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Psikoloji
‹ntihara Yatk›n ﬁairi
Nas›l Anlars›n›z?
ﬁairler duygulu insanlar. Duygular›,
sevinçleri, kederleri, öfkeleri haliyle
sizden benden daha güçlü oluyor. Tabii kederleri de. Bu nedenle ﬂairler
aras›nda kendi yaﬂamlar›na kendileri
son verenlerin say›s› oldukça kabar›k.
Bu e¤ilimi önceden bilebilmek, anlaﬂ›labilir nedenlerden ötürü önemli. ‹ntiharlar›n nedenleri konusunda çeﬂitli
teoriler var. Frans›z sosyolog Emile
Durkheim, temel ö¤e olarak kiﬂinin
sosyal bir gruba ba¤lanamamas›n› görmekteydi. Daha geleneksel kuramlarsa
umutsuzluk ve çaresizlik gibi duygular› öne ç›kart›yorlar.
‹ki Amerikal› araﬂt›rmac›, Texas Üniversitesi’nden James W. Pennebaker
ve Pennsylvania Üniversitesi’nden
Shannon Wiltsey Stirman, bir bilgisayarl› analiz program› kullanarak, bu
kuramlar›n geçerlili¤ini s›namak istemiﬂler. Araﬂt›rmac›lar, intihar etmiﬂ
dokuz Amerikal›, Rus ve ‹ngiliz ﬂairle,
bunlarla yaﬂad›klar› ça¤, milliyet, e¤itim ve cinsiyet aç›s›ndan uyuﬂan, ama
intihar giriﬂiminde bulunmam›ﬂ dokuz
ﬂairin ﬂiirlerini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar. 300
kadar ﬂiir üzerinde yap›lan araﬂt›rma-
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da kelimelerin kullan›m s›kl›¤›n› ve
anlamlar›n› nicelleﬂtiren bir yaz›l›m
kullan›lm›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar Durkheim’in teorisini s›namak için ﬂairin kendisiyle baﬂkalar›na ve iletiﬂim kavram›na yapt›¤› at›flar› saym›ﬂlar. ‹ntihar›
umutsuzlu¤a ba¤layan kuram içinde
ölüm ve olumsuz duygular› betimleyen sözcükleri araﬂt›rm›ﬂlar. Sonuçta
görülmüﬂ ki, kontrol grubundaki ﬂairler, depresyon ve benzer duygu bozukluklar›n› intihar etmiﬂ meslektaﬂlar›yla paylaﬂ›yorlar. Olumlu ve olumsuz
duygular›n belirtilmesinde de iki grup
aras›nda fark yok. Ancak araﬂt›rmac›lara göre, yaﬂamlar›na son veren ﬂairler edebi yaﬂamlar› boyunca ﬂiirlerinde
"ben" sözcü¤ünü dikkat çekici bir s›kl›kla kullan›rken, "konuﬂmak" ya da
"paylaﬂmak" gibi iletiﬂim ça¤r›ﬂt›ran
sözcüklerden kaç›nm›ﬂlar. Pennebaker, 1963 y›l›nda intihar eden ﬂair
Sylvia Plath’›n ﬂiirlerinin hemen tümünde "ben" sözcü¤ünün bask›n oldu¤una dikkat çekiyor. ‹ntihar etmiﬂ
ﬂairlerin bir baﬂka özelli¤i de, yaﬂamlar›n›n sonlar›na do¤ru ﬂiirlerindeki
"biz" sözcü¤ünün giderek azalmas›.
Araﬂt›rmac›lar, bunu giderek artan bir
izolasyonun iﬂareti olarak yorumluyorlar. Ayr›ca umutsuzluk duygular› ça¤r›ﬂt›rabilecek "nefret" ya da "de¤ersiz"
gibi sözcüklerde de herhangi bir art›ﬂ
gözlenmemiﬂ Sonuç: Durkheim hakl›...
Science, 10 A¤ustos 2001
New Scientist, 4 A¤ustos 2001
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Can›m S›k›nt› S›n›r›
Ayd›nl›kta köhneli¤i belirginleﬂen ve kentte ve konutta
hiçbir ﬂey neyse ben oyum. Öylesine ba¤s›z ve ye¤niyyim
ki bu hafifli¤in ﬂiddetinin bedelini bir gün öderrim diye
düﬂünüyyorum. Sanki varoluﬂ beni cezaland›rmak ister
gibi; yo¤unlu¤undan bana düﬂen pay›n› benden geri alarak bu yo¤unlu¤a, olur
m yok, cinsim
m
olmad›k herkese ve her ﬂeye fazlas›yla katlayarak sunuyor. Ülkem
m yok, ›rk›m
m yok; ve bunlara mal ettirici biricik güç, inanc›m
m yok.
yok, soyum
Hiçlik tanr›s›n›n kayras›yla kutsanm›ﬂ ben yaln›zca buna inanabilirim, ben.
Yere gö¤e zamana denize kayalara ve kuﬂlara da dokunan ayn› tanr› de¤il mi?
mle bir yok-tanr›'y› tutuyor
Bu kutla tanr›n›n yönetkenli¤inde, olmayan ellerim
ve ölçüyorrum yoklu¤un a¤›rl›¤›n›. Kefe'lerinden birine onun oylumu pekâlâ
s›¤›yor, di¤erine duygular, duyumlar ve düﬂünceler y›¤›l›yor, iﬂte yetkin
eﬂitlik... her gün her gece bu eﬂitli¤in bilgisiyle geçiyor. Bir eskiciden
sat›n al›nm›ﬂ bu teraziyi birgün baﬂka bir eskiciye verecce¤im, o gün,
tozanlar›m her bir yana da¤›l›p topra¤›n suyun ölümsüzlü¤üne
eklemlenecekler ve ben özgürleﬂecce¤im.
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boyunay›m
Ama enine olmay› tercih ederddim.
Ben kökünü topra¤a bat›rm›ﬂ bir
m
a¤aç de¤ilim
Taﬂlar› ve o ana sevgisini emen
Bu yüzden büyüyemiyyorum parlak
yapraklara her nisan,
Bir çiçek tarh›n›n güzelli¤i de
olamadd›m ne yaz›k ki
Sanki özenle boyanm›ﬂ ve kendi
pay›na düﬂen hayranlar›n› kabul
eder gibi,
Pek yak›nda bütün yapraklar›ndan
birer birer dökülece¤ini bilmeden.
Benimle karﬂ›laﬂt›r›l›rsa, ölümsüz
say›l›r bir a¤aç
Ve bir çiçek o kadar uzun boylu
de¤ildir belki, ama kalk›ﬂman›n
anlam›n› bilir,
Bense ömrünü bir a¤ac›n,
cesaretini istiyyorum bir çiçe¤in.
Bu gece, y›ld›zlar›n o sonsuz
incelikte ›ﬂ›klar› alt›nda,
A¤açlarla çiçekler serin kokular›n›
serperlerken havaya.
Aralar›nda yürüddüm, hiçbiri
fark›ma varmadan.
Uykuya dalmadan düﬂünürrüm de
bazen
Ben de onlar gibiyim asl›nda –
Düﬂüncellerim bulan›r sonra.
Uzan›p yatmak, daha do¤al geliyor
bana.
S›n›r› olmayan sohbet yürürlü¤e
girdi¤i zaman, gökle aram›zda.
Ve son kez uzan›p yatt›¤›mda bir
gün ben as›l o zaman yararl›
olaca¤›m:
O gün a¤açlar bana bir kez olsun
dokunabilecek ve benimle
ilgilenecek vakti olacak çiçeklerin.
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