POETIKA KAVRAJ\ıll VE
YENİ ıÜRK EDEBİYATINDA MANZUM
POETIK ÖN SÖZLER

Halam SAZYEK
L Poetiknya ge11el bir balıış
A- Poetikanın

boyot1arı

Poetika, şiir sanatımn değişik türlerinde ve tarzlarında yaz1lmış ürünleri
.açıklayan, yorumlay~ şerh eden bir inceleme yöntemleri bütünü olmaktan ço~
şiirle ilgili/şiire ilişkin her türlü meseleyi genel ölçekte ele alaıı, bir başka deyişle bu meseleleri beJli bir örneğe bağlı kalmadan irdeleyen bir bilgi dalıdır.
Dolayısıyla onun, herhangi bir şiir metnini, bir şairin şairliğini yorumlama, değerlendirme ve bun1an yaparken kullanacağı yöntemleri be]irteme gibi bir amacı yoktnr. Bu) hem poetikanın sınırlan dışında kalması J1om de her sanat dalı
gibi şiirin de farklı tutumların elinde farklı ürünler halinde oluşması bakımından
im.kansızdır. Bu nedenle poetikanın amac~ şiir in.celeme yöntemlerini bir kalıp
içine solanalc da değildir~ Poetikanın kural koyuculuk gibi blı isteği de yoktur.
Ancak, onun bu amaçsızlığı genel bağ1amdadır. Çünkü poetika, kişi
ye/kişisell iğe bağlı bir bilgi dalıdır. Başka bir söyleyişle, poetika bilgi dalı, bizzat şairlerin (kendi) şiirQerin)in biçimini:, i9eri.ğini, üshibunu ve estetiğini kapsayan konu.Jarda -herhangi bir sanatçıyı ya da. eseri hedef almaksızın- ortaya
koyduğu görüşleri, tespitleri, önerileri içeren çalışmalar(ın)dan meydana gelen

bir bütündür.
Bu noktada bir genel poetikadan söz edilebilir mi, yoksa poe6ka bireysel

bir yakla~ımfa, poetikayı bir bilim dalı olarak kabul etmek mümkün müdür? Kimi edebiyat araştınnacılannca bn soruya verilen cevap
"evet0 şeklindedir. Bununla birlilcte,. bu araştırmacıların çoğu bu "cevabın cevabını,. verme gereği duymazken. bir kesim de şiirbilim sözcüğüyle Türkçeleş
tirdiği pootikaya başka bir biliın dalının yöntemleriyle yaldaşm.alcta, böylece b ir
bir olgu mudur?

Başka
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de kavram kargaşasına yol açmaktadır. Poetikaya bu açıdan bakıldığında, mevcut verilerinin görece bir özellik taşıması~ ortaya konan ürünlerinde farkh bakış
açı1anrun fark:Jı yöntemlerle farklı sonuçlara/yargılara ulaşması, onun bir "bilim
dalı" olmadığını göstennektedir.
Bu özelliğit poetikanm eksikJerini henüz giderememiş, gereklerini yeterin..
ce yerine getirememiş olduğunu gösterir mi7 Bu durum poetika için bir eksiklik
ya da olumsuzluk mudur? Bizce hayır. Şiirin doğası gereği, ona ilişkin poetik
çalışmalar ve bu çalışmalarda verilecek yargılar da görece kalmak durumdadır.
"'Tr1r1:Dfll, S.: 577, Ocak 2000. s. J0 ..2:z.
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Bu zorunlulukta da şüri.11:ı her güzel sanatlar dalı gib~ yorumu gerel'tirmesi,
birbirinden farklı est~k kabullerin, tercihlerin, tenkitlerin> dünya görüşlerinin
ürünü olan cle,ğişik bakış açılan ve tematik tutum]ar ile işlenmeye uygun bir
karakter taşıması önemli- rol oynar.

B- Poetika ile eleştiri .arasındaki fark
Poetik metindeki bireyselliğin bir başka yönü de yazıcısına yöneliktir. Bu
tür bir çabşmamn başlıca öze]liğı, şairin kendi kaleminin, do!.ayısıyla kendi
düşünsel ve estetik tutumunun örünü oluşudur. Şiirin temel noktalanndarı/paydalanndan olan sezgi ve imgelemin doğal sahibi olması, şiire ilişkin
konulan ve meseleleri en yakından ortaya koyacak kişi an.cak bir 11 şair11 olabilir.
Şiirin türJü. yönleriyle ilgili olarak "şair olmayan" kişilerin de görüşlerini belirtmeleri doğa1 1 hatta vaıgeçilmez bir durumdur. Ancak gene1likle ' 1 e1eŞtinnen" ve
"akademisyen1'1erce belirtil.en bu görüşler, poetikanm değil; eleştirinin sahası
içinde yer almalıdır. Böylesi bir ayn:tn; ôzellilde biz bilimcilerce gözetilmesi
gereken aynştıncı tutumun da ürünü.dür.. Tür,. dönem, kişi ve eser ôlçüderinden
herhangi biri.ni öne çıkararak de:ğerlendimıe]erini yapan kişi, ne kadar serbest ve

öznel tespitler~ t.ah]illerde bulunsa da değişik ekollerden birinin öncelediği, dolayısıyla bir ölçüde yaygınlık kazanmış, incelemeyi belli ölçntlere bağ.lama gereğini duyn1uş disipliner bir çalışma yapmış olacaktır. Böylesi bir tutumla üretilen metin ise şiir üzerine sofistike ve genel düşünceleri değit bir dönemi, samı.tçıyı,

eseri irdeleyen,. ona ilişkin tespitleri;l' nesnel bilgileri ya. da öznel iıle
nirn1eri barındırabilen bir "eleştiri" çalışmasıdır. Buna karşılık, bir "şair11in i~
z.asmı taşıyan bir metin, yazarının tutumundan içeriğine kadar şairin kendisine
dönü~ kendisini sorgulayan. irdeleyen, yargılayan, savunan ve tam anJaımyJa
kendine özgülö.ğü ve biricikliği olan bir niteliğe ve bireyselliğe sahip olacal1:1r.
C- Poetikanın bireyselliği
Şiiri kuramsal açıdan değerlendiren metnin poetik bir nitelik kazanmasmm
birinci koşulu, bir şair tarafından yazılmasıdır. Bu da poetikanm temel özeHikJerinden olan bireys ellik yöoiinu belirgin lalar. Dolayısıyla bir genel poetikadan
değil; bir şairin poetikasuıdan söz edilebilir ancak. Ômeğ·in, 'bir dönemin ya da
yüzyıhn poetikasuıdan söz etmek mibnkün değildir. hna eden, çağnştuan bir

sanat dalının kuramsal yanma şairin bakışı da döşünce ve anlama bakımından
bireysel katmak durumundadır..
Poeti.kanm. bireyselliğinin boyuttan öyles1ne had safhaya çıkabilir lci, bir
şaire ait olan poetik görüş]er, o şairin sanat faaJiyetinin genelini karşılamayabi
lir. Örneğin, sanat hayatmm bir kesitinde "şiirin hiçb.ir fikrin hizmetine gireme..
yeceği''ni öne sünnü.ş olan bir şair> izleyen yd]arda bu ve benzeri düşüncelerini
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yadsıyan bir anlayışa yönelebilir. Şair~ poetik düşüncelerini değiştirebildiği gib~
paetikasıyla çelişen şiirler de yazabilir. Böylesi bir d ~ bize poetikanm, bir
12

kuramsal ve edebi eserleri içinde bile değişikJik göstermeye eğilimli
yapısını ortaya koyar ve doğal olarak bireyselliğinin sınırsız genişliğini karutlar.
Bu değerlendirmelerden hareketle, poetikanm bir tek kişinin yaratımı olduğunu
belirtmek mümkündür. O, yaratıcısının ÜIÜDÜ ohna özelliğini taş.unasıyla, ancak
kendisini oluşturana sıkı sıkıya bağlıdır.
Ç- Poetikanm biçimleri
Poetikanın sınırlan içine giren eserler, içerikleri gibi biçimleri bakımından
da bir birlik oluşb.ınnazlar. Her şair~ poetik düşüncesini büründüreceği biçimi
seçme hususunda özgürdür. Poetik metnin mektup, ön söz, makale, deneme,
tek

şairin

söyleşi, özdeyiş,. şiir gıbi

türlerin gerektirdiği formlar içinde konumlanması

mtinıkündür.

Bir şair, şiir(in)e ilişkin düşfuıcelerini mektuplannda, bir kitabının
ön sözünde, bir gazeted~ çıkan makalesinde, bir dergide yayımlanan deneme-

sinde, kendisiyle yapdan söyleşide, özdeyiş tarzında tasarladığı formüle sözle-

rinde ortaya koyabilir. Bu formlardan birisi de şürdir.
Şiirin bir poetik metin olarak değerJendirilişlııin boyutları, bu yazıda sadece> yeni Türk edebiyatındaki manzum poet:ik ön söz örnekleri üzerinde durularak belirlenecektir. Dolayısıyla bu çalışma, aynı zamanda manzum poetika ol-.
gusunu incelemek üzere hazırlanmakta olan bir kitabın da ön sunuşu niteliğin
dedir.

il Yeni TtJrk edeb.iyatında manzumpodik ön sörler
19. yüzyıl öncesi Türk şiirinde, şairlerin, kendi edebi düşüncelerini işle
dikleri, şiire ilişkin meseleleri irdeledikleri manzum metinlerin rl.icelik ve nitelik
durumu hakkında kesin bilgi veren kaynak eserler henüz yok. Divan şiiri kapsamında şairin, şiir{in)e ilişkin düşüncelerini çoğunlukla övünme tarzında ve
kısmı blı hacimde dile getirdiği söylenebilir. Mübalağalı bir alt yapıya sahip
olan ve şairliği söz ustalığı olarak kabul eden Divan şiirinde, şair de salt kendi

söz ustalığını poetik bir konu olarak alacak ve tabi1 ki bu ustalığı mübalağalı bir
tarzda dile getirece~ bunu bir övünme vesilesi görecekti. Dolayısıyla, Divan
şiirinde çoğunluk2a kasidelerin fahriye bölümlerine hasredilmiş olan bu geleneksel şair tavrını poetik bir tutum olarak gönnek güçtür. Poetikaya yakın duran
bir tarz olan fahriyelerin dışında, özellikle gazel fonnunda poetik nitelikli kimi
şiirlere ve daha çok da beyitlere rastlıyoruz. Bu çok genel bakış,. bize, manzum
poetika tarzına dahil edilebilecek örneklerin, Türk şiirinin l 9. yüzyıl öncesindeki dönemlerinde de var olduğunu göstermektedir. Ancalc, edebiyatınuzda manzum poetikanm ön söz tar.zında değerlendirilişi ise yeni Türk edebiyatının baş
langıç dönem.inde söz konusu olmuştur. Divan şiirine ait özgün b.ir tarz olan
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"dibace" geleneği bu noktada akla gelebilir; anc~ Divan dibaceleri, daha çok,
şairlerin nesir tarzınaa da hünerlerini g·östenne arzusunun ürünü.dür. 1 İçlerinde
yer yer ınanzum parça]ar barındırmakla birlikte bu tarzı, yeni Türk edebiyatına
özgü manzum poetik ön söz tarznun öncüsü olarak göm1ek güçtür.
Yeni Türk edebiyatında manzum poetik ön sôz:üıı ilk örneği, Ziya Paşa
(1829-1880) nın üç ciltlik Harabat (1874-1876) başlıklı antolojisine ait ünlü
"Meşrut u Ahval-i Şairi" başlıklı bölümüdür. Hayatının son
yıllarında Divan şiirine yönelişinin belgesi olan eserin mukaddimesinin bu bölümünde Ziya P~ özellikle bir şairde olması gereken yetene~ erdem, eğitim,
nazını bilgisi, hayal zenginliği gibi bireysel ve özel poetik meselelerin yanında
şiir-şair ilişkisi, doğu-batı, batı sanatı, taklit, sanat-ger~klik, şair-iktidar ve şair
toplum ilişkileri, şiirin kalıcılığı gibi genel konular üzerinde de durmuşmr.
Ziya Paşanın bu eserini eleştirmek amacıyla Tahrib-i Haraba.r (1874) ile
Ta 'ldb '(1875) 'i kaleme alan Namık Kemal (1840.. 1888) de ilk eserinin başında
mesnevi tarzında bir "Mukaddime-i Manzumellye yer verir. Genellikle eleştiri
türünü. ilgilendiren bir içeriğe sahip olan bu ön SÖze Namık Ke~ yer yer

mukaddimesinin

poetik içerikli dizeler serpiştirmiştir.
Yeni Türk edebiyatının ilk manzum poetik ön söz ômeklerini oluşturan bu
iki metin, daha sonraki manzum mukaddime]erden farklı birer özelliğe sahiptir.
Ait oldu.klan kitaplar birer telif şiir toplamı değildir. Hardbat, bir seçki; Tahrfbi Harabat ise o seçkiyi hedef alan bir eleştiri çalışmasıdır.
Yeai Türk edebiyatında manzum poetik ön sözün ille örneği olmarnak]a
birlikte, bir şiir kitabına ait ilk manzum ön söz olma ayncalığı, belirleyebildiğim kadanyl~ Muallim Naci'nin (1850-1893) Şerare (l884fye yazdığt başlık
sız mukaddimeye aitttit. Naci~nin, Divan geleneğine dayalı anlayışuu yansıtan
bu dört dizelik ve başlıksız şiir, 'kendi şairliğiyle övünme' tutwnunun tipik bir
ürünüdür:
"Agaş-ı nigfihımda goranmek hevesiyle

Ebkc1r-, naket cilve eder pfş-geh.imde

1

Bıı konuda geniş b ilgi için bk.: Doç. Dr. Tahir OzgOr, T4rl:çe Diva Dfbdcelerl, Kültür 6abulığı Yayınlan.
Ankıra,

1990. Dt. Ü:z:gi!ır~ kuk divan dibacesinden sadece tıçümmQ manzum oldıığ\mll belirtiyor. BunlaT
A1uned Paşa. HOsnl ve F«di djvıınlanom dibacderidic. Yine Dzgör"'c: göre, HOsai'.ııioki 09,. Ferdi.°n.inlci ise
on b eş beyittir-. İçerik açısından ise ilci dibacede de hiçbir poetilt ôzcUik bulumnamalcıad U', Ahmed Paşanın
yıiz )'irıni selciz beyitlik uzun dıoacesinm sadece on beyti kommmz.a uygun dnşmelctedir (s.10). B\lnunls
birlikle. ôı;eUikle şairliğini değerlcmdirdif;i bu beyitlet. "'(O divarun) :sOzlcri kadeh gibi ne{'e v·eria , ıniınası
cevher gibi ferahlaucu:hr." (a 49) gibi oldukça milbala~ if•delerden oluşmaktadır. A)Tlca amaç ;liri. şiire
ilişkin meseleleri irdelemek değildir.
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Her hangisine baksam atar beytime kencfm
Ş~ir mi neyim? C~zibe vardır nigehimde"2

Bu mukaddime, ayru zamanda, belirleyebildiğim kadarıyla, Tat12imat dö..
nemi edebiyannda bir şiir kitabına yazılmış ilk ve tek manzum poetik ön söz

olma özeUiğini taşımaktadır.
19. yüzyılın sonlannda Servet-i Fünun edebi hareketinin doğmasında da ö-

nemli rolü olan çözülüş ve baskı

ortamı

olanca ağırlığıyla silrerken 1897 yılında

bu havayı bir ölçüde dağıtan bir gelişme olur. Türk-Yunan Savaşmnı zaferle
sonuçJanması

ülkede iyimser bir atmosfer yaratnuştır. Bu zafer, edebiyat camia-

sında

da etkisini gösterir, pek çok şair kahramanlık temalı şiirler kaleme alır.
Ancak,. bu etki kısa süre sonra yeriıri yine umutsuzluk ve bozgun ortamına bı
rakmakta gecikmez ve özellikle dönemin hakim sanatçıları oian Servet-i
Fünuncular bu çok kısa aynlığm ardından bireysel dünyalarına geri döneder.
Bununla birlikte, Türk-Yunan Savaşı, asıl etkinliğine 1911 'de Genç Kalemler
hareketiyle başlayacak olan milliyetçi-top]umcu şiir anlayışının bir erken öncüsünü yaratır. Bu öncü, Mehmet Emin (Yurdakul;l869-1945)'dir. Şair, söz konusu savaş sırasında yazmaya başladığı manzumelerini 1g99~ da Türkçe Şiirler
adıyla kitaplaştırır.

Türkçe Şitrler 'deki 0 Biz NasıJ Şiir İsteriz" başlıklı manzume,. poetik ögeler
içermesinden ötürü manzum bir ön söz olarak değerlendirilebilir. Bu manzum
poetik ön sözün, konumuz açısından önemli ve orijinal bir yönü vardır. Gerek
mukaddime özelliği taşısın gerekse sadece poetik bir manzume olsun, bu kapsama giren şiirlerin çoğun1uğunda. şairler, kendi şiirlerini değerlendirirken bakış
açılan genellilde geçmişe dörıüktür. Böylesine bir tu~ daha önce yazılmJş
şiirlerle ve bu toplanun oluşturduğu şiir ruuayışıyJa bir tü.r hesaplaşmayı berabe.-

rinde getirir. Ancak, "Biz Nasıl Şiir İsterizltde, adından başlayarak bir gelecek
kavramı hakiındir. Mehmet E ~ kendisinden öncekilerden farklı bir tutumıEL;
poetik tavnnı 'özlenen şiir' motifi çevresinde örerek yansltmıştır. Bu idea] şiir
ise toplumun, ülkenin ücra yörelerinde yaşayan yurttaşların hayatım yansıtan,
.o nlara seslenen, onlann dertlerine çözüm g,e tinneyi
amaçlayan bi:r şiirdir,
0
ona göre. ııBiz Nasıl Şiir İsteriz bu yönüyle de kendisini, o güne dek yazılan

manzum poetik mukadd.imelerden farklı kılar:
Biz o şi'ri isteriz ki çifte giden baba/ar,
Ekin biçen genç kızlarla~ odun kesen analar,
Yanık sesin dinlerlerken gtJzyaşların silsinler.
ı Mucılllim Naci'nin Şiirleri~ btl: Abdıllkadir Hayber, Hüseyin ôzbay. M.,

lsta.nbul 1997,s. 166.
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Başlarını açıkT

beyaz sinesine koysunlar;
Yarefjinin t,zJeriç{Jn çarpındıijın duysunlar;
Bıı çarpıntı, bu ses nedir; neler diyor? Bilsinler.s

Bu şiir ve ait olduğu kitap,, 1908 sonrasmda bamhaşka bir mecraya yönelerek milliyetçi kimliğe ulaşacak olan Tfuk şiirinin bu bağlamdaki başlangıç
noktası olmuştur. Nitekim, milfi edebiyat döneminin temsi] ettiği anlayışa mensup şairlerin kaleme alacağı manzum poetikalarda savunulan sanat anlayışı, hep
Mehmet Emin'in idealindeki şiire yöneliktir.
Poetik görüşleri bir manzum ön söz ile işleme tutumu, Servet-i Fünun edebi
topluluğu içinde Tevfik Fikret'Ie örneğini verir. Tevfik Fikret (1867-1915),
Rübdb-ı Şikeste 'nin

ilk baskısında (1900) "Karflerime" başlıklı, gözyaşını ve
merhameti ön plana alınası bakımından romantik bir bakışın ürünü olan mukaddimeye yer verir. Şair> 'şiirin toplumsal işlevi', "şair-okuyucu/toplum ilişkisi'
gibi poetik konulara da değindiği bu ön sözdeıt şiirlerini bir kitapta toplama gerekçesini 'okurun/toplumun kendisine gösterdiği samimi ilgiye bağlılık' olarak
açıklar. Fikret, bu muka.ddimeyle birlikte, sonraki yıllarda birçok şairin başvu
:raeağı bir tutumun öncülüğünü de yapmıştır. Bu tutum, manzum poetık ön sözü

okuyucuya ulaşın~ ona seslenme> bu konuşma aracılığıyla okura, dolayısıyla
topluma, bir sanatçının yaratma sürecinde yaşadıklannı, sıkmtılannı, arznlanm
ve genellikle sitemlerini iletme işlevi yüklemedir.
Tevfik Fikret, RühOb-ı Şikeste 'nin 1910'da yapılan üçüncü baskısında ikinci bir manzum ön söze daha yer venniştir. Kitabın. bu baskısından bir yıl önce,
1909'da kaleme almış olduğu çok ünlü k1t'as1clır bu yeni ön söz:
"Kimseden ümmid-f feyz etmem, dilenmem pe" il bal;
Kendi cevvim, keneli efUıkimde kendim tairfm.
lnhintJ tavk-ı es6retten girandır boynumaı

Fikri hür; irffJnı hür, vicd~nı hür bir şAlrim. ,,4

Rilbab..ı Şikeste 1900~de ilk kez kitaplaşırken "Karflerirne" adlı manzum
ön sözünde okuyucuyla ilişkisini gözyaşında arayan Tevfik Fikret, üçüncü baskıda, zamanla yöneldiği toplumcu anlayışta izlerini belirgin biçimde ıaşıyan bu
yeni mukaddimede bir şair olarak kendisini toplum içindeki yeriyle yansıtır.
Şairin dokuz yıl arayla kaleme aldığı bu iki mukaddime, gözyaşı dökmeyi erdem kabul eden pasif bir kişiden iradeli insan tipine yöneliş çizgisinin iki uç
noktasını oluşturması bakımından da dikkati çekmektedir.
3

MehırıetEmi,ı Yııtdah,ıl'ım Eıerlen'-J $iirler, hzJ.: .Fev:z.iye Abdullah Tansel,

Ankara 1969. s.21,
Şehbal. S.9~ 1325/1909~ Rilbôb-ı Şik~sle, 4.1>., Tamn Matbaası, 1327/191 I.
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edebiyat dönemi şiirimizin ana damarlarından biri olan Mehmet Akif
(Ersoy; 1873-1936) de bütün şiirlerini bir araya topladığı Safahat (191 l)'ını bir
manzum mukaddimeyle başlatır. 'Okuyucuyla hasbıhal, tarzında kurulan bu
başlıksı.ı nıanzume, her beytinde şairinin alçakgönüUü sanatkarlığını yansrtmaktadır. Akif, şiirini tek bir merkezin çevresinde örerek oluşturmuştur: Samimiyet. Şairliğinin temel ögesi olarak bu insani durumu belirginleştiren Mehmet
Akif, sanatçı kişiliğiyle okuyucusuna açık yüreklilikle hesap verir gibidir. Tabii,
bu mütevazi tutumun arkasında. sanatının içtenliğine ve yatınhğına dayalı bir öz
güvenin varlığı da kendini kuvvetlice hissettirir:
Bana sor sevgili kSrl', sana ben sôyleyeyim,
Ne hDviyyette şu karşında duran eş'~nm:
Bir yı~m sôz ki, samlmlyyeti anca/< hOneri;
Ne tasannu' bilirim, çDrıkü, ne san'atl<arım.
Şi'r için ,.göz yaşı" derler; onu bilmem, yalnız,
Aoz;min giryesidir bence blltOn aslirım!
A{Jlarım, anıatamam; hissederim, siJyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar btzarım!

Oku, şAyed sana bir ıiJsJi yl1rek l~zımsa:
5
Oku, zi~ onu yazdım iki sôz yazdımsa.

Bu şiirin dikkat çeken bir başka önemli özelliği de Servet-i Fünun ve Fecr-i
.Ati hareketlerinin benimsediği şiir anlayışını örtülü bir biçimde eleştirmesidir.
Akif: bu el,eştiri1erini, şiirde sanat kaygısı gütmenin sonucu oJarak yapmacıklığa
düşme ve şiiri santimantalist bir düzeye indirgeme noktalarında yoğunlaştırır.
Manzumpoetik ön söz tarzı~ Ahın.et Haşim (1884-l933fin elinde çok deği
şik bir boyut kaz.anmış ve şairin müphem bir dünyayı sembolik bir tutumla iş
leme anlayışının örneği halinde görünmüştür. Ahmet Haşim, .şiirlerini bir ataya
getirdiği bütün eserlerini birer ınanrum poetik ön sözle birlikte sunmuştur.
I909'da Resimli Kitab'm birbirini izleyen sayılannda yer almış sekiz şiirden
oluşan nşi 'r-i Kamer" dizisi ile 192 l 'de çıkan Göl Saatleri ve 1926' da yayım
lanan Piyôle adlı kitaplan hep bir manzum ön sözle başlar. Bu ilç ön söz arasın
da Göl Saatleri 'nin 'Mukadd.ime's~ kronolojik öncülüğfinün yanında, Haşirn'in
sanat anlayışını daha derinden kavrayışı bakımmdan da önemli bir metindir:
Seyreyledim eşkiJM .hay§fı
Ben havz.., bay4Jin sularında,
Bir aks-i mDlewendir onun an
Arzın bana ahcar anebatı.

1

s Asar-ı Um.iye Ki\'tüb~esi. Amedi Matbaası., lst.ıınbı.ıl. 3. b .. 1346-192&, s.3.
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Edebiyat tarihçileri ve eleştirmenlerin bu şiir üzerine getirdikleri yorumlardan kaynaklanan ve 'Ahmet Haşim'in sembolistliği ya da empresyonistliği,
noktasında yoğunlaşan tartışmaları bir yana bırakıp şunu söylemek mümkündür
ki, bu mukaddime~Türk şiirinde:, manzum poetika fonnunun ön söz tarzıyla, bir
şairin sanat anlayışını çok az sözcükle genelleyerek aktannasmın ilk ve güçlü
örneğidir.

Ahmet Haşim, Dergah mecmuasında ''PiyaJe" adıyla yayııniadığ:ı 7 şiirini
daha sonra ayru adlı kitabına bu ke2 ,,Mukaddime" başlığıyla almıştır. Şiirin
olağanüstü. dünyasını, tarih1 seyir içinde göndenneler yaparak işleyen şair~ okuyucuya,
Zannetme ki' galdOr, ne de J~leı
Ateş doludur, tutma yanarsın
Karşında şu

galgOn piy~le

dizeleriyle, bu olağaniistü ve büyülü dünyanı~ şairin sözleriyle "# 'rin (...) anlattığı hatin, donanımsız olanlar için tekin olınayabUeceği uyarısında bulunur.
Bunun, aynı zamanda Haşim, in kendi şiiri için de geçerli olabifoceği düşünüle
bilir. Şair, bu mukaddimeyle, bir anlamda, Piydle'yi okumaya hazırlanan okura,
bildiğirıden farklı bir şÜT evreniyle karşılaşacağı mesajını verir.
Daha sonra Piyale,.nin ayn bir bölümünü meydana getirecek olan "Şi~r-i
Kamer" dizisine ait olan ön söz ise, "Karf'e" başlığım taştr. Şair buı:ada, akşam,
ağaçlık, karan]~ gize~ yol, mehtap gibi şiirinin bak.im ,ögelerini ön plana çıka
rarak kendi şiirine yönelik bir değerlendinne yapar:
Muzlim şecerist~n arasında
Esr~r ile yekpare manewer

Bir yo.ldur açılm,ş sana derdim.

Kari' bu kffabm gecesinde
Mehtabı senlnçan yere serdim.8
Cwnhuriyet dönemi şairlerinden İlhami Bekir (Tez; !906-1984fin 1929
yılında yayımlanan 24 Saat adlı şiir kitabının ma.nı:uın ön sözü, şair tutıunu
bakımından Faruk Nafiz>in şiiriyle ortak özelliğe sahiptir. İlhami Bekir de ön

söziinü 'okuyucuya seslenme' temeli üzerine kurar. Ancak, biçim. açısından bu
"Mukaddime"> türünün tek örneğidir. 24 Saat, adından anlaşılacağı gibi, şairin
'Göl SaaJlerl, Nişin: Dergah Mocmuası, EvkafMatbaası. lstanbul 1337/1921. s.4.
7

C. 2, S. : 247 Niun .1 338/l 8 Nisan 1922. 179:.
bzJ.: İnci Enginnıı, Zeyntp Kerınao, Dergah Yayınlan. 1-stuibul 1987. s. lOJ..
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bir gününü işleyen uzun. bÜ" şiirden ibarettir. Kitabın ön sözü, bu uzun şiirin, yüz
seksen üç dizelik yine umn bir bölümüdür. Şair, ön söz ile esas metin arasında
ayırıcı bir' işaret koymamış. On sözden şiire geçişi, binat şairin,
işte
Açmadayım size

yirmi dôrt satırlı kftabımıı:

Bjr ateş hunile akıtıyorum
J~t11tJt,ıırıı:
g

dizeleri belirginleştiriyor. Bununla birlikte, şair, çeşitli poetik meseleleri işlediği
ön sözünün yüz kırk dokuzuncu dizesinden itibar~ yiımi dört saatlik zaman
dilimini genel ifadelerle irdelemeye girişir. Dolayısıyla yukarıdaki dört dize ile
,esas metne kesin ,geçiş yapılmadan önce de ön söz ile '§iir .arasında içerik
ögeleriyle sağlanan ot:uz beş dizelik bir ara bölge oluşturulmuştur, denilebilir.
İllıami Bekir, bu ınanzımı ön sözünde çok çeşitli poetik konulan ele alır.
Romantizmin eleştirisinden kendisin.e hedef edindiği okur kitlesinin profiline,
kendi şiirini ve. şairliğini değerlendimıekten şairin yaratma sürecine kadar, pek
çok manzum poetika örneğinde her biri başlı başına birer konu olan, şiirin iç ve
dış meseleleri bu ön sözde yerini abr. Bununla birlikte, ön sözün ağırlıklt temaSl7 'şiirin hayatı bütün doğallığıyla ve çok yönlülüğüyle aktarması gerektiği'dir,
Şair,. bu temayı kendi şairlik hayatında söz konuStı olan romantizmd,en realizme
geçiş sürecini fon aJarak .işlem.iştir,.
Milll edebiyat dönemiyle birlikte şiire memıeket havasını sokan bir başka
şair de Faruk Nafiz (Çamlıbel; 1898-1973fdir. Hecenin Beş Şairinden olan fa..
ruk Nafiz Anadolu coğrafyasını, insanını işlemiş; çeşitli yönleriyle Anadolu"yu
adeta monotemi kılmışor. Şair, bu bakış açısıru, ünlü ''Saa"at" şiirinde poetik
düz:leme de taşınuş, 'bireysel bu duygU ve düşünce dünyasına sahip olan önceki
kuşakların şiir anlayışuu eleştirme~ tutumuyla oluşturduğu şi.iıini şu dizelerle
bitirmişti:

Başka san'at bllmeyiz1 karşımızda aururl<en
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz
Arkadaş, bfz bu yalda tiJrl<Dler tuttururken

Sana uaurıar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

'Kitapta hi9bit baslu kaydı yeıknır.
uı Han Duvarlan.. ~- b., Atlas Kitap Ev.i, lstanbul 1981, s. 22.
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Gerçekten de Faruk Nafiz bir şair olarak kendisini yıllarca Anadolu!lya a-

Hakan Sazyek
danuş,

dikkatini 'Ve duyarlığını bu toprağın insanları üzerinde yoğuntaştınnıştı.
İşte, 1933 yılında yayımlanan Bir Ömür Böyle Geçti adlı kitabımn "Okuyanla..
ra" başlıklı manzum ön sözü, bu noktada ilginç bir metin olarak karşınuz.a çık
maktadır. Şairliğini ve şiirini yıllarca memleket meselelerine kanalize etmiş
olan şair, bu çabasının karşılığını yeterince alamamış özveri1i bir insan olarak
yaşadığı hayal kınkJığını ve pişmanlığı çok çarpıcı ifadelerle dile getiren bir
sitem belgesi koyar ortaya.
K.ırk dizeli bu uzun şiirde Faruk 'Nafiz> her dörtlüğün ilk iki dizesinde şiiri
ni topluma adarken yaşadığı bireysel oluınsuzluklan ön plana ,çıkanr, öteki ilci
dizede ise toplumun bu durumlar karşısındaki ilgisizliğini, duyarsızlığını yansı..
tır.

Toplumu uğrunda kendi benliğinden feragat etmiş olan şair, şiirinin son
dörtlüğünde sitemlerini doruk noktasına ç.ıkararak o.kuyu.cu katında onu nan-

körlükle itham eder:
Ne yazıkt hiikmtJntJze yıllarca verdim defj,er,
Bir geniş nefes blJe borçlu de{jilken slZ'e!
Bir günlük lJmiJr bilet ebediyet ne gezer~

Elinizde del,flken başeğnişim .nenize? 11

Faruk Nafız~in bu

şiiri,

manzum poetik ön söz tarzının içinde öne.mli

bir yer tutan 'okuyucuya seslenme~ tutumunun en sitemkar örneğidir. "Oku-

yanlara" şiiri,. bu

özelliğinin yanın~ manzum. poetika tarzına ilci örnek venniş
olan Faruk Nafiz'in., bu ilci şiir arasındaki sürede sanatçı kimliğinin temelini
oluşturan 'okuyucuya/topluı:na karşı sorumluluk duyma.' noktasında~ feragat etmetavnnm hü.sranla sonuçlanışını sergilemesi iJe de önem kantoır.
Gerçeküstücülüğün ülkemizdeki ilk temsilcisi o]an Ercümend Behzad Liv

(1909-1984), 1940 yılında yayımlanan Açıl Kilidim Açıl adlı kitabının manzum
ön sözünde, şliriroizd.eki bu öncülüğünü belirgin olarak yansıbr. "Prologia"
başlıklı ön. SÖZ; şairinin salt gerçeküstücü. poetikasını yansıtmakla kalmaz, onun
biçim ve i9erikle ilgili görüşlerini de sergiler. Ercümend Behzad Lav,. daha önceki ilci kitabı S. O.S. ve Kaos 'uıı yeterince ilgi görmeyişine gönderme yaparak
başlar ön sözüne:
Buntan kim okur kim dinler
Bizim cjn/er bizim periler belki
Belki tekir kedim yalnız kendim belki de

Belki birkaç ahbap.

...12

ı:ı BirÖmrır Böy(€ Geçli, 1nkllap ve Aka, İstanbul 197:l, s. S-6.
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Gizli bir sitemi de içeren bu ironik dizelerin ardından dize,. kafiye,

ahenk

gibi biçim ögelerinin yanı sıra aldı şiirden uzaklaştırma, kapalılık, düşsel anlatnn gibi gerçeküstücülüğün kimi ilkelerinin savunusunu yapan görüşlerini ak'ta-

nr.
Aç:1 Kilidim Açıl, Ercümend Behzad Uv'ın bilinen poetik tavrını örneklendiren şiirlerinin yanında kırklı yıUann başında şiirin gündemini bel.irlemeye
başlayan Garip tarzından esinler taşıyan ürünleri de barındırır. Bir başka deyiş
le, Lav artık şiirinde yalınlığa,. gerçeğe doğru bir yöneliş içine girmektedir. Kitabın ön sözü bu bakımdan değerlendirilecek oiurs~ şairinin artık geride bırak
maya başladığı şiir anlayışının geç kalmış bir manzum poetikası olarak kabul

edilebilir.
Cumhuriyet dönem.inin usta şairlerinden Behçet Necatigil (1916-1979),
yazdJğı manzum poetikalann hemen hepsini bir konu üzerinde yoğunlaştırmış
tır: Şiir-okuyucu ilişkisi. Bu tarza ait pek çok şiirde irdelenen söz konusu mesele, Necatigil'in elinde değişik bir boyut kazanır. Genellikle popüler bir anlayışla ele alınm~ olan bu poetik konuyu şair, 'şiir karşısında okurun estetik ya-·
şantısı'm ölçüt alarak işlemiştir. Alunlama estetiği kapsamında, sanat kuramcı
larınca uzun uzun irdelenmiş ·olan problemi Necatigil) Divançe adlı eserinin
"Şiir Döllemesi" başbklı ön sözünde paradoksal blı temel imge çevresinde çok
ö.zlüce ·şiirleştirir. Bilindiği gibi, sanat eseri karşısındaki insani tutumun niteliği
nin ne olabilece~ yukarıda belirttiğim gibi, sanat kuramodannın yüzyı]Jar boyunca ana konularından birini oluşturmuştur. Bu alandaki çalışmalar birkaç
tutum çevresinde toplanır. Bunların ilcisi 'zevk' ve estetik yaşantı,.du. Sanat
eseri karşısında anlık bir duygulanımı işaret eden zevkin yanı sıra okurunfızleyicinin. eseri özümseyerek değişimin(, bir başka deyişle her sanat eserini
okuduktan/izledikten sonra ruhunu bU"a.Z daha inceltmesi gereğini öngören este-

tik yaşantı, modem estetiğin daha çok benimsediği bir kavram olmuştur.
Necatigil, bu meseleyi cinsel birleşme motifı aracılığıyla işlerken, söz konusu insani eylemin ilci yönü.yle alımlama estetiğinin bu iki kavramın1 özdeş
leştirir.

Ôylesine o.imalı ki deQinme
ooııemeli,

yetmez orgasmus.

Embriyon ve dôlot
~flamalı büyümeye beyinde.

11

2.b., Yedit.ep-e Yayınlan, İstanbul 1965, s.5.

u Varlık, S.: S46, ıs Mm 1961; Divançe, de Yayın Evi, fstaııbul l96S; Bütiln Eserleri 2, im.: Ali Tanyeri,
Hüıni Yawz, Cem Yayın E~ lstaıibul 198:2, s.1:30.
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dizelerinde, sanat eseri karşısındaki tavrın salt anlık bir zevk alma ile sınırlı
olamayacağı, kişinin bu "birleşme" amom sonrasında bir değişme, ruhi bilinçlenme süreci içine girmesi gerektiği düşüncesi hakimdir.
Şair, öteki manzum poetikalannda da ısrarla sürdürdüğü 'okuyucunun küJ..

türel ve estetik donanımını sorgulama' tutumunu bu şiirinin son dizelerinde de
gündeme getirir. Ona göre, eğer okuyucuda esere nüfuz etmesini, onu özümsemesini sağlayabilecek böylesine bir kültürel b ~ ruhi derinlik ve bilinç yoksa sanat eseri işlevsiz kalacaktır. Necatigil bu görüşünü şiirine. şöyle aktanr:

..,.
Botı1n diri spermalar, şiirler
Kalsın yerfi yerinde,
Tavlı topraklara defjiJ de

Kuru tahtalara dOşecekse. (s.13])
Behçet Necatigil, 1970 yılında çıkan En!Cam'ın başına aldığı ''Yazı ba.ş
hkh manzum poetik ön sözde de aynı konuya bn kez şairlerin bakış açısından
11

yaklaşır:
şairler boyuna kimlere yazarlar?
Yıkılmış köprülerin başında

Ve

Ürkmüş boşluktan biri inliyorsa
Ve şairler onlara geldim/ere yazarlar. 14

Bu dizeleri anlam açısından ters çevirerek şu söylenebilir: Şairler herke..
se/herkes için yazmazlar. Okuyucunun şiiri hakketmesi için, bayata karşı manevVnıhi bir bedel ödemiş olması gerekir.

Türk şiirinde manzum poetik ön söz olgusuna, yazıdaki, son örnek olarak
Gülten Akın'ın Sevda Kalıcıdır adlı eserinin başındaki dörtlüğü vermek istiyorum. Şairl 42 Gün adlı an1atı kitabından beş yıl sonra, 199l'de yayımlanan bu
kitabının b~ına yer]eştirdiği başlıksız ve kısa şiirle, iki kitap arasındaki sürede
şiirle ilişkisfoin muhasebesini yapar:
11

0

Günlerce aylarca şiirden kaçtım
Güıruış

ti/kim mavi sincabımdı kovaladı beni

fşı{Jı

ônDme daşto yansıdı balkıdı
Dokundu okşadı, ayaOımı çeldi yolumu gôzfedı15

u Yeni Dergi, S.61, Eki.rn 196?;Enıt:'am, de Yayın Evi, 1staubul 19-70; Batan Eserleri 2, s.241.
u Toplu Şiirler 1956-1991, Yapı Kredi Yayınlan. İstanbul l970p.Batwı Eserleri ı, :s.241.
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Poeüka Kavramı Ve Yeni Türk Edebiyatında Manzum Poetik Ön Sözler
Şiir.den sanki uzak kalmak isteyen bir şairle kendisini bir türlü rahat bırak

mayan şiirin kovalamacası biçiminde öykülenir bu hesaplaşma. Gülten Akın,
metnin görünen lrurgıısunun ardında sair:..şiir ilişkisinin daimi oluşunu,. has bir
şairin hiçbir zaman şiirden kopamayacağl gerçeğini işler. Şiir, bu yönüyle ~kendi şairliğini, şiir çizgisini değerlendirme~ tavrına önemli bir örnektir.
Poetika kavram.u.u ve yeni Türk edebiyatında maıı:zum poetik ön söz tarzım
incelemeye çalıştığım bu yazıyı bitirirken söz konusu tarzla. yakın bir tarza daha
değinmek istiyorum: ıı.Manzum son söz' ya da daha açık bir söyleyişle, kitapların sonuna yerleştirilen poetik şiirler. Bunların sayısı, ön sözlerden çok daha az.
Nazun Hikmet'in ilk şiir kitabı 835 Satır (1929)'daki ~•Her Kitabımın Son Sözü"~ hu tar~ belirleyebildiğİIIl; ilk örneğidir. Dolayısıy~ ilk örneklerini Tanzimat döneminde vermiş olan ön söze göre, son sö~ henftz Cwnhtıriyet döneminde ortaya çıkan .çok yeni bit poetik tarz. Behçet Nec.atigiJ'in "ÖJümde.n Sonra" (Çevre;· 1951) ve '"'Hayırtt (Eski Toprak;· 19.56) başlıklı şiirleri ile Ziya Osman Saba'~ ölümünün hemen ardından yayımlanan Nefes Almak (1957) adlı
eserinde yer alan "Sizler İçin"i, son söz tarzının, şimdilik, öteki örnekleridir. Bu
şiirlerdeki ortak tematik özellik ~şair/şiir okuyucu ilişkisinin işlenmesidir. Şair
ler; bu poetik konuyu :işlerken de 'okuyucuya seslenme' şeldinde benzer bir
tem.atik tutum sergilemişlerdir.
Bu tun:ut\ manzum poetik ön sôzler için de söz konusudur. Çalışmada anı
lan on şairin ,çoğu, şiirini "okuyucuya seslewne." tutumunu fon a.l arak kunnuş
Şiirlerde işlenen temaları ise 'şiirin 'toplumsal işlevi',
şiir', "kendi şairliğini/şiirini değerleodimıe', 'şairin yaratma

tur..

'ideali duyu'lan

süreci', 'önceki şiir
ve 'şiirdeki biçim ve içerik ögeleri' olarak sıraJayabilie
riz. Bu poetik meseleler, bıırada sadece ön söz tarzını öa plana alarak tanıtmaya
çalıştığını 'manzum ·poetilca'mn, sayısı, şimdilik, yüz elliyi aş~ diğer ürünlerinde de sıkça irdelenmiştir.
'Manzum ·poetika' genel başlığı altında toplanan bu tür şiirler, biçim ve iç.erik bakmundan çok çeşitli verilere sahip; ancak şimdiye kadar bir tarz olarak
belirginleştirilınemiş önemli bir edebi olguyu meydana getirmektedir. Bu önemli tarzın boyutlan~ t.arafunızdan yapılmakta ohm Türk Edebiyatında Manzum Poelikalar başhklı çalışma yayımlandığında daha aç.ık biçimde anlaşıla
anlayışlarının eleştirisi'

caktır.

