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Ġbrahim Tüzer  

 

„Alnında İmparatorluklar Barındıran” Bir Şair:  

İsmet Özel‟in Geceleyin Bir Koşu’sunda  

Bedenin Horlanışı ve Cinsellik   

 

“Yüzüme bak  

ve yüzümü hırpala  

yüzümü değiştir, dağlı bir anlatım bırak…”  

Sevgilim Hayat 

 

I.  

Ġsmet Özel, ilk Ģiir kitabı olan “Geceleyin Bir Koşu”daki kimi metinlerde, bir ergen olarak 

beni‟nin dünyaya nasıl konumlanacağının iĢaretini vermektedir. Fakat bu iĢaretler, henüz 18–

22 yaĢ aralığını yaĢayan bir ben‟in, yaĢanılan zaman içerisinde tam olarak açılım bulamayarak 

kargaĢa içerisinde olduğunu ve bir tür huzursuzluğu yaĢadığını imlemektedir. Ġmajinatif 

söyleyiĢin doruğa ulaĢtığı ve imgelemin tüm canlılığıyla ortaya konduğu bu Ģiirlerde Özel, 

pek çok Ģairin kullanmaya cesaret edemeyeceği ve vurgulamaktan kaçınacağı hem bedenini 

hor gören bir söyleyiĢi hem de cinsellikle ilgili kavramları Ģiirinin sınırları içerisine dâhil 

etmektedir.   

 

1962 yılından itibaren yazılan bu Ģiirlerin ortaya çıkıĢ süreçleri, Ģairin biyografisiyle paralel 

olarak incelendiğinde, bu sürece etki eden “yaratma dürtüsü”nün mahiyeti anlaĢılmıĢ olacak 

ve Ġsmet Özel‟in özelikle cinsellik ve bedenin horlanmasıyla ilgili Ģiirlerdeki “yaratıcılığı” 

belirginleĢecektir. “VaroluĢa yeni Ģeylerin katıldığı bir zihinsel süreç olan yaratıcılık”
1
, aynı 

zamanda bireyselleĢmenin de bir ifadesidir. Dünyayı, kendi varlık alanında meydana getirdiği 

“gerçeklik” içerisinde anlamlandırmaya çalıĢan Özel, sonraki Ģiir evrelerinde yön değiĢtirerek 

devam edecek olan “yıkıcılığı” ve kargaĢayı olumlayan tavrını, ilk dönem Ģiirlerinde kendi 

bedeni ve cinsellik üzerinden dikkatlere sunarak sıradanlığa ve tek tipleĢmeye karĢı durmuĢ 

olmaktadır.  

 

ġairin özgün bir söyleyiĢ geliĢtirerek ortaya koyduğu bu temadaki Ģiirleri, bilinç dıĢı 

uyarıların ve çatıĢmaların yüceltilmesi ya da bastırılmamıĢ duyguların birer telâfisi Ģeklinde 

anlamak, basit ve kolay bir izah olarak görünmektedir. Nitekim Ģairler “gerçeklik” ile olan 
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iliĢkilerinde kimi zaman “dolambaçlı yollar”a girmekte; gerçekliğe uyum için ilk baĢta gerçek 

durumdan kesin olarak uzaklaĢtıran yollar izleyebilmektedirler.  

 

Ben Psikolojisi‟nin kurucularından olan Heinz Hartmann, “Ben Psikolojisi ve Uyum 

Sorunu”nu incelediği kitabında, “ruhsal yaĢamı problemsiz olan sağlıklı bir yetiĢkinin de kimi 

zaman, bazı gerçekliklerin yadsınmasından ve yerine fantezi oluĢumun konmasından tam 

olarak kurtulamayacağını” belirtir ve özellikle “fantezi” kavramına dikkat çeker. Hartmann‟a 

göre fantezi, “daima başlangıçtaki gerçek duruma sırt çevrilmesini gerektirse de, aynı 

zamanda gerçeklik için bir hazırlık işlevi görüp, ona daha fazla hâkim olunmasını da 

sağlayabilir. Gereksinimlerimiz ve hedeflerimiz ile bunları gerçekleştirmenin olası yolları 

arasında geçici bağlantılar kurarak bir sentez işlevi görebilir.”
2
  

 

Ġnsanları dıĢsal gerçeklikten uzaklaĢtırırken ona içsel gerçekliğin kapılarını açan fanteziler, 

Ģairlerde bir tür “Ģiir oluĢturma yetisi” olarak, diğer insanlardan çok daha fazla ve uyarılmaya 

elveriĢli bulunabilmektedir. Ġsmet Özel‟in de burada iĢaret edeceğimiz metinleri, dünyaya 

konumlanmaya çalıĢan bir ben‟in yaratıcı muhayyilesini kullanarak içinde bulunduğu 

huzursuzluğun ĢiirselleĢtirilmesi olarak belirmektedir.  

 

II.  

Ġsmet Özel kendi varlık alanlarında hareket edebilmek için peĢine düĢtüğü sahicilik arayıĢı 

neticesinde içine girdiği huzursuzluğu, ilk dönemki kimi metinlerinde bedenini horlayıp 

vücudunun azalarını çirkin görerek Ģiirin sınırlarına dâhil eder. Bu Ģiirlere hâkim olan genel 

atmosfer, bir müddet sonra varoluĢ problemine aranacak cevaplarla sosyalizmden Ġslâmiyet‟e 

evrilerek yön değiĢtirecek olan yıkıcılık ve kargaĢadır. 

 

Arno Gruen, insandaki yıkıcılığın temellerine iliĢkin öngörüde bulunduğu “Normalliğin 

Deliliği”
3
 adlı kitabında, “insanın kendi kendisine saygı duyma ihtiyacıyla, boyun eğerek 

iktidarla iş birliği yapma eğilimi arasındaki çelişki”ye
4
 dikkat çekmekte ve bu durumun 

“insan ruhundaki en temel belki de ilk yarılma” olduğunu ifade etmektedir. Yıkıcılığın ve 

huzursuzluğun söz konusu olan “çeliĢki” sonrasında ortaya çıkacağını belirten Gruen, “bu 

çeliĢki‟yi içselleĢtirerek toplumsal ideolojilere itaat edenlerin kargaĢa yaĢamayacağını fakat 
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özgürlük peĢinde olan „itaatsiz‟ kimselerin hoĢnutsuzluk yaratacağını ve güçlülerin 

himayesinden, dolayısıyla iktidarlardan pay alma Ģanslarının riske gireceğini öne sürer.”
5
 

Ġsmet Özel‟de öncelikle kendi bedenine ve çevresine yönelerek ortaya çıkan bu durum, 

“Geceleyin Bir Koşu”da bir araya getirilen Ģiirlerde yansımasını bulacak ve hayatının ileriki 

safhalarında da devam ederek, Ģair her zaman için bu anlamda “güçlülerde” hoĢnutsuzluk 

yaratacaktır.  

 

Özel‟in “Yağmurun Kapıları Karanlık” adlı Ģiirinden aĢağıya alıntılayacağımız Ģu dizeler, 

hem söyleyiĢ hem de içerdiği kelimelerin imajinatif açılımıyla dikkat çekmekte; yukarıda söz 

konusu edilen “çeliĢki”yi ve sonrasındaki yıkıcılığı/kargaĢayı hissettirmektedir. ġairin diğer 

Ģiirlerinden farklı olarak “düzyazı Ģiir” formunda kaleme alınan bu metindeki „zehirli ok‟, 

„savaĢ‟, „yıkmak‟, „kan‟, „ceset‟, „kargaĢa‟, „kin‟, „iğrenmek‟, „boğmak‟, „yangın‟ ve 

„kanamak‟ gibi kelimeler, Özel‟in içinde bulunduğu huzursuzluğun birer yansıması olarak da 

okunabilmektedir:  

(…) 

 

ĠĢte, zehirli oklar kullanıyoruz o yanıltan savaĢlarda. Yıkıyoruz,  

yaban çiçeklerinin açtığını görüyoruz kıyıda. O kargaĢalık içinde 

ben yıldızlara bakıyorum. Çevresini soğutuyor suya düĢen ay.  

Yıkıyoruz. Yıkmak, kutsal kini yürekli olmanın. Ġğrenmeden  

göklere göklere bakmak. Ellerimizi saklamak ellerimizde. 

 

ĠĢte, gökyüzüne salıverdim o çılgın kanatları, boğulanları daha 

da itmek için suya, ölüme ölümlülüğü yakıĢtırabilmek için cesetlerle 

bezedim güzel olan her Ģeyi. ELĠMĠN AKLIĞINDA DAĞILIVERDĠ 

KANIN. Elim el olmaktan çıkıverdi. Çocuğun yanaklarıyla 

boğuĢuyordu yağmur, derken yüklendik karanlık kapılarına  

yağmurun.      

   (“Yağmurun Kapıları Karanlık”, Geceleyin Bir Koşu, s.14) 

 

Ġsmet Özel, içerisinde bulunduğu bu kargaĢayı kendi bedenini horlayarak dikkatlere 

sunduğunda, cinsel içerikli bir söyleyiĢe yaklaĢmaktadır. Cinselliğin yoğun bir biçimde 

kullanıldığı Ģiirlere baktığımızda Ģairin bedeninin farklı uzuvlarına karĢı Türk Ģiirinde 

örneğine rastlanmayacak bir sertlik ve cesaretle yaklaĢtığı görülmektedir. „Bezgin‟, „yorgun‟, 

„pis‟, „çirkin‟, „iğrenç‟, „karakavruk‟ olarak nitelendirilen ve „utançla oğuĢturulan‟ yüz; „hor‟ 

görülen „bacaklar‟; „sarıĢın‟ olan bir beden ve dahası, Özel‟in bu ilk dönem Ģiirlerinde 

kolayca söz konusu edilir. Ataol Behramoğlu‟nun da belirttiği gibi “bedeniyle bu denli 
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uğraşan, kendini fiziksel olarak bu denli horlayan bir başka şair göstermek”
6
 gerçekten 

zordur. 

   

Örneğin Ģairin ilk dönemde kaleme alınan “O Bağımsız Dağların”, “Tüfenk”, “Waterloo‟da 

Bir DiĢi Kedi” “Geceleyin Bir Korku” ve “Evet, Ġsyan” gibi Ģiirlerinden aĢağıya 

örnekleyeceğimiz Ģu dizeler bedenin sair azalarının ne Ģekilde horlandığını iĢaret etmesi 

bakımından önem arz etmektedir: 

 

(…) 

 

ben ki hala alnımda imparatorluklar  

bezgin, yorgun yüzlü ve sarışın olanlar.  

    (“O Bağımsız Dağların”, Geceleyin Bir Koşu, s.12) 

 

ve artık çirkinim  

uykularımda örümcekler üreyor şimdi  

gelmiş geçmiş bütün gölgeleri denedim  

ellerim hala pençe gibi  

düĢler, tüfenkler ve ayaklar  

gözlerimi engel oluyor güneĢ.  

   (“Tüfenk”, Geceleyin Bir Koşu, s.10) 

 

O silik aynalarda şaşırdığım pis yüzüm 

daha çok insanlara benzeyen ve onlara 

hırçın çalgılar yansıtan 

yüzüm. 

Uykularım upuzun bir geçmişi yaktıkça 

ve o külle yıkandıkça ben durmadan 

utançla oğuşturduğum  

yüzüm. 
 

(…) 

 

Gürültülü bir intihar baĢlasın akĢamla 

dinsin sen soyundukça geceye karışan hüzün 

dinsin dinsin benim çağdaş olmayan iğrenç yüzüm. 

 

(…) 

bir aptalca büyü uğraĢtırıyor bizi durmadan 

çünkü umulmadık bir Ģey oluyor artık insan 

bir Ģey, bir kahkaha sabahın karĢısında 

ve yüzüm, o deşilmiş, o iğrenç yara 

artık kendine yürüyor kalkıp onlardan. 

   (“Waterloo‟da Bir DiĢi Kedi”, Geceleyin Bir Koşu, s.17) 

 

Beni çünkü buram ağrır, bacaklarımı hor görürüm aynalarda 

bağrıma bir gül tünemiĢtir, kanar yanakları bir oğlanın yağmurdan 

hüznü hor görürüm çürütür çünkü o kuĢu koltukaltlarımda 
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hırlıyım böylece büyür aĢkın bir salgıdan öteye geçemediği 

tanrım, Pekos Bil‟im üĢüt beni. 

   (“Geceleyin Bir Korku”, Geceleyin Bir Koşu, s.27)   

 

Kesik kolları var aĢkın  

döl ve inat barındıran.  

Hırpanî bir okĢayıĢla akĢam  

yanaĢınca çocuklara  

ben karakavruk yüzümün arkasında  

kırbaçlayarak büyüttüğüm ağrıyı bırakıyorum  

(…) 

   (“Evet, Ġsyan”, Evet, İsyan, s.22) 

 

III.  

Ġsmet Özel‟in ilk Ģiirlerinde “cinsellik”, belirgin biçimde iĢlenen bir tema olarak karĢımıza 

çıkmakta ve dünyaya konumlanmaya çalıĢan beni‟nden hareketle ortaya çıkan huzursuzluğun 

sebeplerinden biri olarak gözükmektedir. Cinsellikle arasındaki mesafeyi kavrarken de sahici 

olanın sınırlarına yaklaĢma çabasında olduğuna dikkat çeken Özel, cinsellik hususunda 

hissettikleri ile buldukları arasındaki uyuma özellikle önem vererek yaĢadığını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla Ģairin peĢinde olduğu bu “uyum”, yaĢanılan iliĢkilerde tam olarak 

karĢılık bulamayınca cinsel kaynaklı huzursuzluk/“uyumsuzluk” olarak ortaya çıkmakta ve 

Ģiire de bu haliyle yansımaktadır.   

 

ġairin “Ölü Asker Ġçin Ġlk Türkü”, “Bakmaklar” ve “Geceleyin Bir Korku” adlı Ģiirleri, 

birbirine yakın içerik ve söyleyiĢle kaleme alınmıĢ, hem bedenin horlanması hem de yukarıda 

ifadeye çalıĢtığımız uyumsuzluğun yansımasıyla beliren dizelerden oluĢmaktadır. Cinsel 

yönelimli bu uyumsuzluk söz konusu olan Ģiirlerde kimi zaman objesi olmadan ulaĢılan cinsel 

bir doyuma, kimi zaman da gerçek anlamından saptırılarak dikkat çekilen bir cinsel 

birleĢmeyi iĢaret ederek ortaya çıkmaktadır. Örneğin, “Ölü Asker Ġçin Ġlk Türkü” Ģiirindeki Ģu 

dizeler, Ģairin bir ergen olarak cinselliğe bakıĢını ve bunu kullandığı imge yoğunluğu ile 

ĢiirselleĢtirmesi bakımından dikkat çekicidir:   

 

(…) 

altın haykırıĢlarla kuĢlar uçup gelir üstümüze  

gelip geceyi biriktirirler üstümüze  

ben ki otobüslerde sarışın sanmışım kendimi uzun zaman  

uzun zaman terli bir erkeğin esneyişiyle  

bir kaçağın övgüsüne saklanıp  

akĢam vakitleriyle oğunup uzun zaman  

kanaryalarla kesmiĢim uzayan tırnaklarımı.  

(…) 

erkeksi kadınların yasını tutmuyorum, artık sevin  

ellerimde madensi gürültüler taĢıyorum  
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(…) 

eskiden her üzgün bakıĢımı Pegasus'a harcardım  

her kapı gıcırtısından çocuklar dökülürdü, ne çirkin  

ne çirkin, gövdemde ince bir zırh yara kabuklarından  

derken hüzün! Kadın sesleri çıkaran o duman…  

   (“Ölü Asker Ġçin Ġlk Türkü”, Geceleyin Bir Koşu, s.22)  

 

Ġsmet Özel‟in cinsel temalı Ģiirlerin hemen hemen tamamında kullandığı “kuĢ” imgesi, sadece 

erkeklerin cinsel organına karĢılık gelen bir kullanım olarak belirmemekte, farklı anlam 

değerlerini de akla getirmektedir. Erkek ve kadın bedenleri Ģeklinde simgeleĢerek cinselliğin 

düĢünsel ve eylemsel olarak birebir karĢılığı biçiminde de kabul edilebilecek bu imaj, 

“uçmak” ve “uçup konmak”la da ilgili bir kullanımdır. Çünkü insanlar bu hisleri söz konusu 

olduğunda hem “havalanır” hem “konar” hem de “çırpınır”lar. Yukarıdaki Ģiirde de bu derin 

anlamıyla kullanılan „kuĢların uçup‟ gelmesine, „sarıĢın‟, „terli bir erkeğin esneyiĢi‟ ve 

„oğunmak‟ kelimeleriyle de açılım getirilmiĢtir.  

 

Yine bu Ģiirde geçen Yunan mitolojisinin “uçan” atı „Pegasus‟, eski Yunan dilindeki “uçan 

su” ve “fıĢkıran su” anlamlarıyla objesi olmadan ulaĢılan cinsel doyumu imlemektedir. ġair 

cinsellikle kurmuĢ olduğu bu türden bir yaklaĢımı “Bakmaklar” ve “Geceleyin Bir Korku” 

Ģiirlerinde de devam ettirir. “Bakmaklar” Ģiirinde Ģu dizeler ifadeye çalıĢtığımız anlam 

dünyasını iĢaret etmesi bakımından önemlidir: 

 

(…) 

ve hergece yatağımda bir engerek bulmanın  

süregen iğrentisiyle dolardım, sesim  

öylece - Kusmuk Gibi - kalırdı ağzımda.  

Çünkü her yerde bir göğün ufak kaldığı vardı  

- akĢama özgü göğsümü açardım  

 ey mutlu seri penceresi doğanın -  

her yerde köpeksi koklaĢmaların sürüp gittiği vardı  

uyurken bir kadına doyar gibi kanardı ayaklarım  

kanardı ve bir irin seliyle boğulurdum her sabah. 

 

(…) 

 

Ey irin mutluluğu!  

Ey durmayıp ağrıyan kemiği usumun!  

Uğunursam beni hazdan delirten hayvanın ortasında  

ben koĢarken derelerde birikirse çocukluğum,  

piçliğim birikirse sesimin o hıncahınç boşluğunda  

coĢkunun en sağlam atıyla geliyorum  

sövgüm büyüyor, ağartıyor günümü.  

TAN! Ölü bir keçiyle saçlarımı taramanın vaktidir  

sarı bir bilincin ötesini ellemek istemenin  

bir üzünç aralığındayız artık TAN!  
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savulun, çıplaklığım geliyor ardımdan.  

   (“Bakmaklar”, Geceleyin Bir Koşu, s.24)  


