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Doç. Dr. Þener DemirelBu yazýda genel olarak mazmun ve imge terimleri üzerinde durulacak, örnek þiirlerle ve konunun
uzmanlarýnca dile getirilen görüþlerle mazmun ile imge asýndaki benzerlik ve farklýlýklar belirtilecek,
mazmundan imgeye geçiþin çok köklü bir deðiþimi içermediði vurgulanacaktýr.

MAZMUNDAN ÝMGEYE BÝR YOLCULUK/Þener DEMÝREL
ÖZET

Mazmun köken itibariyle Arapça bir kelimedir ve &ldquo;dolaylý bir anlatým aracý&rdquo; olarak divan þiirinin anlam boyutuyla
ilgili en önemli unsurlarýndan biridir. Batýdan dilimize giren imaj/imge de týpký mazmungibi bir yönüyle dolaylý anlatým aracý old
kabul edilir. Cumhuriyet öncesi dönemde þiir dilinin önemli bir anlatým ve aktarým aracý olan mazmun, Cumhuriyetten sonra
geliþen Türk þiir dilinde yerini imgeye býrakmýþ, içerdiði anlam tam olarak imgeyle örtüþmese de bir kimlik deðiþimine uðrayarak
dolaylý bir þekilde günümüzde imgede devam ettirmeye çalýþmaktadýr. Bu yazýda genel olarak mazmun ve imge terimleri üzerin
durulacak, örnek þiirlerle ve konunun uzmanlarýnca dile getirilen görüþlerle mazmun ile imge asýndaki benzerlik ve farklýlýklar
belirtilecek, mazmundan imgeye geçiþin çok köklü bir deðiþimi içermediði
vurgulanacaktýr.
MAZMUNDAN ÝMGEYE BÝR YOLCULUK
Þener DEMÝREL*

Mazmudan imgeye geçiþ, gerçekte yeni bir hayat tarzýnýn, yaþama biçiminin ve en çok da yeni bir edebiyat anlayýþýnýn edebiya
âlemindeki yolculuðunun somut göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. Söz konusu yolculuk aþaðýdaki satýrlarda örnekleriyl
beraber görülecektir ki, derinliði ve felsefesi olan bir deðiþikliði ifade etmekten oldukça uzaktýr. Özellikle 1930-40&rsquo;lý yýllard
sonraki dönemde meydana gelen ve bir çeþit &ldquo;modern&rdquo; þiir olarak adlandýrýlabilinecek anlayýþýn temel unsurlarýn
baþýnda gelen &ldquo;imge&rdquo;nin, Eski edebiyatýn vazgeçilmez estetik deðer ölçülerinden biri olan
&ldquo;mazmun&rdquo;dan pek de farklý bir özellik taþýmadýðýný ileri sürmek mümkündür. Bu nedenle söz konusu yolculuðun,
zorlama sonucu ortaya çýktýðýný, daha çok &ldquo;terim&rdquo; boyutunda bir deðiþikliði içerdiðini söylemek çok yanlýþ olmasa
Mazmun ya da imge, adlarý ne olursa olsun içerikleri itibariyle þair/sanatçý muhayyilesinin buluþçu yönünün en somut göstergele
ve ayný zamanda þaire/sanatçýya özgün/orijinal olma niteliðini kazandýran faktörlerin baþýnda gelirler. Bu yazýda da elden geldi
somut örneklerle imgenin modern, hatta post modern bir mazmun olduðu üzerinde durulacaktýr.
Öncelikle sonda söylenecek bir sözü baþta, Ahmet Oktay&rsquo;dan bir alýntý yaparak, söylemek istiyorum. Ahmet Oktay,
&ldquo;Mazmunculuk&rdquo; adlý yazýsýnda divan þiirinin mazmun anlayýþýnýn bugün imge ile devam ettiðini belirterek þöyle d
&ldquo;Gül ve Bülbül&rsquo;e karþý çýkanlar, mavilik, kardeþlik, özgürlük ve barýþ gibi sözcükleri dolaþýma sokmuþlar, o sözcü
aracýlýðýyla ideolojik/politik bir art alan
oluþturmuþlardýr."
*Doç. Dr. Fýrat Üniversitesi, Eðitim Fakültesi, Türkçe Eðitimi Bölümü, Elazýð, 2006.
sdemirel@firat.edu.tr; demirel63@hotmail.com

2
Oktay, yazýsýnýn devamýnda asýl can alýcý tespiti yapýyor ve &ldquo;Mazmun günümüz þiirinde de iþlevini ve yerini koruyor. G
gitti; amaerine, toplumsal sýnýf ve kesimlerin fantasmagorik beklentilerini ve gündelik maddî yaþamýn ölçülerini karþýlamayan bi
imgesellik ikame edilmiþ bulunuyor.&rdquo; diyerek mazmun ile imge arasýndaki benzerliðe gönderme yapýyor. Benzer bir
ilgiye Bir Dil Gurbeti adlý yazýsýnda Murathan Mungan da atýfta bulunuyor ve Divan edebiyatýnýn mazmunlar edebiyatý, bir
anlamda gül ve bülbül edebiyatý olduðunu belirttikten sonra, Divan þairi ve þirini &ldquo;mazmunculukla&rdquo; suçlayan günüm
þairlerine göndermede
bulunur ve &ldquo;Günümüzde devrimi &ldquo;þafakla&rdquo;, barýþý &ldquo;güvercinle, tutsaklýðý &ldquo;zincirle anlattýklarý
ayný sýðlýða, ayný basmakalýplýða düþmüþ olmuyorlar mý? diyerek mazmun ile þafak, güvercin, zincir gibi kavramlarýn temsil e
sembol arasýnda bir farkýn olmadýðýna dikkat çekiyor.
Arapça &ldquo;zýmn&rdquo; kökünden gelen mazmunun edebiyat terimi olarak sözlük ve ansiklopedilerde karþýmýza iki farklý
anlamý çýkmaktadýr. Bunlardan birincisi mefhum, mana ve meal;, ikincisi ise nükteli, cinaslý ve sanatlý sözdür. Bize göre mazmu
her iki kullanýmdan da izler taþýmaktadýr. Yani öz itibariyle þairin dolaylý bir þekilde dile getirmek istediði mana, meal; biçim açýs
ise söz konusu anlamýn çeþitli edebî sanatlar
(istiare, telmih vs.) aracýlýðýyla/yardýmýyla ortaya konulmasýdýr.
Ömer Faruk Akün, Ýslâm Ansiklopedisi 9. ciltte yer alan &ldquo;Divan Edebiyatý&rdquo; adlý oldukça uzun ve deðerli yazýsýnda
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mazmun ile ilgili olarak &ldquo;Mazmun, Divan þiiri estetiðinde bir objenin bir hâlin kendisini açýkça söylemek yerine onun, arka
planda baðlý bulunduðu unsurlarda mevcut vasýflarýndan birini veya daha fazlasýný bulmaya yarayacak ipuçlarýný vererek dola
fakat ince zarif ve orijinal bir þekilde ifade edilmesidir.&rdquo; der ve yazýnýn devamýnda mazmunu basit ve karmaþýk diye
ikiye ayýrýr. Gülün sevgili ve sevgiliye ait kimi güzellik unsurlarýný(yanak gibi), servinin sevgilinin boyunu, nergisin sevgilinin gözü
ve sümbülün sevgilinin saçýný çaðrýþtýrmasýný da basit mazmun olarak deðerlendiren yazar, divan þairi için daha önemli olanýn
mazmunun olduðunu belirtir ve þöyle der: &ldquo;Divan þairleri için daha önemlisi ise
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karmaþýk mazmundur ve bu türde dýþ mananýn ardýnda birden fazla mananýn ve birçok baðlý unsurun iç içe bulunmasý söz
konusudur.&rdquo;
Yukarýdaki tanýmlardan ortaya çýkan sonuçlardan biri ve en önemlisi mazmunun bir hayâl ürünü olduðudur. Yani mazmun, þairin
muhayyilesinin ürünü olarak, neyi kastettiði kendi zihninde olan; ancak okuyucuya birtakým ipuçlarý vererek, onun da bu hayale
ulaþmasýný saðlayan bir þeydir. Divan þairinin divan þiiri dünyasý içinde yer alabilmesi ya da adýný duyurabilmesi ve geleceðe d
ettirebilmesi için yeni mazmunlar (bikr-i mazmun) bulmasý, söz ve anlam sanatlarýný ince bir beðeniyle kullanmasý ve
söylediklerinin dinleyenler üstünde estetik bir etki býrakmasý gibi hususlara dikkat etmesi geleneðin þekillendirdiði bu dünyanýn ö
özelliklerinden biridir.1
Konuyu biraz daha somut kýlmak adýna, mazmun konusunda dikkate deðerz yazýlardan biri olan &ldquo;Mazmun Üzerine
Düþünceler&rdquo; adlý makalesinde Mine Mengi, özellikle karmaþýk mazmunlar baðlamýnda, Bâkî ve Fuzûlî&rsquo;den aldýðý
beyitte mazmunlarý nasýl tespit etmiþ ve bunlarý nasýl deðerlendirmiþ, ona bakalým:

Pertev salardý sînede dâð-ý muhabbetin
Sahn-ý felekde meþ&rsquo;ale-i mihr yanmadýn

Þair bu beyitte, güneþin gökyüzündeki yerini almasýndan önce dað-ý muhabbetin varlýðýnýn olmasý düþüncesi, &ldquo; bezm-i
mazmununu akla getirmekte1

Bikr-i mazmun(ilk kez söylenilen mazmun) durumu imge için de geçerlidir. Çünkü &ldquo;Yaratýlan imgenin daha önce kullanýlm
olmasý þair için tehlikelidir. Tekrara düþmemek ve taze sözcükler kullanmak gereklidir. Yoksa þiir, bir derlemeden, bir tekrardan
öteye gidemez ve þiir için gerekli sesi çýkaramaz. Kullanýlmasý düþünülen imge, þaire özgü olmalý, þairin sözcüklerine ve imgele
katma çabasý sürmelidir. Çünkü þiir, içselleþtirilen sözcüklerle yazýlýr. Ýmge de bu sözcüklerin dilde sürekli parlayýp sönen bilen
kýlýcýdýr.&rdquo; Kadir Aydemir, Þiirin Kýlýcý, Þiir Oku Dergisi, S.14, Mayýs-Haziran 1998.
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ayrýca; &ldquo;pertev, felek, meþ&rsquo;ale, mihr hatta dâð&rdquo; renklerinin kýrmýzýlýðý nedeniyle tulu&rsquo; yani güneþin
mazmununu çaðrýþtýrmaktadýr.
Eþcâr-ý bâð hýrka-i tecrîde girdiler
Bâd-ý hazân çemende el aldý çenârdan

Bakî&rsquo;nin yukarýdaki ünlü beytinde ise hýrka, tecride girmek ve el almak deyimi arasýndaki baðlantýdan yola çýkýlarak der
mazmununu çaðrýþtýrmaktadýr. Ancak ilk beyitteki estetik amaç muhabbetin sürekliliði, ezeli oluþu, eskiliði üzerinde yoðunlaþmý
özellikle &ldquo;dâð-ý muhabbet&rdquo; terkibi bizi bezm-i elest düþüncesine götürmekte; bezm-i eleste telmih yapýlmasýna ves
olmaktadýr. Beytin güzelliði de burada; bu sezdiriþtedir. Tulu&lsquo; ise dolaylý olarak beyte yüklenmiþ bir anlamdýr ve estetik
açýdan önemli deðildir. Öyleyse burada tulu&lsquo; deðil; bezm-i elest mazmun olarak düþünülmelidir. Ýkinci beyitte ise Bâkî, ka
istiare aracýlýðýyla aðaçlarýn sonbahardaki yaprak dökümünü anlatmakta ancak derviþi de çaðrýþtýrmaktadýr. Bu çaðrýþým; hý
el almak deyiminin derviþlikle baðlantýsýný bilen herkes tarafýndan kolayca yapýlabilecek bir çaðrýþým olup mazmun olarak da f
gizli olmayan ve usta bir þair için hüner sayýlamayacak bir mazmundur. Ayrýca beytin güzelliði, derviþin beyitte hatýrlatýlmasýnd
da derviþ anlamýnýn beyte yerleþtirilmesinde deðil; benzetme yoluyla aðaçlarýn durumunun anlatýlmasýndadýr.

Gül-i ruhsâruna karþu gözümden kanlu akar su
Habîbüm fasl-ý güldür bu akar sular bulanmaz mý

Fuzûlî&rsquo;nin bu ünlü beytinde; gül, su, habib kelimelerinden ve bunlar arasýndaki anlam iliþkisinden yola çýkýlarak Hz.
Peygamber mazmunun olduðu söylenmektedir. Çünkü Hz.Peygamber Allah&rsquo;ýn habibidir. Gösterdiði yol Müslümanlýk, safi
ve temizlik yolu (su)&rsquo;dur . Hz. Muhammed ise âlem gülistanýnýn gülüdür. Habibin Habibullah anlamýnda mürsel mecaz
olarak Hz. Peygamber için kullanýmý yaygýndýr.
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Ayrýca eski þiirimizin dünyasý içinde gülle yanak; özellikle Hz.Peygamber&rsquo;in yanaðý arasýndaki teþbih iliþkisi bilinmektedi

Senden itmen dâd cevrin var lutfun yoh deyip
Mest-i zevk-i þevkinim birdir yanýmda var yoh
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beytinde de dâd, cevr, lutf kelimelerinin birlikteliðiyle &ldquo;sultan&rdquo; mazmunun varlýðýndan söz edilmektedir (Mengi,
1991)
Mine Mengi&rsquo;den yapýlan bu uzun alýntý ve alýntýda yer alan örnek beyitler mazmunun, özellikle &ldquo;karmaþýk
mazmun&rdquo;un, kendiliðinden deðil de bir takým anahtar kelimeler ve bu kelimelerin çaðrýþýmlarý ile tespit edilebildiðini
göstermesi açýsýndan önemlidir.
Yukarýda mazmunla ilgili söylenen sözler ve verilen örneklerden sonra þimdi konunun ikinci unsuru olan imge ile ilgili
söylenenlere bakmak gerekir. Ýmge, þiirde anlama ulaþma yolunu daha etkili ve canlý hale getiren, anlamla baþka þeyler arasýn
ilinti kuran, bir zihinde canlandýrma biçimidir. Bir bakýma bir hayâl yaratmadýr. Yaþar Bedri&rsquo;ye göre &ldquo;Dönüþtürülen
izlenimlerin insan bilincinde farklý yansýmalar oluþturabilmek; anlatmak istediðimizi daha etkili söylemek için, farklý
iliþkilendirmeyle sözü edilmeyeni çaðrýþtýrma benzeyen ve benzetilenle iliþkilendirerek zihni beklenmedik algýlara yönlendirme
sanatýdýr imge. Rahat anlaþýlýr bir ifadeyle; iki sözcüðün terkibinden oluþan yeni bir biçim, farklý çaðrýþýmdýr diyebiliriz&rdquo;
Parmaksýz&rsquo;a göre ise imge, þiiri þiir yapan üç öðeden-duygu, düþünce ve hayâl-biri olan hayâlin, çaðrýþým noktasýnda, d
yoðrulduðu, hissin düþünceyle muvazenesi sonucunda oluþan, amacý anlamý derinleþtirmek ve söylemin etkisini güçlendirmek o
düþünce ve duygunun kelimelere yansýyan þeklidir (Parmaksýz, 2006 ).
2 Bu taným, &ldquo;http://umitzeynep.blogspot.com/2005_11_01_umitzeynep_archive.html&rdquo; adresinde
yayýmlanmýþ ve imge ile ilgili oldukça etraflý bir tanýmý içerdiðinden dolayý buraya alýnmýþtýr.
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Erdoðan Alkan, &ldquo;Þiir Sanatý&rdquo; adlý kitabýnda imge ile ilgili olarak þunlarý söyler:
&ldquo;Bir varlýk, nesne ya da bir düþünü çaðrýþtýran varlýk ya da nesneye þiirde imge denir
(Alkan, 2005). Bu tanýmýn büyük oranda mazmunun tanýmýyla örtüþtüðünü
söyleyebiliriz. Ahmet Oktay&rsquo;ýn Cemal Süreyya ile Cemal Süreyya&rsquo;nýn &ldquo;Üvercinka&rdquo; adlý
þiir üzerine konuþurken Üvercinka&rsquo;nýn imge olup olmadýðýna dair sorusuna þöyle cevap
veriyor: &ldquo;Þimdi, bütün edebiyatýmýzda imge...iþte Cenap Þahabettin...daha önce
"mazmun" var divan edebiyatýnda. Tanzimatçýlar bu mazmundan kurtulamadýlar
aslýnda. Fakat Cenap Þahabettin'le, sonra Ahmet Haþim'le Türk þiirine imge geliyor.
Fakat bizim kuþaðýn þiire baþladýðý sýrada Türk þiirinde imge yerini yitirmiþ. Ýmgesiz þiir
yazýlýyor. Yani us þiiri...Þiirde öykü öðesi egemen. O sýrada bizimki (bizim kuþak)
çýlgýn bir imge gücüyle geldi. Birdenbire imge her yeri sardý. Þimdi imge ne?.. Cemal
Süreyya konu ile ilgili sözlerini þöyle sürdürüyor: Ýmgeyi Türk þiirine bizden hemen
önce yerleþtirmek isteyen þairler, bunu baþarýyla kullanan þairler de oldu. Ama bizde bu
bir çýlgýnlýk, bir hastalýk haline geldi. Sonradan, sadece imge deðil de, imgeli þiire
yönelindi. Ustalar bir tarafa gitti. Bazýlarý þiiri býraktý. Fakat genel olarak Türk þiirinin
demek ki buna gereksinimi varmýþ, diyorum.
Ýmge, çok basit bir þekilde söylenecek olursa, bir kelime veya kelime
gurubunun kendi anlamý(gerçek/lafzî/sözlük/ilk akla gelen anlam) dýþýnda bir veya
birden fazla anlamý çaðrýþtýrmasýdýr. Þiirin kazandýðý deðer içinde imgenin önemli bir
payý vardýr ve bu durum ayný zamanda þiir dilinin zenginliðinin doðal bir sonucudur.
Eðer okuyucu, þiirin anlamýna yeteri derecede nüfuz edebilme imkânýna sahipse, ayný
oranda hem þiirdeki imge veya mazmunu yakalama imkânýna sahip olabilir, hem de
dolaylý bir þekilde de olsa þiirden estetik bir haz alabilir..
Ýmge sözcüðün anlamýný geniþletir, derinleþtirir ve çoðaltýr. Kýsacasý imge
þiirde kelime aracýlýðýyla çaðrýþým yaratýr. Octavia Paz "Þiir bir tek imgedir ya da
parçalanamaz bir imgeler burcudur&rdquo; veya &ldquo;&hellip;Ýmge &lsquo;olmayabilirin&rsquo; deðil, olanaksýzýn
arzu edilmesidir: Þiir de gerçekliðe susayýþ. Arzu, her zaman uzaklýklarý yok etmek
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ister. Ýmge, arzunun insanla gerçeklik arasýna uzattýðý köprüdür...&rdquo; derken þiir ile imge
arasýnda çok net bir ilgiden bahseder. Bu ilginin kökünde þiirin, gerçek þiirin imgesiz bir
anlam ifade edemeyeceði gerçeði yatmaktadýr. Ýmge, orijinal imge bir anlamda yeniden
yaratmadan baþka bir þey deðildir. Hakkýnda söylenenlerden yola çýkýldýðý zaman
mazmunun da bir &ldquo;yeniden yaratma&rdquo;dan baþka bir þey olmadýðýný rahatlýkla söylemek
mümkündür.
Ömer Faruk Akün&rsquo;ün Ýslam Ansiklopedisi&rsquo;nde yaptýðý ve bizce en kapsamlý
tanýmlardan birine göre; mazmun bir objenin(nesne ya da varlýk) veya bir hâlin
kendisini söylemek yerine, baðlý unsurlarda mevcut vasýflarýndan birini veya daha
fazlasýný belirtecek (çaðrýþtýracak) ipuçlarý verilmek suretiyle dolaylý bir þekilde ifade
olunmasý demektir (Akün, 1994). Ýmge ve mazmunla ilgili tanýmlara dikkatli bir þekilde
bakýldýðýnda (Akün&rsquo;ün tanýmýndaki parantez içi ifadeler bana aittir) mazmunun
tanýmýnýn, belli ölçülerde imgenin tanýmýnýn açýlýmý olduðu görülür. Her iki tanýmdaki
ortak noktalarýn baþýnda &ldquo;çaðrýþtýrma&rdquo; ifadesi bulunmaktadýr. Mazmun ve imge ile ilgili
olarak buraya alýnamayan onlarca tanýmda da ortak paydanýn &ldquo;çaðrýþým&rdquo; olduðunu
rahatlýkla söyleyebiliriz. Öyleyse mazmun ve imge öncelikle bir çaðrýþým meselesidir.
Ancak söz konusu çaðrýþýmýn okur tarafýndan algýlanabilmesi için okura bir takým
ipuçlarý (baðlý unsurlar) verilmesi veya çaðrýþýmýn tam anlamýyla gerçekleþmesini
saðlayacak malzemelerin ortaya konulmasý gerekir. Ýlhan Berk&rsquo;in ifadesiyle &ldquo;&hellip;Bunun
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için her ozanýn kendine özgü bir imge kullanýþý, bir imge anahtarý vardýr. Kilidini kendi
yaptýðý, kendi açýp kapadýðý bir anahtar&hellip;&rdquo;
Hayal ve çaðrýþým hem imgenin hem de mazmunun ortak paydalarýndan biridir.
Mazmun ister basit isterse karmaþýk olsun, imge gibi özde hayal ve çaðrýþým üzerine
kurulmuþtur. Þiirde kullanýlan imgenin ve bu imge aracýlýðýyla gerçekleþtirilen
çaðrýþýmýn bir bakýma þair muhayyilesinin harekete geçmesi ile hayat bulacaðý ayrý bir
gerçekliktir.
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Günümüz þairlerinden biri olan ve kanaatimce þiirlerinde imgeyi oldukça
baþarýlý bir þekilde kullanan Nurullah Genç&rsquo;in &ldquo;Gelmedin&rdquo; adlý þiirinde gayet özgün
imgelerin varlýðýna þahit oluruz.
Gelmedin

gelmedin son hayal de yanýp yanýp kül oldu
bu deruni kavgada kýrýlan gönül oldu
þimdi menziller elem, yürek duman, sine çâk
devleri mahkum eden hayatým þimdi helâk
gelmedin yýldýrýmlar düþtü hülyâlarýma
nasýl kýydýn be zalim masum rüyâlarýma
sana doðru her adým neden hep ölüm sunar
seni her andýðýmda renk solar, desen yanar
hangi rüzgâr sabýrla böyle koþar ardýndan
hangi el nakýþ nakýþ gergef dokur ardýndan
susarsam anlatýr mý seni göklere tarih
bensiz olur mu sabah güler mi kara talih
gelmedin koptu zincir parçalandý anýlar
sardý bütün ruhumu tükenmeyen aðrýlar
kalbimin pembe köþkü harab oldu gelmedin
bahçesinde açan gül turab oldu gelmedin
bil ki kýyamet kopsa bu ateþ sönmeyecek
heyhat! Þair mehtaba bir daha dönmeyecek (Nurullah Genç)
Þiirde geçen &ldquo;son hayalin yanýp kül olmasý&rdquo;, derunî kavga&rdquo;, kýrýk gönül&rdquo;,
menzillerin elem yüreðin duman olmasý, devleri mahkum eden hayat, hülyalara yýldýrým
düþmesi, masum rüyalara kýymak, kalbin pembe köþkünün harab olmasý&rdquo; vs. þair
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muhayyilesinin ortaya çýkardýðý birbirinden özgün imgelerdir. Her bir imgenin okuyucu
zihninde bir takým duygu ve düþünceleri çaðrýþtýrdýðý apaçýk ortadadýr.
Benzer durumu aþaðýda Attila Ýlhan&rsquo;ýn ünlü &ldquo;Ayrýlýk Sevdaya Dahil&rdquo; adlý
þiirinde görmek mümkündür ve bu þiirde de birbirinden farklý ve zengin çaðrýþýmlarla
donatýlmýþ imgeler bulunmaktadýr.

Ayrýlýk Sevdaya Dahil
Açýlmýþ sarmaþýk gülleri kokularýyla baygýn
En görkemli saatinde yýldýz alacasýnýn
Gizli bir yýlan gibi yuvarlanmýþ içimde kader
Uzak bir telefonda aðlayan yaðmurlu genç kadýn
Rüzgâr uzak karanlýklara sürmüþ yýldýzlarý
Mor kývýlcýmlar geçiyor daðýnýk yalnýzlýðýmdan
Onu çok arýyorum onu çok arýyorum
Her yerimde vücudumun aðýr yanýk sýzýlarý
Bir yerlere yýldýrým düþüyorum
Ayrýlýðýmýzý hissettiðim an demirler eriyor hýrsýmdan
Ay ýþýðýna batmýþ karabiber aðaçlarý gümüþ tozu
Gecenin ýrmaðýnda yüzüyor zambaklar yaseminler unutulmuþ (Attila Ýlhan)

Þiirde geçen &ldquo;kaderin gizli bir yýlan gibi içimde yuvalanmasý, yaðmurlu genç
kadýn, rüzgârýn yýldýzlarý uzak karanlýklara sürmesi, mor kývýlcým, daðýnýk yalnýzlýk&rdquo;
gibi imgeler hem þiirin çaðrýþým gücünü hem de þiirin estetik deðerini artýrmaktadýr. Söz
konusu imgelerin neyi/neleri çaðrýþtýrdýðý her ne kadar þairin zihninde bulunsa ve
okuyucu bu imgelerin neyi/neleri çaðrýþtýrdýðýný tam olarak algýlayamasa da yine de
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onun muhayyilesini harekete geçirtecek, &ldquo;acaba þair ne demek istiyor?&rdquo;, sorusunun
cevabýný arayacaktýr.
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Yukarýdaki þiirlerde açýk bir þekilde görülen bir baþka husus da þudur: Þiirlerde
geçen imgelerin hemen hepsi kendi gerçek/lafzî/hakikî anlamlarý dýþýnda farklý bir
anlamý iþaret etmektedirler. Ýþte imge ile mazmun arasýndaki benzerlik tam da bu
noktada karþýmýza çýkmaktadýr. Yani hem imgeyi hem de mazmunu oluþturan kelime
veya kelimeler kendi gerçek anlamlarý dýþýnda baþka bir anlamý çaðrýþtýrýrlarken, onu
iþaret ederlerken, mazmunda buna ilave olarak, ayrýca ima yoluyla bir baþka
kavramý/unsuru/hayali anlatmanýn söz konusu olduðunu belirtmek gerekir.
Yukarýda verilen örnekler ve söz konusu örneklerden yola çýkýlarak yapýlan
tespit ve deðerlendirmeler ýþýðýnda mazmun ve imge için bir bakýma örtülü, dolaylý bir
anlatýmdýr, tanýmý da ileri sürülebilir.
Divan þiirinin, özellikle XVII.yüzyýl sonrasý dönemde Sebk-i Hindî&rsquo;nin de
etkisiyle, daha yoðun bir örtülü/kapalý anlatýma yöneldiði görülür. Benzer durum 1950
sonrasý Türk þiiri içinde II. Yenicilerde de görülmektedir. Onlar da týpký Sebk-i
Hindîciler gibi belki onlardan daha yoðun/abartýlý bir þekilde örtülü/kapalý bir anlatýma
yönelmiþlerdir. Divan þairi söylemini örtülü/kapalý hatta girift bir hale getirirken aþýrý
muhayyileden ve muhayyilenin sonucunda ortaya çýkan mazmunlardan faydalanmýþken,
1940 sonrasý Türk þiirindeki kimi þairler, özellikle II. Yeniciler de yine muhayyilenin
sonucu olarak aþýrý bir þekilde imgeye yönelmiþlerdir. Kuþkusuz bu durum sonuçta
onlarýn anlaþýlamamasýna neden olmuþ ve çok büyük eleþtirilerle karþý karþýya
kalmýþlardýr.
Divan þiirinin kuruluþ dönemlerinde basit mazmunlar daha çok benzetme
niteliði taþýmaktadýr. Ancak zaman içinde þiirdeki incelmenin ve hayaldeki
geniþlemenin neticesi olarak benzetme yerini istiareye, özellikle açýk istiareye
býrakmýþtýr. Yani þair artýk gül ile birlikte sevgilinin yanaðýný, servi ile boyunu, nergis
ile gözünü bir arada vermek yerine sadece gül, servi, nergis ve sümbül diyerek neyi
tedai etmek istediðini dolaylý bir þekilde dile getirmeye çalýþmýþtýr. XV. ve XVI.
yüzyýldan itibaren Bâkî, Fuzulî ve Hayalî Bey gibi þairlerin elinde þiir daha bilinçli bir
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yaklaþýmla iþlenmiþ ve þiir dili sanatkârane bir hüviyet kazanmýþtýr. Ýþte bu noktada
karmaþýk mazmunlarýn da þiire girmeye baþladýðý görülür. Bu noktada þiirin anlamý
veya þairin neyi kastettiði çok da açýk bir nitelikte deðildir. Divan þiiri kültürüne ve
þairin edebî kiþiliðine vakýf olmayanlar için þiirin anlamýný yakalamak gerçekten zor bir
hale gelmiþtir.
Þunu da belirtmek gerekir ki, Divan þairlerinin mazmuna verdikleri deðer veya
mazmun düþkünlüðü, divan þiirinin bir mazmun edebiyatý/mazmun-perdâzlýk olarak
algýlanmasýna neden olmuþtur. Evet gerçekte hemen bütün þairlerin temel amaçlarýndan
biri o güne dek söylenmemiþ bir mazmunu ortaya koymaktý. Ancak bir iki baþarýsýz
denemenin bütün bir divan þiirini böylesine bir ithamla karþý karþýya býrakmasý hiç de
doðru olmasa gerek. Çünkü þair mazmun peþinde koþarken sanat endiþesini beraberinde
taþýmýþtýr. Yani sýrf mazmun bulma endiþesiyle hareket edip, þiirin estetik yapýsýný
mazmuna heba etmemiþlerdir. Konunun dikkat çeken bir yönü de 1930 sonra Türk
þiirine yön veren sanatçýlardan Nazým Hikmet, I. ve II. Yenicilerin imge yaratmada,
özellikle II. Yeniciler, geldikleri nokta divan þairlerinden çok daha ileri, uç noktadadýr.
Netice itibariyle yaklaþýk beþ-altý asýr boyunca geleneksel sanat anlayýþý içinde
&ldquo;mazmun avlamaya&rdquo; çalýþan divan þairi, kültür, sanat ve edebiyatta meydana gelen
köklü deðiþmeler sonucunda, yerini &ldquo;imge avýna&rdquo; çýkan özde ayný duygu, düþünce ve
hayâli paylaþan þairlere býrakmýþtýr. Gelinen bu noktada modern þiirin sanatçýsýna
söylediði sýnýr tanýmaz özgürlük nedeniyle, nicelik itibariyle olduðu kadar nitelik
itibariyle de zengin bir imge dünyasý ortaya çýkmýþtýr. Divan þairlerinin bir &ldquo;hayal
oyunu&rdquo; olarak yorumlayabileceðimiz mazmunu kullanýrken ki özgürlüðü ve hayalin
özgünlüðü asla geleneksel yapýnýn dýþýna çýkmazken modern þair, duyularýn dahi
birbirinin yerine kullanýlabileceði geniþ ve özgür bir alanda &ldquo;imge avýna&rdquo; çýkmaktadýr.
Hoca Dehhanî ve Þeyyâd Hamza gibi þairlerle baþlayan ve divan þiirinin ve
Sebk-i Hindî&rsquo;nin en önemli temsilcisi olan Nâilî&rsquo;ye kadar uzanan süreçte Türk þiir
dilinin ve buna baðlý olarak mazmun anlayýþýnýn nereden nereye geldiðini çok somut bir
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þekilde göstermesi açýsýndan aþaðýya alýnan beyitlerde dile getirilenlere bakmakta fayda
vardýr sanýrým.
Aþaðýdaki örnek beyitler yukarýdaki sözlerden neyi kastettiðimizi daha açýk bir
þekilde ortaya koyacaktýr. Ömer b. Mezîd&rsquo;in Mecmû&lsquo;atu&rsquo;n-Nezâir adlý eserinden alýnan
iki beyitteki unsurlar:
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Boyun tûbî lebün Kevser ruhun cennet özün hûrî
Yüzün kýble saçun halka evün Ka&lsquo;be yüzün nûrý (Namûsî )

Yüzi güldür saçý sünbül boyu serv ü lebi þeker
Melek-sîret hasen-sîret kaþý fettân gözi câzu (Dehhânî)

Yukarýdaki beyitlerde de görüldüðü gibi ilk beyitte boy-tuba aðacý, leb/dudakkevser,
ruh/yanak-cennet, öz-hûri, yüz-kýble, saç halka, ev-Ka&rsquo;be ve yüz-nûr iliþkisi çok
açýk bir þekilde benzetmeler üzerine kurulmuþtur. Hoca Dehhânî&rsquo;ye ait ikinci beyitte
yüz-gül, saç-sünbül, boy-serv leb-þeker kelimeleri arasýnda da deðiþik açýlardan
benzetme yapýlmýþtýr. Her iki beyitte de sevgili söylenmemiþ; ancak sevgiliye ait bazý
özellikler deðiþik unsurlara benzetilmiþtir. Yukarýdaki iki beyitte geçen, tuba, Kevser,
kýble, halka, gül, sünbül serv ve þeker kelimeleri zaman içinde ilgili olduklarý
kelimelerin mazmunu durumuna gelmiþlerdir. Yani artýk divan þairi boy-tuba aðacý, leb/
dudak-kevser, ruh/yanak-cennet, öz-hûri, yüz-kýble, saç halka, ev-Ka&rsquo;be, yüz-gül, saçsünbül,
boy-serv leb-þeker benzerliklerinde benzetme öðelerinden sadece benzetilenin
kullanýlmasý suretiyle ilgili sanat gerçekleþtirilmiþtir.

Girüp büt-hâneye kýlsan tekellüm cân bulur þeksüz
Musavvirler ne sûret kim der ü dîvâre yazmýþlar (Nâilî)

&ldquo;Sevgilim sen kiliseye girip bir konuþsan, kuþkusuz ressamlarýn duvarlara ve
kapýlara yaptýklarý resimler can bulur.&rdquo;
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Nâilî&rsquo;den alýnan beyitte geçen &ldquo;büt-hâne, tekellüm, cân bulmak, sûret&rdquo;
kelimeleri Hz. Ýsa mazmununu çaðrýþtýrmaktadýr. Yani Hz. Ýsa&rsquo;nýn cansýz bedenleri
diriltmesi olayýna telmih yapýlarak söz konusu mazmun ortaya konulmuþtur.
Kelimelerin birbirleriyle anlam açýsýndan olan ilgileri, deðiþik edebî sanatlarýn
mazmunu meydana getirmede üstlendikleri rol, þiirdeki incelmenin ve muhayyilenin ne
ölçüde inceldiðini göstermektedir.
Ayný þairin benzer bir mazmunu meydana getirirken farklý unsurlardan
faydalandýðýný görürüz:

Feyz-âþinâ-yý dâð-ý dil olmak muhaldir
Reng-i þikest-i gül-i hod-rû-yý âfitâb (Nâilî)

&ldquo;Güneþin kendi kendine yetiþmiþ yaban gülünün soluk rengi gönül yarasýndan
feyz alamaz, kýzaramaz. Buna imkân yoktur.&rdquo;
Þair, gül-i hod-rû ve âfitâb anahtar kelimeleri ile bize Hz. Ýsa mazmununu tedai
ettirmektedir. Söz konusu mazmunlarýn dikkat çeken özelliði daha önce hiçbir þair
tarafýndan kullanýlmamýþ olmasýdýr. Yani bir bakýma &ldquo;bikr-i mazmun&rdquo; niteliðindedir.
Kuþkusuz buraya alýnan iki örnek bütün bir divan þiirinin genel durumunu yansýtmaya
yetmez; ancak yine de Türk þiir dilindeki geliþmenin, incelmenin oldukça üst seviyelere
geldiðini göstermeye yetmektedir. Konuyla ilgilenenler divanlarý taradýklarý zaman ve
&ldquo;mazmun&rdquo; ile ilgili yazýlarda çok sayýda örnek görebilirler.
Dehhânî ve Namusî&rsquo;den alýnan beyitlerde &ldquo;basit&rdquo; Nâilî&rsquo;den alýnan beyitlerde
ise özellikle &ldquo;karmaþýk&rdquo; mazmunlarýn varlýðýna þahit oluruz. Karmaþýk mazmunlar
þairin hayâl ve tedaî gücü ile ayný zamanda onun þairlik kabiliyetini de belirleyen
önemli bir unsur olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Divan þairi için geleneðin þekillendirdiði
divan þiiri dünyasý içinde adýný duyurmanýn ve kalýcý olmanýn temel koþullarýndan biri
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hiç kuþkusuz, yeni, orijinal ve daha önce hiç söylenmemiþ bikr-i mazmun/karmaþýk
mazmunlar bularak bununla bikr-i mana yaratmaktýr. Þair ancak bu sayede Bâkî, Fuzulî,
Nâilî, Nef&lsquo;î, Nedim veya Þeyh Gâlib olabilmekte ve þiiriyetini yüzyýllarýn ötesine
taþýyabilmektedir.
Sözün bu noktasýnda bir tespit yapmak gerekir. Her ne kadar mazmunun
taþýdýðý anlam veya görev, imge(imaj/hayal) ile gerçekleþtirilmeye çalýþýlmýþ ise de özde
her ikisi de ayný amacý yerine getirmede kullanýlan birer araç durumundadýrlar. Yani
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Divan þiirinde mazmuna yüklenen görev ve ondan beklenen ile Cumhuriyet sonrasý
Türk þiirinde imgeye yüklenen anlam neredeyse benzer bir özellik taþýrlar. Dahasý
Divan þairi yüzyýllar boyunca ya ayný ya da orijinal mazmun peþinde koþarken,
Cumhuriyet sonrasý dönemde þairler ya &ldquo;imge avýna &ldquo; çýkmýþlar ya da &ldquo;imge peþinde
koþmuþlardýr. Neticede her ikisinin de yapmaya çalýþtýklarý aynýdýr, denilebilir.
Bu arada bir gerçeðin önemle belirtilmesi gerekir.. Divan þairi mazmun peþinde
koþarken, okuyucuyu tamamen görmezden gelen bir yaklaþým içine girmemiþtir. Yani
kendince bir mazmun bulup, bunu bir bilmece gibi okuyucuya sunup, okuyucudan bir
nevi fal yorumlama eylemini gerçekleþtirmesini beklememiþtir. Aksine okuyucuyu
mazmuna götürecek birtakým ipuçlarýný göz önüne koymuþtur. Ýskender Pala mazmun
ile ilgili bir yazýsýnda yerinde bir benzetme ile þunlarý söylüyor: &ldquo;Askerliðini yapmýþ
olanlar bileceklerdir. Zifiri karanlýk gecelerde travers eðitimi yapýlýr. Buna göre geniþ
bir arazinin bazý gizli yerlerine gündüzden birtakým iþaretler býrakýlýp ipuçlarý
serpiþtirilir. Gece askerin eline bir fener ve pusula verilerek iþaretlerden her birinin
mesafe ve yönleri ile hedefi bulmasý istenir. Eðer asker ilk iþaretleri bulamamýþsa ikinci
ve diðerleri için verilen yön ve mesafeyi tayin etmekte müþkilâtla karþýlaþacaktýr. Ama
eðer iþaretleri doðru bulursa bir sonraki iþaret daha kolay tespit edilebilecek ve hedefe
varmak zor olmayacaktýr. Ancak arazinin engebeli yapýsý veya tabiat þartlarý hedefe
giden yolda oyalayýcý unsurlar olarak kendini hissettirecektir. Þimdi bir beyitteki her bir
kelimeyi muhtemel birer iþaret, mana veya ahengi arazi, mazmunu da hedef olarak
düþünelim. Þair týpký komutan gibi inisiyatifini (üslûp) kullanarak arazinin (mana)
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çeþitli tabiat þartlarýný(vezin,kafiye, âhenk vb.) en uygun bir sistemle (þiirin genel
çerçevesi ve kurallarý ile edebî sanatlar) iþaretlendirip askerlerin (okuyucu)
hedefe(mazmun) kýsa sürede(az söz ile çok mana ifade ederek, muhtasar ve müfîd)
emniyetle varabilmesini(anlaþýlýrlýk) ve bunu bir zevke dönüþtürmesini saðlamak
zorundadýr. Yani mazmun, belli deliller ve iþaretler verilerek, çeþitli ipuçlarý
gösterilerek mana içindeki zarif ve sanatlý manaya ulaþmakla kendini gösterir ve bediî
zevk olur(Pala, 1993). Pala&rsquo;nýn çizmeye çalýþtýðý mazmun Akün&rsquo;ün yaptýðý tasnifteki
&ldquo;karmaþýk mazmun&rdquo;a daha yakýn bir özellik taþýmaktadýr.
Baþtan beri mazmunla ilgili olarak söylenenlerin bir nevi özeti sayýlabilecek bu
alýntý karþýsýnda, günümüzde imgeyi bulmakta da benzer bir yola baþvurmak mümkün
mü acaba? Rasim Özdenören, Ömer Farük Akün, Mine Mengi ve Ýskender Pala gibi
hocalarýmýzýn görüþlerine paralel olarak &ldquo;Yazý, Ýmge, Gerçeklik&rdquo; adlý kitabýnda þöyle
diyor: &ldquo;Hiç bir yazý anlaþýlmasýn diye yazýlmaz. Okunsun, anlaþýlsýn diye yazýlýr. Bazý
yazýlarýn anlaþýlmasý zor olabilir. Bazý yazýlarýn þifresini çözmek emek ve çaba
gerektirebilir. Ama yine de, son tahlilde, yazar, yazdýðý yazýnýn anlaþýlmadan kalmasýný
amaçlamaz. Yazýnýn zor anlaþýlýr olmasý, yazarla okur arasýnda var bulunmasý gereken
parola ve iþaret üzerinde tam bir mutabakatýn saðlanamamýþ olmasýyla
iliþkilendirilebilir. Taraflar parola ve onun iþareti üzerinde mutabýk kalmýþlarsa, anlaþma
zemini de saðlanmýþ olur. Eðer þifreler (parola ile onun iþareti veya ortak kodlar veya
edebiyat diliyle konuþursak mazmunlar) üzerinde mutabakat yoksa bu durumda, yazý da
anlaþýlmaz olarak kalmaya hükümlü bulunur.&rdquo;
Yavuz Özdem de, &ldquo;Benzetme, Eðretileme, Ýmge ve Ýþlev Ýlgisi&rdquo; adlý yazýsýnda
&ldquo;Bütün bir Türk þiirinde, Halk, Divan, Tasavvuf, Tanzimat sonrasý ortaya çýkan edebi
oluþumlar da dahil olmak üzere, imge her zaman var olmuþtur. Ancak sanatçýnýn içinde
yaþadýðý çevre, zaman ve kültür dairesi söz konusu imgeyi farklý kelimelerle
adlandýrmasýna vesile olmuþtur. Eski, özellikle Halk ve divan þiirimiz imgeden ziyade
imge aktarýmýnda bir araç olarak benzetme ve eðretilemelere aðýrlýk vermiþtir.
Günümüz þiiri ise, karmaþýklaþan toplumsal iliþkiler, insanýn doða karþýsýndaki bugünkü
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konumu, yabancýlaþma baðlamýnda, doðasý gereði imgeyi öne çýkarmýþtýr (Özdem,
2005).&rdquo; diyerek mazmun ile imge arasýndaki iþlev ilgisine vurgu yapar.
Ýþte mazmun ile imge arasýndaki temel ayrým noktasý da burada ortaya
çýkmaktadýr. Yani Özdenören&rsquo;in de iþaret ettiði gibi, þair/yazar ile okur arasýnda þairin
çaðrýþtýrdýðý unsuru bulma konusunda bir mutabakat varsa, mazmunla, yoksa imge ile
karþý karþýya gelmiþ sayabiliriz kendimizi. Bu arada her iki unsurun ortak noktasýnýn
&ldquo;çaðrýþým&rdquo;a dayalý bir hayal zenginliði olduðunu da belirtmek yerinde olur sanýrým.
Özdemir Ýnce&rsquo;nin bu konudaki sözleri, mazmun ile imgenin ortak paydasýnýn çaðrýþým
olduðuna dair yaklaþýmýmýza tercüman olmasý açýsýndan dikkate deðerdir: &ldquo;Çaðdaþ
þiirin ayrýlmaz, oluþturucu parçasýdýr çaðrýþým ve çaðrýþýmýn bulunduðu yerde de ister
kurallý ister kuralsýz üretilmiþ olsun imge vardýr (Ýnce,1995). Ýnce sözlerinin devamýnda
imgenin ayný zamanda bir sözcüðün anlamýný geniþlettiðini, derinleþtirdiðini ve
çoðalttýðýný belirtir.
Yazýnýn baþýndan beri mazmun ile imge arasýnda belli noktalardaki
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ortaklýklardan ve farklýlýklardan bahsedildi. Tekrar etmek gerekirse modern mazmun
olarak deðerlendirilebilecek imgenin, týpký mazmun gibi olmazsa olmazý ilk kez
söylenilmiþ olmasý veya þairine özgü oluþudur. Divan þiirinde benzer mazmunlarýn,
þairlerce farklý kelime, hayâl ve çaðrýþýmlar aracýlýðýyla gerçekleþtirildiði ve hiç de
garipsenmediði bilinir. Ayný durum imge için de geçerlidir.
Sonuç itibariyle gelinen bu noktada söylenecek sözleri þöyle sýralamak
mümkündür: a. Ýmge ve mazmun bir ya da birden fazla hayalin, unsurun veya kavramýn
çaðrýþtýrdýðý yeni algýlamalara ve/veya yeni çaðrýþýmlara vesile olurlar. b.Özellikle þiir
dilini daha etkili ve yoðun bir anlatým aracý kýlmanýn en önemli figürleri olarak þiir
dilinde meydana getirdikleri deðiþme ve sapmalarla þiirde üstü kapalý olarak
anlatýlmaya çalýþýlaný çaðrýþtýrarak, bazen bilinen ve beklenen bazen de beklenmeyen
çaðrýþýmlarýn hayat bulmasýna yardýmcý olurlar. c. Son olarak imge, modern daha
doðrusu post-modern mazmun olarak deðerlendirilebilecek birçok niteliðe sahiptir ve bu
17
baðlamda þiir dilinin en dikkat çekici ve &ldquo;þaire özgülüðü en üst seviyede&rdquo; olan yapý
taþlarýndan biridir.
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