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Yazan: HÜNKÂR DAÐLI

Geleneksel ve öz þiirimiz hecedir. Buna itiraz edenler ya baþka memleket yahut milletin insanlarýdýr ya da hiçbir bilgisi olmayan
uyur-gezerlerdir. Tabii ki aruzun aslý Arap vezni ise de atalarýmýz bunu yýllarca en güzel biçimde kullanmýþlar, geliþtirmiþler, bu
vezinle çok harika eserler meydana getirmiþlerdir. Onlar yapabildiyse bizler de yapabiliriz...

GÜNÜMÜZDE ÞAÝRLER ve ÞÝÝR Üzerine Birtakým DÜÞÜNCELER - 1-

Lise yýllarýmdan (1974-1980) beri þiir ve þair camiasýnýn içinde sayýlýrým. Kitaplar, dergiler, seminer, konferans ve söyleþiler, im
günleri, dinletiler, þiir programlarý vb. Ýçinde þiir kelimesi bulunan her tür faaliyeti hasbelkader takip etmeye, katýlmaya gayret
ederek geçti yýllarým. 1997 güzünde ilk þiir kitabým DAÐBAÞI ÇIÐLIÐI yayýnlandý. 1980 öncesinin kendine has atmosferini bir y
býrakýrsak 1998 yýlý Kasýmýna kadar bu ilgi, irtibat ve meþguliyet sessiz-sedasýz, aðýr-aksak süre geldi.
1998-2005 yýllarý arasýnda bu camia ve atmosferden ayrý ve uzak durdum. Hiç kitap ve dergi almadým. Hiçbir þiir programýna,
hiçbir þairin toplantýsýna gitmedim. Bunun bana epeyce þey kaybettirdiðini þimdilerde daha iyi anlýyorsam da, &ldquo;acaba hiç
dönmese miydim?&rdquo; Diye düþündüðüm de oluyor.
2004 yýlýnýn son yarýsýnda, birkaç arkadaþýmdan: &ldquo;þiirlerini internetten okuyoruz. Neden hep eskiler, yeni þiir yazmýyor
musun?&rdquo; Tarzýnda serzeniþler duydum. O günlerde, sýk sýk internet kullanmaya baþlayan biri olarak bu durum tuhafýma
gitti ve merakýmý celp etti. Araþtýrýp öðrendim ki; pek görüþmediðimiz bir arkadaþ benim adýma, antoloji.com sitesine þiirlerimd
bazýlarýný eklemiþ. Hiç tanýmadýðým bir baþkasý kitabýmda bulunan þiirlerin büyük çoðunluðunu baþka bir þiir sitesinde yayýnl
her ikisine de teþekkür borçluyum. Hatta tespit edebildiðim kadarýyla internet ortamýnda benim adýmla yayýnlanmýþ ve bana ait
olmayan iki tane de þiir var. :) Bu süreçte baþta antoloji.com sitesinde olmak üzere birçok þair ve þiir severin internet üzerinden
birbirleri ile irtibatta olduðunu ve benim de kýyýsýndan bucaðýndan bu iþe bulaþtýðýmý fark edince; antoloji.com sitesi ile birlikte
þiir-edebiyat sitesine üye oldum ve þiirlerimin sevk ve idaresini elime aldým.(!) Bazý sitelerde, kýsa süre sonra üyeliðimi iptal ettile
birçoðundan da kendi isteðimle ayrýldým.

Ýnternet dünyasýndaki þiir ve þairlerin durumunu bir baþka yazýya ve iþin ehillerine býrakarak, gerçek (fiili) hayatta izlediðim, kat
dinleyici, izleyici, katýlýmcý olarak içinde bulunduðum þiir programlarýndan, þiirle ilgili faaliyetlerden edindiðim izlenimlerden oluþ
düþüncelerimi aktarmak durumundayým.
2005 yýlýndan itibaren baþta yaþadýðým þehir Ankara olmak üzere, memleketin birçok yerinde yapýlan þiir toplantýlarý, dinletiler
günleri ve benzerlerine katýldým, katýlmaktayým. Ayný yýl içinde birbirinin kopyasý onlarca hatta yüzlerce program yapýlmaktadý
Biz þairlerin çoðunluðu enaniyet sahibi, kýskanç, dedikodu ve dirsek temasýna meyyal insanlarýz. Bu yüzden birçok program ger
amacýnýn dýþýnda neticelenmektedir. Ekseriyetimiz bu tür programlara sadece þiirimizi okumak ve kendimizi göstermek için
katýlýyoruz. Þiirimizi okuduktan sonra eðer hemen akabinde yahut en kýsa sürede oradan ayrýlmýyorsak bile ne þiir dinliyoruz, n
de daðarcýðýmýza herhangi bir bilgi katýyoruz. Bunun yerine çok güzel dedikodu (þiirle ilgisi olmayan) yapýyor, onu-bunu
çekiþtiriyoruz. Sözün burasýnda mürailiðimizi de belirtmek durumundayým. Yapýlan programlarda ister sýklýkla, ister zaman zam
bir araya geldiðimiz, karþýlaþtýðýmýz þair arkadaþlara gülücükler daðýtýyor, hal hatýr sorup, övgüler yaðdýrýyoruz. Fakat daha o
yahut programýn hemen akabinde ayný insan için atýp-tutuyor, hakaret ve hatta küfür ediyoruz. Bu söylediklerimi genelleþtirmek;
bütün þairler böyledir demek elbette doðru ve mümkün olmaz. Fakat hemen her programda bunu yapan bir-iki yahut beþ-on kiþi
bulunduðu bir gerçektir.

Þiir programlarý ve faaliyetleri ile ilgili katýlmak, paylaþmak, genelleþtirip çoðaltmak yerine &ldquo;ben de yapayým&rdquo; sevktabisiyle bencilce bölmek, parçalamak, tekrar etmek durumu var. Öne çýkma, kendini gösterme niyet ve gayretleri ile oluþan bu
durum biz þairleri zora sokmakta, býkkýnlýk hissi uyandýrmakta, monotonlaþtýrmakta olmakla beraber; &ldquo;arkadaþýmýzdýr,
sevdiðimiz bir insandýr hatýrý kýrýlmasýn, gönlü kalmasýn&rdquo; gibi düþüncelerle katýlmaktan geri durmuyor, katýlmadýklarým
olmayan bahaneler bularak özür beyan ediyoruz. Ýþin bir baþka boyutu ise bazýlarýmýz bu programlara eþ-dost görmek, tanýdý
arkadaþlarla sohbet etmek öncelikli niyet ve amacý ile katýlmaktadýr. Ben de bazý programlara bu amaçla katýldýðýmý itiraf ediy
Bu programlarýn finans ve masraf kýsmýný deðerlendirmeden, þairlerin vermeye ve katýlmaya pek yanaþmadýðýný; býrakýn kat
içtiðimiz çayýn parasýný bile vermek istemediðimizi görüyoruz. Bu cümleden olarak þiir-edebiyat derneklerinin hemen hepsinde a
sorunu vardýr. Yardýmcý olmak, katký saðlamak, iþin ucundan tutmak yerine &ldquo;sen yap, fakat benim istediðim gibi
yap&rdquo; düþüncesinin yaygýn olduðunu görmemek mümkün deðildir.
Þiir faaliyetlerinden en çok yapýlaný dinleti programlarýdýr. Katýlanlarýn sýra ile sahneye yahut kürsüye çýkarak ya da bulunduð
þiirini okumasý ile gerçekleþen bu dinletiler birbirinin tekrarý, hemen hemen kopyasýdýr. Genellikle katýlýmcýlar ayný kiþilerdir. Þ
olmayanlarýn tek-tük bulunduðu bu dinletiler ayný zaman diliminde farklý hatta yan yana mekânlarda yapýlmaktadýr. Müdavimler
dâhil þairlerin çoðu bu durumdan rahatsýz olduðu halde görüþ birliðine ve ortak uygulamaya geçilememektedir.
http://mavizaman.com
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Baþta dinletiler olmak üzere þiir programlarýnda bazý arkadaþlar sözlerine; &ldquo;ben þair deðilim, kendime göre bir þeyler
karalýyorum&rdquo; þeklinde baþlamaktadýrlar. Hatta bunu alýþkanlýk haline getirenlerimiz bile var. Tabi ki bu arkadaþlara
&ldquo;Eee o zaman güzel kardeþim! Madem þair deðilsin o halde niye bir þiir programýnda þiir okumaya kalkýyorsun. Üstelik hi
dinletiyi kaçýrmýyorsun. Söz hakký verilmediði zaman küsüp darýlýyorsun. Hatta ileri geri söyleniyorsun. Þair deðilsen karaladýk
kendine oku, eþine-dostuna göster. Bizim vaktimizi alma&rdquo; demiyoruz. Muhakkak ki kiþinin mütevazý olmasý çok güzel bir
þeydir. Fakat mütevazýlýðýn fazlasý ve ayný þeyi alýþkanlýk edinip, sürekli tekrarlamasýnýn mütevazýlýktan olduðu söylenemez
zýddý gibi görünen bir durum var ki; bazýlarý okunan hiçbir þiiri beðenmemekte, hepsinde mutlaka bir kusur bulmaya çalýþmakta
azýndan dudak bükmektedir. Belki iyi þair zor beðenir, amenna! Fakat kendi yazdýklarýndan baþka hiçbir þeyi beðenmemekle iyi
olunacaðýný düþünmüyorum.
Bana göre yanlýþlýk, aksaklýk ve eksiklik olarak deðerlendirdiðim bu durumlarýn düzeleceðini düþünmemekle birlikte; &ldquo;Ýn
daha güzel olur&rdquo; temennisiyle..

Hünkâr DAÐLI
***
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Genel kabule göre günümüzde Türk Þiiri üç tür, üç çeþittir: Hece, Aruz, Serbest. Þiir programlarýnda bu üç türden örnekler sunu
aðýrlýðýn hece ve serbest tarzda olduðu herkesin malumudur. Her üç türde þiir yazan þair gayet azýnlýktadýr. Bunu sýrasý ile sa
yazan, aruz ve serbest yazan, aruz ve hece yazan, hece ve serbest yazan, sadece hece yazan ve sadece serbest
yazanlar takip etmektedir. Görüldüðü gibi günümüzde en çok serbest þiir yazmaya raðbet vardýr. Genç kuþak þairlerin büyük çoð
þiir tarzýný tercih etmekte, heceye ve aruza yanaþmamaktadýrlar.
Geleneksel ve öz þiirimiz hecedir. Buna itiraz edenler ya baþka memleket yahut milletin insanlarýdýr ya da hiçbir bilgisi olmayan
uyur-gezerlerdir. Bunu kabul etmekle birlikte hece þiirine, özet olarak þu þekilde karþý çýkýlmakta, eleþtirilmektedir: &ldquo;Efend
hece þiiri insaný kýsýtlýyor. Belirli kalýplarýn içinde kiþinin kendini tam olarak ifade etmesi imkânsýzdýr. Þair özgür olmalý, baþka
söyleyemediklerini söylemelidir. Zaten hece ile söylenecek her þey söylenmiþtir, zamanýmýzda hece ile þiir yazmak olanlarý tekr
etmekten ibarettir&rdquo;
Kýsýtlama ve özgürlük meselesini bir misalle geçiyorum;
&ldquo;Hakkýmýzda devlet etmiþ fermaný
Ferman padiþahýn daðlar bizimdir&rdquo;

Bundan daha özgür bir ifade olur mu? Mademki þiir bir bakýma da az sözle çok þey ifade etme sanatýdýr o halde bu iki mýsrada
hece ile anlatýlan duruma ne diyeceksiniz? Hece ile þiir yazmak gerçek bir maharettir. Aslýnda ritim ve ahengin esasý da ölçülü
olmaktan geçer. Buradan &ldquo;yýllardýr söyleneceklerin söylendiði, bundan sonrakilerin tekrar olacaðý&rdquo; konusuna
geçersek; bu kaný da zandan ibarettir, kötü yahut sýradan örneklerden kaynaklanmaktadýr. Elbette insanlýk bugünlere, diðer
konularda olduðu gibi þiirde de birikim ve yýðýntý býrakarak gelmiþtir. Serbest tarz yazanlar sürekli yeni ve hiç söylenilmedik þey
söylüyorlar? Heceye göre devede kulak sayýlmayacak kýsalýktaki geçmiþlerinden günümüze hiç mi tekrar yok? Hemen hepsi ay
konular, benzeri ifadelerle dolu. Bunun neden farkýna varýlmýyor. Bir þey önceden söylenmiþ olabilir, bu gayet normaldir. Mühim
olan ayný þey bile olsa farklý þekilde söylemektir. Bu serbestle nasýl mümkünse hece ile de mümkündür. Þairlik beceri ve kabiliy
budur.

Günümüz hece þiirinde aksaklýk, eksiklik ve yeknesaklýk olduðunu kabul ediyorum. Bunun sebebi þairlerin az emekle çok kazan
(þöhret, beðeni) elde etmeye kalkmalarýndandýr. Bazý ateþli hece savunucu þair arkadaþlarýn eserlerine baktýðýmýzda;
&hellip;&hellip;. akarým

&hellip;&hellip;. aldým

&hellip;&hellip;. iner

&hellip;&hellip;.. bakarým

&hellip;&hellip;. daldým

&hellip;&hellip;. biner

&hellip;&hellip;. yakarým

&hellip;&hellip;. saldým

&hellip;&hellip;. diner

&hellip;.... nazlý yar

&hellip;&hellip;. nazlý yar

&hellip;&hellip;. nazlý yar

Diziliþinde olduðunu, bütün þiirlerini bu þekilde yazdýðýný, baþka hiçbir biçim, þekil, düzen kullanmadýðýný görüyoruz. Ýþte bu k
tekrarcýlýktýr. Siz noktalý bölümlerde ne derseniz deyiniz hece karþýtlarýnýn (bir bakýma haklý olarak) tekrarcýlýk ve yeknesaklý
eleþtirilerinden kurtulamazsýnýz.
Kolaycýlýða dair benim dikkatimi çeken bir baþka örnek de þudur:
&hellip;&hellip;. andým
&hellip;&hellip;. niyet
http://mavizaman.com

&hellip;&hellip;. ezerim
&hellip;&hellip; su

&hellip;&hellip;.ipek
&hellip;&hellip;. çöz
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&hellip;&hellip;. yandým
&hellip;&hellip; medet

&hellip;&hellip; gezerim
&hellip;&hellip; pusu

&hellip;&hellip;. kepek
&hellip;&hellip;.toz

Hafife aldýðýmdan falan deðil ama ben buna kolay þiir diyorum. Sadece ve sürekli bu biçimde þiir yazmak; noktalý kýsýmlarda ço
ifadeler kullansanýz dahi iyi þair olmaya yetmez, yetmemeli! Ne hikmetse þiir programlarýnda bu diziliþteki þiirler büyük bir coþku
okunuyor ve çok alkýþlanýyor.
Baþka bir örnekle bu kýsmý tamamlayayým:
&hellip;&hellip;. a

&hellip;&hellip;. b

&hellip;&hellip;. c

&hellip;&hellip;. a

&hellip;&hellip;. b

&hellip;&hellip;. c

&hellip;&hellip;. a

&hellip;&hellip;. b

&hellip;&hellip;. c

&hellip;&hellip;. x

&hellip;&hellip;. y

&hellip;&hellip;. z

&hellip;&hellip;. x

&hellip;&hellip;. y

&hellip;&hellip;. z

Bu tertipte yahut son iki mýsraýn sürekli kullanýlmasý gibi çeþitlerdeki bu kafiye düzeninde zaman zaman çok güzel þiirlere tanýk
oluyoruz. Okumasý ve dinlemesi hakikaten büyük keyif veriyor. Fakat bazý þairler bu düzende yazdýklarý þiirlerinde kýtalar arasý
konu bütünlüðü saðlayamýyorlar. Ýlk bölümde Ýstanbul Boðazýndan bahseden þair, bir bakýyorsunuz ikinci bölümde bakýr kapla
kalaylanmasýndan söz ediyor, üçüncü bölümde de koyun ve kuzularýn meleyiþini aktarýyor. Çoðunlukla hamasi ve tasavvuf konu
iþleyen bu tür þiirlerde kafiyeyi, özellikle ayaðý muhafaza etmek adýna bir hanyadan bir konyadan dem vurulduðunu görüyoruz.
Bilgiçlikten geri durmayan ve kendisinin falanca falanca þairlerin yanýnda yetiþtiðini, onlarýn tedrisinden geçtiðini her fýrsatta dile
getiren bu arkadaþlar heceyi müdafaa etmek zannýyla, farkýnda olmadan hece þiirine ayak baðý olmaktalar.

Þiir programlarýnda aruz vezni ile yazýlmýþ þiirlere de tanýk oluyoruz. Hatta bazý aruz müdafileri var ki; bunlara göre aruz þiiri,
&ldquo;þiirin en zoru ve en güzelidir. Aruz þiirini yazmak ustalýk ve maharet iþidir, herkes beceremez. Aruz þiiri yazmadan da iyi
þair, usta þair olunmaz.&rdquo; Aruza karþý olanlara göre ise; &ldquo;aruz bizim þiirimiz deðildir, saray þiiridir, günümüz Türkçes
aruz yazýlamaz, aruz þiiri ömrünü tamamlamýþtýr.&rdquo;
Aruz vezni ile þiir yazmanýn zor olduðunu kabul ediyorum. Aruzla yazýlan þiirlerin ekseriyetinin çok güzel þiirler olduðunu da kab
ediyorum. Ýlle de aruz diye tutturanlar ve aruz yazmadan usta þair olunamayacaðýný yerleþtirmeye çalýþanlar güftekar-bestekâr
kolektifliðidir. Her ne hikmetse Türk Sanat Müziði camiasýnda oluþmuþ bir modaya takýlýp kalan zamanýmýz bestekârlarý þarký
bestelemek için aruz yazanlarý pompalamaktadýrlar. Fakat ben þarký sözü yazarlýðý ile þairliðin ayný þey olmadýðýný belirtmek
Bazý kimseler yazdýklarýný maddi-manevi getiriye dönüþtürmek için bestekârlarýn etrafýnda pervane olmaktadýrlar. Öyle bir hav
oluþturuluyor ki ne kadar çok sayýda bestelenmiþ þiiriniz varsa o kadar çok iyi þairsiniz. Artýk þiirle ilgili &ldquo;telif haklarý&rdqu
denilince hemen ve sadece TRT de çalýnan þarkýlardan alýnanlar akla gelmeye baþladý. Eðer bestelenmiþ çok eserinizin olmas
iyi þair yapsaydý, Türkiye&rsquo;nin son çeyreðindeki en büyük þairleri; Münir Ebcioðlu, Aysel Gürel ve Mehmet Erbulan olmasý
gerekirdi. Aslýnda bu meseleye tek cevap; 20-30 yýldýr genel ve büyük çapta beðeni ve kabul görmüþ þarkýlarýn çýkmamasýdýr

Aruzu sevmediðim, karþý olduðum anlaþýlmasýn. Gerçek manada þiirle iþtigal etmeme sebep Fuzuli&rsquo;nin &ldquo;Su
Kasidesi&rdquo;dir. 1998 öncesi katýldýðým bir programda sýra bana geldiðinde; &ldquo;sizlere yazmýþ olduðum bir Gazelimi
takdim edeceðim. Lakin þunu belirtmeliyim ki ben aruz bilmem&rdquo; diyerek söze baþlamýþ ve kendime ait bir gazel
okumuþtum. Þiiri bitirdiðim zaman programý yöneten Sayýn Feyzi Halýcý: &ldquo;delikanlý iyi ki aruz bilmiyormuþsun, ya
bilseydin&rdquo; þeklinde iltifatta bulunmuþtu. Tabi ki aruzun aslý Arap vezni ise de atalarýmýz bunu yýllarca en güzel biçimde
kullanmýþlar, geliþtirmiþler, bu vezinle çok harika eserler meydana getirmiþlerdir. Onlar yapabildiyse bizler de yapabiliriz. Aruz
þiirinin sadece sarayda yazýlýp okunduðu da az bilgi ve az düþünce mahsulü bir iddiadan ibarettir. O devirde yazýlý metinlerin ka
ekseriyetinin saray ve çevresinde olduðu göz ardý ediliyor. Tekkeler unutuluyor, camilerde okunan mevlit ve kasideler, naat-ý
þerifler hatýrlanmýyor. Köy odalarýnda özellikle kýþ günleri hemen her akþam okunan Ahmediyeler, Siret-i Nebiler, destanlar
bilinmiyor. Aruz þiirinin en büyüklerinden olan Fuzuli, ömrünü Irakta, çöldeki bir köyde geçirmiþtir. Bu dahi aruz þiirini elit bir zümr
hasredenler için yeterlidir.
Eðer þiir duygu ve düþünüþün deyiþ haline gelmesi ise, býrakalým þiir hangi yolu tercih ediyorsa o yoldan gelsin. Zorlamanýn âle
Hünkâr DAÐLI

15 Aralýk 2010 Çarþamba, 15:10 tarihinde Hünkâr Daðlý tarafýndan eklendi.
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