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Hikâyenin Ağırlaştırılmış Zamanı: Şiir

Mehmet Can DOĞ AN

Başlığın işaret ettiği gibi, düzyazı metin olarak şiire yaklaşan veya şiirsel diye be-
lirlenen hikâye (öykü), gözettiği formun anlatım özelliğiyle ayrışır. Bu da hikâyedeki 
şiirin bir üslup özelliği ile belirginleştiğini bildirir. Düzyazının kanon tarafından be-
lirlenmiş anlatım özelliklerinin dışına çıkıldığında, metin çağrışımlara bağlı biçimde 
genişleyip zenginleştiğinde / yoğunlaştığında, konu üzerinden iletilen mesajlar gizle-
nerek belirsizleştirildiğinde, metaforlarla anlamsal ilişkiler dallanıp budaklandığında, 
simgelerle veya motiflerle metne farklı bir ritim / akış kazandırıldığında, kısaca metin 
ele avuca sığmaz bir hâl aldığında şiirsellikten, şiirsel anlatımdan, şiirsel anlatıdan, 
şiir gibilikten söz edilmektedir. Her ne olarak belirlenirse belirlensin düzyazının şiirle 
bağını kuran özellik, gösterge biliminin terimiyle söylenecek olursa, dizisel (paradig-
matik) oluştan çok, dizimsel (sentagmatik) oluşta açığa çıkar. Dilin şiirsel (poetik) 
işlevi bu süreçte gerçekleşir. “Şiirsel işlev, eş değerlik ilkesini seçme ekseninden bir-
leştirme eksenine aktarır.”1 Dizimselliği bildiren birleştirme sürecinde dilin yazara 
göre kullanımı, başka bir deyişle üslup belirleyici olduğundan düzyazıdaki (bağlama 
göre özellikle hikâyedeki) şiirsellik, cümle düzeyinde özgün bağdaştırmalarla sağ-
lanır. Cümle ötesi düzlemde, yani cümlelerden kurulu metinde ise özgün bağdaştır-
malarla oluşan imge(ler), metne yoğunluk katarak onu dikey biçimde derinleştirir, 
yatay olarak genişletir. Dolayısıyla metnin boyutu ve buna bağlı olarak algısı değişir. 
Örneğin, bir hikâye metninin bir biriminin “Bir kırlangıç, güneşte, sapanla fırlatılmış 
siyah bir çakıl tehdidiyle parladı.” şeklinde gelen ilk cümlesindeki “kırlangıç”, kuş 
olmanın ötesinde bir anlam ve irade kazanır. Elbette, eylem kırlangıcındır; ama ona 
yeni bir irade atfeden metnin anlatıcısı, dolayısıyla onu canlandıran yazar, farklı bir 
bakışla yeni bir yorum getirmektedir. Bu, dilin imkânları içinden geliştirilmiş bir yo-
rumdur. Sonraki cümleler, buradaki metaforu izleyerek metnin şiirselliğini korur ve 
güçlendirir:

“Yaklaştıkça büyüdü, zarif kanatlarını açtı, hızının önünde genişleyen sessizliğe 
doğru indi. Küçük kanatlar bir lahza, sanki bir Japon paravanasındaki yerini arı-

1 Roman Jakobson, “Dilbilim ve Yazınbilim”, Çeviren: Ahmet Kocaman. İçinde: Dilbilim ve 
Göstergebilim Kuramları, Mehmet Rifat, YAZKO Yayınları, İstanbul, 1983, s. 57.
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yormuş gibi, suyu yaladılar; sonra 
gölgesi kendi gagasından aynı hızla 
uzaklaştı. Suyun yüzünde boş bıraktı-
ğı yerden bir kurbağa başını çıkardı; 
uzakta gecikmiş bir sabahın mahmur-
luğuyla öten bir horozu dinledi.”2

Metinde geçen “hızının önünde 
genişleyen sessizlik”, “sanki bir Japon 
paravanasındaki yerini arıyormuş 
gibi, suyu yala[yıp]” geçen “küçük 
kanatlar”, kazandı(rıldı)kları yeni 
irade ile metaforu sürdürür. Bu arada su 
da bir “Japon paravanası”na benzetilir. 
Anlatıcı, öyle bir dikkatle bakar ki 
kırlangıcın gölgesinde gagasını ve 
kanatlarını ayırt ettiği gibi, bunların 
ne kadarlık bir sürede birbirinden 
uzaklaştığını da görmemizi bekler. 
Tam da okuyucunun bakmasını 
beklediği yerde bir kurbağa belirir. 
Bu da öyle bir kurbağadır ki uzaktan 
gelen bir sese kulak kabartır ve bu sesin “gecikmiş bir sabahın mahmurluğuyla öten 
bir horoz”dan geldiğini anlar. Bu, “Teslim” adlı hikâyede anlatıcının metnin figürü 
Emin Bey’in gözünü ve elbette kulağını da kullanarak aktardığı bir sahnedir. Ama 
gerçekten hareketi (aksiyonu) gösteren bir sahne midir bu, yoksa onu durduran bir 
betimleme midir? Yazar, anlatıcı ile metnin figürünü iç içe geçirerek muhtemelen 
bir Japon estampında (oyma baskısında) gördüğü bir manzarayı aktarmıştır. Hikâyeli 
bir görsel objeyi, sözel olarak dönüştürürken onda bulduğu şiiri metaforlarla ve 
benzetmelerle taşımış; böylece hikâye metni içindeki sıradan bir görüntü, neredeyse 
fantastik bir hava kazanmıştır. Metnin imge ve benzetmelerle şiire dönüştüğünün 
fark edilmesini bekleyen ve bu yönüyle de anılan birimi fantastiğe iyice yaklaştıran 
anlatıcı, bu birimin kurmaca içindeki işlevinin betimlemeyle gelen ara değil, figürün 
dünyasını anlamayı sağlayan bir sahne olduğunu şu sözlerle destekler:

“Emin Bey bataklığın şiirinden kurtulmak için başını kaldırdı; gökyüzü aynı de-
ğişmezlik rüyası içindeydi. Güneş büyük, beyaz, iyi cilâlı muşambalar gibi her şeyi 
sarıyor, sanki çok uzak zamanlar için mumyalıyordu. Belki de onun elinden kurtul-

2 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Teslim”, Hikâyeler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1983, s. 83. Alıntılarda 
özgün imla korunmuştur.
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mak, bu terkibe sonuna kadar gömülmemek için acele acele yürüdü.”3 
Bu sözlerden, dilin yazara bataklığı bile şiirleştirebilecek bir dünya sunduğu an-

laşılır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirine koridorlar açan hikâyelerinde, yukarıdakine 
benzer tarzda pasajlarla karşılaşılır. Bu, ileride daha somut örneklerle gösterileceği 
üzere, metne müzikal / ritmik bir akış sağlar. Anlatıcı, önce gerçek veya gerçeği an-
dıran bir eylem aktarır yahut durum yansıtır; ardından gelen sözde ise gerçeği sanki 
bulutlar arasına alır ve onun dışına çıkarak muhayyileyi çalıştırmak üzere farklı bir 
boyutta yeni bir gerçeklik tasarlar. Yukarıdaki ilk cümlede bu durum, olabildiğince 
açıktır. Gerçek ile gerçek dışının sürekli yer değiştirdiği bu anlatım tarzı, metne ri-
tim kazandırdığı gibi, onu bu yönüyle de şiire yaklaştırır. Alıntının ikinci cümlesin-
de eyleme bağlı biçimde metafora dönüştürülen “Güneş”, hâlâ gerçeğin dışında bu-
lunduğumuzu bildirir. Son cümle, aslında Emin Bey’in “mumyalanmak”tan ürkerek 
kaçtığını değil, gerçeğe döndüğünü haber verir. Böylece hem “bataklığın şiirinden” 
hem de “aynı değişmezlik rüyası içinde”ki gökyüzünün çağrıştırdıklarından sıyrılarak 
gerçek-gerçek dışı-gerçek düzeni içinde ritmik yapı kurulmuş olur. Metnin tonuy-
la ilgili olan ve iç ritim denilebilecek bu yapıya, metnin sesindeki dalgalanmalar da 
eklendiğinde anlatıcının fantastiği düşündüren “bataklığın şiiri” tabiri, yerli yerine 
oturur. Bu tabirle, her ne kadar şiir olarak okunsa da, önümüzdeki metnin düzyazı 
olduğu hatırlatılır. Çünkü “fantastik yalnızca kurmaca biçiminde var olabilir; şiirde 
fantastik olamaz.”4

“Antalyalı Genç Kıza Mektup” başlığıyla bilinen metninde Tanpınar’ın 
şiirle hikâye ve roman arasındaki salınımını açıkladığı şu sözler, edebî formların 
imkânlarına ilişkin kabulü yansıttığı kadar sanatçının algı bütünlüğünü de gösterir. 
Şöyle der, Tanpınar:

“[Ş]iir, söylemekten ziyade bir susma işidir. İşte o sustuğum şeyleri hikâye ve 
romanlarımda anlatırım. Onun için mümkün olduğu kadar kapalı âlemler olmasını 
istediğim şiirlerimin ana hatlarını roman ve hikâyelerim verir. Mamafih roman anla-
yışım da şiir anlayışımdan fazla ayrılmaz. [Ş]iirde dolayısıyla kendimin, hikâye ve ro-
manlarımda kendimle beraber mümkün olduğu kadar hayatın ve insanların -benden 
başkalarının- peşindeyim. Yahut başkalarına ait zamanın peşinde.”5 

Her iki türde de eserler vermiş bir yazarın söylediği bu sözler, şiir ve hikâye ara-
sındaki ilişkinin değerlendirilmesinde, kullanışlı argümanlar içermektedir. Her yaza-
rın deneyiminde farklı belirleyenler ve yönlendirenler olabileceğini varsayarak sadece 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleri üzerinden şiir ve hikâye ilişkisini yorumlarken, 
söylediklerini metni boğmadan gözetmek gerekir. Nitekim, Tahir Alangu, onun bu 
sözlerine göndermede bulunarak, Tanpınar’ın şiir ve hikâyelerindeki tutumunu değer-

3 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Teslim”, Hikâyeler, s. 83-84.
4 Tzvetan Todorov, Fantastik-Edebî Türe Yapısal Bir Yaklaşım, Metis Yayınları, İstanbul, 2004, s. 65.
5 Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1983, s. 259-260.
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lendirirken hemen hemen aynı argüman-
ları kullanır ve şu saptamalarda bulunur:

“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiiri, in-
sandan uzaklaşıp, çevreye, oradan soyuta 
yöneliyordu. Roman anlatışında da bu 
temel anlayışından uzaklaşmadığı halde, 
burada, şiirde söyliyemediklerini anlata-
biliyor. Şiirde kendisi ile büyük düzenin 
ilgileri, hikâye ve romanda ise, yine ken-
disi ile birlikte yaşantılarına ve çevresine 
yönelmek zorunluğunu duydu.”6 

Tanpınar, şiiri yüceltir. Denilebilir 
ki ona göre şiir, edebî türlerden biri de-
ğil, ayrı bir sanat dalıdır. Yücelttiği bu 
sanatta, kendi masalını kurar ve kendi 
zamanını yaşar. Şiir odağında “söyleme” 
ve “susma” dikotomisi, Tanpınar’ın po-
etikasında, lirik olanı önceler. Gelenek 
içinde düşünülürse lirik oluş; “kaside”ye 
değil, “mesnevi”ye hiç değil, “gazel”e 

ilişkin ve içkin bir özelliktir. Diğerleri, “gazel”de susulanların söylendiği formlardır. 
Biçimsel olarak bakıldığında da Tanpınar’ın şiirlerinin kısalıklarıyla “gazel” formu-
na yakınlığı fark edilir. Gazel söyleyen özne/bilinç, muhatap gözetse de öncelikle 
ve nihai olarak kendine söyler. Zaten, “söyleme”nin doğasında, kendinelik baskın ve 
belirgindir. Anlatmaya başlayan özne/bilinç, muhataba bakar; ona ihtiyaç duyar. Bu-
rada kendinelik değil, -a/-e görelik yönlendiricidir. Bu yüzden, özne, şiiri “mümkün 
olduğu kadar kapalı [bir] âlem” olarak belirler ve bunu kabule dönüştürür. Şiir, bu 
algıda varlığını/var oluşunu ancak söyleyeniyle doğrulayabilir. Alangu’nun yorumun-
daki insandan uzaklaşarak çevreye oradan da soyuta yönelme hâli, öznenin benliğiyle 
ilgilidir. Özne, çevreden edindiği izlenimleri benliğinde dil ile doldurur ve yine dil ile 
kendinden dışarıya açılır. Bu, muhatap kaygısı duyan/çeken bir açılma değil, öznenin 
var oluşu doğrulamak ve ona inanmak için kendine söylediği bir neşide, belki de sa-
natın doğasında bulunan yalandır. Böylesine kapalı bir âlem, dilin mistifikasyonuy-
la (büyüleyici kullanımıyla) dışa vurulur. İbrahim Şahin’in gayet vuzuh bir biçimde 
belirttiği gibi, “Dille kendilik inşası, dilin büyü diline dönüştürülmesi ya da dille bü-

6 Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman-1940/1950, cilt: 3, basım yeri ve yılı yok, s. 
596. Alıntıda özgün imla korunmuştur.
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yülenme demektir.” 7 Tanpınar, düz-
yazı kurgusal metinlerinde de yer 
yer dille büyülenir veya büyülenmiş 
olan, metnin bir yerinde söylemek-
ten kendini alamaz. Böylece teknik 
olarak “şiirlerinin ana hatlarını” 
veren bazı işaretler belirir. Bunlar, 
anlatma tekniğiyle belirirken yaza-
rın duyuşundaki bütünlüğü de bir 
yeraltı suyunun akışı gibi birleştirir. 
“Mamafih roman anlayışım da şiir 
anlayışımdan fazla ayrılmaz.” cüm-
lesinde söylenen de budur. Anlayış / 
algının bütünlüğü; sanatçının haya-
ta, yaşamaya, varoluşa yönelik tek-
lifidir. Bu yüzden bir Tanpınar es-
tetiğinden / poetikasından söz edilir.

Tanpınar’ın poetikasında şiir, 
söyler; hikâye ve roman, anlatır. 
Söyleyen, içe doğru derinleşir; anlatan, dışa doğru genişler. Bazı metinleri, bu be-
lirlemeyi somutlaştıracak kullanışlı örnekler olarak öne çıkar. Benzer duyuşun fark-
lı formlarda nasıl bir dünya kurduğunu özellikle “Yaz Yağmuru” adlı hikâyesinden 
izlemek mümkündür. İki kez yazılan bu metin, hikâyenin şiirle nasıl bir ilişki veya 
bağ kurduğu / kurabileceği sorusunu cevaplamak için de dikkat çekicidir. Ayrıca 
hikâyenin ilk kez yayımlandığı yıllarda ikizi denemese de kardeşi gibi beliren iki şiir, 
susulanın ötesindekini görmek bakımından ilginçtir. Tanpınar’ın duyuşunun bütün-
lüğünden gelen izler dışında “Yağmur” ile “Her Şey Yerli Yerinde” adlı şiirler, “Yaz 
Yağmuru”nun bir o kadar yaralı kardeşi gibidir. Bu metinleri birlikte okumadan önce 
“Yaz Yağmuru”nun ilk şekli olan “Emirgân’da Akşam Vakti” ile onun açtığı hatta 
zenginleşen “Rıhtımda Uyuyan Gemi” üzerinde durmanın hem Tanpınar’ın poetik 
tutumunu belirginleştireceğini hem de farklı formların nasıl birleştiğinin / birleşebile-
ceğinin görülmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Tanpınar’ın ikinci hikâye kitabına adını da veren “Yaz Yağmuru” adlı hikâye, 
ilk kez 15 Birinci kânun (Aralık) 1944-15 Mayıs 1946 tarihleri arasında İstanbul der-
gisinde “Emirgân’da Akşam Saati” adıyla yayımlanmıştır. Yaklaşık on yıl sonra Yaz 

7 İbrahim Şahin, Haz ve Günah-Bir Tanpınar Yorumu, Kapı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 58. Şahin’in 
kitabı, Tanpınar’da dilin mistifiye edilişi ve benliğin kuruluşunda bu çabanın rolü üzerine de özgün 
yorumlar içeren zengin bir kaynaktır. 
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Yağmuru (1955) adlı kitaba alınırken yeniden yazılan hikâye, öncekinden hayli farklı 
bir anlatım ve kurguyla okura sunulur. Metnin ilk hâlinde de az olmakla birlikte dilin 
mistifiye edildiği görülür. Öyle ki metinde geçen “kelimeler hayatın ahengini bozar-
lar” sözü, bu durumu açıkça yansıtır. Yine de bu ilk yayında, kelimelerin hayata çok 
da müdahale etmediği/hayatın ahengini bozmadığı, metnin ikinci yayını görülünce 
anlaşılır. Metnin kurgusu “Emirgân’da Akşam Saati”yken de sağlamdır. 

Kurmaca metinleri şiirden -an azından Tanpınar’ın poetik kavrayışındaki şiir-
den- ayıran/uzaklaştıran en önemli özellik, dramatik yapıdır. Dramatik yapı, bir an-
latıcıyı zorunlu kılar. Bu anlatıcı; olaya, duruma mesafe alarak, mesafeyi daraltarak 
veya ortadan kaldırarak figürlerin canlandırılmasını, bunlar arasındaki ilişkilerin yan-
sıtılmasını sağladığı gibi, mekânın özelliklerini ve zamanın oluş üzerindeki etkisini de 
açık veya örtük bir biçimde aktarır. “Emirgân’da Akşam Saati”nin anlatıcısı, olayları 
işletirken ve durumları sergilerken metnin merkezî figürü Sabri’nin gözünü, hayatını 
ve tarihini kullanır. Evli ve baba olan Sabri, eşinin ailesinin yanına gidişi sonrasında 
yaz aylarında yaşadıklarını hatırlar. Sabri; tarih olduğu, dolayısıyla Tanpınar’ın sev-
diği kelimeyle ifade edilirse öznenin içine çöreklendiği söylenemeyecek kadar yakın 
bir geçmişe, iskeledeki bir banka otururken yanındaki bir anne kızın kulak misafiri 
olduğu konuşmasıyla gider. Anne ile kızı, sorunlu bir evlilik ilişkisi üzerine konuş-
maktadır. Konuyla birlikte kızın sesi de Sabri’nin dikkatini onlara vermesini hazırlar. 
Böylece kısa bir süre önce yaşadığı kendi deyimiyle on beş günlük “dostluk”, başka 
bir deyişle gönül ilişkisi üzerinde düşünmeye başlar. Anlatma zamanında anne ile 
kızının konuşması, onun hatırladıklarına çerçeve olmaktan başka bir işlev görmez. 
Sabri, Tanpınar kurmacalarında öne çıkan trajik figürlerin durumuyla benzeşen bir 
sona gelir. “İki yolun arasında kal[ır]” ve iki insanı birden sevmenin içinden çıkıla-
mayacak kadar güç bir durum olmasındaki tuhaflık üzerine düşünür. Bununla birlikte, 
aslında yol teke inmiş; Sabri, evli bir erkek olarak ancak yaşadığı “dostluk”un hatı-
rasıyla mumyalanmış bir hâlde kalakalmıştır. Metnin sonuna doğru bakışının uzakta 
çocuklara dondurma veren bir dondurmacıya takılması ve onun “yüzünde para ka-
zanmaktan ziyade iyilik yaptığına inanan insanların sükûneti”ni görmesi, trajediden 
uzaklaştığını düşündürür. Dondurmacıdan baş veren bu iyilik metaforu, ona içkin bir 
gerçeğin ifadesi değildir elbette; Sabri’nin sorumluluk hissiyle -buna yaşama güven-
cesi de denebilir- geliştirdiği bir kalkandır. “Emirgân’da Akşam Saati”nin merkezî 
figürü, bu yüzden, Tanpınar’ın 1939’da yayımlanan “Dönüş” adlı şiirinin şu son biri-
mindeki trajediyi yansıtmaz:

“Bir akşamın beyaz fecre
Gönderdiği kanlı haber,
Herkes ömründe bir kere
Bu zalim dönüşle titrer.”8

8 Ahmet Hamdi Tanpınar, Şiirler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 83.
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Sabri ayrılığın acısıyla ne melankoliye kapılır ne de durumunu “zalim dönüş” 
olarak görür. Sükûnettir hissettiği duygu ve bu, metnin başından beri korkulan al-
tüst oluştan kurtulduğunu haber verir. Böylece rahatlayan Sabri, etrafını da açmaya 
yönelir; sükûnetle hissettiği rahatlığı, her yere yayar. Bunu da şiirsel bir anlatım ile 
gerçekleştirir:

“Dikkat edince bu tatlı sükûnetin bütün etrafta mevcut olduğunu anladı. Rıh-
tımda bir kayık bu tatlı hava içinde hiçbir yolculuk daveti yapmadan sanki olduğu 
yerde kalmanın lezzet ve güzelliklerini sayar gibi sallanıyordu. Bu ömrün, her şeyi 
kendine yetebilirmiş hissiyle doldurduğu o güzel saatlerden biriydi.”9

“Dönüş”teki trajediye uzak düşen Sabri, Tanpınar’ın başka bir şiirine yaklaşır. 
Figüratif özelliğiyle hikâyeye yakın duran “Sahilde Uyuyan Gemi”, “Emirgân’da 
Akşam Saati”nin açtığı hat üzerinden anlaşılabilir veya yorumuna buradan zenginlik 
katılabilir. “Rıhtımda Uyuyan Gemi”; sert dalgaları görmüş, yosunu tanımış, sula-
rın uğultusunu dinlemiştir. Aslında bunlarla uyumaktadır. O yüzden ikinci ve üçüncü 
birim, şiirin duyuşunu zorlar; ikame edilmiş bir sonsuzluk arzusu ekler şiire. Son 
birimde bu ikame edilmiş yolculuk metaforundan (ölüm) uzaklaşılır ve sükûnet için-
deki bekleyişe dönülür. Burada, “Emirgân’da Akşam Saati”nden alınan yukarıdaki 
durumun şiir formuyla söylendiği fark edilir:

“Rıhtımda uyuyan gemi
Hatırladın mı engini
Gidip de gelmiyenleri
Beyhude bekliyenleri…”10

Tanpınar’ın poetikasında şiirle hikâyeyi ayrıştıran özelliklerden biri, şiirde 
özet ve eksiltmeye gidilemeyeceğidir. Bu, yazının başında belirlendiği gibi, ta-
mamen anlatıma / söyleyişe ilişkin bir özelliktir ve sürenin işletilmesiyle ilgilidir. 
“Rıhtımda Uyuyan Gemi” gibi bir olay üzerinden ilerletildiği izlenimi veren birkaç 
şiirle birlikte zaman göstergesi olan herhangi bir şiirdeki süre fikri, düzyazı kur-
maca metinlerdeki sürenin işletilişiyle elbette kıyaslanamaz. Sürenin işletilişinde 
hikâyenin şiire yaklaştırıldığı yerler rahatlıkla belirlenebilir. Böylece şiire neden 
hikâyenin ağırlaştırılmış zamanı dendiği veya hikâyenin zamanının ağırlaştığında 
şiire yaklaştığı veyahut hikâyenin ağırlaşarak içimize çöreklendiği yerinde şiirin 
belirdiği anlaşılır. “Emirgân’da Akşam Saati”nin yeni yazımı olan “Yaz Yağmuru”, 
böyle bir dikkatle okunduğunda metni şiire açan veya Tanpınar’ın deyimiyle “şiirin 
ana hatları”nı hazırlayan noktalar ilginç göstergelerle belirginleşecektir.

9 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Emirgân’da Akşam Saati”, Hikâyeler, s. 363-364.
10 Ahmet Hamdi Tanpınar, Şiirler, s. 49. Alıntılarda özgün imla korunmuştur.


