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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Giriş

İbrahim Tenekeci’nin Belki Başka Zaman (Muhit Kitap, İstanbul 2020) 
adlı şiir kitabı; “Hayatın Her Yeri”, “Mustafa Akar İçin İki Şiir”, “Tek-
rar Selâm Ederim” başlıkları altında üç bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde 10, ikinci bölümde 2, üçüncü bölümde ise 2 şiir yer alıyor. 
Eser, belli bir amaç doğrultusunda bölümlenmemiş. Kitabın omurga-
sını ilk bölümdeki 10 şiir oluşturuyor ve bence Tenekeci’nin asıl şiiri 
bu bölümde. İkinci bölümde ise şair Mustafa Akar’a hitaben yazılan 
şiirler var. İlk iki bölüm, temelde biçim, dil, içerik ve duyarlık bakı-
mından bir bütünlük oluşturuyor. Ama son bölümde bulunan ve 15 
Temmuz darbe girişimine karşı direnişi konu edinen şiirler, kitapta 
tek başına kalıyor. Tenekeci, bütünlüğü gözetmeli, 15 Temmuz şiir-
lerini çoğaltmalı ve ayrı bir kitapta toplamalıydı. Bu hâliyle kitapta 
bir bütünlük yok.

Tenekeci, 1980 sonrasının soyut, imgeye ağırlık veren, anlamca ka-
palı şiir tarzına yakın değil. Şiirleri, biçimi, yalın dili ve Anadolu in-
sanına özgü geleneksel duyarlığıyla hece şiirine yakın duruyor. Ör-
neğin onda modern dünyanın, dolayısıyla modern şiirin varoluşsal 

“bunaltı”sı (angoisse) yok. Aksine dizelerine çoğu kez modernitenin 
aşındırdığı insan ilişkilerine karşı geleneksel duyarlığı yansıtan ince 
bir hüzün eşlik ediyor. Tenekeci’nin şiirlerinin öznesi sakin, kırgın-
lıkları var elbette ama bağırmıyor, öfkeli ve yüksek sesli bir şiir değil 
onunki. Kırgın ama kanaatkâr kentli küçük insanın duyarlığını dile 
getirmesi bakımından Ziya Osman Saba ve Behçet Necatigil’in çizgi-
sini sürdürüyor denebilir.
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İki Zıt Dünya

1. Ben’in Dünyası

Belki Başka Zaman’a bir bütün olarak bakıldığında, şiirlerde hüzün ve sitem 
duygusunun ağır bastığı görülür. Esere egemen olan bu duygusal hâl, aslında 
birbirine zıt iki dünyanın karşı karşıya gelmesinden doğmaktadır. Dolayısıyla 
Belki Başka Zaman’da biri şiir öznesinin dünyası, diğeri ise ‘onların dünyası’ ya 
da ‘sırt çevrilen dünya’ olmak üzere iki zıt dünya vardır.

Şiir öznesi, “Kanunsuz emirler veriyor hayat/ Garip kalsam da dinlemem yine” 
(Tenekeci, 2020: 17) ve “Gözlerimi kaçırdığım hayat” (Tenekeci, 2020: 32) di-
zelerinde görüldüğü üzere gözlerini daima hayattan kaçırır, dünyaya, hayata 
yakın durmak istemez. Çünkü hayatın “kanunsuz emirler” verdiğini düşünür 
ve o emirlere boyun eğmektense tek başına, garip kalmayı yeğler. Ama “Zorlu 
istekleri arasında hayatın/ Bilmeden öğrenirsin bazı şeyleri” (Tenekeci, 2020: 
21) dizelerindeki gibi istemese de o dünyaya değmek zorunda kalır ve bu te-
mas onu derinden yaralar:

“Yüzüme dünya değdi üzgünüm” (Tenekeci, 2020: 12) 

Dünyaya sırt çevirme, klasik Türk şiirinin sufi kolunda sıkça işlenen bir te-
madır. Tenekeci de şiirlerinde sufi duyarlığı terennüm ediyor, “Rabbim/ Alış-
masın gözlerim/ Dünyanın karanlığına.” (Tenekeci, 2020: 17), “Beni bunlara 
bırakma rabbim/ Gideyim sadece senin isminle” (Tenekeci, 2020: 17) dizele-
rinde olduğu gibi genelde dünya karşısında kanaatkâr, mümin ve mütevekkil 
bir derviş tavrı dikkati çekiyor. Örneğin “Kabriyle beraber gezen bir kişi/ Değil 
midir İbrahim?” (Tenekeci, 2020: 16) dizesinde görüldüğü üzere ölüm onun 
daima aklındadır, bu aynı zamanda dünyaya bağlanmadığına işaret eder. Asıl 
dileği, dünya saltanatı değil, Tanrı’ya kulluk etmek ve ulaşmaktır. Nitekim 
bunu şöyle dile getirir:

“Korkulu durumda kılınan namaz 
Böyle durayım ömrümce sana” (Tenekeci, 2020: 17)

“Tenhada bir yerde edilen dua: 
Gelmek isterim iznin olursa” (Tenekeci, 2020: 14)

Ve en önemlisi hayatın olumsuzluklarına Tanrı’ya sığınarak tahammül eder, 
“Adın kalbime yardım ediyor” (Tenekeci, 2020: 34) dizesi Tanrı’ya olan inancı-
nın işaretidir. 

Bu örnekler, İbrahim Tenekeci’yi dünya karşısındaki tavrı itibarıyla Yunus’tan 
çağdaş Türk şiirine değin farklı biçimlerde süren sufi anlayışa bağlıyor. Kuv-
vetli bir sufi ses içermemesine karşın şu dizeler şairin izlediği poetik çizgiyi 
göstermektedir:

“Rabbim 
Sonsuz bir aşkın sesiyle seni 
Söylemek istedim, budur şiirim” (Tenekeci, 2020: 33)
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2. Sırt Çevrilen Dünya

Görüldüğü gibi Belki Başka Zaman’da dünya ve hayat karşısındaki egemen ta-
vır, sufilere özgüdür. Bu durumda cevap verilmesi gereken soru, şiir öznesinin 
sırt çevirdiği ya da şikâyet ettiği dünyanın nasıl bir dünya olduğudur.

Tenekeci’nin şiirlerinin çoğunda dostlukların aşınmasından, dostların bir-
birine yabancılaşmasından ve vefasızlığından şikâyet edildiği dikkati çeker. 
Şiir öznesi bu bakımdan insanlara olan güvenini dahi yitirmiştir. Nitekim bu 
duygusunu açık biçimde, “Rabbim/ Sana güvendim fakat güvenmedim insa-
na” (Tenekeci, 2020: 34), “Durdum anlattım ve pişman oldum/ Güvenmek ne-
dir dünkü insana?” (Tenekeci, 2020: 21) dizelerinde dile getirir. Böylece şiirde 
dostluk ve vefa konusunda hayal kırıklığına uğramış, hüzünlü, sitemkâr ve 
Necatigil’e benzeyen küskün, kısık ve nazik bir ses duyulmaya başlar. İnsanla-
rın artık “Sözleri sıcak/ kalpleri soğuk”tur (Tenekeci, 2020:  11), “aşkın yanın-
da” (Tenekeci, 2020: 12) kimse kalmamıştır, “dostların sesi” (Tenekeci, 2020: 
21) iyice azalmıştır. Ama en acısı, şiir öznesinin temiz dünyası, o vefasız ve 
aşksız insanlar tarafından yıkılmıştır. Şair bunu “Emek vermiştim verdiler zi-
yan” (Tenekeci, 2020: 12) dizesinde dile getirir ve “Üzmüşler seni, bilmek ister-
sin.” (Tenekeci, 2020: 13) diyerek hüznünü ifade eder. Bu ruh hâliyle, “Bulanık 
insanlar devrinde şimdi/ Dünya dursa da durulmaz şimdi” (Tenekeci, 2020: 
14), “Beklerken böyle sonsuz kenarda/ Bazı vakitler aklıma gelir/ Çekip gitme-
nin sessiz bilgisi.” (Tenekeci, 2020: 26) dizelerinde görüleceği üzere dünyadan 
yüz çevirir, çekip gitmek ister.

Tenekeci, “Eskiden dostların sesi olurdu” (Tenekeci, 2020: 28) dizesinden de 
anlaşılacağı üzere eski dostlukları arıyor, özlüyor ama bulamıyor. Bu, insan 
ilişkilerine dair geleneksel bir duyarlıktır ve aynı zamanda hayatın değiştiği-
nin de işaretidir. Tenekeci’nin şiiri bu sebeple dostlukları zayıflatan modern 
hayata karşı söylenmiş alçak sesli bir ağıt olarak da değerlendirilebilir. Ama 
onca olumsuzluğa ve “İsmim İbrahim, kurban hep benim/ Sakladım bunu 
kendimden bile/ Makasla giderler gülü sevmeye” (Tenekeci, 2020: 31) dizele-
rinde ifade edildiği gibi dostların kırıcı davranışlarına rağmen, sonuçta Tene-
keci’de sufi bakış öne çıkar, şair “Rabbim, kulların kusur” (Tenekeci, 2020: 15) 
diyerek vefasız, aşksız dostlara dahi hoşgörüyle yaklaşır, kendisine bahşedilen 
hayata rıza gösterir, kanaatkârdır. Bu duyguyu bir şiirinde şöyle dile getirir:

“Memnunuz elbette hayatımızdan 
Ekmekle gideriz onu sevmeye” (Tenekeci, 2020: 42)

Sonuç

Sonuç olarak büyük, gerilimli, girift bir şiir yazmaz İbrahim Tenekeci. Şiiri-
nin öznesi, kırılgan, hassas, mahzun ama en çok da alçakgönüllüdür. Modern 
insanın varoluşsal bunalımı, yalnızlığı, öfkesi, ruhsal fırtınaları yoktur onda. 
Asi değildir, savaşmaz, kavga etmez. Bu yönüyle örneğin İsmet Özel’in şiirine 
benzemez. Dünya karşısında dervişlere özgü bir “istiğna” ile durur, “Memnu-
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nuz elbette hayatımızdan/ Ekmekle gideriz onu sevmeye/ babalar görünür, 
evler şenlenir/ Biz de küçükken beklerdik öyle” (Tenekeci, 2020: 42) dizelerin-
de görüldüğü üzere küçük şeylerle yetinen, mutlu olabilen bir öznesi vardır 
Tenekeci’nin şiirlerinin. Bu bakımdan Behçet Necatigil’in şiir öznesine benzer. 
Onda ayrıca tasavvufa özgü bir sükûnet, tevekkül, rıza ve kanaatkârlık göze 
çarpar. İnsanların bu değerlerden, özellikle dostluktan ve vefadan kopuşları 
kalbini yaralar. Ama çığlık atmaz, hüznünü ve küçük sitemlerini yumuşak bir 
dille ifade eder. Hüzünlü olmasına karşın büyük ıstırapların şairi değildir, bu 
bakımdan Fuzulî’ye bağlanmaz, hayata umutla bakar. Bunu şair arkadaşı Mus-
tafa Akar’a hitaben yazdığı, “Önümüz kış belki, ömrümüz bahar/ Umudun 
sesine gelirmiş sabah.” (Tenekeci, 2020: 37) dizelerinde görmek mümkündür.

Modern hayata düşmüş, ama modern insanın travmalarına maruz kalmamış 
bir şair İbrahim Tenekeci. Dünyaya bakışı ve dilinin yalınlığı itibarıyla Yu-
nus’un günümüz şiirindeki mütevazı akrabası. Yalın, basit ve aydınlık bir şiir 
yazıyor, ruhu modern kentte değil, şiirinin genlerinde toprağa ve tabiata bağlı 
bir Anadolu insanının kromozomları var. Aşağıdaki dizeler bunun güzel bir 
örneği:

“Güzel bir yağmurun sesinden gidiyoruz 
Şiire ömrünü veren Türkçemiz 
Bizimle beraber yürür tertemiz, 
Çalışmış terlemiş ve tertemiz kalmış 
Büyümüş, büyütmüş helal lokmayla 
Bereket budur, inanıyoruz.” (Tenekeci, 2020: 41)

Modern hayat, kaotiktir. Modern insan da öyle. Bunaltı (angoisse), Cemil Me-
riç’in de ifade ettiği üzere modern sanatın en önemli vasfıdır. Modern edebi-
yat, “Chateaubriand’ın asık çehresi”, “Alfred Musset’nin huysuzlukları, Gerard 
de Nerval’in bunalımlarından beslendi ve bu bunalım Kafka, Camus, Sartre, 
Beckett ile tüm edebiyata egemen oldu.” (Meriç, 2016: 115) İbrahim Tenekeci, 
çağa inat Yunus duyarlığı ile yalın bir şiiri kendince sürdürüyor.
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