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ORHAN KAHYAOĞLU (Arşivi)
İki şair; A. Adnan Azar ve Halim Yazıcı. İkisinin de kısa süre önce yeni şiir kitapları çıktı. İkisi de ilk şiir
kitaplarını 1982 yılında yayımladılar. Birkaç şiir kitapları daha var. Banlardan başka belki şairlerin tek
ortak paydası şiirlerinde kendilerine has bir lirizmin izini sürmeleri. Ama apayrı lirikalar bunlar. Şiirler,
majör bir şiiri özenle yadsıyorlar. Lirik, ama o denli de sıkı bir şiir çabalarının riski her zaman çoktur.
Bunun bir ölçüde farkına varıyorlar. Bazı durumlarda bu sıkılıktan uzaklaştıkları da oluyor. Tüm bu
değerlendirmeleri yaparken, iki yeni kitap arasında bir ortaklık aradığımız sanılmasın. Çünkü, Adnan
Azar, yeni kitabında daha çok bir dilsel sorunsalın peşine düşmüş. Yazıcı'nın çabasıyla, büyük ölçüde
kendine özgü bir Akdeniz lirizmi kurabilmek. Azar'ın yeni kitabında, dilsel arayışına koşut olarak,
kendine has bir 'oyun' imgesinin apayrı çağrışımlarıyla karşılaşılıyor. Yazıcı, şiirde baştan beri olduğu
gibi sesin, ahengin dipduyguların peşinde. Bunu bazı şiirlerde iyi başarıyor, bazı şiirlerinde zorlanıyor.
Azar'sa kitabın ikinci bölümü olan tek şiirinde, biraz kopuk olsa da kitaptaki arayışını apayrı bir
mecraya taşıyor.

Dil ve sözcük seçimi
A. Adnan Azar'ın, yaklaşık çeyrek yüzyıl önce çıkan ilk şiir kitabı Unutmak Suları'ndan bu yeni kitaba
uzanan şiir yolculuğunda, sade lirizmi, dilsel anlamda ilginç, etkili bir deneyime dönüşmüş. Şairin,
sinema ve kurgu dünyasındaki yetkinleşme süreci, onu şiir ve kitap yayımlamaktan bir süre
uzaklaştırdı. 1990'lı yılların ikinci yarısından sonra çıkmaya başlayan yeni kitaplarında görüntüsel bir
imge dünyasının daha belirginleştiğinin farkına varılmaya başlanmıştı. Şair, bu beşinci şiir kitabı Beyaz
Ayarı'nda, tamamen kendinin olan, kendi dilini oluşturmayı hedefleyen bir imgelemle; görüntü, ton ve
renkleri, örneğin renklerin adını sözcüklerini hiç kullanmadan bir şiir yapısına dönüştürmeye çalışıyor.
Kendine has bir ışık ve görüntüyü, bunların yansımalarını dil ve sözcük seçimleriyle bütünleştirme
yoluna gitmiş Aslında şiirde oldukça zor bir arayış bu.
Türkçe şiirde bunu deneyen çok az şair var. Azar'ın önceki bir iki kitabında da bu tavrın izlerine
rastlanıyor. Ama, bu kitap ve özellikle uzun 'Işık Oyunları' adlı bölüm, 'oyun' imgesini de tüm
duruluğuyla şiir dilinin bir parçasına dönüştürmüş. Türkçe edebiyatta rastlanan bir 'oyun' imgesi değil
bu. Daha çok rüyalardan, rüyaların yarattığı görüntülerden yansıyan, ilginç sözcük oyunları ve
çağrışımları içinde barındıran ve ışığı oyunun temel sembolü yapan bir dili aramış.
Azar, bu noktada, zor bir işe girişmiş. Risklere girmiş. Şiirin çoğu bölümlerinde bu zorluğu başarıyla
aşıp, ilginç bir şiir aurası çıkarmış ortaya. Sözcük seçimi ve zenginliğinden çok, dil'in kendi değişken
renklerinden, ışığından beliren bir tablo oluşturmak istemiş. Ben, sen ve 'öteki'nin farklı ve ortak
paydaları olan oyunlarını bazen tek bir şiire, bazen bölümün bütününe yaymış. Örneğin, 'Işık
Oyunları'nın 7. şiiri şöyle: bu bir oyun, dedi/ öteki'nin oyunu./ bu, dedi, ışığın oyunu./ çekil, soy ışığı/ ve perde./ dedi, oynamalı mıydın/ dedi, olmalı mıydın.
Ayrıca, Azar, 'Işık Oyunları'nın, birçok şiirini biraz da masalımsı bir biçimde aktarıyormuş gibi
gözüküyor. Çoğu şiiri ve dizesi 'dedi' sözcüğüyle başlıyor. Kendi 'ben'i aslında hem geçmişini, hem de
kurgulanan bir 'ora'yı işaretliyor. 'Ben'i garip bir dolayım ve aktarmacılıkla bir şiire dönüşüyor. Diyen o
başkası, başkaları veya orası, o yer aslında şairin asıl 'ben'i olarak garip, kapalı bir ironiyi de içinde
barındırıyor. Bunu da en net, şu kısacık 22. bölüm yansıtıyor. Dilin büyüsü içinde oluşan sözcük'ün

duygusal becerisi bu şiirde çok çarpıcı:
dedi, burada ve orda/ hışırdar/ bazı kelimeler.
Bu şiirde değindiğimiz büyülü aktarmacılığın en büyük sembolü, 'dedi'nin başlangıç sözcüğü olarak,
hemen peşinden bir virgülü zorunlu tutması.
'Işık Oyunları' aslında 'sen'le 'ben'in cehennem oyunları gibi. Şair de şiir boyu birtakım roller üstlenmiş.
Şiirin ışığı ve renkleriyle becermeye çalışmış bunu. 'Perde', bu oyunun da hem başlangıcının, hem
bitişinin sembolü. Işık oyunlarıyla, insan 'ben'inin yaşadığı oyunlar bu şiirde ilginç bir bileşene
dönüşmüş. Şairin asıl çabası, içindeki 'mesafeler'i hızla kat etme. Azar, her iyi şair gibi, kendini
kendine anlatıyor. Bu giriftlik şiirlerde bir dingin edaya dönüşmüş. Hüzün uzakta, diplerde duruyor.
Suyun yüzüne pek çıkmıyor. Su yüzüne daha çok, şiirin 21. bölümündeki gibi, büyülü bir lirizm çıkıyor.
Akdeniz'e ait hiç olmayan. Dünyevi ve kuşatıcı. 'Yeni Konur Sokak İçin Yeni Gazel' adlı şiirse hoş,
değişik ama kitabın aslı olan 'Işık Oyunları'yla akrabalığı pek olmayan bir ürün. Bu kitaba konmasa
daha iyi olurdu. Bu kitap kolay okunmuyor, yer yer vasatlaşan bir iki şiire de rastlanıyor. Ama,
doğurduğu şiir sorunsalı açısından üstüne çok konuşulacak bir kitap durumunda Beyaz Ayarı.

Damıtılmış bir lirizm
Türkiye'de, 1980'lerden bu yana zenginleşen, çeşitlenen şiirde imge yoğunluğu; semboller ve
alegorilere daha çok yaslanan bir Anglosakson tavrın görece revaçta olduğu bilinir. Bugün, şiirde zor
olan, lirik şiirin tüm sadelik ve saflığıyla izini sürebilmek. Tabii ki değindiğimiz modern şiirden
yararlanılıyor. Ama, etkili bir Ege Akdeniz duyargaları içinde gezinip iyi şiir yazmanın zorluklarıyla karşı
karşıyayız. Halim Yazıcı'nın Deliceler Aşkına adlı yeni kitabı, böyle bir zorluğun izdüşümleriyle dolu.
Yazıcı, ilk kitabından bu yana, aslında değindiğimiz lirikanın bir kovalayıcısı. Şair, kendi 'ben'ini daha
çok, doğanın yani denizin, bitkinin dünyaları içinde gezinerek oluşturma çabasında. Bu lirikanın içinde
gizliden gizliye kaynayan bir toplumsalcılık da şiirin köklerinde duruyor. Yazıcı, şiirinin son cümlesi
olarak yayımlanan Deliceler Aşkına'da gitgide damıtılmış bir lirizmle baş başa bırakıyor bizi. Etkili
ahengin yanında, renkleri Azar'dan çok farklı olarak, somut lirik semboller olarak kullanıyor. Öte
yandan, musikinin Yazıcı'nın şiirlerinde özel bir yeri var. Musiki, şiirlerin daha çok yapısına yedirilmiş.
Eski kitaplarında, birçok müzik türü, veya müzisyenlerle kurduğu duygusal bağı, müziğe, özellikle de
caza duyduğu ilgiyi yansıtan örneklerle karşılaşılıyor. Bu kitapta, müzik ana duygusal gövde
durumunda. Yazıcı'nın aşkı belki en çok bir 'sen'e. Ama bu aşk duygusu doğaya, müziğe dair her
türden duygu kesitlerini de işaretliyor.
Başta, şairin saflık, sadelik duygularının hakikiliğini işaretlemiştik. Kitabın adı olan 'Deliceler Aşkına'da
böyle bir anlamsal çağrışımlarla yüklü. 'Delice' sözcüğü de 'zeytin'in kel hali, saflığı, temizliği anlamına
geliyormuş. Yani zeytin ağacının ilk saf, dokunulmamış, aşılanmamış, delice duran hali. Bu bir
anlamda aşkın da saf hakiki yanını yansıtıyor. Bu noktada çarpıcı bir ad. Şairin hem doğa, hem insana
dair duyduğu aşkı ortak paydada imliyor.
Şair, aslında, zor bir işe sıvanmış. Dingin bir dili kurmanın zorluğunun farkında. Şiirlerinin birçoğunda,
değindiğimiz özellikleri şiirlerin yapısına yedirmiş. Bazılarındaysa zorlanmış. Duygular ya karışmış, ya
da yer yer aynılaşmış. Kent kaosunun çoğu kez dışında kalmış. Dağlarda ve su kenarlarında gezinmiş.
Nefis aşk şiirleri çıkarmış bu duygusal gezintilerinin sonunda. 'Suyun Ölüm Kalanları' bu noktada
Yazıcı'nın nefis bir şiiri: Islak saçlarıyla kumrular/ mavi dünyalardan rüyaları// doldurup ceplerine/
yelkenler açıyordu yeni denizlere Şiirin bu kesiti bile, şairin değindiğimiz özelliklerini bir ölçüde
işaretliyor. Söz ettiğimiz renklerden 'mavi' var bu şiirde. Kitapta gezinen, uçuşan 'kuş' çeşitlerinden
'kumrular'a rastlanıyor. Bunlar etkili birer sembol olarak kitabın çoğu şiirinde var.
Kitaptaki şiirlerin büyük çoğunluğu beyitlerle yazılmış. Duruluk abartılıp, çoğaltılmamış çünkü yine
çoğunluğu kısa şiirler. 'İşaretler' ve 'Sakin Suyun Ateş Hali' kitabın diğer çok etkili şiirleri. Şairin
doğayla, doğanın bitkileriyle şiirler boyu kurduğu yakın akrabalık en etkili biçimde 'arkadaşlar' şiirine
yedirilmiş. Hem duygu, hem teknik açıdan 'sıkı' bulmadığımız şiirler de var. Ama, önemli olan, şairin
temel bir duygusal izlek ve birikiminin olması. Baştan beri bu izleği kovalamış. Sesi ve ahengi çok
güçlü şiirlerle de karşılaşılıyor kitapta. Doğanın simgeleri nergis ve kelebek ve su samurunun içinde
gezindiği 'Boyacı Uskumru' adlı şiirde, şair, yine kendi lirikasının içinde, caz çağrışımlarıyla dolaşıp bir
şiir üretmiş. Eleştirilere açık, üstüne daha çok yazılabilecek bu kitap, ilgiye değer bir yapıt. Yazımızı
'Boyacı Uskumru'dan birkaç dizeyle tamamlayalım.
teğet geçiyor ömrüme vapurlar/ parmaklarımın ucunda yanarken gece/
göçebe kadınlar uzak iklimlere/ bekçi oluyorlar deniz fenerlerine
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