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DENEME

Kendi Kendine Kısa Sorular ve Cevaplar 

Aslında bu yazı şiire dair bir deneme, bir güncedir. Bakmayın siz 
mülakat biçiminde olduğuna, bakmayın alt başlıkta “Kendi Kendine 
Kısa Sorular ve Cevaplar” yazdığına. 

İlk ne zaman şair olmayı istediniz? Böyle bir kararınız oldu mu? Şiiri 
arayışın kaygısını ilkin nasıl ve ne zaman başlattınız? 

Yalan söylemeye gerek yok. Böyle bir düşünce içimde hep yıllar yılı 
oldu. Kendimi on dört yaşımda, bir odada otururken arkadaşımın 
şiir yazmasına şahitlik ederken buldum. İlk itki, ilk başlangıç çıngısı, 
ilk ateş bu. Etrafa baktığımı ve orada oturduğuma göre benim de şiir 
yazmam, şair olmam gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Evet, 
ilk o zaman kendimi bir şair olarak düşünmeye başladım ve bu be-
nim için çok önemli bir düşünceydi. Tabii şairliğin ne olduğunu bil-
meye bilmeye. Sıra şairliğin ne olduğunu bilmeye gelmişti. Bir iddia 
ile “şair” unvanını kazanmak için önce şiir kitapları almaya, şiiri ve 
şiirdeki şairi tanıma sırasındaydım. Her bulduğum şiir kitabını oku-
dum, çok okudum, ondan vazgeçmek artık benim için çok zor olurdu. 
Bu süreç üniversite yıllarına kadar devam etti.

1987’de, yirmi üç yaşında üniversitede öğrenciyken kendi olmaya ça-
lışan biri olarak bu arayışa katılmayı bir görev ve onur olarak hisset-
tim. Şiir yazarsam nasılsa insanlar “o, şair” diyeceklerdi.  O yıllarda 
tek istediğim buydu, dergilerde şiirler yayımlattım. “İsmail Karakurt, 
artık şair.” idi, şair olduğumu hiçbir zaman söylemesem de. Bundan 
utandım hep utanılacak bir şeymiş gibi. Bu yüzden şair olma fikrine 
alışmam uzun sürdü. 

BAŞKA KONUŞMALAR -I-
İsmail Karakurt
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Şiirlerin yayımlanması nasıl bir şanstı?

İlk şiirlerimden bazılarını 1987 yılının başlarındaydı, Aylık Dergi’ye gönder-
dim. Yayımlandı. Dörtlükler biçiminde bir şiirdi. Başka bir şiir isteği de geldi, 
yine verdim, o da yayımlandı. Derken dergilerin kapısı böylece açılmış oldu. 
Sonra farklı dergilere göndermeye başladım, bir şiirim hariç, onlar da yayım-
ladı. Yayımlanmayan şiir için arada “ah” dedim kendi kendime, Bunu bir uyarı 
olarak gördüm. Yılmadım, incinmedim; olan bitene hep şiir yazmayı öğren-
mem gerekecek gözüyle baktım. Mesela Argos dergisinde şiirimin yayımlan-
ması benim için büyük bir heyecan, büyük bir şanstı. 

Şiir bitince şairin neresine düşüyor?

Bir şiir, bittiği zaman şairinden daha ileridedir. Ve şairinin dışında. Artık söz-
cüklerde ve kendi biçimindedir. Kendi biçimlerini kurarlar. Belki de bundan 
ötürüdür, Paul Valéry, İmge ve Sanrı’da: “Güzel yapıtlar, biçimlerinin kızlarıdır, 
kendilerinden önce doğan.” der. 

Klasik soru kaç kitabınız var? Başka türlerde yazıyor musunuz? Hâlâ şiir yazıyor 
musunuz? 

Dört şiir kitabı. Hayat devam ederse yenileri de gelecek. Şiirin yanında dene-
me, eleştiri ve günlük de olacak. Çocuk masalları bir de. Sorunun ikinci kısmı-
na Şair August Wilson’un acıkmasıyla cevap vereyim: “Hâlâ şiir yazıyorum ve 
bunun edebiyatın en yüksek biçimi olduğunu düşünüyorum.” 

Şiir hakkında bugüne kadar öğrendiğiniz en büyük şey ne oldu?

Şiir hakkında bugüne kadar öğrendiğim en büyük şey, onun mantıksız, sezgi-
sel yönlerini hafife alma zihnin gücüyle hayal gücünün çarpışması ve imge-
lerle marjinalleştirme eğilimi, bir de bunun hazzı. Şiir ruhun işidir ama akılla 
kurgulanır.

Ya dil, şiir dilinin kökleri?

Dil, bir yaratıcılık alanıdır. Kendine özgü doğası vardır. Şiirle ilgili olan şey, şi-
irledir. Şiir dilde yüksek bir özdür. Şair çıkardığı o özle belki şiddetli bir geliş 
anını yakalar ama bir anı mutlaka yakalar.  Şiir orada, o ana yuvalanır. Şiir dili-
nin kökleri şairin sezgisinde, duyuşunda ve yaşadıklarındadır. Hem öyle yalın 
hem öyle katmanlı.

Şiir şairi nerede bekler?

Şiir öyle bir şey ki, kendinize neredeyse hayatın tüm kederlerinden ve neşesin-
den bir ev inşa ediyorsunuz. Bu inşa ettiğiniz şey bazen konuşmanızı değişti-
ren bir susma şeklidir. Sessizliklerde, suskunluklarda bekler. Şiir sözcüklerin 
ötesindeki derinliklerde tıpkı mermerin derinliğindeki heykel gibi, göklerin 
karanlığında süzülen kartal gibi yahut suyun kucağında güzelliğe yayılan ni-
lüfer çiçeği gibi şairini bekler. 
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Kendi yazdıklarınızı hangi aralıklarla okursunuz? Okurken düzeltmeler yapma 
ihtiyacı hissediyor musunuz?

Kendi çalışmalarımı okumayı seviyorum ve bunu sık sık yapıyorum. Kötü ya-
hut eksik olduğunu düşündüğüm kısımların üzerinden nazikçe yeniden geçi-
yorum, ekliyorum, çıkarıyorum. Her şair kendi heykelini yontar.

Müziği yüksek şiirler için özel bir çabanız var mı?

Bu benim için proje değil; dilin, müziğin yaptığı aynı tür şeyi şiirde bulmak ve 
uygulamak istiyorum. Çabam bu yönde. Ağacın köklerinin uygun toprağı ara-
ması ve bulması gibi bir şey. Her iyi şiir anlamı, biçimi gibi yüksek müziğini 
de buluyor. 

Şiirin gücü? Yazmayı bir gün bırakırsanız?

Devlet kurmaz, devlet yıkmaz. Şiir sizi içeriden çağırır bir sese, bir ulumaya. 
Aynı anda kendi karanlığında ruhu parçalar. Hem insanı hem gündelik dili yü-
celtir.

Ola ki bir gün yazmayı bırakırsam kıyamet kopmaz ama hayatın yaşamaya 
değmeyeceği, anlamının eksileceği hissini yaşıyorum.

Biraz şiir dışı olacak ama yine de sorayım: Dostluğa bakışınız nasıl?

Dostluk korur. Bunun cevabı için Samuel Taylor Coleridge’den iyi bir söz bili-
yorum: “Dostluk, korunaklı bir ağaçtır.”


