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EŞİK SÖZ: ACAR SÜVARİ,  
TUTUK ARBALET

Elimizdeki birikim çok az kayıt içerse de hem şiiri hem de 
hikâyeyi, insanın başladığı yere ve zamana dek götürüyoruz. 
İnsanın; imtihanın, muhabbetin, kavganın, çırpınmanın, bah-
tiyarlığın, üşümenin, yanmanın, merhemin.

Dilemmânın ve divaneliğin aklı ezip yonttuğu, deneyimin ve 
dersin gönlü kırıp yorduğu yerde kırpıştırıyoruz ilk kez gözle-
rimizi. Sadece kahramanlığımız ve aşkla bağlanışlarımız değil; 
kaçışımız ve yeniden arayışımız, pişmanlığımız ve avunma-
larımız da kabını taşırmaya, başkalarına değmeye can atıyor 
kadim zamanlardan beri.

Hikâyelerle büyüyoruz, hikâyeler biriktiriyoruz; onlardan bi-
rine katılmaya yahut onların hizasına bir yenisini koymaya ça-
lışıyoruz. Şiir gibi bir hikâye evreninde dönendiğimizi düşü-
nüyoruz, yakıcı gerçeğin kaba ve kirli kırbaçları altında kıvra-
nırken bile. Yekinip biz de söz almaya koşuyoruz ara sıra. Fâ-
niliğin gövdesine çentik atmak, gök kubbe altında kendimiz-
den bir iz ve avaz bırakmak, dünyanın tarlasından mahşerin  
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hasadına bir hikâye taşımak istiyoruz. O epeyce kalabalık ve 
upuzun tarihi de böyle icat ediyoruz aslında.

Masalın ve efsanenin dağa seğirttiği yerde çatıyoruz şiiri 
kimi zaman. Kıssanın ve kasidenin ovaya yürüdüğü yerde 
kulak veriyoruz bir hikâyeye. Aklın hep arza bakarak konuş-
tuğu, aşkın ille de arşa çıkmaya heveslendiği günler arasın-
da çırpınıp duruyoruz birlikte. Mahcubiyetin, muhabbetin, 
merhametin evinde karılıyor önce mayamız. Fakat kan ve 
kahır çitlerden taşarak dünyaya tebelleş olurken de kapat-
mıyoruz gözlerimizi. Bütün bunları, bir yol ve vasıta bularak 
anlatma, paylaşma isteği uç veriyor içimizde. Kendimiz ya 
da başkaları için ses verdiğimizde, edebiyatın evi de genişle-
meye başlıyor elbette.

Daha önceki dönemler bir yana, yeni bir eşik sayılan ve ciddi 
kırılmaları da beraberinde getiren Tanzimat’tan sonraki se-
rencamımızı, şiir eşliğinde takip etmemiz ve değerlendirme-
miz de mümkün. Bütün eksiklerine ve zaaflarına rağmen, acar 
bir süvariyi andırıyor Türkiye’de gövdeleşen şiir. Kişisel mırıl-
danmaların, ilgi alanı ve kadrosu çok geniş duygu açıklamala-
rının yanı sıra, siyasal ve toplumsal hadiselere de temas etme 
iştiyakı duyuyor daima. Binlerce hikâye eyliyor kendisinde; iyi 
ya da kötü çeşitli insanlık hâllerine, bütünlüklü veya parçalı 
bir bakışla ışıklar düşürüyor.

Süvari, gözü pek hatta zaman zaman delişmen.

Salladığı kılıca, savurduğu mızrak ya da oka, kavradığı şeşpe-
re, tuttuğu dizgine acımıyor. Soluk soluğa kaldığında, dizleri 
titreyecek kadar yorulduğunda, üstü başı parça pinçik oldu-
ğunda bile yekinmeye çalışıyor. Fakat gücünü ölçülü, dengeli 
kullanma konusunda yeterince deneyimli ve donanımlı değil. 
Bazen, özenli ve süreğen bakmayı göz ardı ettiği görülüyor. 
Yaklaşmaya, çok yakından izlemeye, sağ salim bir yürüyüşle 
uzaktan yakına ulaşmaya pek yatkın değil. Kalabalık içinde 
rastgele dövüşmek, mücadele edecek birilerini bulmak kolay 
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bir yerde; fakat bir başına kaldığında acarlığın, bahadırlığın 
ötesine geçmek gerekiyor.

Eline bir arbalet alıyor böyle durumlarda.

Yoğunlaşmayı, hedefi iyi belirlemeyi, mesafeyi ciddiyetle ve 
sağlıklı bir şekilde hesaplamayı gerektiren bir gereç bu. Aksi 
halde, ıskalaması, sık sık tutukluk yapması ya da işlevsiz bir 
süs gibi sahibine hamallık ettirmesi işten bile değil.

Hünerleri bitmeyen, farklı yataklardan akarak gelen yahut 
geniş bir alana sürülmüş cevval bir süvari gibi sağa sola koş-
turmaya doymayan şiirimiz; en azından son asırda ya çok 
genel ve bulanık anlatılara râm olmuş ya da gerekçesini ve 
çerçevesini kaybetmiş parça güzelliklere, minimize edilmiş 
içdökümlerine boğulmuş durumda. Bünyesini genişlete-
cek, dilini çözecek ve yaralarını sağaltacak enstrümanlardan 
biri olan hikâye ile nasıl bir ilişki kurması gerektiğini çok az 
örnekle gösterebiliyor. Ya ses verecek esaslı bir hikâye bul-
makta zorlanıyor ya da bulduğu hikâyeyi anlatmakta, etkili 
bir biçime dökmekte aciz kalıyor. Ya hemencecik destan ve 
efsane döneminin sert, aşınmış, çekim gücünü yitirmiş ka-
lıplarına gidiyor aklı ya da başı sonu belirsiz sayıklamalara, 
laf kalabalığı içinde eriyip giden kesitler cümbüşüne. Süvari 
yoruluyor, arbalet köreliyor.

Doğrudur; “hikâye”nin ve modern zamanlarda evrilmiş, bir-
çok noktada dönüşüme uğramış biçimiyle “öykü”nün şiire so-
kulmasının, şiirden yararlanmasının tarihinden daha eskidir 
muhtemelen; şiirin tahkiye ile, öykü ile ilişkisinin geçmişi. 
Yaygın kanaatin aksine, şiirin de -en azından bazı özellikleri 
yahut örnekleri itibariyle- kurmacaya dayalı bir yönünün ol-
duğu da söylenebilir.

Klasik dönemdeki devasa birikimin yanında, Batı edebiya-
tıyla çeşitli temaslar sonucu yenilenen birçok şiir anlayışı ve 
akımında da şiirin hikâyeler anlatmaya/hikâyeleştirerek ak-
tarmaya uzak durmadığı, metinlerle izleyebileceğimiz bir  
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