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Biçim Yönünden

Özel bir biçim yaratma kaygısı göremedim. 
Hemen diyeyim: Böylesi bir çaba, şart da değil. 
İçeriğin dolayladığı/ kıvamlandırdığı (doğrusu 
da budur), nasıl desem, “kendiliğinden” (spon-
tane) gelişen biçim(ler) egemen genelde. Oku-
yucuyu yadırgatmayan, gereksiz buluşçuluk 
numaralarına yatmayan, geleneksel (gelenekçi 
değil!) biçim kalıplarını zorlamayan bir biçim 
tutumu gözledim ben. 

İçerik Yönünden

Şiirlerin, toplumsalcı öğelerle bireyselci (bi-
reyci demiyorum) öğeleri birlikte barındırıyor. 
Ayrı ayrı ele alındıkları çalışmalarda da, biri-
nin öbürünü yadsıdığını, sevinerek görmüyo-
ruz. Olumlu bir yöndür. Şu sebeptendir böyle 
deyişim: Kendini toplumcu, toplumsalcı, sos-
yal gerçekçi, sosyalist gören birçok şair; şiirde 
kendinden yâhut tek tek bireylerden söz açma-
yı ayıp görme hastalığına yakalanmış durumda. 
Öyle ki, daha ileri giderek, bu noktada yasakçı 
bir tavır takınanlar bile var. Oysa, sosyolojinin 
bize öğrettiği bir şey var ki: (moleküller nasıl 
atomlardan ibâretse) toplum da bireylerden 
oluşur. Bireyliğimizi inşâ etmeden, toplumsal 
varlığa dönüşemeyiz. Bireyci (çıkarcı, benmer-
kezci) olmakla bireysel (özne, özgür, özerk) 
davranmak arasındaki taban tabana ters oran-
tıdan bîhaber toplumsalcılara (!) bunu anlata-
bilmek, deveye hendek anlatmaktan bin beter 
olmuştur hep. 

Son iki cümle olsun: Şiir yolun açık. Senin 
yaşında olsam, şiirde ve şiiri besleyen bütün 
alanlarda canla-başla çalışmayı sürdürürdüm. 

Mehmet Baş
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Sen koru Allah’ım düşerim dara
Elimden dilimden belimden beni
Münafık hilesi açıyor yara
Sakındır dikenli gülümden beni

Düşürüp riyanın kirli ağına
Sesimi solduran yankı dağına
Ağlasın ölüler gayri sağına
Ömrümü sürüyen selimden beni

Hayale karışır benim düşlerim 
Gönülsüz ekmeği kesmez dişlerim 
Saklanır iç içe garip işlerim 
Durmadan değişen halimden beni

Başı dik yaşamak en büyük hüner
Atılan her kurşun kendine döner
Yârin bir gülüşü cihana değer 
Sakındır yaşarken ölümden beni

Namert olanlardan mertlik gözlemem
Çöllerin bağrında suyu özlemem 
Cananın uğruna canı gizlemem
Sakındır Allah’ım zulümden beni

Yükünü yüklesin artık kervanım
Benden bana yürür benim fermanım
Gelmesin yâdlardan bir tek dermanım
Gurbete dönüşen ilimden beni




