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METİN TURAN’IN ŞİİRLERİNDE KULLANILAN ZAMAN*

Ali ALGÜL**

“(…)
siyah ve çamurdandı elleri

soğuk bir demirin karaltısında yaktılar kitapları
her gece evrilir güne

havalanır ürkek kanatlarıyla güvercin
karınca yine yem taşır kozasını örer ipekböceği

gökçe akar ırmaklarımız
ovalarımız yunus dağlarımız köroğlu”

(Turan 2013: 35)

LE TEMPS DANS LES POÈMES DE METİN TURAN
Cette étude a pour objectif d’analyser “le temps” tel qu’il est représenté dans les poèmes de Metin 
Turan, poète turc contemporain. Bien qu’une définition du temps ne puisse être donnée de manière 
satisfaisante, cette notion trouve en tant que perception une place prépondérante dans la littérature. 
Objet de réflexion, d’observation, ou de questionnement, le temps n’a cessé d’attirer les écrivains, 
les poètes notamment, par ses caractéristiques fuyantes, suggestives ou parfois destructrices sur un 
triple plan, le passé, le présent et le futur. La perception du temps des écrivains turcs jusqu’à l’époque 
de Tanzimat était déterminée plutôt par une optique traditionnelle voire religieuse. Avec l’avènement 
de la modernité, celle-ci a subi des changements et a été mise en relation avec les exigences de 
l’individu au sein d’une société traditionnelle, qui, avec la période de la République, est devenue 
la majeure préoccupation des écrivains, plus précisément des poètes. Pourtant, il faut attendre la 
nouvelle génération de poètes des années 1940 pour voir s’opérer un profond changement dans la 
conception du temps par rapport à celle des poètes précurseurs comme Yahya Kemal et Ahmet Haşim. 
Alors que Ahmet Hamdi Tanpınar tire de l’œuvre de Bergson une conception métaphysique du temps, 
Melih Cevdet Anday développe une conception propre à lui dans laquelle se confondent les siècles, 
les scènes du passé, du présent et du futur. Quant aux poètes socialistes, dont Nazım Hikmet, ils 
s’attachaient volontairement à une conception idéalisée tournée vers « les lendemains lumineux ». 
La notion du temps apparaît comme un thème récurrent dans trois recueils de poésie de Metin Turan: 
Suları Islatan Mecnun, Sokaklar Kentler Ülkeler et Ağustos Aldı Sırlarımı. Dans la plupart des cas, 
le poète met en avant la période qu’il vit, mais il arrive qu’il retourne dans certains de ses poèmes au 
passé (épopée de Köroğlu) pour en tirer des exemples pour illustrer les faits de nos jours. Turan traite 
le temps dans ses rapports avec d’autres thèmes majeurs de sa poésie, tels que l’amour, la ville, conflits 
sociaux, et il élargit ses dimensions de manière à retrouver l’humanité entière.
Mots-clés: Metin Turan, poésie, temps, Suları Islatan Mecnun, Sokaklar Kentler Ülkeler, Ağustos 
Aldı Sırlarımı, changement, continuité 
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TIME IN METIN TURAN’S POETRY
This study discusses the use of time in contemporary poet Metin Turan’s works. Even though it is 
not clearly defined, time is an issue in both world and Turkish literature.  There are multiple reasons 
for this.The poet may wish to reflect his own time, may wish to keep the past alive or may wish 
to chase immortality. In Turkish literature until the Tanzimat (Reformation) period, this issue, due 
to the pressure of traditionalism, is dealt with in a religious context.  In the second half of the 19th 
century, with the start of modernity, the perspective on the issue changes.  In the National Literature 
period it becomes one of the major themes of the poetry of Yahya Kemal and Ahmet Haşim. These 
poets do not resort to depicting their time; they use time to enrich their poetry. After the proclama-
tion of the Republic the perspective on time is more pluralistic. Poets approach time in accordance 
with their own worldviews. Under the influence of Bergson Ahmet Hamdi Tanpınar refers to time 
intervals. Melih Cevdet Anday tries to reflect all centuries from the Sumerians to antiquity to the 
present in his poetry. As a group, socialist poets reflect both their own time and the future in their 
works. Led by Nazım Hikmet this group criticizes their own time and reflect the future as bright. 
The concept of time is the most frequent theme in three of Metin Turan’s poetry collections: Su-
ları Islatan Mecnun, Sokaklar Kentler Ülkeler and Ağustos Aldı Sırlarımı.  This is noted from 
not only the names of volumes such as Ağustos Aldı Sırlarımıbut also the titles of poems “Gece”, 
“Kiev Nisanı”, “Kişinev’de Akşam”, “Bakü’de Akşam”, “Ülkemin Yorgun Akşamı”, “Bir Yeniyıl 
Karşılaması”, “İlkyaz Gelmiş”, “Kıbrıs ve Bahar” etc.. Though the poet uses the present in most his 
poems he refers to the past, to the time of Köroğlu in some of his works. The poets frequent use of 
time has led to the neccessity of writing on the subject. In the introduction, examples from Turkish 
poetry are used to investigate the concept of time. In the development examples from Metin Turan 
are used to analyse the issue. 
Keywords: Metin Turan, poetry, time, Suları Islatan Mecnun, Sokaklar Kentler Ülkeler, Ağustos 
Aldı Sırlarımı change continuity

Giriş
Zaman göreceli bir kavramdır. Bu nedenle çağlar boyunca insanların zamana bakış-

ları ve onu açıklamaları da farklılık gösterir. Aristoteles, Descartes, Bergson, Heidegger 
ve Wittgenstein’in zamana bakışı birbirinden farklıdır.  Buna karşın zaman üzerinde iki 
ana olguda insanlar anlaşabilir: Olayları bir tür düzenle sıralanmış gibi düşünerek ve 
olayların, meydana gelme, geçip gitme sırasında değişime uğradıklarını düşünmek olmak 
üzere1. Ulusların, toplumların, düşünürlerin bakış açıları farklı olduğu için zamanın or-
tak bir tanımının da bulunmasının zor olduğu görülmektedir; fakat birkaç tanım yapacak 
olursak, zamanı geriye çevrilemez geçmişten geleceğe doğru gidiş2 olarak ya da oluş, 
gelip geçiş, değişme ve süreklilik biçimi; dönüşü olmayan bir doğrultuda birbiri ardından 
gitme şeklinde tanımlayabiliriz3. Edebiyat açısından zamana baktığımızda ise değişim ve 
farklı bakış açıları olarak karşımıza çıkar. Çünkü edebiyat anlayışları farklılaşan siyasal, 
toplumsal koşullar ya da felsefî akımlar sonrasında yenilenir. Bu yenilenmeyi tarihin akı-
şı içinde anlatabilmek için de zaman kavramı kullanılır. Bu kavram da Batı edebiyatları 
için bazen romantizm akımı, realizm akımı gibi adlarla karşımıza çıkar. Türk edebiyatı 
için de durumun aynı olduğu söylenebilir. 

Zaman Türk edebiyatında şiir dünyasına taşınırken yaşanan çağlara göre farklı şe-
killerde yorumlanır. Geleneksel dinsel düşüncenin egemen olduğu Tanzimat öncesi Türk 
şiirinde4 zamanın yorumunun Orta Çağ’a göre olduğu açıktır. Dinsel bakış açısı, Kaygu-
suz Abdal gibi çok az şairde farklılık göstermiş olsa da, hem Halk Edebiyatı’nda hem de 
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Divan Edebiyatı’nda hakim anlayış olarak görülür. Halk Edebiyatı için Yunus Emre Diva-
nı’nda geçen şu ifadeler bunu doğrular: “Benim gelişim şimdidir uçmakta Rıdvan’da idim 
/ Yıldız idim nice zaman gökte malâik arzuman / Cebbâr-ı âlem hükmeder ben ol zaman 
anda idim”5 divan şiirinde ise Fuzûlî’nin “Ey Fuzûlî çekme sen rah-ı tevekkülden kadem 
/ Menzil-i maksuda irmekdür mukarrer men zaman”67 biçimindeki beyti zamana dinsel 
yaklaşımı gösterir. Türk edebiyat tarihinde önemli yeri olan iki şairin de zamanı yaşadık-
ları dönemin zihniyetine göre yorumladıkları görülmektedir. Zaten Özdemir İnce’nin de 
vurguladığı gibi o dönem edebiyatının tek gövde şeklinde olması ve katı geleneksel yapı 
nedeniyle farklı düşünenler yok sayılmıştır8. 

Tanzimat yıllarında değişmeye başlayan dünya görüşüyle birlikte şiirlerde zamanın 
kullanımı da farklılaşmaya başlar. Bu farklılık da yeni edebiyatçıların Türk Orta Çağ 
şairleri gibi önceden belirlenmiş kalıplara ve yazgıcı bir zihniyete göre hareket etme-
meleriyle kendini gösterir. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi şairlerde; Tanzimat dö-
neminde yaşanan siyasal, toplumsal olaylar ve değişmeye başlayan yeni yaşam tarzıyla 
birlikte zaman da önceki anlayışlardan farklı olarak şiire girer. Örneğin Ziya Paşa’nın 
“(…) Menfa’at bahsinde ammâ eylemez aslâ hayâ / Bulsa ger firsat sana eyler husûmet 
evvelâ; Herkese olmuş iken meşreb bu tezvîr û riyâ / Kâr-ı âkil mi bu halka nefsini etmek 
fedâ; Çâresiz hükm-i zamane böyle eyler iktizâ / Tut bu nush u pendi benden yâdigâr 
olsun sana”9 şeklindeki beyitlerine baktığımızda zamanın şiire girmesinin değişen top-
lumsal yapıyla ilgili olduğu görülmektedir. Tanzimat döneminin ikinci kuşağını oluşturan 
Recaizade Mahmut Ekrem’le Abdülhak Hâmit’te ise zaman daha çok yaşadıkları birey-
sel ıstıraplarının ve gerçek doğanın yansıtılması olarak ortaya çıkar. Türk şairinin böyle 
gerçek zamana yönelmesi de modern şiirde kabul edilen “gerçeğin dönüştürülmesiyle 
dilin şiirsel işlevi gün yüzüne çıkmaktadır. Şiirsel gerçekliğin özünde de öykü ve romanda 
olduğu gibi nesnel gerçekliğin prensipleri vardır”10 anlayışına da uygun bir harekettir.

Tanzimat dönemindeki zamanı şiirde temalaştırma yaklaşımı, anlayışı Servet-i Fünûn 
Edebiyatı’nda sembolizm ve parnasizm akımlarının da etkisiyle renklenerek devam eder. 
Milli Edebiyat döneminde ise zamanı şiirde kullanma daha çok çeşitlenir. Fransa’da al-
dığı eğitimle Türkiye’ye dönen Yahya Kemal, zamanı şiirleştirmek için farklı çağlara 
gider. “Bir Sâkî” 11 adlı şiirinde adını kendisinin verdiği Lale Devri’ne giderken “Sicilya 
Kızları” adlı şiirinde ise antik dönemlere kadar gider: “Sicilya kızları üryan omuzlarında 
sebû; / Alınlarda da çepçevre gülden efserler, / Yayar bu mahfile âsâbı gevşeten bir bû / Ve 
gözleriyle derinden bakar gülümserler”12 Yine Milli Edebiyat yıllarında şiir yazan Ziya 
Gökalp için zaman genellikle uzak Türk tarihi ve dönemi olarak kendini gösterir. Ahmet 
Haşim’de ise zaman “Her akşam üstü ufuklarda bir selâm ararım / Her akşam uzak bir 
semâ-yı muzlimden / Sükût u zulmet olan bir muhît-i mü’limden / Doğar hayatıma bir 
hicri dâimî sanırım.”13 dizelerinde de görüldüğü gibi daha çok akşam saatleri şeklinde 
görülür. Kısacası Ahmet Haşim’de zaman öznel, eşsüremli ve ölçülemez bir durum alır14. 
Bu yönüyle Ahmet Haşim döneminin egemen zihniyetinden zamana farklı yaklaştığını 
gösterir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ise yabancı dil eğitimin yaygınlaşması, şair sayısının 
önceki dönemlerin çok üzerine çıkması ve Hasan Ali Yücel döneminde daha bilinçli ve 
verimli çeviri faaliyetlerinin yapılması gibi nedenlerden dolayı zaman konusunda çok 
fazla farklı görüş kendini gösterir. Metin Turan’ın şiirlerini yazdığı 2000’lerin başına 
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kadar Cumhuriyet’in kurulmasından sonra seksen yıldan fazla süre geçmiştir. Bu uzun 
sürede de onlarca farklı edebiyat ekolü görülmüş ve yüzlerce şair yapıt vermiştir. Bu 
durum Metin Turan’ın şiirlerinde görülen zamanı ele alan bu makalenin sınırlarını aşmak-
tadır. Bu nedenle elinizdeki çalışmada şairlere örnek olması bakımından Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın ve Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinde geçen zaman ve toplumcu gerçekçi 
şiirdeki zaman anlayışı irdelenecektir. Diğer gruplara değil de toplumcu şiirdeki zamana 
değinilmesinin nedeni Metin Turan’ın sanata bakış açısının toplumcu gerçekçilik çerçe-
vesinde olması nedeniyledir15. 

Türk edebiyat tarihinde roman, makale, şiir, öykü gibi birçok alanda verdiği yapıtla-
rıyla tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde zamana soyut yaklaşır. Tanpınar’ı, Yah-
ya Kemal’le karşılaştırırsak şöyle bir tablo karşımıza çıkar: “Yahya Kemal’in şiirlerinde 
zaman, yaşanılan an ya da tarihsel boyutuyla somut bir zemine otururken; Tanpınar’ın 
zamanı daha soyut bir düzlemde derinlemesine işlemesi, onun şiirlerini bir anlamda muğ-
laklaştırır.”16 Onu Yahya Kemal’den ayıran bu farklılıkların nedeni yaşadığı zamana karşı 
yabancılaşmasıyla yakından ilgilidir. “Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün dışında / 
Yekpâre, geniş̧ bir anın / Parçalanmaz akışında”17 dizelerinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
zamana bakışı ortaya çıkar. Necip Fazıl’la Tanpınar’ı birlikte değerlendiren Anday, şu çar-
pıcı açıklamayı yapar: “Tanpınar’ın ‘zaman’a yabancılaşması, onu egemen tanımasından 
kaynaklanıyor, gerçekte ‘zaman’ farkında olmadan yaşanır ancak. Tanpınar da, Necip 
Fazıl Kısakürek de ‘zaman’ı kabul etmişlerdir, bütün sıkıntıları da buradan kaynaklanır, 
yadsıyamadıkları için ne yapacaklarını bilemezler onu.”18 Melih Cevdet’in bu tespiti Ne-
cip Fazıl gibi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da 1930’ların ortalarına doğru dünyaya bakışını 
değiştirmesiyle yakından ilgilidir. Her ne kadar Tanpınar, Necip Fazıl gibi radikal bir deği-
şim yaşamasa da Cumhuriyet öncesine savrulur19. Bu savrulmayı, Tanpınar’daki zihinsel 
geriye dönüşü, iyi gören Anday’ın düşünceleri, Necip Fazıl’la birlikte, Tanpınar’ın zama-
na bakışını göstermesi bakımından çok önemlidir. Buna ek olarak Tanpınar’ın zamana 
bakışında tarihle kendi kişisel hayat macerasını birleştirmesi20 de eşikte kalmasında etkili 
olur. Zamanda sıkışan ve ona sorunsal yaklaşan Tanpınar, zamanın felsefesinin peşine 
düşer: “(…) insan ve kaderi üzerine eğilirken zamanı bir epistem olarak ele alır. Merkeze 
aldığı insanı, zamanın kaleydoskopisinden geçirerek varlığın ve var oluşun kökenlerini 
ve yerini sorgulamakla kalmaz; aynı zamanda, bir zaman felsefesi yapar.”21 Tanpınar bu 
tutumuyla Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içinde farklı bir konuma da oturur.

Garip akımıyla adını duyuran Melih Cevdet Anday’daki zaman kavramı şairin ya-
şamının farklı dönemlerine göre değişiklikler göstermektedir. Şiirlerindeki zaman kimi 
dönemlere ayrılabilir ve bu dönemler izlenerek farklı zaman tasarımları ortaya çıkarıla-
bilir22. Şairde Garip akımı yıllarında gerçekçi ve ileriye dönük bir zaman algısı bulunur. 
Sonraki yıllarda ise bazen yaşadığı zamana odaklanırken bazen de antik çağalara gider. 
Bu nedenle şairin donuk bir zaman anlayışı söz konusu değildir.

Türk edebiyatında 1930’larda Nazım Hikmet’le birlikte hâkim şiir anlayışı haline 
gelen toplumcu şiirde zaman iki şekilde kendini göstermektedir. Birincisi mevcut düzenin 
eleştirisi olarak karşımıza çıkar. İkincisi ise geleceğe yöneliktir. Konumuzu örneklen-
dirmesi bakımından Nazım Hikmet’in şu dizeleri gelecek iyi günleri vurgular: “Güneşi 
zaptedeceğiz / güneşin zaptı yakın!”23 ve “Güzel günler göreceğiz çocuklar, / güneşli 
günler.”24 Toplumcu şiirdeki bu bakış açısı küçük farklarla 1980’lere kadar sürer. 1980’li 
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yıllarda ise daha çok önceki dönemlerin sorgulanması şeklinde zaman geriye dönük ola-
rak kendini gösterir. 

2003’te Suları Islatan Mecnun adıyla ilk şiir kitabını çıkaran Metin Turan, şiirlerinde 
bağlı bulunduğu toplumcu anlayışa uygun olarak zamanı temalaştırırken çoğunlukla ya-
şadığı dönemden hareket eder. Bu nedenle şiirlerinin 1980 sonrasının politik, kültürel ve 
ekonomik ortamının yansımaları olduğu ve onlara bir bütün olarak bakıldığında ‘çağının 
tanığı’ olan  bir şair  karşımıza çıkar25. Bu bağlamda, genellikle 2000’lerin ilk on, on iki 
yılı olmak üzere döneminin zamanını şiirleştirir. Şair “Dağlarımız Köroğlu”nda olduğu 
gibi bazı şiirlerinde ise zamanda süreklilik üzerinde durur. Zamanın bu kadar yoğun kul-
lanılması şairin ona verdiği önemi de açığa çıkarır. Metin Turan’ın şiirleri zaman bakı-
mından alt başlık halinde bu çalışmada incelenmektedir. 

1. Metin Turan’ın Şiirlerine Kronolojik Zaman
Metin Turan’ın “Krakow’da”, “Rüzgar” gibi şiirlerinde geçmişi; “Ecevit Doları”, 

“Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil” vb. şiirlerinde ise şimdiki ânı konu edinmesi nede-
niyle bu tarz şiirleri bu başlık altında açıklanmaktadır. Şiirler zaman bakımından çözüm-
lenirken dün/geçmiş, bugün/şimdi/ân ve yarın/gelecek sıralamasına göre ele alınmaktadır.  

Metin Turan şiirlerinde geçmişten söz ederken daha çok çocukluk dönemlerine gider. 
Bu durumu “Harita Metod” adlı şiirinde açıkça görmek olanaklıdır. Babaannesi üzerinden 
çocukluk yıllarını şu şekilde anar: “çok çocuklu bir duldu babaannem / korkusundan uzun 
yaşadığını ezgilerdi.”26 Şiirin devamında da o yılların ayrıntısına girer: “ergen kızların 
çeyizine bakar da yağmurda dilek diler (…) /  harita metod defterimdeki / kurşunkalem 
yazılara / bir de kuluçkadan yeni kalkmış tavukları görünce / kahraman olmaktan kork! 
derdi”27 Sibel Yılmaz, “Metin Turan’ın Şiirinin Tematik Dünyası” adıyla çıkan çalışma-
sında “Harita Metod” şiiri için otobiyografik ifadeler taşıdığını belirtir28. Şair “Ayrılık” 
şiirinde de çocukluk yıllarına döner: “karın kirlettiği bir coğrafyada büyüdüm / yalnızca 
çakal ulumalarının duyulduğu / uzun gecelerde uyudum masalımın sıcaklığında beyazın 
içinde”29 Burada vurgulanan karla birlikte şairin memleketi olan Kars da açığa çıkar. 
Çünkü Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında Kars gelir30. Metin Turan, “İlkyazın 
Dedesi” adlı şiirinde ise babasını şu şekilde anımsar: “sabahleyin ya da kahvaltı öncesi / 
boynundadır kravatı / ayakkabıları her daim boyalı, gömlek yakaları kolalı / ve nedense 
hep naftalin kokuludur kazaklar”31 Birinci dizede görüldüğü gibi geçmiş anlatılırken ola-
yın geçtiği zaman da Metin Turan şiirlerinde ortaya çıkar. Böylece iki zaman aynı anda 
kullanılmış olur. Şair geçmiş zamanı büyük bir özlemle de anar: “çocukluğumun ülkesi 
yok benim / geniş mekânlarda topaç çevirmeler de”32 Bu durum karşısında şair derinlik-
lere düşer: “mavi, bir karaltıdır gözümde / martı sesleri çığlık / derinliğini bilirim de / 
kalbimin sesinde kalır düzlükler”33 Şair çocukluk yıllarını şiirleştirirken bazen geçmişiyle 
sonbaharı birlikte de ele alır: “akşamla sabahın yer değiştirdiği sonbahar defterime / 
anılar eklediğimi de dedemden kalma / vagonu bensiz trenler yazılıyor”34 “Rüzgar” şii-
rinde olduğu gibi kimi şiirlerinde geçmişte yaşadığı ya da başından geçen bir olayı tam 
anımsamadığını da gösterir: “o yolu hangi pazar yürümüştüm / kar yoktu ve fakat buz 
kesmişti sesimi”35 ; fakat mevsimin kış olmasına karşın tarihi tam hatırlayamaz. Şair sır 
olarak gördüğü anılarını ağustos ayının aldığını da “ödünç her hayat demek ağustos aldı 
bütün sırlarımı”36 dizesiyle ifade eder.
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Yakın geçmişe de değinen şair, “Bir Yeniyıl Karşılaması” adlı şiirinde yeni yıldan bek-
lentilerini değil de geçen yıldan öğrendiklerini söyleyerek şiirin başlığıyla içeriği arasında 
tezat bir durum da yaratır. Şiire “yeni renkler keşfetmeyi öğrendim / yeni ülkeler haritada”37 
dizeleriyle başlar. İlerleyen dizelerde önceki yıldan öğrendiklerini “maviyi başka öğrendim 
gözlerinden örneğin / yolları uzun hesaplayışım, akşamı erken edişim / yol işaretlerini ez-
berlediğim de ondandır”38 dizeleriyle örneklendirmeye devam eder. Şair “Mahya” şiirinde 
ise geçmişten söz ederken gerçekte geleceğinden söz ettiğini vurgular: “yosun bağlamış 
evlerin avlusunu dolanırım çoktandır / aradığım geleceğimdir, geçmişim sanıyor birçoğu 
/ anılardan da korkarım”39 Bu ifadeler de şairin geçmişe takılıp kalmadığını açığa vurur. 

Şair geçmişteki olumsuz örnekleri de şiirleştirmesini bilir.  “Krakow’da” adlı şiirinde 
şu dizeleri dile getirir: “(…) hitler adı geçince / ıslık donduran bir soğuk yayılır sokağa / 
ve gaz odalarında / tuz kokusu içinde bir şehrin / çığlıktan heykeller yükselir”40 Bu şiir de 
geçmişteki olumsuz örnekleri göstermesi bakımından farklı bir konuma sahiptir. Çünkü 
Hitler tarafından Krakow’un yakınında yaptırılan toplama kampı II. Dünya Savaşı’nda 
yaptırılanların en büyüğüdür. Faşistler tarafından bir milyondan fazla Yahudi bu kampta 
katledilmiştir: “Kampta ölen insan sayısına dair kesin bir rakam yoktur, ancak, Polonyalı 
soykırım tarihçisi Franciszek Piper’in araştırmalarına göre, Auschwitz’de 1.000.000’u 
Yahudi olmak üzere 1.100.000 insan yaşamını kaybetmiştir.”41 Metin Turan’ın insanlık 
tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve benzer acıların yaşadığının da kanıtı olan bu 
olaya yer vermesi onun insancıl yönünü de açığa çıkarır. Öte yandan yaşanan bu acıyı 
konu edinmek şiirin de görevidir: “İnsanın kendi acısını tek başına toplayamayacağı dar 
zamanları vardır. Şiir oraya gitmekte tereddüt etmemelidir, oraya eğilmelidir”42 Böylece 
kişioğlunun aynı büyük hatalara düşmesi de engellenebilir.

“Krakow’da” şiirinde olduğu gibi Metin Turan sık sık yaşadığı dönemdeki olayları 
da şiirleştirerek âna, şimdiki zamana önem verdiğini gösterir. Yaşadığı zamanda tanık ol-
duğu siyasal, toplumsal, ekonomik olaylar, çevre ve eğitim gibi konulara ağırlık verir. Bu 
durum da normaldir. Çünkü edebiyatçı da bir yurttaştır: sosyal ve siyasal bir önem taşıyan 
meselelerde görüşlerini dile getirir, devrinin davalarında belli bir rol oynar43. Bu rolü 
oynayabilmesi için de kendi deneyimleriyle edindiklerinin yanın da çağını iyi bilmelidir. 
Çünkü şairin düşünceleri çağının izlerini taşır44. Metin Turan yaşadığı zamandaki siyasal 
durumlara değinirken ilk dikkat çeken şiiri “Ülkem Ölüm Orucunda”dır. Şair şiirinde ya-
şadığı dönemde tanık olduğu ölüm orucunun kendi üzerinde bıraktığı etkileri şu ifadelerle 
yansıtır: “ve deyin ki ben bir su idim / çağlayandım, ellerinin ateşine yanmış gül idim / 
ah! yüzleri türkiye haritası çocuklar / deyin ki ben bir baba idim / sakladım gözyaşlarımı 
ölüm haberleriyle / ağladım her gün yeni bir / her gün yeni bin ölümlere”45 Bu ifadeler de 
Metin Turan’ın hümanist yönünü “Krakow’da” şiirinden sonra bir kez daha açığa çıkarır. 
Şairin bu konulara girmesinde toplumcu sanat anlayışı içinde yer alması ve ülkede gördü-
ğü toplumsal sorunları, insanın acılarını konu edinme isteği de46 etkili olmuştur. 

Şair “Ecevit Doları” adlı şiirinde 2001 krizinin olumsuz sonuçlarını şiirleştirir: “yir-
mibirinci yüzyılda / kendi cennetimizde cehennemle kardeşiz yani / sonunda ekonomi lite-
ratüründe / matematik bizi geçti / Ecevit dolarını da tanıdık”47 Şair yaşadığı dönemdeki 
siyasal olaylardan söz ederken çağrışım tekniğinden de yararlanır. Bu konuda oldukça 
başarılı olduğunu da vurgulamak gerekir: “Zaman kavramını mekânla bütünleştirerek 
çağrışımlar yoluyla çok etkili bir biçimde kullanır.”48 12 Eylül 2010’da yapılan halk oy-
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lamasından söz ederken şu dizeleri kurar: “yorulan her cumhuriyet gibi / sesine güz üşü-
mesi düşmüş yurdum / yapraklarını karıştırıp tarih kitabının / hatırlamak diyorsun ya / 
yenilgi cevabın kendisinde saklı: evet/hayır”49 Metin Turan “Kapı” adlı şiirinde ise Koz-
mik Oda’ya girilmesine, Ergenekon ve Balyoz davalarında mahkemelerde süründürülen 
subaylara değinir: “kışla önlerinde hiç fotoğrafım olmadı / garnizon bahçelerinde de / 
apoletleri söküldü bütün generallerin / kozmik odaya hapsedilmiş korkular da / bir kaçıp 
gitmek kaldı”50 Şairin siyasal konulara ve dönemindeki dikkat çeken olaylara bu kadar 
yoğun girmesinin nedenleri arasında ideolojik olarak bağlı bulunduğu toplumcu gerçek-
çilikte zaman ve mekânın özünün hareket olduğu, dolayısıyla madde, hareket, zaman ve 
mekânın ayrılmaz olduğu51 ilkesinin de etkili olduğunu vurgulamak gerekir.

Yaşadığı zamana olumsuz yaklaşan şair, önceki dönemlere göre daha kötü bir zama-
nın hüküm sürdüğünü vurgular. “Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil” ve “Mülteci Emrah” 
adlı şiirlerinde bu vurgu daha da belirgindir. Bu şiirlerden biri olan ve Suları Islatan 
Mecnun adlı kitabında da yer alan “Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil”, şairin olumsuz 
düşüncelerini kapsamlı bir biçimde içermesi bakımından dikkate değerdir. Şiire hiçbir 
şeyin göründüğü gibi olmadığını vurgulayarak başlar. Sonra şunları söyler: “yeşil ye-
şilliğini yitirmiş sarı sarılığını /  kirli bir renge dönüşmüş çiçekler /  acıyla kirlenmiş 
koca bir evren / kendini alkışlamaktan bıkmayan babalar / hangi takım gol atsa /52 yo-
rulmaz amigo / kuaför aynalarına sığmıyor anneler.”53 Bu dizeleriyle de şair zamanın 
bozulduğunu vurgular. Toplumdaki çürümeyi de işlemekten geri durmayan54 Metin Tu-
ran, “Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil”in ilerleyen dizelerinde ülkenin, geleceğinin iki 
kez yok edildiğini ise “dershane önlerinde tükeniyor ilkgençliği ülkemin” ve “piyango 
biletleriyle gömütünü kazıyor memleket”55 vurgusuyla ortaya koyar. Bu açık ve net eleş-
tirel tutumunu sürdüren şairi rahatsız edenler arasında şunlar da yer alır: “hangi bulvarı 
yürüsem hortumlanmış bankalar (…) aklın darası çökmüş kalbin durağı yok / yalan er-
deme dönüşmüş kalpazanlar diyarında (…) karbonmonoksit zengini memleket / saç-ba-
şa kavga edenlerden korkup / elele tutuşanları gözetliyor devriye”56 Şair bu dizeleriyle 
memleketin bir resmini çizmeyi de başarır. Bozulan sistem dürüstleri değil de kötüleri 
korumaktadır. Bu memnuniyetsizlik Suları Islatan Mecnun adlı kitabında geçen “İlacını 
Yitiren Eczane”, “Hal ve Gidiş” adlı şiirlerinde de sürer. Şair şimdiki ânı konu edinirken 
“Memur-u Endam” şiirinde olduğu gibi memurların yaşamlarına da değinir: “uykulu göz-
leriyle yapıştırıp yüzlerini / otobüs camlarına / şehrin en ölü saatlerinde yaşar onlar”57 
Görüldüğü gibi sabahın erken saatlerinde işe giden memurlar kentin en cansız saatlerinde 
yaşam mücadelesine katılırlar. Şair şiirinin son bölümünde “en aşina geç saat / ya dokuz 
altıdır hayat ya beş sekiz / ömür ki bu kadar sade bu kadar bayat”58 vurgusunu yaparak 
memurların çalışma saatlerine ufuk darlığı ve yaşadıkları bayat hayata dikkat çeker.

Şair yaşadığı ânı/zamanı anlatırken bazen bulaşıcı hastalıklara kadar gider. Bu du-
ruma en somut örnek de “Ülkemin Yorgun Akşamı” adlı şiiridir. Şu örnekleri sıralar: 
“hepatit b, c, virüs, antivirus, / kuş gribi, hiv, domuz salçası... / batıdan akan nil (…) / 
saydam ışıkların gölgesinde yorgun erkekler / sülfürler, egzoz gazları, doymuş yağlar,”59 
Bu resim karşısında “Mülteci Emrah” adlı şiirinde olduğu gibi aşk da “aşklık”tan çı-
kar: “şimdi benim ülkemde aşk / bileklerini parçalamış ergenkız mektubu / salyasümük 
spikerler ağzında (…) / benim ülkemde aşk büyükkent mağlubu bilbord.”60 Bu dizelerin 
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yanında olumsuz gördüğü değişimlerden de söz eder: “şimdi internetcafeler, görüntülü 
bilgisayarlar / bir kameradan diğerine akan tebessümler / moskova ankara hattı gibi-
dir”61 Teknoloji şair için olumsuz bir hayat ortaya koyar bu dizelerine göre. 

Yaşanan zamana kötümser yaklaşan Metin Turan’ın bu tutumu, Ankara ve İstanbul 
gibi kentler üzerinden de ortaya çıkar. “Kent Soytarısı” şiirinde Ankara’nın doğal görü-
nüşünün bozulmasını öne çıkarır; eleştirir. Şiire şu şekilde başlar: “kirlenmiş yağmur, / 
külrengi bulvar / bir çeyrek yüzyılda siyah bir sudur / akar başkent göğünden bozkıra 
doğru”62 Şiirin devamında Ankara’ya kıyanların kim olduğunu “bir tarih kıyımıdır batı-
dan ödüllü zihniyet-ül şark”63 dizesiyle vurguladıktan sonra zamanın kısalmasıyla kentin 
kirlenmesi arasında bir paralellik kurar:

ileriye gider ya tarihler
geri sayım yapar metro açılışlarına
yirmi altı gün kalır
yirmi beş
yirmi dört
yirmi üç
yirmi iki ay geçer
yirmi  yıl
elde tilkiden bıyık bir kedi maskotu kondular64 

Metin Turan bu eleştirilerine ek olarak her mevsimin Ankara’ya yıkımla geldiğini 
de söyler: “inkara gelir bütün yeminler / refüjlerde her mevsim kıyım”65 Şu şekilde de-
vam eder: “bir de yurdum ağaçları terk edilir de / göçe zorlanır afrika’dan, italya’dan 
kavaklar / zaman ki üstgeçitle altgeçit arasında yan yana nokta / palyaçosu bol, zengin 
bir sirktir ankara!66”67 Bu dizeler de şiirin yazıldığı dönemde Ankara’nın bir kent olarak 
yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serer68. Şair “Uzak” adlı şiirinde ise İstanbul’daki beton-
laşmadan rahatsızlığını vurgular “şeytanı bol bu istanbul şehrinde / korkum avazımdan 
üstün gelir, / büyür gökdelen sarmalında / yoksa hayat mı bankamatik durakları, ambu-
lans sesleri / unuttum kestane kokusunu, çiçekçi kadınları”69 Şairin bu şiirlerinden Türki-
ye’nin iki büyük kentindeki bozuk ve plansız yapılaşmaya; ranta dayalı kentleşmeye karşı 
tepki gösterdiği açıkça görülür. 

Yaşadığı ândaki olumsuzluklara “Bulutların Dilinden” adlı şiirinde de değinen şair, 
küresel ısınmaya ve kuraklığa dikkat çeker. Şiirin ilk dizesinde “siz bahar bekliyordunuz 
işte yaz”70 diyerek artık bahar mevsiminin kuraklık nedeniyle yaza dönüştüğünü ortaya 
koyar. Şiirin devamında bu zaman değişimin nedenleri üzerinde durur: “sentetik, slikon 
bedenleriniz aşklarınız gibi dualarınız da / değiştirdikçe keyfinize göre değişti iklimler de 
/ ağlama sırası sizde / yağmurumu geri istiyorum”71 yağmurumu geri istiyorum vurgu-
suyla da susuzluğa gönderme yapar. Metin Turan “Feleğin de Alacağı Varmış” adlı şii-
rinde de yaza ve kuraklığa “yaz demiştin ya mevsime, kuşlar yok. yağmur eksik, / kırmızı 
bütün renklerden daha solgun. / rüzgar küskün”72 ifadeleriyle değinir. Sokaklar Kentler 
Ülkeler adlı kitabında geçen “Anadolu” başlıklı şiirinde ise tarım arazilerinin betonlaş-
masına “bütün verimli topraklara şimdi apartman ekiliyor (…) balkonlara taşınacak bü-
tün sebzeler”73 vurgusuyla tepki gösterir.
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Metin Turan’ın şiirlerinde ân bazen birine tutulma, âşık olma zamanı biçiminde de 
ortaya çıkar. İstanbul’u konu edindiği “İstanbul Şarkısı” adlı şiirinde “seni çılgın bir is-
tanbul rüzgârında sevdim”74 dizesinde sonra şöyle devam eder: “gelinkız duvağına işlen-
miş / bu boğaz akşamında”75 Bu vurguyla da âşık olunan zaman ortaya çıkar. 

Metin Turan’ın yaşadığı zamana değinmesi Türkiye ile sınırlı değildir.  “Ortadoğu” 
adlı şiirinde Türkiye dışındaki olumsuzlukları şiirleştirir. Gözkapaklarını kendine sakla 
gözlerini bana ver diyen şair, yaşanan karışıklıkları ve savaşları “ateşe karışıp baruta sı-
ğındığım zamandır; / sabah müslüman akşam yahudi gece dinsiz / musa’sız tırmandığım 
tur dağını parçalayan şivandır”76 biçimindeki çarpıcı söyleyişleriyle şiirleştirmeye baş-
lar. Orta Doğu’da yaşanan kaosu anlatmaya devam eder: “tutunduğun her balkon demiri 
enkazındır / ottur bedenine yapışan bütün suyunu yitirmiş / merhametini acısına kusmuş 
her Ortadoğu kentinden / yükselen / bir körpe çığlık bin ahuzardır”77 Kızların duvağında 
bir figan olan huzurun Orta Doğu’ya gelmesi ise emzikli bebeklerin gözlerinde bin yıllık 
bir  hasrettir78. Ağustos Aldı Sırlarımı adlı kitabında geçen “Uzak” adlı şiirinde de Türkiye 
dışındaki olumsuzluklara değinir. Ön Asya’nın durumunu örnek gösterir: “uçaksavarlar, 
top mermileri ve / bilumum savaş sözcükleriyle kirlenmiş ortadoğuda / suriyeli bir çocuk 
gözüdür imdadı kendi olan.”79 Bu dizeleriyle Türkiye dışındaki durumlara da ilgisiz ol-
madığını gösteren Metin Turan, “ne kadar derine kazsanız kuyuları / gömseniz lağım su-
larını / fışkıracak bir gün yüzünüze /ve küllenmişse bunca yıl bağıracaktır suratlarına”80 
vurgusuyla da alttan alta kapitalizmi yerer. Zaten şair, Ankara’yı şiirleştirirken söylediği 
“elde tilkiden bıyık bir kedi maskotu kondular”81 dizesinde olduğu gibi bu şiirinde de çok 
ince ve ironik bir dille sistem eleştirisi yapar82.

Şair yaşadığı zamana değinirken mutsuzluk içinde olan insanların ortak duygu ve 
düşüncelerini “ben” üzerinden yansıtmaya çalışır. Çünkü şairin ben’i: “insanın tarih için-
deki ‘öz-ben’idir. Üreten ve dönüştüren ‘ben’idir. İşte şair bu ‘ben’i özümleyip şiiriyle 
dışlaştıran ve duygusal olarak okuruna yükleyen kişidir.”83 “Suları Islatan Mecnun” adlı 
şiirine şair, “şimdi ben en umulmadık kalabalıklarda yalnız / en beklenmedik anlarda 
tetikteyim”84 şeklinde başlar. Sonraki dizelerde “günleri çalınmış azap ortağıyım / suları 
ıslatan mecnun”85 ve “bir gelgit kuşuyum enlemi ve boylamı bilinmez”86 diyerek mutsuz-
luk duygusunu yaşayan insanları sembolize eder kendi “ben”inde. Öte yandan da mutsuz 
olmayan insanları da bu yöne ittiği için okurda yeni bir dünya yaratır. Bu tutumu da An-
day’ın şiirin anlamı sadece şairin düşündüklerini okura aktarmak değildir. Aynı zamanda 
okurda bir ruh hali yaratmaktır87 biçimindeki sözleriyle örtüşür.  

Metin Turan yaşadığı zamandan söz ederken sürekli olumsuz duygular içinde değil-
dir. Çok az da olsa bazı şiirlerinde olumlu bir tutum sergiler. Suları Islatan Mecnun adlı 
şiir kitabında yer alan “Sevinç” başlıklı şiirinde sevgilisinin de etkisiyle yaşama sevincini 
yansıtır. Şiire “örneğin sokağın başında görüvermek seni / ayak hışırtını duymak / hiç ol-
madık bir zamanda, sabahın yedisinde yani”88 dizeleriyle başladıktan sonra şöyle devam 
eder: “beşer-onar iniverip merdivenden / ne çok güzelsin cancağızım demek / bir ikindi 
vaktinde acelesiz yudumlamak çayı”89 “Kiev Nisanı” adlı şiirinde de şair içinde bulun-
duğu zamandan memnun olduğunu vurgular: “gün ışımadan pencereme düşen ilk ses / 
ökçeleridir kadınların ve uçarı telaşlarıyla / yüreğimi örs gibi ezen serçelerin sevinci”90 
Bu dizelerin sayısı sınırlı da olsa şairin şimdiki zamana olumlu baktığını gösterir. 
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Metin Turan şiirlerinde gelecek zaman üzerinde geçmiş ve şimdiki zaman kadar dur-
maz. Hatta dolaylı yönden gelecek zamanı konu edinir. Bu çok az şiirlerin başında gelen 
“Enkaz”da siyasal yönden bir sıkışmışlık hisseden şair, içinde bulunduğu ânı “kuşatıldı-
ğımız doğrudur / kasvetli bir iklimde geldiler köhne bir nefesle / ağladılar kükürt kokusu 
sesleriyle / aminleri boldu hırladılar”91 diyerek kendilerini sıkıştıranları ortaya koyar. Bu 
sıkışmışlık karşısında geleceğe sığınır: “çivit mavisi bir göğün altında şarkılar söylemek 
/ nasılsa / çıkarır yorgun gömleğini ülkem / kurtulur acılarla yaşlanmış tarihten”92 Görül-
düğü gibi gelecek zaman şairin şiirine şimdiki ândan kurtulmak için zorunlu olarak girer. 
Şair bazen de sevgilisinin yanına gitmek için baharı / geleceği bekler: “nisan gelince 
açık bırak pencereni / yarım arala kapıyı mavi bir ışık gibi sızarım odana”93 Metin Turan 
zamanı/geleceği öne çekmek de ister sevdiğine daha çabuk kavuşmak için: “akşamı öne 
al, çık gel gurbetimden asya!”94 Şair bazı şiirlerinde ise zamanın erken gelmesini “belli ki 
makas değiştirmiş gecemi eskiten gurbet / duvağını yırtmış yeni gelin / ters giden bir şey-
ler olmalı / eylül nasıl da erkenci böyle”95 dizelerinde olduğu gibi farklı nedenlere bağlar. 

2. Farklı Zamanların Aynı Şiirde Harmanlaması
Metin Turan’ın yukarıda değinilen zamanların dışında aynı şiirde farklı zamanların 

birlikte kullanıldığı da görülür. Şair bazı şiirlerinde geçmişten başlayarak günümüze ge-
lir. Bazılarında ise geçmişten ve ândan geleceğe gider. Bir kısım şiirde ise gün içerisinde-
ki farklı zamanlara ya da bir yıl içerisinde geçen mevsimler üzerinden zamana şiirlerinde 
yer verir. 

Farklı zamanların birlikte kullanıldığı Metin Turan’ın şiirlerinde genelde bir sürek-
lilik söz konusudur. Ankara, Edirne, Kars, Kişinev, Gazimağusa vb. yaşadığı ve gördüğü 
kentlerle ilgili şiirlerinde bu durum daha açık ve net gözükür. Bu tutumunun nedeni de hiç 
kuşkusuz şiirin bir zaman ve mekân sanatı olmasıyla yakından ilgilidir96. Şairin sürekli 
yaşayan unsurlara vurgu yaptığı şiirlerinin başında “Mağusa Kalesi” gelir. Şiirin girişin-
de “sen mağusa kalesi / kaç bininci gençliğin dökülür surlardan / erdemli bir bilgenin 
yüz çizgileri gibi”97 dizeleriyle kalenin yüzyıllardır genç kalarak varlığını sürdürdüğü 
belirtilir. Sonrasında ise “ve bütün madalyalarını sokup göğsünden / yüzyılın gülsüz ve 
tülsüz gelini gibi açarsın duvağını”98 vurgusu yapılarak Mağusa Kalesi’nin yeni başlayan 
yüzyıla da bir gelin gibi girdiği söylenir. Edirne’yi konu edindiği şiirinde de geçmişten 
geleceğe gidiş üzerinde durur. Öncelikle şunları dile getirir: “sinan ki aşkın en büyük anıtı 
/ taşı konuşturan müzisyen / ufkumu kuşatır selimiye”99 Devamında ise “katletmeye kal-
kışsa da obur yüzleriyle / ‘müteahhit’ karneli ‘mimarlar’ / sinan aşkın en büyük anıtı”100 
vurgusuyla müteahhitlerin tarihsel akışı kesemeyeceklerini vurgular. Benzer bir biçimde 
Metin Turan kentleri konu edinirken geçmişle şimdiki zaman arasında bağlantı kurmayı 
“Karsız Kars Şiiri”nde de sürdürür: “kars şimdi nobelli bir yazarın elinde olmayan karto-
pudur / dolaşır elden ele / bir yalnız üşümedir bütün kızakçılarını ovaya salmış / ve enver 
paşa’ya yüzbinlerce ah’tır sarıkamış / gövermişte solmuş bütün ormanlardır / yeşile dur-
muş dallarda”101 Şair biri asker diğeri de romancı olmak üzere Türk tarihinde önemli yer 
tutan iki insan üzerinden Kars’taki sürekliliğe şiirleştirmeyi başarır. “Kişinev’de Akşam” 
adlı şiirinde de şair kent üzerinden geçmişten geleceğe gider. Şiirin girişinde “iki göz 
sarışın bir yüzde büyüleyen iki göz / ve ellerin senin konuşurken bin yıllık güzelliğin”102 
denilenerek Kişinev’’in güzelliğinin geçmişten şimdiye geldiği vurgulanır. Bu tutumu da 
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Metin Turan’da bulunan sonsuzluk, hakikat, güzellik ve hayranlık gibi özelliklerin açığa 
çıkmasına neden olurken103 şiirin sonunda bu güzellikten ayrılmak istemez ve “gitme 
vaktidir düşmanım olur yelkovan”104 diyerek oradan ayrılmanın zor olduğunu belirtir. 
Metin Turan benzer tutumunu “Cenova” adlı şiirinde de “tiyatro binalarının sahnelerine 
taşınır yeşil / mermer sütunlarla görkemli binyıl”105 dizeleriyle ortaya koyar. Bir başka şi-
iri olan “Kiev Nisanı”nda ise geçmişten bugüne insanların yaşları üzerinden uzanır: “yaşı 
altmışın üstünde kadınların / ve göğsüne madalyonlar dizmiş bronz bir heykeldir / gözleri 
dokuzyüz kırktan kalma erkekler”106 Şair bazı kentleri de bazı ânlarla eşleştirir. “Türkiye 
Minesi” adlı şiirinde şunları der: “güz mevsimiyle çoğalan ahlat yemişleri gibidir elbistan 
(…) / akşamsa bakır bir çığlıktır, / kömür isine bulanmış bu erzurum kışında”107 Bu dize-
ler de zamanın kentlerle öznel anlam kazandıklarını göstermektedir.

Metin Turan’ın zamanda sürekliliği öne çıkardığı şiirlerinden biri de “Dağlarımız 
Köroğlu” adlı şiiridir. Bu şiirde ilk olarak kitap yakılmasına değinen şair, şiirine “aşınmış 
bir kalple çaldılar kapılarımızı / sersem gözlerinin kapağında yaşlı bir tarih”108 dizele-
riyle başlar. Sonrasında yakılan kitaplar üzerinden yaşadığı zamanı gözler önüne serer:

ve yüzlerinin kirinde hoyrat bir imam
apoletleri parlatılmış gece karanlığında
iğvasına sığındılar korkunun
siyah ve çamurdandı elleri
soğuk bir demirin karaltısında yaktılar kitapları109 

Metin Turan bu çarpıcı dizeleriyle kitapların yakılmasına acıdığını gösterir. Şairin şi-
irinde üzüntüyle vurguladığı kitap yakılması durumuna şiirin biraz sonra gelecek dizeleri-
nin ve tümümün daha iyi anlaşılması için tarihsel olarak yakından bakmakta yarar vardır.

İnsanlığın geçmişinde kitap yakılması MÖ. 14. yüzyıla kadar uzanmaktadır110. İstib-
dat ve faşizm yönetimlerinin egemen olduğu zamanlara daha yaygın olarak kitap yakılır. 
20. yüzyılda en fazla kitabı Hitler yaktırır. Nazi Almanya’sında 6 Nisan ve 10 Mayıs 1933 
kitapların devlet tarafından sistemli bir biçimde yakıldığı günler olarak tarihe geçer111. 
Hatta kitapla yetinmeyen Hitler, resimleri bile yaktırır: “1004 adet yağlıboya tablo, 3825 
adet suluboya, çizim ve grafik eser 20 Mart 1939’da Berlin’de bir itfaiyenin avlusunda 
toplu halde yakıldı.”112 Türkiye’de ise kitapların yakılmasına baktığımızda ilk olarak Lale 
Devri kendini gösterir. 1730’da çıkan ve Lale Devri’ni de bitiren Patrona Halil İsyanı’n-
da kütüphanelerin yağmalanır; fakat Osmanlılarda kitap yakılması en yaygın olarak II. 
Abdülhamit döneminde görülür. İstibdat devri olarak bilinen II. Abdülhamit zamanında 
binlerce kitap yakılır113. Günümüze yaklaştıkça Türkiye’de kitap yakılması olayı 12 Eylül 
1980’den 1990’ların ortalarına kadar geçen sürede üst düzeye çıkar. Bu yıllarda yakılan 
ve Metin Turan’ı üzen en büyük yakma olayı ise yedi kamyon kitabın yakılmasıdır: “133 
bin 607 kitabı Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yakıldı.” 114, 115. Bu olayın dışında da 
Türkiye’de binlerce kitap yakılır116.

Toplumcu bir şair olan Metin Turan’ın kitap yakılmasından rahatsız olması gayet 
normaldir. Çünkü şiirlerinde “toplumsal çarpıklıklar acı bir dille eleştirilir.”117 Bu neden-
le şairin çok olumsuz olarak bulduğu kitap yakılma durumuna değinmesi şiir sanatına ve 
felsefesine uygundur. Metin Turan kitap yakılması anlayışının kalıcı olamayacağını “her 
gece evrilir güne”118 vurgusuyla yapar. Zamanda bir akıp gidiş sürekliliği söz konusu-
dur119. Bu bilinçte olan şair de şiirini somut örneklerle tamamlar: 
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havalanır ürkek kanatlarıyla güvercin 
karınca yine yem taşır kozasını örer ipekböceği 
gökçe akar ırmaklarımız
ovalarımız yunus dağlarımız köroğlu120 

Bu ifadeleriyle Metin Turan yeniden doğuşu da vurgular. Pir Sultan Abdal’ın Hızır 
Paşa’yı konu edindiği türküsünde söylediği “Üçüncü ölmem bu hâin / Pir Sultan ölür 
dilir”121 dizeleriyle bir içerik ve süreklilik birliği de sağlar. Gerek Pir Sultan’ın gerek-
se Metin Turan’ın şiirlerinde vurgulanan varlığın aynen yeniden doğuşudur. Bu da C. 
G. Jung’un yeniden doğuşu anlatırken ruh göçü, reenkarnasyon, diriliş, yeniden doğuşu 
ve dönüşüm sürecine katılım olarak122 gösterdiği aşamalardan dördüncüsü olan “yeniden 
doğuş” (renovation, rebirth) görüşüne uyar. Çünkü burada vurgulanan şudur: “Yenilenen 
kişiliğin özü değişmemiş yalnızca işlevleri, bazı kısımları iyileşmiş, güçlenmiş ve düzel-
mişse, yeniden doğuş varlığın değişmediği bir yenilenme de olabilir.”123 Yine şairin şiir-
de “ipekböceği”ni kullanmış olması Ziya Gökalp’in yeniden doğuşu öne çıkardığı “İpek 
Kozası”124 adlı şiirini de çağrıştırmaktadır. Metin Turan bu geniş ve derin bakışıyla Türk 
şiirindeki sürekliliği da vurgular. 

Metin Turan’ın başka şiirlerinde de süreklilik görülür. 2004’te Ruşen Hakkı Şiir Ya-
rışması’nda birincilik ödülüne de değer bulunan Suları Islatan Mecnun adlı kitabında 
“onuncu yıl marşı gibisin aşkımın / kırkıncı yılında yine o tazelikte”125  ifadeleriyle, ge-
çen zamana karşın, sevgilinin hep taze kaldığını vurgular. Şair kimi şiirlerinde de zaman 
belirtmeden isimler üzerinden geçmişi ânda canlı gösterir: “(…) en yakın ülkedir bana 
gorki / sevdiklerim yaşar orada / oradan akar sevgileri ırmak ırmak çoğalarak”126 Şair 
bu dizeleriyle 20. yüzyılın ünlü edebiyatçısı Maksim Gorki’yi 21. yüzyılda da yaşatmayı 
başarır. Sürekliliği daha da ileri götürmek isteyen Metin Turan’ın bazı şiirlerinde ise tarih 
belirsiz olarak karşımıza çıkar. Madencileri ele aldığı “Zonguldak” adlı şiirinde şöyle der: 
“mezar taşımda puslu bir tarih / noksanım olursun ey hayat!”127 Bu ifadesiyle zamanda 
bilinmezliği öne çıkarır.

Metin Turan’ın “Mahya” şiirinde de iki zamanı birlikte kullandığı görülür: “yosun 
bağlamış evlerin avlusunu dolanırım çoktandır aradığım geleceğimdir, geçmişim sanıyor 
birçoğu”128 Ve bunun gibi “Gurbetteki Anneyle Doğumgünü Söyleşisi”nde de birçok za-
manda aynı anda yaşadığını vurgular: “(…) ben yeni çocukluğumda eski ihtiyar / elbet 
deniz yıkamış yüzümle / kulaçlamaktan korkmuşluğum da olmuştur / lakin yiğit bir yanım 
da vardır ipi göğüslemek gibi / ermişlerle, dervişlerle gezmişliğim de(…)”129 İki zamanı 
aynı anda kullanma “Acı” adlı şiirinde de karşımıza çıkar: “çocuk parklarına şehit adları 
verilir ne zamandır / gülden gülüşten uzak / geleceğe acı saklanır”130 Görüldüğü gibi şair 
çocuk parklarına şehit adlarının verilmesinin bir alışkanlığa dönüştüğünü vurgulayarak 
geniş zamanı kullanırken diğer yandan da acıların geleceğe kaldığını söyleyerek ikinci 
bir zamanı, gelecek zamanı, yaratır.

Metin Turan şiirlerinde mevsimlere yaptığı vurgu da dikkat çeker. Bu duruma en 
somut örnek “Karsız Kars Şiiri”dir. Şair üç mevsimi birleştirir önce “kışı eylülde baş-
layan bir kentin yazı temmuzdur”131 sonra ağustos üzerinden yaza vurgu yapar: “ondan 
tozlu geçer ağustos”132 Şairin bu ifadeleri de Kars’ta iki mevsim yaşandığını açığa vurur.  
“Türkiye Minesi” adlı şiirinde Ankara’yı konu edinen Metin Turan, farklı mevsimlerdeki 
ve günün farklı saatlerindeki başkentin görüntüsü üzerinde durur:
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(…)
bulvardaki bütün kestane ağaçları bilir,
gençlik parkı dökülmüş yapraklarımdır
anıtkabir her on kasım şiir okumalarım
atatürk bulvarı, demirtepe, bir dergiden diğerine
koştuğumuz iş araları
ilkbahar hep yağmurlarla geçti  kış keskin bir ayaz
oysa ne çok yürümek isterdim gazi mahallesini,133 

Şair, “Mağusa Kalesi” şiirinde ise seherden başlayarak geceye doğru bir çizgisel za-
man ortaya koyar: “siperleri mazot kirine bulanmış hüznünle / kargaların uğultusuna 
boğulmuş bu kurşuni seherde / surlarına gömülü gizin, dalgalardır  (…) / gölgemi ak-
şamla karıştıran mevsimleri geçtik /yırtılan takvim yapraklarında kaldı onlar /kurbağa 
sesleriyle şenlenen geceler de yok”134 “Kişinev’de Bir Düğünde” adlı şiirinde de günün 
üç farklı zamanında Kişinev’in kazandığı görünümleri vurgular: “laciverdi bir kubbedir 
öğle, / parklarına puşkin rüzgarı düşmüş / her birine düello etmekten korkmayan / zem-
fira’dır sabahlar / tırnaklarını çimenlerle törpüleyen gençkızlardır, / şakaklarına ceviz 
yeşili bulaşmış zıpkın oğlanlar / kendini morkırmızı bir şaraba bulayan gecelerdir”135 
“Cenova” adlı şiirinde de benzer bir tutum görülür; ama şair bu kez bir günü aşar: “ak-
şam erken olur nedense / gençliği anımsatan dalgaları da olmasa akdeniz’in / yorgun 
nefesleri arasında mülteci kadınların /yaşlanmış ağırlığına hapsolursunuz”136 Yaşamının 
farklı zamanlarına gönderme yaparak da farklı zamanları aynı şiir içinde birleştirmeyi 
başarır: “kumlara kazıdığım çocukluğum / erken büyüyen kahkaham / sinemaların kadın 
matinelerine sakladığım ergenliğim137 dizelerinde görüldüğü gibi. 

Şair farklı zamanları zıt anlamlı sözcüklerle de elde eder: “senin güz dediğin ik-
limlerde benim bahar açmaklığım / raylarına dilek yazdığım trenler, (…)”138 Görüldüğü 
gibi şair karşıtlığı güz ve bahar sözcükleri üzerinden elde eder. Genç-yaşlı sözcükleriyle 
de zıtlık yaratır: “gençliği anımsatan dalgaları da olmasa akdeniz’in / yorgun nefesleri 
arasında mülteci kadınların / yaşlanmış ağırlığına hapsolursunuz”139 Metin Turan ben-
zer zıtlığı zamanı öne çıkardığı “Sessiz” şiirinde de gösterir: “antikacı teyzeler çalıyor 
kapımı / çeyizi tamamlanmamış genç kızlar / acı sesli bir rüzgârdır savrulan / yorgun ku-
laklarda / hangi yaşlı kelebekle değiştirirsin ömrünü”140 Genç kızlar ve antikacı teyzeler 
üzerinden karşıtlık elde eden Metin Turan, yine “Rüzgar” adlı şiirinde de zıt anlam içeren 
zaman sözcüklerini birlikte kullanır: “erken diyordun gitmeye / ayağa kalkmayacaksa 
bütün bir şehir / vakit geç / kaybolur bütün rastlantılar(…) ”141 Şair “Gurbetteki Anneyle 
Doğumgünü Söyleşisi” adlı şiirinde de zıt anlamlı sözcükleri birlikte kullanır: “bir demet 
çiçeği tutuşturmak isterdim ellerimle / akşamın en erken saatinde, / bütün istasyonlarını 
gezip ülkenin / sabahı nasıl beklerse kuşlar, börtü böcek(…)”142 Şair zıt zamanı oluştu-
rurken farklı sözcüklerden de yararlanır: “benim babam yetmişinde genç okur (…) / ilk-
yaz’ın dedesi”143 Bu örnekte görüldüğü üzere şair yetmiş yaş ve genç sözcükleri; ilkyaz 
ve dede sözcükleriyle zamanda zıtlık yaratmayı başarmıştır. 

Metin Turan şiirlerinde zaman bazen o kadar yoğun kullanılır ki her dizede kendini 
gösterir: “ömrüme vurulan çentiklerle geçiyor ergenliğim / her salı gözaltındayım her 
perşembe vukuat / cuma karakol avluları /beni müebbet aşık düşün sevdiğim”144 “Hal ve 
Gidiş” şiirinde olduğu gibi “Bir Yeniyıl Karşılaması” adlı şiirinde de benzer bir durum 
görülür: “senin orada o arnavutkaldırımlı kentte / saat kulelerine asılı kalan akrebim / 
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gözlerinin magmasında tenine düşen yelkovan / hangi ayarı vursa zaman / benim büyü-
yen yaralarımdır sesimi dağlayan”145 

Zamanı yoğun bir biçimde kullanan Metin Turan’ın bazı şiirlerinin konusu ise za-
mandır.  “Eskiyen” adlı şiirinde aralık ve ocak aylarını öne çıkarır: “aralık sondan başla-
yan yeni bir yıl / tüm aylarını tüketir eskinin / ömür gibidir ocak (…)”146 Şair herkesin son 
ay olarak bildiği aralığa yeni bir anlam yüklerken ocak ayını da insan yaşamına benzetir. 
“Yolculuk” şiirinde ise zamana değinirken Kıbrıs’a ne vakit gidileceğini aylar üzerinden 
verir. Şiire, “alıp bir yanına yeşili, maviyi bir yanına / gömülüp lacivert akşamın koy-
nunda sabahı seyredeceksin”147 biçiminde başlar. Sonrasında balıkçılara haber verilecek 
zamanı da vurgular: “akşamdan haber verip tüm balıkçılara / alesta! diyeceksin yüreği-
nin tayfasına”148 Şairin şiirin devamında da “bir mart günü gideceksin kıbrıs’a / şubattan 
çalmış olacaksın gölgeyi”149 dizeleriyle Kıbrıs’a gidilecek zamanın mart ayı olduğunu 
söyler. Ayların dışında mevsimleri; sabah, akşam gibi günün farklı ânlarını söyleyerek 
zaman vurgusunu gösterir. Bazı şiirlerinde de yeni bir başlangıç için zamanın unutulma-
sını şart koşar: “solgun bütün mevsimleri unutup / başladığın her yeni / insana akacaksın 
böylece”150 

Yukarıdakilerin dışında Metin Turan şiirlerinde ömür151, büyümek152, çocukluk153 gibi 
sözcüklere de zaman anlamı yükler. Bunlar içerisinde şair en çok ömür sözcüğü üzerinde 
durur. “Yalnızlık Kitabesi” adlı şiirinde yaşadığı çağdan memnun olmayan şair, “sırtını 
rüzgara vermiş ömrün ortasındayım artık”154 dizesiyle beğenmediği yaşamının ortala-
rında olduğunu söyler. Bir başka şiirinde insanın ömründen söz ederken insanların yaş-
landıkça zayıfladıklarını vurgular: “ellisine yaklaşınca ömrün / bunu da öğrendim artık / 
gülleleri bol bir cehennemde / aklım kalbimden daha dayanıksız”155 “Feleğin de Alacağı 
Varmış” şiirinde ise zaman bildiren sözcük kullanmadan zaman anlamını sağlamayı başa-
rır: “elinle bıraktığın gibi değil hiçbir şey.”156 Zamanla her şeyin değiştiği vurgulanmak-
tadır. Şair, “Hal ve Gidiş” adlı şiirinde ayrılma zamanını “hoşça kal” sözcüğü üzerinden 
verir: “beni hoşçakal gibi düşün sevdiğim”157 Son olarak Metin Turan’ın “vebalim çoktur 
bilirim ağustos aldı bütün sırlarımı”158 (…) “bütün notalarını bağışlayıp adının / gözyaş-
larımın ilkyazı olmuşsun”159 tarzındaki dizelerinde de geçtiği gibi zamanı imgeleştirerek 
de başarılı bir biçimde kullandığını vurgulamak gerekir.

Sonuç
Üzerinde ortak bir görüşün bulunmadığı zaman kavramı Türk şiirinde de farklı gö-

rüşler altında edebiyat dünyasına taşınır. Tanzimat öncesinde yapıt veren şairlere baktığı-
mızda zamanı dönemlerindeki geleneksel yapının etkisiyle şiirlerinde kullanırlar. Kendi 
seçimlerine göre zamanı yorumlama şansları yoktur. Çünkü Orta Çağ zihniyeti farklılığa 
izin vermez. Farklı düşünenleri de bu zihniyetin yaşatmadığını, Seyit Nesimi örneğinde 
olduğu gibi, tarihin kara sayfaları göstermektedir.

Tanzimat Fermanı sonrasında gelişen yeni hayatla birlikte şiirde zamana bakış da 
değişir. Şairler önceden belirlenmiş şablonlara göre değil, kendi ve memleket realitelerine 
göre zamanı konu edinirler. Tanzimat birinci kuşak edebiyatçılarında zaman devletin ve 
toplumun iç yüzünü yansıtmak amacıyla kullanılır. Şairler kendi sorunlarını değil, dö-
nemlerini gündeme getirirler. II. Abdülhamit’in sansüre ve baskıya dayanan yönetiminin 
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olduğu yıllarda şiir yazan Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’le birlikte Ser-
vet-i Fünûn şairleri kendi özel yaşamlarındaki zamanı eserlerinde kullanırlar. 

1908’de gerçekleşen Hürriyet Devrimi’yle birlikte II. Abdülhamit’in despot yönetimi 
yıkılır. Bu tarihten sonra şiir yazmaya başlayan şairlerin zaman anlayışları büyük oranda 
kendi istekleri doğrultuda şiire yansır. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal somut örnekler ola-
rak karşımızdadırlar. Cumhuriyetimizin ilanı sonrası şairler daha çok yaşadıkları zamanı 
şiirleştirirler. 1930’larla birlikte etkileri günümüzde de sürecek olan şiirdeki farklı zaman 
anlayışlarının temelleri atılır. Zamana bakışta varlığını bugün de sürdüren üç kolun ortaya 
çıktığı söylenebilir: Ulusalcılar, solcular / toplumcular ve İslamcılar. Bu çalışmada konu 
edinilen Metin Turan, üçe ayrılan bu şiir geleneği içerisinde ikinci gruba girer. 2000’li ve 
2010’lu yıllarda egemen olan siyasal anlayışın, “Ülkemin Yorgun Akşamı”, “Kent Soyta-
rısı” adlı şiirlerinde de görüldüğü gibi, karşısında yer alır. 

Zamanı şiirlerine taşırken ağırlıklı olarak yaşadığı dönemden hareket eden Metin 
Turan’da görülen zaman kullanımını kötümser ve iyimser olarak ikiye ayrılır. Şair genel 
olarak kötümser bir hava çizer. Bu hava şimdiki ânı dile getirirken daha açık olarak ken-
dini gösterir. “Ecevit Doları”, “Ülkemin Yorgun Akşamı” adlı şiirlerinde zamana olumsuz 
bakış net bir biçimde görülür. Şairin geçmişi ele aldığı şiirlerinde ise zaman, daha çok 
Kars’a ve çocuk yıllarında aile içinde yaşanan sıcaklığa duyulan özlem olarak kendini 
gösterir; fakat şair Kars ve çocukluktan uzaklaşınca geçmişe dönük şiirlerinde de “Kra-
kow’da” adlı şiirinde olduğu gibi olumsuz bir bakış sergiler. Şairin birkaç zamanı birlik-
te kullandığı şiirlerinde ise teslim olmama, ileriye umutla bakma görülür.  “Dağlarımız 
Köroğlu” adlı şiiri bu durumun en somut örneğidir.  

Şair, toplumcu bir bakışla yaşadığı dönemi şiir dünyasına taşımayı başarır. Türki-
ye’de büyük tepkiler çeken kitap yakılma olaylarını, ölüm oruçlarını, ekonomik krizleri, 
betonlaşma gibi olayları ve durumları şiirleştirir. Şairin bu konulara değinirken ortaya 
koyduğu tutumu eleştireldir. Yazgıya razı olmaz. Sorgulanmasını ister; fakat şair bu ko-
nuları irdelerken ideolojisini çok da öne çıkarmaz. Denilebilir ki şiir kaygısı daha ağırlık-
tadır. Bu nedenle çağrışım tekniğine ve imgeye önem verir. 12 Eylül 2010’da gerçekleşen 
referanduma olumsuz bakışını ortaya koyarken oldukça başarılı bir şekilde 12 Eylül dar-
besini çağrışım tekniğiyle kullanmasını bildiği gibi. Bu biçemi de Metin Turan’ın şiir dili-
nin sınırları içinde kalmasını sağlar. Şair çağrışım tekniğinin yanında zamanı mevsimler, 
günler, ömür, ilkgençlik gibi sözcükler ve kavramlar üzerinden de şiirlerinde kullanma 
başarısını gösterir. Bunların yanında zamanı çok başarılı bir biçimde imgeye dönüştür-
meyi de başarır. Bu özellikleriyle zamanı şiirine taşırken çok yönlü düşündüğü ve bu 
düşüncesini şiir diline çevirirken de oldukça başarılı olduğunu vurgulamak gerekir.
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