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ŞİİRİN İLKELERİ





B u ilkeler 1947 yılında “ Y eni b ir Şiirin 
tik e le rin e  D o ğ ru ” adıyla “ S anat ve E deb iyat 

G aze te si”n d e  yayım lanm aya başlanm ış, 
son ra  da  çeşitli ad la r a ltında  parça  

parça, “V arlık ” , “ E deb iy a t D ünyası” , 
“ K aynak” , “Y ed ite p e ” , “B eş S a n a t” , “Pazar 

P ostası” , “Y az ı” ve “ N o k ta” derg ilerinde  
çıkm ıştır.

K itap  o larak , 1952, 1954, 1976, 1986 yıllarında 
d ö r t kez basım ı yapılm ıştır.





İ L K E L E R E  B A Ş L A R K E N

Bu kitapta, şiir sözcüğüyle, bütün söz sanatları kavranılm ak  
isteniyor.

Böyle bir görüş sanatları beşe ayıran ve en üste de şiiri yer
leştiren Hegel'in anlayışına da uymaktadır.

Gerçi edebiyat sınırları içinde yer almış bulunan tiyatronun, 
bağımsızlığını ilan çarelerini araştırdığı şu yıllarda, böyle bir 
toptancılık bazı karışıklıklar doğurm aya elverişli bulunabilir. 
A m a  nedir; roman, şiir, h ikâye ya da tiyatro alanlarında geçer 
akçe olan kurallar öyle birbirlerinden p e k  ayrı şeyler değiller
dir.

İlkeler yazılırken, gerçeğin varlığını hiçe sayan sanat anla
yışlarıyla, “çok kişisel” denilebilecek düşünce oyunlarına kapıl
mamağa çalışıldı. B unun için; edebiyat ürünleri hiç gözden  
uzaklaştırılm adı ve varılan yargıların, sonradan şiir örnekleriy
le doğrulanması yerine, şiir örneklerine dayanarak yargılar ver
m ek  yoluna gidildi.

İlkeler, sanatı sadece “öz ” sanıp da şiiri, konusuna bakarak  
değerlendirm ek isteyenlerin yanlış görüşlerine karşı ç ıkm ak için 
düzenlendi denilebilir.

Yaygın hale konu lm ak istenilen şudur
Şiir bir bütündür. Şiirin kendisinden ayrı olarak, ne k o n u 

sundan, ne anlamından, ne özünden, ne sözcüğünden, ne ka lı
bından, ne de biçim inden açılabilir.

A m a  bu, şiir, konusu, anlamı ve ö zü  olm ayan nesnedir de
m ek de değildir.

B u kitabın üzerinde durduğu düşüncelerden biri de şiirin 
bir zekâ  işi olduğudur.
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B u yüzden, birçok ilkelerde, şiirin, bir m atem atik problem i 
çö züm ündeki zekâya eş bir çabayla dokunduğu açıklanm ak is
tendi.

“D uygulu şa ir”den “usta şair", “lirik şiir”den de “zekâ şi
iri" anlaşılması gerekeceğinin belirtilmesi bundandır.

Bu kitapta bir de şu kabul ettirilmek isteniliyor
Sanat modadır.
Şu var ki; her sanatın kendi çağını yaşadığı ve yüzyıllara a k 

tarılmış yapıt diye bellediklerimizin, gerçekte, kendi çağların
dan öteye uzanam adıkları düşüncesi birçoklarının bağırtılarını 
uyandıracaktır.

B u  gibilere şu soru lab ilir:
M odası geçm eyecek yapıt gözüyle baktığım ız Leyla ile 

M ecnun’«, H arn am e’y/, o kadar uzağa gitmeyelim, F in ten ’i, 
A raba Sevdası’«; bugün kaç kişi okum aktadır?

İlkelerde; sanat ürününde, açıklık ve seçiklik bulunm ası d ü 
şüncesi de savunulm uş ve şiirlerine birtakım  çın çınlı dizeler so 
kuşturan şairlerin hayal yoksu lu  sayılacağı söylenmiştir.

B u kitap, okuyucu, eleştirmen ve edebiyat tarihçilerinin sa
nat kitapları karşısındaki kayıtsızlığına da yana yakıla parm ak  
basmış, bunların, şiiri, sanat dışı ölçülerle kantara vurduklarını 
ortaya çıkarmağa çalışmıştır.

Öte yandan; sanatçının durum u da gözden geçirilmiş ve sa
natçının ilkin ne yaptığını bilmesi gereği öne sürülmüştür.

B unun için; ozanlar şiir üzerinde kafa yorm ağa itelenmiştir.
Şiirin okullarda öğrenileceği ilkesi ile H u g o ’nun bir o yu 

nundan ve Picasso ’dan la f açan ilkeler bu düşünceyi bütünle- 
m ek için yazıldı.

B u  ara; şairin, her şeyden önce, yo lunun  değişik olmasına  
çalışması öğretisi de ele alındı ve şair, sanatın m oda olduğunu  
söyleyen ilkenin bir sonucu o lm ak üzere, “yeni bir beğenisi olan 
adam ” diye tanımlandı.

D ikkati, şu noktaya da çekm ek isterim
B u ilkeler, sanatçıya sanatın kapısını açacak yolları bellete

cek değildir.
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Böyle bir yo lu  hiçbir Poetika, hiçbir E stetik  kitabı öğrete
m ez zaten.

A m a  bu ilkeler, ozanı kendisini bayağı 'dan, şiir -  olm a
y a n c a «  sakınmağa götürürse en büyük işi yapm ış olacaktır.

Giderek, bu ilkeler kitabının bir düşüncesi de şiiri sevm e
yenlere şiiri sevdirm ektir denilebilir.

10 A ralık  1951
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İLKELER





B U G Ü N K Ü  S A N A T  
N E  Y A P IY O R ?

Sanat, yüzyıllar yüzyılı sanat, birtakım  sorulara karşılık 
verm eğe savaştı.

B ugünkü sanat, bugünkü şiir ise kendi özü üzerine kurulu 
b ir sorudur.
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Ş A İR  K İM D İR ?

Şair yeni bir beğenisi olan adam dır.
B una ise bir yoldan, bir eğitim den, durun  durun, bir öğre

tim den geçilerek varılır.
A m a bugün ne bu beğeniye, ne bu  yola, ne de bu  eğitim  ve 

öğretim e kulak asan var.
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YENİ SANATI
BEĞENMEYENLER

Y eni sanatı beğenm eyenlerin  eskisini gerçekten beğendik
leri de çok su götürür.

N edir, Fuzulî’nin N edim ’in bugün bizi saracak yanları ol
m adığını düşünm ek bu düşüncesiz yaşam a alışmış adam ları 
haklı o larak  yorm aktadır.

Sonra bu baylar bilirler ki, yüzyılların kurallarına boyun 
eğm ek anlayışlı görünm enin abece’si yerinedir.
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SANATIN HIK DEYİCİLERİ

O  durum a geldik.
A rtık  herkes kendini sanatçıdan daha zeki, daha uyanık sa

nabiliyor.
B unlar sanatçıya yol gösterm ek, akıl verm ek konusunda işi 

yüzsüzlüğe vardırdıkları gibi küfür için hiçbir fırsatı da kaçır
m ıyorlar. H ele adlarının sonuna “D ayan, Vur, K ır” gibi b irta
kım korkutucu  eklem eler yapm ak açıkgözlülüğünü gösterm iş 
olanlar, sanatçının alınyazısını kendi ellerinde tu ttuk ların ı söy
lem ekten, hiç mi hiç, çekinm iyorlar.
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ŞİİRE GİDEN YOL

Şiiri ele geçirm ek isteyen h er okuyucu ona bir değil, birçok 
yollardan sokulm ağa çabalam alıdır.

Kimi şiirler ilk anda soğuk gibi görünürlerse de başka yön
lerden araştırıldıklarında içimizi hem en de ısıtıverecek güçte 
çıkarlar.

Şiire giden yolun ya da yolların çetin ya da belirsiz olması, 
şiirin değerini azaltm ak şöyle dursun, usta bir sanat anlayıcısı 
katında hazların en tadılm az olanı yerine geçer.
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B İÇ İM  H E P  B İÇ İM

Bir şiirin bü tününden  çıkan hüzün, o şiirin konusundan 
çok ayrı b ir e tkene dayanır.

K ıvrak ve şen bir konuyu geliştiren bir şiirden, b ir hüzün 
havasının fışkırdığı çok görülm üştür.

İşte Ziya O sm an S aba’nın “O rda da G eçiyor G ü n le r” adlı
şiiri

O rda da geçiyor günler...
D uyar gibiyim, orda da,
-  H er an öm rüm  tüken irken  -  
O rda belki bir adada 
G eçiyor özlenen günler.
G eliyor ta uzaklardan,
O benim  olan diyardan 
Kulağım a kadar sesler,
Ve içim den diyorum  ben,
G eçiyor ruha denk günler.
Yalnız renk ve ahenk günler.
Bir titreyişle arada 
Sesleniyor bir çıngırak.
H er ses uzak, uzak, uzak...
H er ses sanki bir gülüştür.
H er ses şarkı ve öpüştür...
A h, şu ufkun arkasında,
Sonsuz bahar havasında,
İşitiyorum  kuşların 
Kuşların ö tüştüğünü 
İşitiyorum  bir narın
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Ç atlayarak düştüğünü...
O rda da geçiyor günler,
Geçiyor beklenen  günler,
G eçiyor gelm eyen günler...

D oğrusu, bu şiirde, hiçbir okuyucu, iç açan bir hava bu lun
duğunu ileri sürm eğe kalkışm ayacaktır. Oysa şiirin konusu ka
ranlık ve gönül bunaltıcı o lm aktan  ne k ad ar da uzaktır.
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H U G O ’NUN BİR OYUNU

Öyle her şeyi beğeniverm enin akıllı, uslu kişilerin harcı ol
madığını sezinlem iş kimi edebiyat adam larının yeni bir şiirin il
keleri adına ileri sürülen bu ince sözlere güleceklerini sanırım .

B unlara ben de uzun uzun güldüm .
A m a nedir, b ir şeyi elde etm ek uğruna katlanılacak yol 

bundan  başkası olm asa gerek
Niyet, her vakit yapıttan  önce gelir.
H ele kimi zam an, H ugo’nun bir oyununda olduğu gibi, n i

yet belirir de, niyeti gerçekleştirecek olan yapıt ortalık larda 
görünm ez.1

(1) B urada  H u g o 'n u n  C rom w ell o yununa ışık yakıyorum . G erçi yapılın  ö n sö 
zü yazarın  niyet ve istem ini o rtay a  koym ak b ak ım ından  pek  önem li g erçek ler ta 
şırsa da, o yunun  kendisi bir şey, dah a  doğrusu  hiçbir şey değildir. A m a H ugo bu 
oyununda yapam adığı şeyi dah a  sonrak i yap ıtla rında  gerçek leştirm iş ve 1830'da 
H enuıni, 1831’de  de  M arion ile L o rm e  ile C rom w ell'm  önsözünde açığa vurduğu  
tu tu m u  zafere  u laştırabilm iştir.
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P IC A S S O  V E  B R A Q U E ’IN  B Ü Y Ü K L Ü Ğ Ü

Niyet dedik.
Kimi de buna tu tu luyor ve sanatçının düşüncesine arka çe

virip varılan sonuçla yetinm eğe savaşıyor.
G erçi sanatçının tu tm ak  istediği yol kimi zam an insanı pek 

ilgilendirmezse de bilinm esi zarar da verm eyebilir. Ü stelik 
bundan  sanat ürünlerine düşünce gözüyle bakm ak gibi yeni bir 
haz daha elde edilir ki, bu da hiç küçüm senm eğe gelmez.

B ugün Picasso, B raque gibi ressam lar büyük adına erişm iş
lerse bu onların, boya ya da seram iklerinin şöyle ya da böyle 
oluşundan değil, tu ttuk ları yolda anlayışla ilerlem elerindendir.

Sanatçı ilkin ne yaptığını bilmelidir.
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JEAN COCTEAU’NUN ŞİİR TANIMI

A rtık  kimseyi tersine inandıram azsınız.
D üşünce ve sanat adam larının en uluları öyle buyurm uş : 

Şiir açıklanam az.
O  ünlü Fransız yazarı Jean  C octeau şiiri tanım lam a pahası

na şairi T an rı’nın huzuruna çıkartıp  da T an rı’ya tren  kazaları
nın nasıl açıklanabileceğini sorduğu vakit E vren Y aratıcısının :

-  T ren  kazaları açıklanm az, duyulur, yollu karşılığı kendi
sini son derece m em nun eder.

D enilebilir ki, bu tü r bir anlayış şiiri en az yüzyıllar boyun
ca karanlık  bir orm anda sürüklenm eğe götürm üştür.

H ayır şiir açıklanabilir.
A m a bunun için şiire Jean  C octeau’nunkinden çok ayrı bir 

gözle bakm ak gerekir.
O na da tren  kazalarının ne olduğunu değil ne olm adığını 

araştıran  bir görüşle varılabilir.

24



ŞİİR MAYDANOZ DEĞİLDİR

Böyle ters bir yöntem le çalışm aya katlanacak bizim m ina
re kırm ası eleştirm enlerim izden yakında şöyle bir yargı bek le
yebiliriz :

-  Şiir m aydanoz değildir.
A m a bu tanım  ne kadar güldürücü olursa olsun, ünlü bir 

edebiyat ve bilim adam ım ızın(!) sözünden, o “Şiir ufuklarda 
yükselen nazenin bir b a londur” sözünden daha güldürücü de
ğildir.
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ŞİİR VE MATEMATİK

Bir şiir yalnız o şiire giren değil, b ir de girm eyen sözcükler
den m eydana gelir.

Bu deyiş ilk anda saçm a gibi görünürse de ozanı biçimci bir 
görüşe ve sözcüklerin şiire girm eden önce birbirleriyle yeter 
derecede çarpışm ası düşüncesine çağırm ası bakım ından dik
katle ele alınm alıdır.

B ir şiirin güzelliği kendi dışında bıraktığı sözcüklerin sayı
sıyla doğru orantılıdır.
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O K U Y U C U  D E N E N  G Ü Ç

Bir şair şiirlerinin beğenilm em esine pek  d ikkat etm elidir.
Ç ünkü sağduyusuyla hareket ettiğini sandığımız o okuyucu 

denen  güç, yargılarını hep eldeki ölçülere göre yapar ki, bu se
se kapılan her sanatçı yeni adına hiçbir şey getirem em ek zo
runda kalır.
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ŞİİRİ ARATMAYAN DİZE

Bir dizenin tek  başına çok şey anlatacağını pek sanm ıyo
rum.

Bir dizenin güzelliği ya da sağlamlığı ancak kendisinden 
önceki ve soraki dizelerle belli olabilir. Gerçi

“Varsın gönül aşkınla harap  olsun efendim ” gibi bir başına 
bü tün  etkisi yapan dizeler de vardır am a bunların  başka dize
leri aratm ayışı da pek pek iki üç okuyuşu geçmez.
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B A L IK T A N  S O N R A  Y E M

Kimi ozanlar şiirlerinde dizeleri ana bir dizeyi düzm ek için 
yem olarak  kullanıyor.

B unun yararsızlığı açıksa da şiire bir kıvraklık verdiği d ü 
şünülebilir.

A m a çokları bu işi o belli dizeden sonraya bırakıyor ki bu, 
onları, yemi, balığı tu ttuk tan  sonra kullanan balıkçının yürek
ler acısı durum una sürüklüyor.
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G E R Ç E Ğ İN  İK İL İĞ İ Ü Z E R İN E

Sanat alanını saran gerçek, her gün içinde bin çeşit olay çal
kalanan yaşam ın gerçeğinden başkadır.

M adde ve ruh dünyasının gerçeği, birçok m antıksızlıkları, 
çılgınlıkları, düşüncesizlik ve bayağılıkları barındırabildiği hal
de, sanat ü rünü daha ölçülü gerçek ardından koşm ak, gerçeğin 
bir kez görünm üş olanından çok, her zam an ve her yerde yine
lenecek olanını araştırm ak zorundadır.

Bu, sanatın  tem el ilkesidir.
Y aşam ın hiçbir şey öğretm ek, anlatm ak istem em esine kar

şılık sanatçı okuyucuyu sözlerine inandırm akla yüküm lüdür. 
Bu yüzden o, yapıtının hazırlıklarını bü tünlerken  m antık yasa
ları çerçevesinde geçen ya da o sanıyı veren olayları seçmek 
yoluna gider.

Sözgelişi, D anim arkalI P rens’in çılgınlığını ya da bilgeliğini 
anlatan  oyunda, son perdenin  yüreğimizi bunaltm ası, o kral 
döşem elerini kirleten  cinayetler zincirinin yaşam içinde benze
ri o lm am asından değil, oyundaki gerçeğin kendisini yaşam da
ki gerçekten  kurtaram am ış bulunm asından ileri gelm ektedir.

Y oksa, C lodius’ün sarayındaki bıçaklam alara, biz, her gün, 
çevrem izde, hem  de daha toplu o larak rastlam aktayız.

30



B Ü Y Ü K  Y A Z A R L A R IN  Y O L U

Kimi sanatçı, yazılarına kendini karıştırm akla sanat alanın
daki ününü yitireceğinden işkilleniyor.

Bu yüzden bu gibiler hep başkalarından laf açm ak yolunu 
seçiyorlar.

Oysa, M ontaigne, G ide gibi, yüzyıllara aktarılm ış sanatçı
lar başarıya kendilerinden söz etm ekle uzanm ışlardır.

D em ek yol b ir değil.2

(2) Bu yo llardan  hangisin in  dah a  verim li o lduğu so rusuna gelince; b u nun  k a r
şılığı, benim  gibi güçsüz b ir sanatçın ın  harcı değildir. Y alnız ne var; bu yolların  b i
rinde yürüyen  h er insan zam an zam an kendin i ö tek i yolun üzerinde  de bu lab ilir ki 
bu da  o yolların  b irb irlerinden  pek  ayrı şeyler o lm adık ların ı o rtaya  koym ağa y a 
rayabilir.
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K O N U Ş M A  V E  Y A Z I D İL İ

K onuşm a dili yapm adır.
Yani patavatsızlıkla başı hoş değildir.
A m a gene de onun doğal o lduğundan ve yazı diline kay

naklık yaptığından laf açılıyor.
Bu, sanatın  özüne karşı işlenmiş bir suçtur.
D üşünce olm ağa yönelen her tüm ce bir kalıbı, b ir düzeni 

belirler. Bu kalıp ise konuşan ya da yazan adam ı birtakım  ku
ralları göz önünde bulundurm aya götürür.

D oğrusu, doğal sözcüğüyle bu kuralların  zihnin dışında da 
m eydana gelebileceği anlatılm ak isteniyorsa bunun bir n o k ta
ya kadar iler tu ta r yanı bulunabilir. A m a o zam an da düşünce
ye dayanm ayan bir düzene, b ir deyiş biçim ine nasıl güvenle ba- 
kılabileceği sorunu ortaya çıkıyor dem ektir.

G erçeği şu ki, konuşan adam  konferansçıdır, söylevcidir, 
sözcüklerini seçerek, bilerek kullanan kişidir. O , M oliere’in 
güldürüsündeki gibi “Nikol, getir benim  terlik lerim i” diyen öl
çü ve düzen fukarası değildir.
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İŞ A R E T L İ D İL

K onuşm a dilinin yazı dilinin yasa ve kurallarına uyarak 
m eydana geldiği benim sendikten sonra konuşm a diliyle yazı 
dili arasında kuruluş bakım ından bir ayrılık gözetm ek ve biri
nin ö tek inden  çıktığını düşünm ek elbet gereksiz olacaktır.

G erçi konuşm a dili zam an zam an, yüz, el, kol, baş ve beden 
işaretleriyle bütünlendiği için daha hareketli, daha dolgun bi
çim ler altında görünebilirse de bunu, onun yazı dili kurallarına 
baş eğm eyeceği anlam ına alm am ak gerekir.
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Z E K Â  Ş İİR İ

Ç okları da şiirde, zekânın kendini belli etm esine tutuluyor.
Oysa b ir şeyi belli olan şiirde zekânın varlığından çok yok

luğuna inanm alıdır.
B irçoklarının, lirik şiir, gönülden dökülen şiir diye bağırla

rına basm ak isteyecekleri A hm et M uhip D ranas’ın “O lvido” 
şiirinden aldığım şu parça, gerçekte, uzun düşüncelerden, uzun 
uğraşlardan sonra, bir m atem atik  problem inin çözülmesi için 
gerekli çabaya eş bir zekâ ile düzülm üştür.

Söylenm em iş aşkın güzelliğiyledir 
K âğıtlarda yarım  bırakılm ış şiir;
İnsan yağm ur kokan bir sabaha karşı 
H atırlar bir gün camı açtığını,
D uran  bir bulutu , bir kuş uçtuğunu,
Ç öküp peynir ekm ek yediği bir taşı...
B ütün bunlar aşkın güzelliğiyledir.

A şklar uçup gitmiş olmalı bir yazla 
Halay çeken kızlar misali kol kola 
Ya sizler! ey geçmiş zam an etekleri 
İhtiyar ağaçlı kuytu bahçelerden 
Ay ışığı gibi sürüklenip giden;
G eceye bırakıp yorgun erkekleri 
Salm an etek ler fısıltıyla nazla.
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E L E Ş T İR İ K U R U M L A R I

Yığınlar yani sanata bir eğlence gözüyle bakan lar sanatı 
çokluk cılız yaratm alardan izledikleri için önlerindeki ö rnek le
rin berisinde kalmış olan yeniliğe varm akta b ir hayli zorluk çe
kerler.

Yeniliğin anlaşılması ve benim senm esi çok sonra, onu se
zip yığınlara tanıtan  b irkaç uyanık eleştirm enin ya da bu yak
laştırm a işinde çıkarı bulunan edebiyat sim sarlarının ortaya 
çıkmasıyla gerçekleşebilir.

Kimi zam an yeniliği getiren şairin, sözgelişi favori m odası
nı yaymış bulunm ası gibi sanatla hiç ilgisi olm ayan bir nedene 
dayanarak  üne kavuşm ası da bu yeniliğin kabul edilm esinde 
rol oynayabilir.

B unlardan şu sonuç çıkar ki, yeniliğin, yeni bir sanatın  ya 
da daha genel o larak sanatın  anlaşılm ası öyle sağlam  tem eller 
üzerine oturtu lm uş değildir. Sanat alanında kullanılan yöntem 
ler tecim  alanını dolduran buyrukların , yargıların hem en he
m en tıpkısıdır. Yani orda da kötü paranın iyi parayı kovduğu
nu açıklayan G rasham  yasası gereğince kötü  şiir iyi şiiri o rta 
dan kaldırm aktadır. O rada da edebiyat sim sarları, büyük eleş
tiri kurum lan , rom an top tan  satış depoları, aktarm acı şairler 
birliği piyasanın dizginlerini avuçlarında sıkm akta ve piyasayı 
bozacak kitapların  sürüm üne ya da m eydana çıkm asına engel 
olm ak için aralarında her türlü  kartel ya da tröst kurm aktan  
çek inm em ektedirler.1

(3) E konom i bilim i sınırları içinde geçer akçe o lan  “G rasham  Y a sa s f ’nı e d e 
biyat a lan ına  ak tarm ayı düşünen  ve kö tü  şiirin iyi şiiri kovduğunu  b e lirten  ilk ben  
değilim . B enden  önce, N uru llah  A taç, b ir yazısında, bu düşünceye do k u n m u ştu  sa 
nıyorum .
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ŞİİR SANATI

Şiir sanatı.
Kimi şair bunu bir sorun o larak  benim sem ek istem iyor, bu 

yüzden de şiirleri b ir çeşit boşluktan ileri geçemiyor.
O ysa şair her şeyden önce işinin adam ı olm ağa bakm alı 

G erisi laftır, karaçalm adır.
E vet, evet, “D uygulu şair” dem ek de “U sta şair” dem eğe 

varır.
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S A N A T T A  B A Y A Ğ IL IK

Bir sanat ü rününün başarısızlığı bir noktaya kadar hoş gö
rülebilir.

A m a sanatta  bayağılık hiçbir türlü  bağışlanm az.
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ŞİİRDE ANLAMIN YERİ

D oğrusu şiirin hiçbir anlam ı olm am ası değil, şiirin bu an la
mı bağırm am ası gerekir.

A nlam ın şiirde öyle pek önem li şeylerden olm adığını gali
ba H aşim  söylemiştir.

Sonradan  N urullah A taç bunu yaygın hale getirdi.
A m a H aşim  bunu daha çok Y ahya K em al’in şiirini güç bir 

durum a sokm ak için yapıyordu.
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R O U S S E A U ’N U N  Z A M A N IN D A K İ A H L A K

Jean  Jacpues R ousseau “Y eni H eIoise”ı niçin yazdığını 
açıklarken

Zam anım ın ahlakını gördüm  de bu m ektupları yayım la
dım ,” der.

Zam anım ızın şiir anlayışlarını, şiir çalışm alarını gördüm  
de bu iç dökm elerini yayım ladım .”
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Ç E Ş N İ Ü Z E R İN E

Kimi adam  yazdıklarında bir çeşni bulunduğunu söyleye
rek kendini sanatçı diye ileri sürüyor.

Özelliğin şiire değer verdiğine hadi ses çıkarm ayalım  am a 
çeşninin ne işe yarayacağı pek  kestirilem ez.

Çeşni.
B irçoklarını yanlış yola iteleyen bu olm adı mı?
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B Ü T Ü N  V E  P A R Ç A

Şunu öne alm ak isterim  :
O kuyucularım dan kimileri bu satırları okum ak yorgunlu

ğuna katlanır da benim  sanat ü rününü  bütünüyle kavram ak is
teyişimin yanı sıra zam an zam an parçanın  güzelliğiyle de ilgi
lendiğimi görürlerse, bu  onları şaşırtm am alıdır.

D oğrusu, yalnız m inare, yalnız kubbe o larak  Süleym ani- 
ye’nin bir şey ortaya koyacağı ileri sürülem ez. A m a birliğe 
ulaşmış b ir düzen içinde görüp sevdiğimiz o ünlü cami bizim 
kubbesine, sü tunlarına ya da m inarelerine b ir başına tu tu lm a
mıza ve onları bü tünün içinden sıyırarak düşünm em ize hiç mi 
hiç engel değildir.
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S A N A T  Y A R A T M A L A R I V E  E R İŞ İL M E Z  
Ü L K Ü L E R

O kuyucular bir de iyinin kötüyü yere çaldığını, doğruluğun 
sonunda arm ağan aldığını, âşığın yavuklusuna kavuştuğunu 
anlatan yani yaşam da bile benzerlerine çok güç rastlanan ve 
belki de rastlanm adığı için hoşa giden birtakım  olayları kend i
ne konu edinen yapıtlara b iterler. İnsanın geleceğe doğru fırla
tılmış bir varlık olduğu göz önünde tutulursa, onun birtakım  
erişilmez ülkülerle dolup taşm ası, gerçekleri kalıplarından ta 
şırarak kavram ası benliğinin bir yanı o larak  kabul edilebilir.

Kuşku yok ki, insan aklı, çalışm alarını, ileri doğru atılım la- 
rını hep erişilm ez ülküler yönünden düzenleyebilir.

A m a bir yapıtta bu Z üm rüdüanka tü ründen  ülkülerin  ger
çekleştiğini görm ek ya da görm em ek ne denli doğrudur? 

işte so runu  bu  noktaya itelem ek gerek.
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Y IK IL A N  ŞE Y

Yıllar yılı yıkılm aya çalışılan şudur :
-  Şiire her sözcük giremez.
G eriye bir de şunu öğrenm ek kalıyor :
-  U stalık her sözcüğü kullanm akta değil sözcükleri iyi bir 

biçim de kullanabilm ektedir.
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Y E N İ S A N A T

Çoğu insan yeni’ye yukardan bakıyor.
Y ukardan  bakm ayan bir azlık ise bunun niçin eskiye ben 

zem ediğini soruyor.
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Ç IN  Ç IN L I D Ü Ş L E R

Ben yazılarında açıklık ve seçiklik bulunm ayan yazarın an 
lattığı şeyi kendisinin anlam ış olacağından da kuşkulanırım .

Şiirlerine birtakım  çın çınlı düşler sokuşturan  ozanlar da bu 
yüzden hayal yoksulu sayılmalıdır.

D üş gücü zengin olan şairin im gelerini ışıklı bir tem el üze
rine o turtm ası işten bile değildir.
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B Ü Y Ü K  Ş İİR

B ir büyük şiirdir gidiyor ve kimi ozanlar büyük şiir yaza- 
m am akla suçlanıyor.

Bu büyük sözcüğüyle ne anlatılm ak istendiği pek belli d e 
ğildir.

Çoğu zam an iri iri lakırdılar etm ek ve şiirin anlam ını b u 
landıracak bir sürü karanlık  sözcüğü dizeye sokm ak böyle bir 
şiire tem el diye gösteriliyor.

İlkellik ya da karışıklık nasıl şiirin niteliğinden değilse b ü 
yük ya da küçük şiir yazm ak da öylece şiirin yabancısıdır.

B ir şiirin büyük olması, konusuna değil yapısına bakar.
C ahit Sıtkı T arancı’nın “A bbas” şiiri her insanın kolayca 

duygulanıvereceği konuları söm ürm em iş ve şim dilerin m odası 
olan birtakım  irikıyım sözcüklerle kılavuz süslere yüz verm e
miş bulunm asına karşın büyük şiirdir gene de

Haydi A bbas, vakit tam am ;
A kşam  diyordun işte oldu akşam,
K ur bakalım  çilingir soframızı;
Dinsin artık  bu kalp ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam  kenarında havuzun.
A ya haber sal çıksın bu gece;
G örünsün şöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
G öster hükm ettiğini m esafeye 
Ve zam ana.
Katıp tozu dum ana,
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V ar git,
Böyle ferm an etti C ahit,
A l getir ilk sevgiliyi B eşiktaş’tan;
Y aşam ak istiyorum  gençliğimi yeni baştan.
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ŞİİR VE DÜZYAZI

Yazı dili derken  düzyazı ile şiir arasına b ir uzaklık koym ak 
gerekir.

Düzyazı yapm a ise, şiir yapm anın yapm asıdır.
A m a bu, şiirin m usikiyle bir tutulm asını gerektirm ez. Şiir 

ne m elodidir, ne de birçoklarının sandığı gibi söylenerek yara
tılmıştır.

Şiire ille bir anayurt aranm ak isteniyorsa, şiir düzyazıdan 
çıkm ıştır denilebilir.'

(4) B en bu  sözlerim i şiiri düzyazıya ind irgem ek değil düzyazıyı da  şiir ka lına  
ç ıkarm ak  için söylüyorum . B izde düzyazın ın  h içbir kura la  bağlanm adığ ı ve onu  
m eydana getiren  sözcük ya da tüm celerin  yerlerin i değ iştirm ekle  ya da kim ilerini 
o rtad an  kald ırm akla  bir şey yitirilm eyeceği yaygın b ir sanı o larak  b e lirm ek ted ir. 
K ötü  sanatçıların  yapıtların ı gözden  geçirm ekle edin ilen  bu sanın ın  ne k ad ar y an 
lış olduğu N uru llah  A taç . Falih R ıfkı A lay , A b d ü lh ak  Şinasi H isa r gibi yazarların  
yapıtları İncelenm ekle, am a g erçek len  İncelenm ekle m eydana çıkabilir.
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Ü S L U P  Ü Z E R İN E

Ü slup için “Basit birtakım  şeyleri karışık b ir biçim de söy
lem ektir” d iyenler cam bazlık yapıyorlarsa “K arışık birtakım  
şeyleri basit bir biçim de söylem ektir” d iyenler cambazlığın d a
ha büyüğünü yapıyorlar.

Bu anlayışların ikisi de, şairi, deveyi hendek ten  atlatm aya 
değil, hendeği deveden atlatm aya götürür.

G erçekte üslup bir şiirden, bir tablodan, b ir heykelden çı
kan anlam ın ta kendisidir. B unun da basitlik ya da karışıklıkla 
alışverişi olm ayacağı kolayca görülm elidir.

Basitlik ya da karışıklık henüz bütün  haline varm am ış tas
lakların, karalam aların  konusu olabilir ancak.
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H A M L E T ’İN  S Ö Z C Ü K L E R İ

Şiir ülkesinde sayı’nın geçerliği yoktur.
Şiirlerine bir sürü sözcük doldurm ağa kalkan şairler bunu 

hayallerinin genişliğinden çok kısırlığından yaparlar.
D üşüncelerinde renk ve canlılık bulunduğunu sezinleyen 

sanatçılar, bu renk ve canlılığı dizelerine, sözcüklerin sayısına 
bağlı kalm adan, ak tarm aya çalışm alıdırlar.

G erçeği şu ki, H am le t’in sözcükler karşısındaki şaşkınlığı 
sözcüklerin tüm ünden  yani yapıttan  gelen bir şaşkınlıktır, tek 
sözcükten değil. T ek  sözcüğün şiirde adı ok u n m az/

(5) B enim  “ D ünya İşleri"  adıy la  giriştiğim  üç şiir denem esi bu k o n u d a  acı bir 
ö rn ek  o la rak  ele alınm alıd ır. B en o  şiirle rde  dünya insan la rın ı saym ak tan  başka bir 
kaygı beslem ediğ im  için so n u n d a  eriştiğ im  sonuç yü rek le r acısı oldu. E ğer o şiir
lerle verm ek  istediğim  kalabalık  ve sonsuzluk  duygusunu  şiirin yapısına dayandı- 
rabilseydim  çok  dah a  elverişli d ize lere  u laşırd ım  herhalde .
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S Ö Z  O Y U N L A R IN D A K İ T E H L İK E

M ecazlar olsun, benzetm eler olsun yani b ir nesneyi başka 
bir nesneyle anlatm ak sanatı zekânın aşağı değil yüce b ir katı
nı gösterir.

Z ekâ ileri doğru atılışlarını ancak bu düşünce alıştırm aları, 
düşünce oyunlarıyla sağlayabilir.

D oğrusu sağduyusuna kulak veren her sanatçı bunların  ge
reğini kötü lem ekten  kendisini uzaklaştırm aya çokça dikkat 
eder.

A m a nedir, benzetm eler, sıfatlar karşısında uyanık bulu- 
nulm azsa yapıt tüm üyle tehlikeye düşm üş de olabilir.

Jean  C octeau’nun şaire vebadan  ko rkar gibi sıfattan çekin
meyi öğütlem esi işte bu uyanıklığa işaret içindir, yoksa kimi şa
irlerim izin sandığı gibi sıfat kullanm am ak için değil.

Sabahattin  K u d re t’in şu

U zundur direkleri gem ilerin 
İnsanları m ahzun.

dizelerinde de görülen özelden genele geçişlerin ise çokluk şi
irde canlılığını yitirdiği kolayca düşünülebilir.

A m a usta bir sanatçının elinde bu genellem eler dokuncalı 
olm ak yerine yararlı olm ak yolunu tu tm akta  hiç de gecikm ez 
sanırım .

Z aten  bir ozanın yapacağı en akıllı iş, bu ve buna benzer 
tehlikeleri bü tün  söz oyunları karşısınde duyabilm ektir.
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S O K R A T E S ’T E N  Ö Ğ R E N İL E N  D E R S

Kimi okurlar da bu ilkelerin o rta  malı düşünceleri aşam a
dığına tu tu lu rsa onlara karşılığım  şudur :

-  İlkin bildiğimizi iyi bilelim.
D oğrusu bizim bildiğimizi bildiğimiz bile çok su götürür.6

(6) Ş im di ben  bu  ilkelerin  o r ta  m alı d üşünceleri aşam adığın ı söyledim  ya, a r 
lık b irin in  çıkıp, “ İşte bun u  kend i de  itira f  ed iy o r,” diye ben im  b u  yazdıklarım ı 
aşağılam ası yakındır. B u bak ım d an  C e n a b ’ın, “ Bu m em lek e tte  fazla ben d en iz  d e 
m eyin, in an an la r ç ıkar,"  dem esi b ir peyg am b er sözü o la rak  gö rünüyor.
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L İR İK  Ş İİR

Kimi sanatçı da “Ben lirik ozanım ” diye övünüyor.
B ugünkü günde içtenliğe ulaşmış kimi şiirler lirik adına 

bağlanabilir. B una diyecek yok.
A m a bu sözcük çokluk birtakım  karanlık söz oyunlarına 

karşılık tu tu lm aktadır.
E lbet şiirin böyle belirsiz ve yararsız terim lerle açıklanm a

sına akıl erdirilem ez.
D oğrusu “Ben hesap bilir bir saym anım .”, “B en siyah deri

li bir zenciyim .” tüm celeri “Ben lirik ozanım .” sözünden daha 
saçma değildir.
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Ç E L İŞ K İ Ü Z E R İN E

K im ileri bir yazıyı içinde çelişki bulunup bulunm adığına 
göre değerlendiriyor.

O ysa güzel bir yazı, gerçekten  güzel bir yazı, birtakım  çe
lişkilerin karm asından başka bir şey değildir.
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D E Ğ İŞ M E Y E N  S A N A T

Bir şair h er şeyden önce yolunun değişik olm asına çalışm a
lıdır.

G eçen zam an boyunca şiir, sanatçılarının hep aynı yolu 
seçm eleri yüzünden hiç değişm em iş ya da pek az değişmiştir.
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S E Ç İL M İŞ  B İÇ İM

Şiir, biçim ler içinden bir biçimdir.
E n olgun biçim değil.
Bizde, tam  olduğu düşüncesini uyandıran B ehçet Necati- 

gil’in şu :

Çekelim  üstüm üze 
O  eski yalnızlığı,
U fukta gün sönüyor,
A sfaltta, gerim izde 
Taksilerin  çığlığı,
Ç arklar dönüyor.

dizeleri bile yüzde yüz çok daha başka, çok daha değişik bir ya
pıyla örülm üş de olabilirdi.

56



GÖNÜL AKLI

Bilinç verilerinin duyu verileriyle pek öyle ilişiği bu lunm a
dığı yerleşmiş bir kam  olarak  görünm ekle lirik şiir yazanların 
alışverişlerinin de zihinle değil, gönülle olabileceği sanılm akta
dır.

Bu düşüncenin savunucularından Fransız şairi M ax Jacob 
Genç Bir Şaire Öğütler adlı kitabında lirikliğe kaynak olarak 
bilinçaltını gösterirse de bunun denetim li bir bilinçaltı o lduğu
nu da belirtir.

Bizce bilinç verilerini en süzülm üş, en arınm ış duygular d i
ye kabul etm ek ya da gönül coşkularına aklın coşkuları gözüy
le bakm ak konuya yeni açılar kazandırabilir.

Pascal’ın “G önül aklı” deyim iyle anlatm ak istediği de aşa
ğı yukarı bu olsa gerek.
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S Ü T T E N  D U Y U L A N  E S T E T İK  H A Z

Şairin kaygılarından biri de şiirinin yaşam la dolup taşm ası 
olm alıdır.

Yaşam.
Jean  - M arie G uyau’nun bir b ardak  sütte bile estetik  haz- 

dan laf açması bu yaşam ın değerine işarettir.7

(7) B ir yapıtın  yaşam la do lu p  taşm ası için ozanın  çok, am a pek  çok yaşam ış 
olm ası, yani b irçok şeylerle b u ru n  b u runa gelm esi gerek ir. A lm an  şairi R ilke, M ai
le L aurids B rigge'n in  N otları’nda  bak ın  bu k o n u d a  ne le r yazıyor “ İnsan  b ir dize 
için b irçok şeh irler, ad am lar ve eşyalar görm eli, h ayvan lar tan ım alıd ır. K uşların  
nasıl uçtuğunu  sezm elidir. K üçük çiçeklerin  sabah ları hangi k ım ıldan ışlarla  açtığı
nı bilm elidir. B ilinm eyen se m tlerdek i yolları, bek lenm ed ik  raslan tıları; acayip  ve 
tu h a f başlayan  çocukluk  hastalık ların ı; sessiz, k apan ık  od a la rd a  geçen günleri ve 
deniz  k ıyısındaki sabahları; denizi; denizleri; ü stüm üzden  esen  ve b ü tün  y ıldızlar
la uçan yolculuk gecelerin i düşüneb ilm elid ir. B ütün  bun ların  hepsin i d ü şüneb il
m ek de yetm ez. İnsanın , b irb irinden  ayrı b irçok  sevda gecelerine  a it anıları o!;na- 
lıdır; d oğuran  kad ın ların  hayk ırışlarına ait, içine k apanan , hafif, beyaz, uyuyan lo 
ğusalara  ait an ıları olm alıdır. A m a, hem  de can  çekişen kim selerin  yan ında  o tu r 
m uş bulunm alıd ır; kesik kesik g ü rü ltü  duyulan , penceresi açık o d ad a  ö lü lerle  d u r
m uş olm alıd ır. V e insanın anıları olm ası da yetm ez. A n ıla r çoksa on ları unu tab il- 
m elidir, ve insanın, an ılar gelecek diye b ek lem ek te  büyük  sabrı o lm alıd ır. Ç ünkü  
an ılar da henüz, o değildir. A n ılar, ancak hücrelerim izde yerleştik leri, bakış ve h a 
reketlerim izde  oku n d u k la rı, isim sizleştikleri ve artık  bizden ayırt ed ilem edik leri 
zam an, işte ancak o vakit, um ulm adık  b ir saa tle , b ir d izenin  ilk sözcüğü, anıların  
o rtasın d an  ve an ılardan  doğar."
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E T R A F A  B U Y U R A N  Ü S L U P

Sanat üslup değildir, derler ya inanm ayın.
Sanat bal gibi üsluptur.
A m a üslubun bir tehlike olm aya varm am ası gerekir elbet. 
Sanat ürününün dokum ası dışına fırlayan, onu zorlayan, 

onun üstüne çıkıp etrafa  buyurm aya başlayan üslup çokluk sa
natı öldürür.
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Y Ü K S E K  S E S L E  O K U Y U N

N ecati Cumalı dördüncü şiir kitabını ilan ediyor Y üksek 
Sesle O kuyun.

Bu, kitap adı o larak  insana b ir şeyler düşündürebiliyorsa 
da şiirin o büyülü alanı üzerinde pek  büyük gerçeklere parm ak 
basm ışa benzem ez.

Şiir ne gram ofonla duyurulur ne de yüksek sesle yayılabi
lir.

A m a gene de bu düşünceyi um ursam ayanlar var diyeceksi
niz.

D oğru şiirin sesle birlikte bulunduğunu, ses olm adan dü 
şünülem eyeceğini kabul edenlerin  sayısı her nedense kabarık 
tır.

O ysa, şiirin sesle yayılması, yazılm asından çok daha ayrı 
bir şeydir. İkincisi baştan başa bir işçilik sorunudur. Oyunun 
sahneye konulm ası neyse, bu da odur.
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NEZLELİ ŞİİR OKUYUCULARI

Şiirin sesle birlikte yatıp kalkacağı düşüncesini güdenler 
“Şiir yazm ak” yerine “Şiir söylem ek” deyim ini kullanm ak eği
lim indedirler.

B unlar nezleli ya da falsolu b ir sesin şiirin yanı sıra bu lun
m asında hiçbir kandırıcı zorunluluk ileri sürem edikleri gibi şi
irin bir m usiki olduğunu kabullenm ekten  de çekinm ezler.
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N İÇ İN  Y E M E K  Y İY O R S U N U Z ?

B ir soruşturm a a ç ıld ı:
-  Niçin şiir yazıyorsunuz?
E vet niçin şiir yazıyorsunuz?
B u sesleniş, ilk anda, insana, önem li b ir konu karşısında 

kalınılm ış duygusunu veriyor. H ele sanat üzerinde hiç kafa 
yorm am ışları m eydana çıkarm ak bakım ından bu sorunun bir 
değer taşıyabileceği de düşünülebilir.

A m a sayın soruşturm acının burada küçük bir noktayı sav
sakladığı kabul edilm elidir.

Kimi sorular akıldan geçirilm ek içindir sadece.
Bu denli soruları bir ikinci kişiye duyurm ak, duyuranın ze

kâsına işaret sayılmaz sanırım .
Sözgelişi, niçin yem ek yiyorsunuz, niçin uyku uyuyorsu

nuz? soruları gibi.
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ŞİİRİN ALANI

İnsanın şiire zekâsıyla yaklaşm ası oldukça güçtür. H ele 
körpe yaşlarda bu, hem en hem en olanaksızdır.

Bir defa halkım ız beğeni işlerinde kafanın büyük bir payı 
olabileceğine, kaynağı belirsiz bir önyargıyla karşı çıkm akta
dır. Sonra, büyükler olsun, delikanlılar olsun, her türlü  okur, 
şiire duyu organlarını kam çılayan bir nesne gözüyle bakm aya 
eğilimlidir. O nun için gerek gençler, gerekse zihnin verdiği 
hazzı en büyük haz diye bellem em iş o lanlar şiiri hevesleriyle 
yakalam ak isterler.

Şiirin akılla kavranm ası çok sonra, duyuların verilerine ku 
lak veren alışkanlıkların giderilm esi ve zekânın düzen yaratıcı 
ışığı altında yol alınm asıyla belirebilir.
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TÜRK ŞİİRİNİN MEZBAHALIK HALİ

Bir gün bir şairin şu sözüyle irkildim  :
-  Ben T ürk  şiirine ineği getirdim .
Son 100 yıl içinde T ürk  edebiyatının m ezbahalık halini işte 

bu türlü  düşünenler düzenledi.
B unlar yeni’yi İtalyan şairi M arinetti gibi çoraplarının ren 

gine bağlı sanıyorlar.
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E D E B İY A T  T A R İH Ç İL E R İ , O N L A R  Y O K  M U ?

E debiyatta , şunu getirm enin, bunu götürm enin  anlam ı 
yoktur. G erekli olan, iyi ve değerli bir yapıt yaratabilm ektir.

Şunu, bunu götürüp getirm enin sanat olduğunu bizim ed e
biyat tarihçilerim iz çıkarm ıştır ortaya.

Yeni konular sağladığı için Tevfik F ik re t’i ozan diye başı
mıza saran lar da onlardır.
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G E R Ç E K  Ü Z E R İN E

D oğrusu bir ozanı ünden üne sürükleyecek şey gerçek yo
lunu görebilm ektir.

O  yoldan gitm ek ikinci derecede kalır.
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KANT

K ant sanatı yanlış yollara sürüklem ek için te r döküyordu. 
Yargı G ücünün Eleştirisi adlı k itabında yüce’yi güzel’den 

de üstün b ir değer yargısı o larak ileri sürüşü bunun açık ve se
çik bir örneğidir.
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ŞİİRİN UZUNLUĞU

Şiirin b ir de belli b ir uzunluğu olm alıdır.
Kimi şair bir iki dizeyle güzelliğe vardığına inanıyor am a 

gerçekte bu, ağaç yerine yaprakla yetinm ek isteyen gönül yok
sullarının işidir.

Şiir bir bü tün  etkisi yapacak nefese ulaşabilm elidir.8
C ahit K üleb i’nin 16 dizeden m eydana gelmiş olan “Ç are” 

adlı şiiri bu  ilkeye gösterilebilecek en iyi örnektir.

(8) B enim  bu ilkem  ilk o larak , b ir derg ide  yayım landığı vak it şair-oyuncula- 
rım ızdan  O rh o n  M. A rıb u rn u  beni S anat D o s tla rı’nda k ıstıra rak  tam  b ir saa t kısa 
şiirlerin  de  güzel o labileceği üzerinde  b ir söylev geçti bana.

D oğrusu  ben  ilkem in b u  tü rlü  yorum lanacağ ın ı hiç aklım a getirm em iştim . 
İşin endazeye dayandığın ı söylem ek benim  gibi san a t yolunda büyük te rle r  döken , 
ya da  d ö k m ek  isteyen b ir kişinin harcı o lm asa gerek . B en “ Şiirin b ir de  belli b ir 
uzunluğu o lm alıd ır.” d erk en  o belli sözcüğüyle yele r dereced e  bü tü n lü k  dü şü n ce
sini öne  sürm üştüm ; yoksa kısa şiirlerin  de uzun lar k adar, dahası, on la rd an  çok d a 
ha güzel o lab ilecek lerine  inanırım .

D ahasın ın  dahası D estan  gibi uzun ya da  çok uzun şiirlerin  b irçok  tem a 'la rı 
geliştirm ek  zo ru n d a  kalm aları yüzünden  başarıya erişeb ilecek le rin i pek  olanaksız 
g örürüm . B un lar başarıya erişseler de  kendilerin i b ir  çeşit yavanlık tan  ya da yap- 
m acık lık tan  k u rta rm ak ta  hayli zorluk  çekerler.

L eylâ  ile M ecnun, H iis-nü  A ş k  gibi d es tan la ra  bugün hâlâ başucu k ita ları gö
züyle bakm am ız  ise on ların  çap larından  çok, parça-güzellik ’leri taş ım alarından  ile
ri gelm ekted ir.

Şu bilinm eli ki, ne bun lar, ne de ö b ü r d es tan la r bize b ü tü n -e tk i’si verem ez. 
B ütün e tk i’si d estan ın , herhang i b ir d estan ın  özünden  değildir.

O nun  için derli top lu  bir şair, hayatında  destan  yazm ak gibi b ir hafifliğe d ü ş
m ek ten  kendisini a lıkoym ayı b ilm elid ir. B ir şairin  tek  b ir konu  çevresinde yazılm ış 
birkaç güzel şiiri varsa onu n  bunları b irtak ım  yapm acık bağlarla b irb irine  ek lem e
ye ve sanalın  özdenliğ ine aykırı o lan  d es tan  kılığına sokm aya hiç de  hakkı yok tur.

Son y ıllarda edeb iyat p iyasasından  şiirin çekilm ek üzere o luşunu  bu destan  
yazıcı ve k ışk ırtıc ıların ın  artm asın d a  a ram ak  pek  yanlış o lm asa gerek .
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Bu şiirin daha az sayıda dizeyle yazılabileceğini düşünm ek 
ya da savunm ak pek yakışıksız kaçar sanırım.

Bu yerlerin havası ağacığım 
Bize yaram adı,
G ünbegün zayıflıyoruz 
N e üst ne baş kaldı.

Sen her gün akşam a kadar ağacığım 
A naya hasret, babaya hasret,
Ekm eğe, insan yüzüne,
Sokaklara hasret.

L avanta kokuları gelir uzak m ahallelerden,
Yel estikçe sıra sıra kavaklar sallanır,
Bir fakirlik, bir yalnızlık, bir gurbet 
İnsan nasıl olsa katlanır.

Türkiye uçsuz bucaksız, ağacığım,
B u yerlerin havası bize yaram adı,
Kalkıp başka şehirlere gidelim  artık  
Ç are kalm adı.
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T A K L İT Ç İ Ş A İR L E R

Ç ağlan  gözden geçirin, kö tü  ve anlayışsız sanatçıların hep
ten  usta şairlerin paçalarına yapıştıklarını, onlara tebelleş ol
duklarını görürsünüz.

Bu taklitç iler en büyük hüneri kendi çaplarının üstündeki 
şairlerin yaratm alarını, çalışm alarını yinelem ekte ya da ak ta r
m akta bulurlar.

A ynı çağ içindeki sanat ürünlerinin gerek konu gerekse ya
pıtı işleyiş bakım ından biribirlerini andırm aları, hele kim ileri
nin ö rnek  belledikleri yapıtlardan ayırt edilem eyecek bir hale 
düşm eleri hep bu yaratm a yetersizliğine dayanır.

Buna karşılık kellifelli şairlerin de küçük şairlere öykün- 
m ekte ya da onları kovalam akta birincilerden hiç de aşağı kal
m adıkları söylenm elidir. B unlar durum ları bakım ından, örnek 
tu ttuk ları şiirin gerektiğinde kendilerinden aşırıldığı sanısını 
uyandırabileceklerini um duklarından, Tanrının günü, henüz 
üne kavuşm am ış sanat dergilerinde pırıldayan şiirlere m akas 
vurm ayı büyük bir başarıyla sürdürürler.

Bu kutsal görevi yalnız şairlerin değil rom ancıların, hikâye- 
cilerin, eleştirm enlerin  katında da izleyebiliriz. H ele eleştir
m enler, incelem e ya da eleştiri yapıyor yollu yorum lara zaten 
elverişli bulunan yazılarıyla, bu işi teknik bir konu sınırlarına 
u laştırm akta pek ustadırlar. G erçi kimi eleştirm en, düşünceyi 
kendisinden aşırm ış olduğu genç yazarın adını yazısına alm ak
la bir doğruluk dersi veriyora benzerse de aslında bu, kendini 
o genç yazarlarla karşılaştırm ak ve genç yazarı yere çaldıktan 
sonra bir punduna getirip kendisini yüceler yücesi ilan etm ek 
işine bir basam aktan başka bir şey değildir.
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D em ek, aynı çağ içine giren yapıtların  birbirine benzem esi 
kötü sanatçıların iyileri, büyüklerin  de küçükleri tam  b ir n a 
musluluk ve bağlılıkla kopya etm elerinden  ileri geliyor?

Hayır.
Bu taklitçiliğin yanı sıra, bir de kendi çağının güçlü, ya da 

güçsüz bütün  yapıtlarına dam gasını basan, yapıtların  dokunu
şunda kendisini belli eden bir dünya görüşünden, bir yaşam a 
üslubundan da laf açm ağa gerek vardır.

A m a, bu, apayrı bir sorun.
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ŞİİR İÇİN OKUL

Şiir okullarda öğrenilir.
Resim  de atölyelerde.
A m a bugün şiir üzerinde açıklam alara ve yorum lara giri

şen hiçbir okul tanım ıyoruz.
Evvelleri bu, m eslekte ilerlem iş usta şairlere düşermiş. 
Öyleyse her şeyi b ırakıp şiir okulları açalım  diyeceksiniz. 
Evet.
Y alnız benim  bu sözlerim den o soğuk, o öğretici koşuklar

dan yana olduğum  sanılm am ah.
Şiirin öylesi hiçbir yerde belletilm ez.
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SANAT VE MESLEK

B aşkaları da yazdı
Sanatçı sanatını m eslek haline getirm elidir.
R önesansın kazancı, çağımızın yoksulluğu işte burdan  geli

yor.
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M İL Y O N L A R IN  Ş İİR İ

Ç okları, m ilyonların tiyatrosu, m ilyonların şiiri diye tu ttu r
muş; sanatın  yığınlara, halka seslenm esi, gerektiğini savunup 
duruyorlar.

Bu gibilerin ne dem ek istediklerini iyice bildiklerini kabul 
etm ek hayli güç olm akla birlikte kimi nok talar üzerinde m e
ram ları anlaşılabilir.

M ilyonların şiiri, m ilyonların sanatından laf açanlar çokluk 
bu deyiş üzerinde anlaşm ış görünm üyorlar. Kimisi bu deyişle 
sanatın  yığınlarca anlaşılm asını önerirken  başkaları bunu, hal
kın dertlerin i, üzüntülerini ele alan sanat diye tanım lam aya 
kalkışıyorlar. B ir üçüncü çeşit savunucu ise geniş topluluklarca 
beğenilen, pohpohlanan  kitapların  o geniş toplulukların  d ert
lerini deşen yapıtlar olduğunu söylemeyi yeğliyorlar.

A ksaklık  açık o larak görünm ekted ir sanırım.
B ir kez, m ilyonların ya da üçlerin, beşlerin dertlerinden  laf 

açm ak sanatın  olanakları sorunuyla ilgilidir ki, bunun, sanatın  
değerlendirilm esi işi olan, m ilyonlara genişlem ek işiyle karıştı
rılmaması gerekir.

Sonra, sanatın  üç beşin mi, yoksa m ilyonların mı acı ve se
vinçlerini eşelem esi gerekeceği, sanata alan gösterm ek ve sa
nattan  o alan içinde at oynatm ayı istem ek anlam ına geleceği 
için bu, daha başlangıçta, sanatın  varlığına bir saldırganlığı ya 
da b ir saygısızlığı haber verm ektedir.

D em ek oluyor ki, m ilyonların sanatından yığınlara sesle
nen yapıtları anlayanlar, bu terim i m ilyonların dertleri karşılı
ğı tu tan lardan  daha sağlam  bir yolda ilerlem ektedirler.
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A L K IŞ L A N A N  Y A  D A  Y U H A L A N A N  Y A P IT L A R

Peki yığınlarca beğenilen, alkışlanan yapıt ne dem ektir?
Azlığın olsun, bir kişinin, iki kişinin olsun değerli bulup da 

çokların um ursam adığı yapıtları aşağılık mı sayıyoruz?
Sanım o ki, değerlendirm e işinin, yapıta alkış tu tan  ya da 

yuha çeken insanların sayısından çok daha değişik tem el üzeri
ne o turduğunun bilinm esi zam anı gelmiştir.

A m a çevrem ize bakarsanız, işler hiç de bu denli ele alın
m am aktadır. K alabalıkların beğenm eleri, hor görm eleri çok
luk sanat alanıyla ilgili olm ayan ölçülerle yürütülm ektedir. K a
labalıklar bir yapıta akıllarıyla değil de m urdarilikleriyle yak
laşmayı istiyorlar. Bu yüzden de sanat ürününün  tartılm ası, 
kan tara vurulm ası işinde çok yanıltıcı sonuçlara varıyorlar.

75



KANTAR SORUNU

D oğrusu, b ir yapıtın nesnel o larak  ölçülmesi, insanın, ken 
dinden, çevresinden gelen birtakım  önyargılardan, bilinçaltı 
verilerinden, değerlendirilm esi istenen yapıtla ilgisi olm ayan 
duygulardan ve daha bir sürü birinci derecedeki şaşırtm a araç
larından tem izlenm esiyle gerçekleşebileceği için, kendisini 
böyle bir dizi zorluğa sokm ası gerekeceği üzerinde bir düşün
ceye varm am ış olan halk, çoğu zam an, bir yapıtın iyisiyle kö tü 
sünü b irbirinden ayıram ayacak bir durum da bulunur. O nun 
için iyi bir kitabın kokusunu alm ak, ancak arıklaşm ış ve yüzyıl
lardan geçe geçe süzülmüş, incelmiş bir beğeniye göre ayarla
nan ve yanıltıcı birtakım  duygularla önyargılardan kendini 
k urtarm ak  başarısını elde eden  birkaç kişiye nasip olabiliyor.
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D E S C A R T E S ’IN  G Ö S T E R D İĞ İ Y O L

A laya alınm asın
Y eni bir şiire erişm ek isteyen h er ozan işe, sanattan  kuşku

lanm akla başlam alıdır.
D escartes gerçek arayıcılarına bu yolu daha on yedinci 

yüzyılda gösteriyordu.
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A R A Ş T IR M A  B İT E R  M İ?

Çoğu kim se “araştırm a” sözcüğünü hafife a lm aktan çekin
miyor.

Bu baylara göre “Sanat araştırm adır”, “Şair araştırm alar 
yapan kişidir” tüm celeri bir noktaya kadar anlam lıdır. O n ok
tadan sonra ise yapıt görünm elidir.

D oğrusunu ararsanız, bu bayların istedikleri çok ayrı bir 
şeydir. O nlar m otorla işleyen arabaya at koşm aya çabalıyorlar. 
İşin kötüsü kimi zam an bunda başarı da elde ediyorlar. A m a 
bunun, hem  kendilerini hem  de kendilerine inanm ak bahtsızlı
ğını gösterenleri aldatm aktan  başka bir işe yaradığı yok.

Sanat, sanat!
Sanatta araştırm anın  bitm esi değil sürgit olması düşünüle

bilir.
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YANLIŞ BİR SANI

Kimi sanatçılar da kendilerini sözcüklerin büyüsüne kap
tırm aktan  kurtaram ıyorlar.

B unlar herhangi b ir sözcüğü şiirlerinde güzel b ir biçim de 
kullanm ak dururken  çabalarını cicili bicili sözcükler araştırm a 
ve kullanm ada yitiriyorlar ki, bu da “Şiire şu sözcük girer, şu 
sözcük girm ez” yolundaki yanlış sanının bir başka kılıkla hâlâ 
perende attığım  gösteriyor.

A şağıdaki şiirde şairin; katır, A bdülkerim , Siirt, Beytüşşe- 
bab, çır çır gibi az kullanılm ış ya da hiç kullanılm am ış sözcük
lerden yararlanm aya kalkıştığı ve bununla okuyucu üzerinde 
bir tepeden  inm e etkisi uyandırm ak istediği açık o larak görül
m ektedir. H ele A bdülkerim , B eytüşşebab sözcüklerinin bir de 
çın çınlı b ir ses taşım ası bu sanıyı güçlendirecek nitelik tedir

Bozm uş âsâbım ı bindiğim  katır, 
Geceyi, orm anı kem iren çırçır, 
K atırcı A bdü lkerim ’in hikâyesi, 
H er taşın, her ağacın gölgesi, 
E trafa  bakınarak  gidiyoruz... 
Öyle b ir yere varm ış ki yolumuz; 
S iirt’le B eytüşşebab arası.
Bıçak açm ıyor ağzımızı.
D ağlar tekin  değil 
K öyler yakın değil 
Su m udur, rüzgâr m ıdır akan, 
Belirsiz aşağıdan...
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Kanlı bir hançer gibi çıkıyor ay,
Vay benim  vay halim e vay!
Sanki “du r!” diyecek bir yerden birisi 
Y a bu kurt sesi, ya bu kuş sesi!...

N edir, şairin, dizelerini düzerken şiiri yalnız bu yöne d a
yandırm am ış olması ve şiirin, sözcüklerden çok ayrı b ir şey ol
duğunu bilen bir anlayışla çalışmış bulunm ası şiiri ayakta tu ta 
bilm ektedir.
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G E R Ç E K  Ü Z E R İN E  Y Ö N T E M

Benim  bu yazdıklarım da birtakım  yanılm alar vardır.
Bunu, kendim  inanıyor değil de, böyle olduğunu sanacak

ların da çıkabileceğini ve böylelerinin çokça olacağını düşün
düğüm  için söylüyorum .

Öyle olsa da ne çıkar?
Birtakım  yanılm alara düşm eden gerçeğin kavranılm asına 

olanak var m ıdır?
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SAĞLAM BİR ŞİİRE ÖRNEK

R üştü  O n u r’un, gerçekten rahm etli R üştü O n u r’un şu 
“M em nuniyet” şiiri usum dan hiç çıkm ayan bir şiirdir :

B enden za rar gelm ez 
K ovanındaki arıya 
Y uvasındaki kuşa;
Ben kendi halim de yaşarım  
Şapkam ın altında.
Sebepsiz gülüşüm  caddelerde 
M em nuniyetim den;
Ve bu  çılgınlık delicesine 
İçim den geliyor.
Dilsiz değilim  susam an 
Ö yle ölüler gibi 
Bu güzel dünya ortasında.

B en bu şiiri, heceyle aruzun o bilinen seslerinden kendini 
kurtarm ış saydığım gibi, onda, özgür şiirlerin pek azma nasip 
olan bir sağlamlık da bulurum .

B undan başka; şairin, dizelerinde, yinelem elerle düş aşırı
lıklarına yer vermeyişi, ileri bir anlayışı ortaya koym aktadır.
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K U Ş K U C U L U K

G erçeğin ardından koşan bir sanatçı kuşkunun ışığı altında 
yürüyebilm elidir.

A m a kuşku, insanı gerçeğin yok sayılm asına değil, gerçe
ğin karşısında başka gerçekler de bulunduğu sonucuna gö tür
düğü süre güzel ve yararlıdır.

Kuşkuculuğu M ontaigne de böyle anlıyordu.
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D İZ E L E R

Bir dize nedir, yaşantılar mı?
G öz kırpm adan karşılık veriyorum  : evet.
A m a dizenin m eydana gelebilm esi için yaşantıların canlılı

ğını, etki gücünü yitirm esi, daha doğrusu canlılığını, etki gücü
nü sanatçının kafasında yer alan evrene aktarm ası beklenm eli
dir. Bu da duyguların bizi avuçlarının içine aldığı, gönlüm üze, 
zihnim ize baskı yaptığı süre, bizim sağlam  dize adına bir şey 
kurm am ıza olanak olmadığı anlam ına gelir.

Y aşantılar bize, hiç mi hiç, egem en durum da bulunm am a
lıdır.

İstenilecek şey O nları, bizim buyruğum uz altında tu tab il
m ektir.

D oğrusu yaşantılarına tu tsak  âşık kişilerin, gerçek âşık ki
şilerin, o rtaya büyük bir yapıt koyabilecekleri düşünülem ez. 
Bu gibilerin yazılarında rastlanılan yer yer renklilik ve gönül 
zenginliği belirtileri yapıtın bü tününü  kaplayan ölçüsüzlük ve 
oransızlık yanında küçük bir ışık o lm aktan ileri gidemez.

C hoderlos de Laclos’nun Tehlikeli A lakalar'ı yazarken 
âşık olm adığını yani aşkının ya da aşklarının coşkularına kapıl
m adığını biz bu rom anın  çok içli b ir sevi rom anı o luşundan çı
karıyoruz.

M m e de L afayette için de aynı şeyi söyleyebiliriz.9

(9) D uygulara  egem en  o lm ak  gerek tiğ i düşüncesine yabancı kalm ayan  F ra n 
sız ozan la rın d an  M ax Jacob , aslan yürek li M ax Jacob , B ir Üniversiteliye ö ğ ü tle r  
adlı k itab ın d a  anlayışlı o lab ilm ek  için acı çekm ek  am a bu  acıya da  egem en  olm ak 
gerek tiğ i düşüncesin i savunur.
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E N D A Z E Y İ A Ş A N  Ö V G Ü

Ö vgünün bir endazesi olduğu ve bunun övülen şiirin değe
riyle sınırlı bulunduğu herkesçe bilinen bir gerçektir değil mi?

N erdeee?
Yazılmış eleştiri ya da övgüleri gözden geçirin, bunların  ya

kıtın nesnel değeri yerine övgücü ya da sövgücünün özel duy
gu ya da eğilimlerini belirttiğini görürsünüz.

Oysa, ö te yanda bir şiire bel bağlam ak için onun, m akbul 
sayılan anlayıcılar değil, herhangi bir kimse tarafından  övül
müş olm asını bekleyen binlerce okuyucu vardır.
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BİR ŞARKI

“Şiire şu sözcük girer, şu sözcük girm ez” yolundaki yanlış 
sanı şiiri b ir konu sananların  görüşüne dayanır.

Oysa, şiirin bir bü tün  ya da bağımsız ve özel biçimli bir ya
pı olduğu düşünülecek olursa bü tünün dışında başka bir nes
neyle ilgilenm ek gerekeceği ya da ilgilenme durum unda bunun 
sanat ürününün anlam ını etkileyeceği kolaylıkla kabul edilebi
lir.

Şiirin bü tününü  unutm aya yönelen çırpınışlar bir vazo ya 
da testinin ortaya koyduğu biçim ya da anlam la değil de vazo 
ya da testinin çok berisinde kalan ve o biçim ya da anlam la hiç 
de alışverişi olm ayan pişm iş-toprak ya da kille didişm eye ben 
zer.

Vazo ya da testi konusunda kim senin kilden ya da pişmiş- 
top rak tan  söz etm esi beklenm ediği halde şiir üzerinde sözcük
lerden laf açılması onların  bir başlarına da bir anlam  taşım ala
rından ileri gelm ektedir elbet.

S özgelişi:
“Ö m rüm  seni sevm ekle nihayet bu lacaktır.” dizesinde “ni

hayet bu lm ak” fiilindeki anlam ın, bir başına ele alınırsa, “Ö m 
rüm  seni sevm ekle nihayet bu lacaktır.” dizesinden çıkan an 
lam la hiçbir girdisi çıktısı yoktur.

B uradaki anlam  dizeyi yapan o beş sözcüğün çok üstüne ya 
da çok ilerisine geçebildiği halde gerek “nihayet bu lm ak” söz
cüğünün gerekse öbür sözcüklerin bir başına olan anlam ları 
çok ayrı bir düzeni, alanı ilgilendirir.

B ütün bunlara karşılık ozanın sözcüklere yüz verm eyen bir 
insan olduğu da sanılm am alıdır. Şair sözcüklerle ilgilenir. D a
hası, sadece onlarla ilgilenir. A m a bu ilgi şiirin bütününü kav
rayan çalışm alar açısından olabilir ancak.
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G E N E  D E Ğ İR M E N  Ü Z E R İN E

Sanattan  anlam ak, gerçekten, üç beş kişiden öteye geçem i
yor.

Sanat ü rününü değerlendirirken yanılm alara, sapıtm alara 
kapılm am ak için b ir beğeni ve sanat eğitim inden geçm ek ge
rektiğine sadece bu üç beş kişi inanıyor çünkü.

A m a, üç beş kişinin beğenisine göre ayarlanm ış bir yapıtın 
da öyle halkı eğlendirecek, avutacak, bir yönü pek yoktur de
nilebilir. Bu bakım dan V alery’nin b ir şiiri, Shaw’ın b ir oyunu 
belli bir okunm a sınırını hiç mi hiç aşam ayacaktır. Z aten  bu ya
pıtların kalabalıklarca beğenilm esini istem ek de yapıtın kö tü 
lüğünü, kaknem liğini peşin o larak  kabul etm ekle b ird ir.10

N edir D on K işot gibi, K a ra m a zo f Kardeşler gibi büyük sa- 
vılarca okunan kitap lar da değerli olabiliyorlar. Yalnız bunla
rın yığınlarca beğenilm esi, onların  gerçekten  seviyeli olm ala
rından çok, halkı oyalayacak yöntem i de içerm elerine dayan
m aktadır.

Kaldı ki, kalabalığın o yapıtları beğenisi ile azlığın beğeni
si arasında da ayrılık vardır. Y ığınlar, D on K işot’un değirm ene 
saldırması karşısında kaba kaba sırıtm aya hazırlanırken, azlık, 
o olayda, insanlığı kem iren dertlerin  depreştiğini görm esini bi
lir.

(10) X V III. yüzyıl papazlarından  A b b é  P rév o st'n u n  o eşsiz sevda rom anı M a
non  Lescaut için G id e ’in “ Bu k ilap  karşısında bir rahatsızlık  duyuyorum , çok oku- 
\ ueusu var."  dem esi de bu değil mi?
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SANATIN KENDİ YASALARI

H er sanat ürününün başlangıcında bir öndüşünce vardır.
Yapıtın tabanını bu öndüşünce oluşturur am a yapıt bü tün 

lenip b ittik ten  sonra ondan, hiç mi hiç, iz kalmaz. Kalsa da bu
nun o öndüşünce ile pek ilgisi yoktur.

D enilebilir ki, sanat ü rününün taşm a ya da harcına bağlan
m ayan birtakım  yasaları, kuralları vardır.

Şiirin kuruluş anında beliren öndüşüncenin, sonraları nasıl 
kılık değiştirdiğini, dahası, kimi zam an nasıl tanınm ayacak du 
rum a geldiğini canlandırm ak için, burada B ehçet N ecatigil’in 
şiir araştırm alarından  birkaç örnek  verm eyi yararlı bulurum . 
“Ö lü U tan ıyor” adlı şiirin kulisinden derlediğim  aşağıdaki üç 
parça bize adı geçen şiirin yaratılış seyrini biraz olsun göster
m ektedir. Üçüncü parça şiirin son ve bitmiş biçimidir.

Birinci biçim

Elim  hiçbir işe yatm adı öm rüm ce 
Başınıza kaldım  
Şimdi öldüm , cenazem e gelince 
Kalkm ası lazım.

B ütün öm rüm  sizleri sıkıntıya sokm akla geçti
B ir angarya adeta
İşte şimdi öldüm , yatakta..
Y ine başınıza kaldım  belli

Elim  hiçbir işe yatm adı 
Y aşadım  sayenizde
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Siz güzel ve faydalı..
M innetle doluyum  hepinize.

Sağlığımda ayrı çektiniz.
Ö lüm üm de ayrı 
Bu son zahm etiniz 
Y apıverin bari.

İkinci biçim

Elim hiçbir işe yatm adı 
Faydasız bir öm ür sürdüm  
Siz de olm asaydınız 
A çlıktan ölürdüm .

Sırtınıza bir yük oldum  adeta 
Ö ldüm , yine size düştü derdi 
Bir yardım ınız daha lazım şimdi 
Size zahm et son defa.

Üçüncü biçim

Elim  hiçbir işe yatm adı,
Ö m ür sürdüm  faydasız.
Yaşam az, ölürdüm  
Siz olmasanız.

Pek çoğunuz benim  için sıkıntıya girdi, 
Sırtınızda yük gibiydim adeta.
Bir yardım ınız daha lazım şimdi 
Size zahm et, son defa.

O rm anlardan  odunum u getirdiğiniz gibi, 
F ırınlarda ham urum u pişirdiğiniz gibi, 
Lütfen beni m ezarım a bırakıverin 
Bildiğiniz gibi.
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İLKELERİN ROLÜ

Kim ileri şiir yazm ak için böyle uzayıp giden birtakım  ilke
lerin gereksizliğine inanabilir. D oğrusu, ben burada şiiri kolay 
yazılır bir hale getirm eye değil, zorluğuna işarete çabalıyo-

(11) B urada  "E vlilik  n ed ir?" , " H e r  genç kız ne le r b ilm elid ir?” tü rü n d en  b a 
yağılığı kend ilerine am aç ed inen  b irtak ım  k itap ların  da  hiç değilse sorun ları gün 
ışığına çıkarm ak  b ak ım ından  yararla rı bulunacağı kabul ed ilm elid ir. İlke lere  bu 
açıdan bakm ak , onların  daha  hoşgörüyle karşılanm asına yarayabilir.
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K E N D İ Ç A Ğ IN I Y A Ş A M A K

Bir sanatçı ancak kendi çağını yaşam akla yeni bir sanata 
varabilir.

A m a kendi çağını yaşam ak, zam anının beğenisine, düşünü
şüne sıkı sıkıya bağlanm akla değil de, eski çağların beğenisine, 
düşünüşüne aldırm am akla olur.
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EĞLENCE ARAYAN HALK

Kimi de, sanat ürünü hem  değerli olsun, hem  de halkın il
gisini uyanık tutsun diyor.

Bence bu düşünce de tem elsizdir.
İlkin, şundan : Sanatçı halkı oyalam akla yüküm lü değildir. 

Sanatçının halkı güldürm ek gibi bir düşüncesi olması, onun sa
nat kurallarını, sanat ilkelerini bir yana bırakm ası dem ektir. 
Sonra şundan H alkın sanat ü rününü anlam adan, ondan hoş
lanm ası isteniliyorsa, bu da boşuna bir yorgunluktur.

H alkın daha çok eğlenebileceği şeyler vardır.
B urada bir rom an için söylenmiş bir sözü hatırlıyorum  
“Eğlenm ek isteyenler başka yana!”
Evet başka yakalara.
A m a azlığın, G id e’in deyişiyle E fendi A dam lar’ın, sınırı il

le genişlesin denilecekse, yapılacak iş çok başkadır :
Yığınları da sanat ve beğeni eğitim inden geçirm ek.
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A L M A N  U S U L U  V E  N IE T Z S C H E

Bir nokta daha
Sanatın halka doğru genişlem esini isteyenler de gene eleş

tirm enler, aydınlardır. M ilyonlar kendi adlarına yapılan ta rtış
m alara, sövüşm elere bana mısın dem eden yaşam aktadırlar.

N ietzsche, A lm an ulusunun budalılığını dünyanın dö rt bir 
bucağına bangır bangır yayarken, A lm an ulusu, değil Nietzsc- 
h e ’in sözlerini N ietzsche’nin kendisini bile sezinleyem eyecek 
kadar dom uz etine ve birasına göm ülm üştü.
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ŞAİRİN KİŞİLİĞİ

Şair, gerçeğin bir yorum una, o rtada dolaşan dille söylem ek 
gerekirse, tefsirine ulaşmış kişidir. G erçeğe belli bir açıdan d e 
ğil, herhagi bir aralık tan  bile bakm asını becerem eyen bir ad a
m a nasıl sanatçı denileceğini benim  aklım  alm az doğrusu.

Aynı nedene dayanarak, “D üşünceleri ne olursa olsun, şa
irlerin öyle bir içgüdüleri vardır ki, bu doğru yolu bulm ak ve 
sağlam şiire varm akta onları her zam an için destek ler” diyen
lerin, yani o şairin kişiliğine inanm ayanların  sözlerini de yersiz 
bulurum  ben.

Şu, kabul edilm eli ki, renkler, sesler, ta tlar dünyasıyla ilgi
li açık ve seçik düşünceleri bulunm ayan bir insanın sade suya 
bulguru, aşure diye önüm üze sürm esi hiç de olanaksız değildir.
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Ö L Ç Ü

Bir sanat ü rününde gereksiz olan da gerekli olan kadar ge
reklidir.

Yalnız gereksiz olanın b ir yerde durm ası, bir yerde bitm e
si gerekir ki usta sanatçı işte bunu  bilendir.

A m a kimi sanat ürünleri de salt gereksiz öğelerle dolup 
taştığı için güzel adına hak kazanm ışlardır.

Şu “Kırk İkindi Y a ğ m u rla r ın ı okuyalım

Sabahları âşık değilim dedim  
H akikaten  de öyleyimdir.
H er sabah rahat neşeli olurum  
H atta  sesim e bakm adan tü rkü  söylerim

H erkes gibi işime giderim  ben de 
Çalışm ak sanki özlediğim  bir şeydir 
Sonra yavaş yavaş o aklım a gelir 
H avam  bulu tlan ır gitgide.

Peşinde koşm aktan yorgun düşerim .
Çekilm ez olur artık  şehir 
Bilirim şimdi kırlarda 
Bir hayvan sakince suya eğilmiştir 
T ren ler geçip giderken küçük kuşlar 
D urm adan  yer değiştirir telgraf tellerinde.

Necati C um alı’nın yazdığı bu şiir yukarda söylediklerim e 
uym uyor m u?
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K O L A Y  Ş İİR

Kim ileri de, kolay yazılmış, dam gasıyla, kimi şiirlerin yüzü
ne kara çalm ak istiyorlar.

Oysa A hm et M uhip D ran as’ın şu “A tlıkarınca” şiirinden 
de anlaşılacağı üzere, kolay yazılmış duygusunu veren şiirler, 
gerçekte, büyük bir çaba, büyük bir em ekle dokunm uşlardır

N e çektik böyle gülünceyedek 
E h işte şeniz hep bu düğünde 
Karım  şen bir deliler evinde 
Y irm isinde hem şirem  V an’da 
Babam  tah ta  tezgâhının üstünde 
B en bir hayal atının sırtında 
Ve anam  m ahzun ölünceyedek..

Kolay yazılan şiirler bu ve bu  gibiler değil, zorum su bir çeş
ni taşıyanlardır.
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COŞKULAR

Şiir coşkuyla yazılmaz.
Coşkuyla yazılmış etkisini uyandıran şiirler bile hesaplı bir 

düşünce, hesaplı bir duyguyla düzülm üştür.
G erçeği şu ki ozanlar, coşkuyu duyularıyla değil uslarıyla 

kavram ak istem eği yeğlerler.
C oşkunun yeri; günah çıkartm a ya da evlenm e önerisi yap

ına gibi yürek hoplatıcı sahnelerdedir ancak.
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M A K B E R

Benim  “G üzin” üzerine yazdığım şiirlerin güzel daha doğ
rusu o kadar güzel olm am asının nedeni de budur.

O  şiirlerin kimi dizelerindeki korkunç başarısızlık, benim  o 
şiirleri yazdığım zam anki coşkularım ın bir sanat ü rününü yok 
edecek kadar güçlü oluşuna dayanm aktadır.

H âm id’in M akber 'i için de aynı şeyi söyleyebiliriz.
M akber'e  boğucu bir hava veren “haşiv”lerle “zaafı te- 

l i f ’lerin, gönül kabarm aların ın  şairin yakasına yapıştığı an lar
da çiziştirilmiş olduğunu kabul etm ek hiç de yanlış değildir. Ki
tabın inci gibi parıldayan dizelerini ise H am id, duygularının 
baskısından kurtu lduğu o m utlu saatlerinde yaratm ış olm alı
dır.

Z a ten  M akber'in, Fatm a H anım ’ın ölüm ünden çok önce 
yazılmaya başlanm ası; bu, şiiri tragedya sanan şairin, ölüm ün 
insana verebileceği derin  coşkularla sarsılm aya hiç de n iyetlen
memiş olduğunu açık bir biçim de belli etm ektedir.

98



İYİ DUYGULAR

C oşkunun yanı sıra bir de “iyi duygular” gözden geçirilm e
lidir.

İyi duygularla kötü  edebiyat yapılacağını Fransız yazarı 
A ndré G ide söyler.

Yalnız bu sözden bir yap ıtta iyi duyguların bulunm am ası 
gerektiği sonucu çıkarılm am alıdır. B urada salt iyi duygulara 
yer verip sanatı um ursam adan yazı çiziştirenler suçlandırılm ak 
istenm ektedir.

Y oksa yurtseverlik, onurluluk, ağırbaşlılık ya da duygulu
luk ile dolup taşmış k itap lar çoktur. Böyleleri daha çoktur.
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O K U R L A R  V E  E L E Ş T İR M E N L E R , ŞU  B E N C İL  
Y A R A T IK L A R

O kurların  edebiyat ürününü değerlendirm e işinde hiçbir 
sağlam  tem ele dayanm adıkları artık  açıkça söylenm elidir.

B u gibiler şiir ya da rom ana eğlence gözüyle baktık ları gi
bi onlarda, doğruluğu kendilerince bellenm iş düşüncelerin, o r
ta malı sözlerin yinelenm esine de pek d ikkat ederler.

O kurların  bu tu tum u kolaylıkla açıklanabilir. O nlar kendi 
düşüncelerine sanat yapıtlarında rastlam akla bu düşüncelere 
kendilerinin daha önce varm ış olduklarını düşünerek  sonsuz 
bir haz duyarlar. O ysa kendi görüşlerine uymayan düşünceler 
kendi uslarına bir saldırışı ya da bir saygısızlığı dile getirm esi 
ya da hiç olm azsa böyle bir olasılığı taşıması bakım ından bu 
bayları haklı o larak fitil etm ektedir.

O kuyucu bencildir, kendini beğenm iştir.
O  sanat yapıtı karşısında bile kendinden bir şey verm ek is

tem ez.
Sanat ü rünü önünde boyun eğm enin onur kırıcı olduğunu 

okuyucu, kendi küçük ruh hesaplarına dayanarak çok önceden 
görm üştür.

E leştirm en de böyledir.
E leştirm enin  beğeneceği b ir yapıt çokluk kendi ününe ve 

çıkarına dokunm ayan ve okunduğu zam an anlaşılm asında zor
luk bulunm ayan orta  çapta k itaplardır.

K endilerini beğenm e, sanatçıyı da beğendirm e durum unda 
gören eleştirm enler kendi anlayış ve beğenilerini aşan bir ya
pıtla karşılaşabilecekleri olasılığını hiç mi hiç kabullenm ek is
tem ezler. D oğrusu şu ki, okuyucu katında olsun, eleştirm en 
katında olsun aşağının bayağısı bir yapıt karalayan am a okuyu
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cu ya da eleştirm eni şakşaklam aktan  geri kalm ayan sanatçı(l), 
ince bir zekâ ile örülm üş bir k itap  yazan am a okuyucu da ya da 
eleştirm en denilen bencil yaratık ların  sersem liklerini ve an la
yışsızlıklarını yüzlerine vurm aktan  çekinm eyen sanatçıdan yeğ 
tu tu lu r.12

(12) P ascal’ın “O n lar b ilm edik leri şeye sövgü y ağd ırıyo rlar” sözünü  şu rac ık 
ta  anm am a izin b uyru lu r m u?..
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SANAT VE MODA

Şim dilerde sanatın  m oda olduğu ve her çağın kendi sanatı 
bulunduğu kale alınm ak istenm iyor. B unun nedeni o rtada 

M oda sözcüğüyle hafiflikler, bayağılıklar, tatsızlıklar an la
şılıyor çoğu kez.

Oysa m oda; sanatın  ya da belli b ir çağ sanatının öyle uzun 
boylu tutunam ayacağına işaret yolunda kullanılm aktadır.

D oğrusu, sınırı çizilmiş bir çağ içindeki sanatın  sürgit o la
cağını, yani yüzyıllara doğru taşacağını sanm ak çokça iyimser 
olm ak ve burnu  havalarda dolaşm akla birdir.

Beğeni dediğim iz şey, yani zevk, insanlara göre değiştikten 
sonra, kuşaklara göre haydi haydi değişir. Böyle olunca da b e
ğenisi başkalaşm ış ya da yepyeni bir alana kaymış bir top lum 
dan, eski beğeniye uyularak yazılmış yapıtları baştacı etm esini 
nasıl isteyebiliriz?
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Ç A L IK U Ş U

Sanatın özüyle ilgilenenlere, m am utlar, p terodak tilüsler gi
bi soyu o rtadan  silinmiş yaratık lar gözüyle bakılırsa yeridir ha
ni.

Sanatın özü.
Başını çevirip de bununla aşna fişnelik eden kaldı mı ki?
H em en hem en hepim iz, yapıtta, şundan ya da bundan laf 

açılmış olm asını ya da olm am asını yapıtın başarıya ulaşıp ulaş
m am asından yeğ tutuyoruz. Y apıtın , ötesine, berisine takılm a
yıp bize estetik  bir haz verip verm ediğine bakm ak hiçbirimizin 
aklına gelmiyor.

D ağarcıklarım ızı yoklayalım ; R eşat N uri’nin Ç alıkuşu 'nu 
F erid e’nin çileli yaşantılar içinde kıvranm asından sevdiğimizi 
görürüz.1'

(13) B en, şiirlerim de, kendi adım ı kullandığım  vakit, ban a  k ızanların  sayısı
nın bir hayli kabarık  o luşu , işte bu, es te tik  haz den ilen  şeye kulak asm ayıp, sanat 
ü rü n ü n ü  salt konusuyla ö lçen lerin  çoğunluk ta  o lm asındandır.

İşi an layıp  da, kafakâğ ıd ım daki ad yerine “ H acivat" adını kullanm ağa başla
yınca bun la rd an  bir bö lüğünün  yatıştığını gördüm . Y atışm ayan b ir bö lük  o k u r ise, 
şiirlerim de k ızacak dah a  başka yerler bu lm ak la  ya da y um urtlam ak ta  gecikm edi. 
B enim  bu ilke ler k itab ında  da  sık sık kendi şiirlerim den  ya da kendi başım a g e len 
lerden  açışım  birçok ların ı s in irlend irecek tir sanırım .

N e yapayım  ki, en çok kendi şiirlerim i ve kendim i biliyorum ; düşüncelerim i 
d oğ ru lam ak  için ö rn ek  getirm ek  gerekliğ i zam an  da, dilim e, ilk, o n la r  tak ılıyorlar.
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G Ü Z E L  S Ö Z C Ü K L E R  Y A P IC IL IĞ I

B enim  ilkelerde savunduğum  düşüncelere bakarak  şiiri 
“G üzel Sözcükler Yapıcılığı” ile bir tu ttuğum  sanılm am alıdır.

“G üzel Sözcükler Yapıcılığı” divan şairleriyle hececilerin 
büyük bir d ikkat ve gösterişle ele aldığı boş ve kof b ir sanattır.
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M A V İ K U Ş

B aşka bir ilkede de yazdım  :
Y apıtlar “gerçekten daha gerçek” olm aya bakm alıdır.
G erçek ten  daha gerçeği ya da sadece gerçeği ele geçirm e

miş yapıtlar, uydurukluktan öteye geçem ezler.
B ir hayaller ve düşler dünyası üzerine o turtu lm uş gibi gö

rünen  M aurice M aeterlinck’in M avi K u ş 'u  tü ründen  yaratılar 
bile, tem elini araştırın , gerçeği bir simge içinde verm eye çalı
şırlar. Böylelerinin gerçekten uzaklaştıklarını söylem ek h ak 
sızlıkların en büyüğüdür.
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SOLUK SORUNU

Kimi sanatçı nefesli oluşunu belirten  b ir yapıt o rtaya koy
d uk tan  sonra artık  her türlü  çalışm anın sona erdiğini sanıyor.

Bu durum  ise bu gibileri az zam anda yeteneklerini yitirm e
ye ve edeb iyattan  ayrılm aya götürüyor.

D em ek sırf kum aşı olduğunu belirtm ek yeterli değil.
Evet, sanatçı buna bir de çalışmasını katm alıd ır.14

(14) Bu söylediğim iz du rum a d ü şüp  de  edeb iyatın  yakasını sa lıverm ek inceli
ğini g öste rem eyen ler, çokluk. B alzac'ın  bir rom an ındak i benzerleri gibi, ö m ü rle ri
nin son günlerin i, gençlere  öğüt verm eye, yol göste rm eye bağ lıyorlar ki bu da  b u 
lanık sudaki balık  avını daha  içinden çıkılm az sonuç lara  sü rüklüyor.
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SANATTA EKSİKLİK

Şiirin tam  biçimini alması, olgunlaşm ası hiçbir vakit bek le
nemez.

İyi bir şiir bile, her zam an için kimi eksiklikler taşır.
A m a bu eksiklikler, şiire hiç de kötü  dedirtecek  o randa ol

m am alıdır.
G enç yaşta ölen am a çok uzun öm ürlü şiirler yazmış olan 

M uzaffer Tayyip U slu’nun şu aşağıdaki şiirinde kimi tökezle
m eler kimi cılızlıklar vardır herhalde.

Sözgelişi yedinci, sekizinci ve dokuzuncu dizelerde “ için” 
sözcüğünün üç kez yinelenm iş olm ası kaçınılm ası gereken bir 
kusur o larak belirm ektedir.

A m a şiiri okuyun, göreceksiniz ki pek az şiire nasip olan 
bir tatlılık sizi, daha ilk dizeden, ne diyorum , ilk sözcükten sar
m aya b aş lay acak tır:

Bilmelisiniz ki insan kardeşlerim
D eniz denilen bir şey vardır yeryüzünde
Ve gökyüzü m avidir ekseriya
Sonra aklınızda bulunsun
Ne olur ne olmaz
A klınızda bulunsun
Yalnız yaşam ak için geldik bu dünyaya
Başka hiçbir şey için değil
M esut olabilm em iz içindir
Ne varsa bu dünyada
G ökyüzünden tu tun da
A ğaçların meyvesine
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H atta  gölgesine varıncaya kadar 
Ne varsa bu dünyada 
M esut olabilm em iz içindir 
A klınızda bulunsun.
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H O M E R O S ’U N  A C IK L I D U R U M U

Sanatın  m oda olduğunu herkes biliyor.
G elgelelim  birçokları edebiyat tarihleriyle m üzelerin ne 

işe yarayacağını kestirem edikleri için bu düşünceye yanaşm ak 
istem iyorlar.

Oysa, edebiyat kitapların ın  yalanlarla, hiç değilse yanılm a
larla dolu olduğu ve m üzelere giren yapıtların  daha çok rast
lantılara ve dostluklara bağlı kaldığı düşünülür ve H om eros, 
D an te  gibi ululukları sanat tarihlerince ayyuka çıkarılan ozan
ları bugün kaç kişinin okuduğu hesaplanırsa bu  konu yüzün
den kafalarda belirecek duraksam aların  pek öyle ipe sapa ge
lir şeyler olm adıkları kolayca m eydana çıkabilir.

Şunu gerçek bellem eli ki, okuyucu, eline aldığı b ir öykü ya 
da resim de, ilk kendi çevresini görm ek, kendini an latan  bir 
renk, bir eşya ya da bir yaşam parçasını sezm ek ister. K endi ça
ğını dolduran  aşklar, cinayetler, evlilikler, para  dalavereleri ne 
kadar değersiz ve yüz kızartıcı bir dille anlatılm ış olursa olsun, 
kendi çağının dışında geçmiş olaylardan çok sarar onu.

U zağa gitmeyelim. H om eros’un bugünkü acılı durum unu 
O diseus’un sırtında bir serj ya da m ulin, altında da bir O ldsm o- 
bile bulunm ayışı hazırlam ıştır.
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U S İL E  G Ö N Ü L

Çoğu yazarlar usa, hazzın kaynakları arasında en geniş ye
ri ayırm aktan çekindikleri gibi ruhu, gönlün ve usun üstünde 
bir veriymiş gibi gösterm ek heveslisidirler.

E dgar A ilen Poe da bunlardan  biridir.
Bu A m erikan  ozanı, şiirin alanını, her nedense, kalbin sar

hoşluğu adını verdiği tu tkudan  ve usun bir kanışı o larak tan ım 
ladığı gerçekten sıyırıp, ruhun esriklik haline bağlanm aya çalı
şır.

Ben bunu hiç anlam am ışım dır.
însan  nasıl olur da, bü tün  beden  parçaların ın  hesabını ken 

di bağrında toplayan usu; gönlün, ruhun buyruğunda görür? 
Nasıl, nasıl?
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H E G E L ’İN  Y A N IL G IS I

Kimi okurlar da benim  bu söylediklerim de yer yer çelişki
lere rastlanıldığım  düşünebilir.

G erçeği şu ki böyle her yönü kavram ak isteyen bir k itap ta 
çelişkiye düşm em ek adam akıllı zordur. A m a burada karşıt 
kavram ları pek başka bir anlayışla ele alm ak ve onların  b irb ir
lerini yalanladığı değil birbirlerini bütünlediği sonucuna var
m ak daha yerinde olur.

H em  bu denli bir davranış içinde olan herkes, H egel gibi 
ayrı kavram lara, karşıt kavram  gözüyle bakm ak yanılgısından 
da kendini koruyabilir.
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