“ASVALT OVALARDA YÜRÜYEN ABDAL”
BEHÇET NECAT‹G‹L SEMPOZYUMU ARDINDAN
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“Bir anma yaz›s›nda neler yaz›l›r?
Bir ba¤l›l›k tekrarlan›r, bir benimseyiﬂ
hat›rlat›l›r, zaman›n bulan›klaﬂt›rd›¤›
güzel bir an›lar toplam›, yitikler havuzunda gözlerimiz
önünde canlan›r
ve güzeldir sevdi¤imiz ﬂairlerle olmam›z” (Düzyaz›lar I, 131).
“ﬁairim Ziya Osman Saba” baﬂl›kl›
anma yaz›s›nda Necatigil, art›k aram›zdan ayr›lsa dahi “sevdi¤imiz ﬂairi” konuk etti¤imiz yaz›larla bir vefa borcu
ödedi¤imizi belirtiyor. ‘Yaz›’n›n unutulmaya karﬂ› hem güçlü bir kalkan hem
de zaman›n h›zl› ak›ﬂ›nda tam tersine
aﬂ›nan yanlar›ndan haberdar olan Necatigil, ‘yazan’a ba¤l›l›¤›n› hakkaniyet ve
samimiyet dolu yaz›lar›yla -bilhassa anma günlerinde- ihmâl etmemiﬂtir. Bir
odadan bütün bir dünyaya kap›lar açan,
pencerelerinden bütün evleri izleyen ve
kaybedilen pek çok ﬂeyin hüznünü duyumsayan Necatigil, aram›zdan ayr›lal›
yirmi beﬂ y›l kadar olsa da ﬂimdilerde,
ﬂiirlerine, yaz›lar›na gizledi¤i s›rlar yenilerini do¤urarak çözülüyor.
ﬁairinin ölümünün yirmi beﬂinci y›l› dolay›s›yla Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyat› Merkezi’nin haz›rlad›¤› “Asvalt Ovalarda Yürüyen Abdal: Behçet Necatigil Sempozyumu” 27 Nisan
2005 tarihinde yap›ld›. ﬁairin ailesinin
de kat›ld›¤› sempozyumun aç›l›ﬂ konuﬂmas›, Sabit Kemal Bay›ld›ran’a aitti.
Bay›ld›ran, Behçet Necatigil’in “Abdal”
adl› ﬂiirinin detayl› bir çözümlemesini

sundu. “Abdal” sözcü¤ünün kökeni ve
kullan›m› aç›mlayan Bay›ld›ran, sözcü¤ün daha çok heterodoks Müslümanlarca kullan›ld›¤›n› ve “muhalefet”i temsil
etti¤ini söylerken; karﬂ›s›nda kullan›lan
“derviﬂ” sözcü¤ünün Ortodoks Müslümanlarca kullan›ld›¤›na ve “düzen savunucusu” bir anlam bar›nd›rd›¤›na dikkati çekti. Konuﬂmas›nda Türk ﬂiirindeki
mistik gelene¤e de de¤inen Bay›ld›ran,
büyük temsilcileri Ahmet Yesevi, Yunus
Emre, ﬁeyh Galip’ten çok sonra Necatigil’in bu gelene¤in devaml›l›¤›n› sa¤lad›¤›n› belirtti. Necatigil’in mistik ﬂairler
üzerine yazd›¤› ﬂiirlerde hem heterodoksinin hem de ortodoksinin izlerine rastland›¤›n› söyleyen Bay›ld›ran, ﬂairin
“maddeyi terk edip, insan› k›ble bilmenin” tarafs›zl›¤›n› özümsedi¤i ve ﬂiirlerine taﬂ›d›¤› tespitini yapt›. ﬁairi mistikli¤e ulaﬂt›ran yaﬂant›lar›, ﬂiirleri ba¤lam›nda aç›klayan Bay›ld›ran’ a göre Necatigil, “s›n›f duyarl›¤›” taﬂ›yan, yaﬂama
“insan merkezli” bakan, geleneksel olanla yeni yaﬂam›n koﬂullar›n› ustaca birleﬂtiren bir ﬂair olarak toplumsal görevini de yerine getirmiﬂ; ﬂiirlerinde tez ve
antitezi sunup sentezi okura b›rakm›ﬂt›r. Bay›ld›ran, “Abdal” ﬂiirinden yola ç›karak Necatigil ﬂiirindeki modernist yap›da gelene¤in dönüﬂümü ve çok katmanl› anlam sayesinde ﬂiirin okur taraf›ndan yeniden-üretiminin sa¤lanmas›
tespitlerini yapt›.
Sempozyumun ilk oturumu, Bilkent
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Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyelerinden Dr. Süha O¤uzertem’in baﬂkanl›¤›nda yap›ld›. Oturumun
ilk konuﬂmac›s› Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü baﬂkan› Dr. Mehmet Kalpakl›, “Bir Ça¤ Günümüze: Necatigil ve
Divan ﬁairi” baﬂl›kl› bildirisini sundu.
Bildiride Kalpakl›, Necatigil ﬂiirinin gelene¤in ve modernin dönüﬂümünde
önemli bir nokta oldu¤unu belirtti. Necatigil ﬂiirinden örnekler vererek Divan
ﬂiiriyle ba¤lant›lar›n› çözümleyen Kalpakl›, ﬂairin ayn› mirastan faydalanarak
yeni yap›lar oluﬂturdu¤unu vurgulad›.
Oturumun ikinci konuﬂmas› Orhan Tekelio¤lu’na aitti; programa kat›lamayan
Tekelio¤lu’nun bildirisini Türk Edebiyat› ö¤rencilerinden Murat Cankara sundu. Tekelio¤lu, “Bile/Yazd›’da Sözü Edilen ‹yi Bir ﬁiirdeki Hay(›)r’›n ‹zinde”
baﬂl›kl› bildirisinde, Necatigil’in “Güçlü
bir ﬂiir ya bir hay›r – ya bir bedduad›r”
sözlerinin “hay›r” ve “hayr” anlamlar›
ba¤lam›nda iﬂaret etti¤i noktan›n izini
sürdü. “Modernite ve bireyin varl›¤›” sorunsallar› üzerinde duran Tekelio¤lu,
Necatigil’in bu ç›kmaz› “tasavvuf” düﬂüncesini yeniden de¤erlendirerek aralad›¤› tespitinde bulundu. Oturumun
son bildirisi, Rahim Tar›m’a aitti. “Necatigil ﬁiirinde Çocuk ve Çocuklar” baﬂl›kl›
bildirisinde Tar›m, Necatigil poetikas›nda “çocukluk” döneminin yerine iliﬂkin
saptamalar›n› psikanalitik yöntem ba¤lam›nda aç›klad›.
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyelerinden Nuran
Tezcan’›n baﬂkanl›k etti¤i ikinci oturumda, ilk sunum Türk Edebiyat› ö¤retim
üyelerinden Dr. Laurent Mignon’a aitti.
Haz›rlad›¤› karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmada
Mignon, Taoculuk ö¤retisini yeniden yorumlayan Çinli ﬂair Li-Po ile Necatigil
aras›nda gelenekten yararlanma ba¤lam›nda benzerliklerden söz etti. Mig-
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non’dan sonra sunum yapan Emre Zeytino¤lu’nun “(-) baﬂl›kl› bildirisi ise Necatigil’in “parantezin içindeki küçük bir
çizgiden” söz etti¤i “(-)” ﬂiiri üzerine kuruluydu. Zeytino¤lu, bu çizginin yaz› dilini resme yaklaﬂt›rd›¤›, yaz› dilinin
“kendi olanak-s›z-l›¤›n›” fark etti¤i noktalar› üzerinde durdu. O’na göre Necatigil, iki rakam -do¤um ve ölüm tarihleriaras›ndaki bu çizgiyi “yaﬂam” olarak
aç›mlar. Necatigil’in bu ﬂiirde “yaz›y›,
imaj ve söz aras›na yerleﬂtirdi¤ini belirten Zeytino¤lu, yaz›-hakikat ve yaz› dilikonuﬂma dili aras›ndaki iliﬂkilere de “ﬂiir” ba¤lam›nda aç›l›mlar getirdi. Türk
Edebiyat› Bölümü mezunlar›ndan ﬁehnaz ﬁiﬂmano¤lu, Necatigil poetikas›nda
“evler”i inceledi¤i “Behçet Necatigil ve
ﬁiirin Ev Hâli” adl› tez çal›ﬂmas›ndan
hareketle bir sunum gerçekleﬂtirdi. ‹kinci oturumun son bildirisi, Türk Edebiyat› Bölümü ö¤rencilerinden Alphan Akgül’ün “Behçet Necatigil ﬁiirinde ‘Lamba’ ve ‘Abdal’” baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu. Akgül,
bildirisinde Necatigil’in “lamba” ve “abdal”/ “›ﬂ›k” ve “su” imgelerini mitolojik
ba¤lamlara oturtarak okuma denemesi
yapt›. Akgül, bu ba¤lamda ﬂairin hem
baﬂka yazarlar hem de kendisi hakk›nda
yapt›¤› tespitlerden destek alarak “bir
amaca ulaﬂma yolunda kendi ›ﬂ›¤›n› izlemek” motifine ulaﬂ›labilece¤ini belirtti.
“Mistik vecd hâlinin ‘yarat›c›-ben’e dönüﬂtü¤üne” vurgu yapan Akgül, ﬂairin
bu sayede “kendi yarat›c› ›ﬂ›¤›na ulaﬂt›¤›n›” ekledi.
Son oturuma Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyelerinden Öcal O¤uz baﬂkanl›k etti. Oturumun ilk bildirisini Mahmut Temizyürek
sundu. “Azapl›ktan ﬁiir ‹le Kurtulan”
baﬂl›kl› bildirisinde Temizyürek, yaﬂam›
bir azap süreci olarak al›mlayan baﬂka
ﬂair ve yazarlarla karﬂ›laﬂt›rd›¤› Necatigil’in “azapl›k”›n›n niteli¤ini ve buradan
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do¤an Necatigil ﬂiirini aç›mlad›. Can Bahad›r Yüce’nin “‹çe Dönük Bir Kap›: Necatigil Mistik miydi?” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan
bildirisi, “mistik yap›l› bir ﬂiir emekçisi”
oldu¤unu söyleyen Necatigil’in “gerçek
anlam›yla ‘mistik’ bir ﬂiir oluﬂturup
oluﬂturmad›¤›n› sorguluyordu. Yüce, Necatigil’in mistikli¤ini aç›klarken ﬂairin
yak›nl›k kurdu¤u iki mistik ﬂaire, Asaf
Halet Çelebi ve Ziya Osman Saba’ya da
de¤inerek aralar›ndaki mistik anlay›ﬂ›n
farkl›l›klar›n› ve ortak yanlar›n› belirtti.
Necatigil ﬂiirinin geçiﬂleri ve temel sorunlar› üzerinde de duran Yüce, ﬂairin
her dönem ﬂiirlerinden al›nt›lad›¤› bir
çok dizeyi tek tek mistik ba¤lamda inceledi. “ﬁiirlerindeki mistik ö¤elerin, bir
ﬂairi ‘mistik’ olarak tan›mlamam›z› meﬂru k›lmayaca¤› aç›kt›r” diyen Yüce’ye göre Necatigil, mistiktir ya da de¤ildir demek yerine “ﬂiirlerinde, mistisizm ile
duygudaﬂ bir ruh halinden” söz edilebilir.
Hilmi Yavuz’un sundu¤u sempozyumun son bildirisi, “Modern ‘Muamma’
ﬁairi Olarak Behçet Necatigil” baﬂl›kl›yd›. “‘Gizleme’, ‘Ebced hesab›’ ve ‘aritmetik iﬂlemler’i, KTL muammas›n› çözmek
için üç temel koyucu kavram!” olarak
kullanan Yavuz’a göre, “KTL” geleneksel
de¤il, modern bir muammad›r; çünkü
Necatigil, geleneksel muamman›n yöntemini dönüﬂtürerek kullanmaktad›r.
“KTL” ﬂiirini bir denklem olarak al›mlayan Yavuz, bu denklemi ebcet hesab›yla
çözerek ﬂairin duyumsad›¤› kayg›lar›
“‘muamma’ yoluyla okura bildirdi¤ini”
belirtti.
Oturumlar›n ard›ndan tiyatro sanatç›s› Ayten Gökçer, Necatigil ﬂiirlerini
seslendirdi. ﬁiir dinletisinin ard›ndan
Behçet Necatigil ﬂiir ödülü yap›lan törenle bu y›lki sahiplerine verildi. Bu y›lki Necatigil ﬂiir ödülü, Betül Tar›man ile
Akif Kurtuluﬂ’a verildi. Jüri ad›na ko-
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nuﬂmay› Do¤an H›zlan yaparken ödülleri Huriye Necatigil takdim etti.
Sempozyum, Do¤an H›zlan, Mustafa ﬁerif Onaran, Hikmet Sami Türk ve
Hilmi Yavuz’un kat›ld›¤› ve Necatigil’i
hem bir edebiyat insan›, hem de bir
dost, bir hoca olarak özel k›lan an›lar›n›
paylaﬂt›klar› bir söyleﬂiyle son buldu.
Son günlerde bir söz geziniyor dudaklar›m›zda: “‹ﬂimiz mi yok, iﬂimize
bakal›m!”. Nerede polemik oluﬂturacak
bir soru sorulsa, cevaplar› fiillere erteleyen bir söz var herkesin dilinde. Necatigil, sanki yaﬂam› boyunca kabu¤una gizlenip d›ﬂ›na ›ﬂ›yan bir inci, kendi deyiﬂiyle bir “ﬂiir emekçisi”ydi. Biraz sitem,
biraz umut dolu bu sözlerle ﬂair, yapacak ﬂeylerin ciddiyetini uzaktan bir yerden seslenir gibi de¤il de yak›n›m›za
kurdu¤u çad›r›nda gündelik hayat› düzenler gibi f›s›ld›yor.
“ ‘Âsiyab›n biz ününde de¤iliz,
ununday›z.’ –Dost rüzgârlara güvenip
ﬂimdilik dönmekte de¤irmenlerimizin
sesi, aldatmas›n bizi! ‹lle de dâvûdî gür
ses ﬂart de¤il. Has ekmeklere maya un
yapal›m; ününde de¤il ununda olmal›
de¤irmenlerin.” (Düzyaz›lar I, 180)
Yaln›zca iﬂe dönmek, iﬂe bakmak
de¤il Necatigil’in bizlerden beklentisi;
att›¤›m›z ad›mdan dahi kuﬂku duyduracak bir “hassasiyet”; iﬂimizden, sözümüzden emin olmak, sesleri susturup fiillerin etki de¤erine bakmak; yaz›y› yaﬂama taﬂ›mak…
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