 
Algıya gelen yanıyla, şiirlerini uzunca bir süredir biçimsel şiir sanatlarından uzak tutan 
Dağlarca, şiirin içsel, yapısal sıkıdüzenine (uyak, ölçü, vb.) çok emek vermiş ve bağlı 
biri olarak hangi gerekçeyle bukağılarını kaldırıp atmıştır ve bunu ne zaman 
yapmıştır, sorusu önemlidir. Böyle bir sorgulama kuşkusuz Dişiboy’u okumaya 
çalıştığımız burada değil, ileride Sonuçlar bölümünde tartışılacak bir konudur. Ama 
önemlidir. Hemen belirtmemiz gereken şey ise Dağlarca’nın şiirini bir arada tutan 
yapı omurgasının görünüşte belirti vermese bile içten içe varlığını koruduğu, ancak 
incelikli bir okur gözünün derin taşıyıcı yapı öğelerini kavrayabileceği. Şiirinin içeriği 
giderek soyutlaşıp evrensel izleklere yöneldikçe yerel, en azından ulusal dil ve söz 
sanatı kısıtları sorunlaşmış olmalı. Kendi deyişiyle neredeyse sözcüklerin yerini 
sayıların aldığı bir evrim de söz konusu. İleride üzerinde düşüneceğimiz konulardan 
biri. Aynı ikilemi, hatta sorunu içerik düzeyinde de yaşamıştır Dağlarca. Evrensel 
izleklerle ulusal izlekler nereye dek örtüşebilirdi? İlk uzlaşmaz belirtilerin gün yüzüne 
çıktığı 70’lerden bu yana Dağlarca şiiri temel izlekleri konusunda zorlanır, yarılma 
yaşar. Ama yeniden izleksel abak yaratma gibi olanaksız bir çıkışa yönelmesi 
beklenemezdi. Yaşamını yarattığı ilk izleklerle sürdürecekti ve ikinci bir yaşamı yoktu. 
Üstelik neredeyse iki yaşamı oldu denebilir uzun ömründe. Demek istediğimiz ikinci, 
koşutlu bir evren yaratmayla ilgilidir, yoksa bir izlekle tümleşen ya da çelişen ikinci bir 
izleği devreye almak değil. Onun şiir evreni bir tümlük evrenidir. Örgenseldir 
(organik). Tüm bu nedenlerle DP dönemi, 12 Mart ve 12 Eylül darbe sonrası ülke 
onun ulusal savaş eksenli ulusalcı izleğini yol ayrımına getirip bırakmıştır. Geçici 
çözüm dünyada yankılanan ulusal (sömürgecilik karşıtı) özgürlük savaşları oldu bir 
süre. Hakkını teslim etmek gerekirse ozanımız kendi ulusalcı bakış açısınının 
dümenini sola kırıp içine eni bir soluk üflemeyi becerebilmiş az bulunur 
insanlarımızdan biridir. Sonuç olarak belirsizlik, açmaz da hem yapı (biçim) hem 
içerik (öz) açısından Dağlarca evreniyle birlikte büyümüş, genişlemiştir. Şiir daha çok 
yaralandı kuşkusuz ama olasılıklar kuramıyla açıklanabileceği gibi eşsiz şiirler de 
çokluğun içinde belirip göz kırpmayı, ışık saçmayı sürdürdü. Bence bu şiir karşısında 
okur, okurun değişik kitleleri değişik etkiler alıp değişik yorumlar yaparak, 
ozanımızdan daha çok bocalamış, haklı haksız yargılara takılarak Dağlarca şiiri 
karşısında konum (mevzi) yitirmişlerdir. Dağlarca olayı (fenomen) Türkçede ve yazın 
tarihimizde aşağı yukarı budur. Bu çerçevede Dişiboy’a döndüğümüzde, kitap geneli 
açısından yükseklik yitimi anlamına gelirken özgün çözümleri hiç barındırmadığını 
söylemek doğru olmaz. En başta ulusal-kadının hem kadınlık özü hem de yerel 
ırasıyla (karakter) davranışının, kıpısının, tinselliği ve tenselliğinin (bedensellik 
anlamında) birkaç sözcükle ana çizgilerinin ortaya çıkarıldığını, ekinsel bir çokluğu 
kadıncıl teklikte tümlediğini görmeliyiz. Bunu şiirin araçlarıyla gerçekleştirmiş 
olmasıdır önemli olan. Ama bunun için belirgin şiirsel araçlara başvurduğu 
söylenebilir mi diye sorulacak olursa dili kemiksiz çalıştırdığını, tüm ekinleri ve 
kadınlarını kapsayacak özgür (free), esnek (plastik) bir Türkçeye başvurduğunu, bu 
dilsel işlemin şiirlerin dokusunu gevşetip çözdüğünü belirtmemiz yerinde olur. 
İçörüntü ve görünmez omur olarak kitaptaki birçok şiirinde kullandığı sözcük, deyiş, 
dize yineleme yöntemi şiirleri sıkılaştırmak, somlaştırmak için yeterince etkili olamıyor 
denebilir. Yine de şundan kuşku duyamayız. Dağlarca şiiri başlama ve bitiş anını en 
iyi bilen şiirlerimizdendir. Bu kutulama ve bağıl içgerilim, kapalılık, özyeterlilik gibi 
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konularda gerekli ama yetersiz dolayımı az çok oluşturuyor. Bölümcelerde yinelenen, 
bir tür tutamak, kavrama noktaları oluşturan sözcük, dize yinelemelerine örnek 
olarak; ‘gibilerde’ (5), ‘yüzünü bana çevirmişsindir’ (7), ‘mavi kırmızı sarı yeşil’ (10), 
‘görüp geçirdiği’ (12), ‘yukarda’ (14), ‘sen varsın’ (16-17), ‘uzaklarda’ (22-3), 
‘omuzlarından aşağlara’ (24), ‘nerde vardınız’+’duyardınız’ (30-1), vb. gösterilebilir. 
Gerçekten bu tutucular olmasa şiirin kendi üzerine yığılması işten bile değildir. 
Dağlarca şiirinin, ilk dönemleri dışında, geneli için bu görünür görünmez tutucuların 
önemli bir işlev gördüğünü gözden kaçırmamak gerekir. Eğer okur bunu ayıramazsa 
şiirler konusunda düşkırıklığı yaşayabilir. Birçok şiir okuru Dağlarca konusunda bu 
durumdadır işin kötüsü. Oysa yapıyı taşıyan kemik doku, taşıyıcı öğelerdir. Dünyada 
şiir önce bu çözüm üzerinden, sözcük yığınına dönüşmekten kurtulur. Yapısal biçim 
öğeleri Dağlarca şiirinin olmazsa olmaz kurucu bileşenleridir. Az yukarıda belirttiğimiz 
gibi oldukça erken dönemlerden başlayarak (belki 50’ler) şiir diliyle (Türkçe) ilişkisini 
öncesinden değişik biçimde (görsellikte) yeniden kurmaktadır. Türkçe sanki kendi 
başına yetme konusunda öyle güçlü, varsıl bir dildir ki şairin zorlama çabaları yersiz, 
gereksizdir. Tam böyle düşünmediğini biliyoruz ama şiiri biçimsel zorluklara sürmek 
yerine dilin güzelliğini açacak, dilin kendi doğal güzelliğini sergileyecek biçimde bir tür 
akışına bırakmak, yer yer de dil doğaçlamasına yönelmek bir yeğlemeye 
dönüşmüştür onda. Şu bile denebilir. Şiiri yazan Dağlarca değil Türkçe dilidir. Kendini 
aradan çekme konusunda bilinçli bir şairlik siyaseti üzerinde ayrıca durulacaktır. 
Dişiboy üzerine yapıtlarıyla söyleşilerinden birinde (Yapıtlarımla Konuşmalar II, 
Dağlarca, Doğan Kitap y., 2000, İstanbul, s.61) kitabın insanın içini aydınlattığını 
belirtip, kitabın tüm ülkelerin dışında ve tüm insanların içindeki giz olduğunu, ‘kadın 
denilen binboyutlu varlık görüntüsü’ sunduğunu belirterek sözünü şöyle sürdürür: 
“Dişi, evrensel yaratı. Boy, evrensellik. Dişiboy’u evrensel yaratı olarak sunabiliriz.” 
(61) Dağlarca’ya göre kadın en büyük güzelliktir, çirkini olmaz. “En çirkini bile kendi 
gençliğinden geçmiştir.” (61) Çünkü çocuğu vardır kadının ve Dişiboy’da bunu 
anlatmak istemiştir. “Kadınların evren içindeki ya da evren dışındaki gerçeğidir 
Dişiboy” (61) Kadının doğurma yeteneği sınırlı olsaydı kısırlık yeryüzünü tüketirdi. 
“Doğanın en büyük barışlarından biri olan kadın ‘dişiboy’luğuyla kurtarıcımızdır.” (61) 
 

*** 
 
Toprak Altındaki Ses’i (1985) atlayarak, çünkü elimdeki baskılarda (Doğan Kitap ve 
Yapı Kredi yayınevleri) bulunmuyor, Sayılarda (1985) ile okumamızı sürdürüyoruz. 
Doğan Kitap’ın yayımladığı İlk Yapıtla 50 Yıl Sonrakiler’in (İkinci basım, Haziran 
1999) dizininde gösterilen Toprak Altındaki Ses’le ilgili sayfa açıldığında şöyle bir 
yazar açıklaması karşılıyor okuru: “Bu yapıtın şiirleri o günlerde (1985) yeni bir 
sıkıyönetim yaşadığımızdan buraya alınamamıştır.”  
Yapıtlarımla Söyleşiler’in (2000) ikinci kitabında (s.137-139) yazardan söz isteyen 
Sayılar, tekil olanın yineleme ve yenilemelerle çokluğa, ağaca, dünyaya, evrene 
açıldığını, sıra içinde kargaşayla başlayıp yerleşmeye, oradan yeniden doğuşa 
evrildiğini ve sayıların ozanın eliyle sözcüklere ulandığını dile getirir. Duyumlarımızın 
bulanık alanlarına karşın sayı-sözcük tekiller üzerinden tanımlanır evren. “Ben 
Sayılar, okuyucularıma bir gizimi açıklıyorum. Bütün gök boşluğumuz alt alta, üst 
üste, yan yana 0’dan 9’a dek uzanmış sayı çizgileriyle doludur (…) Rastlantı 
sandığınız bütün oluşumlar bunun büyük bütünlüğüyle evrensel oluşumları yansıtır.” 
(138) Dağlarca ise yapıtını doğrulayarak, tüm yapıtlarında ‘sayıların gerçeğine 
gönderme’ olduğunu, sayı göndermelerinde yapıtları ‘arasındaki büyük iletişimi’ 
okuyucularına duyumak istediğini, böylece ‘iletişimlerle bütünün görülmeyen 
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gövdesi’nin görünür olduğunu söyler. Birbirinden çok ayrı gibi duran yapıtları, aslında 
‘tek bir yapı içinde’leşirler. (139) Yalnız olmadığının kanıtı olarak kendisine sunduğu 
gerekçe, sayılardan kurtulamayacağıdır. Arkadan söyledikleri arasında ‘gösterilen 
varlık dokusu’ diye bir sözce geçer, üzerinde durulması gereken.  
Yapıtlarımla Söyleşiler’in birinci kitabının iki yerinde yine sayı konusuna değinir. 
Söylemek istediğinin söylediğinin çok ötesinde olduğunu düşünmek için nedenler var. 
68. sayfada, destanlarındaki soyutlamalardan söz ederken, ki bu yönde bir 
saptamamız olmuştu destanları okuyup yazdığımızda, ulusalı evrensel kıldığını 
söylüyor ve ekliyor Dağlarca: “Soyutun somuta dönüşüvermesi, şimdi anlıyorum, 
sözlerdeki sayısal düzenden gelmektedir. Soyut, sayının, sayısallığın iç içeliğidir. 
Öylesine birleşirler ki yeryüzünün topraksı sayıları, düşsel sayılara dönüşür 
dönüşmez sayısızlık başlamıştır.” Daha ileride (107), sayıların yüzüne gözüne 
değdiğini belirtmeden geçmez.  
 

* 
Aristoteles’in Metafizik’de dile getirdiği üzre kimi Pisagorcular için evrenin ilkesi 
sayılardır. Şeyler sayılardan çıkıp sayılara döner ve sayıların uzlaşım ve çatışmaları 
dünya olarak somutlaşır önümüzde. Anaksimenes’e ötelenen, Pisagor üzerinden 
Yeni-Pisagorculara, yani gizemci (mistik) bir sayısal kurguya bağlanan, oradan 
Galileo, Leibniz, olguculuk (pozitivizm) üzerinden matematik modellemelere varan, 
20. yüzyıl ikinci yarısından başlayarak iki tabanlı sayısal (dijital) anlatıma varan 2500 
yıllık, belki daha uzun bir süreçten söz ediyoruz. Bilim açıklamalarını yüzlerce yıldır 
soyutlayım ve dilötesi paylaşım gücü nedeniyle matematik dili üzerinden 
yapmaktadır. Günümüzün sokaktaki insanı da artık gündelik yaşamının her anını 
sayılarla ilişkilenerek, ayrımına bile varmadan, sayısal, soyut bir göstergeler dizisine 
başvurmadan bir anını bile geçiremiyor. Hemen her şey sayılarla gelip sayılarla 
tanımlanıp sayılarla gitmektedir ve yeryüzünün hiçbir dili bunca evrensel uygulama ve 
uzlaşma dili olamamıştır. Tabii sayıların imler olarak, ölçmenin ve betimlemenin 
ötesinde gönderimleri de var. Çiftya da çok işlevli göstergelerdir sayılar. Bunu daha 
en başında öteki 1’le, yani 2’yle yaratır. Us yaratısı anlatılar bile arkasında saklı 
duran şey üzerinden şifrelenmeye, daha başka neye gönderme yaptıklarına ilişkin bir 
gizil (değişmecesel) araştırmaya, metafiziğe konu olmuştur. Bilim de kendi içinde 
karşı-bilim (karşı sayı, öteki sayı, 2) dili yaratmıştır. 1’e inanmanın bağdaşıklığı, 
mutluluğu ile 2’de bölünmenin gerilimi, mutsuzluğu belki 0’la 9 arasında değil ama, 
çekirdek alan içinde 1 ve çatlaması, yarılmasından doğan 2 arasında felsefeye, 

sanata (şiir), bilime yol vermiştir. 1’den, 1’i parçalayarak doğan 2 ve arkası () 
türümüzün varlık gerekçesi, sayısal öyküsüdür (tarih, zaman, vb.). Yalnızca inak 
(dogma) 1’e dönme, saltık 1’le buluşma düşlemidir (fantezi). Tam da bu nedenle tarihi 
ters yönde okur. Oysa 1 olanaksızdır 2’den beri. Ve sayıları (matematiği) 1’de 
toplamak, tümlemek, kapamak olanaksızdır (bozunum, entropi). Ama yine bu 
nedenle sayı (müzik) türümüzün en evrensel açıklama aygıtı, eğilimli, yatkın olduğu 
içsel, derin, dizemli (ritmik) dilidir. Sanırım Dağlarca’nın yapıtlarıyla vardığı ezgisel, 
geçici ve uyumlu (harmonik) sezgi gücünün derinliğini de göstermektedir sayılar 
yaklaşımı. (Bkz. Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe 
Belik, özgün dilde ilk basım, 1979, ABD) 
 

* 
Kitabın ilk şiiri neredeyse Antik Yunan sayı düşüncesini (Pisagor) yansılarcasına “Kim 
duymaz/ İçinde sayılar olduğunu/ İçinde yansıdığını sayıların” (Dinlediklerimiz, 3) 
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demektedir. Sanki dış dünyadan Dağlarca’ya sayılarla ilgili bir giriş olmuştur. Sayılar 
hakkında okumuş, duymuş, görmüş, tanık oldukları onu bir sayı kuramına taşımış 
olabilir. Çünkü önceki şiirlerinde, kendisi sayı araştırmalarını Havaya Çizilen 
Dünya’ya (1935) değin taşısa da bu açıklıkla geçmiş şiirlerinin altyapısında kurucu 
bir sayı bilinci ve dışavurumu söz konusu değildir. 80’li yıllarda konu özel gündemine 
girmiş, sayıları geriye ve ileriye doğru yapıtlarına yaymıştır. (Arkadan gelen kuram: 
büyük yaratı örneklerinde sıkça görülen bir durum…) Şiirdeki ikinci bölümün ilk dizesi 
önemli: “Üst üstedir devinimleri belirsizdir sürez gibi”. (3) Sanki bir görüngübilimci 
(fenomenolog) konuşmaktadır, Husserl ya da Merleau-Ponty örneğin. Hatta öteye 
geçerek şiirin tümünde şöyle bir göndermesi var. Başlangıçta sayı vardı. Başlangıçta 
doğayı söyleyen sayı burada, şimdi özel yaşamlarımızı dile getirmekte, buna aracılık 
etmektedir.  
Yeri gelmişken duyumsapması (sinestezi) ile Dağlarca arasında algı ve duyum 
konusunda bir veri, bilgi var mı, bunu yaşamöyküsünde araştırmak gerekir. Daha 
önce de şiirlerinden çıkardığım sezgisel önermelerimden biriydi bu. Varlığa 
baktığında tüm belirimlerin arkasında sayıyı bulup çıkarmak böyle bir duyum 
çaprazlanmasını imleyebilir.  Asıl soru ozanımızı sayısal bağlama taşıyan itkinin ne 
olduğu ve nereden kaynaklandığıdır. Başka başka adlandırılsa da onca dilin altında 
yatan uzlaşımın sayı (dizileri) olduğunu Deyişler şiiri bize çok güzel gösterir. (4) 
Yansımaların Tadı ise sayıları tözleştiren neredeyse Yeni-Pisagorcu bir yaklaşım 
sergiler: “Yaradılışla eskil/ Öte çağlardan kalma uzak” Öte yandan aynı şiirde niceliği 
yıldızlar imgesi üzerinden çokluğa bağlar: “Onlara yıldız dersiniz” (5) İçimizdeki 
törene, dirim-yapıya (biyo-strüktür) bakarsak dış dünya varlıkları olan sözcüklerle 
ilişkimiz bile uyuma-uyandırma ilişkisiyken, sayılar asla uyumazlar. Dağlarca için 
sayılar törensel, diziseldirler, ama çokboyutlu üstel karelem (matris) olarak 
imgelenmektedirler. Sayılarla sözcükler arasında kurguladığı kuramını ilerletir. Bir 
sonraki şiirin adı bile bunu kanıtlar: Sayılar Diliyle Sözler Dilini Kaynaştırmak. 
1980’lerde şiirinin gündemine aldığı soru budur. Sayı ile söz arasındaki dönüşümsel 
ilişki. Bir anlamda sayısallaşma tasarının (proje) özgül uygulaması sayılmalı girişim. 
Ozanın bilgi ve sezgisi sözcük ötesi yeni evrensel payda (sayı) konusunda şiirle yol 
almaktadır. Sözcükten vazgeçemez ama her sözcük arkasındaki sayıyı simgeler. Bir 
Dağlarca sayısal şifrelemesinden (kriptolama) ya da girişiminden söz edilebilir. 
Böylesi bir simgeler sözlüğü (I Ching benzeri) yarattığını düşünmüyorum ama buna 
soyunduğu, yeltendiği tek tük şiirleri olmuştur daha önce. (Aylam: Uzay Çağında 
Olmak, 1963) 0’la birlikte 1,2,3,4,5,6,7,8,9, yani on im evrenin tüm içerik ve 
biçimlerini karşılayabilir. “10 imi var sayılar yazısının/ Bunlarla kurulmuştur öbür usun 
binlerce sözcüğü/ Bunlarla devleşir insanlaşır/ Başka bir yaratığın/ Boyu elleri 
bakışları tüyü” (7) Sayıların gizi olduğunu söyler. (8) Kör, baktığı şeyde sayıyı 
görmeyendir. Belki de yaz(g)ımızı sayı yürütür, yönetir, biçimlendirir. Sayısal evrene 
açık göndermenin çok güzel bir şiirini olduğu gibi alıyorum: “Bu akşam gökler 10/ 
1,0,1,0,/ Dün akşam gibiyim// Seni ilk görünce/ 1,0,1,0,/ Dün akşam gibiydim// Ellerin 
soğuktu/ 1,0,1,0,/ Dün akşam gibiydim// Ay doğdu dolunay/ 1,0,1,0,/ Dün akşam 
gibiydim” (Ay Doğdu, 10) Kendimizden çıkardığımız kişi bir yana doğamız sayıdır, 
saklı, görünmez bir sayı. “Odur doğa üzre bizden kalan iz” (Sayılmak, 11) Ve elbette 
9’a değin çıkmak gerekmiyor, derdimiz yalnızca simgeleme (temsil) değilse. Var’ı (1) 
Yok’la (0) ilişkilendirmek tüm varlığın tanımlanması için yeter. Hatta ikinci terim (0) 
çıkarımdır, yani 1 (var) olmayandır. İkinci terimin (0) zorunluluğu 1’in kendinden (var) 
olamaması. Dağlarca düşüncesi ya da sezileri diyelim, gelip buralara dayanmıştır. 
Kitabın bir başka önemli şiirinde şu az bulunur dizeler sayıların en derin ve görünmez 
anlatımlar olduğunu da gösterir: “Büsbütün yitti diyorlar ölenlere/ Büsbütün nerdeler” 
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(Kasa, 12) İkili 6 koşuktan oluşan şiirde ikinci dizeleri bitiren nerdeler sözce 
yinelemeleri (redif) soyut sayının, soyutlayımın da gizini imler, pekiştirir. Dağlarca 
durmaz, kuramını ilerletir. Sözcükler başkalaştırır, ayırır ama sayılar aynılaştırır, 
tümler. Bu tartışılmaya değer önerme yalnızca bilgibilim (epistem) açısından 
yorumlanır, eleştirilirse eksik kalır, aktöre ve güzellikbilimi açısından da yürütülecek 
bir eleştiri (kritik) tekçi (monist) bakışaçılarının göründükleri denli sağlam 
olmadıklarını gösterebilir. Burada sözcüklerle sayıların ilişkilendirilmesi başka bir 
bağlamda, daha Dağlarca’nın sağlığında çözülmüş bir konudur. Bilgisayar dili her 
türden imi ortak 1 ve 0 iki tabanlı sayı diline dönüştürmüştür. Ama imin anlamdışı 
somut belirtgesidir öncelikle dönüşen. Günümüzde anlamkurucu sayısallaştırma 
çalışmaları (yapay anlak) epeyce ilerlemiştir. Ama tüm bu konularda tartışmalar 
henüz yeterli düzeyde değildir. Konu hele bir yazar, ozan açısından mayınlı alandır. 
Dağlarca’nın bu tutumu bir tür imbilimine bizi taşır, belki de taşıyacaktır. Şimdilik 
geldiği bu yerde Dağlarca ata olarak sözcükleri değil sayıları görmektedir. İkinci 
baskıda (Bütün Şiirleri 8, Doğan Kitap, 1999) şiirin adı Atlara Saygı olarak görünse 
de sanırım doğrusu Atalara Saygı’dır. Yapı Kredi’nin Delta dizisinde yayımlanan 
(Birinci basım, Mart 2010) Bütün Şiirleri 2’de aynı yanlış sürmektedir. Belli ki 
Dağlarca’dan kaynaklanan yanlışı yayıncı düzeltmeyi göze alamamıştır. Benzer bir 
sorun hemen izleyen Başı Büyük Olan şiirinde de var. Şiir aslında iki şiirden 
oluşuyor ama tek başlık altında tek şiir olarak basıldığı için başlangıçtaki 5, hatta 
arkadan gelen iki dizelik ikinci bölümü de katarsak 7 dizelik bölümle izleyen bölüm ve 
dizeler içerik olarak uyumsuz. Biçimsel salınım, yapısal kurulum açısından da 
uyumsuzluk söz konusu. Bir yazar dalgınlığı, vb. ile açıklanabilecek şey ileride 
yapılacak eleştirel baskılarda, yapılırsa tabii, özellikle tartışılmalıdır. Çünkü bu şiirler 
Dağlarca sayı kuramı açısından önemlidir. Başı Büyük Olan’ın gündelik anlama 
dizisini, neden sonuç zincirini ters çeviren, görüngübilimsel algı tersinmesi yaratan 
4’er dizeli son üç bölümü kendi içinde bağdaşık, tutarlı özgün içerik yüküyle başlı 
başına bir önerme sayılmalı: “Siz 41 giymiyorsunuz/ Ayağınız 41’in” (16) Bir başka 
önermesi, yani çokluğun olumlu gücü konusunda yaklaşımı da Kış’da sunulur. 
Isınmak için çok olmak, tek olmaktan iyidir. Sözcük ve sayı ayrımı üzerine bir başka 
küçük şiir-aygıt olan Kendi, önermenin iki teriminin eytişmeli bir ötekisizleştirme 
düzeneğiyle çalıştığını 13 sözcükle anlatmayı başarır. “Gemi nice içerde olsa/ Deniz 
dışardadır” (18) Ve dev bilgisayar (Dağlarca şiirini düşünmeliyiz) 4 soruda sayı 
kavramını temellendirir. Sayılar doğadaki düzenden oluşur, onlarla sevmek üzre 
çoğalmak başlamıştır, ilk sürezin (zaman) gözünde görülmüşlerdir ve sayıları insanlar 
değil insanları sayılar bulmuştur. Fraktal evrene güçlü bir gönderme sezinliyoruz Dev 
Bilgisayarın Yanıtları şiirinde: yinelenme, çoklanma, kiplenme, adlanma. Böyle 
özetleyebiliriz. Ellerimde kıllar büyür, göğsümde soluğum ve yürüdükçe artan 
ayaklarımın ayakları, tümü, “işte biçim değiştiren sayılar”dır. (Değişim, 21) Aynı 
yaklaşımı Yıl Sayıları’nda da (25) görürüz: “Yeşilini takadursun dal/ Yaş kendini 
büyür/ Ağaçlarda// Ellerimiz anılarını yazadursun/ Yaş kendini büyür/ İnsanda”. Bir 
başka örnek de Başkasının Şapkasını Giymek: “Oysa sayıların gerçeği 
apaçık/Onlardan önce/ Onlardırlar” (38) İçimizdeki sayılar bize ‘daha önce gördüm’ 
(deja vu) algı ataması yaşatırlar. Çünkü sayıların zamanı yoktur ve şimdi, burada 
içimize yerleşmiş konuklardır. Onların zamana ve uzama yayılan, sınırsıza ulanan 
bizden ayrı bellekleri var. Örneğin 1789 bir olayı imlemez, olay 1789’da tanıma getirir 
kendini, kiplenir. (24) Hepimizin birer sayısı var ama somut yaşantılarımızda sayı 
değil sözcük insanlarız. (26) Yaşlı, büyük sayı “Eğildi suya/ Ne gördü biliyor 
musunuz/ Halkalar halkalar halkalar halkalar/ Boynundaki kocaman zinciri” (28) 
Sayıların bitişkenliği ve derisizliği yerleşik imgelemi değiştirir, özne nesne yüklem ters 
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yönlü akımlar, çapraz bağlantılar (kombinasyon) üzerinden yeniden konumlanır. 
“Uzak birisidir el gövdenin/ Elmayı yürür/ Gövdenin yakın birisidir ayak/ Tutar elmayı” 
(Öteki Usa Göre, 29) Dağlarca ilköğrenciliğinden başlayarak sayıyla düzgülenmeyi, 
sayısal kimlik edinmeyi baskılanma ya da indirgenme olarak algılama bir yana 
evrenselleşme olarak gördüğünü O Çok Güzel şiirinde yansıtır. Yaşamı ona verilmiş 
86 sayısıyla açılır. “86 olan ses/ Adımla eşanlam” (30) Ölmek geriye sayı olarak 
kalmaktır: D. 1914-Ö.2008. Sayı, usun öteki, başka biçimidir. Sözcük gibi ama başka. 
Sayılar sözcüklerden daha gerçektir. Onlar “Yazı dilinden çok başka/ Çok öteki” bir 
usla yaşanır. (32) Dağlarca’nın yeni şiir matematiğinde 1+3=3 eder, “Tanışsa bir kişi/ 
Üç kişiyle/ Üç Ederler/ Ayrı ayrı tanışmışlardır çünkü”. Buna karşılık 2+2 bildiğimiz 
dörttür ama gerekçesi Dağlarca belitidir (aksiyom): “İki kişi/ İki kişiyle ayrılsalar/ 
Unutmaz birbirini kimse” (Eskil Kayanın Gerçekleri, 35) Yani her yerde ve sürezde 
(zaman) değişir sayımız. Daha doğrusu yer değiştirir başka bir sayıyla. (36) Sayrılık, 
korku, savaş, vb. sayı dizileri bozgunudur: “Savaş yaparken değil/ Savaşı 
düşünürken bile/ Bozulur/ Gövdemizdeki sayılar” (Düzen, 37) Sonsuzluk kavramı 
Dağlarca dilinde şöyle tanımlanır: “Gök bakıştan yapılmıştır/ Bakışlar sayılardan// 
Günler yıllar çağlar/ Yüz değiştirmesidir sayıların/ Göklerde” (Gök’le Sayı, 39) 
İnsanın insanı sevmesi yüreklerinde 1’i taşımalarından. 1, 1’i özler. En Büyük 
Devrim’de “En büyük devrim/ 1’in yanındaki/ C’dir” derken bir ABC imini, sözcüğe 
giden yolu mu göstermek istedi bilinmez ama neden C de başka bir abece imi değil? 
Acaba basımda C imi bir yanlış okumanın sonucu mu? Yoksa 1C çağrışımları 
konusunda okumamızın yetersizliği midir sorun? C, 0 olabilir mi? 4 çerçevedir öte 
yandan. Ama erkcil değildir Dağlarca’da Foucault’da olabileceği gibi. (42) Sayısı 
duran azalır, belki ölmez, yeni bir sayılar dizgesine açılır. (43) “Sayıların içinde sayı 
var/ Ta nerelere izdüşüm/ Kirpikleri kavak mı yıldız mı çiçek mi/ Hepsi başka başka 
bakar// İşte bileklerimizde sımsıcak/ Evrendeki atardamar// Sayıların içinde eller 
ayaklar” (Ondaki, 47-8) Sözün özü, “Sığmaz bir yerlere/ Sayılar devi” (Yaşamda, 50) 
Ev, sayıların evidir, kalem, soba, düğme, basamaklar, pencereler, dam gibi. Ama 
tümü ‘varolma işlevi’dir. Buna da Dağlarca Fonksiyonlar Matematiği (!) diyebiliriz 
rahatlıkla. Kitabın birçok başarılı şiirinden biri olan Yüzündeki Sinema ise ozanın 
sayılar kuramının sevi için uygulanması sayılmalı. (Eril) us (1) 2’de (dişil) yıkanır: 
“Bilinmezde/ Çekilmiş bu film/ Us 2’de yıkanmış/ Ki yüzün/ Evrensel karanlığa yağan 
kardı” (52) Evrenin 2’yle aklanması, yunmasına dikkat çekmekle yetinelim. Kitabın 
son iki şiiri de başa döner ve kimyanın, fiziğin, gerçeklerin ‘birer kocaman sayılar’ 
olduğunu yineler. “Sayılar bilimin basamaklarıdır.” (Sayı Kuşları, 53)   1’le 9’u 
karşılaştırdığı son şiirde (Sayı Kuşları Daha) 1’in ilk (başlangıç), 9’un ise daha güzel 
(imgelem) olduğu yargısı ayrıca ilginçtir ve sayı kuramı önermelerinden biri olarak 
adlandırılmayı hak ediyor. “İşte toplumun gizi: İnsanların eşitliği nerden başlamıştır? 
Sayıların evrensel eşitliğinden” ve “Artmalarından belli: insanlar sayı kökenlidirler, söz 
kökenli değil.” Sayılar insanlar onlara yaklaşıp dokundukça sevinir, bir an 
sessizliklerini bozarlar. (54-5) 
 

* 
Umulmadık sayıda başarılı Dağlarca şiiri içeren Sayılarda bir aldatıcı (pseudo) bilim 
kuramının ilk atılan somut adımları gibidir. Aldatıcı sözcüğü kimseyi yanıltmasın. 
Dağlarca bilim, matematik, vb. gibi başka alanlarda kuram peşine düşmüş değildir. 
Bilimin kavram, açıklama, simge gibi araçlarını şiir imgesine dönüştürmenin, daha 
doğrusu onlarda içkin şiiri yüze çıkarmanın peşindedir. Yaşadığı dünyanın evrensel 
anlatımlarını coşkuyla izlemekte, hem kuram hem uygulamaya dönük atılımlarını 
yürekten alkışlamakta ama bunlarla yetinmeyip hemen kendi diline egemenliğiyle tüm 
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öteki anlatımları beriye aktarıp kendi şiir diliyle yansılamaktadır. Dünyayı (aslında 
evreni, kozmosu) şiiriyle yeniden bulgulamanın (keşif) kabına sığmaz sevincini okura 
da yaşatır. Öyle sanıyorum Dağlarca şiirinde 80’li yılların açılımı diyebileceğimiz ama 
ta 60’lara götürebileceğimiz, insanlığın heyecan verici görkemli bilimsel serüvenine 
tanıklığın şiir örnekleri izleyen yıllarda, hatta ölümüne dek artarak öne çıkacaktır.  
Öte yandan kitapta az çok kendince çerçevesini çizdiği Sayı-Sözcük Kuramı yalnızca 
bir yakıştırma, geçici bir şiirsel duygu dayatması (kapris) sayılamaz. Kendi içinde 
tutarlı sayılabilecek bir dizi önermelerden oluşan kuramın yeterince kandırıcı belitler 
(aksiyom) üzerinde yükseltildiğini söylemek olası. Çünkü kaba çizgileriyle bugünden 
baktığımızda birer öngörü, sezisel şair biliciliğinin (kehanet) kanıtı olduğunu 
görmemek olanaksız. Evet sayıların tüm yansıtmalı, benzeşimli (analojik) dilden 
soyut, anıştırmasız bir dile geçişin dorukta olduğu günümüzde türümüzün 
dışavurumu açısından ortak evrensel dil olarak yaşamlarımıza egemen olduğunu 
bilgisayar, iletişim uygulamaları ve ağ (network) altyapıları açıkça göstermektedir. 
Sanki tam da Dağlarca’nın dediği olmuştur. İleride Takma Yaşamalar Çağı, vb. gibi 
yapıtlarında her zamanki düşünce ve sezgi derinliğiyle bir dizi öngörüde bulunacaktır. 
Ve kendi şiirinin şiirle yetinmeyen dalgası, şiir+şiirötesi dalga şiiri bile (sözcük) çoğu 
kez araçlaştırır onun veriminde. Sonraki sayfalarda konuya döneceğiz.  
Burada ozanımızın dilin içsesinden, sesletiminden (prozodi) müziğe, müzikal dizem 
ve ses kapanım-açılımlarından şiire (sözcükleri dizme ve yaşam benzetimleri, 
analojiler), şiirden ise artık ulaşması gereken son yere sayılara (1 ve 0), anıştırmasız 
saltık anlatıma (ifade) vardığını belirtmekle yetinelim. Bu halkalanabilir dizi elbette 
zayıf, kırılgan baklalar içerir. Uslamlama göründüğünce sağlam, tutarlı olmayabilir. 
Biz okurların bastıkları yerde güvenli olmalarını sağlayacak şey, ozanımız bizi nereye 
nasıl taşırsa taşısın, soyut sayıların soyut ve saltık sessizlikten çatılmış şiirleri bile 
olsa büyüleyici o yer, kendimizi şiirle karşı karşıya olduğumuz, bir şiir okuma 
deneyimi içinde olduğumuz gerçeğine sıkı sıkıya bağlı kalmamız, bunda yine de ısrar 
etmemizdir. Ozanın deneysel araştırmalarını destekler ama önümüze şiir koymasını 
bekler, dileriz ya da önümüze koyduğu şeyi şiire, şiirle bağlar, öteki tüm gerekçeleri, 
gerçekliğin dışına düşmeyi, hatta şairin dayatmasına direnmeyi göze alma pahasına 
sileriz.  
Dağlarca’nın yerelden evrensele yürüyen yazınsal (poetik) girişimi tüm yazı 
deneyimini kuşatan en genel bağlamsallığı (paradigma) olarak görülürse onyıllar 
boyu yarattığı sözcük temelli şiirsel bağlamı onu bir sınır duygusuna getirip bırakmış 
olmalı. Sanki elinde canlanan, yarı canlı sözcük hayvanlarının yetmediği bir başka ya 
da üst bağlamlardan çağrılar almaktadır. Yani varolan bağlamdan taşmaktadır 
sözcüklerin düşleneni karşılamayamadığı, yetmediği anlarda ve yerlerde. Sözcüklerle 
ama sözcük ötesi, yeryüzünün beş bin yerel dilinin ötesinde tüm insanları, gündelik 
anlaşma aracı olarak kullandıkları sözcükleriyle sınırlamadan öte, bir araya getirecek, 
buluşturacak, türiçi anlaşmalarını, oydaşmalarını sağlayacak daha soyut, yalın, 
evrensel bir bağlamın olası dili ozanımızın gündemindedir ve yeni ve eski dil olan 
sayıyla kabuk değiştirmek, kapsar evrensel kümeye sıçramak istemektedir. Bir 
bakıma insanlığın tarihsel açmazına şairin çözümüyle ilgilidir aradığı şey. Tüm türleri, 
tüm varlıkları karşılayabilecek sayı, belki de biçim olarak aynı, tek bir gösterge (yani 
1) kalarak varlığın tüm belirimlerinin, görünümlerinin tözüdür. Yerel tüm engelleri 
aşan, sınır tanımayan en evrensel, çözücü güç olarak sanatların, bilimlerin, yaşama 
biçimlerinin ortak özü olabilir. Bu düşlem Dağlarca’yı yeterince dürtmüş, zorlamış 
olmalı. Yakınlarından birkaç sözcük yazmalarını ister, bir oturuşta bu sözcüklerden 
birden çok şiir yazarmış Dağlarca. Ama sanırım kendi deyişiyle 10 sayı (0 ve 1-9 
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arası) tüm yazılmış ve yazılacak şiirler için yetecektir. Sözcükler ve şiirler bu 10 
sayının sayısız somutlaşma, yaşama gelme biçimlerinden başka şey değildir.  
80’lerin ortalarından başlayarak öne çıkan sözcük, deyiş yineleme yoluyla 
yapıçözümlerinin kaynakları üzerinde yukarıda düşünmüştüm ve Sayılarda kitabı 
önermemizi yanlışlamak bir yana pekiştiriyor denebilir. Rastgele bir örnek olarak 33. 
sayfadaki Kutsal Sayılarımız Önünde şiiri gösterilebilir. Şiir bedenini ayakta tutan 
taşıyıcı yapı (iskelet) olarak ama yalnızca bu nedenle değil, kendisine en çok sözcük, 
dize yinelemeyi bağışlamaktadır ve sanırım yakın gelecekte yapıyı tümden görünmez 
kılacak, ses, im, vb. türden tüm işlevsel tutucu ve katılaştırıcıları şiirinden sürgün 
edecektir. Çünkü şiirden anladığı şey hızla, yüzde yüz akışkan, ama özdeğin fiziksel 
üç durumunun (hâl), yani katı, sıvı, uçucu (gaz) durumlarının dışında plazma 
durumuna ya da nitel anlamda plastisiteye yönelik genel-soyut varlık tümlecine doğru 
evrilmektedir. Küçük ve zorunlu yapı çözümleri en alt katmanlara bastırılmış, şiir 
kabuğunun altında dip katmanı olarak görüden kaçacak biçimde tüm şiire yayılmıştır. 
Ayrıca taşıyıcı yapıların her şiirde belirti vermesi gerekmiyor, hatta Dağlarca için bu 
bir şiir eksilten olarak da görünüyor. Yoksa dünyada ve ülkede yazılmış tüm şiirin 
hem biçim hem içerik olarak tüm yapı geleneklerini üstlendiğini, uyak (müzik), dizem 
(ritim), eşartım (fraktalizasyon) vb. konularında tam donanımla yeni şiire başladığını 
biliyoruz ozanın.  
Son olarak Sayılarda kitabında sayı kavramının esinlemesinin önceki yıllarda şiirinin 
geldiği darboğazı, tıkanmayı az da olsa açtığını belirtmekte yarar görüyoruz. Şiirinin 
ortalama düzeyi bu yeni esinle atak yapmakta, yani şiir yine yekinmektedir.  
 

*** 
 
80’ler dünyasının kitabı Takma Yaşamalar Çağı Dağlarca’nın onu niçin yazdığını 
bilen bir kitap. Başka bir bedenden ya da yapay örgenlerin (organ) aktarımı olanaklı 
kılan yeni uygulayım (teknik) biçimlerinin dirimbilimsel (biyolojik) doğaya karışarak 
(müdahale) yeni çözümler üretebildiği çağda, yani yapma insanlar (android), takma 
yaşamalar çağında bu şiir kaçınılmazdı. Ozanımız, ‘organ nakli’ deyişini ‘takma 
yaşama’ olarak karşılıyor Türkçede. İnsan, örgenleriyle evrenselleşmiş, herkes 
herkesle bedeninin parçalarını paylaşabilir olmuştu. 1997’de İngiltere’de gözeden 
üreyim (hücreden klonlama) vb. sonraki gelişmelerle de pekişen sağaltım ve 
dirimbilimsel uygulamalardaki atılım bir dizi yeni tartışmayı da peşi sıra getirdi 
kuşkusuz. Dağlarca’nın şair sezgisi daha ilk örneklerde (Yürek aktarımı, Dr. Christian 
Bernard, 1967, Güney Afrika) yeni olayın aktörel, törel, insan doğası, inançlar, haklar 
vb. ile ilişkisini yakalamıştı. Sanırım 80’lerde dünyada ve sınırlı da olsa Türkiye’de bu 
tartışmalar yapılmaya, söz konusu gelişmelerin yasal düzenek ve yaptırımlara ilişkin 
tanımlanmaları yönünde girişimler de başlamıştı. Tohumlama, yapay dölleme gibi 
tartışmalar da yürüyordu bir yandan. Sokaktaki insanın etkilenmemesi ve tepki 
vermemesi olanaksız bir süreçti çünkü işin ucu insanda ten/tin birliğine, tümlük 
kaygılarına dek uzanıyordu. Ötekinin kolu, gözü, böbreği ya da yüreğiyle Ben şimdi 
kimdim? Örgen bağışı tüm dünyada kamusal izlencelere bağlanarak destekleniyordu. 
“İnsanın başka gövdeleri taşırken duyduğu ikilem, taşıdığı başkası” (Yapıtlarımla 
Konuşmalar II, s. 11) belki aşırı yorumlanmış, hatta abartılmış bir imge olarak 
yankılanıyordu Dağlarca şiirinde. Arkasından tansımalı tüm bu gelişmelerin kötüye 
kullanılma gizilgücünün tedirginliği, korkusu sökün ediyordu haklı olarak. Asimov’un 
Robot Yasası türünden yarı kurgusal ilk örnekler, günümüzün bilgisunar tabanlı ağ 
ortamları, yapay anlak (zekâ) vb. araştırmaları bu türden sorunları geçen süre içinde 
yalnızca büyütmekle kaldı denebilir. Sonunda günlük basına da konu olan sağlık ve 
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örgen alım satımı (ticaret) elbette yoksuldan varsıla, güneyden kuzeye yönlüydü 
kaçınılmazca. Dehşet ve Mafia anlatıları ürperticiydi. Ki ozanımız da Japonya’dan bir 
olay örneğiyle anlatır bunu Konuşmalar II’de. (12) Yanlış anımsamıyorsam Horoz: 
Almanya’da Çöpçülerimiz’de (Gözünü Satan, 12) gözünü satışa çıkaran yoksulla 
ilgili basına yansıyan bir olayı şiirleştirmişti Dağlarca. Ona göre Takma Yaşamalar 
Çağı, Takma Yeryüzleri Çağıyla sürecek, uzay da sömürgeleştirilecektir gelecekte. 
“İnsan ağzı en büyük hayvan. İnsanın ilk buluşu, son buluşu doyumsuzluğunu 
doyurmak.” (YK II, 12) Tam bu noktada yeni yeni geliştirmeye başladığı ‘yalın evren’ 
kuramına değinir. Artık bu yeni ana izleğinin peşini bırakmayacaktır. Sayılarda 
(1985) neredeyse şiirsel kuramını çatmıştır bunun ki aslında daha gerilere de 
götürülebilir bu yarı sezgisel yarı bilgisel kavrayışı. Ona göre evren sanıldığınca 
karmaşık değildir. Tek gerçeğe indirgenebilir. Tek gerçek bir ‘kalıp’ gibi kullanılmış. 
Bilimin bütün alanlarında, insanın, bitkinin, hayvanın bütün görüntülerinde kullanılmış. 
Uzaybilimin vardığı varacağı erişimler, bir karıncada, bir arıda, bir timsahta, doğan, 
bugün doğan bir çocukta yeniden basılmış eski yapıtlar gibidir (...) Bir bardak sudaki 
tek damla, uzayın büyük karmaşasındaki gözün görebildiği, gösterebildiğidir. İnsanın, 
Husserl’in eksiğinin Dağlarca olduğuna inanası geliyor. Husserl’in gereksinim 
duyduğu böylesi bir duruluktu ama döneminin yanlış tinbilimine, dolayısıyla bilimine 
vurmakla işe başlayarak duru görüyü gerçekte kaçırmıştır. Oysa görüngübilimi 
(fenomenoloji), duru görü peşindeydi. İm ise (bana göre imgenin kökünü düşünüyor) 
“İlk ozanların gövde derinliklerinde duyduğu ilk sıcaklığın tadından başka ne olabilir?” 
(13) Bu nedenle ilk mutlu yaratıklar ozanlardır. 
Kendisi Takma Yaşamalar Çağı kitabından üç şiir seçer: Oyuncularla Oynamak, 
Varmak, Ben Dışı. 
 
* 
Düşünsel bir soruyla girilir kitaba. Genel yaşama ile tikel yaşamanın eytişmesini nasıl 
anlamalı? Tüm yaşam bir yaşamda nasıl yankılanır ya da tersi? Ortak payda nedir? 
Ki bu soru bizi sayılar kuramına taşır: 01 İki tabanlı sayılama (binary). Dağlarca iki 
terimli başlatır şiir önermesini uzunca bir süredir, belki ta başından beri. Çocuk ve 
Allah’ı (1940) anımsayalım, baştan sona iki terimli bir önermedir ilk başyapıt. 
Üzerinden 46 yıl geçmiştir ve hâlâ ikili evren tasarımına bağlıyız: 

 
Takma Kuşlar 
 
İkisi de yoktular 
Soluğu duyuluyordu 
Genel yaşamanın 
 
Neydi 
Birbirine yansıyan 
İkisinde 
 
Birey gibiydiler 
Bütün seslerde 
İkişer (3) 
 
Bedenimizin türevi bireyliğimizin bedensel bileşenlerine tek tek indiğimizde 

evrensele ulanırız. Bizi evrensel, yani varlık kılan atom ya da atomaltı parçacık, son 
birimdir. Tüm varlığın ortak, evrensel paydası. “Nereye gitseler ulaşsalar kime/ 
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Yaparlar eylem soy/ Doğa ne görev vermişse onu.” (Oyuncularla Oynamak, 5) 
Burada ‘eylem soy’ deyişine mim koyalım. Düşünsel kaynağın başlangıçtaki terim çifti 
sarmal, devingendir, eylem soyla varlıklanır.  Ve eylem soyla varlık ‘görünüme gelir’. 
(Bkz. Husserl, Heidegger, Merlaeu-Ponty, Sartre, vb.) Anlıyoruz ki Ben bileşenlerinin 
(el, ayak, göz, vb.)  yad(sımas)ıdır: “Ben gövdemdeki oyuncularla mutluyum ya/ Artık 
onlara inanmıyorum.” (6) Ben’de Ben’in anlayamayacağı denli uzakta, Başka’dırlar. 
Bunu Kendi kendine Değilliğimiz’ şiirinde de görürüz: “Kim duymaz kim/ Koca 
ortaklığını/ Doğanın.” (12) Yediğimiz balığın eti evrensel aktarım üzerinden aynı anda 
kendi etimizdir. 

Sağaltım (tedavi) amaçlı insan örgeni aktarımı (organ nakli) ya da bilimsel 
sağaltım uygulamalarında parça (göz, diz, kan, vb.) Ben’den ayrıştırılır. Ancak böylesi 
bir yöntemle üzerinde çalışılabilir bir nesneye dönüşebilir beden. Parça bütünden 
(kişilikten, kişi oluştan, biri olmaktan) ıraklanır. “Dizi yürümemekten ayırdılar.” Hatta 
“Gövdeyi yaşamadan ayırdılar.” (Gözlem, 8-9) Ama soyutlayımın başaramadığı bir 
şey vardır yine de. Ten tinden ayrılamıyor: “Soluğu sevgiden ayıramadılar.” (9) (Bkz. 
Descartes’dan başlayarak anlık-beden, tin-ten tartışmaları.) 

Şiirsel çözümlemesinde ozanımızın kişisel sağaltım deneyiminin de izlerini, 
belirtilerini örneğin Damar I’de (10), Damar Irmağı’nda (14), özellikle kitabın küçük 
başyapıtlarından biri olan Bayıltılma’da (76) yakalıyoruz. Damarda zamana yayılan 
bir yığışmanın (damar sertliği) sonu damarı aşan bir Bütün’e, Ben’e ilişkin bir sonuç 
(ölüm) yaratır. Yani bileşen, örgen, bilinci yıkıma uğratır. Ve bir Bütün’ün ayrılabilir, 
kişilikten özerk bileşeni öteki Bütün’ün aynı bileşeniyle yer değiştirebilir (örgen 
aktarımı). “Biri var/ Onun bende olduğuna eşit/ Benim onda olduğum.” (Damar 
Irmağı, 14) Ayrıca: “Sıcaklığımız/ Çoğala çoğala dev/ Onun dokunuşu/ Etine 
ötekinin”. (Birleşim, 15) Yapay Çocuklar da (16) tek özneyi aşan kökensel ve soyut 
ortaklığın anlamlı örneğini sunar. Dağlarca araştırması iskeletin sayısal 
görüngübilimsel soyutlamasıyla sürmektedir. “Anımsıyorum doğduğum günü/ Sanki 
yoktunuz/ Yumuşaktınız daha/Değirmisinde değirminin/ Evrenden yuvarlaktınız 
daha// Yaradılıştan kalma birer kemik/ Şimdi soluk alanların hepsi/ Çok uzaktaymış 
benimsediğim kimseler/ Sizi veriyormuş anlamıyordum/ İlk varlığını almıştı kimseler// 
(…) İnsan fil gergedan balina timsah/ İlk devletleridir/ Yeryüzünün/ Doğa onlarda 
görür ürperir biraz/ Gökyüzü olduğunu yeryüzünün.” (İskelet, 18-9) Evrensel payda 
evrensel, önseldir (a priori), en azından türümüz için. Her bileşenimiz öncedendir, 
oradadır (varlık). Yarı Sayıklama şiiriyle şiirle dile gelen kuram kıvamını yakalar, 
görünür görünmez bir başyapıt çıkar ortaya. Görünür görünmez, çünkü şiirin imgesi 
tam da insanda yakalananla geçenin ele gelmez, yakalanmaz akışıdır: 

 
Elimi uyudulardı onlar 
Tutamadım ki 
Bir ses geçti geçmedi parmaklarımdan 
 
Ayaklarımı uyudulardı onlar 
Varamadım ki  
Yollarda yansıdı yansımadı gökyüzü 
 
Boyunlarını değiştiriyordu develer sevgi biraz 
Balıklar serinliklerini daha su 
Sayrılar yaşıyorlardı hepsiyle sımsıcak 
 
Ak giysiliydi uzaklarda 
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El uzaklarda ayak uzaklarda 
Ses uzaklarda gökyüzü uzaklarda (19) 
 
İşte sağaltım uygulamalarının doğanın bu içkin oluşumunu orasından 

burasından delme girişimleri çift yanlı bıçağın acıtan yanını unutmamızı önlüyor. O 
bıçak kesip attığı sorunla tüm direyi, yaşamı yanıltabilir ama geriye yanıltamayacağı 
bir şey yine de kalacaktır: ölüm: “Dudaklarının arasında kırmızı bir çizgi incecik/ 
Ölümü aldatamadılar” (Yanıltılamayan, 20) Dokular değiştirilmekle kalmıyor, usumuz 
da payını alıyor yeni uygulayımlardan. “Ha başkalaştı bana karşı ha başkalaşacak/ 
Anlıyorum sallanmasından biraz// Başımız ki/ Doğanın böğrüne girmiş/ İnidir/ 
Varlığımızın” (Baş Olayı, 21) Varlığın bilinişi, bilincidir baş. Tüm yaradılışla yüklüdür 
o. “Bütün ülkelerinden sonra yaşayan”dır. (Başımız, 24) 

Kan alma verme bize ne gösterdi? Evrensel kan kardeşliğimizi. Öyleyse yalnız 
değiliz koca evrende. Biz bizeyiz, birbirimizden, gövdelerimizden ve onun ayrı ayrı 
her bileşeninden kardeşiz. Kan, hepimizin geçmişinden hepimizin geleceğine akarken 
kavşakta duraladığında Ben’ler doğar, belirir, Dağlarca çıkar ortaya. Kan durağıdır 
her bir insan, kişi. (Örnekler: Budala ile Bilge, 80; İkileyin, 81) Görüngübilimsel 
indirgemenin (‘epoche’) tüm yönelimsel bilince gelen saf varlıklarıyla ilgiliymişçesine 
Dağlarca Husserlce araştırmasını kana, göze, yaraya, vb. adım adım uygular. “Yara/ 
Gövdenin bakışıdır” (Açık, 26) Yara ölüm ötesine uzam-zamanı aşan ve ulaşan 
gülümsemedir. Bir başka şiir başyapıtı Gözlem (27) ölümün neyi kapadığını gösterir. 
Mavilik kopar, yeryüzünün duyarlığı biter, ağız açık kalır ama yara, doğumla ölümü 
aralayan açıklık yine sürer gider.  

 
Gözlem 
 
Gün gelir büyür yol 
Atardamar açık kalır 
Birdenbire kopar mavilik 
Güvercin açık kalır 
 
Gece de yok olur gündüz de 
Anılar açık kalır 
Bütün duyarlığı biter yeryüzünün 
Gökyüzü açık kalır 
 
Kara uykuda uçar gider ses 
Adamın ağzı açık kalır 
(27) 
 
Dikkat edilirse dünyalı ve geçici ölümün törenselliği (ritüel) geleneksel dile 

abanır. Anlatan ses yerleşik, bildik bir sesi yankılar. Daha ileride bir şiirde (9.Koğuş) 
şöyle der: “Biri açar kapıyı birdenbire/ Isısı azalır biraz sallanır// Çeker götürürler 
arabacığa yan yataktakini/ Onun boşalan yerinde sallanır” (56) Bir başkası ise 
ölümden dönmüş, belki de korkularından kaçan tavşanları geri gelmiştir. Ozanı 
öfkelendiren dertse, kuş dönüşümlerini (Kuş Devrimi, 29) yakalamayacak kerte 
geride kalmış eski kulak, eski doku, eski bakıştır. Dünyanın evrensel, gizil 
dönüşümlerini ayarlamalıyız varlığımızı. Yalnızca kendi bacağım değildir artık 
yürüdüğüm bacak. Tasalıyım bir yandan çünkü yeni bacak eski bacakla birebir 
eşlenmez ve çağırır beni kiraz ağacından koltuk değneğinin bildiğim eski türküsü. 
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(30) Ya göz? Onun bana takılmış gözüyle ben ne görürüm? O mu görmektedir yoksa 
yine ben mi? “Peki nasıl tanıyor/ Annemi gözleri onun// (…) Fizik miyim göz mü/ Belli 
değil” (Soru, 31) Yürek? İçimde başkasının yüreğiyle “neyi sever”im? (Olmadı’larda 
Olmak, 32) Belki de aslında takılan insanın görme ya da sevme isteğidir. Bu istek 
soruyu anlamsız kılabilir. Ben neyi görmek istedim, neyi sevmek istedim? Hem birkaç 
kişi olmanın da bir tadı yok mu? (36) 

Dağlarca Takma Yaşamalar Çağı’nı biraz da insanların üstlenmedikleri, 
görmezden geldikleri sayrılık ve sayrılar evinde (hastahane), kimsenin dile getirmeye 
cesaret edemediği duygularla yazmış olmalı. “Kim bilir ne korkularda binlerce sayrı” 
(Ak Odalar, 33) dizesi bunu gösterir gibidir. Öte yandan sayrılık bizi sayrılıktan çok 
yaşam, dirim ve kaynakları üzerine düşündürür: “Yaşamak/ Bin elle/ Salıverdiği 
uçurtmaları/ Doğanın” (Uçurtmalar, 34) İzlenimler acıdır. Bir savaş varsılının 
parasıyla yapılmıştır sayrılar evi. Sayrı savaş varsılına, savaşa mı borçludur şimdi 
sağlığını, yaşamını? Ya bunca sayrıya ne demeli? Demek ki yalnız ben değil mişim 
yaşama hakkı ve umudunu ortalayan. Çokmuşuz. Bilincimiz buruklaşır: “Bir günde bir 
orman seviyorum ya/ Eskiden kalma-titreyen/ Bir otu sevmiş gibiyim” (Dönüş, 40) 
Öte yandan takma yaşamalar çağı yoksul dünyadan varsıl dünyaya tek yönlü 
işlemektedir. (Korkunç Olan, 82) Elbette doku uyuşmazlığı diye bir şey de vardır ve 
buna ozanımızın karşı çıkışı… Daha yakından bakın, ısıları, kanları kökte 
buluşturabilirsiniz: “Isılarına bakınız/ Onun sevgibi uymuştur biliyorum/ Bunun 
yaradılışına” (Isı, 41) Damarlarıma verilen ötekinin kanı “evren değirmisinde sürez” 
olmasın? “Biri var/ Besbelli uzak/ Su ne yaklaşan ayak sesleri ne// Susuzluğuma 
benziyor biraz/ Dudaklarım kurumuş/ Boydan boya giyindiğim/ Takındığım yüz bin yıl 
içeri ırmak ne” (Kan Aktarımı, 43) Ama derinden derine şunu anlarız. Ömrümüzün 
içinden ve dışından kuşatılmış, düğüm noktasında nice dirensek de eşitlenmiş türün 
bireyleriyiz. Tıpatıp aynıyız ve sonsuzca başka. Bu yüzden hem ölür hem ölmeyiz. 
(44) Ozan bizden önce anlamıştır. Canlılık ısıysa hepimiz ısının belirimlerinden başka 
bir şey değiliz. “Çiçekler neden güzel/ Kendilerini yok saymışlar da ondan” (Takma 
Kuşlar, 45) Aynı düşünceyi Ağrısız Ağrı’da (60) yineler: “Çok anneli oldum işte/ 
Hepsinin birer annesi vardı/ Isım ortak sıcaklığımız// Yalnız kalamıyorum ki/ Sanki 
yüz milyon ses/ İçimde birileri” (60) Ayrıca Gövde Anıları da (77) yaklaşıma açıklık 
getirir ileride. Anımsanan varlığın birliği, tümlüğüdür. 

Bir küçük savrulma, düzey yitimi, kabasabalık, günübirlik şaka okur usumuzu 
gölgeler. Kıyam gününde hangi parçamız hangi hesabı verecek örneğin? (Suçsuz 
Suçlar, 46) Sağlık Bir Hayvandır (47), Bilimin Gücü (48), Korku (49), Kurtarı (50), 
9. Koğuş (57), Kente Yeni Gelen (65), Takma Kuşlar (68) bu güncel indirgelemeler 
düzeyinde sürdürür şiiri. Bağlam daralmış, ana izlek orasından burasından 
delinmiştir. Daha somut sayrılık deneyimleri, izlenimleri, saptamalarıdır bunlar.  
Hollandalı ressam M. C. Escher’in (1898-1972) çıkarken bizi indiren basamaklarında 
sonsuz iniş çıkış ikilemi içerisindeyiz ozanımızla birlikte. Olumlu ya da olumsuz bir 
yargı verememektedir. “Takma damarla takma yürekle sımsıcak/ İniyor musunuz bir 
yere/ Çıkıyor musunuz” (Sorular, 55) Ayrıca Gezinti. (62), Gövdemdeki Yaşlar (63) 
ikilemi vurgular: “Ellerimden geçen yel/ Dudaklarıma değmedi ki”. (63) 

Tüm sağaltım uygulamaları, yaşam süresi uzatmaları nerelere varmış olursa 
olsun yine de insan ‘yaşaması içredir’. “Yaşamasını uzun kılsalar kat kat/ Yine 
içindedir/ Yaşamasının o// Bin sıcaklığını çağlar sonrası/ Bin sıcaklıkla değiştirseler/ 
Çoğaltamaz annesinin verdiğini kimse” (Boy, 58) Kimse kendinden varsıl değildir 
çünkü. Tartışmalar, düşünceler gelir, zamansız dünyaya zaman ekleyen insana 
dayanır. Otun zamanı yok ama insanın var. Takma Yaşamalar Çağı insandan otu 
çıkarabilecek, insanı zamansız kılabilecek mi? “Aradım kaç yıldır/ Bulamıyorum işte/ 
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Yaşımın nerde olduğunu” (Gövdemdeki Yaşlar, 64) Ot, şiir yazar mı? Buna gerek 
duyar mı? Sayrılarevinde Dağlarca’nın da bizim de kafamız iyiden karışmıştır.  

İnsanların da tarlalardan kavun karpuz gibi devşirileceği gün gelecek mi? (68) 
Yüreği yenilenmiş genç kızın yedi yeryüzü balık sevincini nasıl anlatmalı? (69) 
Değiştirile değiştirile bize özgü bir şey kalmadığında Ben kim ve nerede olacağım? 
“Eskiden oluşturduğumuz evde kimse yok/ Kendim nerde” (Yeni Oanın Boşluğu, 70) 
Öyle ya ‘seni seviyorum’ diyen kim olacak? ‘Yaradılılıştaki toplum’ tekilliğimizi 
önceliyor, kendimden önce var oluyorum. Benden önce geliyor doku, örgen, göze, 
göz… Yunus deyişiyle tüm varlıklar ‘ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünüyorlar’. İyi 
ama, sormadan edemiyor Dağlarca. Takmalar, eklemeler, yenilemeler doğaya içkin 
mi? Doğanın işletimi, düzeneği mi oradan topladığınla buradaki yarayı kapamak, 
parçayı toplamak, onarmak insanı? Yoksa, “Dışarı mı çıkmadayım büyük kapıdan” 
(Kırağı Üstüne Düşünceler, 72) Aydınlığa vardık derken karanlığa mı yuvarlanıyor, 
bir (büyük) yasayı mı deliyoruz? Doğru olan ne? Böyle sürerse “Kurtuluruz belki eski 
türkülerden/ Kişi de kalmaz ulus da” (72) Eklerle, parçalarla yenilenen tabanımız eve 
değil belki de sevgiliye taşır bizi. Niye olmasın? (73) Gözü yenilenen avcı yeni 
gözüyle vurduğu kuşa değil vurmadığına yönelebilir, vurmadığıyla yatışabilir. Ayağı 
yenilenen kimin düşünü, nereyesini görür? (84) Ölürsem gözümün ilk iyesi de 
benimle ölür mü? (86)  Sorular bir yana, Takma Kuşlar (86) içeriyi dışarıya, öpüşü 
öpüşe, insanı olmaya ular.  Öyleyse şiir yine başa dönüp sevinç duymamızı ister 
ölüme karşın bitmezliğimizden, kökensel evrenselliğimizden: “Silkin biraz/ Gövde 
alışkanlığından dışarı çık biraz/ Anısa evrenselliğini// Hele akşamüzerleri duymaz 
mıydın/ Bulunduğun yerde/ Yalnızlığınla üşüdüğünü// (…) Şu da var/ Sevin sevin/ 
Nereye varsan ötesi var” (Ürperen Tüylerdeki Ses, 87) 

 
*** 
Yargı üretemediği, şiirsel egemenliğinin tadını çıkaramadığı ama bu nedenle 

birkaç şiir başyapıtı ortaya koymaktan geri durmadığı, belki de tam da bu çelişkiler 
içinde anlıksal yalpalamaların sonucunda kimi eşiz şiirlerin doğabildiği Takma 
Yaşamalar Çağı okurunu da bilimin, bilimsel uygulamaların, geleneksel inanç, töre, 
alışkanlıkların, üstlenilmiş değer yargılarının karşısında bocalatır.  

Kitapta aynı adda birden çok çok şiir var. Örneğin Takma Kuşlar adıyla 8 şiir, 
Damar adıyla 2, Deri adıyla 2, Kan Aktarımı 2 şiir var. Onun ikilem içerisinde derdini 
ya da izleğinin en iyi imgesini ‘takma kuşlar’ karşılıyor olmalı. Doğanın gelişkin 
uygulayımsal (teknolojik) karışmalarla yapay düzeneklere dönüştürülmesi çağrışımı 
ikincil gönderim sayılsa da ölümcül sayrılığın kaynağı beden parçasının yenisiyle, bir 
başkasından alınarak yenilenmesi, bedenin kuşlanması, yeniden uçuşa hazırlanması, 
uçurulması, sonuçta o bu derken bir dizi aktarılmış doğal ya da yapay, takma örgenle 
yaşamlarımızın yeniden uçurulması, yani kuşlaşmak deneyimini karşılıyor imge. 
Takyapcıl (modüler) yerine geçirmenin ufuk çizgisinin kestirilememesi şiir 
tedirginliğinin kaynaklarından biri. Usavurumun son sınırlarında tüm örgenler 
değiştirildikten sonra geride kalanın bir kimliği, Ben’i olacak mı? Alında sinirbilimin 
günümüzde geldiği aşamada Benlik ile Beden (varlık) arasındaki ilişki yer yer 
bulanıklığını yitirmiş gibidir, tam olmasa da. 

Konuya ve kitaba böylece dokunduktan sonra bağlam içinde birkaç sorunu 
tetikleyebiliriz, daha doğrusu Dağlarca’nın düşünsel yarasına tanıklık edebiliriz. 
Biliyoruz ki bir süredir, belki 80’ler sonrasında ozanımız düşüncede bir sıçrama 
yaparak kendisini ve şiirini doğrudan üstlendiği ve başarıyla sergilediği kimi biçimsel 
(yapısal) ve içeriksel izleklerin ötesine aşırmış, şiiri yazarın katkısından neredeyse 
yarı bağımsız bir eğilimle kendi düşüncesine, kendi içkin tartışmasına yönelmiştir. 
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Sanki şiir iç derişimi, yoğunlaşım ve seyrelimleriyle kütlesini çökelterek ve 
katmanlaşarak kendi içinde yolalmıştır. Varlık, şiirsel oluşuyla düşüncesini (sinir 
doku) kavramış, yakalamış, somutlaştırmaktadır. Şiir beden düşünen beden oluşunu 
duyurmakta (ilân), çelişkisini başlatmaktadır. Bilincin bedenle buluşması ve 
ayrışmasındaki olanaksızlığın (imkânsızlık) çelişkisinden söz ediyoruz. Felsefeye 
neredeyse kendiliğinden, kendi içgüdüsüyle varmış bir şiirden söz ediyoruz. Dağlarca 
sanki sürece tanıklık ediyor gibidir. Dünyada ve ülkemizde yazılan şiirin bedensel 
(tensel) tüm birikimleri yüzeyden kazınarak derinlere, yalın, asal, matematiksel 
birimlere değin sürülmüş, şiir kendi zorunluluğundan kurtulmuş, ama en derindeki 
şiircil yapı birimini herhangi bir açık gönderimde (ima) bulunmadan açığa 
çıkarabilmiştir. Okur şiirin yüzey okumasında onu bildik, alışıldık yapıçözümlere 
taşıyacak güncel, tarihsel, ortak (kolektif), kökensel (jeneolojik) vb. ip uçları 
bulamayacak, şiirin basamaklarından kaynağa, köke yürümek zorunda kalacaktır. 
Aslında yönü ve doğrultuyu, sorular, içerik parçaları (fragman), dilin soyutluk ve 
aşkınlık deneyimi, dilin sözverisi (vaad anlamında) gösterecektir okurumuza. 
Döşenen taşlar, ırmağı aşmak için yeterince güvenli mi diye sorulabilir. Bunu 
bilemeyeceğimiz açık. 

Kuşkusuz ozanın (şair) bilinci tüm bu süreçleri, yöntemsellikleri tasarlamış, adım 
adım ilerlemiş değildir. Diğer ozanlardan ayrımı (fark) ortaya çıkan soruyu 
üstlenmede dayanç (inat) ve sonuna değin taşıma istencidir (Sisyphos). Sorusunun 
peşinden yol alacak kerte uzun ömrü onu desteklemiştir. Öte yandan yanılmamalı, 
erken yargıya varmamalıyız. Soruyu çelişkilerinden sıyırma girişimi bir yanıt 
sayılabilse de soruyu karşılayan öte yakadan bulunmuş bir yanıt, yankı söz konusu 
değildir.  

Husserlce önerildiği biçimiyle okur bir dizi odaya alınarak, köke, ilk algıya 
taşınmaktadır sanki. Bunun için de güncel yaşam deneyimlerimiz örneklenir, 
neredeyse çözümlenir Takma Yaşamalar Çağı’nda. Tümünü okuyan okur kitabın 
Dağlarca’nın sayrılarevinde geçen bir sağaltım deneyiminin şiirleştirildiğini 
ayrımsayacaktır. Değişik tür ve düzeyden bir dizi deneyim iç içe ve eşanlı olarak 
sayrının (Dağlarca) bilincinde imgeleşir. Bu bunalım (kriz) eşiği, ölümcül denebilecek 
eşik insanın çok kolay düzlemlerarası sıçramalar yapmasına neden olr. Anlık 
algılardan derin varoluş imgelerine gidiş gelişler hızlı ve rastgele olabilir. Hele 
Bayıltılma’da okuduğumuz üzre bayıltılma (anestezi) ten-tin ayrımının silindiği, tenin 
tinleştiği, tinin tenleştiği ergime anında katmanlar kendi üzerlerine çöker, süre 
zamandan kurtulur (Bergson), kitabın genel sorusu kendini geçersiz kılar (iptal).  

 
Yaradılıştan öncesine benzer 
İçimiz 
İçimizin 
Sayıları yukardan aşağılara doğru 
 
Koca bir boşluğa benzer 
İçimiz 
İçimizin 
Sesi yok (76) 
 
Dağlarca şiirinin geldiği düşünsel derinlik ve izlek şiirinin tensel (kabuk) 

kusurlarını çoğaltabilir diye düşünmemiz olasıdır. Böyle de olmuştur. İçeriğin, derin 
sorunsalın baskını yüzeysel tutarlılığı, özellikle sesçil uyumu, sözcük seçim ve 
düzeneklerini yer yer zayıflatabilir, ki azdır örneği yine de. Çünkü Dağlarca’nın 
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yalnızca anlığıyla, bilinciyle değil eli, gözü, kulağı, derisiyle yazdığını artık 
benimsemek, onaylamak zorundayız. Şiir kâğıt üzerine düştükten sonra Dağlarca 
tininde ve teninde ayrı ayrı yankılanmakta, yeniden yazılmaktadır ve bana göre bu 
kanıt gerektirmeyen bir gerçekliktir. O zaman tüm yazın kurallarına derinden bağlı ve 
tüm yazın kurallarından tümden bağımsız bir dil kavrayışı yazınsal özgürlüğün 
somutlaşması olarak da anlaşılmalı. Belli bir yerden sonra şiiri özgürlüğünü her 
dizesiyle kanıtlayan, gerçekte gösteren bir şiire dönüşmüştür. Belki bunun nedeni 
şiirin temel sorgulamayı, felsefe tarihinin izini sürdüğü soruyu kendi şiir bedeni 
üzerinden geçirmesi, deneyimlemesidir. Çünkü her insan girişiminin eninde sonunda 
gelip dayanacağı yer bu yanıtsız sorudur. Ten tin ikilemi. Aşılmaz ikilem bugün bile 
sinir, beyin, anlık, bilişimbilimci, vb. lerin üzerinde çalışıkları konu. Descartes’dan 
başlayarak tam anlatımına kavuşan soru(n) görüngübilimci ve varoluşçu tüm yirminci 
yüzyıl düşüncesinin üzerinden geçip önümüze düşer. Düşünce nasıl bedenlenir ya da 
tersi beden nasıl düşünür? İkici ya da tekçi hiçbir açıklamanın yetmezliğinin kaynağı 
ise bana göre, 1) Dizge içilik, 2) Bakışlardaki eytişmezlik indirgeyiciliği 
(diyalektiksizlik). Bu çerçevede ‘saf’ ya da ‘som’ kavramlaştırmasındaki yerliliği ve 
yersizliği tartışmaya almadıkça kuyruğumuzun peşinde dönenip duracağız. İşte 
felsefenin bu araştırmasını belki de onun dışından, şiir üzerinden, şiir ‘patika’sından 
üstlenen ender yeryüzü şiirlerinden biridir Dağlarca’nın genel şiiri ve özelde elbette 
Takma Yaşamalar Çağı. Heidegger de sonunda patikalarda şiire vurmak zorunda 
kaldı kendini. Ama orada şiiri kullanan felsefeden şiire geçildi, Dağlarca’da şiirden 
(patikanın bir yerinde felsefeyi de kaçınılmazca üstlenen) şiire… 

Ozanımız elbette kitabı ve şiirlerini bir sorudan değil, imgeden çıkardı. Bir 
örtüşme söz konusu. Üstelik saltık bir bağdaşım, uzlaşım ya da çözüm yoktur burada. 
Ayrıca ayrı düzeylerden, dolayısıyla ayrı kavramlar kullanması gereken bağlamlardan 
deneyimler birbirinin içine geçip karışarak sıkışmış, aşkın uzay-zaman deneyimleri 
yer/zaman üstünden ya da altından görünüme gelerek, kitabın genel seyrini kesintili, 
kesintisiz birkaç çizgide ilerletmiştir. Tam felsefenin uğraklarında sorumuzu kesinler, 
sorulabilir duruma getirirken anlık, güncel bir deneyim kendini şiire dayatmış, 
sayrılarevinin gözlemlerinden sıradışı geçişlerle hem şimdiburada olanın hem de 
kalıcının, süreklinin, her yerdezamandanın deneyimi okuru zorlayacak kerte 
kakışmıştır. Üst düzeyden bir sorgulama varlığın tekliği, varlık/varoluş ikilemi, ten-tin 
açıklığı ve doğal mı yapay mı olduğu kestirilemeyen bağlamların (paradigma) sonucu 
olan aktörel, törel tartışmalar, gündelik yaşama ilişkin doğrudan deneyimler vb. bilim 
ve bilimsel uğraşıların da içine katıldığı çerçevelerde yürütülürken daha aşağıdan, 
üstelik sıkışık ve uyumsuz zamanlar içre, ölüm deneyimi, sağaltım uygulamaları, kan, 
örgen aktarımları, sayrılık tinbilimi, vb. insan, toplum ilişkileri şiirleşir. Bu karmaşa 
soruların yanıtlarının bulunamadığını ve kafa karışıklığının varlıkbilimi, törebilimi gibi 
alanlarda derinleştiğini göstermekten öte geçmez. Yapay ya da doğal tıp 
uygulamaları insan bedenini dönüştürmektedir ve aslında dönüşen nedir, kimdir, 
hangisidir, sorusu boşlukta çengel gibi asılı kalmaktadır. Tüm bu girişimler varolan 
aktöre, güzellikbilimi, hukuk, toplum gibi düzen(ek)lere olumlu/olumsuz çift anlamlı 
etkilerle yansıyacaktır. Çözüm gerçekten çözüm mü, nereye dek? Bu sorunun 
yanıtını şiir şimdi, burada veremeyecek? Üstelik daha tasalı, tedirgin, umutlu bir 
umutsuzdur şiir ve şairi. Sevinci ve üzüntüsü ağzına dek gelmiş, nasıl çıkacağını 
bilememekten gergin, ikircimli, çelişiktir. Eskiden olduğunca kolay yargı 
verememekte, okurunu teselli etme gücünü yitirmektedir. Dağlarca’nın yerelden 
evrensele yürüyüşü, 60’lardan başlayan dünyayı üstlenme çizgisi büyük gelgitlerle, 
iniş çıkışlarla insan türünün büyüyen çelişkilerini yansıtmayı sürdürmektedir.  
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*** 
 
Şeyh Galib’e Çiçekler (1986) yazarının şu açıklamasıyla başlıyor: “Yapıtımı 

Divan edebiyatının büyüklerinden Şeyh Galib’e adıyorum. Çok kullandığı ölçüyle, 
mef’ûlü mefâilün feûlün ile yazıldı, daha yaşar bir duruma getirmek için dizeleri 
ikiye bölünerek oluşturuldu bu dörtlükler. Çabam, arzum diriltmek sanılmasın, 
Osmanlıca’yı diriltmek olurdu o.”  

70’li yıllarda Türk şiirinin ustaları (Attila İlhan, Turgut Uyar, vb.) ikinci yeni 
dalgasının olumlu olumsuz etkileriyle eski ses, hatta ezgi bireşimlerine, ölçü 
kalıplarına döndüler ve onları çağcıl içeriklerle buluşturma denemeleri yaptılar. İyi de 
oldu. Hatta bana göre oldukça gecikmiş, belki de treni kaçırmış umutsuz girişimlerdi 
bunlar. Çünkü uzak geçmişin halk ve divan şiirleme yapılarını içselleştirmek atılan 
taşın ürkütülen kurbağalara değmeyeceği emek yoğun bir girişim olurdu. Halk şiiri 
yiten bir toplumsal tarihsel yapının anlatımıydı, birkaç aşık geleneğine bağlı kalmış 
saz şairiyle can çekişti, sonra sönümlendi yoksa halk şiirine erişimde dil engeli yoktu. 
Yalnızca dil engeli de değil imgelem evreni de genel çizgileriyle günümüz ortalama 
duyarlığının kavraışı içindeydi ama tarih hızlı aktı ve dokunmadığı insan bırakmadı, 
göçeri de yerleşiği de aldı savurdu oradan buraya. Daha önemlisi insanla dünyanın 
arasında bambaşka araçlar, dolayımlar girince insan insana eski dil ve araç gereç 
üzerinden varamaz, ulaşamaz oldu. Bu durumda üretimlerinde yinelemeye, 
dolayısıyla bıkkınlığa düşen ve şiirde dili kuraldışına zorlayan ataklara gereksinim 
duyan, aslında çoğu da şiirde kendilerini kanıtlamış, tam da bu nedenle olmalı, 
deneysel açılımlara kendilerini bırakmaktan sakınmayan şairler geçmişin yazı diline 
düşlemsel dönüşler yaptılar. İçyapılardan (ölçü, ses düzenleri, uyaklamalar, vb.) çok 
genel türsel yapılara dönük seçimleriyle kamuoyunda, yeni beklentiler içindeki şiir 
okuru ve yazın çevrelerinde yankılandılar da. Ama bir iki örnek yetti, konu çok 
uzamadı. Hele divan şiirinin neredeyse bir üst, toplumsal katman, karma dil 
uygulaması (dil demiyorum, Osmanlıca dil değildir) çok ayartıcı, umut vericiydi 
özellikle şiirde kapalılığın, gizin, dahası gizemciliğin çekiciliğine kendini kaptırmış 
ikinci yeni şiir devinişi içerisinde ve okur ‘mal bulmuş mağribi’ gibi takılıyordu bu son 
akıma (moda). Dağlarca için bu genellnmiş yargıyı geçerli görmüyoruz. Çünkü kalıtını 
üstlendiği iki büyük şiir geleneği, yani halk ve Divan şiiriyle en geniş anlamda, hem 
içerik, daha çok da biçim öğeleri, kurucu yapılar açısından bağını en başından beri 
sürdürmüştür ve Divan’ın, elbette Halk şiirimizin de anlamı bastıran, ezen kalıplarını 
(mazmun) aşıp, kaldırıp ötesine, bu yapıları yine de şiir kılan damara, öze, şiirsel 
içeriğe ulaşmanın özgün yolunu bulmuştur ve bu gğirişimine tüm şiiri, son şiirine 
varıncaya dek borçludur. Üstelik kendisi bunu övünçle, gururla üstlenmiştir. 

Şeyh Galib’e Çiçekler’i yazmasının birçok nedeni arasında Galata Mevlevi 
Tekkesi’nin şeyhi Galib’in Divan şiiri geleneğini çağcıl şiire açık bir sezgisel tümlüğe 
taşıması ve Yahya Kemal’e giden yolu döşemesi de sayılmalı. Tekil şiirin içerisinde 
ele gelir bir anlam kalıplamanın altında uç verir gibidir.  

 
 * 

Dağlarca, 300’e yakın (284) dörtlükten oluşan Şeyh Galib’e Çiçekler’i iki 
nedenle yazdığını söyler.2 “İlki büyük şair Şeyh Galib’e saygılarımı sunmak. İkincisi, 
Türkçemizi yeni tatlarıyla buluşturmak. Biliyorsunuz Türkçe’de genel ses uyumu 
egemendir. A, ı, o, u sesleriyle e, i, ö, ü sesleri kolay kolay bir araya gelmez. Bu 
gelmezlik dilimizi tek sesli görünmeye götürmüştür. Şeyh Galib’in ünlü ölçeğini tek 

 
2 Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Yapıtlarımla Konuşmalar II (BY 28), Doğan Kitap y., Birinci basım, 2000, İstanbul, 181 s. 
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dize içinde ikiye bölerken Türkçe’nin ana ses uyumu bozulmuş olmaktadır. Dile yeni 
ses açıklığı kazandırılabilmektedir.”3 Bu alıntıdan deneysel bir çaba çıksa da ‘başka 
incelikler başka duyarlıklar’a ulaşmamızı olanaklı kılan dörtlük için Dağlarca ekliyor: 
“Okuyanlar anlamı bıraksalar bile okuyanların işitmeleri kımıldıyordu.”4 Böyle bir 
tümceyi sanırım çağcıl şiirimizde başka da kimse kuramazdı. İkinci yeninin gittiği 
yerden dönüyordu sanki ozanımız ve büyük anlamı küçük denemeye harcamıyordu. 
Bunu şu ana dek yaptığımız araştırma boyunca gördük ve gelecek şiirlerinde de 
göreceğimiz neredeyse kesin. Kuşkusuz “Türkçe’nin ses kuralları onun en ince anlam 
katmanlarını daraltmaz. Ona ussal bir düzen verir. Benim Şeyh Galib’e Çiçekler’de 
yaptığım ses oyunu, o büyük çınarın minicik yapraklarıdır. Yaprak sallanmalarıdır.”5 

 
* 
İlk dörtlükte sorun yaşadım aruz ölçüsüyle ilgili. İlk iki dizeyi mef’ûlü mefâilün 

feûlün kalıbına uyduramadım ama arkadan gelen iki dize kalıba birebir oturdu. 
Acaba Dağlarca ilk iki dizede geçen kimi sözcükleri sonradan değiştirdi mi? Dörtlük 
şöyle: “Bir sözcük olur/ Gelen geçen ki/ Dev tümcede sev-/ gi anlatırlar” (5) Tek 
dizelik Divan kalıbını neden iki dizeye kırdığını kendisi yukarıda açıklamıştı. Türkçe 
ses uyumuna aykırı kırılma ve duruşlarla uyumsuz ses yapılarına, klasik müzikte 
onikiton sıçramasına benzer biçimde Türkçe’nin şiir dilinin dilsel olanaklarına açılma, 
deneysel bir amaçla zaten 60’lardan beri uyumsuz Türk şiirinin (İkinci Yeni ve süreği) 
arayışlarını önce dil katından ve derinden kavrama düşüncesi, yani bir dil sesi 
çalışmasıydı Şeyh Galib’e Çiçekler. Yine savlı, gerekçeli bir şiir tasarıyla karşı 
karşıya olduğumuzu bilelim. Hecede kesilen ve altta süren sözcükler kuşkusuz imge 
çağrışımları açısından okur alışkanlıklarını da dönüşüme uğratmakta olduğundan 
anlamlandırma işi biçimsel-yapısal şiir devinimiyle birlikte yürütülmelidir. Kesmeyle alt 
satıra taşınan sözcüğün yukarıda kalan bölümü anlam köklerine bağlı olduğu için 
yetersiz de çağrışım gücü taşırken alt dizede süren ve sözcüğü tümleyen, genelde 
ekler hece dizilerinden oluşan sözcük yarısı tümüyle çağrışım gücünden yoksun bir 
sürek, dolgu gereci işlevi görmenin ötesine geçemiyor. Örneğin ‘Çan sesleri dağ-/ da 
sustular mı/ Taş çanlara ben-/ ziyordu dağlar” (IV, 6) Hemen ekleyebiliriz. Şiirde ses 
boyutunu birim ses heceden alıp yükselten, dize boyutlu sözceyi seb birimi olmaya 
zorlayan bir yadırgatma etkisi ve niyetinden söz ettiğimiz anlaşılmış olmalı.  

Ses ve gece gölge olur gövde üzerine düşer (7), gövdenin yokoluşu sevginin 
görünüşü olur (8), bölünen tek sevgiyi başlatır (9), “…/ Yaz günleri bir/ Kadındı 
gündüz” (XI, 10), sonra geceydi “Erkekliği bin/ Soluklu kösnül” (XII, 10), sevmek 
Tanrıya yakınsamaktır (11), “Sandım seni gör-/ düğüm geceydi/ Annem dedi doğ-/ 
duğum geceymiş” (XVI, 12), güzellik görmekle çoğalmazdı (14), sevgiye deveyle 
değil böcekle gidilirdi (15), bir böcek bin evrenle değişmez (22), gövde gövdelerden 
biçilir, donanırdı (16), kimileri doğadan geçer, kimileri doğanın ta kendi (17), günler 
kuş olur (18), içimizde bizden daha çok seven anımsayan biri vardır (19), “Yaz: bin bir 
ulus/ İçindesindir/ At elma demir/ Işık su imge” (XXX, 19), yaşamak görmektir (20), 
Sevgi sevmekle var kılınır (21), boy sevgiyle uzar gider (22), “Bendim seni göz-/ le 
gözle gözle/ Gökler bile uy-/ kusun gezerken” (XLII, 25), “Gökler akıyor-/ du 
üstümüzden/ Bir ses ki duyul-/ mamakla sonsuz” (XLIV, 26), evrenin vergisini 
ödemek için sevmek yeterdi (29), “Toplumlara var-/ dım ortak oldum/ Gövdem ki tekil/ 
Değildi bende” (L, 29), “Baştan başa bir/ Barıştı gövden/ Yüz bin yara al-/ dığın 
savaşta” (LVI, 32), evren uyurken özleyen kalkar yürür (36), “Kızlar yıkanır-/ dı ay 

 
3 Agy, s.18. 
4 Agy, s.19. 
5 Agy, s.21. 
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doğarken/ Çam kız kaya kız/ Su kız çiçek kız” (LXXI, 40),  kadınlığın önceliği ve gizli 
çokkocalılık (poliandri) (42, 45), kösnüyle akan suların içinde parlayan aylar (43) 
varlıkta olmayanın yoklukta hiç olmayışının acı gerçekliği (44), tekçilik-ikicilik 
tartışması: “Sevmek niye hep/ İkiydi Tanrım/ Yüz binde de biz/ Tek olmalıydık” 
(LXXX, 44),  kim varolacaksa senle ben olacaktır güzellik içre (46), “Kar yağdı mı ak/ 
Yolun içinden/ Bir gölge gider/ Seninle yalnız” (LXXXV,47), yıldızla başak öpüşür 
ağustosun sonunda (48), sevmek uykuda saydamlaşan göğüste görünür (49), barış 
insana gerek hayvanlara değil çün hayvanlar savaşmaz (50, 51), Olmak barıştır, 
barışmaktır (52), “Yaz: olmadığım-/ da varsınızdır/ Gençler yok edil-/ se ordayım ben” 
(XCVI, 52), sevmek ötekine ustur, ötekinin usudur (53), şiir yıldızı böceği kaplanı 
doyurmaktır (53), “Boş dörtlüğü gör-/ dünüz değil mi/ Sevgim göğe sığ-/ mayınca 
sustum” (CI, 55), çoğulken yalnızdı ağaçlar (56), “Sevmek beni ben-/ den aldı gitti/ 
Yıldızla çiçek-/ le gölle kuşla” (CVI, 57), çılgınlık: benden bana bakan bin göz (58), 
ama beni gördüklerini sandı onlar (58), “Gelmişle giden/ Giyenle çıplak/ Bir tek kişidir/ 
Uzay içinde” (CXIII, 61), herkes herkeste, varlık Tanrıda, Tanrı varlıkta konuk (63) ve 
görmek işitir duyan görürse (63), olmayanlar da görürler ve söylerler (65), bir yüz olur 
yazdığım düş (67), kim duyar, kim dinler, kim işitir (70), “Evren bir oyun/ Ki 
parlamıştır/ Bir başka oyun-/ la evlenince” (CXXXIV, 71), ozanımız bin bir söylemeydi 
ama onlar duymamaydı yazık ki (73), Biri görmek istemişti ama bin bakış gerekmişti 
ona (74), ve son ülkede her çocuğa bir yıldız düşerdi ya da her yıldıza bir çocuk (75), 
yoktan varedenle gizdeş olunur mu (76), yazmak gerçeklere gök katmak olmasın 
(76), yokluğunda sevmek, sevmek olmasın (78), gelip geçmek, bir yalan (79),  
“Sevmek seni öl-/ memekle başlar/ Ölmek sana bak-/ mamak değildir” (CLV, 82), 
uykumdaki gözle gördüğümsün (82), “Bir gün göğü gör-/ mesen düşerdi/ Göz olmaya 
çır-/ pınırdı gövden” (CLIX, 84), bakınca gördüğün: dağ ot ve ölüm geceyle sırdaş 
(85), ot sallandığında dağın başında dağ sarsılır yeryüzünde (86), gelincik düş görür, 
kız gelinliğinde titrer (87), düş içinde düşler yürür (88), “Yalnız mı uzak/ mı arkadaş 
mı/ Bir ses buralar-/ da kim değildir” (CLXX, 89), tek kuş tüm evreni taşır (90) çünkü 
kuşlar yeryüzünün tek yurttaşlarıdır (90), “Bir kuş/ Uçuver-/ di ta içinden/ Bin bir gece 
dur-/ du göklerinde” (CLXXIII, 91), yaprağın ölümü toprağın sarı sevinciyse (92), 
“Sevmek güzel ol-/ duun sürezdir/ Baştan başa im/ Bütün güzellik” (CLXXVIII, 93), bir 
kırmızı sesti uzaktaki gün (95), uzamda ve sürezde herkes herkestir, toplum çoğulun 
biriydi (96, 97), bir at dağa çıkıp orman olmuş, doymuştu o gün yağmurda karda 
(101), sen de bir damla su ol maydanozda (102), ama gözleriniz kapalıysa aslında 
yoksunuz (105), “Ben bekler idim/ Yolunda gün gün/ İsterse güzel-/ liğin geçerdi” 
(CCIX, 109), kuş boşlukta kalan güzelliğinde uçardı güzelliğinden uçarken (114), 
“Yeryüzü/ Gökyüzüyle doludur/ Kuşlar/ Konar konmaz” (CCXXVII, 118), kim tutsa 
ellerim onundur (121), ve Tek’tir doğadan gelip geçenler (124) çünkü “Tek tek 
duyulur/ Çoğulda olmak” (CCXL, 124), Tek’lerin an’ları çokluktur (125), hatta 
uyandığın yüz akşamki yüzün değildir, bir yalan içresin (130), ölmek ise hiç ölmek 
olmadı (134), gövde gövdeyi var kıldı (139), hep bildim imgelemin içinde olduğumu 
(143), “Ben toprak açar-/ dım orda bir gün/ Toprak düş açar-/ dı dalda er geç” 
(CCLXXXI, 145), dünya bir imge, sevişmek sonsuz bakışım mıdır (145), “Ölmüş 
dediler-/ di gömdülerdi/ Göklerde boyut-/ larım gezerken” (CCLXXXIV, 146).  

 
* 
Düşünmenin yeni sınırlarını zorlayan, git git derineşen Dağlarca şiiri düşünceyi 

biçimleme konusundaki devrimci ataklarından da asla usanmaz. Her yeni yapıt 
gerekçeli hem artçı hem öncüdür kendi yazın çizgisi içinde. Ama tüm atak ya da 
girişimlerinin daha büyük, geniş, kapsar bağlamlar içinde yer aldığını unutursak bu 
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kez deneyimlediği şiiri gözden kaçırmamız olasıdır. Büyük bağlam düşüncede 
Spinoza’yı eytişime kararlılıkla bağlayan bir düşünsel devinim, yapılanmada Türkçe 
dil bağlamıdır. Düşünce en evrensel kapsar kümenin sınırlarını zorlarken dil kendi 
bileşenlerinin iç olanaklarını açığa çıkarmanın sonsuz erinci, tutkusu, dinmezliği 
içinde eylemci, yeniden bir kez denemeci bir dil, yani kendinin cesaretidir. Yunus ve 
halk şiirini yankılayan dil arayışlarında, onun tüm geçmiş deneyimleri yansılamasında 
sıradan bir yinelemenin değil dili özdamarında akıtmanın yeni yollarının arayışından 
söz etmiştik. Şunu artık biliyoruz ki ilk basılı şiirlerinden başlayarak hemen her yapıtı 
şiirde biçim, biçimde dil, dilde içerik arayışlarını ötelemiştir. Her yapıtı bir tasardır 
(proje).  

Ama büyük bağlamın da büyük akışları, eğilimleri küçük tasarlara kilitlenirsek 
gözden kaçabileceği için örneğin unutmadan şu türden şeyleri söyleyebilir, ileride 
derinleştireceğimiz yargılar için kenara yazabiliriz. Örneğin insandışı canlı ve cansız 
varlıkların yapıt zamanı boyunca ağırlıklarının değişimi söz konusu mudur ve ne 
yöndedir? Bileşen ağırlıklarının açıklanır gerekçeleri var mıdır, genel ve özel izleklerle 
ilişkisi nasıldır? Dağ en başından beri ağırlığını eşit düzeyde koruyan bir imgedir 
şiirlerinde, gök(yüzü) de. Ama at imgesinin ağırlığı genel izleklere bağlı olarak yerini 
başka canlılara belli ölçülerde bırakmaktadır. At insanla birlikte imgelenmektedir 
sanki (ama her zaman değil). Su imgesi de süreğen (kronik) bir imgesidir ozanın. 
Üstelik içerik tüm yapıt boyunca çok az değişir. Buna karşılık uçmak eylemine bağlı 
bir dizi varlığın, başta kuşların ağırlığı artar. Özgürlük kavramıyla hısımdır bu imge. 
Şeyh Galib’e Çiçekler’de iyiden öne çıkar kuş imgesi. Bunun içreklikle, tasavvuf 
gelenekleri ve dşünce yapılarıyla, Dağlarca’nın Spinoza’dakine benzer biçimde tüm 
ya da kamutanrıcı eğilimleriyle bir ilişkisi olsa gerek. Simurg (Zümrüdüanka, otuz kuş) 
söylencesi bir anlamda tanrılaşma söylencesi diye okunabilir. Dışarıda bir tanrı yok, 
kendimizi yaptıkça tanrıyı yapmış, yaratmış oluruz.   

İlginç olan Dağlarca’nın yapıtıyla ilgili tek tük açıklamalarında pek değinmese de 
içreklik (batınilik) ve özelde tasavvuf düşüncesine Şeyh Galip’ten daha yakın 
durmasıdır. Elbette biraz ölçüsünü aşmış bir yargı olarak düşünülebilir söylediğim ve 
böyle düşünen bir ölçüde haklıdır. Çünkü Şeyh Galip’den (1757-1799) söz ediyoruz, 
Yenikapı Mevlevihane’sinin Konya’dan onanmış dervişi Galip Dede ve Galata 
Mevlevihane’sinin yine Konya’dan onaylı şeyhi Galip (1791) döneminin sarayı ve 
padişahı III.Selim’le de arayı iyi tutmuş bir konum (mevki, statü) adamı izlenimi verir.6 
Divan şiiri geleneğine köklü eleştirileri olan Şeyh yazdığı ve yenilediği şiirin 
özgünlüğüne vurgu yapmaktan çekinmez. Divanın parçalı, söyleyişi öne çıkaran, 
tümlük kaygısını tek şiirin yapı bütününden soyutlamış, büyük başlıklara (gazel, 
kaside, mesnevi, vb türsel başlıklar ya da Arap, Fars ölçü kalıpları ya da Aruz ölçüsü, 
biçim sanatları, vb. yapısal başlıklar gibi) atamış şiir anlayışına tek şiir eksenli küçük 
başlıklara yönelen daha kişisel şiir anlayışını geleceğin şiirine giriş kapısı olarak 
aralamış, gerçekten son büyük Divan şairimizdir. İmgeyi somutlama, soyut yinelemeli 
(stilize) kalıpları kullanıp öznel, kişiye bağlı betim, yorum ve şiirsel davranılar (gestus) 
oluşturma, vb. konularda öncülük yapmıştır. Ama şair Nedim’i gözardı etmemeliyiz, 
belki şiirde yarattığı başka türden öncü açılımlarıyla. Neredeyse Şeyh Galib’in 
çağdaşıdır. Kalkışım’a göre, “Onun sebk-i Hindî anlayışına uygun biçimde yazdığı, 
“hâyîde edâ”dan (eskiden beri söylenen, çok duyulmuş bayağı söz) uzak, girift bir 
anlam örgüsüne sahip, zarif, fakat zaman zaman yadırganacak derecede hayallerle 

 
6 Kalkışım, M. Muhsin; Şeyh Galip maddesi, ‘İslam Ansiklopedisi, Cilt 39, s.54-57), İstanbul, 1988.  
Ayrıca bkz. Abdülkadir Gölpınarlı, Şeyh Galip Seçmeler, MEGSB y., Birinci basım, 1986, İstanbul, 271 s. 
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ve ince bir lirizmle bezenmiş şiirler gerçek Galib’i ortaya koyar (…) Tanpınar bu 
sebeple onun şiirini “avize gibi renk ve ışık dolu” şeklinde tarif etmiştir (…) Varlıkta 
değişme ve yenilenme varsa sözde de olmalıdır (… ) Ona göre halis şiir bir çeşit 
vahiydir ve elbette bu cevher taze edâ gerektirir.”7 Ama Şeyh Galib’e ilişkin kaynaklar 
da belki Gölpınarlı dışında şairin Mevlevi geleneğine bağlı yorumundan söz etmez. 
Anlaşılan şiirin somut imgesi ne olursa olsun geleneğin soyut imgelemeninin dışına 
çıkmayacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Böyle düşünmek yazın tarihçisini elbette 
rahatlatır. Sapmanın peşine düşmek, özgül yorumun matematiğine yönelmek, 
bağlamsallık (paradigma) tartışması yürütmek yerleşik, tutucu yazın tarihçiliği ve 
eleştirisinin işi olmaz ve olmayacak. Oysa Şeyh Galib üzerine yazmak demek 
kendisinin dile getirerek önayak olduğu yenilik çizgisini açımlamak, demek. Bunu 
Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar yapmış olmalıydı. (Belki de yaptılar.) 

 Kuşkusuz Şeyh Galib şiiri tasavvuf şiiridir. İmge ne denli somut çağrışımlara 
bağlansa da genel yargı en somut imgeyi en soyut kavrama (tanrı sevgisi) iliştirmek 
zorundadır. Onun şiirleri de bu anlayışla yazıldılar. Hüsn ü Aşk’ta bir kavşakta dursa 
da böyledir. Bizim üzerinde durduğumuz konu ise Dağlarca’nın Şeyh’i kendi şiiri 
açısından ele alma, yorumlama biçimidir. Şeyh Galib’e Çiçekler’in kamutanrıcı ya 
da içreklik gibi kavramlara dayalı bir gerekçesinden söz etmiyor ozan. Hatta bununla 
ilgili olmadığını söyler gibidir. Daha çok şiirin yapısıyla ilgilidir ama biçimsel anlamda 
yapı, yani dört dizelik dörtlük onun yakın geçmişinde binlerce örneğiyle doruğa 
taşıdığı, en işlevsel şiiri olarak şiir tarihine geçmiş bir uygulamadır. Üstelik bu dörtlük 
şiir yapıları geçmişte kalmayacak, Şeyh Galib’e Çiçekler’le kapanmayacak, 
gelecekte de sürecektir. Dağlarca için dörtlük onun en kolay üretimleri, vurucu 
yaşamsal, anlık saptamalarıdır. İnsanların ceplerine, avuçlarına doldurduğu işe yarar, 
çözüm sağlar, hatta sağaltıcı avadanlıklar gibi tasarlanmıştır Haydi (1968) dörtlükleri. 
Hollandalı Şiirler (1977) de dörtlemelerin ve onları gerektiren yazınsal gerekçelerin 
bir parçası, altbaşlıklarından biridir. Ama buradaki dörtlüklerin öteki dörtlüklerden bir 
ayrımı vardır. 284 dörtlük öncelikle bir demet sunudur, gönül borcu, çağcıl şiirimize 
giden yolun yolaçıcısı Şeyh Galib’e gönderilen incelikli bir saygı duruşu, teşekkürdür. 
Ayrıca Şeyh Galip gibi bir dedenin, Mevlevi şeyhinin bir yola (tarikat) bağlanmış 
anlam arayışını pekinleme kaygısıyla yazılmamıştır buradaki dörtlükler. En çok 
kullandığı bir divan kalıbını, aruz ölçüsünü kullanmaktır amacı. Ama bu yönelişin de 
uyarıcı bir gerekçesi vardır. Ölçü, kalıp kaygısını en özgür koşuklamalarında bile 
derinden taşıyan ve görünmez ölçü dizginini elinde tutan ozanımız, giderek şiirinin 
dizesini, hatta sözcüklerini, yer yer de ses birimleri olan hecelerini, çok özel 
durumlarda abece imlerini bile özgürleştirmişken 80’lerde bir dönüş yaparak şiirini 
zora, ölçüye koşmaktadır. Çünkü amacı şiirin ölçüyle ilişkisini yeniden gözden 
geçirmekten çok bunun da ötesinde, aşkın bir bağlam içinde, yani dilde dilin özyapı 
özelliklerini, yerleşik sesçil yapılarını sorgulamak, varolan ses ilke ve uygulamalarına 
yeni ses uyumları (rezonans), hatta karşıt ses yapıları (disonans), uyumsuzlukları 
ekleyerek dilin kendini sorgulamak, dahası açımlamak, açmak ve açmaktı. Kendisi 
buncasını vurgulamakla yetinir. Amacı yalınca Türkçe ses uyumuna aykırılık, küçük 
ve yaratıcı bir başkaldırmaydı. Oysa arı dil veri olamayacağı, tüm diller dönüşerek 
gelişeceği, başkalaşım geçirecekleri için ve başka nedenlerle saltık bir ses 
uyumundan söz etmek de olanaksızdı. Dilin saltık kuralıyla değil eğilimiyle bir şair 
görevi olarak yüzleşme, kendiyle bağdaşık sonul ereğine (idea) yönelik ve uzun 
zamanlara yayılan atılımları için kişisel bir araya girme, bir yorum, bir zorlama, eğip 
bükme ve yeni ses tatlarına açılma niyetini doğru ve anlamlı bulmamak elde mi? Dili 

 
7 Agy, s. 54-57. 
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ozan yürütür, koşturur, dinlendirir ve Dağlarca bunun dilimizde çağdaş büyük 
kanıtıdır. Ama bana göre Şeyh Galib’e Çiçekler’de amaçlanan Türkçe ses 
uyumunun değil ses uyumsuzluğunun peşine düşmeyle sınırlı değil. Daha büyük 
ölçekli bir yapı araştırması söz konusu. Dizelemede sözcük kesmeleri ve ikiye 
bölünmüş, anlamını zorlamış ya da yitirmiş kalan parçaları tümlemeyi okur anlığına 
(zihin) yöneltme, okura parçalanma bilinci yaşatarak anlam kavramı üzerine 
düşünmeye zorlama, süreklilik algısını kesintiye uğratıp kesik, kopuk, kırılmış 
yapılardan yeni ses bileşimleri, anlam birimleri yaratma, yani sonuçta anlamlandırma, 
algı ve benzeri bilişsel kurgumuzu tartışmaya almamızı sağlama türünden Türkçe 
şiirimizde az gözlediğimiz bir girişim, bir şiir araştırmasıyla karşı karşıyayız. Ayrıca 
hece ölçülü halk şiirinin dize kırılma noktalarındaki (7+7 gibi) gırtlak yapılarımız ve 
soluklanma süremizle bağlantılı biçimde kendiliğinden ve doğal sesleme, salınım 
özelliğini aruzun tek soluklu, halkalanmayan ya da boğumlanmaya izin vermeyen 
uzun dize ölçüsüne aşırtmanın şiirsel sonuçlarının deneyimlenmesi de dikkatimizi 
çekiyor. Oldukça yapay, zorlanmış ilişkiden doğan sonuç önceki yargıya, deneyime 
dönmemizi gerektiriyor. Elde edilen şey akışın, ses dizilerinin sertçe kırılmalarından 
doğan yeni Türkçe ses deneyimleridir. Yerleşik Türkçe anlam çatısı da dolayısıyla 
çatırdıyor, tembellik hakkımız yerle bir ediliyor. 

Böylesi dil çözümleme (analitik) ve bireşimleme (sentetik) tasarımı ozanımızın 
şiirini dil düzeyinden, dile içkin yazdığı anlamına gelir. Artık yazdığı iirler yazılan dilin 
şiirleridir ve dil Dağlarca şiirinin tanrısal ve gizli öznesidir. Dil kullanılmaz, şiirin ygıtı 
olmaktan çıkmıştır ama tersi öz konusudur çok uzunca bir süredir. Şiir ve ozan (şair) 
dilin aygıtı (aparat, enstrüman), uzantısıdır. Kuşkusuz dil yoğunlaşmaları, yeni 
bireşimleriyle ortaya çıkan yeni seslem, yeni sözcelem, yeni söylem kiplerinin varlık 
karşılıkları sorusu sorulmalı ve yerinde bir sorudur bu. Buradan tasavvuf konusuna 
yönelebiliriz. Varlığı tanrıya katıp tözleştiren tasavvuf varlığın sınırsız çokluğu içinde 
tekliği (monizm) imler. Algımıza çarpan değişik donlara bürünmüş sonsuz varlık tanrı 
isteminin (irade) belirtileri, dışavurumlarıdır tasavvufta ve bu nedenle Spinoza’ya göre 
daha geride duran bir yaklaşımı sergiler. Tasavvuf düşüncesini uslamlamasına 
sonuna değin yürüt(e)mez. Yürütebilseydi yaşatılmazdı zaten. Bektaşi geleneği 
tasavvufu böyle yorumlamaya oldukça yaklaşmıştır, bunu da belirtmeden 
geçmeyelim. Dağlarca dili yeni yapılara sürerken yeni varlık karaşılaştırmaları, 
dolayısıyla Eski ve Orta çağ dönemlerinde olduğu gibi yeni varlık türleri yaratmasa da 
yeni uzam/zamandışı varlık boşlukları, aralıkları ya da varlık buluşma/ayrışmaları 
imgelemiştir. Canlı cansız, insan bitki hayvan doğa birleşimlerinden (sentez) yeni 
varlık olmasa da yeni imge türetmiştir. Birçok örnek arasından rastgele; “Görsem seni 
gör-/ meşem olursun” (CXXXIX, 74); “Yazdıkları göv-/ delerdi onda/ En gövdesi yaz-/ 
mamak gibiydi” (CCLXXV, 142), “Ağzım kuyu ol-/ sa söz su olsa/ Bin bir deve oy-/ sa 
çöllerimden” (CCLVIII, 133) örnekler verilebilir.  

Gizil kamutanrıcılığını erken dönemlerinden başlayarak şiirlerine yediren ve 
doğayı bir dönüşümler (metamorfoz) değişmecesi (metafor) olarak kavrayan 
Dağlarca aynı sonsuz varlık akışları ve döngülerini somut hayvan, bitki, doğal 
varlıklar üzerinden tümünün altına döşediği çok da özdekçi (maddeci) sayılamayacak 
bir eytişme (diyalektik) altlığıyla değişik şiir donlarında dile getirmiş, daha doğrusu 
evrendoğa dile dolarak dil üzerinden Dağlarca’yı yeniden ve yeniden biçimlemiş, 
giydirmiş, dondan dona geçirmiştir. Şeyh Galib’e Çiçekler’de en çok kuş donuna 
bürünmüş, ama kelebek, su, dağ, kuyu, yol, deve, ot, vb. de büründüğü donlardan 
olmuştur. Daha önce saptadığımız gibi yeni ve evrensel düşünce eşiklerinde yeni 
kavrama-kapsama-anlama kuramlarına yönelen, şiiri sezgisel bilginin doruğuna 
ulayan ozanımız, çokluk kavramını, çokun taşıdığı bir(lik) kavramını tartışmasına 
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almış, örneğin ulus varlığı tüm varlıkların toyu, düğünü olarak adlamıştır. Ama ulus 
varlığın da varlığın görünümlerinden biri olduğuna ilişkin bir göndermesi yoktur 
henüz.  

Şunu rahatlıkla öne sürebiliriz. Şeyh Galib’in konumundan konuşan ve bana 
oldukça biçimci, görevsel gelen tasavvufu Dağlarca’da bir gönül adamlığıyla, 
içtenlikle, koşulsuz ve özgür seçimle uygulanmıştır hemen hemen tüm dörtlüklere. 
Oysa kendisi dörtlüklerin yazılma gerekçesine tasavvuf kavrayışını hiç bulaştırmaz, 
sanki özellikle sözünü etmez. Etmez ama her dörtlük öznenin nesneyle, buradakinin 
oradakiyle, uçanın sürünen ve yüzenle, esenin gökyüzü, gökyüzünün dağ, dağın otla, 
kelebeğin solukla sonsuz alışverişini devingen bir öz olarak taşır içinde. CVI (57), 
CXIII (61), CXVII (63), CLXIV (86), CCII (105), CCXLV (127) bunun yine rastgele 
somut örnekleridir. Örneğin CCII: 

 
“1’ken tek olan 
İçinde ilk im 
Evrende ağaç 
1000 olmak ister”  
 
Tanrıda varlık, varlıkta Tanrı sevgisinin addan, özneden uzak evrensel çevrimi, 

ululaması olan yapıt az da olsa bu görkemli sağanak altında ozanımızı ıslatır, onu 
korunmasız yakalar, öne çıkarır, gösterir. Örnekler tasavvufun geçicilik-kalıcılık 
döngüsüne bağlı olarak aynı zamanda hüzün yüklüdür: “Bir öyle uzun/ Yol oldu 
düşler/ Ben yetmiş ikin-/ ci yılda vardım” (CXXIV, 66), “Durmuş baba ses/ Çocuk 
sesinde/ Yıllarca uzak-/ ta anneminki” (CCXIV, 111), “Ağzım kuyu ol-/ sa söz su olsa/ 
Bin bir deve oy-/ sa çöllerimden” (CCLVIII, 133), “Günler kapılar-/ dı örtülüydü/ 72 yıl-
/ da çıktım ancak” (CCLXVI, 137), “En göklere en/ Işırdı en su/ En yol en uyum/ En 
uyku en ses” (CCLXXIII, 141). Belli ki kitap yayımlandığında yazarımız 72 yaşındadır. 
Düş yol olmuş, ozan babasının sesini yankılamış, söz kuyusundan develer su içerek 
geçmiş, ancak 72 yıl sonra kapı açılmış ve Dağlarca güne çıkmıştır.  

 

*** 
Yurdana (Nene Hatun Görüntüsü) ilkin 1988 yılında basılıyor. Şeyh Galib’e 

Çiçekler’den (1986) iki yıl sonra. Nene Hatun tarihsel bir kişi(lik). 1857’de Erzurum 
Çeperli köyünde doğan Nene Hatun yine Erzurum’da 1955’te, 98 yaşında yaşama 
gözlerini yumdu.  
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Vikipedi’ye göre8;  “93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus 
işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiş Türk kadın 
kahraman. Rus askerlerin 8 Kasım 1877 gecesi Aziziye Tabyası’nı ele geçirdiği 
haberinin Erzurum’da sabah ezanında minarelerden duyurulması üzerine Osmanlı 
askerine yardım için taş ve sopalarla mücadeleye giren şehir halkına katılmış ve 
gösterdiği yararlılıklar sonucu efsaneleşmiştir. 1955’te Türk Kadınlar Birliği tarafından 
Yılın Annesi seçilen Nene Hatun, Türkiye’de ‘Yılın Annesi’ unvanı verilmiş ilk 
kadındır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilmiş olan ‘3. Ordunun Nenesi’ 
unvanını taşır. (…) Aziziye savunması sırasında 20 yaşında olan Nene Hatun, 
köyünden Mehmet Efendi ile evli idi. Rus ordusunun Pasinleri’i işgal edip Erzurum'a 
doğru ilerlemesi üzerine düşman işgali altında kalma endişesinden ötürü birçokları 
gibi eşi ile Erzurum'a göç etti. Ruslar'ın Deveboynu savaşından sonra Erzurum'un 
varoşlarındaki tabyaları da işgal etmesi üzerine Nene Hatun, 3 aylık oğlunu evde 
bırakarak şehrin savunmasına katıldı ve yararlılık gösterdi.” Mehmet Emin Yurdakul, 
İbrahim Hakkı Sevük (1937), Ali Fuat Cebesoy (1956), Talat Uzunyaylalı (2006, 
roman) hakkında yazdı ya da sözünü ettiler. Gazi Nene filmi (Türkan Şoray ve Kadir 
İnanır oyunculuğuyla) yönetmen Osman F. Seden’ce 1974 yılında filme çekildi. İkinci 
kez yönetmen Avni Kütükoğlu Nene Hatun: Aziziye adıyla (Nene Hatun’u Açelya 
Elmas canlandırdı) filmini yaptı (2010). Vikipedi kaynaklarında Fazıl Hüsnü Dağlarca 
ve Yurdana (Nene Hatun Görüntüsü) kitabının adı ne yazık ki geçmiyor.  

* 

Ozanın kitabını kendi dizilemesiyle (sınıflandırma, kategorileştirme) Bağımsızlık 
Savaşı başlığı yerleştirdiğini baştan söyleyelim. Kendisi 1950’de ayrılmadan önce 
Erzurum’da (?) subaylık görevi yapmış, Rus işgaline karşı gerçekleştirilen Aziziye 
savunması (1877) yıldönümlerinde Nene Hatun günü törenlerine katılmış belli ki: 
“Taburca canlandırıyorduk Nene hatun günlerini” (Yurdana: Nene Hatun 
Görüntüsü, 3). İşgal duyumu Erzurum’un insanlarını çoluk çocuk, kadın erkek 
çalkalar: “Anası kızı dedesi gelini çılgınca haykırır durur/ Delice ötüşür durur horozu 
hindisi tavuğu kazı” (Kalkım Günü, 4) Yaşanan baskın duygusunu iki dizeyle canlı 
biçimde çizen Dağlarca halkın kalkışmasını Türkçeyi da ayağa kaldırarak yansılar: 
“Kazmaya küreğe kesere tırpana yapıalım/ Sarılalım üvendireye taşa” (4) İki küçük 
çocuklu yirmilerinde güzeller güzeli gencecik bir kadın, Nene Hatun da duracaklardan 
değil. “Göz alıcı güzelliği gölgede kalıyor/ Özgürlük güzellikten bile güzelmiş” 
(Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü I, 5) Geleneksel destanlama anlayışına bağlı 
ozanımız girişini, direnişin ve Nene Hatun’un ululamasını yaptıktan sonra destanına 
başlar. En başta tartışmasız ilkeyi öne sürer: Kadınlar ev, evler yurttur ve kadınlar 
daha yurttaştır. (6) Oğullar yurdun ön ya da ilk sözü ise analar son ya da 
sonsözleridirler. (7) Her şey “Çiğnenmiş buğdaylar yoncalar adına/ Vurulmuş 
koyunlar kuzular sığırlar mandalar adına/ Yakılmış döşekler kilimler kerpiç evler 
adına/ Hayır yaşamak adına” dır. (8) Biz aynı zamanda yurduz, yeraltı-yerüstü, 
yamacı ovası uçurumu deresi, otu kımıldatan yeliyle birlik. Yurttaş demek yurt demek. 
Yurttaş yurttaş doğrurur, çoğalır da çoğalır yurt savunmasında. Yurttaşlığını gecesi 
olmaz, apak günü olur. (11) Nene Hatun da önce yurttaştır: “Dev elli/ Avuçlarında dev 
üstü dev bir nacak/ Dev ayaklı/ Adımlarında dev üstü dev bir Palandöken”. (Yurdana- 
Nene Hatun Görüntüsü II, 12) Ve Erzurum Erzurum gibidir, “Ezurum kokuyordu 
Erzurum” (Gönül Doruğu, 14) Türküler yol yol, belik belik: “Toprağın atası savaş/ 
Satı’nın atası toprak/ Savaş bir ağaçtır işte/ Satı daldan düşen yaprak” (Toprak’la 

 
8 https://tr.wikipedia.org/wiki/Nene_Hatun  
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Satı, 25) Savaşta ölüler sayılmaz: “Ölüleri saymak kolay değil/ Senin de sesini keser 
bir mermi/ Kaça dek saydığın anlaşılmaz” (Aziziye’de, 26) Destan bile güç yetirmez 
olur, susar: “Destan bile/ Susmuştu burda dadaş/ Duyuluyordu yalnız/ Bombayla 
parlayan ağacın sesi” (Ses, 28) Nene Hatun susmaz, çünkü susamaz: “Nice damın 
ha taş ha kerpiç/ Bulguru fasulyesi yoğurdu/ Yatağı yorganı tenceresi tası olmak”la. 
(Yurdana- Nene Hatun Grüntüsü VI, 29) Ve belki de kitabın doruk (gerçek) şiiri 
gelir:  

 

Yurdana – Nene Hatun Görüntüsü – VII 

 

Kara toprak koca kuşun kanadı 
Kara toprak dallarda kımıldan aha 
 
Alın yazısından dışarı çıkmış gövdeler 
Yöreyi kapsamış eller ayaklar aha 
 
Parlar geceden kalma sessizlik 
Ova bayır son sözü haykırır aha 
 
Geçmişle geleceğin buluşmasıdır bu 
Ölü diri birbirini kutlamaktadır aha 
 
Nene Hatun Yurdana’yı andırır şimdi dimdik 
Özgürlüğü emzirir yeniden aha (33) 
 
* 
Bu küçük ululaması için şöyle diyor Fazıl Hüsnü Dağlarca Yapıtlarımla 

Konuşmalar I’de9: “Yurdana’yı yazmamak elimde değildi Babamın Erzurumlu 
olması, subay çıkar çıkmaz ilk görev yerimin Erzurum olması, Erzurum’a gittiğim gün 
işittiğim arılaşmış Türkçe, o Türkçenin yüreğimi yeşertmesi seni yazmak için gereken 
gücü sağlamıştır. Geçenlerde, Erzurum’dan bir üniversite öğrencisinin telefonla bana 
bildirdiğine göre, tez konusu olmuşsun. Daha geniş okuyuculara ulaşabilmen 
sağlanmış.”  

Alıntı Dağlarca’nın bu kitabı bir borç ödemesi, yükümlülük, görev duygusuyla 
hazırladığını düşündürtüyor. Öyle de düşünmeliyiz. Yurdana (Nene Hatun 
Görüntüleri) Dağlarca şiirinin içine sığar ama seyrek de olsa kimi eşsiz dizeler, 
sözcük bireşimleri bir yana, tutabileceği yerden ve şiirsel ağırlığından söz edemeyiz. 
Ozanın şiir evreninin içinde kendini gündeliğe bırakması, aynı zamanda bir insan 
olarak kendi küçük yerini doldurması, tensel ve tinsel gereksinimlerini karşılama 
zorunluluğuyla açıklanacak şeyler (şiirler) de vardır. Birçok şair şiirini kendini dışında 
yapılandırır, tutmaya özen gösterir, okurda ‘ayrı dünya’ izlenimi yaratmaya çabalar 
yapıtıyla. Kişiliğinden gölge düşsün istemez şiirine. Ama Dağlarca yapıtı genleşen 
evren gibi sonunda dönüp kendi öznesini de içine alır, şairini eyletir. Birçok Dağlarca 
kitabı ve şiirini böyle de anlayabiliriz, hatta kaçınılmazdır bu. Bu karışım (halita) 
kazanında ya da yerinde şiirin ölçütü karışır, süzme okuru (bile) bocalatır. Süzme 

 
9 Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Yapıtlarımla Konuşmalar I (BY 21), Doğan Kitap y., Birinci basım, 1999, İstanbul, s 60. 
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Dağlarca okuru ise bağlamı tersinlediği, bir yerden sonra ozanı şiirin içine yerleştirdiği 
için şiirinin ölçütünü kötü şiirler karşısında, hem de yazarına, Dağlarca’ya karşı yine 
korumasını bilir. 

Erzurum’da, Puşkin’in de katıldığı Rus ordusunun işgaline karşı sıradan halkın 
direnişe katılmasının destansı (epik) anlatısı değil, destan içinde kişiyi özneleme 
çabası olsa da bunun ancak bir yere dek gerçekleşebildiği, tinbilimine (psikoloji) asla 
geçilemediği sınır çizgisinde, Nene Hatun dolayısıyla kişileşemiyor. Oysa yakın 
tarihimizin canlı tanıklıklarından, uzun yaşamış, bilinmiş biridir. Kamuoyu bu kişiyle 
değişik nedenlerle kezlerce karşılaşmıştır. Destansı anlatıyla dramatik anlatı arasında 
boşluk anlamlı bir bireşime yükseltilememiş, bileşenler parça parça elde kalmıştır. 
Kitap bir bileşen üzerinden kapsayıcı, diğer bileşenleri de anlamlandırarak bütüne, 
yani destansı anlatıya (epik) ya da tersinden bileşenlerden birinde yansıyan tüm diğer 
bileşenler ve bütünlükleri içselleştirme, yoğunlaştırma, yankılama ve ıralama (tipleme, 
karekterizasyon) açısından çatışkılı (dramatik) anlatıya çıkamıyor. Bileşenleri 
konusunda Dağlarca’ya uygun düşmeyecek biçimde bir inançsızlık kalemini 
sürüklemiş gibidir. Destansı anlatım konusunda önceden söylenecek söylenmiş 
gibidir ve yeni her söz kapanın elinde kötüye kullanılacak bir zorlama, iteleme izlenimi 
verir. 

Halk örgesini besleyecek ve oldukça geride bıraktığı şiirsel uygulayım olarak 
açık uyak düzenini kimi şiirlerde kullanan Dağlarca dalga dalga halk direnişinin 
dizemi ve yayılımını yansılarcasına iç ses yinelemelerine de başvurmuştur. Yapı 
üzerinde çok da kendini zorlamadığı, başından sonuna biraz ilkel (primitif) çocuk 
duyarlığı ve yalınlığını korumak istediği anlaşılıyor. Yiğitleme, koçaklama türü 
şiirlerde sesin görkemi (heybet) ve tınlaması (ton), yani ses değerleri de yükseliyor: 
“Sen/ Yurt uğruna öldün mü/ Saldıran ejderha olsa/ Sen’deler” (Azaltma, 21) Sözcük 
oyunları (çift ya da karşıt anlamlılık gibi) azdır. 60’lı yıllarda, hatta öncesinde 
Bağımsızlık Savaşı kitap dizilerinde bile giderek geride bıraklığı savaşı yüceltme ve 
şehitlik kavramına karşı eleştirel yaklaşımını geçici olarak bir kenara koymuş görünür.  

Anlıyoruz ki içinde büyük çelişkileri barındıran ve Türkiye’de, dünyada olan biten 
karşısında duyarlığı alabildiğine keskinleşen, safını bağımsızlıkçı solda seçen 
Dağlarca şiirin dışında yer alan başka düşünce düzenlerinde (tarih, toplum, siyaset 
bilimi, vb.) dizgeli (sistematik) bir özeleştiri (otokritik) düzeneği çalıştıramamış, elinde 
onu az çok doğru yere yerleştiren veriyle yetinmiştir. Şiirdir onun uğraşı, hatta 
(var)olma nedeni… 

 

*** 

Uzaklara Giyinmek (Sığmazlık Gerçeği) (1990) Dağlarca’nın en oylumlu şiir 
kitabı. Elimdeki Doğan Kitap baskısı (1999) 581 sayfa. Dağlarca Yapıtlarımla 
Konuşmalar’da1985 sonrası dört kitabının hem kendi içinde izleksel tümlük hem de 
birbirlerini tümleme açısından önemli olduğunu şöyle anlatıyor: “Özetle söylemek 
istersek; Sayılarda (1985) yapıtımız, Dildeki Bilgisayar (2000) aramamız, 
Sığmazlık Gerçeği (Uzaklarla Giyinmek) (1990) çalışmamız İmin Yürüyüşü 
(Biçimlerle Soyunmak) (1999) çabalarımız büyük evrenimizi el yordamıyla 
bulabilmek sevincimizden başka nedir?”10  

Sığmazlık Gerçeği (Uzaklarla Giyinmek) yapıtının tasarımının, imge-duygu 
birleşimiyle Havaya Çizilen Dünya’ya (1935) değin uzandığını belirtir. Çocuk ve 

 
10 Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Yapıtlarımla Konuşmalar II (BY 28), Doğan Kitap y., Birinci basım, 2000, İstanbul, s 137. 
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Allah’da (1940) tasarım kalın çizgilerle sürmektedir. Tasarımın ne olduğunu ise şöyle 
açıklar: “Evrendeki küçük büyük yaşamaların, hayır, evrenin kendi kendine sığmadığı 
gerçeğinin ta kendisidir. Ne görülüyorsa ne düşünülüyorsa, neyin bir ağırlığı varsa, o 
kendine sığmamakta. Ağırlığına, yeğnikliğine sığmamakta. Bu eylem bütün 
özdeklerin, bütün tekil’lerin ortak varlığıdır. Sığmazlık Gerçeği büyük bakışlarla 
varoluşu anlatırken, bütün bakışlara da ‘kendine sığmamak olayını yaşarken’ 
görünür. Gökbilimciler gökbilimi anlatan son yorumlarında karadelik olaylarını sanki 
benim gibi düşünmektedirler. ‘İzafiyet Teorisi’nde, görecelik kavramında, ileri 
sürdüğüm sığmazlık olayını uzaklara iten, geçersiz kılan bir tek tümce yoktur. Tam 
tersine sığmazlık gerçeği düşüncesine gebedir birçok yanıyla. O yapıtları dizelerle 
işledim demiyorum. ‘Sığmazlık gerçeği’ görüşü 80 yıllıktır. O yıllarda bu değerli 
buluşlar hepimizden uzaktı.  Bir bilgin değilim. Sayıların ellerime indirdiği ışıklarla 
yazdığım dizelerin iyesiyim.”11 Aydınlıktan önceki ile aydınlıktan sonraki sessizlikte 
kımıldanan Sığmazlık Gerçeği (Uzaklarla Giyinmek)’nde Dağlarca’ya göre birçok 
okurunun gözünden kaçan bir ‘açkı’ var. “Sığmazlık Gerçeği beş yapıttan 
oluşmaktadır. Yapıtın önsöz yerine yazılmış dizelerinde belirtilmişse de ne yazık ki 
anlaşılamamıştır. Bu beş yapıt ayrı ayrı yazı biçimleri taşırlar. Baskı işinde punto diye 
anılan bu başkalıklar nice belirtmeme karşın kendilerinin uyarısını anlatamamışlardır. 
‘Bu yazılar’ diye başlayan bölümlere ayrılmış beş betik konusal gerçeği evrensel 
görkemle birleştirmek, okuyucuya duyurmak ereğiyle yapıtta ayrı bölümler olarak 
konulmamış, yapıt içine serpiştirilmiştir. Değişik yazılarla açıklanan oluşum sığmazlık 
boyutunu göstermek içindir (…) İri bir yapıt. Korkuyorum bu iriliği okuyucunun ellerine 
sığmayacak. Bu sözcükle, bu sığmayacak sözcüğüyle belki de sevinmeliyim, 
okuyucu yapıtın ana çizgisi sığmama olayını parmaklarından taşarcasına anlarken. 
Sığmazlık Gerçeği, sözcük yapısı, dize kuruluşu bakımından da yapıtlarımın içinde 
tek’tir. Yeni bir arama bulmadır. Evrenin doğasına uygun düşsün diye sığmama 
olayını gözler önüne sersin diye bu yapı değiştirimi, dizeler değiştirimi uygulanmıştır. 
Yılların birikimiyle varabildiğim bu değişiklik kolay’a benzer görülse de çok güç bir 
anlatımdır. Gündelik söze yakın gibi görünürken doğan güneşin, doğan yaşamanın, 
doğan eylemin ses tanımaz, söz ölçümü tanımaz görünüşüyle yapıtla kişiyi sen-ben 
kılar. Sözün, sözcüğün dizenin aracılığını yüklenmez, bitiştiriverir yaşamakla.”12 
Sığmazlık Gerçeği adının başka dillere çevrilemezliğini düşünerek ikinci adı, yani 
Uzaklarla Giyinmek adını eklediğini belirten Dağlarca, şiirleri yazarken insanlığı da 
doğa birliği içinde görüntülemeyi istediğini, insanüstü ya da doğaüstü olmayı usundan 
geçirmediğini, yapıtın sokaktaki insanın elllerinde görmeyi dilediğini belirtiyor. 
“Biliyorum çünkü, bütün yapıtların bir tiyatro, oyun yanı da var. Özcükler, dizeler 
yapıtların ayrı ayrı kişileridir. Yazarı da okuyucuları da birbirleriyle karşılaştırırlar. 
Yazarın adını kaldırın yapıtın üstünden, içeriği, içeriğindeki oyun sürüp gider. 
Sözcükler birbirleriyle, dizeler birbirleriyle konuşur giderler. Daha da ötesini 
söyleyeceğim; hangi yapıtta yazarın adı, o yapıtı okuyucular okur okumaz yok 
olmuşsa sözü edilen çalışma, yazarı yok olmamış yapıtlardan üstündür. Orada 
okuyucu okuduğu sözcüklerle, dizelerle baş başa kalır. Sözcükler arasındaki büyük 
oyuna, büyük tiyatroya katılmıştır artık. Evine götürür onu, uykusuz geceler boyunca 
yatağına götürür. Okuduğu yapıtla çoğalmıştır o.”13 Sonuç olarak, ozana göre yapıtı 
“yeryüzü insanlarının ölüm diye adlandırdığı öykünün dışındadır. Bu yapıt kendine 
sığmadıkça ta uzaklarda bütün sürezi giyinecektir, kuşanacaktır.”14 

 
11 Agy, s. 143-4. 
12 Agy, s. 146-7. 
13 Agy, s. 148. 
14 Agy, s. 148. 
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* 
Önemli olduğu için uzun uzadıya alıntıladığım yukarıdaki sözlerinden şunu 

anlıyoruz. Dağlarca tüm şiir birikimini sayısız şiir uygulamalarından sonra belli bir 
aşamada (İçerik açısından nitel sıçrama dememizde sakınca yok.) bir tür içsel şiir 
kuramlarına dönüştürüyor ve bu onun olgunluk dönemine, 60 yaş sonrasına denk 
geliyor. Sözünü ettiği kuramının dört ayaklı yapıtaşlarını kendisi belirtmiş. İlkin sayılar 
kuramı denebilecek bir tasarla şiir üzerinden evreni, varoluşu kavramak istiyor. 
Çünkü o Sayılarda’ı yayımladığı dönemde bilgi işleme uygulamaları ve sayısallaşma 
(dijitalizasyon) yönünde bilimsel çalışmalar halkın gündelik kullanımında yankılanıyor, 
bilgisayar gündelik kurumsal, hatta kişisel yaşama giriyordu. Ama sayı eskil (antik) 
dönemden beri, Eski Yunandan çok daha önce, belki Asya doğu ve güneyinden 
başlayarak büyüleyici ve kurucu özüyle (bazen töz olarak da tanımlandı) türümüzün 
ana gündemlerinden biri oldu. Dağlarca ağzıyla konuşursak insan sayıyla, saymayla 
insan oldu denebilir. Sözden, konuşmadan öncedir bu. Çünkü tek çok’tan 
ayrılmadıkça uzayda yatay ve dikey dizilimler, yapılar, ilişkiler, yani uzamlar (mekân) 
ve sürezler (zaman) olanaksızdı. Dağlarca bunun şiirsel bilincini yükseltti, yükseltti ve 
Sayılarda’da (1985) tümledi, bireşimledi (sentez). 

Onun ikinci büyük şiirsel kuramlama (teorizasyon) girişimi altyapı hazırlıkları 
onyıllarca geriye giden, kendi deyimiyle lk basılı kitabı Havaya Çizilen Dünya ile 
ikinci başyapıtı Çocuk ve Allah’a dek giden Sığmazlık Gerçeği (Uzaklarla 
Giyinmek) aslında sayılar kuramının zorunlu süreği sayılmalı. Dağlarca’yı 20’lı 
yaşlarında şiire dürten, iten çapı evren büyüklüğünde bir kavrama burgacı, sorgusu 
ilk kitaplarının titiz okuyucusunun gözünden kaçmaz. Titreşimli nesneler, biçimler, 
seslerin, izlenimci bir belirsizliğin, anlatılan şiir varlıklarının içe ve dışa doğru taşkın 
görünü(m)lerinin, neden sonuç (determine) ilişkilerinde yasayı (Newton fiziği) 
yerinden eden tansımalı (mucizevi) sapmaların, tüm bu anlatımlar üzerinden kolayca 
gizemli (mistik), sufi bir evrene geçmek son derece olası, hatta kaçınılmazken böylesi 
bir tuzağa düşmeyip giz(cil)i de şiir nesnesi kılmanın, evrenin tümlüğüne 
yakınsar/ıraksar bir değimde (temas) durmanın, saltık (mutlak) çocuk algısının, 
yapayalnız doğa varlıklarının, bireye içkin türel davranıların, içgüdünün, sonsuz ve 
sessiz devininin sessiz gürültülerine açık bir kulağın, görünmeze dikilmiş gözün, adı 
olan olmayan toprakaltı ve üstü tüm yollara ve onların saldığı kokulara uzamış bir 
burnun, yaşama atılımının, canın cana, tenin tine, tinin tene zorlanışının ama 
sığmayışının, şiirin şiirden taşmasının, orayı buralamanın, uzağı berilemenin, burayı 
ise erişimsiz kılmanın, sonsuz öte kılmanın ilk sezgili adımlarından söz ediyoruz. 
1935’lerde başlayan bu şiirsel tarama serüveninin onca yapıta, şiire bulaşmaması, 
hele şiirce kuramlara varmaması olanaksızdı zaten. Bu şiirin içinde yok yoktur. Uzay, 
evrim, sürez bilgi kuramları canlı bir ilgiyle katıştırılmıştır şiir kazanına. 

İşte Sığmazlık Gerçeği kabaca budur. Hiçbir sayıyı vardığı yerde hiçbir güç, 
Tanrı ya da insan durduramaz. Her sayı geldiği yerden bir sonrakine taşar. Bir 
sonrakinin gizilgücüdür (potansiyel). Hiçbir sayıyı kendisi olarak kavrayamaz, 
dünyadan, ötekilerden soyutlayamazsınız. Dizisiz (seri), bağlamsız sayı yoktur. 1 
yoktur. Öteki birden, yani 2’den olur. Her sayı sayılığını izleyen sayıya borçludur. 
Arkası gelmezse kendini hiçler, 0’a kayar, erir, yok olur. Bundan şu çıkar ki her sayı 
dört öne, hatta yukarı aşağı tüm yönlere içsel uzanımdır, eğilme, özlemedir. Çünkü 
dizide sonraki olmazsa gerekçesi yitecektir. Varlığın sonsuzca boyutunu 
karşılamasının koşulu dünyanın sonsuz sığmazlığını yansılaması, kendi içine, 
tekliğine sığmamasıdır. Sayı kendine sığmaz, öncekine ve sonrakine gebeliğinden 
sayılanır. Sayı aslında bağıntı, bağlamsallık, ilişki, ağdır. Tek düğümlü, verili ağ 
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olanaksız. Ağlanmayan, bağlamını yitiren varlık (sözcük, nesne, canlı, vb.) 
evrenceliğini yitirir, dolayısıyla anlamını, içerik yükünü.  

Demek sayılar kuramından şiirde aşımlar, aşkınlık (transformizm) kuramına 
geçiyoruz. Şimdi kitabı okuyalım. 

 
* 
Dönüşümleri, dönüşümsel görüntü ve bağıl algıları imgelemek için, dolayısıyla 

imge imgelendiğine göre simgelemek için kitabın Giriş şiiri tüm kitap boyunca 
kullanılan abece (alfabe) im (işaret) büyüklüklerini (punto), eğik (italik) ve dik 
duruşlarını, koyuluk (bold) ya da açıklıklarını, türlerini (karakter) örnekliyor. Burada 
imleri gösterirsek şöyle: 

Aa (koyu:12), Aa (küçük:8), Aa (orta:10), Aa (eğik:12), Aa (büyük:12). 
Baskıdaki im özelliklerini benim burada tutturmam olanaksız elbette. Daha 

önceki bölümlerde Yayınevinin (Doğan Kitaplar) bu konuda okurunu uyarması, 
kullanılan abece imlerinin türleri, büyüklükleri, duruşları, koyuluklarını başta 
açıklaması gerekirdi. Aldığım örneklerde özgün anlayışı birebir tutturamazsam 
kusuruma bakılmasın. Dağlarca’dan yaptığım alıntılarla ilgili eğik yazıyla sunum 
genel kuralımı bu kitap için yukarıdaki nedenle uygulamayacağım. 

Daha en başında kuramlaştırma girişiminin ilk kavramlarıyla (terim) tanışıyoruz. 
Bunlardan biri, ‘kımıldama’. Sığmazlık devinimle (hareket) doğrudan ilgili. Bunu 
Herakleitos’dan beri biliyoruz. İkinci bir kavram, felsefeden görüngü (fenomen) olarak 
bildiğimiz ve felsefe tarihinin bana göre en önemli tartışmasının kilit kavramı 
‘görüntü’. Dağlarca buna ‘yaradılışın bilinçaltında oluşturduğu görüntü’ diyor. Tabii 
hemen arkasından ‘berileme’ kavramı geliyor, en uzak geçmişin ve en uzak 
geleceğin berilenmesi, şimdideki gizilgücü, yatağı. Bu kavramı biz çıkarsıyoruz 
şiirindeki yaklaşımından, belirtelim. Örgencilik, canlıcılık, kamutanrıcılık, vb. 
(organizm, animizm, panteizm, vb.) Giriş şiirinde ‘evrendeki ortak solunum’ olarak 
eğik abece imleriyle gösteriliyor. “Nerde olursak olalım/ Oraya/ Milyarlarca yıldan beri/ 
Sığmamak” (Giriş, 12) Büyük patlama (big bang), yaradılış yangını ve gözleşen, 
ayaklaşan, sesleşen, çocuklaşan evrensel devini, akış… Yaradılış sürmektedir ama 
bunu şimdilik yaratan yaratılan ikilemi içinde kavramasak iyi olacak gibi. Kımıltı 
ereksizdir: “Ki duymakta/ Bilinçaltımızdaki yaratılış/ Boşuna göründüğünü” (Gün 
Yüzümüz, 14) Evrenin evriminin amacı yoktur. Tek gerçek, devinim ve çok sürezlilik 
(zaman). Sürez göreli doğurgandır, kendini keser, dışlar, varlık varlıkta aynalandıkça, 
koşutlandıkça sürez sürezde var olur, yok olur. “Nereye baksa/ Orda görünüyordu/ 
Orda daha görünüyordu nereye bakmasa” (Çok Sürezli Olmak, 16) Koşutlu, 
karşıtlı evrenler içreyiz. Böylece her şey her şeydir, başka başka ve tektir. (Bkz. 
Spinoza.) İnsanlar birbirlerine bakar ve kendilerini görürler. (18) Bakarlarsa 
nesnelerdeki geçiciliği, yalancı kapıyı, yolu, kenti görürler. “Dallar açık/ Bir kuş-/ 
Dallarda açık/ ---/ İnsanlar/ Birbirini/ Görürken/ İki kuş- iki dallarda açık” 
(Üşürlüğümüz, 19) Eski geceler yeni gecelerle iç içedir. Ayaklar herkesin 
yürüdüğüdür tüm geçmişten tüm geleceğe. Taban yere değmişken kendine değmiştir 
hep. Ayak ayakta ayakla yürümüş gelmiş gitmiştir. Kımıldama, içinde yüzdüğümüz 
suyu bunca aydınlatmışken soralım: Kimi yürür de neden duymaz tabanlarını? Her 
şey geçse de varlık (evren) geçmiyor. Olmasını sürdürüyor, olmak sürüyor. Olmanın 
bilinci tersini, olmamayı kavrayamıyor, çünkü olmanın bilinci. Öte yandan varlığın 
olma boyutunun açınladığı sürez öylesine olmayla ilgili ve bağlı ki “Nereye nerelere 
varsalar/ Kalacak sen’nen” (Sürez Kendinden Dışarı Çıkamaz, 26) Kendinin 
değişimi olan sürez kendinin dışına çıkamaz kuşkusuz. Sürezin içinde bir ayrıntı, bir 
avuç (insan) ve avuçlar (topluluk) açılır, ‘küçücük küçüklüğümüzde’. Öteki 
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berikinden, dağ kurttan ama kurt da dağdan el alır, varlık alır ki anlamı şu: onun 
dilinden çıkar benim dilim. Kedi miyavlar insan konuşmaya başlar. İlk çatı kurulmuştur 
bile. Kediyle insan arasındaki ilk aktarımla ‘anlam’ doğmuştur. Anlamın kökü dil, dilin 
kökü ikilenme, aslında ben’lenmedir. “Dil bir ülkedir” (Gün, 33) Dil savunma, kendi 
olmanın, kalmanın korkusudur. Ötekine sığınma, ötekini var kılma, yaratmadır. “Kişi 
ne yapsın/ Kendi/ Bakışının içinde/ Kendi” (Kişi- Gezegenlerin Yaşına Karışmak, 
37) Çünkü gerçekte dünya tutuklusuyuz. Buralıyız, seçeneksiz. Dünyalı olmak 
zorundayız. Ama kimileri (bilinç) çıktı, övündü: “Kendilerini iyesi saymaya evrenin/ 
Gözlük takan tek hapyvan kılınmışlardır/ Gözlük taksalar bile/ Acımasız 
sevgisiz/ Öylesine/ Ben-/ cil-/ leş-/ tirilmişlerdir ki/ Görmezler birbirlerini.// Daha 
acısı var/ Alıştırılmışlardır/ Bir serçe gibi/ Ölmeye” (Tutuklular, 41) Oysa dünya, 
dağ yankılandığı için bizde kendimiz olduk, sesimizi bize yankıladığı için. Yapıt da 
(Sığmazlık Gerçeği) bir yankıdır, evrenin yankılanması. (45) Geçmişimiz ve 
geleceğimizdir. Yazmak yürümektir. Çağrıya uymak, yola çıkmaktır. “Yazarken 
anımsar ellerimiz/ Ta eskiden/ Ta birer birer/ Gövdesinin öncüsü olduğumuzu/ 
Önayak olduğumuzu” (Ayak İzleri, 50) Sonsuz varlık şenliği içinde çıkıp da 
minnacık bir kuş da ne, neye ki demezsin umarım: “Deme/ Nesi var nesi yok/ Bir 
damla kuşun/ Bu sonsuzluk belki de/ Kuşun değil ışığın/ Kendini/Gezmesidir” 
(Kuş, 48) Dağlarca’nın ne dediğini Yaşar Kemal ve günümüz yazarlarından Faruk 
Duman hem anlamış hem pekiştirmişlerdir. İlgilisine duyurulur buradan. Üstelik ışık 
soyunur, akşam olur, daha soyunur, gece olur. 

Canlı cansız tüm varlığın birbirini gören gözleri var: “Gözleri vardı iri büyük/ Gördüler 

birbirlerini” (Tanık Olduğum Bir Olay, 56) Göz ışıktan algıya giden varlık sürecinin ilk 
basamağı. Işığa duyarlı varlık varlıklaşmaya da başlar. Açık: aydınlık, kapalı: karanlık 
seçimi, daha doğrusu konumlanışı. “İçeri göz dışarı göz/ Niye/ Nasıl/ Neden/ Kimler kimlerin gölgesi belli 

değil” (Damla, 61) Gövdemiz, aynı anda varlığın gövdesi, ortak gövdemizdir. 
Kurbağanın sol ayağı titrerken insanın ayağı kımıldar. Doğanın öznesi doğaya içkin, 
özensizliktir öncel (a priori). Özne doğanın en son çıktısı ve geçici: “Doğa en büyük kabiledir/ 

Varlamaların bütün sözcüklerini içeren/ Doğa en büyük kabiledir/ Sever seni geçmişten geleceğe/ Senin evrensel varlığını 

yeniler hep/ Duydun mu?” (Sağır, 64) Doğa erişimsizdir, yaklaşsanız da aralığı değişmez, yine 
uzaktır. Hep ol(a)madığınız yerde, dışarıda, oradadır. Ele geçmez, bilinmez. (Bkz. 
Kant.) Hiçbir uygarlık ketleyemez onu. Sonunda doğa yine kendi üstüne kapanır, 
geriye kalır. “Kimse dağlardan içerde olamaz” (Olur’un Gölgedik Yansıması, 68)  

Evren doğa insanda (özne) dille (söz) yankılanır: “İnsanın iç gölgesidir söz/ 
Önüne/ Düşüveren” (İçindekiyle Yansımak, 71) Doğa ikiye bölünür, aralık uzar, 
büyür, derinleşir. Yaşamalar aralıktan doğar: “Aralık bir kapıdır gökyüzü” (Öte, 72) 
Aralıktansa imgelem. İmgelemin en büyük kapılarının önünde geçitlenir boyançlar 
(renk): “Sarı 1’se/ Mavi 2 gözlü/ Kara 3 gözlü/ 4 gözlüdür yeşil” (Boyanç, 73) 
İnsan-özne boyalı dünyada “Nereye gider – bilmiyorum ki ben/ Bütün işlerin ötesi 
var// Yarattı gereçleri ellerim/ Gereçler yeni ellerimi/ Yeni gereçleri yeni ellerim/ 
Yeni gereçler daha yeni ellerimi” (Ötelerle Uzak, 74) Hiçbir iş, çaba bitmez. 
Arkasından geleni imler. İnsan-özne için durmak, kendine doymak, sığmak olanaksız. 
Ötenin en keskin ıslığı insanın kulağını yırtar önce. Ama yalnız insanın değil, otun, 
kayanın, arpanın, yaban domuzunun kulağını da. Varlığı varlığa katan bir ses, gider 
gelir, gezinir sessizliklerle örüle sağıla. Biliş, iletiş, toplaşma desek yeri. 
“Soluklarımız – ağzımızın/ Ağzımız kalmış yeşilliği” (İç Uzunluk, 77) Siz 
yürümezsiniz, yol yürütür sizi “Oysa/ Öteki yolu aradığınızı sizin/ Bir evrensel gök 
bilir/ Bir ben bilirim/ Bir siz bilmezsiniz” (Yol, 78) Kalkıp gittiğinizi sanırsınız ama 
oturduğunuz yerde ısınız kalır. Düşünceler, anılar, yalnızlıklar belki ama tümünden 
önce ısı, sevişmenin ısılı. Her şey her şeyin içinde ve dışında, öbürü berikinin, 
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“Doğadırlar/ Beni yaşarlar ayrı ayrı tek tek/ Hayvanları içimin” (Aramak, 81) Ve 
her varlığı bir sözcük karşılar, adlı adsız. En doğal varlık, sözcüklerdir. “(Doğada 
anlam kök)” (Yazmak – Kendini Okumak, 83) Ve imgelem, sessizliklerin 
ayaklarıdır. Sözcüklere dayanır. Sözcüğün, sesin kendinden taşmasıdır imge. 
Zamana, yere konulmuş sınır imi (işaret) geçici bir yanılsamadır, çünkü : “Kapıda 
asılıydı/ Kırmızı bir fener/ Fener içinde/ Fener/ Fener içinde/ Fener” (Çoğalmak, 
85)  

Yazı nedir? Doğadan çıkmadır bir tür. Doğadışıdır. Kâğıttan çıkan yaratıklar 
doğal varlıklar değildir. Ama “Doğa bile milyarlarca yıllık doğa bile/ Daha büyük bir yazının im im/ Görüntüleri 

olmasın?” (Sevinç Ayaklı Korku, 93) (Bkz. Berkeley.) En yaşlı olan kim? Yıldız? Dağ? 
Yaprak? “En yaşlısı/ Sanki gözlerim//…/ Benim baktığım nerelerde/ Onların nerelerde//…/ Belki de en yaşlısı/ Bu – yeni 

doğan/ Bu – yeni çığlık/ Bu yeni” (Çığlık, 94-6) Gök: uykuya, sevgiye benzeyen? Su, suyun 
şırıltısı: bize aktığımızı düşündüren? Bir kez daha öyleyse: Her şey her şeydir: Ağaç 
insan, kuş, ırmaktır “İçinden/ Yeryüzünün gökyüzünün aktığını dinlersiniz//…/ Ağaç ilk yükselen/ İlk arayan/ İlk bulan” 

(Bin Damlalı Yeşil, 100-1) Öyleyse uzak, ırak diye bir şey yok, elimiz denli uzaktır 
uzak, ısımız denli. Ya karanlık? Karanlığın yeri ne? İmgelemin sessizliği mi? Karanlık, 
Güneşin duludur. (107) 

Varlığın ucundaki son varlık, kuş, ördek ya da balık evrenin kökünü, göbeğini 
düşler sanırız, hayır onun düşü kendi kadardır ve ona yeter: “Nereye ulaşacaklardı 
biliyor musunuz/ Evrenin göbeğine değil/ Küçücük bir gerçeğe ki doyumsuz/ 
Kendi yaşamalarının tadına” (Ormanın Günaydın Yaprakları, 108) İnsanın 
aydınlığı ise doğanınkinden başkadır, ışıması kendine özeldir: “Yarısı kopmuş/ 
Yarısı yok/ Yarınlarda/ Yarısı bulunacak bir anlam” (Sunu İçinde sunu, 110) 
Hayır, diyebilen, kovalanan coğrafyadan tarihe, kaçan ve dönüp onu kovalayanlara 
şunu diyen: İyi ki kovalıyorsunuz da var oluyorum. Kovalamayı bıraksanız yok olmam 
işten değil. (112) Bu yüzden içimize başka bir coğrafya açılır, imgelemimizden çatılı. 
“Kendi parlar boyut dolu düşlerinden/ Kendi yaratmıştır taşını toprağını/ İşte/ 
Coğrafyadan da büyüktür gövdem” (Yeni Kara Parçaları, 114) Giderek büyür, 
artar, çoğalır gövdem gövdeme eklenip, coğrafyam gövdemden büyürken gövdem 
coğrafyadan büyür. Ama büyümenin öteki anlamı da şu: büyümek öteki büyümekten 
çalar. Büyüyen azaltır, eksiltir. Büyümek bitmez ama eksilmek de bitmez, aslında 
büyüyen hep açlıktır, büyüme açlığı. Küçülmek büyümenin içkini. Her ikisinin de 
önünde olmak (varlık) durur. “Susar birdenbire çağlarda yazılanlar yazılmayanlar/ 
Yavaş yavaş çalar eller karanlığı//…/ Bir yeşil saz çalar yelde eğrilirken incecik/ 
Kocaman gökyüzünün – sanki sessiz” (Sessizlikte İlk Sesler, 118) Güzellik 
çoğalmada, tohumlanmada, döl tutmadadır, varoluş atılımında: “Parlar karanlıklarda 
bile ışıksız/ İlkin olağandışı bir fizikle parlar/ Yeryüzü gökyüzü oluşumundan 
önceleri/ Kösnünün ussul sessizliğindeki oylum/ Ki kımıldamadadır/ Dururken 
bile” (Güzellik Nedir, 119) Kitabın yerini tam bulamamış (belki yitirmiş) ilk tümlüğü 
içre güzel şiirini alıntılamak zorundayız, şiire saygılı olduğumuzdan. Yoksa daha önce 
Sığmazlık Gerçeği’nin onlarca şiirinde eşsiz dizeler okumadık değil, ama tüm şiir 
olarak şiirin altında seyretti şiir okurluğumuz. Baştan sona şiir tadı aldığımız şiir az 
oldu. Çünkü tez, geliştirilen önermesel yargı şiiri bastırdı, çoğu kez de sildi. 

 

Paltolar 
 
Bildiriler -kar kelebekleri- karanlıkta uçuşmaktadır 
İçki evine girdin mi sen yapayalnız 
Yaşlı adam 
Son duvara asar paltosunu 
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Biri gölgeler adamı -ilk duvara 
---- 
Görmüyor musunuz 
Dışarı çıkar birdenbire sanki çağrılmış 
Son duvardan paltosu yaşlı adamın 
Biri asar adamı 
Titrerken elleri -ilk duvara 
---- 
Işıkları örtmek üzeredir aydınlık -uzaklardan 
Buldu paltosunu adamın -uzaklardan 
Ne üşümek kaldı duvarda ne giyindiğimiz 
Ne gece ne yarın ne öbür gün ne… biri 
Son duvara kar yağmaktadır -belki ilk duvara 
---- 
Ben öteki gövdemin içindeyim 
Paltolar yıldızlarımız 
Yakaları sarı kürk 
İşte daha parladığı parlamadığı evrenin 
Duymuyor muyuz -ben sen o 
Ki tek tek hepimiz -yıldızların paltoları (121-2) 
 
İnsanın çoğalmanın dışında, gövdesini büyütmenin dışında bir görevi daha var. 

Ad vererek var etmek, çünkü adı koyulmamış şey yok (insan için). İnsan ‘ağaç’ 
demese orman nasıl orman olur, sazlık ya da otluk değil de? Onların çoğalmalarını 
biçimlendirmesem ağaç sürüsü olarak kalmazlar mı? Öyleyse sözcükler (mi?) var 
eder. Öyleyse insan adını koya koya var eder dünyayı, öyleyse insandır ağaç, kuyu, 
kum… Hemen araya giren Dağlarca’nın kitabın okurundan bir dileği vardır. Tüm 
yapıtlarındaki Kim’le ilgili dizelerini derleyip ozanın kimliğini çıkarsınlar ortaya. 
Dağlarca’yı var kılsınlar. (126-7) Evren göz olsun, dünyanın uykusundan aksın göz, 
göz göze baksın. Karanlık görülmeyendir, bakıla bakıla, göz göz aydınlanır dünya. 

İki ayak üzerine dikilen insanla kendi sığmazlığını kavramış oldu. “Ayak ülkesi/ 

Verdi özgürlüğü/ El/ Ülkesine” (Ayak Olayı, 131) Ayak belleğidir gövdemizdeki 
coğrafyanın. Belki de ayaklarındır imgelem: “İmgelemi vardır/ Ayağın/ Durduğu yerde/ Yaşar 

sanki yürüyeceğini”. (132) Ayağa kalkan adamın boyunda gök giz yitirmiştir. Oyun 
ayakla doğmuş, müziğe ulanmıştır. (134) “Tarihi/ Eller yazsa da/ Ayaklarımız/ Çizmiştir” 
(136)  

İnsanlar sürezin gözbebekleridir. Sürez varlığa insanın gözbebeğinden bakar, 
hatta yorumlar. Bir ışık uzanır: “Işık mı diyorum/ Hangi ışık belli değil/ Var oluruz 
mu diyorum/ Hangi varlıkta belli değil/ Nerelerden mi diyorum/ Hangi nereler… 
bu biraz bile belli değil” (Gelici, 139) Anlam ışıkla yerleşir, hepimizin içine. Anlam 
‘yaradılışın ekseni olmak’tır. Herkes yaşamadığında(n) yaşar. Ölmek de öyledir, 
ekleyelim. Öteki ölünce ölünür, kendimiz ölünce değil. Yukarıdan aşağının belki de 
aşağıdan yukarı olduğu anlaşılır. “Gövde birliği eder yokluğuyla/ Bir gelincik/ Bir 
çınar/ Düşürürken -son güz üstüne- yaprağını/ Bir böcek/ Bir fil/ Ürperirken -
bastığı güz yaprağı üstünde- oralı değildir/ Sığınır aç imgelemine -avunur 
insan” (İçimgelem, 143) Dokunduğumuzdan, yenilenir doğa. İnsanın anısı vardır 
ama evren anısızdır. Anma törenleri yazıttır, insancadır pek insanca. Ve avın kokusu 
gelir, etin kokusu. Açlık bastırır inde. Çoğalmak için azaltmak gerekir, tersi değil. 
Oluşun dürtüsü çoğalmak çünkü. “Et bu – uzaklaşıvermekte/ İnsanın biri/ İnsana 
aklaşıvermekte/ Ağzı açlığından daha açık” (Av, 150) Avlanmak çoğalmak, 
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çoğalmak uzamak, uzamaksa boy bırakmasıdır yaşamaların, aslında görenlerin 
güneşi vardır yalnız. 

Sürez oluşun adıdır. Fizikteki kimya, kimyadaki fiziğin ilkidir, yani doğa ile başlar 
sürez. “Kendini yaratırkenki doğa/ Yaşamanın sürez sürezin yaşama olduğunu/ Yaratmıştır ilk” (Anların 
Bulunması, 153) Doğanın oluşu kesintisizdir, sürekli yenilenir anları içinde. Ve her 
an bakan gözle yorumlanır, bakan göz denli başka başkadır anlar. Yorumun da oluş 
gibi sınırı yoktur. Kimi için atkıdır kadının rek renk ördüğü, kimi için gökyüzü. (156) 
“Birer hayvan say sözcüklerimi benim/ Birer hayvan… Biri bile ötekine benzemeyen/ Kendine bile benzemeyen/ Kuş geyik 

zürafa şimdi/ Timsah ceylan balina fil biraz sonra” (Nerelerden Nerelere, 157) Sözcükler hem benim 
hem herkesin sözcükleridir. “Küçücük bir anlama tutunabilmek için/ Kendin söylemişsin say” (158) 

İlk gözenin ilk açıklığı ağız, ağzımız. Ekmeği, sözü, öpüşmeyi arayan ağız 
başlangıcından beri. “Ağzımız/ Varla yoğun açıldığı” (Daha Oluşmamış Yüzdeki 
Derinlik, 160) Bir insan var bir de gölgesi. Platon’un mağarasında, gölge yapaydır, 
“Sanki yapay karanlık/ Başka bir yaşamadır yansırken bize/ Olmadığımızı anımsatır bize” (Gecenin Gündüzün 
Dışında, 161) Anlamı, bize vuran ışığın birazını özümsediğimizdir, tümünü değil. 
Evrendeki her şeyin kendi özel saati var. Akarsuyun özel saati belki eğimidir. Eğimde 
akıp zamanlanır. Doğanın alnında bir özel olma payı ve zamanı vardır tüm 
yaratıkların. Bilim okur alınyazısını doğanın: “Bilim doğanın anısıdır” (Aydınlığın Yorumu, 
170) Doğanın kendini anımsamasıdır. Yürür, öğrenir, bilim yapar, anımsar, aydınlatır, 
doğayı var kılarız. Varlık varlığa değmeli: “Yaprak düşer yere/ Isınır yeraltının daha uyanmamış soluğu// 

Göğe değmiş diyedir/ Kuştaki mavilik” (Değinim, 175)  
Göktaşı yeryüzüne düşer, düştüğü yer Anadoludur, düştüğü yerde okul doğar, 

anlam doğar, soyutlayım, şiir, ozan(ımız)… Bir ışık yanar, ‘uzakta, çok uzakta belli 
belirsiz’, bu yapıtın (Sığmazlık Gerçeği) ışığı kendi hızıyla gelip seni bulur. (183) 
Ama daha ötesi var. İnsan insanı, insanlar doğayı kucaklar, eşit, kardeş dünyanın 1 
Mayıslığında. (185) 

İlk yuvanın, ilk inin imgeleri nasıldır? “Adım adım/ Ben ayak// Hayır hayır 
aramayınız/ Yaratık değilim/ Bütün aramalar/ Ne ben’dedir ne başka yerde/ Ne başka 
yerdedir ne ben// Bilmiyorum ki/ Anlatabilmek güç/ Doğa mıdır/ Doğaların en önce 
yaşayanı mıdır/ Ben dediğim// Ben/ Görülürken/ Şimdi/ Karşımdayımdır ben sessizlik/ 
Siz yoksunuz daha” (İlk İnlerin İmgelemleri, 186-8) Kendini göremeyen gözün 
karanlığının ötesi göz göz dünyadır. Varlık göz, her şey her şeyin gözüdür. İlk 
hayvanlık anımız gözdür belki de. Göz ötekini biçime zorlar, biçimler, boşluk görülen 
şey olur. Görülen şey berilenir, varlıklanır. “Su olur insan/ Büyür daha deniz olur/ 
Gökyüzüne değdirir yüzünü birleşir iki mavilik/ Dalgalarla çıkar dışarı/ Yelken takar 
düşüncelere/ İnsan gemi olur// İnsan ağaç olur birdenbire/ İnsanda yaprak sallanır” 
(Boşlukta Biçimlerimiz, 196-8) Ama unutmayalım. Kendi gözgüsü (ayna) içindedir 
tüm bakışlarımız. Ve gözgüsü kendi içindedir tüm bakışlarımızın. (200) Dinle insan! 
“Dinle de sevin/ Büyük sesi/ Büyük ışığı/ Senin tek başına/ Daha da büyüttüğünü 
dinle” (İki Birleşik Gizin Sendeki Büyüttükleri, 204) Yaşadığın denli 
yaşamadıklarındansın: ‘Hangi yaşamamalar yaşamalar için,’ bilir misin? (205) 
Ormandaki adamın içindeki ormanı bilmektir yaşamamaların yaşaması. Dünyanın 
yaşamasını katmak kendine.  

İnsanın takıları var. Duyarlıktır biri: insan ağlar. Ustur öteki: insan bilir. 
Kösnüdür: insan sevişir. Unutmaktır. Unutur insan. Doğanın onca takısı arasında 
özdeksiz (madde) gece de var. Kendisi kendisinde olmayan gece. Tektir, çoğulu 
yoktur gecenin. “Bir karşı’dır gece/ Bütün karşı koymalar geceleyin başlar/ Taşar Gündüz’e” (Özdek Üzerine 
Özgürlüklerimiz, 218) Hayvanların karınları kımıldar. Gün ağarır. 
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Ayağa kalkmıştı insan. Yere bakarken ileri bakmaya, görmediğini görmeye 
başlamıştı. Yuvarlak baş, yuvarlak gezegenlerin ‘ortak ağırlığı’. Eylemi başlatır, bakış 
açısından. Her yöne döner ama kendine dönemez. (224)  

Ama seslenir ağız boşluğundan. Seslenmek çağırmak demek, çağırmak ise 
anlam düşmektir varın ortasına. “Ses/ Toplum bilincinin başlangıcı/ Toplumun/ 
Toplum eylemlerinin başlangıcı” (Ses’in Çözümü, 230) Adlar verilir alınır. İnsanın 
sesi evrende her şeyi her şeyle ilişkiler: “Hepsini hepsini çevirdim ya/ Başka 
başka’lığına ben/ Ne ki/ Çeviremedim dönüştüremedim/ Evreni evrenden başkasına” 
(Bun, 233) Ama vazgeçmez kendini başkası olarak düşlemekten. ““Bütün evren/ 
Yıldızlarıyla güneşleriyle samanyollarıyla bir uzun değirmi/ Başı içinde/ Ayakları 
içinde/ Uzun ilk yürümesidir/ Kımıldaması içinde” (Kımıldamalar, 237) En büyük 
(makro-kozmos) en küçüğün (mikro-kozmos) kımıltısıdır ve en küçük de en büyüğün. 
Onun için “Gel biraz/ Daha gel damarlarımdaki görüntülere” (239) Ve yine: her şey 
her şeydir ve birdir. “Ne varsa balıktır/ Elma yel aydınlık ben/ Bir balık şaşar daha/ 
Elma yel aydınlık ben” (Anı Ata, 241) Yalnızlık da sığmazlığımız içredir. Kımıldar 
dokunur, değer, ellerimizin iç değirmisinde imgelemi varederiz. Delilik değil de nedir 
bu: “Ya delidir gece/ Ya delidir güneş/ Ya delidir imgelem/ Ya delidir kurgu/ Y delidir 
bütün yontular/ Ya delidir ses/ Ya delidir tiyatro dedikleri oyun/ Ya delidir dize// Bir 
yalnızlığı var/ Ki gezmektedir çırılçıplak -derisi imgelem/-Yaratılışta/ Ya da şimdi-/ Bir 
yalnızlık -ki bizden başkası değil” (Ana İzdüşüm, 252) Öylesine bir delilik ki ‘us 
yokluğuna parlar’, “Öbür adımızdır ora/ Olmadığımızdaki adımız/ Üşürken/ Kimlik 
sürüsü yıldızlarda/ Sırt sırta yapışık iki görüntümüzdür o/ Olmalarımızdır/ 
Olmamalarımızdaki” (253) Kımıldamış deliliğimizle burayı bırakmış oranın derdine 
düşmüş, imgelemi sınırsıza dayamışız. Biraz sonra deli sözcüklerden aynı anlam, 
aynı im çakışması çıkar. Sözcükler köye kente uyum sağlar ya da tersi. “Sözcükler 
doğa parçalarına/ Beinzer -benzeşmecesine benzer-/ Değiştirmek isterler doğayı/ 
Daha kalıcı olmak isterler evrenden/ Ki değiştirmek isterler bizi bile” (Sözcükler ya 
da Anlam Adaları, 256) Yooo, hiçbiri değil, “Isıdır/ Büyük aydınlıktan beri/ 
Taşıdığımız// Büyük aydınlıktan beri/ Senin beni unuttuğun/ Benim seni yeniden 
yarattığım” (Işımadaki Sürez Evrelerinde, 258) Ve ısı patlayarak, kendinden taşarak 
hepimizi imgeleyip sığmazlıkla süregider. “Bütün yapıtlar işte/ Kargacık burgacık/ Ne 
demişlerse az/ Anlatmak istediklerine göre eksik az/ Ben mi sığmıyorum/ Geçmiş mi 
sığmıyor/ Kapalı eksik az” (Sorular Ormanı, 259) Kapsanmak kapsanacaklarımızın 
belgesi, gerçekse bilinmeyecek kim’dir. Sorular hep hep yanıtsız kalacaktır. Gece 
bilinmez, doğurmanın öngününde, aydınlıklara az az açılacak, gece aydınlıkla 
kapanmayacaktır. “İşte imgelem doğrmuştu/ 1/ 2’ye bölünmüştü artık/ 2-1’siz/ Nice 
uzaklıklardan uçsuzbucak’sızlıklardan öte/ 1-1’ini özlüyordu/ Kösnü bireyleşmişti 
evrende” (İmge Bireylerinin Sonrası, 264) Uyuduklarında ‘kendilerinden dışarı açık, 
içeri kapalı olan’ varlık olarak bulurum kendimi, uyanırım. (266)  

Herkesin içinde bir ‘bekleme’ vardır. Yalnızlıklar öteki yalnızlığı bekler, 
üçüncüde ‘parlar birey’. (269) Seven adamın, Dağlarca’nın yazdıklarına bakın. 
İçinden yükselen ses ‘kendinden başkası değil midir?’ (270) Çoğulluk kaçınılmazdır, 
kentler doğar. Kişilikler oluşur. Aydınlıklar, ki içinden hem çıkmak ister insan hem 
kalmak içinde. Kent kente, doğa doğaya sığmaz, yazarken eli ısınır yazanın, 
sözcükler birer ısıl küre.  

Sayılar kök varlık-imge. 0 başlangıç, 1’in türevi. Kendimizi berkitip 1’lediğimizde 
dışımızda ne varsa 0’lanır o an.  

Sayılar temel parçacıktır ama bir üstte saydam sözcükler olduğunu biliyoruz 
artık. Onlar evrenin saydam yapılarıdır, daha doğrusu saydamlaş(tır)ma araçları. 
“Belki de sözcükler -başka bir gölge/ Evrenden daha eski” (Diller Kentini Aramak, 
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285) Can Tanrının verdiği (şey) olabilir mi? Yoksa varlık süreze bağlandığında 
can’lanır mı demeli? Can Tanrıdansa verilirken Tanrı da mı ölür? Can bizim değilse 
kimsenindir. (287) Olsa olsa tüm benden öncekilerin bendeki süreğidir can: “Beni/ 
Yaşamakta biri eskil// Dünüm müdür bugünüm müdür yarınım mıdır/ Onların yüzümü 
gördüğü” (Bakışlarında Olmak, 290)  

Biz şimdi yürüyene, yola çıkana, gezgine, gezene dönelim. Kimdir boşlukta 
gezen? (294) Gezdikçe bilinci büyür, bilinç büyüdükçe bilinçaltı büyür gezginin. 
Yaşamayı üstten ve alttan taşır dururlar, canı cana üfleyip ekleyip. “Tek tek bin bir 
yaklaşım/ Kendi bilinçlerine mi dönmekteler/ Sana mı dönmekteler bana mı?” 
(Kalabalık, 297) Kimileri bilmez neden yaşadığını, niye olduğunu. Yolu bırakmış, otu 
yağmuru görmez olmuşlar. “Baksalar biraz/ Görürlerdi hemen yerden göğe dek/ Ne 
olacaklarını/ Nasıl olmayacaklarını//…/ Görürlerdi/ Yaşamanın/ Dışarı çıkmak 
olduğunu/ Gövdeyi yüzde yüz/ Geride bırakmak/ Kendine sığmamak olduğunu” (İki 
Birleşik Gizden Biri, 298-9) 2’nin,3’ün, vb. nedeni öncekine sığmamaktan. Birey 
içinin toplamına sığmayan varlıktır. (300) Sığmazlığı ses olur, sessizliği yırtar. 
Sessizliğin yırtığından ses gider öteki sesi bulur. “Sensindir/ Bütün yönetimlerde/ 
Sığmazlığı arayan/ Ağa derebeyi kral padişah/ Senden başkası değil/ Devrimlerdeki 
kımıldama” (Toplumun Gövdesi, 305) Kımıldama sesi sese ular: “İki ağaç iki kamış 
iki gelincik/ Sallanır/ Sallanır yellerde/ Gövdenin en güzel yeri boy” (Kösnü I, 307) 
Bakan bakıldığını bilir, bilmek zorundadır. Göz kendine bakan gözün, görülmenin 
bilincidir. Özgürlük bakmanın, bakan biri olmanın ve aynı zamanda bakılmanın 
gereğidir. Ve bakmak yürümektir, durmak değil. Yürüyen, yola giden görür. Dalları, 
yaprakları, yeşili görür ve kendilerine sığmadıklarını. “Yürü mü diyorsunuz bana/ Bu 
kocaman doğada/ Yürü mü diyorsunuz/ Doğa/ Ta eskilerin yürüdüğü varamadığı/ 
Kocaman ayaklarım dışardadır” (Orman Yangınlarıyla Ulaşmak, 323) Varlık varlığı 
kımılar, dürter, sığmazlığa katar, aşar. Kımı’ların en uzununu duymuyor musunuz? 
Ta içinizden, karanlığın kökünden yükselen. Sizden 1 yapan, kendinizi 1’in yerine 
koyduran. İmgeleminizde çıkan yangını yine imgelenimizin suyu söndürür. 1 
imgelemdir. 1’in imgeleme gücü sonsuzdur. Tüm öteki sanal ve gerçek sayılara çıkar. 
“Karşımda biri var/ Karşımda bir tane -biri var/ Ara sıra uyanırım/ İkiye bölünürüm 
birdenbire/ İki olurum iki uzak-/ Karşımdaki beni karşısında göredursun/ Gider su 
lurum/ Gider yaprak olurum/ Gider aydınlık olurum/ Gider yalaz olurum/ Gider ısı 
olurum/ Gider gölge olurum/ Gider/ Ses olurum” (Doğada Gezen, 331) Çünkü sesle 
coğrafyadan dışarı çıkarız, başka coğrafyalara başka seslere ulana halkalana 
akadururuz: “Ses başka bir el başka bir ayak başka bir ortamda/ Özdekten önceki ilk/ 
Yaradılışımızdan milyonlarca yıl sonra/ Yeniden bulunan yüzümüz” (Ses 
Görüntülemek, 336) Kuşlara karışmadan önce, bilen varsa desin, ‘uçmadan sesi’. 
(337) Ses mi sözcüğün tenidir, sözcük mü sesin? Sesleri anlama ne taşıdı? Ses sesi 
nasıl tuttu, yakaladı, bir daha da bırakmadı? ‘Taşıtlarımızdır sözcükler’. (338) Onlarla 
karşılıklar bulduğumuz sözcüklerle tek olmadığımızı kavrarız. “Ki eşittir sözcükler/ 1/ 
2/ 3/ 4/ Daha da çok olmamızla değil/ Toplum olmamızla bizim” (Sözcükler I, 339) 
Yapıt, sözcüklerin kımıldaması, ‘düşüncelerin binlerce yıllık yerinden dışarı 
çıkmasıdır’. (340) Bir gemide yapıtın içinde olduğumuz, ‘bir gemide yapıt içinde 
olduğumuz’un izdüşümü olmasın? Sözcüklerle yazmak sonsuza bir ayrıt, boyut 
ekleme, evrensel yazılamadan başka nedir? Sorular derinleşip karmaşıklaştıkça 
kendini ve okurunu gözetme gereği duyan ozan Dağlarca soluklanır ve şunları der, 
‘bu yapıtınız neden alabildiğine özgür, değişik, çok siz, sesi, bakışı, elleri evren 
yuvarıyla büyüyüp gitmekte’ sorusuna karşılık: ‘yapıtım sınırsız konusunu giyinmiştir 
çünkü, sığmazlıkla, alabildiğine.’ Kendine sığmayan yapıtsa şiiri şiirine sığmaz, şiiri 
şiirini tersinden ve düzünden yazar okur. Kendi şiirliğini yadsıyan şiirleme olarak 



Zeki Z. Kırmızı 
E-Kitap 9 

71 

 

 
 

kımıltısını sürdüren su, devinidir ve böyle olduğundan şiir olmayan şiirdir. (347) Ne 
olursa olsun sözcüğün belverdiği yazılama bir kurtuluş anlatısı, öyküsüdür aynı 
zamanda: “Su yeraltına açık/ Yeraltı köklere açık/ Kökler bitkilerin derinlere 
uzamasına açık/ Yapraklar aydınlığa çık/ Aydınlık kurtuluşumuza açık” (Dam, 348) 
Her şeyin arkasında ise ses(lenim) var, o ilk çıka(rtıla)n ses, çağrı: ‘Beni duyuyor 
musun?’ (351) Kimsin? İç gözgümüzde görüntüler yanıtlar hep bir ağızdan. Hayır, 
bizim değildir o görüntüler. Evet, bizimdir o görüntüler. Öylesine tatları var ki 
başkasının olsalar ağızlarımız böyle dolmaz. (353) ‘Ben bir başkasıdır.’15 Hadi 
yekinin o zaman, kalkın, gidelim büyük kurultaya: “Kendimizi arayacağız/ Orada/ 
Kendimizden” (Kalkım Gününden Önceki Uyarlamalar, 356) Anımsatalım: ‘Yeryüzü 
gökyüzünün sığmadığıdır.’ Eksik: ‘Varlık yokluğun sığmadığıdır.’ (357-8)  

Bir kere, sözcükler dişidir, çünkü dişi olmasalar böyle çoğalmazlar. İmgelem, 
öykü, roman, bilimsel yapıt vb. tümü sözcüklerin sevişmelerinden çıkarlar. (359) 
Sözcüğün kaynağı ise doğadır, ortak güzelliğimiz, ‘ta içimizdeki izdüşüm’. (362) 
Ozanın demek istediği açıktır: “Kendine doğru evre evredir anlam/ Özdek böylece/ 
İmgelerine dönüşmüş” (İletişim Odağında Gövdeler İçi Konuşmalar, 364) İmgelem 
artık biliyor olmalıyız, durma eyleme açıklıktır, yaratıklarına yaklaşırken gece gündüz. 
İmgelem doğayı yenileyerek yineler. Ama bir an yanılsama oluşur. Sanki imgelem 
doğayı tutmuş, kapamış gibi, ama kapanma bir anda (kavrama anı, epifani) başlar 
biter: “Yansıdı mı imgelem/ Sonraki kıpıya/ Yaratıklar öylesine sevişirler ki/ Gölgeleri 
büyür/ Adlarıyla sözcükleri dolduranların/ Su insan dağ kuş/ Adlarıyla sözcükleri 
dolduranlar/ Öylesine sevişirler ki/ Sonraki anda/ Biri bile yok olmaz/ Yok olur 
imgelem” (Yaşamanın Gizi, 368) İmgelemin büyük düşü sürüdeki birey, bireydeki 
sürü düşüdür. “Toplumculuk/ Sığmadığımızın/ Sığdığı mıdır/ Sığdığımızın/ Sığmadığı 
mı?” (Göğün Yeryüzüne Değdiği, 371) Hepimiz biliriz ayrıca, yarısını yaşadığımızı 
yaşamamamızın yarısını yaşamadığımızı. Yurdumuz yarım yaşanmış yarım 
yaşanmamış, yaşanacak olandır, yurdanımsama içreyiz düne ve yarına dönük. (372) 
Bugünün, şimdinin imgesi geçmiş ve gelecek sürezin imgelerinin süreğidir: “Göz var 
hepsinde/ Gözün ardı var hepsinde” (Gözün Ardı, 375) Yeni im, yeni görüntü diye bir 
şey yok: “Bu eski görüntü diyorum/ Çok önceleri ta oralarda/ Oynamıştım ben bunu” 
(Bellek, 380) Anımsamak o zaman, an’ı dünlere taşımak mı? Bellek eytişmesi nasıl 
işler? Dört eylem yolculuğu; görmek, işitmek, anlatmak, armağan etmektir geri 
dönüşsüz. (381-3)  

Evrimin eline dönersek başta şu söylenir: “Eldir/ Dört ayaklının/ Dört ayağına/ 

Sığmadığı”. (El Olayı I, 386) El, içimizdeki savunma duygumuzun uzantısı, uygarlığın 
insana en yakın bölümü, usun uzantısı, doğanın büyük yaratıcılığı, selamın 
olanağıdır (imkân). “Erkenden uyandım mı/ Bakıyorum/ Ellerime çoktan doğmuş aydınlık/ 

Şaşıyorum uzakları tuttuğuma”. (El Olayı II, 393) Elin içinde kıpırdadığı sürez ise biri dişi 
biri erkek ikinin koşmasıdır art arda. Onları gördükçe sürezi göremeyiz.  

Başlangıç sona içkindir. Kıllıyı en başından içimizde taşıyoruz. “Benim ellerimle 
tutmak/ Benim ayaklarımla yürümek isteyen/ Biri var/ Ağzım ağzında soluk almak 
isteyen” (En Eski Gövdeyi Yenilemek, 401) Ne son başlangıçta erir ne de başlangıç 
sonda. Çünkü “Siz sığmıyordunuz” (Görüntü, 405) Bir kişi değilim, aslında üç kişiyim. 
Ben, önümdeki ben, arkamdaki ben. Biz üç yoldaş olduk hep. Birimiz geceyi 
büyütürken öbürümüz gündüzü aydınlattı, ben gecenin düşü gündüzün düşlemiyim. 
(406-7) Ama yalnızca insan mı? Tüm varlıklar biçimlerine sığmazlar: “Bir özdektir 
biçim/ Ayrı bambaşka bir ağırlığı vardır/ Duyar hayvanların bitkilerin hepsi/ Kurtulmak 
ister kendi bulunuşundan” (Doğadaki Kurtuluş Savaşı, 410) Belki tüm evren bir 

 
15 Arthur Rimbaud. 
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göze (hücre), bir ‘odacık’tır. Göze bölünmez artmazsa göze olmaz. Olma, birey olma 
isteğidir odacık. (414) Aritmetiğin canı, sonsuz küçükten sonsuz büyüğe, gözenin 
sıcaklığındadır. Sıcaklık yaşamadır, ölmeyen şeydir: “Budalaların ölüm sandığı 
kımıldamalarımızdır bizim/ Besbelli/ Yatırım yapmamızdır-/ Bizim o odacıklara/ O 
yaradılış yuvarlaklarına/ Daha büyük aydınlıklar için” (Odacıklar II, 416) Anlam 
sıcaklığın birinden öbürüne çizdiğidir. Çizgilerden biri öbürüne aydınlık düşürür. 
Görüntü gözbebeklerimizden çizgi olup taşar. Çizginin izdüşümü anlamsa anlam 
yoruma, yorum topluma uzar gider, kaçınılmazdır. Tümünü bireşimleyense 
kımıldamadır, devini. Özdek devinidir, kımıdır. Ozan kımıya bağlanır, sözcülüğüne 
adar kendini. İçi içine sığmaz sözcükler bulur içi içine sığmaz dünyayı yankılamak 
için. Bunu yapmasa şair ve insan da olamayacak: “Sözcükler birer adım/ Birer bakış/ 
Birer anı/ Birer imge/ Birer yurttaş/ Birer bilgin/ Birer dışarı çıkmak -sözcükler//…/ 
Neyin adını koymuşsan/ Senin yaratığındır o/ Neyin adını koymamışsan ışıksızdır 
gölgesiizdir/ Yoktur o” (Uygarlık, 426-7) Ey Oğullar kızlar, unutmayın, tüm 
basamakların varacağı yer, sizlerin bütün dillerdeki bütün sözcüklerinden, yani 
sizlerden başkası olmayacak. (427) İlk ses ilk bilinç, ilk yarılma: “Biri burdayken 
devlerin/ Biri nerde?” (İlk Bilinç, 429) Yürürken hem kendimiz hem kaç başkalarıyız? 
Bilmek bilmemekle yan yana, ayrılıp buluşa yürür dururlar. Sığmak sığdığının 
sanmak, yanılmaktır. Sığmamanın ise tadı var, bir serüven. (434) Gövdenin 
belleğinde neler var neler yok kimse bilemeyecek ama bilmeyi isteyecek. Yaşamanın 
tadı bilmeyi istemekle, yürümekle ilgili. “Ayaklarımız ev/ Su gözlerimizdir/ Dallar 
bıyıklarımız// Göğsümüz yamaç sanki/ Yel soluklarımızdır/ Irmak anılarımız” (Dış 
Ağrı, 435) Bilinç ele geçirdikten sonra bizi, gövdemiz artık bizim gövdemiz olur, 
yaradılışınki değil. (438) O andan, kavrama anından başlayarak ‘tek günün tek 
saniyesine bile sığmaz’ benlik. (442) Başka ben(lik)lerin ardına düşer. Sığmazlıkların 
en büyüğü ne o zaman? Yürümek? Avlanmak? Savaşmak? Çalışmak? Türkü 
söylemek? Hiçbiri değil. “Sığmazlıkların en büyüğü yarını sevmek” (Doğa 
Ayvasındaki Çekirdek, 450) Doğanın yaşı, doğada yaş yoktur. Olsaydı düşler azalır, 
kentler çoğalmazdı. (453) Öykümüz minicik serçenin yaşsız öyküsüdür gerçekte, 
nereye konsa sığmayan. “Doğa kımıldamalar evrenidir” (Doğaya Aykırıdır 
Kımıldamasızlık, 457) çünkü.  

Bilincin eşanlı utanç olduğunu anımsamalı mıyız? “Neyin atasıdır yalnızlık/ 
Kendimizden utanmanın mı gece gündüz” (Nelerin Atası Neler, 460) Oysa mutluluk 
sandığımızdan yakındır. Hayvanlığı taşımaktır mutluluk. İnsan hayvan olduğumuzu 
kavrayıp deve, böcek, domuz, balık, ispinoz, fil olmaktır: “Görmüyor musunuz hepsi 
birer gezegen/ Yaşamalarımızın yaşamalarımıza konduğu” (Mutlu Kılan, 460) 
İnsandan doğan bir insan: ozanın ozanlığı “Çocuğun ikinci konuşmasıdır/ Ne ummuş 
ne bulmuş/ Seslenir bilinçaltı//…// İmgelem/ Karanlığın ikinci konuşmasıdır/ Duyulur 
işitenin saydamlığından” (Konuşumlar, 465-6) Öyleyse diyebiliriz ki ‘kim kımıldıyorsa 
ötekine dönüşmektedir:’ “Hepsinde ayrı ayrı varım ben/ Kaç doğa var?” (Sayılara 
Yansımak, 470) İmgelem saatin yırtılması, bilincin kımıldaması, insanın kendine 
sığmamasıdır. Saat insanın arkasından yetişmeye çabalar.  

Adamlar çıkagelir, onlar da vardırlar: “İlk hayvan sesleri karışır son hayvan 
seslerine” (Gövdesiz Adamlar Geçidi, 474) Bir anda gezegendeyken gezegenin 
dışında kalınabilir. Bilincin yarası, kanı akar yeryüzüne. “Bilmiyoruz ki 
bizler/Yavaşlamamış durmamış/ Birer gezegenken/ Niye/ Nasıl/ Gezegenler dışı 
olduğumuzu” (Gezegenken Gezegen Dışı Kalmak, 477) Oysa sığmamak 
yaşa(t)mak, yani ‘güzelliğin bütün güzelliği’dir. (478) Kapımı çalanın kapısını çalanım 
ben. Kendine sığmış, kendine yetmiş biri varsa ozanımızın kapısından içeri girmesin. 
Sözcükler bakıştır, yazmak bakmak, var kılmaktır. “Sözlerle başlar varlığın ayrıntıları/ 
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Sözlerle başlar/ Yürümek avlanmak/ Tohumudur sözler yapmalarımızın 
etmelerimizin” (Sözcüklerle Yaratmak, 485) Kendimizden anladığımız sözcükler 
üzerinden imgelerimizdir, el, ayak, yüz, saç, göz, sevgi. Bu nedenle son görüntümüz 
ilk görüntümüze sığmaz. (486-7) Çocuklarımız uluslarına bile artık sığmaz. (489)  

 

Gözlem Yuvarlağı 
 
Yeşil 
Ottan geçmesidir 
Mavinin 
 
Mavi 
Sesten geçmesidir 
Kımıldamanın 
 
Kımıldama 
Parıltıdan geçmesidir 
Aydınlığın 
 
Aydınlık 
Sürezden geçmesidir 
Yaşamanın  
 
İsterseniz 
Kapatınız gözlerinizi 
İçinizde 
Bir karanlık başlamamıştır 
Yoktur içinizde 
Görmek görünmemek 
 
Bir güneş 
Öbür güneş 
Daha öteki güneş 
Güneşlerin hepsi 
Bütün güneş salkımları bütün gezegenleriyle tek tek 
Kocaman bir sevgide kendinden 
     g e ç m e s i d i r 
İnsanın (491-2) 
 
Avcıdır insan. Devirdiğim her gün sırtımda bir torba gündür. (493) “Evrenin 

anısal yüzeyi su/ Adımlarım sözcük/ Nereye bassam ışımalar//…// Sözcükler 
yansır yarı silik/ Su birikimleri boyancı tadar/ Mavi kırmızı sarı mor eflatun/ 
Bilinçaltı yaratılmıştır işte/ Yaratılmıştır bireydeki/ Tek çoğul” (Dönüşüm, 494) 
Sığmazı sığmış gösteren o ‘adamlar’ kendi sınırlarını çıkarlarının sınırlarıyla çizen 
‘piç toplum’u nasılsa yaratabildiler. Ama olanaksızdır bu anlatı, anlatı da değildir. 
Nasırlı el dağlarda ateş yakar. Herkesi ısıtır. Camızın derisi kımıldar. Aldığını 
verdiğini binlerce yıldır anımsar. “İnsan arpa yulaf değilse/ Arpa yulaf 
sevinçlidir//…// Çok bakışlıdır doğamız -değiştirir/ Adı da biçimi de geleceğimizi 
de” (Doğanın Yürüyüşü, 500-1) Nereye gidersek gidelim yine yolda olduğumuzu 
anımsatır yol. Yol üzre varlık kardeşleriyiz. “Yeryüzü kocaman bir ev/ Elma düşer 
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yıldızlardan/ Kocaman bir yakınlık içinde/ Bölüşür insanlar hayvanlar” (Onarılan 
Bilgisayar, 504) Yürümektir yazgımız, ol nedenimiz, olma gerekçemiz. Eskil 
imlerimizden çıktık. Bir sap çiçek ozanın avucuna düştü, yazakoyuldu.  Ozan sürezin 
boyunduruğundan kurtuldu. Değirmisel saat oyununun dışına çıktı: “Oysa yapıt 
dedikleri yeni saatlerimiz bizim/ Geçmiş sürezleri de gösterirler/ Gelecek 
sürezleri de/ Bütün sınırsızlığı kapsamıştır o/ Daha değirmisel bir oyun/ Onunla 
değer/ Yok olacağı yaşamamızın yok olmayacağına/ Bir oyun ki değirmisel” 
(Bizim Saat’lerimiz, 511) Demek ki yaratıcının saati başkadır, saat aşırı saattir. O 
denli başkadır ki ‘yaradılışı yaratmak’tır asıl işi, bunu açıktan söylemese de. (512) 
Kimin kimi aradığı bir yerden sonra anlaşılmaz, her şey her şeyi aramış, bulmuş, 
yitirmiş ve yeniden… 

Doğa büyük bir yaşamadır, ‘yaşamaksa ortak çalışmaların ta kendisi’. (517) İki 
gözün üçüncüsüdür. (519) Tanıdıktır, hep ötekinde dolaşan. (523) Gövdesinden 
sıyrılan hayvan insana bırakır ‘bir iki ses bir iki kımıl’. (521)  

 

Uzay 
 
Uzayın tanımını yaptı bilginlerimiz 
Dediler  : doğanın başyapıtı – doğumsuz doğurumsuz – tek 
Dediler  : yeniden başlama alanı – güne bütün geleceklere 
Dediler  : kocaman bir bellek – bizi ilk anımsayan 
Dediler  : anlamıdır suyun o 
Ki birer ‘damla’ aramakta binlerce güneş 
Dediler  : tohumu 
İmgelemin eylemin – sana dek 
Dediler dışarı çıkmış içeri – neresiz 
Dediler  : ardı yasak olan 
Dediler  : yalnızlık anıtı 
Kendisinden bile öte 
Kendisinden bile kurtulmuş 
Dediler  : sevgidir ya 
Dişiyse erkeği erkekse dişisi yok 
Dediler  : saydam biridir uzay 
Görünmediğidir göründüğü  (524) 
 
 

Belki de görme kocaman bir görmemedir. “Işıkların hepsi/ Görme ormanında 
dolaşan böcekler/ Gezegenlerin hepsi/ Düşlerimiz” (Düşlerle Böcekler, 527) Gövde 
yapıcısı doğa gövdemize dağılmış, yeraltındakilerden gelmişiz, ilkin yok olmanın, 
sonra imgelerin, gözün ve usun tohumundan. (528) İlk yaşama göğün ilk 
kımıldaması. (530) İnsan ise ‘son güzelliği madenlerin’, bir sıcak gelip bin sıcak 
giden’. (532) Yani yürüyen, çiftleşmeyi de ha başardı ha başaracak olan. (534)  

Bir soru: sığmazlık adımsa da ‘doğaya sığmadım mı ben’? (535)  
Bir dilek: “(Bütün sözcükleri yazınız dizelerin başına/ Bütün sözcüklerle/ Yaşar Yaşamak) 

Sığmazlığı – yaşayınız” (İçeren, 536) 
Bir öngörü: “İşte ilk atalarınız ışıktan hayvanlar/ Işıktan ormanlarda büyümüş 

daha/ Boy boy/ Görmüşsünüzdür göreceksinizdir siz” (Boy Boy, 538) Bakışlayan 
bakışlanır. “Bakışlarımız görmeseydi bizi/ Kimse görmezdi belki bizi” (Bakışlamak 
Bakışlanmak, 540)  

Bir kuşku: kocaman bir leke olmasın ‘yaşamak ya da yaşamamak’? (544) 
“Dışarı çıkmaktadır elleriyle/ Evinden ülkelerden yeryüzünden dışarı/ Daha uzaklara 
göklerden bile daha uzaklara – kurtulmuş/ Yaratılmadığı yere – göğün” (Sergilenen, 
545) 

 

Anlamdan Düşen Tüy 
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Sözcüklerimiz 
Nesnelerin 
Aydınlığa dönüşür dönüşmez 
Giyinmesidir 
Yeryüzünü de evreni de 
--- 
Kuş demesek 
Yoktur kanatların sesi 
Kanat demesek 
Yoktur kuş 
--- 
Sözcükler 
Önce sığdığımızdır 
Yeryüzüne de evrene de 
Sözcükler 
Sonra sığmadığımız 
Yeryüzüne de evrene de 
--- 
Peki söyler misiniz şimdi 
Gün gün çoğalan bunca birikimde 
Nereye gittiğimizi bizim? (548-9) 
 
 
Bir soru daha: “Ben mi/ Dışarı çıkmak istiyorum/ Doğa mı dışarı çıkmak istiyor/ 

Benden?” (Gölgeler Değişimi, 554) Kadınla erkek önce bakışırlar, sonra biri 
öbürünü yerinden eder, ‘dışarı çıkarır’. (555) “Ki sevmek sevmeyi dışarı çıkarır” 
(Uzanmak, 557) Ozansa dışarı çıkarmanın aracılığını yapar, seviyi seviye ilmekler, 
sürdürür yine de düşünü, ‘uyku ayak’. (559) “Yeryüzü anı ayak/ Dallar sallandı/ Dallar 
tınladı birdenbire/ Yel ayak//…// Yürüyeceğim ulaşacağım/ Bütün bilimlerden öteye/ K 
e n d i m e -/ Kendimden kurtulmuş – ayak” (Uğraş, 560) Yürümeyi sürdürüyoruz biz 
de, çünkü yol bizi hep anımsıyor. (561) Anımsayan ve anımsananım varoluş yolunda. 
Geleceğimin geleceğini bile anımsadığım için yoldayım. Dünya (yol) beni anımsadığı 
için varım. “Kim anımsamıştır da seni/ Yenilersin yenilenirsin/ Buralarda” 
(Anımsanmalarla Var Olmak, 563) Anımsa(n)mak olmanın durumlarıdır (hal). Oysa 
anımsayamayacağımız şey olmanın öncesidir. “Ben bir rastlantıdır/ Parlamıştır 
yıldızın biri biraz daha/ Bir hayvanın çizgesel görüntüsü/ Parlamıştır kendinden dışarı 
biraz daha/ Oluşmuştur orda anılar birikiminden/ Ben göl” (Işıktan Doğma, 564) Ve 
ben benden sonsuzca ıramış, ‘öteki yaşamam’ olmuş, ‘öteki’m. (567) Öyleyse 
yineleyelim bir kez daha: “İnsan filin azıcığı/ Fil gergedanın azıcığı/ Gergedan 
yeryüzünün azıcığı/ Yeryüzü güneşin azıcığı/ Güneş gökyüzünün azıcığı/ Kim bilir 
nereden gelmekte yaşamak/ Uzay/ Sığmamanın azıcığı” (Çıkış, 569) 

 

* 
Sığmazlık Gerçeği (Uzaklarla Giyinmek) elbette yazarının önemsediği, şiirinin 

doruk düğümlerinden saydığı, yüzlerce şiirden oluşan izleksel (tematik) bir kitap. 
Genel birkaç yargı vererek başlamak isterim yapıtı yorumlamaya. Çünkü yapıta 
yaklaşım biçimi yapıt hakkında yargının niteliğini anlamlı biçimde etkileyecektir. 
Yapıta Türk ve dünya şiirinin, hatta kendi şiirinin yığışımlı (kümülatif) ölçütleri 
açısından bakarsak, tek tek iyi denebilecek şiirlere karşın genel olarak Şiir’in geride 
kaldığını, epeyce düzey yitirdiğini söyleyebiliriz. Dağlarca şiiri, şiirinden ödün vermiştir 
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bu kitapla. Çünkü bir başka açıdan öncelenen şey Şiir değil, ondan öte ama onu da 
kapsayan bir küme olarak, kuramdır. Şiirini içerik-biçim açısından belli bir aşamaya 
taşımış, bunu bilen ve böyle de düşünen ozanımız, aslında şiirinin başlangıcındaki 
örtük niyetini on yıllar içerisinde adım adım somutlaştırarak Sığmazlık Gerçeği’nde 
kuramlaştırma girişiminin ikinci genellik aşamasına ulaşmış ya da ulaştığını 
düşünmüştür. İlk genel kuramlaştırma girişimi Sayılarda (1985) kitabıdır. Bir ozanın 
dünyayı şiirce imgelemesinden nasıl bir kuram çıkar ve öteki insan uygulamalarının 
(pratik) kuramlama girişimleriyle bu nasıl ilişkilendirilebilir, önemli bir soru. Konunun 
birkaç ayağı var ve kuram felsefede dizge (sistem) adıyla, bilimde yasa (kanun) 
adıyla ilerletilse de bunca değişik insan etkinliğinde kuramsal çabanın hem ortak hem 
bambaşka yöntem ve uygulamaları söz konusudur ve en az güvenilir (!) olanı da 
kavramın evrensel sözlük anlamıyla sanatsal (imgesel) kuramlama girişimidir. Onun 
yasalaşmaya direnen özgürlük önkoşulu daha baştan kuramlama ve kapatma 
istemini (irade) dışlar. Ama Dağlarca için konu, bu özel durumda şiirin amacındaki 
kendindeliğe eşlik edecek bir araçsal aygıtın geliştirilmesi ve Hegel’i anıştırırcasına 
evrensel varlığın son imgesine ulaşma, imgelerin imgesine vararak felsefenin ve 
bilimin tıkandığı yeri çelişkili biçimde, tuhaftır, belirsizliklerin eşsiz diliyle aşma 
olduğundan, bir bakıma, olan ve olmayan Tanrı’nın ozanca yerinelenmesidir. 
Kendi’den bir atama söz konusudur ama bu atamayla Ben (Tanrı) ya da Özne öne 
çıkarılmaya uğraşılırken kaçınılmaz olarak silinmekte, kamutanrıcı (panteist) sonsuz 
bir bağıntılar (fonksiyon) dizisi, sınırsız varlık ağında özneyi nesneyle buluşturup 
buluşturup ayırmaktadır. Yani 1, 1’dir ve 1, 1 değildir. 

Kuramlaştırma girişimi derken az sonra konuyu biraz daha genişletmeyi 
umuyorum. Ama genel saptama ve yargılarımı sürdüreyim önce. Dağlarca’nın en 
kötü şiirlerinin yığınağı, hatta bir tür tapınağı olan Sığmazlık Gerçeği baştan sona 
eytişim (diyalektik) kavramının hem yöntemsel yaklaşım hem varoluşu kavrama 
temeline dayalıyken ve Dağlarca’nın her satır, her sözcükte bu bilinci taşıdığı 
besbelliyken hiç eytişimden söz etmemesinde anlaşılması ya da açıklanması gereken 
bir karanlık nokta, boş küme var. Kavram ya şiir dışında görülmüş ya da düşüngüsel 
(ideolojik) gönderimli bulunmuş olmalı. Bu konuda Dağlarca’nın en küçük bir 
göndermesi, açıklaması yok ama, bunu baştan belirteyim. Kendi buluşu ‘sığmazlık’ 
kavramı hem şiirsel imge katına çıkmaya daha yatkın bir sözcük hem de Türkçe ve 
ayrıca kuramı açısından amacını çok somut, güçlü bir biçimde taşıyor. O nedenle 
sözcüğü olumsuzlayarak, sığmayı sığmazlığa dönüştürerek, varlık-oluş sürecini 
kavramayı umuyor. Kitabın öteki adı Uzaklarla Giyinmek de benzer biçimde, yakını 
uzakla nedenleyerek, nedenini kendi ötesinden alan (var)oluşu dile getirmiş oluyor 
aslında. Felsefe tarihinin temel sorunu ve kavramlaştırmalarının dışında bilimi, 
felsefeyi, tarihi, vb. sonsuz sığmazlık devinimi içinde şiirlemek girişimi olarak 
anlamalıyız durumu. Ama yineleyelim. Kendisinin de belirttiği gibi ilk kitabından 
başlayan bir alt kurgunun süreği, doruklarından biridir bu kuramsal şiir eylemi. 

 Özgün Türkçe abece imleriyle umduğu biçimsel önermesinin Sığmazlık 
Gerçeği’ndeki şiir ve şiirsel yaklaşımın içeriğine ne düzeyde katkı yaptığı da ayrı bir 
tartışma konusu. Biçim onun umduğunca içeriği tamlama özelliği taşımıyor bence, 
konunun dikkatle izini sürmeme karşın. Gereksiz yere büyük tutulmuş, uzatılmış ve 
sayısız yinelemelere yönelmiş kitap boyunca tutarlı bir biçim-içerik ilişkisi, söyleşimi, 
eytişmesinden söz etmek zor. Yanlış anlaşılmasın. Kitabın bütünü hiç sapmasız 
‘sığmazlık’ imgesiyle kotarılmış, dolayısıyla bu anlamda kesinkes tutarlıdır. Ama erek-
imgenin kitap uzamı ve zamanında bölüm bölüm, şiir şiir, im im yerleşimi, dağılımında 
sorun var. Giriş şiirinde açıkladığı kural ya da varsayım kitap ilerledikçe sarsıntı 
geçirmiş görünüyor. Öte yandan belki amaçladığı şeye uygun olarak yeniden elden 
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geçirmesi hem ciddi, yararlı olabilecek bir ayıklamayı sağlayabilir hem de şiirlerin 
kitap genel bağlamı ve özel içerik bağlamları düzeyinde tutarlı dizilimlerini, 
sıralanmalarını olanaklı kılabilirdi. İyi olurdu. Çünkü değişik içerikler kabaca 
kümelense de bir noktadan sonra rastgelelik, başa ya da öteki kümeye bağlanma, 
küme içi uyumsuzluk, çelişik diziler bir dağınıklığı, amacın dışına düşüldüğü izlenimini 
veriyor yazık ki. Kitabın bir Dağlarca uzmanınca elden geçirilmesi bana göre sonucu 
çok değiştirebilir. Sorun çok ve değişik zamanlarda aynı izleğe bağlı yazmak ve 
aradan bir süre geçtikten sonra izleği kitaplaştırmayı düşünmekte. Oysa bir 
kuramlaştırma girişiminin çoğaltmayla değil, eksiltmeyle yürümesi beklenir, hele de 
şiir üzerinden bir kuramlaştırma girişiminden söz ediyorsak. 

Şu bir gerçek. Çoğu konu ilgilisi uzman yakıştırmasa da imgeyi 
kavramlaştırmak, sanatsal uygulamalarda (praksis) bile önüne geçilmesi güç bir 
eğilim. Yapıtının doruğunda birçok sanatçı öteki insan anlatılarına (felsefe, bilim, vb.) 
geçiş yapma, daha geniş bağlama kapı açma niyeti taşımış, ama kanımca hiçbiri 
başarılı olamamıştır. Başvurdukları ve geliştirdikleri aygıt (yaratıcı biçimleme) doğası 
gereği sürekli ya da süreksiz kapanmalara dirençli bir aygıttır. Yaratıcı çaba düşlem, 
imgelem-imge-söz oyunları dizisine bağlı olduğundan her yapı birimi hem kendi olma 
hem kendini yadsıma dalgalanımı içinde kapanlanmayı yadsır. İmge imgece asla ele 
geçirilemez. Baştan imgelem imgeyi ele geçirme atılımıyla biçimlemeye niyetlenir, 
imge gerekçelidir, baştan öngörülmüştür ama daha imge dölüte dönüştüğü andan 
başlayarak sapmaya (bir imge sapma indisinden söz etmeliyiz), öngörüyü yıkmaya, 
yaratıcısının elinden kurtulup şimdiden yitiklere karışmaya başlamıştır. İmge yazarın 
başlangıcına, öngörülmüşlüğüne direnir. Yani hiçbir gerçek (reel) imgenin bir Kendi 
yoktur. Yapılırken yıkılan yapı birimi olarak ancak öteki asal ya da yan imgelerle 
enetime alınabildiğince alınır, bir büyük dizi içinde eklemlenerek dizginlenip yapıta 
evrilir. Ama sanatçı bilir peşinde koştuğu imge yine ötelenmiştir, ıraktır, henüz 
değildir. Sözün özü imge kendine yeten, kendine doyan, kendine kalan, kendi üzerine 
kapanan şey olduğunda yapıt seçeneklerini, olumsallığını yitirir. Ortaya çıkan sanat 
yapıtı olmaz. İmgesi kısır, tek boyutlu, ya salt oluşlu (artı) ya salt oluşsuzdur (eksi). 
İmge değildir. Yani en az iki değerlikli olmayan (tek değerlikli, kararlı, ölümsüz) imge 
olanaksızdır. Yuvalandığı yerde, kimyasal bileşim süreçlerinde hangi değeri 
yükleneceği, hangi değeriyle işlev üstleneceği biraz da yapıtın tasarımına karşıt 
yönde öngörülemeyen geleceğinden kaynaklanır. Şiir olsun, öteki türden yaratıcı 
yapıtlar olsun, geriye doğru da yazılarak imgelerinin açık yanlarını (0 değerli) 
doldururlar.  

Dağlarca 90 sonrası yapıtlarda şiirini şiirin ötesinde tümlüklere, bir kapsar 
kurama bağlama eğilimini, Şiir’e karşın, öne çıkarmıştır. Bunun yeni olmadığını, ilk 
yayımlanan kitabından başlayarak bunu yaptığını kendisinin dile getirdiğini yukarıda 
söylemiştik. Ama şiir yapıtının nitelik değiştirip bir teze ya da önermeye 
dönüştürülmesi 90’lardan sonra. Tezin öne çıkması neden şiirle çelişsin, şiir saltık, 
değişmez bir varlık, bir kutsal yasa(k) mı (tabu)? Aslında Dağlarca’nın ozanca 
büyüklüğünü biraz burada aramak gerekir. O hiçbir has ozanın (şair) kolay cesaret 
edemeyeceği biçimde şiiri bir araç (enstrüman) olarak da düşünebildi ve hatta Haydi 
dörtlüklerine böyle bir işlev yüklediğini yekten söyledi. Başınız mı ağrıdı, bir Haydi 
dörtlüğü için, geçer. Bunun hemen karşı çıkılacak bir düşünce olmadığını belirtmekte 
yarar görüyorum. İlk bakışta insanı irkiltse de. Öte yandan insan etkinliklerine türel 
anlamda bakıldığında etkinliklerin birbirleriyle özdeşleşmeyecek özerk bağlamlara 
(giderek daha) ayrıştığını, her bağlamın diğeriyle kesişse hatta bu kaçınılmaz olsa da 
birebir örtüşmediğini ve örtüşemeyeceğini, yine Dağlarca’nın ‘sığmazlık’ tezine dayalı 
olarak ileri sürebiliriz. Yani sanatın-bilimin-aktörenin, vb. kesişim nedenleri (ya da 
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kümeleri) denli ayrışım nedenleri (boş kümeler) de asıl sürekliliği oluşturuyor. Belki 
süreksizlik bağlamların kendilerini içedönük, kapalı tanımlama girişimleriyle, 
durumlar, betiler, soyutlamalarla bağıntılı kavranabilir. Gündelik (fenomenal) 
algımızın öğretilerinin tersine… Öyleyse sonuç olarak her insan arama-tarama 
sıkıdüzeninin (disiplin) genel(geçer) açıklamaya dönük girişimini yadsımasak da her 
birinin kendine özgü yöntemi, dayanakları, gerekçeleri, gereçleri (malzeme) ve içine 
geçmişin birikmiş kalıtının da biniştiği elaltı aygıtlar üzerinden biçimlenen erekleri 
nedeniyle, belki tek insan öyküsünün başka başka (sanat, bilim, siyaset, vb.) ve hep 
yeniden dışavurumundan, anlatımından (ifade) söz edebiliyoruz.  

Kısa açıklama bize Dağlarca’nın bir olanaksızlığı (imkânsızlık) eşelediğini 
anlatmak içindi. Tüm dilleri kapsayan üst (meta) dilin, dillerin dilinin ardına düşmesi 
onu en iyi bildiği araca, yani şiire başvurarak bir tür adcılık (nominalizm) denebilecek 
bir sınır aşımına zorlamıştır ve aslında şiir anlayışıyla (poetika) son derece tutarlı, 
bağdaşık bir öngörüdür bu. Sızmazlık Gerçeği (Uzaklarla Giyinmek) de bunun 
imgecil tezlerinden birini, belki en önemlisini oluşturmaktadır. Bir kanıt, yasa 
önermesidir. Aslında şiir tezinin kanıtına dönüşmüştür. Yalnızca şiirler birbiri ardı sıra, 
sıradağlar gibi evreni kuşatma yönünde saçılmalarını sürdürmezler, sözcükler de 
sesler de soluk soluğa bu koşuyu sürdürürler. Her sesbirim bir sonrakine açılımdan 
varlıklanır. Bir sonrakinden iyonize değer alır. İyonize çünkü aldığı değer dizi içinde 
önceki ve sonrakindan ötürü geçici, bağıntısal değerdir ve kendi olarak kalması 
olanaksızdır. Burada imge tarımından söz etmiyoruz. Çünkü imge kapsar, tümcül 
imge olarak evrensel bağlam/bağlamsızlık eytişimine yaslı biçimde düşünceyi bir kez 
kımıldatmış, sesleri ateşe sürmüştür. Sesler sesleri tetikleyerek, itip kakarak, 
öteleyerek bir ses eylemi, tüm varlıkların kımısal ve sonsuzca açılımını sağlar. 
Öyleyse söz konusu olan ses tarımı, çoklukta tek varlığın tınlaması, her tınlamada 
ayrı boya, soya dağılıp sonra toplanmasıdır (kamutanrıcılık). Sorun Dağlarca’nın 
Hegelyan bir sonul yasa çıkarmayı umabsilir olmasıdır. İçinde kabaran Tanrının yeli 
zaman zaman onu alıp doruklara taşımış olmalı. Bir şaka ya da oyun içre olduğunu 
gösteren belirti vermemiştir şiiri hiç. Tümleme, imgeyi kapama girişiminden kuşku 
duymamıştır çünkü bir tür fraktal yinelemenin en küçük (mikro) kaydını ayrımsadığını, 
ele geçirdiğini düşünmekte, bilmekte, inanmaktadır neredeyse.  

Şiir aşırtılmıştır. Yanlıştır ve bundan ötürü doğrudur. Şiir aşma girişimi, aşkınlık, 
sığmazlık bildirisi olmalıdır gerçekten. Onun başlangıç doğası ve evrimine uygun, 
yatkın bir niteliğidir. Dağlarca şiirini getirdiği yerde şiirini, tümcesini, sözcüğünü, sesini 
aşırtmak zorundaydı. Çünkü kendi şiir geçmişi, Türk şiirinin ana akımından, daha 
doğrusu Türk dilinde, Türkçe şiir yazma arayışı ve yerleşikleşme çabasından onu 
ayrıştıran tam da bu nedenle bir sapma, aykırılıktır. Türkçeyi daha iyi şiire 
bağlamanın ötesinden, varlık (ontik) düşüncesinden yola çıkması ya da bundan 
kaçınamaması şiirini Çocuk ve Allah’tan (1940) başlayarak bir tür metafiziğe 
bağlamıştır. Varlığın sınırboylarında derişimleri, dönüşümleri, belirsizlikleri; sözün 
nerede nasıl avlandığı, avın avcıyla bağı; aralıklarda geçitlerdeki varlık geçişme ya 
da kakışmaları; çizgileri, kesinlikleri ve tüm somutlukları bulanık kılan ara bölge ve 
sürezlerde iletişimin olanaklı, olası biçim ve yordamları; anlığın (zihin) düşleri, algıları, 
imgeleri harmanlayan kazanındaki sayısız varlık durumları (hâl); ilk biçim, ilk yapı, ilk 
örnek (arketip), ilk tasarın, sesin varlıktan ilk kopuşunun düşlemi ve insanın da araya 
minicik halkalandığı büyük evrensel evrim salıncağı; tüm değer basamaklanmalarını 
(hiyerarşi) silen ve varlığı eşitleyen oluşun daha yaparken yıkan, kendine sığmaz 
devinimi, kımıdan kımıya seslerin bitmez akışı, vb. sınırsız evren içinde şu şiir yazan 
elimizin yerini sorgulamadan başka nedir ki? Dağlarca Bağımsızlık Şiirleri de içinde 
olmak üzere yazdığı tüm şiiri bu genel anlama, tümleme çabasına dönük olarak da 
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tasarlamış, kurgulamıştır denebilir. Yazma eylemi ve tarihi boyunca tezler üretmiş, 
biriktirmiş, kendi şiirine de içinde bir alan bulacağı bir şiirce uzam/zaman yaratmayla 
ilgili olmuştur. Şiirimizde şiirin içkin amacını aşan böylesi bir şiir tasarı (proje) yoktur 
ve Dağlarca’yı ayrıksı kılan da budur. Şiirinin geçmiş ayak izinde yer yer tek yapıtta 
iyice belirginleşen, somut olarak evrenin, canlılığın, insanın, tinin, vb. evrimi örtük 
önerme olarak izlekleşmiştir. Bu izlekler, gizli tezler örtük olunca uygulama şiire 
yaramış, öncelikle şiir kazanmıştır bu durumdan. Ama Rimbaud’yu andırırcasına şiir 
yazan insan değil şiirin kendisini yazdırdığı seçilmiş insan olarak düşünülebilecek 
Dağlarca şiir yalvaçlığıyla yüzleşecek kerte uzun yaşadı Rimbaud’nun tersine. Bu 
durum onu çelişik etkiler altında büyük onama ve yadsımalar içre kurama (Tanrısal 
konuma) taşıdı. Rimbaud şiiri bırakmasa ve daha uzun yaşasaydı böyle genel geçer 
bir sıkıdüzenler arası (disiplinler arası) bireşim arayışları içine girebilirdi. Şiirsel 
eksenin kaydığı yerde ya Rimbaud gibi ölmeliydi ya da şiirin biçimi (form) korunup 
hedef büyültmeliydi. Dağlarca ikincisini yaptı ve dünyamıza özgün bir şiirsel deneyim 
bıraktı. Ayrıca Türkçenin yazılabilecek en iyi şiirleri çoktan arkasındaydı (hatta 
geleceğinde, diye de eklemeliyiz).  

Şiir önünde duruşlarıyla iki benzemezin benzerliği (Dağlarca-Rimbaud) şaşırtıcı, 
yadırgatıcı gelebilir. Biri saltık eylem(ey)i, her zaman gençliği öncelerken diğeri saltık 
düşünceyi, her zaman yaşlılığı öncelemiş gibi görünür en azından, aldatıcı biçimde. 
Eylemle düşüncenin arasında yalpalayan şiirin koptuğu bir yer, bir eşik vardır. Her iki 
yönde ısrar şiiri kendi dışına doğru savurabilir. Rimbaud şiir ya da eylem diye kötü bir 
seçime zorladı kendini, çünkü çıkış varsayımı bana göre yanlıştı. Dağlarca şiirle 
düşünce ısrarında ödünlemenin mevsimlerini yinelgeler, döngülerle uzatılmış zamana 
yaydı da yaydı. Rimbaud’nun seçtiği şeye karşı şiiri sürdürmesi olanaksızdı ve 
yazmayı bıraktı. Ölmek değil deri değiştirmekti onunki. Ayrıca daha yazabileceği bir 
şey yoktu sanki. Yaşamı şiirinin barutunu ıslatmış, çakaralmaza dönüştürmüştü. 
Oysa Dağlarca şiirini yokuşa, kurama sürmesine karşın (şiir) yazma duygusunu ve 
sıkılanmış barutunu hep namluda korudu, kuru tuttu. Sorun şuradaki şiirin sapmadan 
şiir olarak sürmesi o denli de kolay değildi. Yaşam şiirin gençliğini bir yere dek 
taşıyabiliyor. Dağlarca bu kayralardan, tansımalardan biridir ve kaçınılmazca şiiri 
başka, onanabilir bir biçime (form) taşımak zorunda kalmıştır. Çünkü sınır noktasında 
şiir yolu ölümle kesilen ya her şey, en üst dil, en genel bağlamdı (paradigma) 
Rimbaud’da olduğu gibi ve yolu ölümle kesildi ya da şiir bağlamı bile bir üst bağlamın 
öğesi, alt kümesiydi ve ozan-insan bunu bile bile şiire karşın en üst dilin, şiire de 
açıklaması içine alan kuramın peşinde koşmaktan vazgeçemezdi (Dağlarca). 
Anlaşılacağı üzere bir çelişkiler yolunda, kayalık yolda yürümekti bu. Şiir kurama ya 
da kuram şiire karşı (anti) olduğundan değil, iki ayrı ve eşit anlatım yordamı 
olduğundan böyledir bu.  

 
* 
Dağlarca’ya ve Sığmazlık Gerçeği (Uzaklarla Giyinmek) kitabına dönersek 

özetle birkaç yıl geride tümleme girişiminin başlangıcı olan sayılar kuramından, yani 
sayının sayıya yargılandığı sonsuz diziler ve anlamlandırmalar kavrayışından bir tür 
aşamalar, aslında aşımlar (trans) kuramına, yani bu kez varlığı karşılayan, adlayan 
sayıların değil varlığın kendisinin kendisine sığmadığı, kendinden taştığı sonsuz 
varlık dizileri ve betimlemelerine geçtiğimizi, kuramın daha ilerletildiğini görürüz. 
Aslında gelecekte söz(cükler) kuramı ya da bir başka doğrultuda söz konusu kuramın 
geliştirilmesi umulur. Dediğimiz gibi arayışın kökü Çocuk ve Allah’a (1940), Taş 
Devri’ne (1945), Asu’lara (1955), Hooo’lar’a (1965), vb. değin uzanır. İpliğin ucu ilk 
şiire dek uzatılabilir. Ozanımız bunun ayrımındadır ve nedenini iyi bilmektedir. Onun 
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gözünü dünyaya açmasıyla başlayan merak ve tutkulu anlama tutsaklığıdır 
(mahkûmiyet) şiirinin omurgasını ya da eksenini oluşturan (var)oluş kipi. Belki de tüm 
büyük şiirleri de taşıyan böyle gizli, gizil bir düşünce ekseni (aks) olmuştur. Büyük 
şiirin kaynaklarından biri olabilir düşünce. Sorun iki dili tek dile bağlamada 
yaşanmaktadır. 

 Şiirin bütününü sürükleyen düşünce olunca tek başına şiirsel anlatımın (ifade) 
kullandığı kavramlar ve kavramsal yapıyla yetinmenin zor olacağı açıktır. Bu nedenle 
dağlarca düşünce bilimlerinden, sıkıdüzenlerinden (disiplin) ödünç kavramlar, terimler 
almış, yarı ham yeni içerikleriyle birer önerme düzeyinde şiirinde kullanmaktan 
çekinmemiştir. Yarı (semi) kavramlar hem biçimlendirme hem anlamlandırmaya ilişkin 
yeni düzgüleme (kodlama) girdisi olarak göze çarpar. Hemen tümü bilinçle 
önerilmektedir. Yazı türü (koyu-açık, küçük-büyük, dik-yatık, vb.) kitap boyunca tüm 
içerikle birebir ve sapmasız eşlenmese de koyu abece imlerinin genel düşünce 
içeriklerini öne çıkardığı söylenebilir (belli bir yanılma payıyla). Şiirlerin sıralanması, 
kümelenmesi de başta belirttiğimiz gibi sorunludur ve uzmanınca elden geçirilmeyi 
bekler. Kitabın ve tezin genel uslamlaması ayrıntılarda ve tek örneklerde okuru 
yanıltabilir. Anlambirimi yapıbirimini öncelemekte, yakın geçmişin deneysel 
çalışmalarına bir ara verilmektedir. Çünkü varlığı varlığa ilintileyen anlam uscul tümce 
(cümle) ve bağlaç gerektirmekte, ayıklanmış, en aza indirgenmiş duru tümce tek 
biçimli ve atımlı tümce olarak önerilmektedir. Tümcenin dönüşken, dalgalı, kesintili 
sunumu şiirsel ataklar olarak bu özel durumda ayraç içine alınmış, geride ya da 
ileridedir. Tümce sözcük ya da ses değil yine tümce doğurmakta, tümce bağlamı 
genleşmektedir. Tümce en büyük tümceye yönlüdür. Ama unutmamalıyız ki Dağlarca 
şiirinin asal dayanaklarından, özelliklerinden biridir tümce (anlambirim), tümce 
üzerinde yaratıcı tüm oyunlarına karşın. Çocuğuyla oynayan anne baba gibi 
tümcesiyle oynamayı sevmiştir ama tümcesinden hiç vazgeçmemiştir. Yine de 
Sığmazlık Gerçeği’nde tümce uygulaması dönüşüme uğramış, kuram (genel 
bağlam) yapıtaşı tümceyi geri dönüşlü biçimlemiştir. Tümce ekinsel düşünsel ya da 
anlıksal (zihin) kurgusundan çok fiziksel, varlıksal dolgunluğuyla eklemlenmiştir 
(entegrasyon) evrensel varlığa (varlıkbilimi, ontoloji). İyice düzlenmiş, çizgilenmiş, 
giderek içkin anlam bir anlamlandırmaya, yani tanımlamaya dönüşmüş, şiir bir 
anlamda tümce destekli tanımlar dizisi izlenimi verir olmuştur. Kavramları kullanan, 
kavramlarla tanımlar yapan, açıklama çabası içinde ulaştığı yargılarla yol alan bir 
düşünce şiiri…  

Kolayca anlaşılacağı üzre felsefe, fizik, evren, dönüşüm, insan, adlandırma, 
imgelem, söz, eylem, kımı(ldama), görü (göz), duyum (ses), vb. yarı (ham) şiirsel 
kavramlar olarak sıkça bir bağlamı imlemektedir. Kuram yer yer karşıt yönlü 
dalgalarla kırıma uğrasa, yalpalasa, çelişkilense de ilerler. Geçmişin tüm şiir birikimi 
kurama giden yolun uğrak noktaları, aşamalarıdır. Günümüz ardyapısalcı ve 
ardmarksist, hatta ardçağcı kimi düşünürlerin öne çıkardıkları ve kavramlaştırdıkları 
çokluk, teklik, çoğalmak gibi bir sözcük Dağlarca tezinin belki öngörü gücünü 
kanıtlar, özellikle ‘çokluk’ kavramı Sayılarda (1985) neredeyse son biçimini almış bir 
şiirce yarı-kavramdır. Çokluk varlığın görüngüsel (fenomenal) dışavurumu, anlatısıdır. 
Dağlarca’nın şiiri boyunca seçikleştirdiği bir görü(sel açıklık) başvurumudur (referans) 
‘çokluk’. Bir ucu Horasan’a, Ahmet Yesevi’lere, alevi-bektaşi geleneğine çıkar. Varlık 
dondan dona girer, iki varlık arası don değişir, tansıma varlığı varlığa katmanın, 
kendinden taşmanın, senlenmenin, çokluk içinde bir sezileyiminin imi, belirtecidir. 
Dolayısıyla teki odağına alıp büyüten ve varlığı teklerden birine kilitleyen özgün, tekil 
imge yerini teklerarasını dolgulayan, tekleri buluşturan, ilinekleyen oylumlu, kapsar 
imgelere bırakır yerini. Gök, Güneş, Göz, Yaşama, Sürez (zaman), Ağaç, Ağız, Su, 
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Orman, Yarı, Bakış, Kımıldamak, Yeşil, Dışarı, Uzak, Uzanmak, vb. göndermeler 
daha kök-evren bağlamların imgeleri olarak örneklendirilebilir. Hemen yeri gelmişken 
bilgisayar destekli bir dilbilgisel çözümlemenin Dağlarca şiiri için çok verimli sonuçlar 
ortaya çıkarabileceğini belirtelim. Ama çözümlemenin dizisel değil oylumsal, iki 
boyutlu değil en az zamandaki dağılımları da gösterecek biçimde üç ya da dört 
boyutlu bir çözümleme olması gerekir, anlamlı bir sonuç elde edebilmek için. Çünkü 
Dağlarca’nın tüm yapıtına, giderek yönlendirme gücü ağır basan bir genel tasar 
(proje) olarak bakmak koşuldur. Çokluk kavramı biteği üzerinden yola çıkarak çelişik 
imgelerden de şiir kotarabilen (Bkz. Işıkların Padişah Sığmazlığı, s.332) ozanımız, 
çokluktaki birin kökensel geçmişine inen sezisel bir yordamı, Haiku’nun değişik, 
başka bir uygulaması olarak sürezin kesintiye uğradığı, geçici olarak bir an için 
donakaldığı, çokluğun kendi üzerine kapa(kla)nır gibi olduğu, tekleştiği ve aynı 
zamanda her şeyleştiği (varlık) anın içedo(ğ/l)an (epifanik) şiirinin Türkçemizdeki en 
büyük ustasıdır. Kimse büyülü ânı onun gibi dile getirememiş, aktaramamıştır. 
Anlatamamıştır demiyorum çünkü olan şey bir anlatım değil eşanlı aktarımdır. 
Varoluşçu felsefede felsefenin şiirleşmesi ödünüyle önemlice bir yer bulan deneyim 
Dağlarca’da doğru yerde ve zamanında uygulanmıştır. Geçmişte yapıtından da 
biliyoruz örneğin sevişmedeki o büyük kapanım ve açılım anını yansıladığı şiiri 
ozanın dilinin doruk yaptığı deneyimlerdir. (Bkz. Dişiboy,1985, bu kitapta ise s. 368.) 
Bir başka düşünsel deneyimi bellek yığışması ve eytişmesi (s.380) olarak 
adlandırmaktan çekinmeyeceğiz. Bellek de herkesin belleği olarak birikir teklik ve 
çokluk eytişmesi içre, aynı şey yaratım, yazım süreçleri için de (s.489) söz 
konusudur. Bir el ötekinden el alır da yazar, dalga devinimi sürüp gider. Son elde 
yazan ilk eldir.  

İzleksel özü, yani ilk ve son izlek olan ‘sığmazlık’ı ise insan yaşamlarımızın her 
alanına uygulamak, bir kez arkada kavramlar ve onlara dayalı kuram oluştuktan 
sonra zor olmayacaktır. Ne yaşıyorsak orada kuramın izi belirir. Çocuklarımız 
uluslarına sığmıyorsa bundan çıkan sonuç toplum, siyaset, yönetim, vb. 
uygulamaların geçicilikleri, tarihsellikleridir. Çocuk ulusötesidir, dolayısıyla büyük 
bağlam için muştudur. (s.489) Öte yandan geriye dönüşsüz çıkış (Exodus: Tevrat) bir 
sığmazlık söylenidir (mit). (s.552) Benzer örnekler çoğaltılabilir. Çünkü kuram 
gerçekten geneldir. Bu da insan bilinci kavrayışının en büyükle en küçük arasında bir 
dalga atımının yakalanamayan bir salınımı olduğunu gösterir olsa olsa. Bilinç iki 
yakalı, geçelidir, foton ve dalga. 

 

*** 
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