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SÖYLEŞ İ

Hayriye Hanım merhaba. “Türkçenin eriyim ister er niyetine ister ha-
tunkişi” diyen Hayriye Ünal, her şeyden evvel bir şair; eleştirmenlik ve 
editörlük şairliğinizden sonra geliyor... İtirazınız var mı? “Kadın şair”, 

“erkek şair”, “şaire” gibi tanımları da doğru bulmuyorum açıkçası. Ben 
Hayriye Ünal’ın, genelde edebiyatı özelde şiiri önceleyen bir tutum ge-
liştirdiğini düşünüyorum. Estetiği daima en tepede tutan, poetikasında 
vadettiklerini, şiiriyle belirginleştiren; hani derler ya nazariyesini pra-
tiğe döken bir şairsiniz. Poetikanızla şiiriniz arasında uçurum olma-
dığını da ilave edeyim. İlk şiir kitabınız Saçları Vardır Aşkın (2000) 
yayımlanalı yirmi yılı aşmış. O tarihten bugüne Hayriye Ünal’da neler 
değişti? Öncelikle şiir birikiminizin genel muhasebesiyle başlayalım di-
lerseniz...

Merhaba. İlk cümlenize itirazım yok. Çok uzun bir zamanı özetlemek 
için ancak bazı başlıklar anabilirim. İlk iki şiir kitabım dirençle karşı-
landı. Aklı ve şüpheyi ön plana çıkaran bir kadın olarak ayrıksı özne 
olarak algılandım. Çok sesli şiir poetikasını yazarak kimsenin gö-
zünde meşru olmak gerekmediğini, insanın kendi meşruiyetini kale-
miyle yaratmak zorunda olduğunu anlattım. Fakat poetika yazan bir 
kadın ülkemizde hiç görülmediği için bu da önce dirençle karşılandı. 
Kendi kuşağımdan erkek şairler “haydaa” türü tepkiler geliştirdi. Ol-
dukça eğlendik, ilkel savaşlar verdik kısacası ama bugün sonuca ba-
karsak poetikam üstüne sağlam basacağım bir zemin olarak yerleşti, 
literatüre girdi. Akademide şimdiden karşılık buldu. Yalnızca benim 
değil birçok şairin de şiirleri ve poetikalarıyla bağlantılar oluşturdu. 
Çok sesli şiir poetikası, kendi zamanının geleceğine dair öngörüde 
bulunduğu için zaman geçtikçe yeni yönleri ortaya çıkıyor.   

Eleştiri yazmayı seviyorum, zihnimi açıyor. Eleştiri alanında yeni 
yöntemler geliştiriyorum. Teknik gelişmelerle birlikte şiir de çok 
farklı alanlarla etkileşim hâlinde değişiyor; hem poetikamı zengin-
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leştirmek hem de eleştirimi geliştirmek 
için bu alanlara hâkim olma gereği du-
yuyorum. Eleştirinin ilgili olduğu tür-
den daha gelişkin olması bir zorunluluk. 
İşin en başından beri “woke” olmayı ge-
rektiriyor. Şiirin içinde yer aldığı kültür-
le olan ilişki haritasını daima güncelle-
yerek zihnimde tutuyorum. Her esinti, 
her çıkış, kendi alanımda hissettiğim 
bir olay olarak ilgim dâhilinde. Dergici-
lik de hem meslek olarak sevdiğim hem 
de haritamı güncellerken kolayca üret-
kenliğime eşlik eden bir iş. Özetle söy-
lemek gerekirse şiirle uzaktan bile ilgili 
olan birçok işi sevgiyle yaptım. Dünyaya 
şiir açısından baktım, birçok ülkeyi de 
yurt içinde birçok şehri de şiir kanalıyla 
gördüm, bir dostum varsa şiir sebebiyle 
tanışmışımdır. Şairliği bir statü olarak 
görme eğiliminde asla olmadım ama bir 
kimlik ve kişilik kazandım şiirle.      

Biliyorum şiirinizle ilgili pek çok şey söy-
lendi, söylenmeye de devam edecek. Hep Tabu’daki söyleşi ve soruşturmalara 
verdiğiniz cevapları baştan sona okudum. Ağzınıza, zihninize sağlık; poetika, 
şiir, eleştiri üzerine epey konuşmuşsunuz. Şiiriniz; Saçları Vardır Aşkın ve Sert 
Geçecek Bu Kış başta olmak üzere, genellikle tahkiyeci ve anlatımcı/narrative 
bir yapıya sahip. Tabii dramatik monologlar, diyaloglar, metinler arasılık, di-
yalojik söylem, tarih, kutsal metinlere atıflar ve yine ilk kitaplarınızda görülen 
varlığı/olguyu mitolojiyle derinleştirme gibi pek çok özelliği bünyesinde barındı-
rıyor. Peki düzyazı şiir tanımlamasını doğru buluyor musunuz? Şiirinizin tahki-
yeci ve nesre yaklaşan yönlerinin şair/öznenin kadın oluşuyla bir ilişkisi var mı? 
Deneysel ve görsel şiirlerin yer aldığı Yüz Sene Daha’dan örnek vereyim: “Kasıt”, 

“IRL” “Koku”, “Enfekte” gibi şiirlerde deneyselliğin sinir uçlarında, dorukların-
da geziyorsunuz. “Bir Otoyol Liriği” adlı şiirde “Böylelikle lirik şiir için yeni bir 
form geliştirdiğimi fark ettim. Lirik çünkü tamamen iç dünya kaynaklı. Coşkusal 
tepkiden yola çıkan, ama coşkusal tepkinin ve duyusal zaafın şiirle bağlantısını 
netlikle kesen bu form bir ilişkisizlik ve bağlantısızlık doruğu.” diyorsunuz.  Bu 
nasıl bir sentez?  Kendi şiiriniz bağlamında düzyazı şiir tanımlamalarını nasıl 
yorumlarsınız? 

Sorunuz o kadar toparlayıcı ve güzel ki yanıtı da içinde. Bu yüzden bu yanıtta 
yalnızca “düzyazı şiir” kavramına değinmek isterim. “Düzyazı şiir” tanımını 
doğru ve gerekli buluyorum. Kendi şiirlerim için değil yalnızca müstakil bir 
yazınsal tür olarak var ve iyi örnekleri var. Fransız şiirinde Baudelaire’den ön-
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ceye uzanıyor tür. Bizde de Tanzimat’tan bu yana örnekler sergilenmiş. Ece Ay-
han, İkinci Yeni içindeki en dikkat çekici mensur şiir şairi. Düzyazı veya men-
sur şiir türünün öykünün özelliği olarak tahkiye ile ilgisi yalnızca görünüşte-
dir. Yani hikâyenin şiire yerleşmesi başka şey [destansı/epik şiir], düzyazı şiir 
[poème en prose] başka şey. Bu bir ayrım. Bir başka ayrım da şu: şiirsel düzyazı 
[prose poétique] ile ayrımı. Batı’da 18. yüzyılda şiirsel düzyazı yerini düzyazı 
şiire terk eder. Yeni türün özellikleri: sıkı doku, kısalık, etki yoğunluğu, orga-
nik birlik. Bununla birlikte bugünden baktığımızda örneğin Ulysses’in 8 say-
falık son cümlesini bir düzyazı şiir olarak değerlendirmek mümkün. Türlerin 
sınırları melez türler için her zaman tartışma yaratır. Bu tartışmaların verimli 
olduğuna ve mensur şiirin de özgürlük sağladığına inanıyorum. Düzyazı şiire 
dair 800 küsur sayfalık kitap yazan Suzanne Bernard “…düzyazı şiir basit bir 
şiirsel biçim yenileme girişiminden çok fazla bir şeydir: İnsan zihninin bir hak 
dayatması, bir hak davası ve insanın kendi yazgısına karşı hep yeniden başlat-
tığı bir savaşımın ifadesidir.” der (çevirerek aktaran Özdemir İnce).

Hayriye Ünal’ın sözünü sakınmayan ve cesur tavrı şiirinin ayırıcı özelliklerinden 
biri. Sert Geçecek Bu Kış’taki (2006) “Otel” şiirinde sesini yükselten bir özne ile 
karşılaşıyoruz: “İÇİMDE BİRİKEN EFSÛS/ EFSÛS ÜNLEMİNİ/ÇAĞIN RUHUNA 
DOĞRU KUSACAK” Bu özne kimi zaman sözünü sakınmadan keskinleştiriyor: 

“Bir osman bir başka osmanı boğmadan önce/Kadınlara gizliden kına geceleri 
bağışlayan/İki köyü birbirine bağlayan eşkin atın eşliğinde/Hiç görmediği eşine 
kavuşan/Bir yaramaz hayriye ünal ötekine ulanmadan/ İKİZİNİ ALIP SATAN 
EY OSMANLAR ORDUSU/DEĞİŞECEK OSMAN VE HAYRİYE OLMAK!”. Şimdi 
Aşk Ebediyyen Değişir’deki (2013) “Derin Aşk” şiirinde de “aşkım öyle güçlü 
ki aşkım ateşli silahlardan/yakıcı diye kardan şömineden çakmaktan/ çıkardım 
ana karakterimize yazılan mektuptan/bütün imaların şüphelerin jestlerin yerle 
bir ettiği inançtan sonra gözden/çıkarabilsem seni bir an bile gün saymam” di-
yorsunuz. Şiirinizin bu delişmen ve yüksek sesli, yer yer de kaotik gerilim yaratan 
şiddetli havası hakkında neler söylersiniz? 

Şiir, bende iletişimin imkânsızlığını anlayınca başladı. O zaman “imkânsız” 
diye saptamadım; yani ümitsiz değildim. Sadece ne kadar bağırırsan bağır 
duyulmadığını anlayınca “yaz” dedim. Artık sesim duyulsun talebi yoktu. Se-
vilmek, kabul görmek gibi herkesin az veya çok tattığı şeyleri yaşayınca “an-
laşıldığını” hisseder insan. Bu sadece bir histir. Benzer yaşantıları deneyim-
leyen canlılar, kısmi özdeşleşme yaşarlar. Bir duyguyu veya bir düşünceyi bir 
de “anlamak istemeyen” birine aktarmayı deneyin. Hiçbir gelişmiş dil işinize 
yaramaz. Vokabüleri en gelişkin adamın bile bütün iyi niyetine ve çabasına 
rağmen kişiliğimizin sınırlarında, dışımızda kaldığını anlarız. Kurallar düzeni, 
şifre ve kodları olan ortak dilin, ortak işaretlerin içinde bütün iletişim biçimle-
ri gürültüye dönüştüğünde duyduğumuz bir ses var: O şiir. Bazen bir gösterge, 
bazen bir şekil, bazen ritim. Otoriter anlamların -tek doğrucu- egemen dün-
yasında skandala dönüşme riskiyle dolu kişiselliğimiz. Bu, çok değerli. “Koca 
adamlar”ın “şiddet dolu” dünyasında, matbuatta, kurumsal birçok dilin kesiş-
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tiği yoz alanda çürütülme tehdidi altında 
var olmaya çalışan tek bir ses. Ki kalaba-
lık onu hakikat olarak duymaya hazır ol-
duğunda çoğu zaman o cılız ses karşının 

“yanına da geçmiş” olur. Geçmese de “geç-
ti” denir. Şiirsel hakikatin toplumlar için-
de böylece lokalize olması şiirin kuşaklar 
boyu “Şiir” adı altında sürmesinin de 
açıklamasıdır. Şair kadının “Değişecek!” 
yemini şiire niyetin sürmesini sağlayan 
bir ahittir.   

Yüz Sene Daha’da (2018) Zarifoğlu’nun 
“Başım Eğik Dilim Kapalı Gözler Kançanağı 
Anlamında” şiirine “hipotekst” ile müda-
halede bulunuyorsunuz. Akademisyen Gök-
han Tunç, “Azaltarak Çoğaltmak: Hüseyin 
Cöntürk ve Hayriye Ünal’ın Hipertext Uy-
gulamaları” başlıklı makalesini “Ünal’ın 
Zarifoğlu’nun şiirini seçmesi her ne kadar 
saygı boyutu içerse de Ünal, şairden daha 
iyisini kendi malzemesiyle yazma gayretin-
dedir. Böylelikle Ünal, selefi olan Zarifoğ-

lu’na karşı estetik bir meydan okuma çabasındadır. Zarifoğlu’nun İslami içeriğe 
sahip, ‘hakiki aşkı’ dile getiren şiirini sadece kelimelerini çıkararak dönüştürmüş, 
kendi şiirleri çizgisine taşımıştır. Ünal’ın hipertextinde aşk dünyevileşmiş ve şa-
irin daha önceki şiirlerindeki anlama dönüşmüştür.” cümleleriyle bitiriyor. Bu 
tespitlere katılıyor musunuz? 

Evet, Gökhan Tunç çok güzel tespit etmiş. Ben şiirin dünyevi olduğuna kanaat 
getirmiş biriyim. Aşk da öyle. Estetik meydan okumanın yanı sıra hipertekst 
çalışmam, şiiri de aşkı da yeryüzüne çekme çabası idi. Sanat alanındaki me-
tafizik boşluğun ileri yaşlarda ölüm korkusu sebebiyle doldurulduğuna inan-
mamız için elimizde oldukça malzeme var. Bu, kınanacak bir durum olmadığı 
gibi taliplerini de yaratabiliyor. Fakat sanat ve şiir alanında kafa yoranlardan 
üretecekleri “idea” ve kullanacakları malzeme konusunda samimiyet bekle-
mek hakkımız. İnsanlara fikirlerle tesir etmek ve ideolojinizin yanına çekmek 
için şiiri savurganca kullanamazsınız. Zarifoğlu böyle yaptı demiyorum, ko-
nuyu genelleştirerek yanıtlıyorum. Dinlerin kendi kutsal kitapları var. Yok ki 
senin yazına ihtiyacı. Hatta ilmihâlleri, fıkıh, kelam vb. gibi dünyayı da kucak-
layan çok geniş reçete kitapları var, çokluğuna şaşarsın. Şiirle o sahada onlar-
la yarışamazsınız. Şiir deplasmanda zaten yarışa girmez. Dolayısıyla şiiri şiir 
olmaktan çıkarmayın, diyorum. Zaten şiir olmayan pek çok yazılı ürünü tüke-
tebilirsiniz, diyorum. Şiir gibi göstergeler ağı içinde keşiflere çıkacak çok yön-
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lü, cesur, amacı kendine içkin bir yapıyı 
“çekiç” veya “balta” gibi kullanmaktır bu. 
Git çekiç ve balta kullan. Şiiri sal. 

Poetika ve teori üzerin(d)e daima düşü-
nen bir şairsiniz. Poetika, teori, eleştiri 
çalışmalarınız, kendi içerisinde tutarlı 
ve son derece özgün teklifleri bulunan; 
öyle böyle değil, oylumlu, cüsseli kitaplar. 
Eşikteki Özgürlük Çoksesli Şiir (2011), 
Tahlil Tahrip İnşa (2014) ve Başkasının 
Sınırlarında Şair’i (2016) okuduğumuz-
da bunu çok net görüyoruz. Bugün der-
gilerde, eleştiri-inceleme başlığı altında 
yayımlanan yazılara ve poetik metinlere 
baktığımızda; -istisnalarına rastlamakla 
birlikte- genellikle ele alınan metni bir teo-
riye dayandırma, teorinin ilkelerini metne 
monte etme gayretleri hiç şüphesiz sizin de 
dikkatinizi çekmiştir. Takdir edersiniz ki 
akademik inceleme ve eleştiri makalelerin-
de de durum pek farklı değil. Oysa Batı’da; 
Eagleton, Bakhtin, Paul de Man, Northrop 
Frye gibi teorisyen ve eleştirmenlerin yazılarına baktığımızda metinden teoriye/
felsefeye doğru bir yol izledikleri anlaşılıyor. Sizin yukarıda zikrettiğim eserle-
rinizde de edebî metinden hareketle teoriye doğru ilerlediğiniz; yani metni/şiiri 
merkeze alarak, malzeme odağında teori ürettiğiniz, poetik fikir ve düşünceler 
geliştirdiğiniz görülmekte. Metindeki/şiirdeki şifreleri çözmek, kilitleri açmak 
için kendi anahtarınız var. Haksız mıyım? Buradan da eleştiriye yöneliyorsunuz 
ki Eşikteki Özgürlük adlı “Çoksesli Şiir” poetikanız Tahlil Tahrip İnşa’dan ev-
vel çıktı. Bu poetik dengeyi nasıl yakaladınız? Eleştirmenlerin veya şiir üzerine 
yazanların ihmal ettikleri neler, göz ardı etmemesi gerekenler neler?

Şiirden teoriye doğru, oradan da eleştiriye doğru gidiş tek yol değilse bile ben-
ce en pratik yoldu. Kendi anahtarım yoktu, ben anahtar yaptım. Bu şiir dediği-
miz esrarengiz yapı nasıl ortaya çıkıyor, diye sorduğunuz anda teorik düşün-
me başlıyor. Poetik düşünme, cevabı ezbere bildiğiniz bir formülün ispatını 
yaparak ana gövdeyi görmek gibi. Kendime her yazdığım şiiri inceleme ödevi 
verdim, sonra kitaplarım çıktıkça şiirlerime gelen eleştiriler de bazı cevaplar 
üretmemi gerektirdi. İnsanız, etkileşim doğru bir kanal. Poetikam da diyalog-
cu bir poetika. Şiirin ikna etmesini önemserim. Poetika yazmak, kendimi de 
ikna ederdi. Eleştiri ise bambaşka bir zevk. Aklın tatminini sağlıyor. Üç sahada 
denge peşinde olmadım. Birbirini getiren şeyler, şiir yazarken eleştiriden, eleş-
tirirken şair olmaktan ayrılmıyor zihin. 
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Eleştiri yazacak kimselerin hem şiir ta-
rihini, akımların oluşumlarını, sosyolo-
jik yapısını bilmesi hem de konu nesnesi 
yapacağı şairin dünyasını, koşullarını iyi 
kavraması gerekir. Bu ön koşulu sağladık-
tan sonra konu nesnesi seçimini yapar-
ken adaleti gözetmesini ve metni önce-
lemesini bekleriz. İdeolojik kayırmadan 
kaçınan pek az eleştirmen var. Çoğunluk-
la eleştiri mekanizması, yazık ki iktidar 
kurma çabasına dönüşüyor. Çünkü ner-
deyse tek ödülü o keyif. Basit bir örnek 
vereyim: 2003 yılında çıkan şiir kitabıma 
dair 10 civarında eleştiri yazılmıştı; hepsi 
de üzerimde eril iktidar kurma çabası içe-
ren, “kötüleyici” yazılardı. 2018 yılında 
çıkan Yüz Sene Daha kitabıma dair cüm-
le kurabilen tek bir eleştirmen çıkmadı. 
(Bu yargıda Gökhan’ı dışarıda tutalım, 
kitabı inceledi o). İktidar kurma olasılığı 
olmayan sahada eleştirmen ya tamamen 
olumlayıcı olacak ki kendi pozisyonu 
yara almasın ya da susacak. Bu sebeple 

ortalamayı temsil eden şairler hakkında daha kolay yazılıyor. Çünkü orta bant 
çok geniş, oradaki hareketlilik eleştirmenin konforunu arttırıyor. Ayar tab-
losu elinde. Bir de kabul görmüş, ölmüş şairler hakkında daha kolay yazıyor 
çoğu eleştirmen. Bu da riskin az olduğu bir alan. Özetle eleştiri sahası kurak 
diyebiliriz. Eleştirmenlerin risk alması gerekir, bir. İki, dünyadaki ve şiirdeki 
değişimi kavraması, izlemesi gerekir. Yeni bir eleştiri dili icat edebilmeli. Şura-
da bunun geniş yanıtı var: “Eleştirinin Yeni Yasaları” (bkz. Buzdokuz 2).

Edebiyat tarihi tamam da “şiir tarihi”ne ne demeli? Buzdokuz’un ilk sayısındaki 
“Özgür Kuşun Eti” başlıklı yazınızda şiir tarihinin işlevi ile ilgili önemli teklifler 
sunuyorsunuz.  Yazının bir yerinde şiir tarihi hakkında “Akademiyi yutup haz-
metmiş, posayı akademiye bir süre üzerinde konuşsunlar diye iade etmiştir; on 
binlerce kişinin geçimini sağlar. Yalnızca Tanpınar sayesinde karnı doyan yüz-
lerce kişi mevcuttur. Şiir tarihi, eleştirmenleri senelerce çalıştırmış, ürünlerini 
akabinde metaa çevirip yayıncılık ticaretine devretmiştir.” diyorsunuz. Başkası-
nın Sınırlarında Şair’de de (2016) dile getirdiğiniz “şiir tarihi” kavramını biraz 
daha açabilir misiniz? Edebiyat tarihinden bağımsız bir şiir tarihi olması gerek-
tiğini mi savunuyorsunuz? Öyleyse şiir tarihi yazılırken nasıl bir yol izlenmeli? Bu, 
belki akademinin meselesi. Ancak meseleye içeriden bakan bir şair ve eleştirmen 
olarak bu soruya sizin daha farklı cevaplar verebileceğinizi umuyorum. Malumu-
nuz “içeriden”lik önem arz ediyor, şair olmayan eleştirmenler de var...
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Şiir tarihi, ortalama alma makine-
sidir. Kabul gören şairleri alıp baş 
tacı yapar ve onları insanı bezdire-
cek denli okutur. Hemen beri yanda 
aynı kalitede birçok şairi gömerken 
yapar bunu. Şiir tarihi, politik ta-
rih gibi, savaş tarihi gibi galiplerin 
yazdığı bir yazıdır. Ben şiir tarihi-
ne şüpheyle yaklaşırım. Onun bir 
manipülasyondan ibaret olduğu-
nun bilincindeyim. Fakat benim 
şüphemin tek önemi, bizden sonra 
yazılacak tarihe etki ettiğim kadar-
dır. Ben de bir fert olduğuma göre 
mutlak adaleti tek başına getirecek 
değilim. Başkası için ben de tartış-
maya açık kalacağım. Ama gömül-
mekten kurtarabildiğimiz her şiir 
kârdır. Eleştiri yazılarımızla dikkat-
leri toplayacak bir yetenek varsa ve 
bu yetenek belki de küsecekse onu 
sahada tutmak gibi insani görevle-
rimiz var. Yazınsal üretim yanında 
dergicilik yapmamın bir sebebi de 
bu; kötü ortam şartlarında üretimini tartamayan yeteneklere zemin sağla-
mak, iyinin kriterlerini yükseltmek. Şiir tarihini yok saymak gibi çocukça bir 
teselli ile avunamayız. Karikatürize ederek ifade edebiliriz: Şiir tarihi, kurum-
sal kokuşmuşlukların hepsinden (okul/akademiden, basından, ödül mekaniz-
masından…) negatif payını alır. Felsefe ve akıl azaldıkça şiirin metafizik etkisi 
yükselir. Eleştirinin değeri bilinmez. Düzyazı karalanır. Mizah kaybolur. Son 
yıllarda kurumsal olmayan nispeten özgür mekanizmaların da (örn. Sosyal 
medya, Youtube, bireysel yayıncılık…gibi) poetik alan için kokuşmuşluğu ve 
düzeni koruduğunu -çünkü çoğunluğun yolunu izlediğini, dijital kitsch kavra-
mına denk düşen üretimle tanımlanacağını- görüyoruz. Bu mecralarda mizah, 
yükselme fırsatı bulduğu için hepten umut kesmemek gerek, ama dijital mec-
ralarda düzyazısal akıl, çarpıtmalar kadar itibar görmüyor. Özgür mecralar-
da saldırganlığın, siber zorbalığın, anonim kötülüklerin de hızla etki etmesi 
konuyu insan tekine getiriyor. Demek ki niteliksizliğin yegâne sorumlusu ku-
rumlar, yasalar, ölüler, tarih, şu bizden önceki “her şeyi berbat etmiş ataları-
mız” değil bizzat yaşayanlar da. Basit ve apaçık gibi görünse de birçok insanın 

-sorumluluk almamak için- bu kanaati taşıdığını görüyoruz. Demek oluyor ki 
toplum olarak neysen kurumların da o, bir dilin ait olduğu evrendeki tüm par-
çalar bir bütün olarak çalışıyor. Hiç değilse şunda anlaşabiliriz: Bir şeyi değiş-
tirme fırsatı olan tek özne, yaşayan öznedir. Şiir tarihini yazacak el, adil olma 
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fırsatı olan, yeni şeyler yarat-
ma fırsatı olan yaşayan öz-
nenin elidir. Benim, sizsiniz, 
ve diğer yaşayanlar. Dünya 
tarihine bakın; yeterince 
isteyenler, her şeyi değişti-
rebilmişler. Sonradan yine 
yozlaşacak olsa bile daha iyi-
sini özler, ister ve getirmek 
için çabalarım. 

Gelelim Buzdokuz’a.... Baş-
ta sizi ve çalışma ekibinizde-
ki arkadaşlarınızı Türk Dili 
dergisi ve okurlarımız adına 
tebrik ediyorum. “Estetik/po-
litik alandaki çıkara dayalı 
ittifaklara karşı ileri şiiri sa-
vunacak bir kale” olarak ni-
telendirilen Buzdokuz, “Şiir, 
Teori, Eleştiri” sunumuyla 
yayın hayatına başladı. Üs-
telik hâlâ içinde bulunduğu-

muz salgın günlerinde ve neredeyse bir yaşını doldurmak üzere... Her şeyden önce 
görselliği ve cezbedici kapak tasarımları, içeriğindeki entelektüel duruşu, dijital 
kültür içinde yaşayan bireyi gözetmesi ve genç şairlere öncelik vermesi gibi pek 
çok özelliğiyle öne çıkan Buzdokuz hangi kaygı veya gerekçelerden ortaya çıktı? 
Okuruna ve şiire ne vadediyor?

Öncelikle takdirinizden dolayı kendi adıma ve son derece kıymetli kişiler-
den oluşan takımımız adına teşekkür ederim. Buzdokuz’da estetik beğeninin 
çıtasını yükseltmeyi ve şiirin alanını genişletmeyi hedefliyoruz. Kolektif bir 
anlayış içinde şiire dair heyecanımızı okura aktarmak istiyoruz. Buzdokuz bir 
atölyedir; katılan herkesin her sahada arayışları ve bulgularını getirdiği yerdir. 
Buzdokuz bütün unsurlarıyla bir sürekli oluş hâlindedir. Her sayımızı ilk sayı 
heyecanıyla hazırlıyoruz. Buzdokuz’da kimse diğerinin ideolojisine göre hare-
ket etmez, kendi dünyada özgür bulunuşunu deneyimler, şiire ve teoriye dair 
sahici ilgileri esas alır. Bu şekilde genç-yaşlı ayrımı yapmaksızın birlikte öğre-
niyoruz. Gelecek bize doğru hareket hâlindedir; en güzel karşılayıcı olmanın 
yolu ona doğru harekettir. Buzdokuz geleceğe doğru, gelecekle göz göze gelmiş 
bir koşucudur. Topluluk ve grup bültenlerine dönüşen, sahibinin sesini yan-
kılayıp duran matbuatın çorak dünyasında şairin kendi sesini duyacağı bir 
akustik yaratmak istedik. 
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Buzdokuz’un ikinci sayısında, “geleneği değil, yerleşik beğeni kalıplarını sarsa-
cağı” öne sürülen “ileri şiir” hakkında “Biz, ileri şiiri gündelik hayatta maruz 
kaldığımız her türden taarruza karşı insanca karşılıklar üreten bir makine ola-
rak düşündük.” kaydı düşülüyor. Bu çerçevede ileri şiir kavramından anlaşılması 
gereken nedir?  Yeni bir hamle mi? Modern şiiri, eleştiri ve teori ile güncelleme 
olarak mı algılamalı? 

“Modern şiiri güncellemek” hatalı bir değerlendirme olabilir. Modern tahak-
kümün yıkılışını Ihab Hassan “Orfeus’un parçalanması” imgesiyle ilan etmiş-
ti. Yani daha ötedeyiz. Post-modern, karşı-modern, hazır-nesne, anti-estetik, 
parçalılık, temellük, çok seslilik, gelip geçicilik gibi üzerine düşünülmesi ge-
reken birçok kavram var. Şiiri sanattan bağımsız düşünemeyiz. Kendini dü-
şünen, kendi üzerine düşünen [self-reflexive] bir şiiri hayal etmek zorundayız. 
Bizim başat teklifimiz, yapılmışların farkında, retrospektif bir bilince sahip 
olup ileri atılım yapan [projectile], progresif, şiire yeni mecralar kazandıran 
bir şiir bilincidir. John Cage’in “4’33” adlı eseri dergi isim adaylarımızdan bi-
riydi, bir yerde böyle bir eser ortaya konduktan sonra hiçbir şey değişmemiş 
gibi yapamayız. Maleviç’in karesine doğru akan nehrin içine girmeden bilek 
gücümle iyi resimler çizebilir, yeterince sözcük dağarcığım varsa hikmetli, öl-
çülü, vurucu sözler edebilirim. Ama tanıdık normlarla yine alışıldık bir şeyler 
yapmak kendimi kandırmaktır. Şiir, bu tutuma yabancıdır. Bunu yapanların 
şiirle uğraştıklarını söylemelerinde sorun vardır. Bu yolu seçerek yani zaten 
duymak istediğini kitleye -bilhassa kitsch tüketime düşkün olan orta ve alt 
kültür sınıfına- vererek mevcut doxa’ları bir kez daha pekiştirmektense aşina 
normlara dirilik getirecek tarzda bir fark ekleyebilirim. Biz ileri şiir kavramını 
Garip’ten aldık, onun olgun örneklerini İkinci Yeni’de okuduk. Şimdi bu far-
kındalıkla, ona çıkarsızca bir fark ekleyerek şiire yepyeni alanlar kazandırma 
fırsatına sahibiz. 

Dergide; “Şiir ve Çıkarsızlık”, “Mitten Yana Mite Karşı”, “Sonsuz Montaj”, “Bülent 
Keçeli” gibi özgün dosyalar hazırlandı. Aynı zamanda; Nico Vassilakis, Kerstin 
Hensel, Anthony Etherin gibi yabancı şair ve sanatçılarla yapılan söyleşilere yer 
verdiniz. Buzdokuz, kullandığı dil ve teorik terminoloji ile yönünü tamamen Ba-
tı’ya dönmüş izlenimi veriyor. Ne dersiniz? 

Ayrıca Türk şairler Komet, Güven Turan ve Murat Üstübal ile de söyleşiler 
yaptık. Tarihsel avangart ile avangardın kökleri Batı’da olduğundan Batılı sa-
natçılara ağırlık veriyoruz. Coğrafyayı yönlere bölüp bundan siyasal sonuçlar 
çıkarmak gerekmiyor. Kaosun hüküm sürmediği, nispeten sistemin oturdu-
ğu ülkelerde sanat ve edebiyat, oyuncul işlevine daha hürmetkârdır. Tersine 
kaos olan ülkelerde edebiyatçıların mesihvari rollere büründüğünü, eserlerin 
de mitselleştiğini, yani bir anlamda ulusal alegorilere dönüştüğünü görüyo-
ruz. Bu bir yazgı. Kimsenin gücü bireysel olarak bunu değiştirmeye yetmese 
de kolektif bir bilinçle bu mantığa karşı konabilir. Söz gelimi bir dergi -bilhas-
sa Buzdokuz gibi patronaj sorunu olmayan, bağımsız, ideolojik adanmışlığı ol-



28 TÜRK DİLİ AĞUSTOS 2021

mayan bir dergi- coğrafyanın buyruklarının geçerli olmadığı bir ada gibi dü-
şünülebilir. 2000’li yıllarda Jameson’ın ünlü makalesi etrafında çok tartışıldı 
ulusal alegori konusu. Oğuz Atay’ın meşhur Tutunamayanlar kitabı bile tüm 
estetik iddiasına rağmen bir ulusal alegori olup çıktığı için bugün güncelliği-
ni yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sanatçı bu yazgıdan ne kadar kaçabilir 
emin değilim doğrusu. Ama biz Buzdokuz’da özgürlüğü düşleyen bir dergi ola-
rak bir bakıma kendini oyunda unutan bir çocuk gibiyiz. Sonuç elde etmeyle 
ilgilenmeden süreçle meşgul olmayı ima eden “çıkarsızlık” kavramı yola çıkış 
amacımızdır. Doğallıkla yolumuz Etherin gibi şairler ile kesişiyor, yazdıklarını 
beğensek bile Kabbani ile değil.   

Buzdokuz’da; “Caps Lock”, “Enter”, “Prt Sc”, “Ctrl+A”, “Ctrl+S”, “Ctrl+F”, “Home, 
End” gibi bilgisayar klavyesindeki tuşlardan esinlenilmiş bölümler var. Benim 
çok ilgimi çekti açıkçası. Bu bölümlerin derginin alt başlığı olan “Şiir, Teori, Eleş-
tiri” ile nasıl bir ilişkisi var? Bu bölümler oluşturulurken neleri gözettiniz? 

Bilgisayar hayatımıza girdikten sonra önce üretimi etkiledi, elle ve yavaş ya-
zarken tuşlarla ve yazboz kolayı olan dosyalarla tanıştık; sonra okuma alış-
kanlığımızı etkiledi, yataydan dikey ekran okumaya başladık. Sinemaya git-
meyip evde bilgisayarımızda film izledik. İstediğimiz yerde durdurup mola 
verdik. Sayısız e-kitap, internette sınırsızca sörf imkânı elde edebildik. Ufak 
rahatsızlıklarda sağlık ocağına gitmeye gerek duymayacak kadar tıbbi bilgiye, 
prospektüse, her üründe versuslu yorumlara eriştik. Benim yaşımdakiler için 
geçmişteki kıt kaynaklarla kıyaslanınca bir hükümranlık idi bu. Araştırmacı, 
yazar, meraklı bir şair için bir tür yeryüzü cenneti. Klavye harflerle donatıl-
mış bir kumanda merkezi. Ortalama bir yazar 8-9 komutla çalışır ama klav-
yede yüzlerce kısayol var. Gezegeni en hızlı şekilde komutları bilerek ve özel 
komutlar da atayarak dolaşabilirsiniz. Biz işin mühendisliğini konuşmuyoruz 
tabii; ama şairler açısından bu şifreler, onların açtığı kanallar, Ali Baba’nın ha-
ramilerin mağarasıyla karşılaştığı ilk şaşkınlıktır. Buzdokuz’da temel olarak 
bölümler ürün (şiir), eleştiri (yazı), teori (dosya ve söyleşiler) şeklinde 3 ana 
akışta ilerliyor. Dosyalar Buzdokuz’un can damarıdır; “Home” dedik. Teoriye 
alan açan bu dosyaları ev gibi düşündük. Eleştiriyi büyük büyük harflerle ya-
zasımız vardı; Caps Lock dedik. Şiir tarihine kalsın, geleceğe aktarılsın istedi-
ğimiz şairlerle olan söyleşilerimize Ctrl+S dedik; “seyvledik”, koruduk. Hiçbir 
dergide olmayan bir şey yaptık; bir kaçış alanı yaratıp ona Esc dedik. Tam bir 
oyun alanı olan bu bölümün teşvikiyle beklenmedik nitelikte işler üretilmeye 
başlandı. Esc alanı dergiyi bir bakıma matbuattan elektronik mecraya taşıdı. 
You Tube hesabı, sosyal medya ağları ve web sitemiz aracılığıyla yeni ve etkile-
şimli bir kolektif alan üretti.   
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Peki küresel salgın edebiyatı ve şiiri nasıl etkiliyor? 

Dijital yayınlar artıyor, kapanıyor, yeniden açılıyor. Evin iyi geldiği ve gelme-
diği insanlar var. Salgın olsa da olmasa da küreselliğin getirdiği “küçük bir 
yerdeyiz, sıkıştık, gezegen artık bizim hapishanemiz” hissi bir süredir tedirgin 
ediyordu. Salgının ardından yaşantımızı sürdürecek kadar -yani üreteceğiz- 
emniyet hissi, dostlarımızla birbirimize sarılmayacak kadar korku hissi -yani 
dayanışma yok olacak- temin edildiğine göre insan soyu için çanlar çalındı. 
Her şey şiirin yakıtıdır, iyi hatta efsanevi şiirler gelecektir. Bana tehlike de te-
dirginlik de şiir olarak dönüyor.      

Son soru: Şu an tezgâhta ne(ler) var? 

1-Tahlil Tahrip İnşa’nın ikinci cildini oluşturacak eleştiri kitabı. Bunun için şa-
irler listesi çıkardım. Eleştirilerini peyderpey yazıyorum. 

2-Yeni bir şiir kitabı hazırlıyorum. 

3-Eleştirinin Yeni Yasaları’nı kitaba dönüştürme pratiklerim var. Yasaya yeni 
maddeler ekliyorum. 

Bu keyifli söyleşi ve ufuk açıcı cevaplarınız için hayli müteşekkirim. Ağzınıza ve 
zihninize sağlık. Var olun. 

Kapsamlı hazırlığınız için asıl ben teşekkür ederim. 


