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İyi Yürekli Kağıt
“Bir Şey Olanlarla Bir Şey Olmayanlar”da ner-

deyse felsefe yapıyor İlhan Berk; şiirle felsefe 

arasındaki mesafeye de dikkat ederek elbette. 

Rilke’nin “Şey Şiirleri” ile karşılıklı okumak 

kışkırtıcı bir deneyim olacaktır hiç şüphesiz.

1.  Her hayat öyküsü kurgu-
saldır biraz da. Belki bir oyun. 
Ve hayat öykülerini okumanın 
büyüsü galiba birinin gizli çek-
mecelerini karıştırmakta değil, 
gizli çekmeceleri karıştıran 
birini seyretmektedir. İşte bir 
örnek gerçekliğin parodisine:

“Hastalıkla sanatçı arasındaki 
ilişkiyi sonuna kadar sömür-
müş”, Venedik’te Ölüm’ün “ma-
sal cini” kılıklı “dahi acemi” 
yazarı Mann; “Zevke, mutlu-
luğa ulaşmak ya da kendinden 
geçmek” ve “Üzerinde çalıştığı 
kitaptan bir an önce kurtulmak 
için” yazdığını itiraf eden ve 
kendi ifadesiyle bir dahi gibi 
düşünen, saygıdeğer bir yazar 
gibi yazan ve bir çocuk gibi 
konuşan Nabokov; konuştuğu 
herkesi ağzının içine baktıran, 
Rilke gibi uzun süre annesi ta-

rafından kız gibi giydirilen ve 
sabah sildiği virgülü akşam 
üzeri yeniden koyan Wilde; 
Dante’den pasajlar okumanın 
esrikliğindeki Joyce; kendisini 
daima bir “başkası” gibi gören, 
katlanılmaz kokular içindeki 
mavi gözlü genç Rimbaud; 

hayatını şiire adamış, “aşkı” 
ve yolculukları kutsamış ge-
çen asrın en büyük şairi Ril-
ke; sonsuz hüznü, çilesi ve 
cömertliğiyle Turgenyev ve 
diğerleri. Hepsi Yazınsal Yaşam-
lar’da neredeyse birer roman 
kahramanı gibi ele alınıyor. 
Okurun bu kişilerin gerçekli-
ğinden kuşku duymaması için 
hiçbir sebep yok. Böylelikle 
gerçekliğin parodisi ile karşı 
karşıya kalınıyor. Bu, Marías’ın 
kurgu ile gerçeğin sınırlarını 
içi içe geçirme oyunu olarak 
algılanabilir.

2.  İlhan Berk, “Bir Şey Olan-
larla Bir Şey Olmayanlar”da 
anlatıyor:

“Benim yazı araçları gibi her 
türlü araçla sapkın bir haya-
tım vardır. Bitmez bu. Dahası 
masamla, masamdaki bütün 
şeylerle de nerdeyse konuşu-
rum. Odamdan her ayrılışım-
da “hoşça kal” derim. Onlara 
hiçbir zaman ‘yer kaplayan şey’ 
diye bakamam. Hem dünya 
dediğimiz şeylerden başka 
nedir ki? Her an, her yerde 
şeylerin dünyasının ağırlığı 
altındayız. Bizi her yerde nes-
neler çağırıyor. Bu çağrı büyük 
bir şeydir.”

“Bir Şey Olanlarla Bir Şey Ol-
mayanlar”da nerdeyse felsefe 
yapıyor İlhan Berk; şiirle felsefe 
arasındaki mesafeye de dikkat 

ederek elbette. Rilke’nin “Şey 
Şiirleri” ile karşılıklı okumak 
kışkırtıcı bir deneyim olacaktır 
hiç şüphesiz.

3.  Yahya Kemal’e sorarlar: 
“Ne zaman şair olduğunuza 
inandınız?” Üstad, hiç te-
reddüt etmeden cevap verir: 
“Türkçeyi hissettiğim zaman!” 
Türkçeyi “kalbin dili” yapan-
dır Yunus ve Yunus’u hisset-
meden Türkçeyi hissetmek 
neredeyse mümkün değildir. 
Yunus’un rahle-i tedrisinden 
geçmek Türkçenin libasına 
bürünmek demektir.

4.  Tanpınar anlatıyor: “Yunus 
Peygamber’in hikayesini hepi-
miz biliriz. O, bir balığın kar-
nında günlerce kalan ve orada 
pişmanlık yaşları döktükten 
sonra ışığa dönen insandır. Bu 
macerayı karanlığın yuttuğu ve 
karanlıktan dönen insan diye 
hülasa ederiz. Yunus bu adı 
benimsemekle şüphesiz bu 
peygamberin çilesini ve talihini 
benimsemiş oluyordu. Filha-
kika Tapduk Emre’ye intisabı, 
dergahında kalışı, oradan ay-
rılışı, tekrar gelişi ve nihayet 
izin alıp insanlar arasına irşat 
için yeniden girmesi, bütün bu 
kaybolma, kapanma, yeniden 
ve başka bir hüviyetle doğma 
hikayesi, hep bu adın etrafında 
toplanabilecek vakıalardır.”

İsimlerin de kaderleri vardır… 

5.  “Şiirin büyük, belki de en 
güçlü öneminin, yaratıcıya 
kendisi ve dünyayla ilişkisi 
hakkında sınırsız itiraflarda 
bulunma olanağı sağlamasın-
dan...” Şair için “büyük ağıtçı” 
diyordu Sezai Karakoç; Ril-
ke’yse “büyük itirafçı” diyor 
sanki...

* Ercan Yılmaz, 1977’de Geyve’nin gülleri 
içinde doğdu. Dolmakalemle yazdığı şiir ve 
deneme kitapları var. Talebelerine “Hoşça 
bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen” mısraını 
kavratmaya çalışıyor.
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