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Poetika; tek tek eserler üzerinde durmaktan ziyade, onları bir hareket 
noktası olarak alıp oradan eserin oluşumundaki temel ilkeleri tespit 
eden sistemli bir anlamlandırma/açıklama çabasıdır. Elbette bu açık-

lama, eser sahibi tarafından değil, bizim bu yazıda yapmaya çalıştığımız gibi 
metne bir bilgi nesnesi olarak yaklaşan araştırmacıların yazdığı poetikalar 
için geçerlidir. 

Şairin varsa gazete/dergi yazılarından ya da bir başka şair için yazdığı 
tenkit ve takrizlerden hareketle onun şiir anlayışı hakkında fikir yürütülebilir. 
Ancak sadece şiirle irtibatı olan nesre pek yüz vermemiş şairler için -şiirle-
rindeki ipuçları haricinde- bir akıl yürütme ile sistemli ve tutarlı bir poetika 
denemesine girişmek her zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Bu durum; 
şairin şiir estetiğini pratikte gerçekleştirmekte karşılaştığı güçlükler -ve ba-
zen başarısızlıklar- sebebi ile olabileceği gibi, aynı zamanda bir şiirin birden 
çok kişide farklı anlamlara karşılık gelmesi sebebiyledir. Bu yazıda, bütün bu 
söylenilenler dikkate alınarak bir şiir estetiği denemesine girişilecektir.

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Haşim gibi aynı coğrafyada yaşamış, 
zihin ve sanat dünyası olarak görece birbirine yakın iki şairle çok farklı bir 
iklimin ve zamanın insanı sayılabilecek Octavio Paz’ı birleştiren hat şiir este-
tiklerdir. Haşim 1887, Tanpınar 1901, Paz 1914 doğumludur. Dünyayı idrak 
etmeye başladıkları zamanlar dikkate alınacak olursa -kaba bir tasnifle- her 
biri için farklı bir nesle mensup denilebilir. Değişen zaman, nesil ve coğraf-
yadır; ancak bu üç şairin şiir estetikleri, aynı saf şiir zincirinin halkalarına 
eklemlenmiştir. 

Üç şairin saf şiir ekseninde birbirine temas ettiği noktaları şu şekilde ele 
alabiliriz:
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1. Ahmet Hamdi Tanpınar ile Octavio Paz’ı buluşturan önemli bir husus 
“devam fikri”dir. Yazar ya da şair yoktan var etmez. Terry Eagleton’ın ifade-
siyle “Hiçbir sanat eseri sıfırdan yaratılmaz” (Eagleton 2015: 192). Sanatçı 
eserini geçmişin getirdiği birikim üzerine inşa eder. Bu ilişki bazen geleneği 
inkâr, bazen geleneğin dönüşümü, bazen geleneğin devamı şeklinde tezahür 
eder. Paz’a göre “her yapıt öteki eserlerin yadsınması, dönüştürülmesi ve yeni-
den doğuşudur” (Paz 1996: 69). Tanpınar da bu konuda Paz’ın söylediklerine 
benzer şu ifadeleri kullanır: “Bir şâirin büyüklüğünü anlamak için yaptığı 
şeyler kadar bozduğu şeyleri de hesaplamak lâzımdır. Hakikî sanatkâr bozarak 
yapar. Kendinden evvel mevcut olan his ve hayal tarzlarını aynen kullanan 
sanat eseri ölü bir eserdir” (Tanpınar 1977: 25). Şiirler kendilerinden önceki 
şiirlerle, şairler ise efendileriyle mücadele eder. “Büyük bir şiir başarılmış bir 
endişedir.” (Bloom 2008: 20) derken Bloom da bu noktaya işaret etmektedir. 

Bu endişe Paz’da sadece selefleri ile ilgili rekabet bağlamında değil, aynı 
zamanda şiirin yazmaya değer olup olmadığı konusunda da ortaya çıkar. 
Yay ve Lir’in hemen girişinde Paz: “Şiir yazmaya başladığım ilk günden beri, 
bunun gerçekten gerekli olup olmadığını sordum kendi kendime: Şiirlerden 
bir hayat yaratmaktansa, hayatın kendisini şiire dönüştürmek daha iyi olmaz 
mı?” (Paz 1995: 5) sorusu ile baş başa bırakır okuyucusunu.

Şiirin ne olduğuna dair Paz, yine Yay ve Lir’in girişinde etraflıca bir ta-
nım yapar:

“Şiir bilgidir, kurtuluştur, güç ve terkediştir. Dünyayı değiştirebilecek güçte 
bir eylemdir şiir, doğası gereği devrimcidir: ruhun eğitilmesi ve içsel özgürlüğün 
yolu. Şiir bu dünyaya anlam kazandırır, onu yüceltir; bir başkasını yaratır. (…) 
Şiir ayırır, birleştirir. Yolculuğa davet, yuvaya geri dönüştür. Esin, soluk alma, 
bedenin eğitilmesi[dir.] Hiçliğe yakarış, yoklukla yapılan söyleşi[dir]: Sıkıntı, 
acı ve ümitsizliktir onu besleyen.” (Paz 1995: 9)

Yukarıdaki alıntının son cümlesi, şiirin ve genel anlamda sanat eserinin 
kaynağı konusunda neredeyse fikir birliğine varılmış evrensel bir ifadedir. 
Sanat eseri, özelde şiir, bir sorun yahut bir arayıştan doğar. Yukarıda Paz, 
şiirin ne olduğu konusunda geniş bir çerçeve çizdikten sonra eserin kayna-
ğına dair son derece net ve kısa bir ifade kullanır. Paz’ın şiirinin kaynağı; 

-kendi ifade ettiği gibi- sıkıntı, acı ve ümitsizliktir. Yolunda gitmeyen, yoluna 
koyma çabası. Şiirin dünyayı değiştirebileceğine dair naif sayılabilecek bir 
inancın harekete geçmesi için şüphesiz yolunda gitmeyen bir şeylerin olması 
gerekir. Tanpınar da “Şiir Hakkında I” başlıklı yazısında “sadece muztarip ve 
huzursuz ruhun saf bir lisanı olması lâzım gelen” (Tanpınar 1977: 13) şiirden 
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bahsederken şiirin bir arayış ve sıkıntının mahsulü olduğunu söylemektedir. 
Ahmet Haşim’e gelince o, “sanatkârda hakikat-i insaniyeyi aramak bulmak 
isteriz” (Haşim, 1991: 95) der. Burada Haşim; Tanpınar ve Paz’ın peşine düş-
tüğü gerçeğe çok yakın bir noktayı işaret eder. Haşim için sanat, sanatkâr 
rehberliğinde çıkılmış bir hakikat keşfidir. 

2. “Şiir içinde yeryüzünün tınladığı bir midye kabuğudur.” (Paz 1995: 
10) Onda, dünyanın her yerinden ve her kesiminden sesler duyulur. Midye 
kabuğunun içindeki ses, yani tını, bir uğultudur. Şiirin sesi, bütün seslerin 
karışıp meydana getirdiği yeni bir sestir. Haşim’in, şiiri “musiki ile söz arasın-
da sözden ziyade musikiye yakın” (Okay 2013: 94) olarak tarif etmesi bize bu 
midye kabuğunun içindeki tınıyı hatırlatır. Tanpınar’ın “her şâir kullanacağı 
kelimeleri evvelâ lugata bâkir olarak iade eder” (Tanpınar 1977: 25) sözü ise 
meydana gelen bu yeni sesin mahiyetini ifade eder. Kelimeler şairin elinde 
kendi kabuğundan çıkar, yeni bir anlam dünyasına kavuşur.

3. Şiir; kendi içinde bölünmez ve parçalanmaz bir bütündür, kendi 
dünyası içinde anlamlıdır (Paz 1995: 12-13). Burada Tanpınar’ın mısra için 
yaptığı “köpük” benzetmesini hatırlamak gerekir. Mısra özelinde yapılan bu 
benzetmeyi şiirin geneli için kullanabiliriz. Şiir: “deniz köpüğü gibi, göğün 
maviliği gibi, kendi hazinelerinde seyredildikçe mevcut ve güzel olan şeylerdir. 
Deniz köpüğünü dalgaların ucundan toplamağa kalkınız, avucunuzda birkaç 
damla tuzlu su kalır.” (Tanpınar 1977: 38) 

4. Paz’a göre çok anlamlılık şiiri düzyazıdan ayırır. Düzyazı, sözcüklere 
yüklenen anlamları kesinleştirerek ve sabitleştirerek anlam dünyasını kurar 
(Paz 1995: 19). Nesir okuyucuya mesajını eksiksiz biçimde ancak bu şekilde 
iletebilir. Şiir ise bu durumun aksine sözcükleri doğasında serbest bıraka-
rak onların çağrışım alanlarından sonuna kadar faydalanır. “Şair maddesine 
özgürlük verir, düzyazı yazarı ise onu mahkûm eder” (Paz 1995: 20). Paz’ın 
bu söyledikleri, Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”da yaptığı şiir ve 
nesir mukayesesine çok yakındır. Hatırlamak gerekirse Haşim, şairin lisanı-
nın nesir gibi anlaşılmak üzere değil duyulmak üzere vücut bulduğunu ifade 
ediyor ve şöyle devam ediyordu: “ ‘Nesir’in müvellidi akıl ve mantık, ‘şiir’in 
ise, idrak mıntıkaları haricinde, esrar ve meçhulâtın geceleri içine gömülmüş, 
yalnız münevver sularının ışıkları, gâh u bi-gâh ufk-ı mahsüsâta akseden kutsî 
ve isimsiz menba’dır.” (Haşim 2007: 6)

Paz’ın şiir görüşünde Haşim’in ifadelerine yaklaşan bir nokta da onun 
dilin ve kelimelerin kendisine şiirsellik atfetmesidir. Paz: “Doğal haliyle dil 
şiirdir.” (Paz 1995: 33) der ve ilave eder: “Sözcük, aynı zamanda, bambaşka 
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bir şeye dönüşmeye ve dokunduğu şeyi de bir başka şeye dönüştürmeye hazır 
büyülü bir araçtır” (Paz 1995: 33). Dil şiirseldir ancak bu başıboş gücü hiza-
ya sokmak şaire düşer. Her biri ritmik değere sahip kelimelerin orkestrasyo-
nunu yapan şairdir. Haşim de dilin şiirselliği noktasında “Kelimeler” başlıklı 
yazısında Remy de Gourmont’dan şu sözü nakleder: “Kelimelerden alabil-
diğim lezzetler, efkârın bahşettiği ezvâka nisbeten belki daha çok olmuştur.” 
Bu sözün ardından Haşim, kelimelerin bir “zevk” olduğundan bahseder. Bu 
zevk manadan ayrı olarak “kıymet-i savtiye”dir (Haşim 1991: 99). 

5. Pek çok şair için olduğu gibi Paz için de şiir yazmak imge yaratmaktır 
(Paz 1995: 22). Şairler sıradan nesnelere yeni anlamlar, yeni boyutlar kazandı-
rarak onları şiir evrenlerine dâhil ederler. Eagleton’ın deyişiyle: “Edebi eserler 
anlam içermekten çok, anlamı üretirler.” (Eagleton 2015: 157). “Şiirsel yaratış 
dile saldırı olarak başlar. Sözcükler önce tahrip edilir. Şair onları alışılmış 
bağlantılarından kopartıp alır; konuşma dilinin şekilsiz dünyasından ayrılan 
sözcükler sanki yeni doğmuşçasına biricik hale gelir” (Paz 1995: 38).  Böylece 
yeni ilişkilerden yeni anlam dünyaları meydana gelir. Burada Paz’ın, şairin 
kelimeleri günlük konuşma dilinden sıyırıp yeni bir bağlama kavuşturduğu-
nu söylemesi bizi bir kere daha Tanpınar’a götürür. Tanpınar için de şair kul-
lanacağı kelimelere yeni anlamlar yüklemeli, onları lügate bakir olarak iade 
etmelidir (Tanpınar 1977: 25). Şair bu anlamda lügati genişleten adamdır.

6. Şiirin şair kadar önemli diğer katılımcısı da okuyucudur. İçeriği şair 
üretse de anlam okuyucu tarafından üretilir. Paz için “Şiir okuma eylemi son 
derece belirgin olarak şiir yaratma eylemine benzer” (Paz 1995: 25). Bu or-
taklıkta “Şiiri yaratan şairse eğer, onu yeniden yaratan da insanlardır. Şair ve 
okur tek bir gerçekliğin iki hareket noktasıdır. Bu gidiş gelişin orta yerinde 
bir kıvılcım patlar: Şiir” (Paz 1995: 38). Çamurdan Doğanlar’da yine buna 
benzer bir şey söyleyen Paz; her okumanın yeni bir okuma olduğunu, hiçbir 
okumanın nihai bir okuma olamayacağını belirtir (Paz 1996: 151).

 Ahmet Haşim için de şiir, okuyucu tarafından yeniden üretilmektedir. 
En zengin şiir herkesin istediği tarzda anlayacağı ve her anlayışla bir kez 
daha genişleyecek olan şiirdir (Haşim 2007: 14). Onun için en güzel şiirler, 
manalarını okuyucunun ruhundan alanlardır (Haşim 2007: 11). Haşim için 
okuyucudan başka şiiri yeniden üreten bir diğer unsur da atmosferdir. Öyle 
ki bir şiir akşam vakti ya da yıldızlı bir gecede okunduğunda mest ederken 
güneşin parlak ışıkları altında aynı lezzeti vermeyebilir (Haşim 2007: 11).

7. Üç şairi aynı noktada buluşturan bir diğer husus şiirin gayesidir. Şiir 
propaganda aracı hâline gelmemelidir. Propaganda, direktifi en üst rütbeden 
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alarak fikirleri yukarıdan aşağıya doğru aktarırken şair birlikte yaşadığı 
insanların dilinden şiire doğru gider (Paz 1995: 41). Tanpınar’ın “şiiri çok 
defa irşadın kürsüsünde vaaz eder gördük” (Tanpınar 1977: 13) derken 
şikâyet ettiği husus, şiirin özerk alanı dışında bir gayeye memur edilmesidir. 

“Halbuki hakikî şiirin, asıl sanat eserinin kendi varlığından başka hedefi yoktur. 
Kendisinden başlar, kendisinde biter. Bütün asaleti de bundan gelir.” (Tanpı-
nar 1977: 14)

8. Şiir kendi içinde bir bütündür. Bileşenlerin yeri değiştirildiğinde bü-
tün bambaşka bir hâl alır. Şiirin asıl kalibresi ise ancak kendi dili içerisinde 
ölçülebilir. Tanpınar’ın dediği gibi “Yalnız şiirdir ki yazıldığı lisanın malıdır” 
(Tanpınar 1977: 38). Şiir başka dillere aktarılamaz. Aktarıldığında ortaya çı-
kan şey artık bambaşka bir şeydir. “Ve işte bu nedenle, gerçek bir çeviri bir 
yeniden yaratış olabilir ancak” (Paz 1995: 46).

9. Şiirde ritim diğer tüm ahenk unsurlarını etrafında toplayan merkez-
dir. Ritme göre uyak, redif ve ses tekrarları düzenlenir. Bu manada “ritim bir 
mıknatıstır” (Paz 1995: 56). Eğer şiir Haşim’in ifadesi ile “sözden ziyade mu-
sikiye yakın” (Okay, 2013: 94) ise bu ritim vasıtasıyladır. Şiirin nesir ve diğer 
yazın türlerinden ayrılması da ritim aracılığı ile olur. Ritim şiirin mümeyyiz 
vasfıdır. “Düzyazıda anlam yoluyla ulaşılan bütünlük şiirde ritimle kazanılır.” 
(Paz 1995: 70)
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