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rÜTBeSi YAlInAYAk OlAn ŞAir:

eMIlY dICkInSOn

11 Mayıs 1999 günü havaalanında karşılaştığım ve arabamla 
kampüse götürdüğüm ünlü Amerikalı müzisyen Mike Seeger yol-
da gördüğü minareleri neşeyle eşine gösteriyordu. Türkiye’ye ilk 
gelişiydi ve mimari doku onu çok etkilemişti. Ancak bir süre sonra 
Karabağlar’ın cayırtılı kalabalığı ve Yeşildere’nin tepelere tırmanan 
gecekonduları Mike’ı yormuş olmalı ki gözlerini kapadı. Uzun uçak 
yolculukları sonucu bedenin yerel saate uyumu sandığım bu pes et-
meyi doğal karşıladım ve sordum: “Çok mu yorgunsun?”. Gözlerini 
açmadan güldü ve açıkladı: “Kendimi yenilikten ve tanımadığım 
şeylerden korumaya çalışıyorum”. Sonra da açıkladı sanatçı: Tüm 
üyelerinin ünlü müzisyenler olduğu kalabalık bir ailede yetişmişti. 
Babası çok sert bir adamdı; çocuklarına radyo ve televizyon izlemeyi 
yasaklamıştı. Popüler yayın organlarında dinleyecekleri müziğin 
Seeger kardeşleri kirleteceğini, kendi yerleştirmek istediği müzik 
kalıplarını bozacağını düşünüyordu. Bu nedenle Seeger kardeşler 
“yeni ve tanımadığı şeylerden korunarak” iç seslerini dinlemeyi, 
dış etkenlerden yalıtılarak kendi yaratıcılıklarının izini sürmeyi 
öğrenmişlerdi. Bu onların disiplinlerinin önemli bir parçasıydı. 

Bu görüşü kendi düşünce sistemime yerleştirmek birkaç gün 
aldı. Ama sonra farklı bir kasnağa oturttum Mike’ın dediklerini: 
Henrik Ibsen, Gustav Flaubert, Charles Baudelaire, Mevlana, Yunus 
Emre gibi pek çok sanatçı aynı olgudan söz etmekteydi: Benliği ve 
yaşam koşullarını sadeleştirerek içe dönmek. Yaratabilmek uğruna 
sıradan bir yaşamın gereklerinden uzak kalmak. Bu yabancılaşma 
sonucu öze inmek ve azın içinde çoğu keşfedebilmek.

Doğa, yaşam ve öze ait bilgiye ancak bu yoğunlaştırılmış ve ya-
lınlaştırılmış varoluşla varılabilirdi, her an gümbür gümbür değişen 
gerçek dünyanın bombardımanıyla değil. İşte Emily Dickinson’ın 
yaşamını ve şiirini de aynı yaklaşımla anlatmak gerek. Bu nedenle 
de kitabın ismi Rütbesi: Yalınayak. Şairin bir mektubundan alınan bu 



2

Rütbesi: Yalınayak - Emily Dickinson’ın Şiirlerinden Seçmeler

tabir onun rütbeye ihtiyacı olmadığını, yalınayak oluşun ona yettiği-
ni söylemekte. Rütbeler gürültücü dünyanın onurlandırma sistemi; 
oysa yalınayak şair zarif bir sadelikle reddediyor bu sistemin içine 
girmeyi. Şiiri de dil olarak yalın, kısa ve şaşırtıcı. Ve imgelem olarak 
olağanüstü zengin.

Emily Dickinson’ın şair olarak ilk ortaya çıkışı 31 yaşındayken 
dört şiirini Thomas Wentworth Higginson’e yollamasıyla olmuştur. 
Massachusetts eyaletinin Worcester kentinde oturan Higginson as-
lında kilisede reform öneren bir rahiptir, fakat ünlü Atlantic Monthly 
dergisinde “genç şairlere öğütler” isimli bir makalesi yayınlanmış-
tır. Bu makalede şair olmak isteyenlere “şiirleriniz yaşamla yüklü 
olsun” diye öğüt vermiştir. 15 Nisan 1862 günü eline geçen zarftan 
Emily Dickinson’ın dört şiiri (216, 318, 319, 320) çıkar. “Nefes alıyor 
mu şiirlerim?” diye sormaktadır şair. Higginson’un şimdiye kadar 
hiç karşılaşmadığı türden garip şiirlerdir bunlar. Higginson derhal 
Emily Dickinson’a bir mektup yazar ve diğer şiirlerini de gönder-
mesini ister. Böylece Amerikan edebiyat tarihinin en heyecan veren 
yazışmalarından biri başlar ve tam yirmi iki yıl sürer. Higginson ba-
zen Emily Dickinson’ın şiirlerini düzelterek geri yollar ama Emily 
Dickinson bu uyarılara kulak asmaz. Öneriden çok yüreklendiril-
meyi beklemektedir. Şiir geleneklerini hiçe sayan Emily Dickinson, 
şiirindeki “kusurları” düzelten Higginson’a hiç kulak asmaz.

On dokuzuncu yüzyıl geleneklerine bağlı Higginson, Emily 
Dickinson’ın dehasını sezmekle birlikte sanatçının yenilikçi sesini 
ve uyak, vezin, noktalama vs. açısından sıra dışı şiirlerini tam ola-
rak kavrayamaz. Zaten Emily Dickinson da çağının şairlerinden çok 
farklı bir söz zenginliği, imge çeşitliliği ve duygu yoğunluğuna sa-
hip olduğunu bilmekte ve ünlü olmaya tepeden bakmaktadır. Emily 
Dickinson 406, 709 ve 713 nolu şiirlerinde yaratıcılığın para kazan-
maya kurban edilmemesini savunmaktadır. Şair ancak ölümünden 
sonra tanınacağını kader olarak kabullenmiş gibidir; zaten öyle de 
olur. Higginson’a 25 Nisan 1862 de yazdığı mektubunda şöyle de-
mektedir:

Bana şiirlerimi yayınlamayı ertelememi söylemenize gülümsedim doğ-
rusu _ hiç öyle bir niyetim yok zaten.
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Rütbesi: Yalınayak - Emily Dickinson’ın Şiirlerinden Seçmeler

Şöhret benim olsa, ondan kaçamam _ bana ait olmasa en uzun gün ya-
nımdan koşup gider ve köpeğimin beni beğenmesi yok olur o zaman.

Yalınayak _ Rütbem çok daha iyi benim. (Johnson, vii)
Emily Dickinson yalnızca sekiz şiirinin yayınlandığını görür. 

1886’da ölümünden sonra kız kardeşi Lavinia şairin eşyalarını top-
larken 900 kadar şiir bulur. Bunlar düzenle paketlenmiş, birbirine 
iple bağlanmış desteciklerdir. Lavinia şiirlerin düzenlenip yayınlan-
ması için Mabel Loomis Todd’a verir. Todd ve Thomas Wentworth 
Higginson birlikte şiirlerin üzerinden geçerler ve 1890’da 115 tane-
sini yayınlarlar. Higginson şiirlerde bazı “düzeltmeler” yapar. Ki-
tap öylesine ilgi çeker ki, 1891’de 116 şiir içeren ikinci bir cilt ya-
yınlanır. 1896’da yayınlanan üçüncü ciltle birlikte toplam 449 şiir 
Amerikan edebiyat dünyasına sunulmuş olur. 1914’de şairin yeğeni 
Martha Dickinson Bianchi The Single Hound isimli bir seçkiyle Emily 
Dickinson’ın pek çok şiirini yayınlar. Artık Emily Dickinson Ame-
rikan şiirinin en kışkırtıcı, en aykırı ve en kalıp kıran şairi olarak 
tanınmaktadır.

Dickinson şiirlerinin yayınlanma hakkı 1950 yılında Harvard 
Üniversitesine devredilir ve 1955 yılında Thomas H. Johnson’ın 
yayın yönetmenliğinde derlenmiş olan 1775 şiir basılır. Bu çalışma 
Emily Dickinson konusunda en yetkin seçki kabul edilmektedir. Eli-
nizdeki çeviriler de Johnson’ın derlediği kaynak kullanılarak yapıl-
mıştır.

eMIlY dICkInSOn Şiirinin YOruMlAnMASI 

Emily Dickinson şiirinin yorumlanması pek çok sorun içermek-
tedir. Alışılmışın dışında bir anlatı dili kullanıldığı için anlam ba-
zen belirsiz, bazen birkaç katmanlıdır. Emily Dickinson’ın büyüsü 
de buradan kaynaklanmaktadır. Anlam her zaman birçok yorumu 
mümkün kılmaktadır. Bu güçlük müthiş bir zenginliktir de aynı za-
manda. Örnek vermek gerekirse, şairin en sevilen şiirlerinden biri-
ne, 613’e bakalım:
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Rütbesi: Yalınayak - Emily Dickinson’ın Şiirlerinden Seçmeler

613 613
Alelade düzyazıya gömdüler beni They shut me up in Prose _
Küçük bir kızken As when a little Girl
“Uslu” olayım diye They put me in the Closet _
Dolaba kapattıkları gibi Because they liked me “still” _
Uslu mu? Bir görebilselerdi  Still! Could themselves have pee-

ped _
Dönüp duran beynimin içini  And seen my Brain _ go round _
Sanki bir kuş vatana ihanetten  They might as wise have lodged a 

Bird
Ağıla hapsedilebilirmiş gibi For Treason _ in the Pound _
Canı isterse uçar gider Himself has but to will
Bir yıldız gibi, kolayca And easy as a Star
Tutsaklığına son verir Abolish his Captivity _
Benim gibi _ atar bir de kahkaha _ And laugh _ No more have I _

Son dörtlükteki “Himself” (o, kendi) sözcüğünü hem ağıla hap-
sedilen kuş, hem de İsa olarak algılamak mümkündür. İsa da kaçıp 
kurtulmak seçeneğine sahipken bunu yapmamış, işkencecilerin eli-
ne düşmüştür. Böylece bu dörtlük aynı anda üç farklı esareti anlatır: 
Ağıla hapsedilen kuş, bu eğretilemenin (metafor) işaret ettiği, düz-
yazıya hapsedilip şiirden men edilen şairin kendisi ve istese kolayca 
özgürlüğü seçebilecek olan ama bunu yapmayan İsa. Son dize “And 
laugh - No more have I-” çok basit görünmekle birlikte inanılmaz 
bir muamma içermektedir: Şair “ben de o kaçıp kurtulan kuş gibi 
düzyazıdan işte böyle kaçıyorum ve şiirin engin göklerine kanat açı-
yorum” demektedir. Fakat aynı dizeyi şöyle de okumak mümkün-
dür: Düzyazıdan kaçıp gidersem artık “ben” olmayacağım; bu kaçış 
benliğin yok oluşudur ve ben o yüzden mahkûmum işte. İsa ile ko-
şutluğu buraya uzatmak da mümkündür: İsa doğa kanunlarını yok 
edebilecek güce (abolish) sahipti ve isteseydi bu yöntemle ölümden 
kurtulur ve kaçardı. Ama öyle yapsaydı İsa görevini yerine getirme-
miş olur ve “artık ben olmazdı” (No more have I-). Görüldüğü gibi 
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Rütbesi: Yalınayak - Emily Dickinson’ın Şiirlerinden Seçmeler

613 nolu şiir ilk bakıldığında yalın sözcüklerle yalın bir eğretileme 
etrafında kurulmuş gibi görünse de özgürlüğün felsefesini didikler-
ken, benliğe yönelik ontolojik ve dinsel sorular sormaktadır.

Emily Dickinson şiirinin yorumlanmasında sık görülen bir başka 
olgu da şairin yaşamından alınmış bilgi kırıntılarının izdüşümlerini 
şiirinde gösterme alışkanlığıdır. Bunu örneklemek için 687 nolu şiire 
bakalım:

687
I’ll send the feather from my Hat!
Who knows _ but at the sight of that
My Sovereign will relent?
As trinket _ worn by faded Child _
Confronting eyes long _ comforted _
Blisters the Adamant!

687
Şapkamdaki tüyü göndereyim sana!
Belki onu görünce _ kim bilir
Hükümdarım gelir mi insafa?
Solgun bir çocuğun _ taktığı ziynet eşyası, cici bici
Uzun süre rahat etmiş göze deyince
En inatçı kişiyi yaralar belki!

Üçüncü dizedeki “My Sovereign” (“Hükümdarım”) kim olabi-
lir? Bir okumaya göre bu İsa veya ortalıkta pek görünmeyen, kulu-
nu terk eden Tanrı (Deus Absconditus) olabilir. Emily Dickinson’ın 
Kalvinist kiliseye küstüğü ve inancını doğaya yönelttiği doğrudur. 
Dolayısıyla kendisini görmezden gelen, onun yakarışlarına cevap 
vermeyen varlık Tanrı olabilir. İkinci bir okumaya göre bu duyarsız 
varlık sevdiği Rahip Charles Wadsworth olabilir. Rahibin Emily’ye 
fazla yüz vermediği ve ona ancak görev tanımının izin verdiği uzak-
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Rütbesi: Yalınayak - Emily Dickinson’ın Şiirlerinden Seçmeler

lıkta durduğu bilinen bir gerçektir. Üçüncü bir okuma ise özgür-
leştiricidir: Her insan, özellikle her kadın etkilemeye çalıştığı ama 
başaramadığı soğuk yürek karşısında işte böyle çaresiz kalıverir. En 
duygusal mesaj bile taşa çarpar ve iz bile bırakmaz. Bu çaresizliği 
ve kızgınlığı yaşamış olan her kişi Emily Dickinson’ı anlar. İşte şai-
rin gücü de buradan gelir: Zamanı ve mekanı aşarak dokunur insan 
yüreğine. Dolayısıyla Dickinson’ın yaşam öyküsü kullanılarak açık-
lama yapılsa bile (Rahibe olan gerçek aşkı) bu diğer zenginleştirici 
ögelerden ancak bir tanesidir.

Emily Dickinson’ın şiirlerinde güçlükle belirlenen bir başka öge 
de aşk şiirlerindeki “ben ve sen” kimliklerinin cinsiyetidir. Şairin 
sesi bazen bir kadın, bazen bir erkek kimliği kurgular. Örneğin 518 
nolu şiirinde

Tatlı ağırlığı kalbimin üstüne
Yığıldığı henüz oldu tek gece
Kıpırdarken inanmanın güzelliğiyle
Kaydı gitti gelinim sessizce

demekte, erotik bir an sonrası aniden yitirilen bir hayalet-geline ağıt 
yakmaktadır. Böyle anlarda şiirdeki “ben” erkek bir kimliktir. 494 
nolu şiirin ise iki değişik şekli vardır: Biri “Going to him! Happy 
Letter!”, diye erkeğe yazılan bir mektuptan söz ederken, aynı şiirin 
daha sonra yazılmış olan ve “Going to her! Happy Letter!” diyen 
versiyonu mektubun bir kadına yazıldığını bildirmektedir. İki şiir 
arasında ufak farklara karşın duygu yoğunluğu olarak büyük fark 
vardır. Yani mektubu yazanın ve muhatabının cinsiyetleri her iki şii-
rin içerdiği anlamları şaşılacak derecede etkilemektedir. Anlatan se-
sin bir kadını övdüğü, güzelliğini anlattığı şiirler de bulunmaktadır 
(84, 1038, 1722). Camille Paglia’ya göre Dickinson kendini isteyerek 
erkeksileştirmiş ve böylece geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin 
ötesini sorgulayacak alan yaratmıştır (Paglia 671).
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Rütbesi: Yalınayak - Emily Dickinson’ın Şiirlerinden Seçmeler

eMIlY dICkInSOn efSAneSi

Emily Dickinson 53 yıllık yaşamı boyunca Boston ve Was-
hington, DC gibi çevredeki birkaç kente yaptığı kısa geziler hariç 
Amherst’deki evini pek terk etmez. Ailesi kentin ileri gelenlerinden-
dir. Büyük babası ünlü Amherst Koleji’ni kurmuştur. Babası ve er-
kek kardeşi bu saygın okulun idaresinde görev almışlardır.

Emily Dickinson daha yaşarken bir efsaneydi. Amherst’deki 
kadınlar devrin saygıdeğerlik göstergesi olan evlilik kurumuna ya-
naşmayan bu kadını şaşkınlık ve biraz da ürkeklikle izler, kendi se-
çimlerinin doğruluğunu kanıtlamak için Emily Dickinson’ı yarı deli 
olarak göstermeyi seçerlerdi. Örneğin Higginson’ın eşi “Bu deliler 
de hep seni bulur!”diye kocasına sitem etmişti (McNeil 70). Emily 
Dickinson’ın ölümünden sonra onun şiirlerini derleyecek olan Ma-
bel Loomis Todd bir mektubunda Emily Dickinson’dan şöyle söz 
etmektedir:

Sana Amherst’lü bu tipten söz edeyim. İnsanlar ona efsane diyor... On 
beş yıldır evinden dışarı çıkmamış. Yalnız bir kez yeni yapılan bir kiliseyi 
görmek için gece çıkmış ve ay ışığında kiliseyi incelemiş. Annesini ve kız 
kardeşlerini ziyarete gidenler onu göremiyormuş. Ama bazen, çok seyrek 
olarak küçük çocukların içeri girmesine izin veriyormuş... Baştan aşağı be-
yazlar giyermiş, aklı ise harikaymış. Çok güzel yazıyormuş ama hiç kimse 
onu göremiyormuş. Mrs. Dickinson’ın partisinde kız kardeşiyle tanıştım; 
beni annesine şarkı söylemek üzere davet etti... İnsanların dediğine bakı-
lırsa efsane şarkıları dinlermiş – yakınlarda bir yerde olurmuş ama görün-
mezmiş (McNeil 71).

Emily Dickinson aşkı her yönüyle, ama özellikle kadın ve erkek 
arasındaki iktidar savaşı olarak olağanüstü güçlü anlatabilmiş bir 
şairdir. O kırılgan, dönüştüren ve zevk ve acı veren olguyu kadın 
gözünden anlatan en çarpıcı şiirleri yazan kadın gerçek yaşamında 
nasıl aşklar yaşamıştır? Bu konuda kesin kanıtlar olmamakla birlik-
te şiirleri, mektupları ve çevresindekilerin anlattıkları incelenecek 
olursa Rahip Charles Wadsworth’a duyduğu aşk en güçlülerinden 
biridir. Wadsworth evlidir ve üstelik rahiptir; yani elindeki iktidar 
kozları güçlüdür. Wadsworth’un 1862’de California’ya taşınması 



8

Rütbesi: Yalınayak - Emily Dickinson’ın Şiirlerinden Seçmeler

Emily’yi çok üzer. Bazı araştırmacılar Emily’nin aynı yıl 366 şiir yaz-
masını, bu inanılmaz yaratıcılık ve duygusallık fırtınasını çok sev-
diği Wadsworth’tan ayrı düşmesine yorar. O dönem şiirleri sitem, 
sorgulama, yakınma, hesap sorma ve hatta küçümseme gibi yoğun 
duygularla yüklüdür. Aşkı şairin efsaneleşmesine katkıda bulun-
muştur.

Emily Dickinson efsanesi etrafında bilinen bir başka konu da 
şairin bazı kadın dostlarına duyduğu derin sevgidir. Erkek kardeşi 
Austin’in eşi Susan Gilbert (Sue) için şiirler yazmıştır. Zaten Aus-
tin ile evlenmeden önce Susan ve Emily yakın arkadaştı. Aralarında 
sağlam ve duygusal bir dostluk olduğu anlaşılmaktadır.

Emily Dickinson’ın adı etrafında anlatılan bir başka efsane ise 
odasından fazla çıkmaması ve giderek daha çok kendi içine kapan-
masıdır. Yalnızca beyaz elbiseler giymekte, bazen bahçeye çıkmakta, 
bu nedenle garip ve hayaletimsi bir kişi olduğu söylenmektedir. Hat-
ta kendisine “Amherst’ün güve kelebeği” (moth of Amherst) dendiği 
de efsanenin bir parçasıdır. Asıl şaşılacak şey yaşamdan böyle yalı-
tılmış sandığımız bir kişinin yaşamın tüm yönlerini, yalın ve yaratıcı 
şekilde inanılmaz bir duygu yoğunluğu ve felsefi sorgulamayla 1755 
şiire yansıtabilmesidir. İşte bu yönleri Emily Dickinson’ı edebiyat 
dünyasının gizemli şairlerinden biri yapmıştır.

eMIlY dICkInSOn Şiirinin BiçeM özellikleri

Emily Dickinson şiirinin biçem özellikleri arasında en önemlisi 
şiirlerinin kısa, budanmış ve gereksiz sözcüklerden arındırılmış ol-
masıdır. Günlük dil kullanımından çok farklı olan bu tarz şiirlerin 
adeta bir şifre, bir kodlama sistemi gibi algılanmasına yol açar. An-
lam netliği bazen yok olur; anlama genellikle sezgiyle varılır. Yine de 
anlamın kesin olduğundan kuşku duyulur. Sözcükler bilmece gibi 
birbirini hem açıklar hem gizler. Anlam imbikten süzülüp yoğunlaş-
tırılmıştır. Sanki cevher tıraşlana tıraşlana öze indirgenmiş gibidir. 
Şiirden bir kıymık daha koparılsa sisler arasından ürkek ürkek göz 
kırpan anlam ele geçmemek üzere kaçıp gidecektir. Şiirlerin bu özel-
liği çevirmen için müthiş zorluklar getirmektedir.
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Emily Dickinson şiirinin bir başka özelliği eğretilemelerdir. Bun-
lar şiir geleneğinin bilinen kalıplarının çok ötesinde, çapraşık, kırıl-
gan, duygudaşlık gücüyle çözümlenecek yapılardır. Yaşam, ölüm, 
doğadaki gizem ve özellikle aşk sıra dışı eğretilemelerle sezdirilir.

958
Kıvılcımlar gibi buluştuk _ farklı çakıl taşlarından
Fışkıran _ ve aykırı yönlere sıçrayan _
Ayrıldık birbirimizden merkezdeki çakıl taşı
Keserle yarılınca ortasından.
Taşıdığımız ışıkla yaşadık
Karanlığı hissetmeden önce
Çakıl taşıyız ta bugüne kadar _ belki de _
O tek kıvılcımın haricinde.

Emily Dickinson vezin olarak “common metre” (yaygın veya sı-
radan ölçü) denen dört vurgu ve üç vurgu içeren bir kalıp kullanır. 
Uyak düzeni gelenekseldir ve dörtlüklerde genelde a-b-a-b veya a-b-
c-b şeklindedir. Ancak şair bazen okuru belli bir ritme veya uyak 
düzenine alıştırıp sonra hiç beklenmedik yerde bu düzeni altüst 
eder. İşte bu noktada okur ayağının altından yer kaymış gibi sarsılır 
ve düştüğü tuzağı incelemek için şiirin başına geri döner. Yeniden 
okur. Yeniden okur.

Emily Dickinson kendisine has yazım özellikleri kullanmıştır. 
Bazı sözcükleri, özellikle kavram veya nesne ismi olan sözcükleri 
büyük harfle başlatmıştır. Bu olgu bazen vurguyu sağlar. Araştır-
macılar hangi sözcüklerin ne zaman ve hangi amaçla büyük harfle 
yazıldığını açıklayan bir örüntü bulamamışlar ve bu eğilimin rast-
lantısal olduğuna karar vermişlerdir. Dolayısıyla çevirmenler Emily 
Dickinson’ın bu özelliğini genelde göz ardı eder. Vurguyu ve ritmi 
sağlayan bir başka öge de dize ortalarında ve sonlarında kullanılan 
tire / çizgilerdir. Bunlar bazen anlamlı ara vermeler, akışa sekte vu-
ran sessizlikler olarak kullanılmıştır. Şiirin müziğine katkıda bulu-
nurlar. Ses ve görsellik açısından kırılmalar yaratan bu tireler bazen 
okurun zihninde “es” yani suskunluk mesajı olarak algılanır. Birçok 
şiirinde ise hiç tire kullanmamıştır.
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Emily Dickinson’ın şiirinde müthiş bir şaşırtma duygusu vardır. 
Uyak sistemi buna örnektir. Birçok şiirinde uyak açısından rasgele-
lik ve beklentileri yıkıcılık vardır. Bazı şiirleri gayet geleneksel uyak 
kalıpları kullanır, ama bir yerde, genellikle son iki, üç dizede, oku-
run beklentisini boşa çıkaracak bir dönüşle yukarıda kurulan uyak 
düzeni dinamitlenir ve şiir bambaşka bir ses ve ritimle biter. Böylece 
şiirin birincil gücünün kalıpları kırmak, beklentileri boşa çıkarmak, 
sıradanı sorgulamak olduğu biçemle kanıtlanır.

eMIlY dICkInSOn’In dÜnYA görÜŞÜ

Zenginlik, ün, şöhret, toplumun göstereceği saygı...hepsi gereksiz 
yüklerdir Emily Dickinson için. O hafif seyahat etmemizi, ağır çan-
tamızın yükü altında ezileceğimize çevremizdeki küçük mutluluk-
ların farkına varmamız gerektiğini hatırlatır. Çekirgeler, örümcek-
ler, kırlangıçlar, kurbağalar çok şey söyleyecektir ağırlık taşımayan 
ruhlara. Ancak o zaman kim olduğumuzu anlama fırsatı yakalarız 
belki. Pompalanmış, şişirilmiş kimlikler Emily Dickinson’ın sadeliği 
karşısında pek zavallı görünür: 

288
Ben Hiçkimseyim! Sen kimsin?
Sen de _ Hiçkimse misin?
Öyleyse iki kişiyiz!
Aman söyleme! Duyururlar, bilirsin!

Biri olmak _ ne sıkıcı!
Ortalıkta öyle _ sanki kurbağa _
Söylemek adını _ Haziran boyunca _
Sana hayran kalabalığa!

Güvenlik sağlayan her şeyden yoksun veya uzak olduğu anlar 
öğretir kişiye yaşamın gücünü: Yaşamın ezici güçlerine karşı mini 
minnacık ve süpürülüp gitmek üzere olduğumuz anda bile umut 
yüreği terk etmez. Umut Dickinson’ın en sık kullandığı temalardan 
biridir. Koşullar ne denli güç olursa olsun, belki peşinden koşmadı-
ğımız bir olasılık daha vardır:
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657
Olasılıklarda yaşamaktayım _
Düzyazıdan bile daha güzel bir yer
Daha güzel kapıları var
Daha çok pencereler

254
Tüylü bir şeydir “Umut” _
Ruha tüneyen _
Ve hiç, ama hiç durmadan
Sözsüz bir şarkı söyleyen _

Gerçek bir isyancı olan şair toplumda sorgulamadan kabulleni-
len, fark edilmeden uyulan toplumsal cinsiyet rollerine, özellikle ka-
dınların mahkûm edildiği boğucu yaşamlara başkaldırır. Bir erkeğin 
karısı olmak Dickinson’a göre pek de değerli bir rütbe değildir:

1072
O ilahi rütbe _ benim!
“Karısı” _ yok ki işaretim!
Bu keskin rütbe _ sunulmuş elime _
Calvary’ye imparatoriçe!
Krallara layık _ taç hariç her şey var!
Söz kesilmiş _ ayılıp bayılmadan
Tanrı gönderir bize kadınları _
Lâl taşını _ lâl taşına _ tutarsan _
Altını _ altına _
Doğar _ duvak takar _ sonra da kefen _
Bir gün içinde _
Üç zafer
“Kocam” der kadınlar _ ağız dolusu _
Melodiyi okşayarak _
Bu mu yani _ yolu?
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Emily Dickinson’ın yaşamı ve şiirlerinde din ögeleri önemli bir 
yer tutar. Henüz çok gençken ailesinin sıkı sıkıya bağlı olduğu Kal-
vinist geleneğin temel taşı olan Amherst Congregational Kilisesin-
den soğumuş ve uzaklaşmıştır. Yine de Kalvinizmin ürkütücü ve 
katı soğukluğunu ruhunda hissetmiştir. 1207 ve 696 nolu şiirlerinde 
ve bazı mektuplarında kilise ve dinin baskısına açıkça isyan eder. Dr. 
J.G. Holland’a yazdığı bir mektupta o günkü Pazar ayininde rahi-
bin verdiği vaazdan yakınmakta, ölüm ve kıyamet günü temalarıyla 
dolu konuşmanın kendisini ne denli korkuttuğunu anlatmaktadır 
(McNair 36). 690 nolu şiirinde zaferi insanoğlundan esirgeyen Tan-
rıya sitem etmektedir:

690
Halbuki ne tatlı gelirdi tadı _
Tek bir damlası _
Tanrı bu kadar pinti miydi?
Sofrası öyle yükseklere kurulmuş ki
Uzanamayız parmak ucunda durmadıkça 

Tanrı bazen kıskanç olarak (1719), bazen bulunamayan bir güç 
olarak (1551), bazen de aşk olarak (809) gösterilmiştir.

Doğayı hem bir güzellik kaynağı, hem de belirlenmiş bir ka-
derin göstergesi olarak görmesi de Kalvinizm etkisiyledir. Emily 
Dickinson’ın pek çok şiirinde doğa saptırılamaz bir örüntü, muhte-
şem fakat kaderin saptadığı bir kurgudur:

811
Biz geçer gideriz, doğa hep vardır
Konuşup dururuz becerilerini
Tek hece harcamadan o arada
Yaratır ve birleştirir doğa

Doğa Emily Dickinson’da sarhoşluk ve göğe yükselme duyguları 
yaratmakta, onu coşturmaktadır. 
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1404
Beklentiler Ayıdır Mart.
Bilmediğimiz şeyler _
Geliyor şimdi
Gelecekten haber veren kimseler _
Kendimize yaraşır bir metanet gösteririz _
Ama görkemli neşe ele verir bizi
Tıpkı ilk nişanlanmanın
Delikanlıyı ele verdiği gibi.

Ancak, Emily Dickinson her alanda gösterdiği duygu dalgalan-
malarını doğaya karşı hissettiklerinde de göstermekte, 258 nolu şiir-
de olduğu gibi kış akşamlarının garip ışığını kilisede yaşadığı baskı 
ve korku havasına benzetmektedir. Özellikle deniz ve liman içeren 
imgeler coşkunun yanı sıra belirsizlik ve tehlike duyguları içermek-
tedir:

739
Kaç kere sandım ki huzuru buldum
Aslında huzur çok uzaklardaydı _
Tıpkı denizin ortasında _ dalgalarla boğuşan
Kazazedenin karayı gördüğünü sanması
Ve çabasını yavaşlatması _ ama benim gibi
Umutsuzca kanıtlaması _
Ne çok yalancı kara var
Limana varıncaya kadar

Doğa Dickinson için en güçlü öğretmen, en besleyen kaynaktır. 
Kullandığı pek çok eğretilemeyi doğadan alır ve doğadaki kusur-
suzluğa hem şaşar, hem de hayran kalır. Doğanın ürettiği zenginlik-
ler yanında insanoğlunun yapıtları pek zavallı kalır:
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1371
Nasıl giydirir kestaneye 
Bu kahverengi paltoyu terzisi?
Dikiş izi değil belli
Sanki bir düşün giysisi _

Emily Dickinson şiirinde dikkati çeken bir başka öge ise ölüm, 
fiziksel şiddet, kan ve benzeri temaların sık görülmesidir. Camilla 
Paglia şair için “dişi Marquis de Sade” demekte ve kullandığı vah-
şet sahnelerini bedene zarar veren şaman ayinlerine benzetmekte-
dir (Paglia 637). Gerçekten de “Yar ortadan tarla kuşunu _ Müziği 
bulacaksın” (861) diyebilen şair beynin yarıldığı, gözlerin oyulduğu 
sadomazoşist korku sahneleri de yaratmıştır. 

eMIlY dICkInSOn çeviriSi

Çeviri belalı iştir. Şiir çevirisi iğneli beşik. Her sözcük bir ihanet, 
her dize bir tuzak. Emily Dickinson şiirinin çevirisi ise özel zorluk-
larla doludur. Bu zorluklar üç başlık altında özetlenebilir. En temel 
zorluk sözcüklerden doğandır. İngilizce’de bir sözcük ne kadar kısa 
ve yalınsa anlam olarak o kadar zengindir. Ne kadar uzun ve tek-
nikle ilgiliyse o kadar özelleşmiş ve kolay anlaşılır bir sözcüktür. Ör-
nek vermek gerekirse, İngilizce’deki en uzun sözcük olduğu kabul 
edilen “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” sözcüğü 
45 harften oluşmaktadır. İlk bakışta bir şaka sanılan bu sözcük as-
lında içindeki parçalar incelenecek olursa gayet net anlaşılır: volka-
nik tozların akciğerde oluşturduğu bir tür hastalık. Böylesine uzun 
olmasına karşın yanlış anlama, anlam kayması, çoklu anlam ifade 
etme gibi sıkıntılar yaratmayan kolay bir sözcüktür. Oysa “get” söz-
cüğü Türk Dil Kurumu’nun İngilizce-Türkçe Sözlüğünde 101 tane 
karşılığı olan, sayfalar tutan bir derttir. İngilizce konuşur ve yazar-
ken “get” sözcüğünü her anlamıyla kullanabilen biri o dile hâkimdir 
denebilir.

Gelelim Emily Dickinson çevirisinde sözcükler düzeyindeki 
zorluklara. Bunların bir kısmı her şiir çevirisinde zorluğu hissedi-
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len, birkaç anlamı olan sözcüklerdir. Şair kullandığı sözcüğü sahip 
olduğu tüm zenginliği şiire taşıması için seçmiştir. Ancak çeviride 
çıkan sorun çevrilen dilde benzer anlamları yüklenen tek sözcük 
olmamasıdır. Anlamlardan bazılarını feda etmek, bir başka deyişle 
sözcüğün bulunduğu dizeden gökyüzüne dalgalandırdığı dört, beş 
bayrağı gönderden hüzünle indirip yerine iki cılız flama takmak zo-
runda kalmak demektir. Örneğin 928 nolu şiirin üçüncü dizesindeki 
“bass” sözcüğü böyledir:

Daracıktır kalbin kıyıları The Heart has narrow Banks
Ölçülür deniz gibi It measures like the Sea
Koskoca _ sürekli bas ses In mighty _ unremitting Bass
Ve biteviyelik masmavi And Blue Monotony

Burada “bas ses” olarak çevirmeyi seçtiğim sözcük aynı zaman-
da “levrek” anlamına da gelmektedir ki şair denizden söz ettiği için 
“bass” sözcüğünün tüm tınılarını anlam zenginleştirmesi için kul-
lanmıştır. Ancak Türkçe’de aynı şeyi yapmak mümkün olmadığı için 
“bass” sözcüğünün tek anlamıyla yetinmek, zenginliği budamak 
gerekmektedir. Dickinson bu tür sözcükleri çok sık kullandığı için 
çeviri güçtür.

İkinci zorluk eğretileme çevirilerindedir. Burada ilk türe giren 
zorluklar da, yani birkaç anlamlı sözcükler de eğretileme çevirisine 
eklemlenmekte, ikinci dile aktarma anlamayı daraltmaktadır. 1138 
nolu şiir bu tür tuzaklarla doludur:

A Spider sewed at Night Dikiş dikti bir örümcek gecede
Without a Light Işık olmayan yerde
Upon an Arc of White. Beyaz bir kavis üzerinde.
If Ruff it was of Dame Pilili kadın yakası mı diktiği
Or Shroud of Gnome Yoksa bir cücenin kefeni mi
Himself himself inform. Bilir ancak örümceğin kendisi.
Of Immortality Ölümsüzlük karşısında
His Strategy Taktiği
Was Physiognomy. Beden dili
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Bu şiirin anahtar imgesini “gnome” sözcüğü oluşturmaktadır. 
“Gnome” yer altında yaşadığı farz edilen çirkin cüce anlamına gel-
mektedir ama İngilizce’deki “to know” (bilmek) anlamına gelen söz-
cüğün Yunanca kökü de “gnome” sözcüğüdür. Astronomi, ekonomi, 
gastronomi gibi sözcüklerde bu ek “bilim” anlamında kullanılır. Şii-
rin aslına bakılırsa, son dizedeki “physiognomy” (fizyonomi, çehre, 
sima, dış görünüşe bakarak karakter saptama sanatı) sözcüğünde 
de bu ek açıkça görülmektedir. Şimdi gelelim çeviriye: Son dize o 
denli çapraşıktır ki birkaç farklı çevirisi olabilir: En kolayı “Fizyono-
mi” olarak çevirmektir. İkinci çeviri “cücebilim” olarak yapılabilir 
ki, beşinci dizedeki cüce sözcüğüne gönderme yapacak ve belli bir 
gülmece duygusu da taşıyacaktır.

Öyleyse ben niçin üçüncü bir çeviriyi yeğledim? Şimdi eğretile-
medeki ikinci anahtara gidelim ve dördüncü dizede zorunlu olarak 
“pilili kadın yakası” olarak çevirdiğim “ruff” sözcüğüne bakalım: 
“Ruff” aynı zamanda kadın cinsel organını çağrıştıran bir sözcüktür. 
Üstteki dizelerde geçen “beyaz kavis” ve “ışık olmayan yer” de bu 
anlamı güçlendirmektedir. Bu durumda örümceğin ördüğü anlat-
ması güç yapı cüceler için ölüm demektir çünkü oraya giren cüceler 
gücünü yitirip öyle çıkar dışarıya. Kadın cinsel organının ölümsüz-
lükle olan ilişkisi ise doğuma yani sonsuz yaşamlar yaratmaya olan 
bağıdır. Doğurganlık bedenin kendinden olanı yaratması ve böylece 
sonsuza talip olmasıdır. Ölümsüzlük doğumdadır. Ölüm de öyle.

“L’origine du Monde” isimli tablosuyla kadın doğurganlığının 
dünyanın merkezinde olduğu mesajını veren Gustave Courbet gibi, 
Emily Dickinson da bu şiirinde kadın doğurganlığını evrenin ölüm-
süzlüğe olan yanıtı olarak sunmaktadır. Bu okumayı sezmek için 
belki de kadın olmak gerekli. Belki de doğurmuş olmak, evreni kol-
larının arasında tutmuş olmak gerekli. İşte tam da bu nedenle 1138 
nolu şiirdeki eğretilemeyi bedeniyle duymak, bedeniyle sezmek ge-
rekli. Son dizeyi bu nedenle “beden dili” olarak çevirmem gerektiği-
ni düşündüm. Yani eğretilemeyi ön plana çıkarmayı yeğledim. Tabii 
aynı eğretilemeyi örümceği sanatçı veya şair, ördüğü ağı da beyaz 
kâğıt üzerinde yarattığı şiir olarak da okumak mümkündür. Yoru-
mum bu olsaydı son dizeyi başka türlü çevirebilirdim.
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Çevirideki üçüncü tür zorluklar ise kültür incelemelerinin en 
çetrefil sorunsalı olan temsil konusu etrafında kümelenmektedir. Bu 
konuyu çeviri sırasında yaşadığım küçük bir olayla anlatmak isterim: 
613 nolu şiirin İngilizce aslını ve çevirisini bir arkadaşıma e-posta ile 
yolladım. Amaç gününü biraz ağartmak ve hoşlanacağını bildiğim 
bir mesaj yollamaktı sabah sabah. Yani bir selam. Antropolog olan 
arkadaşım şiirdeki “still” (sessiz, kıpırtısız, sakin, vs) sözcüğünü 
“uslu” olarak çevirmem üzerine düşüncelerini benimle paylaştı: 
Yaklaşık on yıl önce Kayseri, Tavas’a bağlı Sakaltutan köyünde alan 
çalışması yaparken kadınların yaramazlık yapan çocukları “dölek 
dur!” diye uyardıklarını anlattı. Dölek sözcüğünün diğer kullanım-
larından da İngilizce’deki “still” sözcüğünün tam karşılığı olduğunu 
çıkarmıştı. Sakaltutanlı kadınları düşündüm. Ben de Sakaltutanlı bir 
kadın olsaydım “uslu ol” yerine “dölek dur” diyecektim çeviride. 
“Uslu ol” sözcüklerini yeğlemiştim çünkü annem beni öyle uyarırdı 
küçükken. İşte o zaman yüz kadın, bin kadın olup Emily’yi o kadar 
değişik deneyimlerle çevirmeyi düşündüm Türkçeye. Datçalı bir ka-
dın olarak, Kalkandereli bir kadın olarak, Eleşkirtli bir kadın olarak. 
Ama tabii bunu yapabilmem mümkün değil. Her çevirmen kendi 
filtreleriyle, kendi donanımıyla girişir çeviri işine. Kadın olarak 
Dickinson’a duyduğum empatinin çeviri işleminde ciddi bir kazanç 
olduğunu sezdiğim noktada, yanlış ve imkansız olduğunu bile bile 
yine de bin kadın, bin bir kadın olmak istedim. 

Emily Dickinson gibi yaratıcı, aykırı ve kışkırtan bir şairin gü-
nümüze söyleyecek çok sözü var. Bu yalınayak şairle günler, geceler 
geçirdim. Bazen öyle oydu ki yüreğimi, ben yok oldum, oyuk kaldı 
sadece. Ama müthiş bir serüvendi aynı zamanda. Umarım okuyan-
lar için de öyle olur.

Ayşe Lahur Kırtunç 
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21
We lose _ because we win _
Gamblers _ recollecting which
Toss their dice again!

21
Kaybederiz _ çünkü kazanırız _
Kumarbazlar bunu hatırlar da
Zarları yine atar!
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56
If I should cease to bring a Rose
Upon a festal day,
‘Twill be because beyond the Rose
I have been called away _

If I should cease to take the names
My buds commemorate _
‘Twill be because Death’s finger
Claps my murmuring lip!

56
Gül getirmekten vazgeçersem
Kutlu bir günde
Çağrılmış olduğumdandır
Gülün ötesine _

Gün gelir söyleyemezsem o isimleri
Goncalarımın anısını yaşatan _
Ölümün parmağı mırıldanan dudağımı
Susturmuş olduğundan!
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66
So from the mould
Scarlet and Gold
Many a Bulb will rise _
Hidden away, cunningly,
From sagacious eyes.

So from Cocoon
Many a worm
Leap so Highland gay,
Peasants like me,
Peasants like Thee
Gaze perplexedly!

66
Humuslu topraktan
Pek çok soğan yükselir _
Kızıl ve altın renkli
Keskin gözlerden
Kurnazca gizli

Kozadan 
Pek çok tırtıl
Zıplayıp çıkacak, neşeli,
Benim gibi köylüler
Senin gibi köylüler
İnanmakta zorlanarak izleyecekler
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67
Success is counted sweetest 
By those who ne’er succeed.
To comprehend a nectar
Requires sorest need.

Not one of all the purple Host
Who took the Flag today
Can tell the definition
So clear of Victory

As he defeated _ dying _
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
Burst agonized and clear!


