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Ceren Biber şiirinin bence en temel özelliği samimiyeti. Çocuksu bir 
içtenlikle patavatsızlık arasında bir noktada salınıyor şiir dili. Ama 
doğrudanlığı ve sözün ritmik doğurgan unsurlarını kullanma konu-
sundaki çabası üzerinde durulmaya değer. Bir önceki cümlede kul-
landığım “doğrudan” ve “doğurgan” kelimeleri zihinsel çağrışımın 
kolaylığı sonucu bir araya gelmiş değiller. Her iki sözcük de bence 
Biber şiirinin omurgasını oluşturuyor. Varlık Dergisi 2020 şiir Ödü-
lü’nü aldığı dosyasından oluşan Hış adlı kitabını okuduğunuzda kay-
gılı bir dişil ruhla karşılaşıyorsunuz. “Dişil” kelimesini burada doğur-
ganlığa sahip, besleyici, büyütücü, koruyan ve merhamet gösteren 
özellikleri ile kullandım.   “Ateşler Bıçaklar ve Spatula” şiirini hem 
bu dişilliği “ana” metaforuna taşıyan iyi bir şiir olduğu hem de şiir 
dilinin bugününe ve yazmaya devem ederse geleceğine dair ipuçları 
taşıdığı için seçtim. 

Gustav Jung’un temel arketiplerden biri olarak tanımladığı “annelik” 
kavramı bu şiirin temel izleği. Biber, annelik imgesini, “yaratan”, tüm 
oluşum ve evrim süreçlerinin bir bileşeni, yansıtıcısı olarak çağırmış 
bilinç dışından. Bu ilginç, çünkü günümüz edebî yaratısının temel 
kaygılarını, yani “ben”in dünya üzerinde bu postmodern vahşi çağ-
da varoluşunu sorgulayıp tanımlayan bireysel kaygılarının ötesinde 
bir kavrayıcı zihin tedirginliğine işaret ediyor. Aynı zamanda kendi 
kimliği ile de bir hesaplaşmayı doğal olarak çağırıyor. Ama bu hesap-
laşmanın şiirine daha çok var, sanırım o şiirleri de ileride göreceğiz. 
Jung, anne arketipi için temel olarak “aklın çok ötesinde bir bilgelik 
ve ruhsal yüceliğe” işaret eder. Şiir bu yüceliği Yaratıcı’ya bağlarken 
onu tam Jung’un tanımladığı şekliyle yeryüzünde bir temsilci ola-
rak şekillendiriyor. “…doğuştan içimizde olan mater natura ve ma-
ter spiritualis (doğa ana ve tinsel ana) imgesinin, çocukken emanet 
ve de teslim edildiğimiz yaşamın tamamının taşıyıcısı annedir.” di-
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yor Jung, anne arketipini açarken. Şiirin 
az sonra üzerinde duracağımız anlam 
dünyası tümüyle bu imge üzerine kuru-
lu. Yine Jung’a göre annenin üç önemli 
özelliği, bakıp büyüten, besleyen iyiliği, 
arzu dolu duygusallığı ve yeraltına özgü 
karanlığıdır. Şiirin genel olarak puslu, 
ama içerdiği tüm unsurların biçim özel-
liklerini keskin hatlarla tanımlayan dili 
bu üç özelliği de içeriyor. O nedenle bi-
linçdışının bilinçli dildeki bu yansıması 
ilham ile yazılan/ yapılan şiir arasındaki 
bağlantıya dair hoş ipuçları sunuyor. Bu 
yazıda bu konuya sadece bu kadar deği-
nelim. 

Şiirin ilk dizeleri bedenin tanımlanma-
sından oluşuyor. Bir madde olarak be-
denin yeryüzünün toprak ve ağaç gibi 
haşmetli unsurları ile ilişkisi, kirpinin az 
gören gözleriyle güneşe çıktığında duyduğu korku ve panik duygusu ile iliş-
kilendirilmiş. Bu doğum gibi tıpkı. Annenin temsil ettiği yeraltına özgü ka-
ranlığa bu dizelerden bakıyoruz. Sonra yeryüzünde var olma mücadelesinin 
kısa bir özetini alıyoruz. “Acıyı talim ede ede/tüysüz, öyle kalıyor/bıçağı sütlü 
metallerle sivriltiyor/kırışmayı maharet sayan beden”. Bıçak imgesi Biber’in 
en önde gelen imgelerinden biri. Ben bu imgeyi Freudyen bir gözle görmenin 
oldukça sığ kaçacağı kanısındayım. Mitolojik göz, bıçağı ve onun çağlar boyu 
taşıdığı tüm alt anlamları daha iyi yansıtıyor bu şiirin izleğinde. Bunu sona 
bırakalım. Şiir sonrasında yeraltı karanlığından yeryüzüne çıkan dikenlerin-
den kurtulan varlığın kendi annelik dişilik sürecine odaklanıyor. “tanrıdan al-
dığı yetkiye dayanarak/çoğalıyor beden” ardından tüm yaratılışın bu annelik 
imgesi ile iç içe ve bağlantılı olduğu, tüm yaratılmışların kendi içinde ve aynı 
anda var olduğunu ayırt ediyor. Anne, tanrıdan aldığı ilhamla var oluyor. Ken-
di yaratıcı gücünün şaşkınlığını duyarak, yaratma gereçleri ile dünyayı süzer-
ken şiiri bitiriyor: “sonra aynada bir bakıyor yüzüne sivri bir gaga/toynakla-
rında yepyeni çivilerle çakılmış nallar/başka bedenler görüyor bakıp/ellerinde 
ateşler ve bıçaklar ve spatula”. 

Bu, dişil varoluşun anneden başlayıp yine annede biten, Biber’in zihninde 
dünyaya ve diğer varlıkların yaşam özlerine kenetlenen ifadesi. İlginç olan bu 
rahmani annelik algısının bir taraftan da bıçak, ateş ve spatula gibi eril un-
surlara yaslanması. Dişiliği ve yaratıcılığı sınırlayan unsurları da yine şiirin 
kendi içinde tanımlanmış oluyor. Yeraltından çıkan dikenli hayvan ile başla-
mıştı şiir. Altay Şamanik inancına göre kötü ruhlar daima yeraltında yaşarlar 
ve yeryüzüne ancak bir tilki olarak çıkarlar. Tilki ve kirpi arasında bir koşutluk 
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var. Moğol kozmogonisinde “İrle Han’ın Kızı”, böyle yeraltından çıkan ve avcı-
ları peşine takıp mahvolmalarına yol açan bir ruhtur. Onların arkadaşlarını öl-
dürmelerine, uçurumdan yuvarlanıp ölmelerine neden olur. “İrle Han’ın Kızı” 
ismi İr/Er kökünden türemiştir. Güç, kuvvet anlamlarını barındırır. Yer, yer 
altı demektir. Aynı zamanda Moğolcada “İr” bıçak anlamına gelir. Çok ilginç 
değil mi, dişiliğin insanlık hafızasında durduğu yerde yine bıçak var. Yeraltın-
dan çıkıp yeraltına çeken dişi. 

Cemşab’ın hikâyesi de ilgi çekicidir. Arkadaşları ile birlikte bal dolu bir mağara 
bulurlar. Cemşab mağaraya iner balı toplamak için, ışık sızan bir delik görür, 
bıçağını çıkartıp deliği genişletir ve bir bahçeye varır. Bu bahçede eşi benzeri 
olmayan çiçekler ve bir havuz ile pek çok yılan görür. Havuzun başındaki taht-
ta süt beyaz vücutlu bir yılan oturmaktadır: Şahmaran. Cemşab uzun yıllar bu 
bahçede yaşar. Yıllar sonra, ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek için yalva-
rır. Şahmaran yerini söylemeyeceği sözünü alarak onu gönderir. Cemşab uzun 
yıllar verdiği sözde durarak Şahmaran’ın yerini kimseye söylemez. Ama bir 
gün ülkenin padişahı hastalanınca ve devası Şahmaran’ın eti olunca sözünde 
artık duramaz. Bu da Şahmaran’ın sonu olur. Ülkenin dirliğini kendi dişil diri-
liğini vererek etiyle kurtarır. Cemşab’ın deliği genişletmek için mağarada kul-
landığı bıçak ona ulaşmasını sağlamış ve varoluşunun sonu olmuştur. Elbette 
daha yüce bir toplumsal varoluşun sürmesini sağlayacak bir fedakârlıkla. 

Yine bıçağın çok önemli bir rol oynadığı Al Karısı inancı var. Anadolu Türk-
lerinin inançlarına göre, kayalık dağlarda, çay kenarlarında, ıssız yerlerde ve 
ahırlarda yasayan peri kızı gibi bir varlık. Değişken tabiatlıdır. Söylenen her 
şeyin tersini yapar. Ayakları da tersindendir. Değişik şekillerde, en çok da cadı 
şeklinde göze görünür. Çirkin, avurtları çökmüş, güçlü kuvvetli ve bazılarına 
göre deveyle kıyaslanabilecek kadar uzun boyludur. İnanışlara göre, bu kor-
kunç görünümlü, “Al Karısı”, yeni doğum yapmış kadınların yanına gelir ve 
onları yalnız bulduğunda ciğerlerini yer. Onun için de böyle kadınlar yalnız 
bırakılmaz ve yattıkları yere Kur’an ve bıçak konulur. Silah sesinden, meşale-
li insanlardan, demirden ve kırmızı renkten korkar. En çok demirden korkar. 
Burada tersine çevrilmiş bir dişilik var. Doğurgan olanın düşmanı ve yine ateş 
ve demirin eylemsel hâli bıçakla önleniyor. 

Biber’in şiirinde sık yer alan, bu şiirde de ses ve vurgu katkısının yanı sıra an-
lamın katmanlaşmasını sağlayan bıçak, şiirin anne imgesini destekleyen ve 
sınırlayan unsur. Dişiliğin üretken doğası ve onun kendi içinde bulunan do-
ğurgan olmayan karşıtı, bıçak imgesi ile birbirinden ayrılıyor. Kılıç, hançer, bı-
çak gibi kesici silahların ölüm ilahları ya da korkutucu ilahlar ile ilişkili olması, 
aynı zamanda şeytana ve kötülüklere karşı kazanılan zaferin simgesi olmaları 
durumuna da uygun. O zaman doğurgan olanı koruyan bıçak; dişiliğin doğur-
gan, merhametli olmayan yönüne karşı kazanılan zaferi de simgeliyor bir yö-
nüyle. 
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Diğer taraftan bıçağın içerdiği “b” ve “ç” ünsüzleri şiirin ses kurgusu ve söz 
dizimini de belirleyen etkenler. “Ç” sert ve süreksiz bir diş ünsüzü, “b” ise yu-
muşak ve süreksiz bir dudak ünsüzü. Şiirin anlam örgüsünde taşıdığı zıt ku-
tupları barındırma özelliğini ses olarak da yansıtıyor. İkilemelerin “ciyak ci-
yak, ede ede” ve kelime öbeklerinin “ne tahrik ne gıcıklanma, et yiyen de ot 
yiyen de” şiir boyunca aralıklarla tekrarlanması, bu sert ve yumuşak sesten 
oluşan kontrastlı tınıya ritim sağlıyor. Ama bu ritim bazı gereksiz sözcüklerin 
soğurması ile kesintiye uğruyor kimi zaman. Sözü eksiltmek, Biber şiirinin ta-
nışması gereken bir şiir edimi. Bunu kitaptaki diğer şiirleri de göz önüne ala-
rak belirtmek istedim. 

Biber şiirinin tıkanma noktası hep aynı ses ritmini kullanması ve şiirin geniş 
bir açıklığa çıkmasını sağlayacak zirve patlama noktalarını kaçırması kanım-
ca. Ama sözle daha çok oynadıkça bunu yakalayacaktır. Al Karısı ve Kibele ara-
sında gidip gelen şiir ruhu, umalım ki ağacın özünde dolaşan yaşam ışığına, 
yerin altı ile üstünü birleştiren pınarın kaynağına ulaşsın. 
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