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ZiyA oSMAN SABA,NIN "BiR oDA, BiR SAAT sEsi", "BEyAz EV"
vB ıınriN ALTIoK,UN,IALNIzLIK" şiinrnniNnn nmrAN

içiNnn sEs, HAREKET vE vALNIzLIK iııcnı.nniNiN işı-nvı-oni
vo oiı.uiLiN,üsııı, çözünırnııısi

Hiiselin ALTINDİŞ |

Özet: l)il edebiyltlİ bAlıcı ıırucı olduğunu göre (lili ve işle.,-işini ne kıdar iyi an]eİsak. söZciiklcr. sözdizimi vc

an]aoı aİasındlüi i]işkiyi nc kadiİ iyi laİalayabilirsck cdcbi cscrlcri dc o dcnli doğru }oıuıİlliır Ve anlamlitnd]nnz,

Bu düşünceden ]ola çükıtritk bu çallşmada mektnün leriIişı. onun duygu ve düşünce ü/erindeki etkisi ve kulIanllan

imgc]crin ses. harekct ve lalnulık işlevselliğinin diIbilİİsc] çiizümlcmcsİıin dctaylı bir Şcki]de iıdeIenırcsi iınaç
]anmlşhİ, [,rygu]ama olaİal Zi}a osman seba'ntn "Ile]el Ev". ''Bir Oda, Bir Siüt Scsi" !c N,lcıin Altüok'un "Yal

nızlık" şiirlen benzerlikler ve fırıklıiıklıı tapılal bit yakl§ımla karşılaşlrn]nrıştır.

Anahtar sözdikler: D]lbilin, Şiir clc§tirisi, İıckan. çağrıŞlıısal an]iurr. iş]elsellik.

Linguistic Analysis and The l'ıünctioil§ of th€ lmag6 o1Sound, Nrovement and Irnelinefis in th€ s€tting

ofZiya Osman Saba's Poems'si. oda, Bir saat sesi""'Rcyaz Ev" And l\'tetin Altlok's "Yalnuhk"
Abstract: Sincc ]aİguagc is thc maiı] mcans of üc ]itcratuıe. the ıİorc we understand ıhe lan_quage a,ıd iüs

usa.ge ınd the moı] we can appıeciıte the inler relatednels of the words and sound\. lhe belteİ we commenl on the

]itcrlr,ry works itid allocatc nrcaning to thcm. Considcriıg üis notion my aın is ıo ltıalyzc ]inguistjcally in deta]l. the

functions olthe images of sound. movement and Ioneline\s how it helps 1() conveJ- lhe meaning to the reader/lisle-

ncr aıd to rclatc thc colr]mon cflccls ol'1hcsc imales in üe sctlilr8 of the Ziya osııiuı saba'S Preılls "tseyaz E!",
"ttir oda. Biİ saat sesi" and Melin A]tıok's "Yu]nızllk",

Key wordsi Linguistic. ğretry- alla]ysis. scttin8, conııotative meaning. funcıional.

1. Gir§
Dilbilimsel incelemenin baş]üca görcvi ünctiııle dili birbiriyle bir bütün oIarak ilişkilendiımektir, De

yişbiliııı metinlerdeki sözcük ve tümcelerin nısıl anlaırr kazıurdıkliinnü saptal. Yıuınsal ],apütliirdaki dil
kullanımlıırı günlük dildekilerden ayn olduğundan bazı deyiş özellikleri göStemlektedirler. Deyişbillm
dcyiş. biçim vc özclliklerini dilbiljıısel rönlerden ınuclcr (Özun]u. 2U0l 8l], Bir edebi metnin incelen
mesinde diJbilinısel yöntemlerin ku]lanı]masr girişimi. her türlü edcbi eserin alterıiatif, tıbjcktif ve em-
piıik olarak yorumlarının yapıJmasında oldukça yayg]n bir şekilde kıbul gören bir yijntemdir, Bu ko-

nuda Halliday şöyle deı: "E(]cbi iırcclenrede dilbilimsel yöntemlerin kullanılmasınln doğrulanmasl: söz
cüksel. sesbilimsel teorilerin duruşuyla alııkalıdır ve cdcbi metin hiükında sij]-lcnen tanımlayıcı açükla-

malar kullanılan ilgili diJin ıoıal betimlemesiyJe bağlanthdır."
iıısıınlık tıuihinin ilk yiızülı cdcbiyat tüıij şiirdir ve her u]usun kültüİü içinde önemli bir yer tutmakta

dır (Aksan.l999:7). Şiirdili yazınsal yapıtlann en zengiııi sayıldığı için yılliirca dipsiz birkuyu olarak gö-

rülmüştür. T,s. E]iofa göre şiir en ulusal sanal dalıdır. çünkii bir ulusu başka uluslıır gibi düşündürmek

mümkün olduğu haldc ona başka uluslıır gibi hisscincyi öğrctmek olanaklı değildir,
İmgeler çoğunlukla ilişkilendirme metoduyla işlev görürler. Başka bir deyişle iıngc: okuyucu/ dinle-

yicilcrin mcııin dilbilinrscl yapısl içindc gcıçcklcşen çağnşımlar tarat'rndan oluşrurulmaktadır-

Bzra Pound iııgenln 20. yiizyılda kullanılan en yav8ün tanlmünü Yapmüştir. Pound'a göre imge anlık
bil Zaman Zailnda entc]ektıc] vc duygusal bil bütünü gösterjr, Bu noktadan hareketle bir şiiri dilbilim-



sel açıdan derinliğiıe inceleyelck di,,clerin a]lndaki çağnşımsal anlamı ortaya çıkarmak önemlidir (Po

und, l9l3:l98). Bunun gelçekleştirilmesi için Özünlü'yc giiıc şiir dilinin jncelenmesi dilbiliııin dalları

olan sesbilgisi, biçimbilgisi. siizdizimi vc anlaın bilimi boyutJannın yıuıında dil dışı vc dil ötesi yapılan

da yorumlaınayı gcrekiı (Özünlü, 200l:41,42). Şiir dilini inceleıkcn şaiin ne söylediğinden ziyade nasıl

söyJediğine bakıJır diyen Jaiobson da bir biıkıma buna işaret etmektedir ( Jakobson. l9m:358),

Günümüz insanı şehirleşme. sanayileşme ve yeniteknolojik gclişmclcrin hızlı değişmesi sonucunda

yalnızlığa ve yabancılaşmaya itilmiştir- Bu yalnızlığını çeşiıli şekillerde yalantısına, cscrlcrine ve çevre
sindckilcre yansıtır, Bunu gcrçekleştiıirken çeşitli imgeleıi anlam taşıyıcı öğclcr olatal( kullanır. Kullaıı-
laı bu imgeler kişinin yalnlzlük türünü ve boyutunu göStermektedir.

Bu ha!l3mdrn }olJ cıkaıdl. \ Jlnı/lıl konu.unı ıçıktık gcııımcl ıçin Özodıış|l'fl M^d, rn İüı-ç4üıın

talıı:iğı a<Iiı kitabında yaptığı aynmr anırn\amılre 1aıır ı ıırdır: Ömeğin İngilizcede yalnı7lık söz.üğü

iki şekilde kullanılmıita, "alone" bcdcnscl yalnızlüğı iiade ederken " lonely" nıhsal yıılnızlığa işiuet et

mektedir (Özodaışık. 2(X)l : l7.1 8). Ziya osmın saba vc Mctin Altıok'un ince]enen şiirlerindc insanır
bedcnscl vc ruhsal yalnızlığı çok çarpıcı bir şekilde imgeler ııracılığıyla vcrilıniştir.

Bu çalışmada Yedi Meşıılocilcrdcn Ziya Osman Saba'nün "Bir Oda. Bir Saat Sesi" vc "Beyaz Ev"

şiirleri i]e çağd4 şai.]erinrizden Metin Altıok'un "Y:ıinızlık" şiirlcriniıı çöuüııılemesi amaçlaımlştır.

2. Bir (Xa. Bir saat sesi
"Bir odı, içirule biı saat Sesl.l Hq,alüfi sıflünulaı-ı giden peııç,esil Ve beni ma.i:*e götiren lıir e["'

Öncclikle Z.O. Saba'nın Bir Oda. Bir Saat sesi adlı şiirine yapısal oliiriük baktığımızda başlığın ilk di-

zede yinelendiğini görürüz. Virgüldcn sonra "içinde'' sözcüğünün kullıuıılmasıyla oda ijzgünleştiril

mektedir, Saaı sesi işitsel bir öğe olıırıık zamırn kavrıınını verdigi için mekanı gerçek düz]eme çckmiştir.

Çağrışımsal oltırak taşıdığı işlev ya]nızlığı da üstlenir. Saat sesiyle okuyucu bir anda kendini iç n]ekanda

bulur. oda ve Saat sesi şiiİin bütünündc anlam odağınü oluştuırtr, Hayatın zorluklan ve yükümlülüklcri
pençe iüngesiylc acımasız bir yaraığn kıskacı düşündüıülür. Bu iki dizc i]c mekan ferülık veren, slkın-

tıdıuı huzura, rüatlığa doğru gcçişi sağlayan bil konum kazanmrştır. El imgesiyle mekıuı, oda kaıtedil
rniştiı. Üçüncü dizenin başındaki "Ve" bağlacı biçimscl olanık "bir oda" ve "saat sesi" ile bağlaşık oluş-

turmaktadtr.
"El" imgesi aynı zamanda birdcn fıula işlcv üstlcnmiştir, "El" imgesinin önce mekenı kastcftiği dü-

şünülürken birden mekana insan sıcııllığı ekleyen. nesnelerin konumunu belil]eyen o elin anlahcının an-

nesi olduğu sezdirilmektedir. Giirüyoılz ki işlev olarak geçmişi anımsatmlüta ruhsal ()laftü düş dünya
sına girmesine el neden olmaktadır.

Eski günLerim|z, sessiz ıe gkel-.-
Bu geçişi "cski günlei' dcn sonIa virgül kullanümüyla gerçek]eŞtirir. Buıada kcsin bir yargı söz konu

sudur. Biçimsel olarıık şu ıuıa kadıır hcp birinci tckil şahüs kul]anımı varken bu dizede çoğul şüıs kulla-

nımıyla gün]elimiz şair paylaşıma işaıet eder. Anlaşılıuı bu paylaşım anlatücının çocukluğunda aıne ve

babasıyla geçirdiği huzur]u. sakin. hayatün acımaıız pençesiyJe henüz tanı§mamış olduğu günlerdir. Bi
rinci dizede zamaıı ve sesi vurgulayııı sıut imgesine kırrşın burada "sessiz günler" i]e tan,ı tersi sessizlik
Vc.ilmiştir. Eski günlcr bugünün karmaşasından. dışanda kalan hayattaJı, çoksesliliktcn uzaktır dolayıSıy
la bir dinginlik vardır. Dingin olduğu için de eski günlcr güzeldir, Dizenin sonunda kullaıılın üç nokta

(.,.) okuyucuyu düşse] dünyaya davet eder. Aynca, davet ettiği düşscl dünyaya dönınek için şair bize za-

mıur da kızırndırmııktadır. Üç noktanın "güzel" kavnmdan sonla kul]anı]ması ise bu kavramün açılabilir
liğin j gösteİmektedir,

Bulduğun Lııyqılar, her günkü yerin, l İşte kınsol, ayruı, kiişe mirulerin, l Seccaılen, tesbihin, mımaz

başörtün
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Güzcl]ik olgusundan sonra bu di7€deki "kayıplar" sözcüğüyle şair özelJikle yitiıilen güzelliklerin pe-

kiştiıilmesini hisscttirir. Ayrıca bir farkına vanş söz konusudur. Şair yitiıdik]crinin lbrkına vanyor- Tezat

gibi görünse de "Bu]duğum" kavramıyla özeliikle gcçmişle bugünü karşılaşınnca eksikliklerinin fıukı-
na vırnşı, ıuadığırı bulamaııanın vcrdiği acı hissettirilmiştiı. Noktal:ıma işarıtlerinin işJevselliğine bakıl

dığında anneye ait her bir nesne virgül kullanımüyla giirsel kıl,nrİ ve somut nesnelelle anncnin kadınsal,

llğı ve inançlılığı vurgulanıL Annenin vallığını yokluğuyla biriiktc duyulma isteği _ıer,rt, üıinderin, sec-

ca(len, tespihin, başijıır, sözcük]eriyle temg)Ju bir şekilde verilir. Bu tempo yine virgül kullanımü ve ses

bcnzcşmelcıiyle sağlanıL Böylece annenin dünyevi ve mıurevi hayah birlikte verilmekte bu duruın şiire
ayn bir derinlik katmaktadır.

Biçimscl olariık çoğul şüıstan ikinci tekil şa}ıısa geçilmesiylc 1minderin, seccaden, tespihin, başi)r,

,r,,ı "J?n") sözünü ettiğimiz iurlamsııl durunı oluştuırrlmaktadır. Her günkü yerin bOşluğu "işte" sözcü

ğüyle görsel kılınürken kayıplar da neredeyse ispatlanacak düZeye indirgenmektedir.

Bir şe» değişmemiş, sanki dalııı ılün,
Yinelenen ses öğeleriyle (Ş) viıgüldcn önceki sözce kesin bir durum belirtmcktc, nesnel bir gerçeği

vurgulaınakıadıı. Oysa virgülden sonra "sanki" ile başlayan sözce tam tenine görece biı durumu imler.

Virgül kullıuıımı işlevsel olıuıü gerçck ilc giin:ccyi ayırmışır. Bu tiimcede aynı zamanda insan yaşamı

nın paradoksu da dile getiri]mektedir. Ş- sesinin üç kez tckru edilınesi tempo ve ritimde gerçekle yüz-

leşmenin acısını hissenirir. Bu dizcdc düşünsel boyutta kaybolİnamışlık vıırdır. Düşte bil berraİ]ık SöZ

konusudur, Her şey son derece net hahrlanmaltadır. Dün vc bugün iç içe giİmiş gibidir. bu "sanki" söz-

cüğüyle sağliuıır. Özlem. çekilcn acılar vc yalnızlık çarpıcı bir şekitde dile getirilmcktedir,

Yine oriını,akır altı <,amının, l Dıştırda s kunu ,-aa ahamıııın, / Bahç:emii *uLuıümış ürlak heı çiçek-
Dizeleriyle biçiınscl düzlcmdc iç mckandan dış mekaıa geçiş sağlanır. Bufada da aynı zamanda düş

Sel ve gerçek Zaman bir arada kullanılmışır. "Yine" sözcüğü yukandaki "işte" sözcüğünün iş]evini üst
lenmiştir. Düşünsel k)yutta :uınesinin sevdiği, Zevk aldrğı bir şeye dikkat çekmcktedir, Da}ta önce nes

neleıle canlaıdınlan anne figürü bu kez estetik boyutta kalşımıza çıkıır ve hoşlıuıdığı gijrüntüyü renkli

olarak oılancalal yansıtır, sükun söZcüğü ile anılıırın zenginliğinin bi tiirlü di]e getirilemeyişi sezdiril-

mektedir. "Dışarda' sözcüğüylc başlayan dizede tire( ) kullanılması hitabü,gerçck konuşma düZlemini
vurgular. Aynca bu dizede kullanılan "dışıırda" kelimesinde ünlü yjtimiyle sesbilimsel sapma yapılmış-

tür. Bahçc vc çiçck sözcük]eriyle canlılık veıilir. Daiıa önceki dizclcrde iç mekanda kullaıılaı odadan, sa-

at sesi ve nesnelere geçişteki vurgulanış biçinıi dış mekanda da bahçeden çiçeklerc geçişte veıilmiştir,
- Kapı çalııuıcak, babam ge lct:ek."

Bu dizede Sessizlikten SeSe, dingin]ikten sevince geçiş var. Aynca kişi saylSı artm]ş ve üçüncü bir şa-
hıs ortaya çlkmıştır. Sessizliğin kızuluşu ardından sevinç duygusuyla ilişkilcndirilınekte ve sessizlik ile

ses an aıda ku]lanılmakla çok farklı ruhsaldurumlara işaret edi]mektedir. Birincidizedeki saat sesi ilc Son

dizedeki kapı zilinin sesi ijftüşmektedil. "Çalınacal, gelecek" scs vc hareket işlevSelliği olan eylemleıdir
ve beklentiyi dile getinıektedir. Her ne kadiır gclocek zaman ekleri '!cek, -cak" kuilanılsa da şair i]rilın

da gcçmişteki özlemi, beklentiyi vurgu]amattadır. Tiıe () kullanımı olayın gerçekliğine vurgu yapmıık-

tadır. Şiir sesle başlaylp odanın kapısının açılmasıyla sesle de son bulmaktadlr, Böylece Saıki şair kendi

yalnızlığını çığlık şeklinde bize duyurur.

3. Reyaz Ev
Gözlerimin öniinıle hep aynı be,-az.ev-

Tek başına ele alındığında bu giriş oldukça çaıpıcıdır ve bağlılığın derecesini gösterir. Bağlılık adeta

takıntı dere.esindedir. Şair bunu "hep ayni'söz.üğü ile pckiştiril Beyaz ev düş düzeyinde kalmıştrr, san-

ki kişinin içgüdüsel olıırak böy|e bir hayal görme eğilimi vardır. Şairin evi betimlemek için kulJandığı
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beyaz ev imgesi saf ve temiz duygulan ve doJayısıyla sadeliği çağnştınr.
Her dağ yaııncına kurduğum, l Beliren her su kenarınılı,
Dizeleri bu takınhyr ispadar niteliktedir, Mekan değişse de istek değişmemektedir. Aynca bu ikidi-

zedc "her" sözcüğünün yinelcnişi birinci dizcdeki cv hayalinin sürckli oiduğunu vurgu]al. Dağ yamacı

imgesiyle doğa ile iç içe olma arzusu, doğaya özlem veriliı, Su kenaı ile beyıu ev görsel bir bütünlük
oluşturmaktadır.

Pembe damlı, ;-eşilpanjıırlıı, bdllanlu l Balkonunılın ıırmınan sarıuşık. /Gece, pencerelerinılen ıı-
zacak ışık, / Kışın tiıecek bdcası"

Bu dize]eıde sıfatlann kullaıımıyla beyaz evin özellikleri betiınlenerek ev son derece net bir şkildc
göIselleşttilmektedir. Daünı, ba]konu, panjuı,u cıvı] cıvıl renklere bezeyerck göıSel kılınmak suretiyle düş

a]cminden gerçeğe 8eçiş sağlıuıır. Şair ışlk ve tiitmek sözcükleıiyle canlılığa işaret cdcr. Pencereden Sı

zan ]şık umudu . tiiten baca is evde bir hayaı olduğunu işaret etmektedir. Dizrlerde şu ıırıa kadıır tek bir
kişi varmış gibi görünse de şair aslında yalnız değildir.

Kapııı ittiğinde çalacak bir çıngırak. l -Dııyuı,orum o sesi şiıııdiden, berrak
Bu dizelerde de kapıyı iten gizli bir el. özlem duyuiıuı sevgilinin eli. bununla bir]iktc hem hareket ve

ses imgesi olan "çıngınk" verilmiştir. Çalacak. çıngınl sesleri şaire hayalinde o sesi son derece net ola-
nk duymıütadır. Bunu da 'bcmü" sözcüğünü virgülden sonra tek b4ına kullanarak sağlar, Çıngınk ça
lışıyla kapı açılışı zihinlerimlzde olayı gönelleştinıektedir. Şimdiye kadar kurulaı düşleıin bu kadıu ger-

çekçiolma5ı bu kjlümde ortaya çıkan ikincikişinin varlığına bir göndermedil Aynca "çıngıral" tan son

ra dizedeki yapısııl sapma ile ( tire()) inaıdıncılığı ve gerçekliği sağlar.
"Ceçeceğin ytıL, çıkıcağın tiç beş basanık, / ellerinden 5ı\-ırıp atacağın eLdiven

Her hılin, gültişin, kokun bütün ruhıınla sen! l Ah, bi,itün bir iimür boyu bırakmııyacağım el,

Okşavacağım saç, dinleleceğim ses, l Bülknakla ıloy-aıııayacağın yi:. -.

Bu dizelerde şair düa önceki dizelerde olduğu gibi şiirde bütünlüğü yakalamak için noktalama işa-

retleıinden(virgül, ünlcm üç nokta) f'ayda]anır, Virgül kullanımlarıyla ncıdeysc scvgiiiyibeş duyuya hi-
tap edecek şekilde betimler. Geçilecek yol ve basmaklar şairin hayalini gerçeğe dökmekte. evi geıçek bir
ev gibi algılamamuı sağlamaktadıı. Eldivenin elinden çıkanlış şekli şairin hangi kesimden bir sevgiJi ha
yal cniğine netlik kızıuıdınr. Ardındıur gelen dizelerde sevgilinin saçını okşıırken yine el imgesiyle h:ire-

ketin veıilişi vaıdır,
"Sen" zamirinden sonra üniem ku]laurımı iurleunlıdır. Aslında şair bile beş duyuyla betimlediği bu in-

sıırıın kendi sevgilisi olmasına şqırmaktadıı. Sanki ulaşamayacağı bir düş kurmuştur, "A}ı" yakınma se

Siy]e baŞlayan dize kendini ona adamakla bitel oütün bir ömiİ boyu bınkmayacağım e]. Bir önceki di

zeyle bağdaşık olıırak bu "Ah" sıınki ulaşılmiz birine hitabı anlatmaktadıı. Dizcnin sonuıdırki "yüz" söz-
cüğünden Sonra üç nokta okuyucuya betimlediği kadın hakkında düşünme zaman] tanımak içindir.

Açık panjurlardın o gtin drılacak ginılüz
Scvgilinin geldiği o gün betimlenen eve ışık dolacıık. "Dolacı* gündüz" sözcük öbeği ilc beklcnti,

umut sezdirilmiştiı.
Kapı!-ı açman ve dolaşmın sofa7ı. l Şaşıracağım: Böyle gezinen kim?
- Evim! Eyim!.. ellerimle asacağım perdelerini / Yutak orlısınılu dtişüneceğiı bi an
iki klilik fu]ryoü(]nın },erini... / Yatak odımız, J-enek odasü, kiler,
Raflarına ellerinle ,ıapılınış reçeller. l Karşı Lıırşıı,a oturacağıınız ıofra l Sürahide ışıldayan su, /Ya-

zın, rü7garo ktrya(ağımz te\ıi: / Senin yatacağın liğLe uykusu"
Dizelerindc yine ses ve hıueket imgclerinin kullıınılışı göze çıırpmııktadır. Dıüa önceki imgcler fizik-

sej görünümü betimlerken burada bu imgeleı kuJlaııma geçmiştir. Yukandaki dizede ün]emin kullanıl
masındaki hayret burada resmen "şaşıracağım" sözcüğüyle dile getirilmcktcdir. "Böyle gezinen kim?"
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sorusudüaöncekullaürılan'sen!"ve'ah'sö7.üklerininişlevsclliğinibütünlerniteliktedir.Ku]lıuıılıuıso-
ru, ünlem ve noktalama işretleri çok büyük bir öZlem o]duğunu ve dizenin üç noktayla bitişi de saıki bu

hayal hiç gerçekleşmeyecekmiş gibi duyulan şüpheyi , korkuyu vermektedir. "KaryolaJıın ycıini" sözcük

öbeğinden sonra üç nokttt (,,..ükullanılması paylaşım ve beraber kıuiır vcımc sürecini düşlememizi sağ-

lar, iç mekanda eşyalann nereye yerleşti.ileceğine karar vermeye kendini de katması paylaşma ihİyacı
nın kiylece yalnızlığının boyutunu gijstcnnckledr Ögle ul,ku.u vukurıdaki Jizelerde geçen eldiven

sijzcüğüy]e bağlantılı olank güZellik uykusuna yatacak olan sevgiliyi yine şehiıli birisi oliuak düşle-

mektedir

Sararacak bir yandan çıırdııktaki ü:ümler, l Kdh esecek rti3ör, kih ılinleyeceğiz yağmuru / KEh kar
larla bembeyazkesilecek çiınenler. l Hep geçireceğiz. içlmizden:Hal,aı beraber, ölüm beraber-. - / Şu grik,

lerin altınlı, / OLacuğı: o kıddr bahı\:ar"
Dizeleriyle şair birlikıe yaşamadaki gerçek]iğj veıir. Dıüa önceki dizelerde doğa ışıl ışı! iken bu di

zelerde soğuk yüzüylc ka§ımüza çıkmıştıI. Şair dış mekaıdaki doğa imgelerini güneş, rüZgiir-iç mekina

çeker, Bundııki ıırnaç yaşıunında doğanın ycri olduğunu ve bununda hayatına bir güzcllik katacağını du

yuümak isteyişidil. Güzellik kavnmında doğayı yadsımayışı vardr onun için sevgiliyle payla§tığı her

anın doğadıuı bir imgeyie gizellik kizıınmasını sağlar. Doğa imgeleri aracılığıyla düşten gerçekliğe ge

çiş sağlanmtştr,
Mevsimlerin kullıu]ımıyla uzun soiuklu bir birliktelik ka-st edilmektedir. Bunu "ölüm beraber" söz

cük öbeğinden sonra üç nokta (.,.) i]e sağlamrştıI. "Kah" sözcüğünün üç kez yinelenmesiyle hüzün sez-

dirilir. iyi günde, kiitü günde hep birlikte olma sözü vardır. Bu bir evlilik yemini gibidir. Beyaz ev haya-

li bu kjlümde sembolik anlamda bir evlilik törenini anımsaımakta ve şair kendi çizdiği rcsmi tamamla-

ınııktadır. Bizim sevgimiz de tıpkı mevsim]erin değişmesi gibi yincJenip, tazelenecek solup gitmeyecek-

tir mcsajı sezdiıilir.
Ki çıkıp mezırlarımızdan annemiz, babeımız da, l Be),az evimi:,e ;-erleşecekler l Uzun kış geceleri ıın,

lar da aramızdı l Göz göze bakışacak, mıngalı eşecekler

Dizeye "Ki" ile başlanması ilginçtir. "Ki" kullıınmıü suretiyle anne, baba ve diğer yakınlıırün da mut-

luluklarına katılacağını kesin hükümlerle vurgulamaktadır (aıınemi:, babamız dıı, ,ıerleşecekler, bakışa-

cuk, eşecekler). Bunlıırın olmasını "Ki" nin işlevselliğiyle mutlai kılıır. çok emin bir ses tonuyla bunlaı
olmadan oJmaz mesa.jını verir.

,ı. Yal-İxzlk
"YalnızLık beLki de gece \arısı l lşık Slzon bir penceredlr ana, l Kimi zanan da btızkırda / Çıplıık ılağ,

Lardu, l Yerde 1,aıan bir lLlşlür / Yorqun ağürlığı!"kı.

ilk dizenin ilk Sözcüğünde başlığın yinelemesi, ıırdından be]ki sözcüğünün kullanılmasü hel ne kad.ır

zamıur kavrıunında bir esncklik sağlamayı amaçlasa da ikinci dizenin son sözcüğünün "ama" oJması ya

Zaİın düa i]k baŞta, ya]nlzlık kavramını dile 8etiIişinde bunun çok çeşitli bir durum olduğunu vc çcşitli
seçencklerde de an]atabiloceğine dair biı işaıettir. Kullıuıılıın -da, -de ekleriyie (pencerelg, bozkıığ4, dağ-

larğ, taş@ insıuıın ne zaman. neredc vc nasıl yalnızlık çekeceğini ve bunu kişiyc neyin göstereceğinin

bilinmediğini, yalnızlığın her yerde ve durumda kıırşımıza çıkabiloceğini vurgular.

Bozkı ve çıplak dağlar sözcük]eIiyle ıssız bucaksız bir mekıuıda göze çaıpan tek bir taşrn ağırlığı ve
yainızlığı şairin yıünızlığının acısına işıuct edel. Aynt zamanda bu yıılnızlığın ne kadar dunğan olduğu

nu gajstelir, Bozkır Ve çıpiak dağ imgeleriyle yalnüz]ığın boyutunun neredeyse sınıısız olduğunu görürüz.

YaLnız[ık kale kapısında, l Fındık kabuğunıla, l Aı[mış bir aıakkıbıda çöpler arasında,

Koz,asınıla ipek böceğinin, l Gergin bi örüüüıcek ağındı, / Ana rJaha çok oteldeılir

Küçük bir ıaşra Lıısabasınıla.
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Şiir boyunca yirmi kez yinelenerek şiirde bağiaşıklığı sağlayan -da. -de cklerinin yinclenmesi ilk di-
zelelde "be]ki" ve "ama" sözcükleliyle şailin kasteniği çeşitliliği ispatlaması içindir, virgüllerle sözrele,
rin aynlması ve "a" sesinin ritmik bir şekilde tekrırn yaşamün yalnız biı insıın için tek düzc tıluşunu yapı
ve SeS olarak duyuımaya çalışır, "Ama" söZcüğüyle düa önce Sıralanmış olasılıklara oranla yalnızllğın
otel ir]asında düa dcriııden acı dcrcccsinde hissedileccğinc vurgu yapar.

'l'aşrada herkes birbirini tanıdığı için ilişkiler düa içten düa samimidir ve burada otel pek kullanıltırı
bir ycr dcğildir o ncdcnlc böylc bir kasabada otc]dcyscniz cğcr yalntz]ığı daha derinden. acı derecesinde

duyaı§ınız. Hcrkcs bir arada ikcn ıizin yalnız kalnranız daha acı vericidjr,
- Hey 1,ıılcu; ııcı,.ım unufultl, l Befule ıarlm orda-

Bu dizedeki noktalama işaretlerine bakıldığında, konuşma be]irteci olaraİ tire ( ) ve yolcu sözcüğün-

den sonla nokta]ı vilgül kullanılınasıyla şair bütün insanlığa seslenir ve çağnda bulunuı. Her insanın ka
dcrinde yalnızlık vıırdır ve bu yalnızlığı kendine iizgü yaşünaktadır.

"Akım sudadıı yalnıziık, / Adıü ağacında; / lssız bir yıınaçta / Sallıınan rcnkli çaputlarıyla,
Her biri bir başkı rlerr imgeıi"

Şair daha öncc kumuş olduğu ıitmc burada dcvam cttirdiğini görürüZ, seçtiği söZcüklerle bir,
biri, bir başka. bir yamaçta- b-i-r sesleri aracılığıyla yalnızlığın bireyselliğini duyurması stjz konusu-
dur. Kişinin kaderi olan kendine özgü olan yalnızlığı, diğer insanlardan farklılığı pekiştiriliı Kulla-
nılan imgeler hep ),alnızdırlar ve yalnızlıklırrını kendileri yaşaırlıu. Başkalırrından hiçbir destck ve
y.ırdım görmez]er. Akan su dışardan bakılınca aklp giden güZel bir görüntü sgrgilemektedir ama ken-
di içinde yalnızdır. insana yalnızlığı, oılamın sessiz]iği vc hayatın geçişi sezdirilir. Adak ağacı her
zanran gözleıden uzıü bir dağ yamacında yalnızdıı. Adıık ağacından sonra noktalı virgül(;) kullanı
mı ağac:n ıssız bir yeıde son derece yalnrz olnıası mesajı iletmeye yetmez, ondaki bazı şeylerin bu
yalnıZlığı düa derinden duyurabileceğini vurgular. Sallanan çaput]ar hareketi. rüzgarın esişi sesi ve

yalnızlığı çağnşırmıütadır. Bir sürü rengarenk çaput vardır ama her biri kendine özgü amaçlar için
ordadır. İstek ve çekilen acılar o kişiye özgiidür. Her biri bir derdin simgesi olarak oıada sallanmak-
tadıI.

"Sess|z yaırdıılır 1alnızlık, l Devrik bir ınezar taşınıJı."
Yatır kendi başınadır. Kale kapısı gibi kesin bir soyut]anma vardır. Devıik mezar ıışı ise sahipsizdir.

Ziyaretçisi yoktur. Devrik kelimesi süipsizliği vurguiar.
"Eski bir konsolda, kendine aşık / Ve saat tkırtısında"'
Vilgül kullanımüyla şairin konSoidaki aynada kendini gördüğünü Ve ya]nıZlığını hissedişine tanık olu

ruZ. Saba konsol kullaırımıyia annesine olan özlcmini dilc gctirirkcn Alıok yalnızlıktan duyduğu acıyı
dile getirmektedir. Saat t]kırtısı yalnız geçen zamaıı da}ıa çok vurgulayıı bir öğe olarak işlevini gerçek-

leştirir. söZcüğü "tık r tı" şeklinde kjlecek oiursak. bu söZcüğı seçmesiyle yalnızlığı daha çok hissettir
mcyi ıınaçlar,

" U ğulı,layan rtiıgördadır / DaLlcır urasınıla,"

Şiirin bütününde olduğu gibi şair da, dc ck]crini burada da kullanariık yalnızlığa bir b4ka gönder

mc yapmıütadıı.
Bir kıleh rakuıın l Puslu beıa:lığınılı, l Yalnıalık as !ürektedir a,ıa."
Rakının puslu bcya_;ıiığında düşüncc süreci vcrilmektedir. Anılıırın hatırlanüşü vc hatır]andıkça asltn,

da yudum yudum acının içilmesidir sezdiıilen. "Ama" sözcüğü daha önce kendisine yüklenen görevi bir
kez daha yerine getirmekte asıl yalnız]ığın otel ğlasında ki gibi asıl yürekte olduğunu diğer ku]lanl]an

imgelere orımla bu yıünızlığın derinden duyulduğunu vurgular. Yalnızlığın asıl yürekte olması insı-nın

çektiği yalnızltğün b4kalan tarafindan anlaşılmadığınl . kendine özgü olduğunu ve kişinin kendisi tara

findın çekildiğini vurgular.
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Hem kalabalık hem de jaLnııın bara kı,ılır.ça-

Bu dizeden önce şu ana kadıır kullıındığı dış mekan öğelcrini tekrar kullanan şıİr yalnızlığın kişiye

özgü olduğunu ve çok farklı mekanlarda duyumsadığını vermektedir. Şair duıumun hem bireysel hem de

toplumsal bir olgu olduğunu "kalabıüık" siız(ügüyle r urgulami*ıaJır İçinde bulunulıuı mekan ve çevre
deki insaılann varlığı durumu dcğiştiümemekte kalabalık içinde yalnızlığı çekmesinin belki de da}ıa açı

bir durum olduğunu işaıet etmektedir. Ancak tck tesellisi yalnızllk çeken başka]annın da olmasıdlr, Ne

var ki bu durumu pek dcğişti.memektedir; çünkü herkcs kendi yalnızlığını kendisi yaşayacaltır.

Saııwıya gerek 1rık gerisiıi, / St).,-lendi ve kesiLıli, l Ama beıı tartlm kenıjimi,

Basınlıın elini giiğstiıne: / Kentleri rliişündüm, yksul kö,ı,lert / Ve kınılimi bira:ıla
Pütı bfu lecede dosllardan uzakta."
Gcrisini, Kendimi. Elimi, Kentleri, Kijylcri sözcükleriyle şair şiiüi özetler gibidir. Hem kendisinin

hem de diğer bütiin insan]arın bcdensel ve ruhsal yalnızlık çektikleıini pekiştirmektcdir, Kendim ve EIim

sözcüklcri şairin bedensel ve ruhsal yalnızlığını simgelerken, Gerisi, Kcntler, Köyler sözcükleri diğcr in-

sanlann da aynl yalnızlığı yaşadığına ama dışardan bunun ko]ay anlaşılmadığına çünkü yalnıZlığln yü

rekte yaşandığına vurgu yapar.

5. sbnuç:
Yapllan değerlendirme neticesindc Z, osman Saba'da kul]anılan söZcük, Sözce ve tümce yapılan yal

nızlığın dıüa çok özlem boyutunda olduğu buna karşılık Metin Altıok'ta yalnızlık fiziksel acıyı duyurta-

cak düzeyde olduğu göfülmüştür. Saba'nın incelediğimiz şiirleri çoğul kişileıin varlığıyla sona ermekte,

Altıok'un incelenen şiirinde yalnrzlık lek başına çekilelek şiir bitmektcdir, Harcketin olmayışı acının da-

ha derinden duyulduğunu bcliıtir bu nedenle şiiıin acıya ıxlaklı olduğu bile söylenebilir.

Yalnızlık kalaballkliır içinde tek başına çekilir, Altıok başkalannın da acü çektiğini belirtir Ve şii-rinde

onlan da dile gctiımeden edemez ancai vurguladığü herkesin yalnızlık acısınü tck başına çekmek zorun-

da kalışıdır. Altıok'un şiiri evrensel gcıçcklilikten Söz etse de saba'nın şiirleri glbibireyscldİ.
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