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İnsan Öncesini İnsan Sonrasına Taşımak:

Elif Sofya’nın Pençe’si

Pençe1, Elif Sofya’nın beşinci şiir kitabı. Bu kitabındaki şiirleriyle Sof-
ya, önceki kitapları Ters Düşünce (2005), Düzensiz (2010), Dik Âlâ (214) 
ve Hayhuy’daki (2019) eleştirel ve müdahale edici tutumunu sürdür-
mekle birlikte, kitabın adının da belirginleştirdiği gibi, daha tanım-
lanabilir bir pozisyon alıyor; başka bir deyişle mevziini sağlamlaştı-
rıyor. Nedir bu tanımlanabilir pozisyon veya sağlamlaştırılan mevzi? 

“Post-human (insan sonrası)” diye adlandırılan ve kavrama bir “-izm” 
de eklenerek ideolojik bir anlam da kazandırılan bir durum. Sofya, bu 
durumun içine yerleşerek, önceki kitaplarındaki şiirlerinde belirgin-
leşen yıkıcı, bozucu, ifşa edici tutumuyla insan merkezli (hümanist) 
yapıya itiraz ediyor. Pençe’deki itirazın tonu, şairin önceki kitapların-
daki şiirlerinde görülen tondan farklı. Yırtıcılığıyla rahatsız edici bir 
tondu önceki kitaplardaki; Pençe’de ise maruz kalanın kendi gücünü 
fark etmekle birlikte bu gücü diğeriyle yarıştırmayan, buna tenezzül 
etmeyen, bununla yorulmak istemeyen durgun bir ton var. “Pençe” 
adıyla gösterilen bu güç, insan merkezli yapı tarafından fark edilmek 
niyeti taşıyor. Kitabın, dolayısıyla kitaptaki her bir şiirin bir “pençe” 
olarak sunulmasına dikkat edilmeli. Hamle, insana ait bir organ ve 
onunla belirginleşen bir eylem olarak değil, hayvana ait bir organla 
gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla kitaptaki her bir şiir, insan merkezli 
yapıya atılmış bir pençe olarak değerlendirilebilir. Neden böyle bir 
tutum geliştiriyor şair veya bu tutumu doğuran durum nedir? Bu 
soruyu cevaplamak için hümanizm, “Post-hümanizm”, “Antroposen” 
ve “hiper nesne” kavramlarını gözetmek gerekir.

1  Elif Sofya, Pençe, Everest Yayınları, İstanbul 2021.
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Post-hümanizme (insan sonracılığa) göre, eril bir iktidarı mutlaklaştıran 
hümanizmle birlikte dünya, merkeze insan alınarak tasarlanmıştır. Antik 
Yunan’ın erdemlerini öne çıkararak ideal bir toplumsal düzen tasarlayan hü-
manizm, yine Post-hümanist itirazın yaklaşımıyla, hem cinsiyetçi hem de do-
ğaya karşı özensiz ve başka türlere karşı ayrımcıdır. Bu yüzden ekosistemin 
düzeninin bozulmasına yönelik tarihsel sürecin başlangıç noktasıdır. Sanayi 
Devrimi’yle birlikte bu süreç, tahrip gücü yüksek bir hız kazanmış; en belir-
gin hiper nesne olarak görülen petrol ve buna bağlı ürünler, “Anrtoposen” diye 
adlandırılan yeni bir çağın, bir “insan çağı”nın başlamasına yol açmıştır. Bu, 
dünyanın jeolojik yapısının insan tarafından değiştirildiği bir yıkım çağıdır. 
Post-hümanizm, Marksizm ve Feminizmin güncellenmesini sağlamış; “Ekolo-
jik Eleştiri” çıkışını hazırlamıştır.

Elif Sofya’nın her ne kadar önceki kitapların-
daki bazı şiirleriyle cinsiyet ayrımcılığı, etnik 
ayrımcılık gibi sorunlara eleştirel bir biçim-
de müdahil olsa da bütün olarak bakıldığında 
şiir toplamıyla ve bilhassa Pençe ile Eko-Mark-
sist veya Eko-Feminist itiraz cephesinde yer 
almadığını düşünüyorum. Çünkü bütün 
eleştirelliğine rağmen bu cephenin ufkunda, 
sınıfsal ve cinsiyetçi bir yönlendiren vardır. 
Elif Sofya ise insanın doğa hâlini öne çıka-
rak onu sınıf ve cinsiyet bağlarının dışında 
bir canlı olarak belirginleştirmektedir. Pen-
çe’deki şiirlerin yakalanacağı damar, dikkat 
çektiğim canlı düşüncesindedir. Pençe’deki 
şiirlerin kültürden uzaklığı da bu düşünceyle 
açıklanabilir. Kültürü somutlaştıracak eşya, 
mimari, tarih gibi ve hatta medeniyete refe-
rans olacak mitolojik göstergelerden arınmış şiirler yer almaktadır Pençe’de. 
Bu bağlamda, kitaptaki bilincin yersiz yurtsuzlaşmayı arzulayan yaban bilinç 
olduğu ileri sürülebilir. Nitekim şiirlerin öznesi, bu zamana ve bu hayata ya-
ban kaldığını, bir öneri olarak da elbette yaban kalmak gerektiğini birkaç kez 
açıktan açığa belirtir; örtük olarak da bir öneri biçiminde şiirlerin genelinden, 
başka bir deyişle şairin tutumundan bu görüş alınır. Sofya kültürden arınmış 
bir şiir kurarken, gündelik hayattaki yapıp etmelerde belirginleşen yaşama 
biçimini de kültürün somutlaşması olarak değil, Antroposen Çağı’nın ideo-
lojisinin yayılımı olarak değerlendirir. Bu göstergelerden hareketle Sofya’nın 
şiirinin bir düşünce şiiri olduğu iddia edilebilir. Kültürel göstergelerin dışında 
geliştirilen bu düşünce şiiri, kendini nasıl görünür kılar; başka bir deyişle öz-
neyi nelerle ilişkiye sokarak kendini açığa vurur? Sorunun cevabı, şiirlerdeki 
canlı düşüncesini açık seçik göstereceği gibi, Sofya’nın poetik tutumunu da be-
lirginleştirecektir.
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Pençe’yi okurken zaman zaman Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çakırın Destanı adlı 
kitabındaki şu dizeler geçti aklımdan:

“Ateşler yaktık sabaha kadar;

Bazı ağaçlar dostumuz.

Yünlüler giydik;

Bazı hayvanlar bizden taraf.”

Dağlarca, doğayı ve hayvanları, sadece kullanım değeriyle, yararlılıklarıyla 
düşünmüyor, onları içselleştiriyor da; onlarla da oluyor. Tüketme davranışı 
değil, oluş bilinci var bu söylemde. Çakırın Destanı, zaten bir oluş kitabıdır ve 
bu süreçte, her şeyi yeni öğrenen bir öznenin coşkusunu somutlaştırır. Elif 
Sofya’nın Pençe’si oluşu değil, olmuş olanın kimi zaman öfkeli, kimi zaman 
hüzünlü ve genellikle yalnız durumunu görünür kılıyor, açığa çıkarıyor. Bu-
radaki özne, “Bazı ağaçlar dostumuz” demiyor; görenle görüleni ayırmıyor; 
kendini bir ağaç olarak hissediyor. Aynı şekilde, “Bazı hayvanlar bizden taraf” 
demiyor; bir filin olası öfkesine yerleşiyor, bir solucanın başını dikişiyle bü-
tünleşiyor. Kısaca, Sofya’nın şiir öznesi, canlıdan taraf olduğunu, doğayla ve 
başka türlerle kurduğu ilişkilerle belirginleştiriyor.

Pençe’nin öznesi; oluşu doğadan ve hayvandan fark eden, bilgiyi oradan ve on-
lardan alan, kendini bu görüşle kuran bir öznedir. Bu özne, doğayla, hayvanla, 
kendisiyle ve kendisinin böyle bir varlık olduğunu anlayan biriyle ilişki için-
dedir. İlişki dünyasına zaman zaman toplumsal alan girse de özne bu alanı ya-
dsır ve Antroposen Çağı insanını, dolayısıyla bu zihniyeti dışlar, bu zihniyette 

“uygarlığın dehşeti”ni görür; bunu yansıtmak üzere, toplumsal alanla ilişkiye 
girer. “Toplumsal kodlar”, “konformist siperler”dir bu özneye göre; aldatıcı çe-
kiciliğiyle kapan düzeneklerdir. 

“Yeni Normal” adlı şiir, Pençe’nin öznesinin toplumsal alanla girdiği çatışmalı 
ilişkiyi çok açık bir biçimde belirginleştirdiği gibi, insanın karbon izinin bırak-
tığı yıkımı da sergiler. Yukarıda hiper nesne olarak andığım zehirleyici ve can-
lıyı tehdit eden, atık üreten zihniyeti öne çıkarır bu şiir. Zihniyetin bıraktığı 
carbon izi, başka bir deyişle hiper nesne sadece petrolle sınırlı değildir; yeni 
bir ahlak da -Buna Antroposen ahlak diyelim mi?- hiper nesne durumundadır:

“Biraz zehir alır mıydınız

Biraz şehir sıkıntısı 

Otoban uğultusu

Asitli yağmurlar 

Kara para aklamalar 

Biraz zehir alır mıydınız” (s. 26) 

Şiirin ikinci biriminde, eleştirel tutum, olgular üzerinden sürdürülür:
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“Nominal ve reel fırsatlar

Parmak izleriniz retina şifreniz

Global dolaşımda 

Bir doz zehir kokteyliniz 

Alır mıydınız, alın ama hatta, 

Aldınız bile

Çoktan beri cebinizde” (s. 27). 

Hiper nesnenin öyle bir yapısı vardır ki her yerdedir, bu bilinir ama görülmez; 
insanların ceplerine girer ama fark edilmez. Böylece canlıyı eritir. Bu erime sü-
recinde, her şey sıradanlaşır, normalleşir, “çipli hayat” aslında bitkisel hayat 
denen bir sonu imler ama Antroposen Çağı’nın insanı, böyle bir şey yokmuş 
gibi davranır; her şeyi olduğu gibi, kendini de tüketir. Elif Sofya’nın şiirinin 
öznesi, toplumsal olanla ilişkiye girdiğinde, erimekte olanın negatif enerjisini, 

“Yeni Normal”de olduğu gibi, ironik bir biçimde kullanır. Özne kendini bu tarz 
ilişkide korumaya koşullanmıştır; gerçi, iliş-
kiye girdiği alanın gerçekliği şüphelidir. Bu 
kez hiper nesnenin başka bir boyutuyla kar-
şılaşılır: sanallık.

“Kırgınlık” adlı şiirde, doğa ile toplumsal alan 
karşı karşıya getirilirken özne hem kendini 
sanal varoluş biçiminin yıpratamayacağını 
hem de doğanın -ve elbette gerçeğin- sana-
lı nasıl açığa çıkardığını, ifşa ettiğini söyler: 

“Karanlığınızda beni kıran hiçbir şey yok / 
Ufukta atmaca boynuna dolanmış bulutlar / 
Dağların derin yarıkları / Su sarsıntılarında 
gövde bulan dalgalar / Bunlar olabildiğince 
olan” (s. 36) Karanlığın, görünmeyenin, giz-
lenin karşısına çıkarılan doğanın berrak ger-
çekliği, hiper nesneyi ve onu üretip işleten 
zihniyeti zeminsiz bırakır. Çünkü onlar, “ola-
bildiğince olan”dır.

Pençe’deki özne, toplumsal olanla ilişkisinde ne kadar eleştirel ve soğuksa doğa 
ve hayvanlarla geliştirdiği ilişkide de bir o kadar geçirgen, bütünlüğü gözetici 
ve sıcaktır. Bu özne, ağaçları çokça öne çıkarır; ağacın gövdelenmesini sağla-
yan kökten aldığı gücü fark ettiği için bir ağaçtan köklenmek ister. Pençe’deki 
söyleme göre, Antroposen Çağı’nın insanı nasıl tek tip ve bu yönüyle sanalsa, 
her bir ağaç biriciktir ve böyle olduğu için de varlığıyla dirimi doğrular ama 
bunu fark edebilmek için onun biricikliğini ve dirimi fark edip anlayacak bir 
bakış gereklidir. “Bütünlük” adlı şiirde, adının da imlediği gibi, biriciklikteki 
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bütünlüğü gören bir bilinç vardır. Bu bilinçle varlık bulan özne, “insanlıktan 
çıkmayı” çok istediğini söyler ama zaten bu bilinç, hiper nesne üreten zihni-
yetten çıkmış, ayrılmış bir bilinçtir ve tam da bu nedenle polar insanlık diye 
adlandırabileceğim insanlıktan çıkmıştır: 

“Ben çok istiyorum karışık bir şey olmayı 

Çok istiyorum insanlıktan çıkmayı 

Bir süre ağaçlaşmayı mesela

Bazı ağaçlar farklı sallanıyor

Yağmur indiğinde üstündeki böceğe 

Gökkuşağını gördüğünde 

Bazı ağaçlar ‘bazı’ olmayı almıyor bünyesine” (s.45) 

Son dizedeki “bazı” sıfatının ağaçlardan geri alınışı dikkat çekicidir. Özne, bir 
önceki dizede bir insan bilinciyle ağaçları bazılaştırır ama onların her birinin 
ayrı bir varoluşu sergilediğini fark ettiği anda “bazı” sıfatını geri alır; bir bakı-
ma insanlıktan çıkmış olur, ağaçlar gibi düşünür.

Özne kendisiyle ilişki kurduğunda hatırlar. “O” adlı şiir, böyle bir ilişkiyi gös-
terir. Şiirin öznesi, kendisini seven ve artık hayatında ve hayatta olmadığı bil-
dirilen birine çarpar belleğinde. “Çarpmak” sözcüğünü özellikle tercih ettim. 
Çünkü Pençe’deki özne; çarparak dağıtan, parçalayan, bütünlüğü bozan, den-
geleri sarsan biridir. Bazen meteor, bazen yıldırım etkisi olarak belirir bu mü-
dahale ve belirtilmeli ki bu, Sofya’nın bütünüyle şiirine yüklediği bir anlamdır. 
Öyle ki kitabı kapatan ve diğer şiirlerden kaynaklandığı yer yönüyle ayrıksı 
duran “Doğu” adlı şiirin şu son dizelerinde, Pençe ile belirginleşen tutumun 
kavuruculuğu, divan şiirindeki bir imaj dönüştürülerek öne çıkarılır: “Her Elif 
yandıkça dizelerin bağı çözülür / Âteş kesilir geçtikçe sabâ şiirim üzerinden” 
(s. 86) “O” adlı şiirden uzaklaştığımın farkındayım; ona döneceğim ama ak-
tardığım dizelerdeki “dizelerin bağı çözülür” söyleyişindeki yapı bozucu ta-
sarrufa da dikkat çekmem gerekli. Çünkü Sofya, deyimleri oluşturduğu bağ-
lamlar içinde bozmaktan, bir bakıma onlarla oynamaktan sakınmıyor. Bunu 
da toplumsal olana, insan merkezli olana müdahale diye değerlendiriyorum. 
Şimdi “O” adlı şiire dönüp, ondaki hüzne, ağrıya bakabiliriz. Özne, “O” diye be-
lirlenen kimsenin kendini sevdiğinden kuşkuludur; bu, sevene değil, sevme 
biçimine duyulan bir kuşkudur. Bu kez de bir hiper durumla karşılaşılır: Seven, 
karşısındakinden aldığı enerjiyle, onun yaydığı ışınımla mı sevmektedir yok-
sa edinilmiş bir davranış mı göstermektedir? Özne, durumun ikinciye uydu-
ğunu düşündürür ki bu, sevme biçimini hiper durum olarak değerlendirmeyi 
gerektirir: 
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“Çok yaprak yağdı yere

Buzlarla gelip geçti suların gövdesi

O beni bensizliğimle sevdi

Karıncaların hızlandığı mevsimdi

Kırlangıç fırtınası yutmuş da 

Göğsündeki kafes yırtılmış gibi 

Ölü gitti” (s. 71) 

Burada öznenin zamanı mevsimlerden izlediği, gözden kaçırılmamalı; bu, söy-
lemi insan sonrasından insan öncesine taşımaya matuf bir çabadır.

İnşa edilmiş bir benliği açığa çıkaran, ortaya koyan bir kitap Pençe. Elif Sofya, 
Pençe’siyle “bazı” şairlerden ayrıldığını apaçık biçimde gösteriyor.


