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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Modern yaşam kültürü, belli bir dönemden sonra insanın temas et-
tiği her şeyle ilişkili hâle gelmiştir. Toplumsal alandaki gelişmeler, 
bunun en açık göstergelerinden biridir. Bu gelişmelerden en çok et-
kilenen canlı varlık ise dildir. Dilin zamanla kendi söz varlığından 
kopartılıp yerini daha öz(n)el bir dil anlayışına bırakması, bir “keyfî-
leşmeye” yol açmıştır. Türkiye’de, özellikle 1980 sonrasında yaşanan 
kültürel ve toplumsal gelişmeler bu durumu tetiklemiştir. Bu yıllar, 
ülke adına, modern yaşamın iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı yıl-
lardır. Dönemi yakından takip etmiş isimlerden birisi olarak Nurdan 
Gürbilek’in şu görüşü büyük bir önem taşır: “Türkiye’de 1980’lerin 
kültürel iklimini tanımlayacak ilk kavram ‘sözün bastırılması’ysa 
ikincisi mutlaka ‘söz patlaması’dır. Çünkü … neredeyse baskı döne-
minden çıkıldığı yanılsamasını doğuracak yaygınlıkta bir söz, imge 
ve görüntü patlaması yaşandı.” (Gürbilek, 2016: 21)

Anlaşılacağı üzere çeşitli nedenlerle bastırılan söz, şartlar yumuşatı-
lınca modern yaşantının “bireysel” alanından seslenmeye başlamış-
tır. Şiir de bu alanın önemli bir belirleyicisi olarak dönemin atmosfe-
rinden etkilenmiştir. Örneğin 80 döneminde şiir yazan ve yazmayı 
sürdüren bazı şairler, imgeyi yeniden keşfetmiş ve ona yeni bir kim-
lik kazandırmaya uğraşmışlardır.

Esasen Türk şiirinin imgeyle tanışması; 1950’li yılların ikinci yarı-
sına, özellikle de İkinci Yeni hareketine denk gelir. İmge, başlarda 
çeşitli yönleriyle tartışılmış; devamında, edebiyat kanonunda mer-
kezî bir yer edinmiştir. Armağan’a göre (2019: 213), çoğul yorumlara 
kapı aralayan kullanımları önlemek için imge önce dizginlenmek is-
tenmiş; sonraları “iyi”, “doğru”, “başarılı” imge olarak okurun anlam 
transferini hemen fark edebildiği bir anlayış tercih edilmiştir. 
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Birinci imge anlayışı, yer yer politize olmasından ve ideolojiye dayanmasından 
dolayı 80 kuşağı şiiriyle -bazı şairlerin bunu devam ettirdiği görülse de- etki-
sini kaybetmeye başlamış; 90 sonrası şiirle birlikte ikinci imge anlayışı oluş-
maya başlamıştır. Bu durumun oluşmasında, Gürbilek’in yukarıda hatırlattığı 

“söz patlaması”yla “söz”ün “sahih”liğini yitirmesi önemli bir rol oynamaktadır. 
Çünkü “sahih söz”, imge ve imaj kullanımının artışıyla alışıldık, saf anlatımı 
kaybetmiştir. Günümüzde ise artık söz -sosyal medyanın da etkisiyle- akan bir 
görüntü hâlini almıştır. Böyle bir ortam içerisinde, “söz”ün asıl mahiyetinin 
kavranması gitgide zorlaşmakta iken bir söz ürünü olarak şiirin daha çok “saf” 
bir anlatımdan yana tavır alması, şairin haklı bir arayışın peşinden koştuğu-
nu göstermektedir. Nitekim “Söz alanının imajlar tarafından istilası, rollerin 
değişmesiyle ve egemenlikle sonuçlanır ve bu da bizi modern gerçekliğimizin 
bir başka özelliğine götürür: Sözün düşüşüne.” (Ellul, 1998: 191) 

Mehmet Sümer şiiri, böyle bir saf anlatım içerisinden dünyaya seslenmekte-
dir. Bu saf anlatım, “sahih”likle birlik olup mesken tutulacak bir “söz yurdu”-
na doğru ilerlemektedir. Şairin Göz Gürültüsü kitabındaki “Umarsız Sayrının 
Söylediği” şiiri, bu ilerleyişin başlangıç noktası ve insanlığa açıktan yapılan 
çağrısı gibidir. Şiirin bölüm başlarının “dinleyin, ey!” hitaplarıyla başlaması, 
şairin söyleyeceklerinin olduğunun işaretidir. Umar, çareye denk düşmektey-
ken sayrı ise hasta demektir. Şiirde, çare olumsuzlanarak hastanın olumsuzluk 
bildiren durumuna yaklaştırılır. Böylece şiir boyunca çaresiz bir hastanın bir 
şair eliyle konuşturulmasına tanıklık ederiz: 

dinleyin! 
göğün tüm duyguları yüzündedir 
şahinlerin kor yüreklerin bakışlarında 
benimse sözcüklerde atıyor nabzım  
kalbim bir alev topu ağzımda  (s. 11)

Her şey yerli yerinde gibi görünürken kalbin ağızda bir alev topu gibi taşın-
ması, ters giden bir şeylerin olduğunu gösterir. Belli ki şairin nabzı; herkesin 
farkında ol(a)madığı, anlam vermekten uzak kaldığı şeyler için atmaktadır:

yürüyor kentler görüyor musunuz  
karıncaların yürüdüğü ıslak toprakta  
hırçınlık çiçekleri bitiyor tenhalarda  
yıkılışı duyuluyor inleyen bir ağacın 
güneş son kalan bir süvari gibi çarpıştığında (s. 12) 

Her şey, aslında göze çarpmakta ama görül(e)memektedir. Modern yaşam kül-
türü; “göz”ü, izleyen ama müdahil olmayan bir yapıya bürümüştür. Göz, bir 
görsel yığınına hapsedilerek “idrak gücü” dışarıda bırakılırken insanlar, kent 
hayatı ile birlikte değerlerine yabancılaştırılmış, geleneksel yaşam tarzından 
koparılmıştır. Gökdelen tipi evler, karıncaların yürüdüğü toprağı kaplayarak 
oranın yeni söz sahibi olmuştur. İnsanlar, bu değişimi/dönüşümü tüketmekle 
meşgulken şair, güneşi bir kurtarıcı gibi kentin üstüne gönderir ama o da son 
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süvaridir, sonunda yenik düşmeye mahkûmdur. Şair, yanına kelimelerini alır. 
Kelimelerle “söz yurduna” doğru mücadelesini sürdürür. 

Şiirde “dinleyin!” hitabıyla kendine bir muhatap da arayan Sümer, bir yandan 
da kelimelerden sanki bir ordu kurmaya çalışır. Onu savunanın kelimeleri ola-
cağını düşünmektedir. Çünkü kelimeler; şaire o işareti vermiş, bir “söz” vücu-
da getirebilmek için destekçisi olmuşlardır. Şiirdeki kelimeler; saf, suskun ve 
yalın bir hakikati dile getirmektedir: 

dinleyin, bir söz taşıyorum içimde  
kalbimi bir kuzgun kemiriyor hırıltısız sessiz 
kelimeler saldırıyor uykularıma 
gelin bir ateşi besleyelim yangın olalım 
bir yıldızı büyütüp gökyüzü 
sözcüklerden yepyeni bir ülke (s. 14)

Şair, artık herkesin olup biteni bir seyirci gibi izlediği bir dünyada kendisini 
en iyi kelimelerin anlayacağı kanısına varmıştır. Kelimelerden bir yurt/ülke 
kurabilmesi için “söz patlaması”na kapılmadan, imge ve imajlara yenik düş-
meden suskunluğun telkinlerini dinlemesi gerekmektedir. Fakat modern 
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yaşamın her şeyiyle hüküm sürdüğü bir dünyada bunu denemek şairi zorda 
bırakır ve şair içine sığamaz olur. İçinde biriktirdikleriyle suskunluk hâli iyi-
ce keskinleşir. Duyduğu sesler, gördüğü manzaralar, en son onu Zebur’a kadar 
götürür. Hz. Davut’un da okuduğu Zebur’da geçen lirik şiirsel ve kutsal sözler 
(mezmurlar) şaire hem ferahlık verir hem de onun yönünü tayin eder. Şair; 

“çaresiz hasta”nın söylediği sözü, peygamber sözüne vardırmış ve “söz”ü haki-
kat zeminine oturtmuştur: 

ey harfler mülküne uykuyla girenler 
imgeler yurdunda uyuyan esrik güzeller 
duramıyor odalarda geniş meydanlara kaçıyorum 
yalın kılıç gibi kesiyor suskunluk beni 
kulak yırtan bir ses geçiyor içimden 
bir adamın ortasında yeşeren mezmurlar 
bir kitabın içinden yürüyen sözcükler 
gidiyor gibi söz peygamberine (s. 16)

Bu, bilinçli bir tercihin sonucudur. Peygamberler, Tanrı’nın sözünün taşıyı-
cısıdırlar. Tanrı’nın sözü; bütün kutsal kitaplarda imaj ve imgeden uzak, açık 
bir hakikati dile getirir. Dolayısıyla peygamberin sözünün şiire dâhil edilmesi, 
şairin “söz”e hangi açıdan yaklaştığını göstermesi bakımından önemli ipuçla-
rı sunarken ayrıca şiir boyunca konuşan “çaresiz hasta”nın bu sözlerden şifa 
bulması beklenmiştir.

Modern yaşam kültürü, kurduğu sonsuz tüketim ağıyla bir yandan insanı do-
yumsuz hazlara davet ederken bir yandan da kargaşa ve kaos üretir. Özellikle 
kent hayatı, nefes aldırmayan yoğunluğuyla insana “kendi sesi”ni dinleme fır-
satı vermez. İnsan; kent hayatında, yaşadığının farkına varamayan bir yaban-
cı gibidir. Öyle ki ona ait her unsur, kendine yabancı ve kayıtsız davranır. Böyle 
bir yaşamda  “göz”; gören bir unsur olmaktan çıkmış, aynı görüntülere sürekli 
maruz kalmaktan dolayı bu durumu kanıksamış ve tepkisiz bir refleks geliş-
tirmiştir. Göz, kent hayatı gibi bir ayağı görsellik üzerine kurulu bir yaşam 
biçiminde benzersiz bir etkileyiciliğe sahiptir. Nitekim Simmel de “İşitmeyen 
ama gören kişi, görmeyen ama işiten kişiden çok daha tedirgindir. Büyükşehir 
sosyolojisine özgü bir durum var burada. Büyük şehirde insanlar arasındaki 
ilişkilerin ayırt edici özelliği, gözün kulağa üstünlüğüdür.” (Simmel, 2000: 
171) derken bu hakikati vurgulamaktadır. 

Sümer; “Göz Gürültüsü” şiirinde, “göz”ü, bir duyu aktarımı yoluyla “kulak”ın 
duyduğu uğultulu seslere yaklaştırır ve böylece kent hayatının “göz”e hitap 
eden görselliğinin rahatsız edici bir boyuta vardığına dikkat çeker. Artık göz; 
bu yönüyle sıradanlaşmış, gören birisinin dikkatinden tamamıyla uzaklaşmış-
tır. Görmek, sadece bir teselli vermektedir şaire:
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teselliden başka bir şeye yaramadı gördüğüm 
dünya, dişime göre değilmiş anladım 
güneşin yüzüme çarparak uyandırdığı her sabah 
göz kapaklarımızda biriken günlerin ağırlığı (s. 32)

Şaire göre; “görme”nin sadece göze çarpıp geçen bir anlayışa indirgendiği bir 
yaşam kültüründe, “yazma” yoluyla bu durumun açığa çıkarılması pek de bir 
anlam ifade etmemektedir. Aynı şiirin son mısralarında yaşadığı dünya, aslın-
da onu sıradanlaşmış bir “görme” biçimine çağırmaktadır:

-yazmaksa yazdın ama / görülen bir şeydir dünya (s. 33) 

Ancak şairin amacı, dünyayı “dışarı”nın şekillendirdiği bir gözle kavramaktan 
ziyade iç kavrayışı öne çıkarıp “göz”ü, iç’ine doğru da çevirebilmektir. Tam bu 
noktada şairin şu mısraları son derece anlamlı görünmektedir: 

ben hep kalabalık yaşadım kendi içimde 
sessiz dediler kurtulamadım gürültüden  
kimsenin olmadığı odalarda bile. (“Yüzüm Taşra”, s. 36) 

Şairin içinde taşıdığı kalabalık, onun iç dünyasını ortaya koyar. O dünyadaki 
kalabalık, dış dünyadaki kalabalıktan kaçmak için bir fırsattır ve sessizliğe bir 
kapı aralamaktadır. Dışarıdan bakan bir göz, şairi “sessiz” diye itham etse de 
onun iç dünyası ayrı bir düzen oluşturduğundan içindeki kalabalığı pek belli 
etmez. Öyle ki şair, “içindeki kalabalığı” da ayıklamak ister. Bu kalabalık, aklın 
devreye girmesiyle kentin kalabalığıyla karşılaşır. Şair için kent yaşamı, çoğu 
zaman yaşayan bir ölüyü andırır ve ona aradığı sessizliği vermez. Şairin kent-
te yaşadığı durum, bir kayboluş hâliyle sonsuz düşler görmesidir. Bunu sağla-
yan; modern kentlerin dış etkiyi öne çıkaran büyüleyici ve bir o kadar da geçici, 
kısa süreli atmosferidir:

düş ve gerçek iki yapışık 
kardeş gibi dolaşıyor bu ölü kentte 
her sokak sonsuzluğa açılan bir kapı 
her kapı yokluğa kapanan bir girdap 
beynimin labirentinde kaybolan aklım  
bir şehre doğar tenhası yok bir şehre  
                                                    kalabalık  (“Şehir Düşleri”, s. 35)

Şair, geçici “kent düş”ünden uyandığında gerçek kent atmosferini görür. Onun 
asıl beklentisi, ardından bir yaratma edimini başlatacak olan bir sessizlik hâ-
lidir. Bu da modern kentin sağlayabileceği bir imkân değildir. Şairin isteği bel-
lidir: 

senden isteğim Tanrım 
biraz daha sessizlik (“Goethe’nin İsteği”, s. 76)  
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Sessizlik iç’e yoğunlaşmada şaire hazır bir ortam sağladığından, şair de “söz 
yurdu”na ilerleyişini Tanrı’nın sözüne dayandırdığından böyle bir istekte bu-
lunur. 

Bir bakıma sözün, modern kent kültürünün şekillendirdiği bir yaşamda, o 
kültüre ait unsurları taşıması gerektiğine ve herkese bu yaşam kültüründe 
bir hak olarak düştüğüne inananlar, sözü “yurdundan etmenin” eşiğine geti-
rirken Sümer, “söz”ü aslına uygun yeniden inşa etmenin yolunu tutmaktadır. 
Çünkü imajlar, sürekli “görünüş” değiştiren unsurlardır. Tek bir gerçeklikten 
ziyade birden çok gerçeklik oluştururlar. Zihinlerde yer etmenin değil, yer 
etmeden yeni bir sıçrama yapmak istediklerinden modern kent yaşamının 
hız-haz döngüsünün bir parçasıdırlar. Dolayısıyla söz, imge ve imajların içe-
risinde kaldıkça sürekli yeni gerçeklikler ürete-
rek iyice müphem bir hâl alır. İmaj ve imgeden 
yeterince arındırılmış söz ise sürekli aynı yolu 
takip ederek “hakikate” ulaşmanın peşindedir. 
Oysa modern yaşam, suni gerçeklik alanları 
oluşturarak gerçekliğin ürettiği müphemiyete 
göz kırpar. Hakikat yürüyüşüne çıkan “söz”ü de 
kendi safına katmak ister. Bauman’ın da dediği 
gibi (2020: 209), “Müphemlik, düzenli içerisiyle 
vahşi dışarısı arasında atıldığı varsayılan, iste-
nilmeyen bir köprü ya da ayrılma girişimlerini 
sıfıra indirgeyen sızıntılı, geçişmeli bir zardır.”

Sümer’in şiiri; Bir Gökyüzüne Önsöz’e gelindiğin-
de “söz”ü, gökyüzünün kutsal çatısı ile birlikte 
bir koruma altına alır ve modern yaşamın müp-
hemliğinden uzak hakikate doğru yürüyüşünü 
sürdürür.  Kitabın adını taşıyan şiirin ilk mıs-
ralarından itibaren kent yaşamı berhava olmuş, 
uğultu ve karmaşa sona ermiş; şair, kendini “sonsuz bir mavi gök” içine bırak-
mıştır. Modern kent yaşamının içerisinde fark edilmeyen; bu yaşamdan uzak, 
ayrı bir yer tayinini başlatan ayrıntılardır bunlar: 

buradan başlıyor bu oturduğum yerden 
sonsuz mavi bir gök içinde 
bir uğur böceği elimden uçarak kayboldu dün sabah 
bunu görmedi hiç kimse 
çiçeğin yaprağından bir kelebek havalandı 
sonsuz bir mavi gök içinde 
başucumda annem sabaha kadar bekledi 
sabaha kadar allah’la konuştu elleri (s. 9)
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Sümer’in gökyüzünü öncelemesi, onun “söz yurdu”nun mekânı açısından 
son derece önemlidir. “Gökyüzü” kavramı, bu şiirde sonsuzluğu akla getirdi-
ği kadar “söz”ün korunduğu/saklandığı mekân bilgisini de akla getirmektedir. 
Çünkü “söz”e diğer kutsal kitaplarda değer atfedilmesinin yanı sıra, özellikle 
Yuhanna İncil’inde geçen “Söz Tanrı’yla birlikteydi, söz Tanrı’ydı.”  ifadeleri, 

“söz”ün Tanrı katında bulunmasından dolayı kutsal kabul edildiğini ve Tan-
rı’nın himayesinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, Hz. İsa’nın Tan-
rı tarafından göğe kaldırılıp korunmasıyla beraber düşünüldüğünde “söz”e 
verilen kutsiyet daha da artmaktadır. Ayrıca gökyüzü, bütün kutsal kitapların 
yeryüzüne nüzul edildiği bir mekândır. Yine “söz”ün Allah tarafından bah-
şedildiğine inanılmaktadır. Ve yine, insanın kaderinin yazılı olduğu “levh-i 
mahfuz” da oradadır. Şair, tüm bunlardan hareketle şiirin devam eden mısra-
larında çıkacağı bir “büyük yolculuk’tan bahseder. Bu yolculuğun çıkış mekâ-
nı, anladığımıza göre kalptir. Kalp, bütün sözlerin başlangıcı ve sonu olarak 
karşımıza çıkar şiirde. O, modern yaşamın ihtiraslarına karşı bir direnç cep-
hesi kurmuştur. Âdeta bir Nuh Tufanı gibi kaynamakta, çalkantı ve uğultuyla 
dolmakta, bir kurtuluşa doğru yol almaktadır. Şair, kalpteki bu hareketlilikle 
gökyüzündeki “sözün yurduna” -yolculuğun varacağı yere- gitmeye hazırlanır. 
Orası, “söz”ün hakikate kavuştuğu Tanrı katıdır:

gökyüzünü buradan anlatmaya başla 
buradan iki omzumun buluştuğu yerden mesela 
göğsümün altında kaynayan o tufandan 
o bütün kitapların ilk ve son sözü 
bitmez çalkantıdan, dinmez uğultudan 
oradan başlar çünkü büyük yolculuk 
oradan, o gökyüzüne önsöz olan (s. 10)

Nitekim görünmeyen Tanrı, kendini “söz” ile insana duyurur ve kalp vasıtası 
ile de onda yer edinir. Onun sözü imajlarla yüklü değildir, değişime uğramak-
tan uzaktır. Bu yönüyle tektir yani hakikattir. “Ellul’e göre söz hakikat düzle-
mine, imaj ise gerçeklik düzlemine aittir. Ancak hakikat hiçbir duruma ya da 
zamana göre değişmeyen olduğuna göre söz de hakikatin dışında kalmaktadır. 
Ancak bahsedilen söz eğer Tanrı’nın sözü ise bu hiçbir zaman ve hiçbir mekâ-
na göre değişmeyeceği için elbette ki hakikat düzlemine aittir. Mutlak hakikat 
olan Tanrı’ya ulaşmanın yolu da Ellul’ün de söylediği gibi Tanrı’nın sözünü 
takip etmek olacaktır.” (Sancak, 2011: 120) Şairin amacı da Tanrı katındaki bu 
hakikate ulaşmaktır. 

Şair, her şeye rağmen yaşadığı dünyadan bağımsız değildir. Modern yaşam, 
onun “söz yurdu”nu tahrik etmek için sürekli çabalamaktadır sanki: 

bitlis-tatvan arasında bir kuşun vurulduğu gökyüzü 
hep gri çığlıklarla kesilir (“Issız Acun”, s. 12) 
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Gökyüzü, şair için dokunulmasını istemediği bir mekân ve Tanrı katındaki ha-
kikate geçişte bir ara noktadır. Fakat başta savaş uçakları olmak üzere gökyü-
zü, çeşitli hava araçlarıyla seslerin işgaline uğramaktadır. Yine modern kent 
yaşam tarzının ürettiği kirli dumanlar, türlü atıklar, gökyüzüne kadar ulaşa-
rak onun saf ve sonsuz çehresini bozmaktadır. Böyle bir durumda, göğe doğ-
ru bakılınca şairin bahsettiği “sonsuz bir mavi gök”ü görmek, sonsuz bir ufka 
doğru açılmak zordur.  

Sümer, “Karayazgılı Bir Ardıç Kuşu” şiirinde ise “gökyüzüne ön söz” durumun-
daki kalbin de hedefte olduğunu söylemek ister:

sana bütün bunları söylemek istedim 
söylemek istedim dünyanın o dünya olmadığını 
o uçtuğun engin yeşillik yok artık 
göğü delenler göğsümüzü delmek peşinde şimdi (s. 27)

Önceden bak bak bitmeyen geniş ovalar, yeşillik alanlar; artık modern yaşam 
kültürünün egemenliğiyle binalarla, fabrikalarla dolmuştur. Buralar, zamanla 
modern kentlere dönüşmüştür. Özellikle ekonomik gerekçelerle kentlere in-
san akını başlamış; çoğalan diğer imkânlarla birbirine yabancı, daha çok mad-
diyata dayalı bir yaşam şekli ortaya çıkmıştır. Böylelikle modern yaşam an-
layışı maddeyi besleyip büyütmüş, sonra metafiziği de maddi alanının içine 
alarak insanı tamamıyla tek tip bir yaşantıya zorlamıştır. Bu durumda insana 
iki seçenek kalmıştır: ya onun cephesine katılmak ya da karşı cephe oluştur-
mak. Sümer’in seçeneği ikincisidir. Kalbin maddeleşmeye boyun eğmesi, şai-
rin hakikat yolunu iri taşlarla dolduracaktır. O yüzden, göğe karşı yapılanları 
hatırlatarak aynı şeyin “göğsün altında kaynayan o tufan (kalp)” içinde yapıl-
mamasını istemektedir. Çünkü dünya, bildiğimiz o dünya değildir artık!

Bunun için fiilî bir isyanda bulunmak, şairin ruhuna aykırı durmaktadır. Onun 
amacı, öncelikle kalbin kendi içinde başlayan fiilî bir mücadele örneği sergile-
mektir. Ardından modern yaşamın maddi yönde seyreden akıntısına direniş 
göstermektir. Sümer’in direnişi, göz önünde olmayan, ruhi planda olgunlaşan 
bir çabanın ürünüdür ve bu çabanın göz ardı edileceğini bilmektedir. Netice-
de tarih, fiilî bir isyan gösterip kendini “ortaya atanları” -göz önünde olanları- 
yazacaktır. Suskunların, susarak konuşanların hükmü yok sayılacaktır:

bilirim ne kadar da kaçsam gürültüden 
gidecek son konak suskunların yurdudur 
deliliğin tarihidir yazılan kirli duvarlarda 
suskunluğun tarihi yoktur (“Suskunluğun Tarihi”, s. 35)

Sümer, “suskun duruş”unun ardından ruhunun hâlinden haber verir. Ruhu, 
modern yaşantının büyük akıntısının dolaştığı bir ortamda yalnızdır. Ancak 
buradaki yalnızlık; bunalımlı, kasvetli ve itilmiş bir yalnızlık değildir! Şairin 
yalnızlığı; gösterdiği içsel direnişin getirmiş olduğu büyük akıntının dışında, 
seçilmiş bir yalnızlıktır. Belki de Tanpınar gibi düşünmektedir: “Bir de şehrin 
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kendisi ve alışmak. Orada kendime ait saatlere, benim olan bir zamana sahip 
olmak…” (Kerman, 2014: 76) Şair, Tanrı’nın sözü olan hakikate ulaşmak adı-
na zor bir seçim yaptığının farkındadır. Sakin, ne yaptığını bilen bir dönemde 
modern yaşamın tahriklerini de hesap etmektedir. Bu yüzden, her an dağılabi-
leceğini de hatırında tutarken her an ayaklanıp gidebilecek gibi de beklemek-
tedir:

günlerdir evdeyim kimseyle görüşmedim 
hâlimi soruyorsun üzgün serçeden iyi 
bir yaz bulutunun yer değiştirmesi gibi yavaş 
her esintiyle dağılacak kadar güçsüz ama 
yapraklarını tutamayan gelincik gibi  (“Dağınık Yaprakları Ruhumun”, s. 16) 

Son derece içsel (kalbî) olarak yorumlanabilecek bu tavır, modern yaşam kar-
şısında pasif bir direniş olarak görülebilir. Ancak -Ellul’un da hatırlattığı gibi- 

“söz”ü yeniden asıl yurduna döndürebilmek için Tanrı’nın sözünü yani haki-
kati takip etmek gerekmektedir. Söz, imajlarla ve imgelerle yüklü bir modern 
yaşam içerisinde insana hakikat gibi saf bir haber ulaştırmaktan hayli uzak-
laşmıştır. “Şeylerin Düzensizliği” şiirinin son bölümünde, imaj ve imgenin bu 
durumu ironik bir biçimde işlenmektedir. Şeyler, zihnî yapıda hiç bilmedikleri 
bir düzene taşınarak yeni bir imaj ve imge üzerinden tekrar sunulur. Fakat şair 
için bunun bir anlamı yoktur. Çünkü onun “gördüğü” şeyler; canlıdır, hissedi-
lebilirdir, acı bir düzen kuran modern yaşamın bir parçasıdır.

şeylerin düzeninden söz ediyor foucault 
görünen şeylerin görünmeyen düzeni 
benimse gördüğüm şeylerin 
acı vermekten başka yok bir düzeni 
bunca görünüp kaybolan şeyin arasından 
bir o değişmeden kalıyor yeni (s. 62) 

Mehmet Sümer şiiri; bir sessizlik isteğiyle modern yaşam içerisinde imaj ve 
imgeler arasında kaybolup yiten “söz”ü, bir “iç direnişle” yeniden gün yüzüne 
çıkarmanın ve hatırlatmanın isteğini taşır. Bir esriklik hâliyle sadece “dışarı”-
ya bağımlı “göz”ü, “söz” üzerinden tanıklık etmeye davet eder. Bunu yaparken 
anlatım dilinin saf ve yalınlığını isteğine ortak eder. Böylece “sahih” olarak 
inşa etmeye başladığı “söz”ü, kalp ve gökyüzünü sıralı basamaklar şeklinde 
aşarak asıl yurdu olan Tanrı katındaki hakikate ulaştırır. 
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