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‹TALYA
GABR‹ELLA SICA 

‹talyanca'dan Çeviri: 
Erkut Tokman

KADINLAR VE ERKEKLER, 
MISRALAR VE AfiK

fiiir anne ve babad›r birlikte, 
ayn› Francesca Petrarca ve Umberto 
Saba'n›n yazd›¤› gibi. Dante, "tatl› 
m› tatl› baba"' Virgilius'dan 
uzaklaflarak, fakat ona karfl› olan 
sevgisinin bulan›kl›¤›nda "anneye 
koflar". Yazma eyleminde, erkekler 
ve kad›nlar, inan›yorum ki, tamamen 
özgür ve kurallar› ö¤retmeksizin, 
bunu hissediyorlar, daha çok benim 
zaman›mda, flimdi yeni bir dönemin ve yeni bir biny›l›n bafllang›c›d›r. Yazarlar›n, ço¤u 
kez dile getirdi¤i, bir çift cinsiyetliliktir, kad›nlar›n ve erkeklerin tarafs›z olarak çeflitli 
tonlar›yla ortaya ç›kan, yans›malar var. Platonik çift cinsiyetlilik yarat›c› duruma, fliirsel 
yap›c›l›¤a karfl› direnir, kendi tehditkâr verileriyle kad›nsal yeniliklere aç›k olma ihtiyac›n›n 
oldu¤u yerde, erkekli¤in bask›n alan›nda oynanan tarihi ve hayatsal bir durumla zaman 
içinde gizemli ve öngörülemeyen bir buluflmada birleflirler.

fiiir iyi bir dünyan›n yolunu açmal› ama ayn› zamanda gerçekten  hayal 
edilemeyen fleylerin oldu¤u yerde, gerçe¤e dokunmuyorsa fliddetlidir. Çeflitli edebiyat 
üretimlerinden hareketler ortaya ç›k›yorlar, kad›n ve erkek olarak karmafl›k bir durum 
bunlar› yerine getirmek. Belki de sosyolojik alanda ilginç, ama kaderin yeterince 
özellikli oldu¤u, tan›kl›k etti¤i, yeri doldurulamaz s›n›rlarda, uzak de¤erler içinde fliir 
sanat›nda son yok. Genellikle erkekler için daha zor olmas›na ra¤men  inan›yorum ki 
yazan kad›nlar› destekleyen nadir olarak ondan uzaklaflmay› baflard›klar› korkunç bir 
dönüm noktas› var. Kad›nlar için aflk iliflkileri her zaman çok ve y›prat›c›d›r önce 
babayla, sonra niflanl›yla ve  sonra kocas›yla ki, gerçekte, ilk güç olarak ba¤›ms›z bu 
eylemi nadiren kabulleniyorlar ve kuvvetlice onu yaz›yorlar.

Genellikle kad›nlar, en az›ndan diktatörlerden ba¤›ms›z ülkelerde, dinsel bir 
ipote¤e karfl› savafl›yorlar, demokratik bir ülkeyi hayal eden kad›nlar ‹talya'da oldu¤u 
gibi, her zaman iyinin ve merhametin topra¤›ndan uzakta olan, her zaman daha da 
derin olmayan bir aflk›n topra¤›nda kötüyü deneyimliyorlar. Pek çok durumda, kötülük 
gerçekten, bölen, fleytanla özdefl bir fley, Yunan etimolojisinin dedi¤i gibi, aflk›n 
birlefltirdi¤i gibi kesinlikle birlefltirmiyor. T›pk› Dante'nin fleytan› gibi, hislerin 
k›skançl›¤›n› göstermek için, kayganl›¤a ve k›skançl›¤a sürüklenmeye gerek yok. 
Genellikle anlafl›l›yor ki kad›nlara âfl›k erkekler amans›z pazarl›klarla, karfl›laflt›rmas›z, 
pürüzsüz bir gizemle, flehirlili¤in getirdi¤i küçük fliddetlerin ›st›rab›yla ve kaç›fllarla
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çeflitlenen, cezaland›ran fleytan flekline bürünüyorlar. Zaman›m›zda art›k bar›fl yok, 
belki de hiçbir zaman olmad› ve olamayacak ta, ama genellikle erkeklerin ve kad›nlar›n 
kalplerinde orada bar›fl yok, aflk›n sevinçli sadakati yok. Yaz› yazan kad›nlar›n kaderi 
flu yaflamdan yorgun düflen di¤er kad›nlar›nkinden farkl› de¤il. ‹çinde anlaflmazl›klar›n 
can s›kt›¤› daha çok iyi huylu kaderler genelde trajiktir, t›pk› ücra bir semte düfler gibi 
ve bugünün saraysal bir yaflam alan›nda, evli, niflanl› ya da dul erkekler, kad›nlar›n›n 
kusursuz bir cinayetini haz›rl›yorlar.

Aflk›n kötülü¤üyle ve onun y›k›c› etkileriyle ilgili pek çok edebiyat örne¤i 
vard›r. Didone, Enea ondan kaçarken atefl y›¤›n›n›n üstüne ç›k›yordu. Medea, pek çok 
›st›rap içinde, çok sevdi¤i adama kötülük yap›yordu. Ofelia babas›n› ölümüyle ç›lg›na 
dönmüfltü ve Amleto'nun terkediflini  böylece su için ölen bir ak›nt›n›n ak›fl›na 
b›rak›yordu. Madame Butterfly, Anne Karenina ve Madame Bovary kendilerine kötülük 
ediyorlard›. Marina Cvetaeva kendi topraklar›nda sürgünde, fliiri kutsal saymaya 
haz›rd› ve en az›ndan günün de¤erbilmezli¤i her fleyden uzaklaflm›flt›, kocas›yla ve 
k›z›yla izole olarak, ölüyordu. Anna Ahmatova kocas›ndan ve biricik o¤lunun politik 
görüflünden dolay› sürekli aflktan yana yaral›yd›. Sylvia Plath, annesinden gelen 
zorunluluklar›n› unutmaks›z›n ayr›l›kla gelen travmas›n› azalt›yordu ve böylece kafas›n› 
atefle sokmadan önce çocuklar› için süt haz›rl›yordu. Ingeborg Bachmann, her zaman 
yanl›fl insana âfl›kt› ve yeniden çok az sevilmiflti, insanlar›n ortas›nda yaln›zl›k 
duygusuyla, dikkatini geri almak ad›na bir yak›lm›fl sigarayla çok çaresizdi. T›pk› bu 
Antonia Pozzi gibi 20. yüzy›ldaki ‹talyan flairlerin k›r›lm›fl hayatlar›n› unutmak gibidir, 
‹kinci Dünya Savafl›'n›n öncesi, Amelia Rosetti hakk›nda, politik k›y›mlar ve genç 
Nadia Campana hakk›ndaki cesur düflünceleri, 27 y›l var ki öldürüyor, her ikisi de 
hayatlar›na son veriyorlard›. fiu Alda Merini'nin ak›l hastanesine hapsolmufl öfkesi 
yada yak›nlarda ölen Cristiana Campo, Margherita Guidacci, Giovanna Bemporad, 
özgün ve büyük flairler, fakat kad›n olarak, onlar çok s›kl›kla yay›nc›l›k hayat›n›n 
s›n›rlar›ndan uzaklaflt›lar. "Korkusuz hayatlar" Sandra Petrignani'nin kad›n fliiri üzerine 
yazd›¤› bir makalenin bafll›¤›d›r. Ve kesindir ki onlar cömertlikte de korkusuzdular, 
yazan ve çocuk yapmay› baflaran kad›nlardan birinden daha kusursuz, karmafl›k aflk 
iliflkileriyle gerçek bedelleri ödediler. E¤er bak›fl›m›z› zor hayatlara çevirirsek, skandal 
olan davran›fl de¤il fakat ifade etmeyi baflard›klar› gerçekle,  her zaman hayatta kalmak 
için yap›lan baz› ac›kl› akrobasi hareketinde as›l› kalarak, e¤er bak›fl aç›s›n› kad›n 
fliirinin elefltirisinin düflüflüne çevirirsek o zaman, en az›ndan ‹talya'da, pek çok fleyin 
üzerinde olan bir flaflk›nl›k ve tekrar sorgulama vard›r ve flayana de¤erdir kad›n fliirinin 
zaferi. Bu etkin durumdan harekete geçme ihtiyac› olacakt›r, ki biraz flans eseri, 
koflturarak keflfettim en güncel fliir antolojilerinin içindekilerini, kad›nlar› içeren 
k›s›mlar› her zaman oldu¤u gibi büyük bir az›nl›ktayd›lar. Bunlardan bir eylem 
ç›karmal›y›m büyük bir piflmanl›kla çünkü ben bir militan feminist olamad›m 70'li 
y›llarda ve hatta biraz rahats›z bile olmufltum bu hareketten.

Bunlardan bahsetmek fliirsel de¤il, güzel de de¤il! Sadece al›flveriflle ilgili bir 
fleyi saymak, gündüzleyin bir pazara giderek al›flverifl yapmak, hepsinin üstünde bu 
zamanlarda avro ile herkes daha fakirken. Antolojiler flairleri kesin k›lm›yor, bu yüzden 
daha az kötü. Ayn› zamanda elefltirmenleri de ayn› flekilde. T›pk› bu zamanlarda oldu¤u
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gibi bofl yere ziyan edilmifl sayfalardan oluflan antolojiler belki de sadece onu haz›rlayan 
kiflilerin ifline yar›yor. Antonia Pozzi, Cristina Campo, Giovanna Bemporad ve hatta 
Alda Merini ve Giovanna Sicari nerdeyse hiç antolojilere girmemifllerdi ve al›nmamaya 
da devam edilmifllerdi ama ayn› de¤erde 20. yüzy›l›n büyük flairleriydiler.	

Ve sonras›, bazen, biliflim a¤›, bu ba¤lamda bir kurtar›c›! fiiir her zaman 
tehditlerden gelen zulmün üstünde varl›¤›n› sürdürüyor.

Küçümsenen fliir inkâr edilendir, gücün zavall› oyunlar›n›n içine kar›flm›fl, 
bakmaya b›rak›lmam›fl, geçiyor ve gerçe¤e dönüfltü¤ünde her zaman sa¤l›kl› öç 
almas›n› üstlenerek ilerleyecektir.

GABRIELLA SICA		

‹talyanca'dan Çeviri: Erkut Tokman
...
Çok dayand›n ve konufltun sevgili Elsa
Vahfli, abart›lm›fl
Ac›mas›z yenilgileri kabullenmek için Elsa,
Sessiz kalmad›n
Sendin yeterince istekli
Avrupa'y› kurtarmak ad›na
Silahs›zlanmay› savunan
Yürürken  ac›lara do¤ru
Sonsuz çimenlerin üstünde ›fl›¤a yürüyerek,
Yaz› yazmak senin öç almand›
Skandallarla çalkalanan dünyadan
K›rg›nl›klar üzerinde fakir yaflam›n gülüfllerine sahiptin
Her zaman e¤lendiren
Her zaman sürgünde
Sürgün ki öngörünün yang›n›
Cesaretli ütopya
fiiirin büyük  kanatlar›nda
Kabaran toprakta
Çocuklar ve anneler için
En s›radan ve hor görülmüfl insanlar için
Fakat zorlu aflklar›n
Fakat sald›ran gücün
Fakat karanl›k dalgalar›nda tarihin
Senin yaflam›n flairin rüyalar›ndan 
Dönüflü olmayan bir yans›ma
Sonunda, Elsa

26 Ekim 2012

Ç.N : *fiiir flair taraf›ndan flu anda hayatta olmayan ‹talyan kad›n romanc› Elsa Morente'ye 
adanm›flt›r.


