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AHMET HAMDĠ TANPINAR’IN ġĠĠRLERĠNDE ĠMAJ TÜRLERĠ 

Bu çalıĢma Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın Ģiirlerindeki imajları sınıflandırmayı 

amaçlamaktadır. Ġmaj kavramı hem günlük yaĢantıda hem de edebiyatta sıkça kullanılır. 

Duyularımıza yansıyan izlenimler birer imajdır oysa edebiyatta imaj bir kurmaca 

ürünüdür. ġairler anlatmak istedikleri temayı daha belirgin bir hâle getirmek amacıyla 

çeĢitli imaj türlerinden yararlanır. Görme, iĢitme, koku, tat ve dokunma duyularına ait 

imajlar günlük hayatta olduğu kadar Ģiirde de kullanılır. Ancak Ģiir bir sanat türü olduğu 

için farklı imaj türlerine de yönelir. Pek çok Ģiirde gözümüzde canlandırmakta 

zorlandığımız imajlara rastlarız. Bazı Ģiirler nesnelere, bazı Ģiirler de eyleme ağırlık 

verir. Böylece “zihinsel”, “nesnel” ve “hareketli” imajlar da ortaya çıkar. Tanpınar‟ın 

Ģiirlerini yakından incelediğimizde, Ģairin “görsel”, “zihinsel”, “iĢitsel” ve “hareketli” 

imajları sıkça kullandığını görürüz. Bizce bu imajlar Tanpınar‟ın saf Ģiir anlayıĢının ana 

eksenini oluĢturmaktadır. ġair bu imajlar sayesinde “rüya”, “zaman” ve “musiki” 

temalarını nesnelleĢtirir; okurun bu temalardan kaynaklanan anlamı imajlar vasıtasıyla 

tecrübe etmesini sağlar. Böylelikle Tanpınar‟ın Ģiirleri dinamik bir yapı kazanır ve 

Ģiirlerinde gramere sıkı sıkıya bağlı bir düz anlatımdan ziyade parça parça imajlar öne 

çıkar. Ġmaj ağırlıklı bu Ģiir tarzı Tanpınar‟ın Ģiirlerindeki anlamı müphem bir hâle getirir, 

ki bizce bu üslup onun saf Ģiir anlayıĢının da temelidir.  

Anahtar Sözcükler: nesnel imaj, görsel imaj, iĢitsel imaj, zihinsel imaj, hareketli imaj, 

rüya, zaman, musiki 
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THE TYPES OF IMAGES IN AHMET HAMDI TANPINAR’S POEMS 

This study aims to classify images seen in Ahmet Hamdi Tanpınar‟s poems. The concept 

of “image” is frequently used both in daily life and in literature. While the impressions left 

on our senses are an image type based on objective reality, the images used in literature 

are products of fiction. Poets use various types of images to make the theme that they wish 

to express more explicit. Images pertaining to the senses of sight, hearing, smell, taste and 

touch are used as much in poetry as in daily life. However, because poetry is an art form, 

it employs additional types of images. In many poems, we encounter images that we may 

find difficult to visualize. Some poems emphasize objects while some others actions. 

Thus, “mental”, “objective” and “kinetic” images appear. When we study Tanpınar‟s 

poems in detail, we see that the poet uses “visual”, “mental”, “auditory” and “kinetic” 

images frequently. We believe that these image types constitute the backbone of 

Tanpınar‟s understanding of pure poetry. The poet objectivizes the themes of “dream”, 

“time” and “music” by using these images; he makes it possible for the reader to 

experience via images the meaning that originates from these themes. In this way, 

Tanpınar‟s poems gain a dynamic structure and discrete images move to the foreground, 

as an alternative to a prose-like style that is completely faithful to rules of syntax. This 

style of poetry laden with images makes the meaning in Tanpınar‟s poems more 

ambiguous and we believe that this style is precisely the foundation of his understanding 

of pure poetry.  

Key words: objective image, visual image, auditory image, mental image, kinetic image, 

dream, time, music 
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ÖN SÖZ 

 

Bu çalıĢmada Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın Ģiirlerinde görülen imajlar 

sınıflandırılmıĢtır. Bunlar “zihinsel”, “nesnel”, “görsel”, “hareketli” ve “iĢitsel” imajlardır. 

Tanpınar‟ın imaj dünyası, sadece bu imajlardan ibaret değildir. Fakat bu imajların Ģiirdeki 

tekrar sıklığı, bu imajları sanatının merkezine oturtmaktadır. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde yer 

alan imaj türleri genellikle estetiğinin önemli kavramları olan rüya, zaman ve musiki ile 

bağlantılıdır. Ġmaj türleri bu kavramların çerçevesinde tekrar etmiĢ ve bir imaj sistemi 

ortaya çıkmıĢtır. Bu imaj sistemi Tanpınar‟ın özellikle de rüya ve zaman algısını zihinsel 

bir Ģekilde ele almasını sağlamıĢtır. Zihinsel imajlar yoluyla sağlanan bu dönüĢüm 

nesnelleĢtirilmiĢ, görselleĢtirilmiĢ ve son olarak da bu imajlara hareket kazandırılmıĢtır. 

ĠĢitsel imajlar ise musiki algısına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ġmajın özelliklerinden olan bir Ģeyi “temsil” özelliği, imaj tahlillerinde belli bir 

dikkati ve bu dikkatin eĢlik ettiği ciddi bir analizi gerektirir.  Bu sebeple akademik 

çalıĢmaların en önemli taraflarından biri ufuk açıcı bir konu üzerinde çalıĢmak olduğu 

kadar bu çalıĢmalarda size destek olan ve sizi sabırla takip eden bir danıĢmanın da 

varlığıdır. Konunun seçiminden çalıĢmalarımızın takibine kadar pek çok ayrıntıda benden 

desteklerini esirgemeyen ve en önemlisi de beni bu konularda özgür bırakıp plana ve 

araĢtırmaya teĢvik eden hocam Yard. Doç. Dr. Alphan Akgül‟e teĢekkürlerimi öncelikle 

iletirim. Tezin planlanmasından içeriğin geliĢtirilmesine kadar pek çok Ģeyde desteklerini 

esirgemeyen Prof. Dr. Emel Kefeli‟ye Ģükranlarımı sunarım. Doç. Dr. Baki Asiltürk‟e 

çalıĢmaya verdiği katkı ve gösterdiği nezaketten dolayı teĢekkür ederim. Değerli fikirlerini 

aldığım hocaların hocası Prof. Dr. Orhan Okay‟a saygılarımı sunarım. ÇalıĢmama önemli 
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katkılar yapan Yard. Doç Dr. Cem Keskin‟e ve çalıĢmam boyunca sık sık fikirlerini 

aldığım ve teĢvik gördüğüm Sayın Nurettin Albayrak‟a teĢekkür ederim. Bu çalıĢmada Ģiir 

tahlillerine kıymetli katkılar sunan Hayrettin Sağdıç‟a, Ömer Fâruk Can ve Ahmet 
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GĠRĠġ 

 

Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın Ģiirlerinde pek çok imaj türüne rastlarız. Fakat bunların 

baĢında “zihinsel”, “nesnel”, “görsel”, “hareketli” ve “iĢitsel” imajlar gelir. Bu imaj türleri, 

çeĢitli Ģiirlerinde sembolik bir anlatıma dönüĢür. Bunun sebebi ise Tanpınar‟ın imajları 

kullanırken onları bir kavramın yerine koyma düĢüncesidir. Burada karĢımıza kavramı 

estetize etmek gibi bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle de Tanpınar‟ın Ģiir dünyasındaki 

temel kavramlar üzerinde durmak gerekir. 

Tanpınar‟ın Ģiirleri üç anlayıĢın, “rüya”, “zaman” ve “musiki”, oluĢturduğu 

imajlardan bir terkiptir. Burada karĢımıza iki durum çıkmaktadır. Birincisi Tanpınar‟ın 

rüya, zaman ve musiki anlayıĢının birbirinden bağımsız olmayan ve parçalanamayan bir 

bütünlük arz etmesidir. Ġkincisi ise Tanpınar gibi estetik bütünlüğe önem veren bir Ģairin 

imajlarının da bu bağlamda iç içe geçmiĢ olmasıdır. Bu, Tanpınar‟ın estetik görüĢünün 

yanında imajın yapısı ile de alakalıdır. Çünkü “Ġmgeler kapsamlıdırlar ve içinde birçok 

Ģeyin yuvalanabileceği geniĢ bir anlam alanına sahiptirler. DolaĢabilirler, birinden diğerine 

dönüĢebilirler.”
1
 Buna göre imaj, pek çok farklı izlenimi içerebilir. Buna bağlı olarak da 

pek çok izlenim tek bir imajda yoğunlaĢabilir. Tanpınar‟ın rüya anlayıĢı, Tanpınar‟ın 

estetiğinin ve imajlarının yoğunlaĢtığı bir ögedir. Ġmaja has dönüĢümü Tanpınar‟ın rüya 

algısında görebiliriz. Nitekim bununla ilgili yapılan çalıĢmalarda bu sanat ve hayat görüĢü 

tematik bir bağlamda ayrıntılı bir Ģekilde ortaya konmuĢtur.
2
 Tanpınar‟ın rüyayı ön plana 

çıkararak oluĢturduğu bu terkip, düzyazıda olay örgüsü ve kahramanlarla iç içe geçen 

                                                           
1
 Hans Dieter Zimmermann. Yazınsal İletişim. Çev. Fatih TepebaĢılı. Konya: Çizgi kitabevi, 2001, s. 122.  

2
 Betül CoĢkun. “Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın Poetikasının Temel Yapı TaĢı Olarak Rüya”. Dil ve Edebiyat 

AraĢtırmaları Dergisi 1(2010). s. 29-80. Ayrıca bkz. Betül Karakurt CoĢkun. “Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın 

Eserlerinde Rüyalar”. Yüksek Lisans Tezi. Fatih Üniversitesi SBE. (DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Ali Yıldız). 

2004. 
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sembol bir anlatıya dönmüĢtür. Benzer bir tarz Ģiirlerinde de geçerlidir. Tanpınar, bu üç 

anlayıĢını özellikle de rüyanın hâkim ve kurucu vasfını ortadan kaldırmadan genellikle 

metnin tamamına imajlar vasıtasıyla iĢlemiĢtir.  

Ġmajın ayrıntılı bir Ģekilde incelenmeye uygun olan yapısı Tanpınar‟ın Ģiir 

dünyasını da zenginleĢtirmiĢtir. Ancak bu durum araĢtırmacıların iĢini zorlaĢtırmaktadır. 

Bunun sebebi imajın sınırlarının net bir biçimde çizilememiĢ olmasıdır. Bu sebeple de 

imajın pek çok tanımı ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan imajın çeĢitli tanımlarını vererek 

Tanpınar‟ın Ģiirlerinde kullandığı imajların temel niteliklerini çözmeye çalıĢacağız. 

Ġmaj ya da imge ile ilgili olarak bu çalıĢmada iki kavramın sıkça karĢılaĢtırılması ve 

kuramsal bir Ģekilde ele alınması gibi bir tartıĢmaya değinmeyeceğiz. ÇalıĢmamızda imge 

değil de imaj teriminin kullanılmasının sebebi, Batı edebiyatında imaj kavramının çok daha 

fazla kullanılmasıdır. Ġmajlarla ilgili yapılacak tür sınıflandırılmalarında da genellikle 

çeviri metinlerden faydalanılmaktadır. Dolayısıyla çalıĢmamızda “imaj” terimi tercih 

edilmiĢtir.  

“Ġmaj, geçmiĢe ait bir duyum veya algının meydana getirdiği bir yaĢantının zihinde 

canlanması, hatırlanması demektir.”
3
 Bu tanım imajın daha çok psikolojik bir algıdan 

doğuĢuna delalet eder. Bu tanıma uyan imaj tarifini Tanpınar‟ın Ģiirlerinde sık sık görürüz. 

Özellikle de maziye ya da “an”a tanıklık eden bir dikkat ve bunun zihinde canlanması ile 

oluĢan görsellik Tanpınar‟da çokça karĢımıza çıkmaktadır. Fakat imajlar sadece görsel 

olmak zorunda da değildir. Bu bakımdan imaj türleri çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmıĢ ve 

pek çok tür ortaya konmuĢtur. “Tat” ve “koku” imajları, “statik” veya “dinamik” imajlar, 

“renk” imajları, “sinestetik” imajlar gibi...
4
 Bu imajların Ģairin estetiğine bağlı olarak 

kullanımı artar ve azalır. Örneğin bir Ģairin Ģiirinde duyulara daha fazla hitap edilmesinden 

                                                           
3
 René Wellek ve Austın Warren. Edebiyat Teorisi. Çev. Ömer Faruk Huyugüzel. Ġzmir: Akademi Kitabevi, 

1993,  s. 160. 
4
 Age, s. 161. 
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dolayı duyu imajları sıkça tekrar edilirken dinamik bir yapı ile karĢılaĢtığımız bir Ģiirde 

hareketli imajlar daha fazla yer alabilir. 

Octavio Paz imajı genel anlamda Ģu Ģekilde tanımlar:  

Ġmge [image] sözcüğünü Ģairin söylediği ve hep birlikte Ģiiri oluĢturan bütün 

sözel biçimleri, ifadeleri veya ifade gruplarını anlatmak için kullanırız. 

Retorik bu sözel ifadeleri sınıflandırmıĢtır ve onlara ayırma, eĢitleme, 

benzeĢim, sözcük oyunu, simge, mit, fabl… vs. isimlerini verir. 

Aralarındaki farklar ne olursa olsun onların hepsi ifadelerin söz dizimi 

birliğini zedelemeden sözcüğün içindeki çok anlamlılığı korurlar.
5
 

  

Paz‟ın burada imajın kapsamına dair yaptığı vurgu, imajın çok katmanlı bir yapı 

olduğu hususudur. Bu sebeple, edebî sanatların pek çoğu imajın kapsamına dâhil olur. 

Dolayısıyla imajlar vasıtasıyla kelime ve terkipler de çok anlamlılık yüklenebilirler. 

Tanpınar‟ın Ģiirlerinde de yer alan bu çok anlamlılık imajlar vasıtasıyla derinleĢtirilmiĢtir. 

Bunu Tanpınar‟ın imajları daha çok üst üste kullanılıp iç içe geçirmesi Ģeklinde tarif 

edebiliriz. 

Ġmaj anlatıya coĢkunluk katan bir öge olarak da görülmüĢtür. Bununla ilgili olarak 

TDK Ģu tanımı yapar: “Bir Ģeyi daha canlı ve daha duygulu bir hâlde anlatmak için onu 

baĢka Ģeylerin çizgileri ve Ģekilleri içinde tasarlayıĢ.”
6
 Bu tanımda yapılan vurgu ise imajın 

tek baĢına var olmayıp bir gerçekliği ya da hayali dönüĢtürmesi ile elde edilen bir estetik 

oluĢudur. 

Ġmaj “Nesneleri, eylemleri, duyguları, düĢünceleri, fikirleri, hâletiruhiyeyi, duyusal 

ya da duyu ötesi tecrübeyi temsil etmek amacıyla dilin kullanılmasına imaj sanatı 

(imagery) diyoruz.”
7
 Ģeklinde de tarif edilmiĢtir. Bu tanımda imaj, dil vasıtasıyla elde 

edilen bir tecrübe olarak tarif edilmiĢtir. Bu tecrübe Ģairin yaĢantısını temel alan estetiği 

olabilir. Tanımın bir baĢka boyutu ise imajın soyut ve somut olan Ģeyleri temsil etme 

                                                           
5
 Octavio Paz. Yay ve Lir I. Çev. Ömer Saruhan. Ġstanbul: Armoni, 1991, s. 83.  

6
 Komisyon. Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü. Ġstanbul: Arı Matbaası, 1948, s. 59. 

7
 J. A. Cuddon‟dan Çev: Alphan Akgül. Anlamın Sesi – Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği. Ġstanbul: 

Dergâh Yayınları, 2014, s. 132. 
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niteliğidir. Bu bakımdan imaj kendi niteliğinden çok temsil niteliği ile adlandırılır ve 

anlamlandırılır.  

Ġmaj “Göz önünde bulunmayan bir Ģeyin zihindeki tasarısı. Sanatta imge, çeĢitli 

hatıralar iĢlenerek yapılan orijinal bir yaratılıĢı hazırlar.”
8
 Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Tanpınar‟ın imajları bu tanıma bağlı olarak orijinal bir mahiyet arz eder. Tanpınar‟ın bu 

orijinalliği yakalamasının sebeplerinden biri de imajların bir kavramı karĢılaması ve 

tekrarıdır. 

Tanpınar‟ın eserlerinde yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı imaj türleri sürekli tekrar 

etmektedir. Bu tekrarlar imajı bir sembol hâline sokmuĢtur. Bu imajların baĢında da 

zihinsel imajlar gelmektedir. Zihinsel imajlarla ilgili olarak W. J. T. Mitchhell Ģunları 

belirtir: “Bir sözcüğün zihnimizdeki karĢılığına „zihinsel imaj‟ (mental image) denir. O 

imajın dıĢ dünyadaki karĢılığı ise „nesne‟ ya da „orijinal izlenim‟dir.”
9
 Buna göre zihinsel 

imajlar, daha çok düĢünce ve hayalle oluĢan ve dıĢ dünyada gerçekliğine ancak 

zihinsellikle ulaĢabileceğimiz imajlardır. Kısaca zihinsel imajlarla ilgili olarak gerçek 

hayatta karĢılaĢamayacağımız bir Ģeyin estetize edilmesi diyebiliriz. 

Tanpınar‟ın eserlerinde zihinsellik, zihinsel imajlar vasıtasıyla ortaya konmuĢtur. 

Nasıl ki Tanpınar‟ın Ģiirleri için rüyanın kurucu vasfından bahsediyorsak zihinsel imajların 

da Ģiirindeki kurucu vasfından bahsedebiliriz. Modern Ģiirin en önemli göstergelerinden 

biri de rüyadır. Bu noktada karĢımıza zihinsel imajlar çıkmaktadır. Çünkü rüyanın 

dayandığı Ģey bir bellektir. Rüya, sizi ister istemez bir zihinselliğe sürüklemektedir. Bu 

sebeple zihinsel imajlar, aklın yasaları ile değil psikanaliz gibi Tanpınar‟ın hayatını ve 

                                                           
8
 Seyit Kemal Karaalioğlu. Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü. Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1983, s. 

364. 
9
 Aktaran: Alphan Akgül. Anlamın Sesi – Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 

2014, s. 132. 
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estetiğini etkileyen ögelerle açıklanır.
10

 Tanpınar‟ın zihni faaliyete ne denli önem verdiğini 

poetik bir metin hüviyetinde olan “Antalyalı Genç Kıza Mektup” adlı eserinin bir 

bölümünü oluĢturan Ģu satırlardan da anlarız. Tanpınar, kendi anlatıĢıyla 1921 yılında, Ģiire 

kendi epey verdiği sene Antalya‟da “Güvercinlik” denen deniz mağarasındaki bir 

manzaraya Ģahitlik eder. Su, aydınlık ve bu iki unsuru içinde barındıran mağara, bu 

manzarayı dolduran üç ögedir. Bu manzara Tanpınar‟ı çok etkiler. Ardından sanatının da 

temeli sayılabilecek ve bizim çalıĢmamıza ıĢık tutan Ģu cümleleri sarf eder: 

Bir insan kendisini ancak hayatının küçük meselelerinden sıyrıldığı yahut da 

onları zihnî bir Ģekle soktuğu zaman bulabilir. Tali‟imiz içimizde çok gizli 

bir yerdedir. Fakat ona eriĢebilmemiz için birçok Ģeylerden kurtulmamız 

lazımdır. Bu bende çok geç oldu. 1921 yılında ise ben henüz bu çağda 

değildim. Dilin dıĢında hiçbir Ģeyin üzerinde duramıyordum.
11

 
 
 

Tanpınar‟ın henüz yirmili yaĢlarda, gördüğü manzaranın muhakemesi sonucunda 

oluĢan bu satırları bize zihinselliğin önemini vurgular. Burada Tanpınar, olgunlaĢmamıĢ ve 

estetiğine yeni bir boyut getirecek olan zihnî uğraĢın eksikliğine vurgu yapar. Nitekim 

devamla bunu Ģu Ģekilde vurgular. “Dediğim gibi gördüklerimi henüz keĢif hâline 

getirecek seviyede değildim.”
12

 Tanpınar bu zihinsel olgunluğa eriĢtiğinde “Güvercinlik” 

denen deniz mağarasının manzarası, onun rüya fikrini oluĢturacaktır. Böylelikle bu 

manzara zihnî bir hâl alacaktır.  

Norman Friedman, zihinsel imajı “okurun zihninde olanlar üzerinde yoğunlaĢmak” 

olarak tarif eder. Zihinsel imajların “Ģairin zihninin duyumsal yetilerini nesnel ve analitik 

olarak betimlemek” gibi bir amacı olduğunu savunur.
13

 Tanpınar bu zihnî algıyı 

Friedman‟ın bahsettiği gibi nesnel imajları kullanarak somutlaĢtırmıĢtır. “Pençelerimde 

                                                           
10

 Christopher Caudwell. Yanılsama ve Gerçeklik. Çev. Mehmet H. Doğan. Ġstanbul: Payel Yayınevi, 1974, 

s.235.  
11

 Mehmet Kaplan. “Antalyalı Genç Kıza Mektup”. Tanpınar’ın Şiir Dünyası. Ġstanbul: Dergah Yayınları, 

2013, s.223. 
12

 Age, s. 223. 
13

 Norman Friedman. “Ġmge”. Kitap-lık 74, 2004,  s. 80. 
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asılmıĢ bir zümrüt gibidir hayat” mısrası bize bu zihinselliğin nesnelleĢmesini ortaya 

koyması bakımından önemlidir. “Hayat” içine pek çok Ģeyin girebileceği zihinsel bir Ģeye 

tekabül eder. Fakat Tanpınar, hayatı pençelerinde asılan bir “zümrüt”e benzeterek 

nesnelleĢtirir. Ancak zihinde var olabilecek bir anlayıĢ “pençe”, “zümrüt” ve “asılmak” 

ifadeleriyle hayatta karĢılığı olan bir Ģeye dönüĢür. 

 Jean Paul Sartre da “zihne dayalı, biçimi öngören imgelerden oluĢan bu dünyada 

dıĢarıda dengi [karĢılığı] olan imgelere hakiki imge, dengi olmayan imgelere ise zihinsel 

imge” der.
14

 Burada karĢımıza nesnel dünyada var olan gerçekliğin yokluğu gibi bir algı 

çıkar. Bu da bize zihinsel bir dünyanın kapılarını aralar. Tanpınar “EĢik” Ģiirinde “Ġçimde 

dıĢımda hep aynı çember”
15

 dizesini kullanır. Tanpınar, Ģiirlerinde, “çember” ifadesini 

daha çok zaman algısını somutlaĢtırmak için kullanır. Zamanı insanın içini ve dıĢını 

kuĢatması zihinsel bir imajdır. Fakat bu eylemi bir çember olarak tarif etmek zihinsel bir 

algının nesnelleĢmesidir. Tanpınar‟ın “Yollar Çok Erken” adlı Ģiirinin ilk dörtlüğünü 

inceleyelim. 

  Yollar çok erken akĢamda silindi,  

  Kalmadı kaybolma ümidim bile 

  BaĢka bir Ģey örttü ayak sesini 

  Ay rengi sessizliğin ötesinde.
16

 

 

 Tanpınar bu Ģiirinde geceye ve kavuĢamamaya vurgu yapar. KavuĢmanın en önemli 

göstergesi yoldur. Tanpınar birinci mısrada yolların çok erken yani beklenmedik bir 

akĢamda silindiğinden, kaybolduğundan bahseder. Dolayısıyla yol olmadığı için Ģairin 

yolda kaybolma ümidi dahi kalmamıĢtır. Birinci mısrada geçen “çok erken akĢam” ifadesi 

dıĢ dünyada karĢılığı olmayan bir gerçekliktir. Çünkü Tanpınar bununla beklenmedik ve 

zamansız akĢamı kastetmektedir. Dolayısıyla akĢamlar güne zihinsel bir kavrayıĢla erken 

                                                           
14

 Hayrettin Orhanoğlu (Alıntılayan). “Sanat Eserinde Ġmgecilik ve Edip Cansever‟in ġiirinde Gerçeküstü 

Ġmgeler” (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2010), s. 35. 
15

 Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Şiirleri. Haz.Ġnci Enginün. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2010, s. 63. 
16

 Age, s. 29. 
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çökebilir. Bu sebeple bu zihinsel bir imajdır. Üçüncü mısrada Tanpınar, iĢitsel bir imaj 

kullanır. Bu da “ayak sesi”dir. Ayak sesini örten Ģey ise tanımlanmamıĢtır. Bununla ilgili 

bilinen ise bu Ģeyin personanın kavuĢmayı temsil eden ayak sesini duymasına engel 

olmasıdır. Bu Ģey ise, ay rengi sessizliğin ötesindedir. Tanpınar, “ay rengi sessizlik” imajı 

ile imajları üst üste bindirir. Birincisi ve en önemlisi ay rengi sessizliğin zihinsel bir imaj 

olmasıdır. Bilindiği gibi ay geceye özgüdür. Sessizlik ise ayak sesinin olmaması 

sonucudur. “Ay rengi” ifadesi bize bir görselliği çağrıĢtırır. Dolayısıyla Tanpınar, 

kavuĢamamayı gece ve bunu çağrıĢtıran ay ve sessizlik ile açıklamıĢtır. Ayak sesini örten 

ve ay rengi sessizliğin ötesinde olan Ģey ise dörtlüğün sonunda yine bilinmemektedir. 

Tanpınar, kavuĢma ümitsizliğinin sadece geceden dolayı değil tarifi yapılmayan baĢka bir 

Ģeyden kaynaklandığını da vurgulamaktadır. 

 Tanpınar‟ın eserlerinde kullandığı imaj türlerinin en önemlilerinden biri de 

genellikle zihinsel imajlarla birlikte kullanılan nesnel imajlardır. Tanpınar‟ın Ģiirinde 

kullandığı nesnel imajlarda “nesne bize kendisini duygular ve anlamlar demeti olarak 

sunar”
17

 diyebiliriz. Zihinsel bir algıya bağlı olarak ortaya çıkan bu nesneler, genellikle bir 

Ģeyi temsil ederler. Bunların baĢında rüya ve zaman gelir. Bununla ilgili olarak Tanpınar, 

“Madalyon” adlı Ģiirinde bir kadını madalyon üzerine iĢleyerek ebedileĢtirir.  

Görenler bulsun diye bu küçük madalyonda; 

O emsalsiz hüsnün en ince hatlarını, 

Vakfettim günlerimin uzun saatlarını.
18

 

 

Tanpınar, burada nesnel bir imaj olan “madalyon” ile kadının ölümsüzlüğünü 

sembolleĢtirmiĢtir. ġiirde eĢi benzeri olmayan bir güzellik, madalyona iĢlenmiĢ bir kadın 

imajıyla ortaya koyulur. Nitekim Ģiirin sonunda vücut çürüse de kadının madalyonu temsil 

eden ve metaforik bir söylem olan “bir parça altın”da yaĢayacağını dile getirir: “Çözülse de 

                                                           
17

 Octavio Paz. Yay ve Lir I. Çev. Ömer Saruhan. Ġstanbul: Armoni, 1991, s. 91. 
18

Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Şiirleri. Haz.Ġnci Enginün. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2010,  s. 102. 
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vücudun kara toprak altında / Ġhtirasla iĢlenmiĢ bu bir parça altında / ġöhretimle beraber 

asırlarca yaĢarsın”.  Madalyon nesnel imajında ölümsüzleĢtirilmek istenen kadını Mehmet 

Kaplan Ģu Ģekilde açıklar: 

Bu kadın hayali de gösteriyor ki, mesele sadece estetik sahaya inhisar 

etmemektedir. ġairin muhayyilesinde, belki de annesinin hatırasına bağlı, C. 

G. Jung‟un insan psikolojisinde mühim bir rol oynadığını söylediği „anima 

arĢetipi‟
19

 kuvvetli bir yer tutar.
20

 

 

 Tanpınar‟ın anima arketipini kullanımı klasik bir Ģekilde arketip kullanımına da 

uygun bir yapı arz eder. ġiirdeki bu kullanım Kaplan‟ın ve Engin Geçtan‟ın açıklamalarına 

uygundur:  

“Arketipler, bir insanın geçmiĢ yaĢantılarının ürünü olan bellek imgeleri 

gibi canlı görüntüler değildir. Örneğin anne arketipi,  bir kadının ya da bir 

annenin fotoğrafı değildir. Eğer bir benzetme yapmak gerekirse, banyo 

edilmesi gereken negatif filmleri andırırlar. Gerçek dünyada bir karĢılığı 

bulunduğunda, bu belirsiz imgeler canlı ya da cansız varlıklara 

dönüĢürler.”
21

 

  

 Tanpınar‟ın Ģiirinde bu dönüĢüm madalyon nesnel imajı ile gerçekleĢmiĢtir. 

Böylelikle madalyon ve kadın arasında bir özdeĢlik kurulmuĢtur. 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde kullandığı imajlardan biri, Ģiirlerinde en fazla dikkat çeken 

ögelerden olan görsel imajlar, neredeyse imajla eĢ anlamlı kullanılmaktadır. Görsel imajlar 

genellikle “herhangi bir Ģeyi somut bir tarzda düĢünmek” olarak karĢımıza çıkmaktadır.
22

 

Burada karĢımıza imajın da genel tanımlarından biri olan herhangi bir Ģeyi temsil etme 

durumu ortaya çıkar. Tanpınar‟da görsel imajlar daha çok doğadan alınmıĢ parçalardır. 

Doğadan alınan bu temsil herhangi bir Ģeyin yerine geçmesi anlamında kullanılabileceği 

                                                           
19

 Ahmet Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü‟nde arketipi (arĢetip) Ģöyle tarif eder: Jung psikolojisinde, 

kolektif bilinçdıĢından doğan ve efsanelerde, masallarda, sağlıklı ya da nevrotik öznenin bütün imgesel 

ürünlerinde ortaya çıkan yapı. 
20

 Mehmet Kaplan. Tanpınar’ın Şiir Dünyası. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2013, s. 32. 
21

 Engin Geçtan. Psikanaliz ve Sonrası. Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 1996, s. 177. 
22

 I. A. Richards, “Ġmge”. Kitap-lık 74, 2004,  s. 90. 
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gibi sadece bir tasvirden de ibaret olabilir. Tanpınar‟ın Ģiirlerindeki görsel imajlar 

genellikle Jacgues Ellul‟un tarif ettiği Ģekliyle vücut bulurlar: 

[D]uyulardan, dolaysızca bize gelen veri yoktur; kavradığım Ģekiller, renkler 

ve mesafeler benim için, kendilerini gördüğüm için algılanabilirdir. 

Kültürüm beni, gördüğüm imajların bizzat kendileriyle donatmıĢtır… Bu 

gerçeklik resmini değiĢtirmek için, onu çizerek, sınıflandırarak ya da tahrif 

ederek görüĢ noktamı oraya sokmak ya da değiĢtirmek zorunda kalırım. 

Fakat bu durumda evrenin gerçekliğinden çok, çizimimi görürüm.
23

 

 

Tanpınar‟ın hayata olan dikkati de kendi imaj dünyasından hareketle oluĢmaktadır. 

Ellul‟un bahsettiği imajların kültürel bir fonksiyon icra etmesi ya da Ģairin kendi orijinal 

estetiği ile oluĢmasını görebileceğimiz Ģiirlerinden biri de “Bir Gün Ġcadiye‟de”dir. 

Belki en hülyalısı duyduğun masalların  

O Ģafak saltanatı korularda dalların,  

Her ufku tek baĢına bekleyen eski camlar  

Bir sır gibi ömründen sızdırılmıĢ akĢamlar,  

Ardıçla kestanenin her yıllık macerası  

Harap mezarlıklarda ölülerin rüyası  

Gelir ve tekrar doğar ölmüĢ sandığın aĢka  

Anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan baĢka!
24

 

 

Tanpınar bu Ģiirinde maziyi ve maziyi oluĢturan kültürü edindiği kendi görüĢü 

üzerinden verir. Mezarlıklar, Ģafak saltanatına sahip korularda dallar, ufku bekleyen eski 

camlar, harap mezarlıklarda ölülerin rüyaları, masallar gibi ifadeler Tanpınar‟ın yaĢam 

algısına vurgu yaparlar. ġiire baktığımızda Tanpınar‟ın mısralarını aynı zamanda kendi 

estetik değerleri olan görsellik, zihinsellik, rüya, zaman, ölüm gibi unsurlarla 

zenginleĢtirdiği görülür. Dalların korularda Ģafak saltanatı kurması görsel bir imajdır. 

Geçen zaman ve ölüm arasında kurduğu bağ zihinsel bir imajdır. Mısralarda rüya ile 

doğrudan bağlantılı olarak “hülya”, zaman ile doğrudan bağlantılı olarak ise “eski, yıl, 

zaman” ifadeleri yer almaktadır. 

                                                           
23

 Jacgues Ellul. Sözün Düşüşü. Çev. Hüsamettin Arslan. Ġstanbul: Paradigma Yayınları, 1998, s. 12. 
24

 Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Şiirleri. Haz.Ġnci Enginün. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2010,  s. 52. 
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 Tanpınar, Ģiirlerinde zihinsel bir kurgunun ürünü olarak tasarladığı rüya ve zamanı 

hareketli imajlar vasıtasıyla dinamik bir yapıya büründürmüĢtür. Hayrettin Orhanoğlu, 

hareketli imajlarla ilgili olarak bu tür imajların hem dinamik bir yapıyı ele alan anlamda 

kullanıldığını hem de hareketliliğin daha çok nitelik değiĢimi olarak ele alındığından 

bahseder.
25

 Bu husus Tanpınar‟ın Ģiirlerinde de önemli bir yere sahiptir. Tanpınar‟ın 

Ģiirlerinde yer alan hareketli imajlar sadece fiili bir eylemi belirtmek için kullanılmaz. 

Algıyı ön plana çıkaran bir üslubu ortaya koyar. Bununla ilgili “Her ġey Yerli Yerinde” 

adlı Ģiirle ilgili değerlendirme yapan Baki Asiltürk Ģunları belirtir: “Algılamanın 

derinleĢmesi hem de bakılan kiĢinin durgunluğunu gerektirir. Tanpınar bilindiği gibi, 

geniĢleyen değil derinleĢen bir algı dünyasına sahiptir. Onun imgelemi böyle çalıĢır.”
26

 

“Zaman Kırıntıları” Ģiirinden alıntıladığımız mısralarda bunu görebiliriz. Tanpınar Ģiirinde 

kuĢlardan bahsettikten sonra “Ben zamanı gördüm / Çırpınırken avuçlarımda”
 27

 

mısralarına yer verir. Tanpınar bu mısralarda hareketli imajları iki Ģekilde kullanır. 

Birincisi Tanpınar‟ın zamanı görmesidir. Zamanın görülmesi zihinsel bir imaj olduğu gibi 

bir dinamikliği de içerir. Zihinsel ve dinamik olan bu imaj daha sonra somutlaĢtırılır ve 

nesnelleĢtirilir. Çünkü Tanpınar, zamanı avuçları içinde tutması ve onun bir kuĢ gibi 

çırpınmasıyla aslında zamanın yerine onu temsil eden kuĢu koyar. Böylelikle kuĢun 

çırpınması veya can çekiĢmesi arasında bir anlam bağlantısı kurulur. Böylece zaman, 

ölümlü bir canlı olarak tasvir edilir; yani zaman sonludur. Tanpınar tıpkı bu mısralarında 

olduğu gibi Ģiirlerinin pek çoğunda nesnel ve görsel imajları statik bir yapı içinde ele 

almaz. Onları hareketli imajlar vasıtasıyla dinamik bir yapıya büründürerek Ģiirin coĢku ve 

heyecanını artırır. Bunu “Annem Ġçin” Ģiirinde geçen “Kimsesiz bir akĢam ziyaya bedel / 

                                                           
25

 Hayrettin Orhanoğlu. “Sanat Eserinde Ġmgecilik ve Edip Cansever‟in ġiirinde Gerçeküstü Ġmgeler” 

(Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi) 2010, s. 39. 
26

 Baki Asiltürk. “Parçalılıktan Bütünlüğe Bir Ġdealar Tablosu Her ġey Yerli Yerinde”. Toplumbilim. 2006, S. 

20, s. 114.   
27

 Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Şiirleri. Haz. Ġnci Enginün. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2010, s. 73. 
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Matem dağıtırken hasta kalplere.”
28

 mısralarında da görürüz. “AkĢam”ın hasta kalplere 

matem dağıtması hareketli imajlara bir örnektir. Bu mısralarda “kimsesiz”, “akĢam”, 

“matem” ve “hasta” kelimeleri arasında uygunluk vardır. Bu ifadeler arasındaki yapı ve 

anlam bağlantısı da sağlamdır. Çünkü yapı olarak her biri birbirini çağrıĢtırır anlam olarak 

ise birbirini tamamlar ve önemli bir nokta olarak genellikle durgunluğa vurgu yaparlar. 

Mısralardaki bu durgunluk, akĢamın matem dağıtması ile dinamik bir yapıya kavuĢur. 

 Tanpınar, iĢitsel imajlara Ģiirlerinde musiki ile bağlantılı olarak yer vermiĢtir 

diyebiliriz. ĠĢitsel imajlar duyu imajları baĢlığı altında incelenmektedir. Tanpınar‟ın 

Ģiirlerinde bu imajlar daha çok sese dönük olmakla birlikte temsil ettiği sesin anlam 

boyutuna da önemli göndermeler yapar. ĠĢitsellik belli bir dikkati gerektirir. Bununla ilgili 

olarak Jacgues Ellul Ģunları söyler: 

ĠĢitme duyumuzun, iĢitme eğitimi komple olmadığı, kompleks ve ayırıcı 

olduğu için, muhtemelen, vizüel eğitimden daha az oranda kültürel 

bakımdan Ģekillendiğini gördük. Bu, müzik aileleriyle orman ve savan 

seslerini yorumlamakta çok hünerli olan „ilkel‟ toplumlar dahil bütün 

toplumlar için geçerlidir.
29

  

 

 Ellul‟un burada iĢitsel ögelerle ilgili olarak bahsettiği Ģey iĢitselliğin ayırt edici 

unsurlarının belli bir birikim ve dikkati gerektirmesi sonucunda fark edilebilir olduklarıdır. 

Tanpınar‟ın iĢitsel imajlara Ģiirlerinde fazlaca yer vermesi onun musikiye olan ilgisi ile 

açıklanabilir. Özellikle klasik musikimize yakınlığı ile bilinen Tanpınar‟ın Ģiirlerinde 

iĢitsel imajları kullanması da tesadüfi değildir. Zihinsel imajlarla düĢünce boyutu, nesnel 

imajlarla somut ögeleri, görsel imajlarla tabiat ve tasviri üslubu ortaya konan Ģiir; iĢitsel 

imajlarla da kulağa hitap etmektedir.  

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde iĢitsel imajlar sadece duyularla sınırlı kalmaz. Tanpınar 

iĢitsel ögelerle bir kültürün harmanlanmasını da Ģiirlerinde ortaya çıkarabilmiĢ bir Ģairdir. 

                                                           
28

 Age, s. 104. 
29

 Jacgues Ellul. Sözün Düşüşü. Çev. Hüsamettin Arslan. Ġstanbul: Paradigma Yayınları, 1998,  s. 31. 
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Onun “Bursa‟da Zaman” adlı Ģiiri iĢitsel imajlarla yüklü bir Ģiirdir. Dolayısıyla Tanpınar‟ın 

kullandığı iĢitsel imajlara, musikiyi ön plana çıkarması kadar bir kültürü temsil etmesi 

bakımından da yaklaĢılabilir. “Su sesi ve kanat Ģakırtısından / Billur bir âvize Bursa‟da 

zaman”
30

 mısralarında Osmanlının önemli merkezlerinden biri olan Bursa‟yı ve bu Ģehre 

ait zamanı “su sesi” ve “kanat Ģakırtısı” iĢitsel imajları ile tanımlar. Bu durum “su sesi” ve 

“kanat Ģakırtısı”nın imaj boyutunda ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Tanpınar Ģiirinde, 

günlük kullanımda alelade bir nesneye kültürel bir boyut yükler. Burada, zamanın tanığı 

olarak suyun sesi ve kuĢların kanat Ģakırtısı ön plana çıkarılır. Dolayısıyla Tanpınar‟ın 

Ģiirlerinde iĢitsel imajların kültürel bir bağlamda ele alındığını söylemenin yanında 

mısralarda bir musiki ahengini de oluĢturduğunu söyleyebiliriz. 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde imajlar konusu Türk edebiyatında ayrıntılı bir Ģekilde ele 

alınmamıĢtır. ġiir dili ve bu dilin ortaya çıkardığı yapının bir parçası olan imajlar konusu 

bu çalıĢmada Tanpınar‟ın Ģiirleri üzerinde tahlil edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun sebebi ise 

imajların “ben”i yansıtan en önemli estetik ögelerden biri olmasıdır. Üstelik imajlar bunu 

sadece Ģekli olarak değil anlam bağlamında da ortaya koyarlar. Tanpınar‟ın hayat ve 

edebiyat estetiğini oluĢturan rüya, zaman ve musiki gibi önemli unsurların sanatına ne 

Ģekilde yansıdığı ve bunun estetik boyutu bu sebeple tezin de konusunu teĢkil etmektedir. 

Bu, imaj tahlilinden bağımsız olarak sadece tema üzerinden de yapılabilirdi. Tanpınar‟ın 

Ģiirleri üzerine yapılacak böyle bir çalıĢmanın tekrardan öteye geçmeyeceği düĢüncesiyle 

onun sanatının bir parçası olan imajların tahliline giriĢilmiĢtir. 

 ġiir üzerine bir imaj tahlili denemesine giriĢmek ayrıntılı bir Ģiir analizi 

gerektirmektedir. Biz imaj tahlillerinde genellikle imaj türleri ve bu türlerin temsil ettiği 

gerçeklik üzerinde durduk. Bunun sebebi ise sadece imajlar üzerinde yapılacak biçimsel bir 

                                                           
30

 Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Şiirleri. Haz. Ġnci Enginün. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2010, s. 51. 
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tahlil denemesinin imajın delalet ettiği Ģeyin anlamını yeterince karĢılayamayacak olması 

ve bunun bir belirsizliğe yol açmasıdır. Ġmajlar üzerinde çalıĢma yaparken öncelikle 

Tanpınar‟ın Ģiirlerinde ve nesirlerinde en fazla tekrar eden rüya, zaman ve musiki 

üzerinden bir tahlil denemesine giriĢildi. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde kullandığı temalar 

Ģüphesiz daha fazladır. Fakat estetiğinin ana unsurları olması bakımından tez çalıĢmasında 

bu üç kavram ön plana çıkarıldı. Nitekim sayıca fazlalaĢtırılabilecek baĢlıklar da bu üç 

kavramın etrafında Ģekillenmektedir. Ġmajları tahlil ederken öncelikle Ģiirlerinde en fazla 

kullandığı imajlar olan zihinsel, nesnel, görsel, hareketli ve iĢitsel imajlara yer verildi. 

 Tanpınar‟ın Ģiirleri, roman ve öyküleri üzerine sayısı çok fazla olan akademik 

çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar özellikle de nesirleri üzerine yoğunlaĢmıĢtır. 

Tanpınar‟ın Ģiirleri üzerine yapılan çalıĢmalara bakıldığında özellikle rüya, zaman ve 

musiki anlayıĢı çerçevesinde bir imaj çalıĢmasının gerekli olduğunu gördük. 

 ġiir incelemelerinde yorumcunun metne dair yorumlarda bulunurken hayal 

gücünün, sözcüklerin çağrıĢtırdığı gerçek anlamı kestirebilmesi hayli güçtür. Özellikle de 

Ģiirin yapısal ve anlamsal bir parçası olan imaj tahlili bu belirsizliği daha da 

artırabilmektedir. Bu, çalıĢmanın bir sınırlılığı olarak görülse de takip edilecek yöntem 

vasıtasıyla bu sınırlılıklar ortadan kaldırılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmamız sırasında 

Tanpınar‟ın Ģiirlerinin tamamı çözümlenmemiĢ, Ģiirlerinin temel taĢı olan rüya, zaman ve 

musiki kavramlarını en iyi ve en kapsayıcı olarak açıklayacağına inandığımız Ģiir parçaları 

üzerinden bir incelemeye giriĢilmiĢtir. Rüya, zaman ve musiki ile ilgili yapılan bu tahlilden 

sonra bu baĢlıklara bağlı olarak Tanpınar‟ın Ģiirlerinden bazıları örneklem olarak alınarak 

incelenmiĢtir. 

 ÇalıĢmanın “Tanpınar‟ın ġiir Estetiği” baĢlıklı ilk bölümde Ģairin hayatına ve 

özelde Ģiirine yön veren estetik duyuĢu, Türk ve Batı edebiyatlarından etkilendiği 
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Ģahsiyetler üzerinde kısaca durulmuĢtur. Bu bölüm genellikle imaj kapsamlı bir çalıĢma 

olarak ele alınmıĢtır. 

 Ġkinci bölümde ise Tanpınar‟ın Ģiirinde temel kavramlar olan rüya, zaman ve 

musiki açıklanmaya çalıĢmıĢtır. Tanpınar‟ın eserlerinin temelini teĢkil eden bu üç anlayıĢ 

irdelenmiĢtir. Böylelikle Tanpınar‟ın imaj estetiğinin temsil ettiği ögeler açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 ÇalıĢmanın asıl kaynağı olan üçüncü bölümü ise imajlara ayrılmıĢtır. Bu bölümde 

sırasıyla rüya, zaman ve musiki kavramları ile bunlara iĢaret eden imajlar irdelenmiĢtir. 

Rüya, zaman ve musiki bahisleri ayrı ayrı üç baĢlık hâlinde düzenlenmiĢtir. Rüya ve zaman 

anlayıĢına bağlı imajlarda zihinsel, görsel, nesnel ve hareketli imajlar iĢlenmiĢtir. Musiki 

baĢlığı altında ise iĢitsel imajlar irdelenmiĢtir.  

 Tanpınar‟ın imajları öncelikle zihinselliğin ürünüdürler. Temelini rüyanın teĢkil 

ettiği zaman ve musiki algıları Tanpınar‟ın Ģiirinde biçimsel bir Ģekilde öncelikle zihinsel 

olarak var olurlar. Bu zihinselliği, Tanpınar dıĢ dünyaya ait ögelerle nesnelleĢtirme yoluna 

gider. Bu dönüĢüm daha sonra görsellik ve dinamikliğe büründürülür. Ġmajlarla yoğrulan 

bu Ģiirsellikte göze çarpan Ģey ise imajların birbiriyle iç içe girmiĢ ve tekrar ediyor 

olmasıdır. Tanpınar‟ın Ģiirinde bu bakımdan dikkat çeken özellik imajdan sembole doğru 

bir geçiĢin olmasıdır.  
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I. BÖLÜM: TANPINAR’IN ġĠĠR ESTETĠĞĠ 

 Tanpınar, Ģiir dilini imajlarla oluĢturan bir Ģairdir. Tanpınar Ģiirde anlamın olmasına 

önem verir. Fakat Tanpınar‟ın “Ģiirin havası” dediği ve Ģiirin asli unsuru kabul ettiği Ģey 

ise anlam değildir. Bunu Ģu Ģekilde açıklar: 

Mânâ bu havaya, melodi gibi refakat eder. Aksini nasıl kabul edebiliriz ki, 

Ģiirdeki bu mânâ sadece söz ve nesirde ancak tâli ve tezyinî bir kuvvet 

mahiyetinde kullanılan imajların birbirini takibinden ibarettir.
31

 

 

 Tanpınar‟ın bu satırlarında imajları, terkibin en önemli parçası olarak gördüğüne 

Ģahit oluruz. Çünkü Ģiirin havasını oluĢturacak Ģey imajların kullanıĢı ile ortaya 

çıkmaktadır. Ġmaj terkibinin olmadığı bir Ģiir Tanpınar‟a göre estetiğini yitirmiĢtir. ġiir 

hakkında “Onu yapan havayı kaldırınız, elinizde lûgata iadesini bekleyen bir yığın kelime 

ve birkaç hayal kırıntısı kalır.”
32

 yorumunu yapar. ġiirin kelimelerini, lügatin kelimeleri 

olmaktan çıkaran Ģey imajlardır. 

 ġiirin havasının imajlarla olan bağlantısı ile ilgili olarak “Bütün kuvvetini ve tesir 

kabiliyetini, velhasıl mükemmeliyetini doğuran her Ģeyi sanatın lisanından alan bu havanın 

kelime ile imajla olan münasebeti bir peyzajın veya bir odanın ıĢıkla olan münasebeti 

gibidir.”
33

 der. Tanpınar‟ın “Ģiirin havası” dediği Ģey Ģiirin; nesrin ve konuĢma dilinin 

bambaĢka hususiyetleriyle dile getirilmesidir. Bu sebeple Ģiirin tesiri ve niteliği 

Tanpınar‟ın Ģiirinde imajlar vasıtasıyla artar ve derinleĢir. Bu estetiği görebileceğimiz 

Ģiirlerinden biri de “Siyah Atlar” Ģiiridir. Tanpınar bu Ģirinde “Ölüm” temasını imajlar 

vasıtasıyla iĢlemiĢtir. Bu imajlar bir ruh hâlini tasvir ederler. 

Saçında gecenin soğuk rüzgârı  

Bir gün kapatırsın bu ufukları  

Beklersin köĢende sessiz ve yorgun  

Siyah atlarını son yolculuğun.  

                                                           
31

 Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyat Üzerine Makaleler. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 1977, s. 19. 
32

 Age, s. 20. 
33

 Age, s. 19. 
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Ve dersin yavaĢça kendi kendine;  

Ömrün çemberinden kurtuldum yine.
34

 

 

 ġiirde, Tanpınar‟ın imajlar dünyası bir tablo arz eder. Sözcükler lügat 

anlamlarından sıyrılarak bambaĢka bir terkibe girer. ġiirde kelimelerin bir yapı oluĢturduğu 

görülür. Buna göre doğaya ait kelimeler; “gece”, “soğuk”, “rüzgâr”, “gün”, “ufuk”, “siyah 

at” olarak sıralanabilir. ġiirde doğaya ait ögelerin sıklıkla kullanımını bir ikinci unsur olan 

insana ait ögeler takip eder. Buna göre insan, “sessiz” ve “yorgun” olarak nitelenmektedir. 

Ayrıca Ģiirde zaman bir “çember” ile ölüm ise “son yolculuk” ifadesi ile özdeĢleĢtirilmiĢtir. 

 ġiirde doğaya ait kavramlar yukarıda sıralandığı gibi olumsuz bir manzara arz eder. 

Doğaya ait bu kelimelerde “ufuk” kelimesi bir olumlamayı, ümidi çağrıĢtırsa da kapatmak 

fiili ile bir zıtlık oluĢturularak ufuk da karanlığa gömülmüĢtür. Yine Tanpınar “at” 

kavramını özgürlüğe ve hayata tutunma olarak Ģiirinde ele alabilecekken “siyah at” 

kavramı ile bir olumsuz anlama kapı aralıyor. Nitekim siyah atlar onun son yolculuğa yani 

ölüme gittiği binekleridir. Atın renginin siyah olarak seçilmesi de tesadüfen oluĢturulmuĢ 

bir bağlamla açıklanamaz. Siyah, geceyi sembolize eder. Nitekim Ģiir gece ile 

baĢlamaktadır. Gece, günün sonunu iĢaret ettiği gibi siyah at da ömrün sonunu iĢaret 

etmektedir. Dolayısıyla mısrada son yolculuk ve ölüm özdeĢleĢtirilmiĢtir. Tanpınar atın 

Ģiirde bir imaj olarak kullanılması ile ilgili yorumunda tıpkı Ģiirde olduğu gibi yolculuk ile 

ölüm arasında da bir bağlantı kurar. 

Ġmajlar komplekslere girebilir… At, Rilke‟nin köpeği gibi insanla dolu bir 

varlıktır: Zekâ, arkadaĢlık, savlet, yolculuk, kader fikrini verir. ġu halde at, 

evvelâ hürriyet ve irademiz, zekâmızdır. At, bir de bizim 

mahkûmiyetimizdir, kaderimizdir. Ölümün timsalidir; zira yolculuk, nasılsa 

ölüm fikrini getirir.
35

 

 

                                                           
34

 Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Şiirleri. Haz. Ġnci Enginün. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2010, s. 30. 
35

 Ahmet Hamdi Tanpınar. Ders Notları. Haz. Abdullah Uçman. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2013, s. 228. 
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  “Saçında gecenin soğuk rüzgârı” mısrası görsel imajlara bir örnektir. ġiirde “bir 

gün” ifadesi bir belirsizliği çağrıĢtırır. ġiirde insan sessiz, yorgun olarak tasvir edilerek bir 

bıkkınlık hâli ortaya konmuĢtur. Buna bağlı olarak da insan hayatını, Tanpınar bir çembere 

benzetir. Burada zaman ve çember arasında nesnel bir imaj olan çember ile bir özdeĢlik 

kurulmaktadır. Bu çember sebebiyle son nefesinde “kurtulmak” kelimesi ancak “yavaĢça” 

telaffuz edilebilir. Bu ölümün verdiği durgunluktur. Yukarıdaki yer alan fiiller 

incelendiğinde görülecektir ki “ölüm” mısralara hâkim olan tek ruh hâlidir. “Ufku 

kapatmak”, “köĢede beklemek”, “yavaĢça demek”, “çemberden kurtulmak” gibi ifadeler 

bizi bu yoruma götürür. Ayrıca kullanılan fiiller aracığıyla hareketli imajlarla Ģiire 

dinamizm katılmıĢtır.  

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde kelimelerle kurduğu sağlam bir yapı vardır. Yukarıdaki 

mısralarda da kelimelerle meydana çıkan yapı dikkatimizi çeker. Tanpınar‟ın eserlerinde 

yer alan bu Ģekil bütünlüğü kendisi tarafından Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

ġekle inanıyorum. Çünkü kurduğu zaruretler ve getirdiği zorluklarla o bana 

kendimi tahakkuk ettirmek imkânını veriyor. Onu ararken kendimi 

buluyorum. O beni ayıklıyor, temizliyor ve derinleĢtiriyor. O benim hareket 

sahamdır, bu üç veya dört kıta içinde ben muhaberelerimi veriyor, 

zaferlerimi kazanıyor ve ricatlerimi idare ediyorum.
36

 

  

 ġiiri yapısal bir tarif olarak kelimelerin seçimi ve estetik bir yapı olan Ģiire 

yerleĢtirilmesi gibi bir estetik olarak ele alırsak Tanpınar‟ın bu estetiğin arayıcısı olduğunu 

söyleyebiliriz. Çünkü bir konuĢmasında da ifade ettiği gibi onun Ģiir estetiğinde kendine 

edindiği iki Ģiar vardı. Birincisi, orijinal bir üsluba sahip olması, ikincisi, Ģiirine dıĢarıdan 

hangi kelime girerse girsin kelimelerin bu üslubun rengini alması.
37

 Tanpınar‟ı hususiyle 

önemli bir yere oturtan bu estetiği, eserlerine hâkim olan yapıya verdiği önemle ortaya 

konmuĢtur. Tanpınar‟ın nesir ve Ģiirlerini incelemeye baĢladığımızda dikkatimizi ilk çeken 

                                                           
36

 Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyat Üzerine Makaleler. Haz. Zeynep Kerman. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 

1977,  s. 26.  
37

 Turan Alptekin. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bir Kültür Bir İnsan. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2001, s. 40.  
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Ģey; kullanılan kavramların, kelime dağarcığının, muhtevanın, Ģeklin birbiriyle ne kadar 

ilintili olduğu ve bu unsurların sürekli tekrar edildiğidir. Bu bakımdan Tanpınar‟ın Ģiirini 

zekânın, ahengin, imajların, Ģeklin ve en önemlisi de kelimelerin terkibi olarak tarif 

edebiliriz.  

 Tanpınar, sadece nesirlerinde değil Ģiirlerinde de hayat görüĢünü, estetik anlayıĢını 

çevreleyen kavramları açıkça ifade eder. Tanpınar‟ın estetiği ile ilgili bu yazıları küçük bir 

poetika oluĢturacak mahiyet ve zenginliktedir. Buradan hareketle Tanpınar‟ın estetiğinin 

açıklamaları olan birincil kaynakları, Edebiyat Üzerine Makaleler adlı eserin birinci 

bölümü olan “ġiir Hakkında” bölümünde görürüz.
38

 Bu bölüm Tanpınar‟ın estetik bir 

manifestosu olarak görülebilir. Ayrıca “Antalyalı Genç Kıza Mektup” ve “Kerkük 

Hatıraları” adlı iki yazısı da estetiğini ana hatlarıyla ortaya koyan metinlerdir.
39

 “Kerkük 

Hatıraları”, henüz daha 13 yaĢındayken 1914 yılı Temmuz‟unun baĢında Harp öncesi 

Kerkük‟e gelen Tanpınar‟ın serencamı gibidir. “Kerkük Hatıraları”nda, Tanpınar, hayatı ve 

eseri arasındaki bağı Ģu Ģekilde ifade eder: “Gerçeği Ģu ki, bir eser bizde ömrümüz boyunca 

mevcuttur. Tıpkı hareketlerimiz gibi icraatın tesadüfleri ona muayyenetini verir.”
40

  

Dolayısıyla Tanpınar‟ın imaj dünyası da kendi hayatından hareketle oluĢturulmuĢ 

imajlardır diyebiliriz. Bununla ilgili olarak Ģiir söz konusu olduğunda “Ġmgeci Ģiir, Ģairin 

kiĢisel dünyasından çıkan duyumlara dayanır.”
41

 tarifi Tanpınar‟ın imaj kullanımı ile 

irtibatlandırılabilir. Bunu ileride yapacağımız Ģiir tahlillerinde de göreceğiz. 

 Onun Ģiir ve nesirde estet olmasını sağlayan Ģey hatıra hafızasını semboller ve 

imajlar vasıtasıyla Ģiirde ve nesirde dile getirmedeki baĢarısı olmuĢtur. Nitekim 

Tanpınar‟ın hayata olan dikkatinin eserlerine imajlar vasıtasıyla yansıması sadece 

                                                           
38

 Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyat Üzerine Makaleler. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 1977. 
39

 Mehmet Kaplan. Tanpınar’ın Şiir Dünyası. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2013, s. 213-226. 
40

 Age, s. 218-219. 
41

 Bâki Asiltürk. 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası. Ġstanbul: Toroslu Kitaplığı, 2006, s.50. 
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Ģiirlerinde değil nesirlerinde de görülür. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde kullandığı görsellik, 

nesnellik, iĢitsellik gibi imajla bağlantılı algılar, nesirlerinde de sürekli tekrar eder.
42

 

 “Antalyalı Genç Kıza Mektup” adlı yazısında, edebiyat anlayıĢına dair “Kerkük 

Hatıraları”ndan daha fazla Ģeyi paylaĢtığını görürüz. Bu metinde, sanatı üzerindeki ilk 

etkilerden bahseden Tanpınar, öğrencisi olduğu Yahya Kemal‟in ve Ahmet HaĢim‟in 

tesirlerini ön plana çıkarır.  

  Ahmet HaĢim, onun Ģiirdeki ilk adımıdır. Bunun sebebi ise geleneğin Ģiirinden 

sonra onun neslinin HaĢim‟i, moderne açılan gerçek ilk kapı olarak görmeleridir. 

HaĢim‟den sembolizmi etkili bir Ģekilde kullanması ve Tanpınar‟ın Ģiirinden de 

anlayacağımız gibi benzer bir sembol lügatine sahip olmaları bakımından etkilendiği 

görülür. HaĢim‟in sembolistlerden gelen özelliklerinden olan Ģiirin bir musiki edası gibi 

özellikler taĢıması, Ģiirde nizam düĢüncesi, görsellik gibi estetiği Tanpınar‟da da görülür. 

Özellikle de Tanpınar‟ın görsel imajları, HaĢim‟i hatırlatır. Bu bakımdan her ikisinin Ģiiri 

resme çok yaklaĢır. Empresyonist çizgiler, görsel imajlar vasıtasıyla Ģiirde ön plana 

çıkarılır. 

 Tanpınar, Ģiirlerinde sözcük dağarcığı dar olan Ģairlerimizden biridir. Bununla ilgili 

olarak Kaplan, “Tıpkı HaĢim‟inki gibi.”
43

 benzetmesini yapar. Sadece sözcük dağarcığı 

değil Tanpınar‟ın imajları da benzer özelliklere sahiptir. Tanpınar‟ın bu kelimelerinde ve 

imajlarında onun bütün bir hayatı, sanat anlayıĢı temayüz eder. ġiirlerinde doğaya ait 

kelimelere sıkça yer verir. Özellikle, Tanpınar, görsel imajlarla yüklü tasvirlerinde tabiat 

ögelerini birincil kaynak olarak kullanır. Bunlar eserlerinde sürekli tekrar edilir. Bu 

bakımdan Tanpınar‟ın Ahmet HaĢim gibi tasvire önem verdiği görülür. Bu da görsel 

imajlarla yoğrulmuĢ tasvirî bir üslup kullanımını beraberinde getirir. Tasviri üslup 
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Tanpınar‟ın Ģiirlerinde renklere ait kelimeleri sıklıkla kullanmasına sebep olmuĢtur. Bu 

renk kullanımı genellikle sembolik bir mahiyet arz eder. Emel Kefeli, Tanpınar‟ın 

Ģiirlerinde kullandığı renkler için “Tanpınar, Ģiirlerinde kullandığı renkleri rastlantı sonucu 

seçmemiĢtir. Renklerin sembolik özellikleri dikkate alınarak Ģiirler yeniden okunduğunda 

Ģairin düĢüncelerini, duygularını renklerde gizlenen anlamlarda zenginleĢtirerek ifade ettiği 

görülür.”
44

 der.  

 Tanpınar, kendi sanat dünyasına da yön veren kavramlar olan zaman ve bireysellik 

ile ilgili olarak HaĢim‟in Ģu mısralarını; kozmik zamanın, sanatının en önemli taraflarından 

biri olan bireyselliğin yani orijinalliğin ve Türkçenin eĢsiz birkaç mısrasının Ģiir hâline 

geliĢinin terkibi olarak görür.
45

 

Altın kulelerden yine kuĢlar, 

Tekrarını ömrün eder ilân 

KuĢlar mıdır onlar ki her akĢam, 

Âlemlerimizden sefer eyler?
46

 

 

 ġiire baktığımızda doğaya ait ögeler, Ģiirde kuĢun bir sembol olarak iĢlev görmesi, 

zamana yapılan vurgu, akĢamın Ģiirde yer etmesi gibi unsurlar dikkat çeker. Bunlar, 

Tanpınar‟ın Ģiirinin de temel yapı taĢlarıdır. “Altın kule” tasviri tıpkı Tanpınar‟daki gibi 

zihinsellikle açıklanabilir. ġiirde canlandırılan manzara, tasviri bir üslubun ortaya koyduğu 

görselliktir. Bu özellikle Tanpınar‟ın da estetiğine yön veren bir estetiktir.  

 Tanpınar sanatının belirleyici kavramlarından biri olan musiki, HaĢim‟in Ģiir görüĢü 

bakımından da önemlidir. Bununla ilgili benzerlik “ġiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”dan 

alınan Ģu satırlardan anlaĢılabilir: “ġair ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli insan, ne 

de bir vâzı‟-ı kânundur. ġairin lisanı „nesir‟ gibi anlaĢılmak için değil, fakat duyulmak 

üzere vücut bulmuĢ, mûsikî ile söz arasında, sözden ziyade mûsikîye yakın, mutavassıt bir 
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lisandır.”
47

 Bu satırlar bize Ģiir ve Ģairin mahiyeti hakkında önemli bilgiler verir. Birincisi 

Ģair, bir hatip değildir. Ġkincisi ise Ģiir dili duyulara hitap eden bu sebeple sözden daha çok 

musikiye yakın olan bir dildir. Tanpınar bu bağlamda HaĢim‟in “Yarı yoldan ziyâde 

yerden uzak / Yarı yoldan ziyâde mâha yakın” mısralarını, musikide sesin yerini tutan bir 

sedaya benzetir. HaĢim‟in ve Ģairlerin becerisini ise bu iki zıt kabiliyeti tek bir 

mükemmeliyet hâline getirmesinde bulur.
48

 Tanpınar‟ın örnek aldığı Fransız Ģairlerinin de 

Ģiirde müzikaliteye önem verdiğini biliyoruz. Bu musiki, Ģiirde anlamdan ziyade sese 

yöneliktir. Tanpınar bunu Ģiirinde kullandığı iĢitsel imajlar vasıtasıyla sağlar.  

 Tanpınar, HaĢim‟in imaj kullanımı ile ilgili olarak Ahmet HaĢim‟in daha çok 

değerleri madenleri Ģiirinde kullandığını ve imajlarının çok da sabit olmadığını belirtir. 

Ayrıca onun imajlarının gölge, yıldız, gece, Ģafak, sema gibi müphemiyet ifade eden 

unsurlardan oluĢtuğunu belirtir. Ahmet HaĢim‟le ilgili olarak su imajını onun karakterini 

ifade eden bir imaj olarak görür. Çünkü HaĢim‟in Ģiirlerinde su, melankoliyi çağrıĢtırır. 

Yine HaĢim‟in “akĢam” imajı ile ilgili olarak bu imajın rüya âlemi olduğunu dile getirir.
49

 

Tanpınar‟ın bu satırlarda, HaĢim‟in imaj dünyası ile ilgili yaptığı açıklamalara 

baktığımızda Tanpınar‟ın imaj dünyası içinde su, akĢam, gölge, yıldız, Ģafak ve sema gibi 

imajların çoğunu veya onların çağrıĢımı olan imajları kullandığını görürüz. Bu bakımdan 

Tanpınar ve HaĢim imajların kullanımında da ortak bir imaj sistemine sahiptirler. Bu 

durumla ilgili olarak Ali Ġhsan Kolcu Tanpınar‟ın “Birden değiĢti ve yakut / Bir kuĢ gerindi 

derinde” mısraları ile HaĢim‟in “Sonbahar” Ģiirinde geçen “Suyu yakuta döndüren bu 

hazan / Bizi garkeyliyor düĢüncelere…” mısralarını imaj kullanımı açısından karĢılaĢtırır.
50
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Buna göre Tanpınar yakut imgesini bulutla özdeĢleĢtirmiĢken, HaĢim suyu yakutla 

özdeĢleĢtirir.  

 Tanpınar, modern Batı Ģiirinin edebiyatımızda kapılarının açıldığı bir Ģiir 

dünyasında önemli bir arayıĢ içerisindeydi. Eski kalıpların yıkılıĢını görecekleri bir sima 

ise tam olarak belirmemiĢti. ĠĢte Tanpınar, bu dönemde Cenap, Fikret ve HaĢim gibi 

Ģairlerin sanat telakkileri arasında bocalayan bir arayıĢ nesline mensuptu. Bu çeĢitli sanat 

anlayıĢları sonunda, eski Ģiirimizde var olan fakat sonra unutulan musikiyi, özgünlüğü 

Yahya Kemal‟de buldu. Tanpınar‟ın “Bizim en büyük Ģairimiz Ģüphesiz odur.”
51

 dediği ve 

üniversite yıllarında kendisine model alarak aldığı Yahya Kemal‟in Tanpınar‟ın üzerindeki 

etkisi büyüktür. Bununla ilgili olarak “Yahya Kemal‟in üzerimdeki asıl tesiri Ģiirlerindeki 

mükemmeliyet fikri ile dil güzelliğidir. Dilin kapısını bize o açtı.”
52

 der. Yahya Kemal, 

Türk edebiyatının dili en güzel Ģekilde iĢleyen estetik duyuĢu geliĢmiĢ bir Ģairi olarak 

karĢımıza çıkar. Yahya Kemal‟le ilgili olarak bir dikkate yer veren Tanpınar, denizi Türk 

Ģiirine ilk sokan kiĢinin o olduğunu belirtir.
53

 Böylelikle deniz, Yahya Kemal sayesinde 

ruhumuzun ve sonsuzluğun bir aynası olmuĢtur. Bu etkilenmeyi pek çok Ģiirinde olduğu 

gibi “Deniz Ufkunda” baĢlıklı Ģiirinde de görürüz. 

Deniz ufkunda batan güneĢ 

Ve keskin çığlığı kuĢların; 

Rabbim bu uğultu, bu ateĢ 

Ve bu ümitsiz uçuĢların 

Doldurduğu akĢam havası, 

AkĢamın mercan dallar gibi 

Suda olgunlaĢan rüyası.
54
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 Tanpınar‟ın bu Ģiiri de tıpkı Yahya Kemal‟in “Deniz”, “Açık Deniz” ve “Sessiz 

Gemi” gibi Ģiirlerdeki sonsuzluğu çağrıĢtırır. Tanpınar‟ın sonsuzluk anlayıĢı imajlarla ele 

alınmıĢtır. Ġlk mısrada göze çarpan imaj bir tabloyu andırır. Görsel imajlara ve güneĢin 

batması sonunda ortaya çıkan dinamikliği bize veren hareketli imajlara Ģahit oluruz. 

KuĢların keskin bir çığlığa sahip olmaları, iĢitsel imajların kullanımına bir örnektir. 

“Ümitsiz uçuĢlar” hem sonsuzluğu hem de dinamikliği anlatır. Bu uçuĢların akĢamın 

havasını doldurması ise zihinsel bir imajdır. ġiirin sonunda akĢamın suya aksediĢini 

anlatan Tanpınar bunu olgunlaĢan rüya olarak görür ve bunu görsel imajlarla dile getirir. 

Bu bizi sonsuzluğa götürür. Çünkü Tanpınar‟ın suda gördüğü bu âlem sonsuzluğun küçük 

bir temsilidir. ġiirde dikkati çeken en önemli Ģey ise imajlar vasıtasıyla bir dönüĢümün 

yaĢanmasıdır. Tanpınar Ģiirini dıĢ âlemin en genel unsuru olan ufuk ve güneĢle 

baĢlatmıĢken Ģiirin sonunu daha küçük bir tabloda sonlandırmıĢtır.  

 Yahya Kemal‟de de gördüğümüz Ģekil mükemmeliyeti, söz dizimi oyunları gibi 

ahenk ögeleri de Tanpınar‟ın Ģiirinde yer alır. Tanpınar‟a göre Yahya Kemal‟i, Tevfik 

Fikret ve Ahmet HaĢim‟den ayıran da budur. Tanpınar, Yahya Kemal‟in estetiğini 

oluĢturan bu yanı ile ilgili olarak “Musikiyle bir âlem kesilir çalkantı; / Ve nihayet görünür 

gök ve deniz saltanatı.” mısralarını örnek olarak verir. Bu mısralar ona göre uzak bir 

tahayyülün musikileĢmesidir ve insanda bu tesiri de ancak musikileĢmiĢ kelimeler 

uyandırabilir.
55

 Belki de Kaplan‟ın “devrin ruhu” dediği anlayıĢtan yola çıkarak bu 

etkilenmenin arttığını söyleyebiliriz. Çünkü Tanpınar, Ģiir yazmaya baĢladığında Yahya 

Kemal bu sanatın önde gelen isimlerinden biriydi.  

 Tanpınar ve Yahya Kemal etkileĢimi üçüncü Ģahıslar üzerinden de ortaya 

çıkmaktadır. Tanpınar‟ın estetiğinin önemli noktalarından biri olan Paul Valéry ve Henri 
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Bergson‟dan Yahya Kemal de etkilenmiĢtir. Yahya Kemal‟in özellikle Albert Sorel‟den 

aldığı tarih ve millet düĢüncesi, Tanpınar‟da tesir olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sorel‟in 

telakkisi, karĢımıza sosyal etüdü olan bir sanat tesiri olarak çıkar. Hâlbuki Tanpınar‟da 

sosyal hayatın yani toplum meselelerin Ģiirine yansıması yok denecek kadar azdır. 

Dolayısıyla Yahya Kemal‟in sosyal muhtevalı Ģiirlerine karĢılık, bu tarz Ģiirler onun 

estetiğinde yer bulmamıĢtır. Fakat bu tesiri Ģiirden ziyade nesirde görebiliriz. Mehmet 

Kaplan bununla ilgili olarak Tanpınar‟ın neredeyse sosyal muhtevalı herhangi bir Ģiiri 

olmadığını belirtir. Özellikle Dergâh‟ta sosyal konulu “Hicret” ve “Bir Yolcuya” adlı 

sadece iki Ģiir yazmıĢtır.
56

 Buna “Bursa‟da Zaman” ve “Bir Gün Ġcadiye‟de” adlı Ģiirleri de 

eklenebilir. Tanpınar‟ın sosyal muhtevayı Ģiire sokmamasının en önemli sebeplerinden biri 

Tanpınar‟ın kelime iĢçiliği ve Ģekle verdiği önem ve saf Ģiir anlayıĢıdır.  

 Tanpınar‟ın Yahya Kemal‟den ayrılan tarafları, HaĢim‟den çok daha fazladır. 

Özellikle, Tanpınar‟ın sosyal muhtevalı Ģiirlere yönelmemesi, divan Ģiirinin etkisinin kendi 

estetiğinde Yahya Kemal kadar olmaması, imajlar dünyasının daha geliĢmiĢ olması, kelime 

kadrosunun daha dar olması gibi özellikler, onun Ģiirini Yahya Kemal‟in estetiğinden 

farklılaĢtırır. Bilhassa muhtevada ayrıĢırlar. Fakat dilde mükemmeliyet fikri, ikisinde de en 

önemli paydadır. 

 Tanpınar‟ın Yahya Kemal adlı eserinde Yahya Kemal‟in imajları kullanması ile 

ilgili de önemli dikkatleri vardır. Bu eserinde Yahya Kemal‟in bazı Ģiirlerini, imaj ve dil 

bakımından tahlil ettiğinde pek çok Ģeyi daha derinden kavradığını dile getirir.
57

 Tanpınar 

Yahya Kemal‟in “ġeb-i lâhûtda manzûme-i ecrâm gibi / Lafz-ı BiĢnevle doğan debdebe-i 
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mânâyız” beytini eski Ģiir geleneğimizden ziyade Victor Hugo gibi Ģairlere yaklaĢtırır
58

.  

Bununla ilgili olarak Ģunları dile getirir: 

Eskinin mazmun sistemi ve sanat oyunları, Ģiirin büyük imkânı olan imajı, 

buluĢa, bir çeĢit oyuna indirdi. ġüphesiz bu iki mısrada da bu sanat oyunları 

vardır; gece ile yıldızlar, kelime ile mâna birbirlerini karĢılarlar, fakat imaj 

sistemi, yahut çağrıĢım ve seçiĢ ayrıdır.
59

 

 

 Tanpınar Yahya Kemal adlı eserinde özellikle Yahya Kemal‟in imajları kullanıĢında 

Batı edebiyatına ne denli yaklaĢtığını çeĢitli örneklerle de vermiĢtir. Yukarıdaki beyitte 

Yahya Kemal‟in eski Ģiir geleneğine ne kadar yakın durduğunu; fakat Yahya Kemal‟in 

farklı tarafının, imaj dünyası ve Ģiirde kelime ile mananın birbirini tamamlaması 

bakımından ortaya koyar. Tanpınar‟ın bu bakımdan Yahya Kemal ile ilgili olarak ortak bir 

imaj sistemi de vardır. Edebiyatımızın ilk deniz Ģairi olan Yahya Kemal‟in en fazla 

kullandığı imajlardan biri de Tanpınar‟a göre “su”dur.
60

 Tanpınar da su ve benzer ögeleri 

imaj sistemi içinde çokça iĢlemektedir. 

 Tanpınar‟ın Batı edebiyatını çok iyi bilmesi onun estet kimliğini oluĢturan 

unsurlardan biridir. Özellikle Ahmet HaĢim ve Yahya Kemal‟den sonra bu üçüncü kaynak, 

ona farklı kapılar açmıĢtır. Bunu Ģu Ģekilde ifade eder:  

Bende asıl büyük tesir Fransız Ģiirinden ve bu tesirin Baudelaire-Mallarmé-

Valéry kolundan gelir. Fakat bu çizgi de tam değildir… Nerval diye çok 

mühim bir Fransız Ģairini, Hofmann ve Edgar Allen Poe‟yu, Faust‟la 

Goethe‟yi, Dede Efendi‟yi, Mozart ve Beethoven‟ı, Bach‟ı, sevdiğim 

Fransız, Ġtalyan ressamların, bazı modernlerin payını da ayırmak lazımdır.
61

 

  

 Tanpınar‟ın dilde mükemmeliyet fikri, rüya, müzikalite, Ģekil mükemmeliyeti, 

kelime iĢçiliği, Ģiirinde imajları çokça kullanması, görsel imajlara çokça yer vermesi gibi 

unsurlar bizi Fransız Ģairlerine ve saf Ģiire götürür. Bunlar içinde özellikle de Ģiirde Paul 
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Valéry, Tanpınar‟ı önemli derecede etkilemiĢtir. Tanpınar bunu Ģu Ģekilde açıklar: “Asıl 

estetiğim Valéry‟yi tanıdıktan sonra teĢekkül etti (1928-1930 yıllarında). Bu estetiği rüya 

kelimesi ve Ģuurlu çalıĢma fikirleri etrafında toplamak mümkündür. Yahut da musiki ve 

rüya.”
62

 Dolayısıyla Tanpınar‟da Valéry etkisini diğer etkilendiği yabancı Ģairlerden daha 

ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Tanpınar gibi Ģiirde forma dikkat eden, hayallere ve 

hayata sığınan bir Ģair için Valéry önemli bir Ģairdir. Nitekim bunu Ģu Ģekilde ifade eder: “ 

Valéry‟nin „Velev ki rüyalarını yazmak isteyen adam bile azamî Ģekilde uyanık olmalıdır.‟ 

cümlesini „en uyanık bir gayret ile dilde rüya hâlini kurmak‟ Ģeklinde değiĢtirin, benim Ģiir 

anlayıĢım ortaya çıkar.”
63

 Tanpınar ve Valéry etkileĢiminde gözden uzak tutamayacağımız 

değerlendirmeler vardır. Örneğin Tanpınar‟ın Valéry ile ilgili değerlendirmeleri bize 

Tanpınar‟ın estetik kimliği hakkında bilgi verir. Bu değerlendirmeler kendi sanatı için ayna 

vazifesi görür. Bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri de Ģudur.  

Kelimeler ve onların arkasındaki münasebetler, onların zenginlikleri, telkin 

kudretleri, terkiplerde doğacak güzellikler, salâbetler, tesir vasıtaları, 

musiki, ahenk, ritm; kelime ve lisanın tâbi olduğu kaideler ve sentaks, eski 

belagat usulleri ve oyunları.
64

 

 

 Bu ifadeler hem Tanpınar hem de Valery ve çoğu sembolist için onların sanatının 

önemli taraflarına vurgu yapan hususlardır.  

 Tanpınar, Ģiirin bir cezbe değil bir idrak hâli olduğunu düĢünenlerdendir. 

Tanpınar‟ın Valéry‟den etkilenmesi onun sanatını, aynı çizgide bir sanat kolu olarak 

gördüğü Valéry‟nin sanatında da önemli yerleri olan Baudelaire ve Mallarmé‟ye götürür. 

Bu sebeple bu Ģahıslar ve sembolizm üzerinden, 19. asır Fransız edebiyatının en hâkim 

meseleleri olan rüya, sembol, bilinçdıĢı, musiki, Ģekil sağlamlığı gibi anlayıĢlar 

Tanpınar‟ın Ģiirine ve imajlarına da etki etmiĢtir. 
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 Tanpınar, Ģiiri bir Ģekil meselesi olarak görür. Bu sebeple de vezin ve kafiyeye 

önem verir. Bu bağlamda da sese büyük ehemmiyet verir. “Antalyalı Genç Kıza 

Mektup”unda yer verdiği “Bütün mesele dili bir sesin kendisi, yahut kendi sesi yapmaktır. 

Buna muvaffak olursa mısra dediğimiz Ģey teĢekkül eder.”
65

 ifadeleri dilin en küçük birimi 

olan sesten baĢlayarak Mallarmé‟nin “birçok kelimeden teĢekkül etmiĢ, büyük ve hususi 

bir dalgalanma olan tek bir kelime”
66

 olarak tarif ettiği mısraya kadar giden bir form 

disiplinini ön plana çıkarır. 

 Tanpınar, müstakil olarak divan Ģiirinden yazılarında çokça bahseden bir Ģairdir. 

Tanpınar‟ın 19. Asır Türk Edebiyatı adlı eserin giriĢinde eski Ģiirimizle ilgili yaptığı 

değerlendirmeler dikkat çekicidir. Eserlerinde Fuzuli‟den Baki‟den bahseden, klasik Ģiir 

estetiğimizle ilgili olarak “Eski Ģairlerin en büyük meziyetleri Ģiirin dilden çıktığını, onun 

mucizeli bir imkânı olduğunu bilmeleri, heyecanlarını sözün manasına değil, mısraın 

sesine ve bir mısraa sıkıĢtırdıkları o harikulade harekete emanet etmeleriydi.”
67

 diyen 

Tanpınar, klasiğin gücüne vurgu yapar. Tanpınar‟ın üzerinde, eski Ģiirimizi çok iyi 

bilmesine rağmen, eski Ģiirin çok da etkisini görmeyiz. Bir irtibatlandırma söz konusu 

olacaksa Ģiirde iĢçilik, ses hususiyeti, sosyal muhtevanın Ģiire girmeyiĢi gibi unsurlar 

sayılabilir. Fakat Tanpınar‟ın Ģiirinin bu estetiğini, divan Ģairlerinden değil Fransız 

Ģairlerinden aldığı da bir gerçektir. Tanpınar‟ın nesirlerine baktığımızda onun eski Ģiirde 

kendini bulduğunu ve eski Ģiir estetiğine yakın durduğunu söyleyebiliriz. Eski Ģiiri tasviri, 

sanki ulaĢmak istediği sanat ve ifade gücünü bir tarif gibidir. 

Eski Ģiiri behemehâl itham etmek isteyenler bu güzellikleri değil, sadece bu 

terkibin içine giren kelimeleri ve onların yabancılığını görüyorlar. Bu 

sonoriteyi, bu yay çekiĢini, bu bir rakkase gibi kendi üstüne her an yeni bir 
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ilhamla kıvrılan hareketi ve bir akĢama açılan mermer kemerler gibi bütün 

bu üslûp arasından seyredilen ruh peyzajını görmek istemiyorlar.
68

 

 

 Yukarıdaki ifadelerde geçen, terkip, ilham, ruh peyzajı, sonorite gibi ifadeler 

Tanpınar‟ın Ģiirinin de anahtarıdır. Fakat onun “Leyla” manzumesi hariç divan Ģiirinin 

muhteva özelliklerini Ģiirlerinde kullandığını görmeyiz. Bu çeliĢki ile ilgili olarak Ali Ġhsan 

Kolcu önemli tespitler yapar: “Birincisi Ahmet HaĢim, Yahya Kemal ve Fransız Ģairlerinde 

gördüğü „taze maarif‟ yeni Ģiir estetiği ve kendisinin modern bir Ģair olma tercihidir. 

Ġkincisi Yahya Kemal‟in bu konuda yaptığı çok baĢarılı denemelerin varlığıdır.”
69

 

Tanpınar, edebiyat tarihçilerimiz tarafından da klasik estetiğimizin modern 

edebiyatımızdaki zirvesi sayılan Yahya Kemal‟le bu Ģiirin estetiğinin en iyi Ģekilde Ģiire 

yansıdığına inanmıĢ olabilir. Tanpınar‟ı bu bakımından değerlendirirken Yahya Kemal‟i 

karĢısında sadece örnek aldığı bir Ģair olarak değil bir hoca ve öncü olarak da görmek 

gerekir. Bu bakımdan onu, aĢılamayacak bir figür olarak görmüĢ olabilir. 

 Tanpınar bir hece Ģairidir. Aruzu ise hiç kullanmamıĢtır. 1924‟ten baĢlayarak 

serbest ölçü ile Ģiirler de yazmıĢtır. Tanpınar, sanatını arayan bir Ģairdir. Hece ölçüsünde ve 

serbest ölçüde de Ģiirin sesini bulmuĢtur. Üzerine bir daha dönmeyeceği Ģiirleri ise serbest 

vezinle yazdığını belirtir. Tanpınar Ģiirinin Ģekle dair bu değiĢimleri sanatta yeniyi ve 

estetiği aramasının bir sonucudur.  Tanpınar, bu değiĢimi Ģu Ģekilde ifade eder: 

Benim iki türlü Ģiirim var: 1. Ġhsaslarımı alan Ģiir, 2. Doğrudan doğruya 

baĢlanıp kendini tamamlayan Ģiir. Bu iki Ģiirde de muhtelif devreler vardır. 

BaĢlama ve bitirme devreleri gibi. Bir esere, bir hava ile baĢlanır. Yapmak 

istediğim, hisleri fikirler hâlinde vermektir. Bir de muhtelif sanatların 

kombinezonuyla gitmek.
70

 

  

 O, Ģiiri mutlak manada kendine özgü bir tür olarak görür. ġiirin amacının yine 

sadece kendi mükemmeliyeti olabileceğini dile getiren Ģair bunu “[M]aalesef 
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memleketimizde mutlak derecede bir ekseriyet hâlâ sanatkârda büyük insani mefkûrelerin 

bir peygamberini, cemiyet hayatının ateĢli bir havarisini görmek arzusundadır.”
71

 diyerek 

açıklar. Tanpınar, yukarıda da ifade edildiği gibi Ģiiri, cemiyet meselelerinin ele alındığı bir 

tür olarak görmez. Çünkü Ģiir sosyal meseleler için dar bir çerçevedir. Bu sebeple de Ģiirde 

söyleyemediklerini nesir ile ifade etmiĢtir. 

 Mehmet Kaplan, Tanpınar‟ın Ģiirinin dönemleri üzerinde bir tasnife gitmiĢ ve buna 

göre Ģiirlerini baĢlıca üç kısma ayırmıĢtır. Bu tasnifi birinci olarak, asıl Ģahsiyeti teĢekkül 

etmeden önce yazdığı Dergâh, Milli Mecmua ve Hayat mecmualarında neĢrettiği ilk 

gençlik Ģiirleri, ikincisi, “ġiirler” kitabına topladığı olgunluk devrine ait klasik Ģiirler, 

üçüncüsü 1949 yılından itibaren kitap hâlinde bastırmayı düĢündüğü serbest Ģiirler
72

 

Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

 Her sanatçı gibi Tanpınar‟da devrin sanat anlayıĢına ve sanatta olgunlaĢmasına 

bağlı olarak değiĢim ve geliĢim göstermiĢtir. Bunda yayımladığı ilk Ģiiri olan “Musul 

AkĢamları”ndan baĢlayarak örnek aldığı sanatçıların ve sanat akımlarının büyük bir etkisi 

vardır. Tanpınar‟ın Ģiirlerinin bu Ģekilde tasnif edilmesi Ģiir anlayıĢının değiĢmesiyle değil 

de daha çok geliĢmesi ve ulaĢmak istediği saf Ģiir çabası ile açıklanabilir. Sadece, değiĢime 

karĢıdır dememek gerekir. Bunu Ģöyle dile getirir: 

Her cins sanatta bir nevi aksülamel, kendinden evvel gelen ve bu itibarla 

eskimiĢ olması tabii olan tarzlara karĢı bir isyan vardır. Fakat ne bu isyan ve 

aksülamel onu hiçbir zaman mahiyetinin dıĢına çıkaracak kadar topyekûn 

olmalı ne de bu değiĢmeler bir teĢekkülü menedecek derecede çabuk 

olmalıdır. Hâlbuki bugünün Ģiirinde umumiyet itibariyle bu iki mahzur da 

mevcuttur.
73
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 Tanpınar„ın burada bahsettiği husus, Ģiirde yabancılaĢmak ile ilgili bir meseleye 

karĢı geliĢtirilen bir tavırdır. Tanpınar bu karĢı duruĢu net bir biçimde ortaya koymuĢtur. 

Aksi hâlde, sürekli arayıĢ içine olan birinin Ģiirlerinin üzerinde durması ve onlara estetik 

bir olgunluk kazandırması düĢünülemezdi. Nitekim bununla ilgili olarak kurduğu cümleler 

düĢüncemizi destekler mahiyettedir: “Yeni ile güzelin arasını iyice ayırmak lazım. Her 

yeni behemehâl güzel olmaz. Fakat her güzel olan insana yeni gibi görünür. Bunun sebebi 

güzele alıĢmaklığımızın imkânsızlığıdır; güzeli unutabilir, görmeyebilir, ihmal edebilir, 

fakat ehlileĢtiremeyiz.
74

 

 Tanpınar, “bakir ve son derece saf Ģiir” olarak tarif ettiği estetiğe ulaĢmak için zor 

bir yol tutmuĢtur. ġiirin bu zor tarafını bir orijinalliğe dönüĢtüren ise Tanpınar‟ın Ģekle 

önem vermesi olmuĢ, son Ģiirlerine dek serbest vezinli Ģiirler yazmamıĢtır. Fakat Ģunu da 

özellikle belirtmek gerekir ki Tanpınar‟ın serbest vezinle yazdığı Ģiirlerde de sağlam bir 

yapı görülür. Bu yapı ses oyunları ve sentaks ile kurulmuĢtur. O hâlde kısaca Ģunu 

söyleyebiliriz: Tanpınar‟ın estetiğini teĢekkül eden ana unsurlar, hece ve serbest veznin 

içinde değiĢmemiĢ sadece bu unsurların içinde eritilmiĢtir. 

 Tanpınar‟ın Ģiirinin ana unsurları Ģüphesiz rüya, zaman ve musiki kavramları 

etrafında geliĢtirdiği estetik tavırdır. Biz bu unsurlarla; kelime iĢçiliğini, dili kullanma 

becerisini, Tanpınar‟ın Ģiirlerinde adeta çizdiği resmi, üslubunu, Ģekle verdiği önemi ve 

imajlar dünyasını örtüĢtürdüğümüzde ortaya Tanpınar‟ın Ģiiri çıkar. Çünkü Tanpınar, 

edebiyatımızda ne ile meĢgul olduğunu bilen ve teorik arka planı eserlerinde açıkça ortaya 

koyan bir Ģairdir.  

 ġiiri Valéry gibi bir Ģekil ve zekâ olarak gördüğümüzde karĢımıza Tanpınar‟ın 

estetiği çıkacaktır. Onun “Ehemmiyetli mesele, fikrin söyleniĢ tarzı değil, en lâzım olduğu 

                                                           
74

 Age, s. 25. 



31 

 

bir zamanda ve söylemek için mesaisi ve kudretleri itibariyle en salahiyet sahibi insan 

tarafından söylenmiĢ olmasıdır.”
75

 ifadelerini Tanpınar‟ın kendi Ģiirleri için de ifade 

edebiliriz.  

 Tanpınar‟ın eserlerinde en fazla üzerinde durduğu kavramlar olan ölüm-hayat, 

aydınlık-karanlık, rüya, musiki, zaman gibi unsurlar trajik bir oluĢumun içinde var 

olabilirler. Tanpınar‟ın “Ġnsanlar Arasında” adlı Ģiiri, eserlerindeki bunu serbest veznin de 

verdiği imkânla açık bir Ģekilde ortaya koymuĢtur.
76

  

Ne oldu bana… Yoksa hava çok mu soğuk… 

ÜĢüyorum! Karnım da acıktı. 

Kolay mı üç gün üste yürümek… 

Dünden beri açım… Dün mü? Hangi dün? 

Evet dünden beri… 

Çoluk çocuğumdan uzak, böyle kimsesiz 

Fakir, biçare bir ihtiyar gurbet yollarında 

Ey tanrılar, sen ey gök, ey kartalın efendisi… 

Bana yardım et!
77

 

 

 Tanpınar, Ģiirinin bu mısralarında bir trajediyi dile getirir. Onun rüyalara kaçması 

da insanın trajik macerasını, semboller vasıtasıyla dile getirme endiĢesidir. Bu trajik bakıĢ 

açısı, sadece Tanpınar‟da değil onun sanatına önemli bir Ģekilde etki eden Baudelaire‟de de 

görülür. 

 Tanpınar Ģiirinde rüya, zaman ve musiki anlayıĢıyla sürekli ve tekrar hâlinde içine 

dönen Ģairdir. Bu bakımdan Tanpınar‟ın eserlerini nesir ve Ģiir ayırt etmeden bilhassa 

rüyanın sonra zaman ve musiki kavramının etrafında dönen bir çember olarak kabul 

etmemiz gerekiyor. Bu kavramları anlatmaya çalıĢtığı pek çok Ģey, eserlerinde bir sembol 

iĢlevi görür. Roman ya da hikâye kahramanları, mekânlar, Ģiirinin kelime kadrosu, imajları, 

her biri bu kavramları taĢımakla yükümlü birer semboldür. Onun Ģiiri; yapı bütünlüğü, 
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kelime, kavram, sembol ve imajların tekrarı, zihinsellik, görsellik, nesnellik, hareketlilik ve 

iĢitsellik gibi estetiğin birer parçası olan unsurları içinde barındıran Ģiirdir. 
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II. BÖLÜM: TANPINAR’IN ġĠĠRĠNDE TEMEL KAVRAMLAR 

A. Rüya 

 Tanpınar‟ın sanat anlayıĢını özellikle de Ģiir estetiğini oluĢturan en önemli 

unsurların baĢında “rüya” gelir. Özellikle de imaj sistemi rüya algısına bağlı olarak geliĢir. 

Tanpınar‟ın rüya kavramı üzerine olan düĢüncelerini, “Antalyalı Genç Kıza Mektup” adlı 

yazısında ve Edebiyat Üzerine Makaleler adlı eserinde “ġiir ve Rüya I” ve “ġiir ve Rüya 

II” adlı makalelerinde izah eder. Rüyayı, insanı anlamanın en önemli ve biricik unsuru 

olarak gören Tanpınar, psikanalizle ilgili Ģunları söyler: “Ona göre bu yeni ilim her Ģeydi. 

Cürüm, cinayet, hastalık, ihtiras, parasızlık, sefalet, talihsizlik, sakat doğma, düĢmanlık, 

hülâsa insan hayatını bizim irademizin dıĢında cehennem yapan Ģeylerin hiçbiri yoktu. 

Yalnız, psikanaliz vardı. Hepsi dönüp dolaĢıp ona geliyordu.”
78

 Rüya âleminin insanı ve 

dünyayı keĢfetmede, ne denli önemli olduğunu bu satırlarla ortaya koyar. Tanpınar‟da, 

rüya, sanatının ve hayatının merkezindedir. “Antalyalı Genç Kıza Mektup”ta yer alan Ģu 

ifadeleri bu bakımdan önemlidir:  

Denizin iki manzarası beni çıldırtırdı. Biri bu kayalıkların sahile bakan bir 

yerinde sabah ve akĢam saatlerinde durgun denizin ıĢıkla ve dipteki taĢ 

yosunlarla aldığı manzaradır. Bu kayalarda beni mesut eden Ģeylerden biri 

de yine sakin saatlerde kovuklarda suyun dolup boĢalmasıydı. Bir de öğle 

saatlerinde güneĢ vuran suyun elmas bir havuz gibi geniĢlemesi.
79

 

  

 Tanpınar bu ifadelerinde, ıĢığı gözümüzün önünde dondurur, mağarayı adeta bütün 

bir hayal âlemini kucaklayan bir rüyanın ta kendisi olan dünya Ģeklinde tasvir eder. Bir Ģiir 

olmamasına rağmen bu ifadeleriyle nesri, adeta bir terkip hâline sokmuĢtur. Tanpınar‟ın bu 

manzarada gördükleri incelendiğinde bir deniz manzarasının tasvir edildiği görülür. Bu 

tasvirde sabah ve akĢam saatleri bizim için önemlidir. Bunlara ise bir ıĢık eĢlik eder. Bu, 

bizi sabah ve akĢamla birlikte rüyaya götürür. Öğle saatlerinde suyun elmas bir havuz gibi 
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geniĢlemesi ise teĢbihle varılabilecek hayal âleminin sınırsızlığını belirtir. GüneĢin öğle 

saatlerinde suda parıldayıĢını bu Ģekilde görür. Bu ifadeler, Tanpınar‟ın rüya anlayıĢının ne 

kadar hayatın içinden çıktığını ve bununla birlikte ne denli hayal âlemine yakın olduğunu 

bize gösterir. ġiirlerinde ve nesirlerinde gördüğümüz manzara da budur.  

 Rüya, Tanpınar‟ın eserlerinde fiziksel bir hâl olmaktan çıkar, estetik bir terkip 

hâline gelir. Bu, onu Freud ve Jung‟dan ayıran sanatçı bakıĢ açısı ile ilgilidir. Jung, bunu 

Ģu Ģekilde ifade eder: “Sanat özü gereği bilim değildir, bilim de özü gereği, sanat değildir, 

zihnin bu iki alanının ikisi de kendine özgü Ģeyler gizler, dolayısıyla, ancak kendilerine 

özgü nesnelerle açıklanabilirler.”
80

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde de Jung‟un bu tarifine uygun 

olarak rüyanın imajlar aracılığıyla zihinsel bir faaliyet olarak görüldüğü ve Tanpınar‟ın 

bunları çeĢitli imajlarla estetize ettiğini söyleyebiliriz. 

 Tanpınar‟ın rüyalarına eĢlik eden en önemli Ģey “dikkat”tir. Onun bu dikkatini 

“Antalyalı Genç Kıza Mektup” ve “Kerkük Hatıraları” adlı yazılarında çok açık bir Ģekilde 

görebiliyoruz. Orhan Okay‟ın “kendine rastlayan adam” olarak tarif ettiği Tanpınar‟ın bu 

sıfatı, çocukluğunun ve yaĢamının hayatı ve sanatı üzerindeki etkisidir. Bunu 

çocukluğundan yola çıkarak Ģu Ģekilde anlatır. Antalyalı gence hitabında “Sizin 

sahillerinizde, o denize bakarak, o lodos dalgalarını seyrederek, benim gençliğimde 

Ģimdikinden çok az verimli olan meyve bahçelerinde dolaĢırken yavaĢ yavaĢ bir hülya 

adamı oldum.”
81

 der. Bu dikkat; ruh, mekân her türlü tasvirde Tanpınar‟ın en dikkat çeken 

özelliklerinden biridir. Yine Tanpınar, bu mektubunda kendisi üzerindeki Valéry etkisini 

belirttikten sonra Ģiir anlayıĢını “rüya” kelimesi ve “Ģuurlu çalıĢma” olarak izah eder.
82

 

Rüya, Tanpınar‟ın sadece Ģiirlerinin değil roman ve hikâyelerinin de önemli unsularından 
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biridir. Öyle ki hikâye kitaplarından birinin ismi de Abdullah Efendi’nin Rüyaları‟dır. 

Rüya Tanpınar‟ın eserlerinin çatısıdır. Bu çatının altına Tanpınar‟ın Ģekle dair estetiği 

girer. 

 Tanpınar‟ın rüyaya bu denli önem vermesi onu rüyayı bilinçdıĢı unsurlarla 

açıklamaya gayret eden ve bilinçdıĢının insanın asıl tarafı olduğunu ortaya koyan Freud‟a 

götürmüĢtür. Tanpınar‟ın zaman ve rüya kavramları etrafında dönen Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü adlı eserinde, psikanalizmin savunucusu, Viyana‟da tahsil yapan ve psikanalize 

yoğunlaĢan, “parlak diplomalar sahibi” diyerek yücelttiği Doktor Ramiz, Freud‟u ve 

Jung‟u bilmekte ve okumaktadır. O, romanın baĢkahramanı Hayri Ġrdal‟ı, psikanalitik 

yöntemi uygulayacağı, ülkesinde bu bilimin uygulanmasına kaynak olacak bir hasta olarak 

görür. Çünkü memleket henüz psikanalitiği bilmemekte ve bu fikre yabancı durmaktadır.
83

  

 Rüya, aslında hayatın ta kendisidir ona göre. Bir rüya hâlini anlattığı yazısında bu 

tavra ne kadar yaklaĢtığına da Ģahit oluruz. “Zaman mefhumu onun için yoktur. Saniyeler 

bu gölgeler âleminde ebediyet kadar uzundur yahut daha iyisi, mahbus ve münfail 

yaratıcısı olduğu bu dünyada her tasavvur kendi baĢına bir andır.”
84

 ifadelerinde 

tasavvufun en temel öğretileri olan “tecelli” ve “vahdet-i vücut” anlayıĢını görürüz. Burada 

Tanpınar, hayata bir mutasavvıfın penceresinden bakmaktadır. Tanpınar, yazısında 

devamla, kendi sanatında önemli bir yeri olan Marcel Proust‟un bir dikkatinden bahseder:  

Marcel Proust, Albertine‟in uyku halinden bahsederken, çehresinin sırasıyla 

madeni ve hayvani devirlere ait ifadeler aldığını kaydeder. Albertine eski 

tasavvufa göre, ruhun yahut „vücut-ı mutlak‟ın aksinin insani devreye 

girmeden evvel geçirdiği merhaleleri tek bir uykunun dehlizinde ilerledikçe 

tekrarlıyor, demektir.
85
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 Tanpınar bu ifadeleriyle psikanalistlere ve tasavvufun temel meselelerin rüya 

anlayıĢıyla ne denli irtibatlı olduğunu da ortaya koymaktadır. “Rüyalarımızla bir küllün 

cüz‟ü, büyük ve âlemĢümul bir dünyanın bir parçası olduğumuzu hatırlarız.”
86

 ifadeleri de 

Tanpınar‟ın insanı ve hayatı keĢfetme anlayıĢının bir parçasıdır. 

 Tanpınar‟ın Ģiirinde, gerçek veya rüya âlemi, anlatılan bir nesne hüviyetindedir. 

Tanpınar, bu âlemde bir kâĢif gibi hareket eder. Mehmet Kaplan bu konu ile ilgili olarak 

“Tanpınar için rüya, tıpkı akıl gibi, fakat akıldan daha üstün ve daha derin bir bilme 

vasıtasıdır. Varlık, sırlarını rüyalarla ifĢa eder. Rüya, ayrıca sanatın da kaynağıdır.”
87

 der. 

Tanpınar‟ın özne ve nesneler dünyasını, rüyalar âleminde görmeye çalıĢmasının sebebi, 

onun mazi düĢüncesinden aldığı keyiftir. Ânın bir an gerisinde dahi olsa, geçmiĢ; onun için 

estetik bir bakıĢ açısıyla yorumlanacak bir dünya oluverir. 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinin dikkat çeken tarafı, Ģiirlerinin bütüncül bir bakıĢ açısıyla 

irdelendiğinde rüyanın Ģiirine yön veren diğer unsurlar olan musiki ve zaman anlayıĢı ile 

birlikte yer almasıdır. Bu üç unsur, düzyazı ve Ģiirlerinde iç içedir ya da birbirine refakat 

ederler. Bilhassa Ģiirde bu kavramlar iç içe Tanpınar‟ın Ģiirindedir. Tanpınar “Musiki, 

giydirilmiĢ zamandır.”
88

 der; ayrıca Dede Efendi‟nin Mahur Beste‟sini dinlediğinde 

hayalinde çıplak bir manzarayı kaplayan bir ağacın canlanmasını “Bu hayal, musikinin 

rüzgârıyla bende doğan bir Ģeydi.”
89

 cümleleriyle rüya-zaman-musiki kavramlarını adeta iç 

içe geçirir. Tanpınar bu kavramların yakınlığını hayatında yaĢayan ve eserlerine de 

uygulayan bir Ģairdir. Onun “Bursa‟da Zaman” adlı Ģiirinde geçen Ģu mısralar bu iliĢkiyi 

ortaya koyar: 
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Bu hayalde uyur Bursa her gece,  

Her Ģafak onunla uyanır, güler 

GümüĢ aydınlıkta serviler, güller 

Serin hülyasıyla çeĢmelerinin. 

BaĢındayım sanki bir mucizenin 

Su sesi ve kanat Ģıkırtısından 

Billûr bir âvize Bursa‟da zaman.
90

 

 

 “Bursa‟da Zaman” adlı Ģiirin üçüncü bölümünden alınan bu mısralarda Tanpınar, 

Bursa‟nın hayal âlemlerinde uyuduğuna, güllerin her Ģafak serinletici bir hülya olan Bursa 

çeĢmeleri ile uyandığına yer verir. Tanpınar, bu mısralarda hakikat ve rüyayı adeta iç içe 

sokmuĢtur. Realite ne kadar önümüzdeyse Ģiirin anlattığı hülya da o kadar derindir. Musiki 

ve zaman gibi kavramlara da bu birkaç mısrada tesadüf ediyoruz. Duyulan seslerin su ve 

kanat sesleri olması musikiyi, zamanın billur bir avize Ģeklinde tasviri bize Tanpınar‟ın 

geçmiĢte gördüğü bir rüya âlemini çağrıĢtırır. Kaplan, Ģiirin son mısrasında kristale yapılan 

vurguya dikkat çekerek Tanpınar‟ın zamanı billur bir avizeye benzettiğini söylüyor.
91

 

Tanpınar‟ın teĢbih sanatının en güzel örneklerinden birini vererek Bursa‟yı adeta bir rüya 

âleminde tasvir etmesi imajist tavrın en güzel örneklerinden biridir. 

 Tanpınar‟ın rüya anlayıĢına mazi düĢüncesi eĢlik eder. Bununla ilgili “Fatih yirmi 

sene yaĢasaydı, biz Ģimdi belki de Rönesans‟ı vaktinde idrak etmiĢ bir millet olurduk. 

Garip temenni değil mi? Zaman geriye dönmez. Fakat insan yine bilinen Ģeyden istenen 

Ģeye doğru hayal kuruyor.”
92

 der. Burada rüyaya eĢlik eden mazi düĢüncesi adeta 

sığınılacak bir yer, bir kaçıĢ olarak ortaya çıkar. Tanpınar‟ın hayat ve düĢünce malzemesi 

tıpkı “mazi” kavramında olduğu gibi sanatının ve hayatının tam da ortasında rüyayı 

zorunlu kılmıĢ gibi durur.  

 Tanpınar‟ın rüya âlemi, bir içe dalma hâli gibi gözükse de dıĢ âlemin tasvirinde bu 

kavram çok önemli bir yer tutar. Kaplan, bunu Ģu Ģekilde izah eder: 
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En çok kullandığı ve sevdiği kelimelerden biri „dikkat‟ kelimesiydi. DıĢ 

âlemin renk ve Ģekillerini hayranlıkla seyreden ve bir ressam gözüyle 

yakalamaya çalıĢan Tanpınar, duygularını ve hayallerini de teferruatına 

kadar iĢlenmiĢ tablolar hâline getirmekten hoĢlanıyordu.
93

 

  

 Tanpınar‟ın rüyalarına eĢlik eden kavram muhakkak Ģuurdur. ġiirlerinde rüya 

benzeri imajlara yer vermesi bilinci tamamen ortadan kaldırma çabası içinde anlamına 

gelmez. Onun rüyaları için “uyanıkken rüya görmek” hâli de diyebiliriz. Bu dikkati 

sembolistlerin etkisinde kalarak ördüğü Ģiirlerinde görürüz.  Tanpınar‟ı dıĢ âlemin bu denli 

cezbetmesinin sebebi, Besim Dellaoğlu ve Orhan Okay gibi araĢtırmacıların tespiti ile 

onun bir flâneur tavrına sahip oluĢu da olabilir.
94

 Besim Dellaloğlu bununla ilgili olarak 

“Benjamin Baudelaire‟den, Tanpınar Yahya Kemal‟den öğrenmiĢtir flaneurlüğü… Bu iki 

yazarın metinlerini bu kadar sahici ve hayata dair kılan da budur zaten. Yazdıkları metin 

hep bir mekânda ikamet eder.”
95

 der. Bu izah, edebî eserin biraz da hayatın ve eser 

sahibinin kendisi olmasıyla açıklanır. Besim Dellaloğlu‟nun bu düĢüncesini destekleyen 

Tanpınar‟ın bir Ģiiri Ģu Ģekildedir: 

  YavaĢ yavaĢ aydınlanan 

  Bir deniz altı âlemi 

  Yosunlu bir boĢluktan 

  Çekiyor kendine beni
96

 

 

 Tanpınar‟ın Ģiirinde kurduğu rüya ve hayal âleminde seyre daldığını görürüz. Bu 

mısralarda geçen imajların mekân diyebileceğimiz unsurlar olması ise dikkat çekicidir. O 

mısralarında “yosunlu bir boĢluk”ta, “deniz altı âlem”de dolaĢır. Kendini bir mağaranın 

eĢiğinde görür. Tanpınar‟ın kullandığı imaj sistemi de Ģiirlerinde mekânla bağlantılı oalrak 

ortaya çıkar. 
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 Tanpınar‟ın Ģiir ve nesirlerinin adeta rüya-zaman ve musiki kavramları etrafında 

döndüğünü belirtmiĢtik. Tanpınar‟ın Huzur adlı romanında Mümtaz‟ın düĢündükleri, bize 

bu yakınlığın boyutlarını da gösterir. Özellikle yukarıda bir bölümünü alıntıladığımız Ģiiri 

ile hayal dünyasını bir tarafa bırakalım, kelime kadrosu ile dahi büyük benzerlik gösterir. 

Nazım ve nesir, iki farklı hususiyeti olan türlere aynı Ģeyi söyletmek Tanpınar‟ın önemli 

bir estetiğidir. 

Bazen daha ilerilere, denize çok yukarıdan bakan kayalıklara kadar gider, 

orada yosun bakıĢlı uçurumun kenarında, durulmuĢ suyun yeĢil ve sonraki 

bir ayna gibi akĢamın son ganimetlerine açılıĢını, bir anne rahmi gibi bu ıĢık 

parçalarını alıĢını ve yavaĢ yavaĢ onların üstüne kapanıĢını, örtüĢünü 

seyrederdi.
97

 

  

 Tanpınar‟ın kelime kadrosunda gösterdiği kararlılık, bu satırlardan anlaĢılabilir. Bu 

üç kavram etrafında ördüğü dünyası muhteva olarak Ģiirini ve nesrini salt olarak bu 

kavramlar etrafında Ģekillendirir. 

 Tanpınar‟ın Ģiir anlayıĢında Valéry etkisinin olduğundan daha önce bahsetmiĢtik. 

Rüya anlayıĢının üzerinde de Valéry‟nin etkisi olmakla birlikte diğer sembolistlerden 

Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Nerval ve özellikle de Bachelard‟ın etkisi vardır.
98

 Yine 

Tanpınar‟ın Ģiirlerindeki rüya kavramı, aslında Bergson‟un zaman ve mazi düĢüncesinden 

çok da sıyrılmamıĢtır. Yirminci yüzyıl Batı edebiyatını en fazla meĢgul eden konulardan 

olan bu kavramlar Batı‟da da Ģairler tarafından eserlerinde iç içe iĢlenmiĢtir. Tanpınar, 

hayatında ve eserinde, estetiği ve hayatı aramak ve bunlar vasıtasıyla hayata bakıĢını 

ortaya koymaktadır. Bunu çok veciz bir Ģekilde Huzur‟da geçen küçük bir diyaloğun içine 

yerleĢtirivermiĢtir: “Tefsir yok mu, bir eserin üzerinde durmak ve onu sende yaĢayan insan 

tecrübesine mal etmek; bir ona baĢlasak. ĠĢte onu yapamıyoruz.”
99

 Buna göre Tanpınar 

rüya, zaman gibi kavramları estetik bir anlayıĢla Freud, Bergson gibi yazarlardan 
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etkilenerek ve eserlerinden faydalanarak kendi estetiğine, insan ve hayat tecrübesine mâl 

etmiĢtir.   

 Tanpınar‟ın Londra‟da bir hastane odasında kendisi ile ilgilenmeye odasına gelen 

bir kadınla ilgili olarak yaĢadığı anı, dondurmuĢçasına, Kaplan‟a gönderdiği mektupta Ģu 

Ģekilde aktarılır: 

Bilir misin ne oldum? Anlatamam ki. Hakikaten illumination gibi bir Ģeydi. 

Musikiden baĢka hiçbir Ģey üzerimde böyle bir tesir yapmadı. Sanki tabaka 

tabaka bütün sırlar, perdeler önümde açıldı. Sanki yirmi yaĢında idim. Ve 

doğrusunu istersen çoktan beri, senelerden beri unuttuğum bir hakikati, 

kendi hakikatimi buldum: Güzel irreel‟dir. Güzel keĢiftir. Güzel maddeyi 

“idea” yapar.
100

 

  

 Tanpınar‟ın güzele dair olan bu dikkati ve güzeli rüya ve musiki kavramlarının 

ortaya çıkardığı anlayıĢla bir terkip hâline getirmesi eserlerinin mihveri diyeceğimiz bir 

olgudur. Estetik anlayıĢında nasıl ki musiki, sesin terkibi ile insana hayal âlemlerinin 

kapısını aralarsa rüya da ancak gerçek güzelliğe ulaĢmayı sağlayacaktır. Tanpınar‟ın son 

cümlesi ise çok dikkat çekicidir. Çünkü tam da bu cümlenin ifade ettiği Ģekilde Tanpınar‟ın 

güzeli yani estetiği içine soktuğu rüyada kullandığı imajları incelediğimizde göreceğiz ki 

her bir imaj adeta bir sembol hâline gelerek rüya “idea”sını Ģiirde ortaya çıkarır.  

 Tanpınar‟ın sanat anlayıĢını özelikle de Ģiir estetiğini açıklayacak tek bir cümle 

aransa bu “rüya” olur. Çünkü eserlerinde de görülür ki rüyanın dıĢında Ģiirini oluĢturan 

bütün ana ve yardımcı unsurlar rüyaya eĢlik eden, onu zenginleĢtiren birer unsur olarak 

rüya oldukları ya da olabildikleri ölçüde değer arz ederler. Ġmaj sistemi söz konusu 

olduğunda yine aynı Ģeyi söyleyebiliriz. Onun tekrar eden imajları genellikle rüya algısına 

bağlı oalrak geliĢir. Zaman ve musiki bu algının devamı hüviyetindedir.  
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B. Zaman 

 Tanpınar‟ın Ģiir estetiğinde zaman kavramı da önemli bir yer tutar. Onun “Kerkük 

Hatıraları” ve “Antalyalı Genç Kıza Mektup” adlı yazılarında Ģiir estetiği hakkında ipuçları 

bulabileceğimizi belirtmiĢtik. Bu bağlamda sanatının ve Ģahsiyetinin anahtarı olan 

mektupları ve hatıraları, Tanpınar‟ın zaman ve mekâna olan ilgisini gösterir. Tanpınar‟ın 

eserlerinde zaman kavramı diğer kavramlarda olduğu gibi iç içe kullanılmıĢtır. Yine bu 

kavram nesir ve Ģiirlerinde, tıpkı diğer kavramlar gibi tutarlı bir Ģekilde büyük bir dikkatle 

tekrar etmiĢtir. Fakat Tanpınar, bunu bir farkla dile getirir: 

Mamafih roman anlayıĢım da Ģiir anlayıĢımdan fazla ayrılmaz. Orada da 

rüya kelimesi için söylediğim Ģeyler, hatta rüyanın nizamı hâkimdir. ġu 

farkla ki, Ģiirde dolayısıyla kendimin, hikâye ve romanlarımda kendimle 

beraber mümkün olduğu kadar hayatın ve insanların –benden baĢkalarının- 

peĢindeyim... Yahut baĢkalarına ait zamanın peĢinde.
101

  

 

 Tanpınar‟ın roman ve hikâyelerini incelediğimizde rüya, zaman ve musiki gibi 

algıların toplumu temsil etme gibi bir sembol üstlendikleri görülür. ġiirlerinde ise birkaç 

Ģiiri dıĢında bu genellemeyi yapmak mümkün değildir. 

 Rüya ve musiki Tanpınar‟ın ne kadar hayatının içindeyse zaman kavramı da bütün 

boyutlarıyla Tanpınar‟da yaĢamaktadır. “BaĢkalarına ait zaman” ifadesi ile Tanpınar‟ın 

zaman anlayıĢının zenginliğini ifade eden “akıĢ hâlindeki zaman” birbiri ile paralellik arz 

eder. Dolayısıyla burada geçmiĢ ve gelecekle ilgili olarak bir terkip ve bölünmezlik 

düĢüncesi hâkimdir. 

 Tanpınar‟ın küçük küçük parçalar hâlinde estetik anlayıĢını bizlere açıkladığı 

mektubunda eserlerini kuĢatan zaman mefhumuna dair “ġiir ve sanat anlayıĢımda 

Bergson‟un zaman telakkisinin mühim bir yeri vardır.”
102

 ifadelerini kullanır. Tanpınar‟ın 

zaman anlayıĢı Bergson‟un durée “akıĢ hâlinde zaman” anlayıĢı ile yine öncü olarak kabul 
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ettiği Marcel Proust‟un “geçmiĢ zamanın izinde” anlayıĢı çerçevesinde ĢekillenmiĢtir. 

Yirminci yüzyıl Avrupası‟nda, Bergson‟un zaman anlayıĢı pek çok aydını etkilemiĢtir. 

Bunların baĢında da Tanpınar‟ın örnek aldığı romancılardan biri olan Marcel Proust gelir. 

Tanpınar‟ın sanat görüĢlerini açıkladığı “Kerkük Hatıraları” ve “Antalyalı Genç Kıza 

Mektup” adlı yazılarına dikkat edilirse o metinlerde çocukluğuna dair sanatını 

Ģekillendiren önemli anılarını, anlık bir belleğe kaydettiğini ve bunları yeri geldikçe 

sanatını ve sanat gücünü keĢfetmede kullandığını görürüz. Proust‟ta da bu vardır.  

 Proust‟ta geçmiĢ zaman çocukluk ve delikanlılık zamanlarıdır. Kayıp Zamanın 

İzinde serisinin ilki küçük Marcel‟in geçmiĢ olayları hatırlayıp anlatmaya baĢlamasıyla 

baĢlar. Proust‟ta zaman anlatımı her Ģeyden önce kendi yaĢamındaki olayların bir anı, 

bazen de hiç beklenilmediği bir anda sıradan bir vesile ile ansızın hatırlanıp anlatılması 

Ģeklindedir.
103

  

 Henüz doğumundan 13 yıl sonra gittiği Kerkük‟te Tanpınar, çocukluğunu yaĢarken 

hatıralarında bu meseleye Ģöyle değinir. Bu bakımdan onun Proust‟a estetik açıdan ne 

kadar yakın olduğunu da görmüĢ oluruz:  

Bu yıllarda 1913‟te çıkan Nevsâl-i Millî elime geçti. HaĢim‟i, Yakup‟u bu 

kitapta tanıdım. Ve Süleyman Nazif‟in bir yazısında Yahya Kemal‟in adını 

ilk defa gördüm. Bir de Ahmet Rasim‟in eski Ġstanbul mahallesinin gecesini 

anlatan bir yazısını hatırlıyorum. Ġstanbul‟dan o kadar uzakta bu yazı bana o 

yaĢta hayatımın üzerine dönmeyi öğretti.
104

  

 

 Tanpınar hayat kesitlerinden yeni bir hayat inĢa eden ve hayatı bir öncesinin 

devamı olacak Ģekilde tasarlayan bir anlayıĢa sahiptir. Ta çocukluk döneminden baĢlayarak 

onun zihnini bu tarz Ģeylerin meĢgule ettiğini görebiliriz. 

 Mehmet Aydın, Bergson‟un zaman telakkisi üzerine Ģöyle bir sınıflandırmaya 

gitmiĢtir. Bilincin Doğrudan Verileri Üstüne Deneme adlı çalıĢmasında Bergson, bilimin 
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zaman anlayıĢına yani saatle ölçülen zaman anlayıĢına karĢın süre duree “yaĢanılan zaman-

akıĢ hâlinde zaman” kavramını ortaya atar. Yaratıcı Evrim’de ise bütün bir varoluĢ ve 

yaĢam sürecini, sürekli geliĢen ve yeniden oluĢan bir elan vital “hayat hamlesi” olarak 

görür.
105

 

 Tanpınar‟ın zaman anlayıĢı da Bergson‟la büyük benzerlik gösterir. Bu bakımdan 

sezgi, estetiğinde ön plana çıkmıĢtır. Bu sezgi, Tanpınar‟ın düĢüncesinde geçmiĢ-Ģimdi ve 

geleceğin parçalanmaz bir akıĢ içerisinde olmasıdır. Bu üç zaman dilimi arasında herhangi 

bir kırılma olmamalıdır. Tanpınar‟ın maziye bakıĢı da bu noktada önem arz eder.  

 Onun Ģiirlerinde sadece mazinin değil zaman kavramına bağlı olarak da ele 

alabileceğimiz bir sonsuzluk düĢüncesinin önemli bir yer tutuğunu görüyoruz. Sonsuzluk 

ile ilgili kelimeler Ģiirlerinde tekrar eder. “Tanpınar'ın yüz Ģiirinden otuzunda “sonsuzluk, 

ebedî, ebediyet” kelimeleri yer alır. ġiirlerde sonsuz-sonsuzluk 31, ebedî 7, ebediyet ise 6 

kez kullanılmıĢtır.”
106

 Özellikle “Ne Ġçindeyim Zamanın” adlı Ģiiri, bize bu sonsuzluk 

düĢüncesini çok net bir Ģekilde gösterir. 

 Tanpınar tıpkı rüya anlayıĢında olduğu gibi öncelikle zaman anlayıĢını da zihinsel 

olarak kurgulamıĢtır. Tanpınar‟ın romanlarında ve Ģiirlerinde anın dıĢına çıkmayan 

sezgiyle ulaĢılan bir zaman kavramı vardır. Bu düĢünce daha çok Dergâh çevresinde 

geliĢmiĢ ve Bergson‟u örnek alan bir zihniyetin ürünüdür. Onlar da eserlerinde bir hayat 

hamlesi aramıĢlardır. Hilmi Yavuz, bu etkiyi Yahya Kemal‟e hatta Ahmet Muhip 

Dıranas‟ın Ģiirlerine kadar götürür ve Yahya Kemal‟in “Kökü mâzide olan âtiyim” dizeleri 

ile Dıranas‟ın “Köpük” Ģiirini Bergson‟un durée kavramıyla eĢleĢtirir ve birbirinin 
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tercümesi olan metinler ortaya çıktığını görür.
107

 Bu iki Ģairin metinleri arasındaki 

benzerliğin kaynağını oluĢturan fikir, Tanpınar‟ın zaman anlayıĢı ile de uyumludur. 

 Tanpınar‟ın zaman kavramını semboller vasıtasıyla iĢlediği eserlerinin baĢında 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü gelir. Eserde temel konu zamandır. Eserin kurmaca(fiction) 

yapısı üzerine zaman kavramı; tarih, mekân, insan, çalıĢma iliĢkileri, kültürel ögeler 

bağlamında iĢlenmiĢtir. Eserde önemli görevler üstlenen bir enstitüyü ve bu enstitünün 

toplum nazarındakini konumu konu edilir. Bu enstitünün görevini ise Ģu Ģekilde anlatır: 

 Biz bir iĢ yapıyoruz, hem mühim bir iĢ… ÇalıĢmak, zamanına sahip olmak, 

onu kullanmasını bilmektir. Biz bunun yolunu açacağız. Etrafımıza zaman 

Ģuuru vereceğiz. Ġçinde yaĢadığımız havaya bir yığın kelime ve fikir 

atacağız. Ġnsan, her Ģeyden evvel iĢtir, iĢ ise zamandır, diyeceğiz.
108

 

  

 Metinde, zaman bir kavram olmaktan çıkar. Benliği ve hayatı kuĢatan bir mefhum 

hâline gelir. Çünkü Tanpınar‟ın zamanla ilgili olarak eserlerinde takındığı tavır olan 

dikkati ve Ģuuru canlıdır. Dolayısıyla o eserinde, zaman algısı konusunda operasyonel bir 

tavır takınır. Tanpınar‟ın enstitüsü bir muvakkithane değildir. Enstitü dönemin zihin 

dünyasını aktarır. Mekâna ve insana dair anlattıkları da zaman kavramıyla örtüĢür. 

Enstitünün zaman anlayıĢı, modern olduğu kadar geçmiĢle de irtibat hâlindedir. Bir kurum 

olarak varlığı zaten geçmiĢin içindedir. Zaman ve mekân olarak ise bugündedir. Bu 

bakımdan burası bir enstitü değil Tanpınar‟ın zaman anlayıĢının en önemli sembollerinden 

biridir. Tanpınar için burada zamanın izafiliği meselesi ortadan kalkar. Çünkü o, zamanda 

da ne aradığını dikkat ve zekâ ile bilen sanatçıdır. Bunu SAE(Saatleri Ayarlama Enstitüsü) 

‟de de görebiliriz. Halit Ayarcı eserde romanın baĢkahramanı olan Hayri Ġrdal‟a hitaben 

“Ne garip, bir sanatçının mutlak değerler peĢinde koĢması. Zaman gibi izafi bir iĢle meĢgul 

olan adamın…”
109

 der.  Hâlbuki bu izafiyet zaman kavramının hakikatidir. Nitekim 
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Tanpınar, Hayri Ġrdal‟ın kendi yazdığı eseri olan roman kahramanlarından 17. yüzyılda 

yaĢamıĢ Ahmet Zamani Efendi‟yi alır, günümüz insanının içerisine sokar. Bu bakımdan 

onun zaman anlayıĢı tam olarak bir izafiliği barındırır. Bu izafilik ise zamanın değiĢeceği 

fakat içerisinde bir süreklilikle bunu gerçekleĢtireceğidir. Bu süreklilik onun aradığı 

mutlaktır.  

 Tanpınar‟ın Ģiir ve romanlarında yer alan akıĢ hâlinde zaman anlayıĢına Huzur‟da 

sık sık yer verir. Bununla ilgili olarak BezirgânbaĢı türküsünü okurken gördüğü çocuklar 

üzerine gözlemlerini anlattığı eserinin bir parçasında Mümtaz, hayal dünyasında Ģunları 

düĢünür. “Nuran, çocukluğunda bu oyunu muhakkak oynamıĢtı. Ondan evvel annesi, 

annesinin annesi de aynı türküyü söylemiĢler ve aynı oyunu oynamıĢlardı.”
110

 Tam da bu 

satırlardan sonra Tanpınar satır baĢı yapar ve adeta sözü Mümtaz‟dan alır ve kendisi 

konuĢmaya baĢlayarak tırnak içinde Ģu cümlelere yer verir.  

Devam etmesi lazım gelen iĢte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü 

söyleyerek, bu oyunu oynayarak büyümesi; ne Hekimoğlu Ali PaĢa‟nın 

kendisi, ne konağı, hatta ne de mahallesi. Her Ģey değiĢebilir, hatta kendi 

irademizle değiĢtiririz. DeğiĢmeyecek olan, hayata Ģekil veren, ona bizim 

damgamızı basan Ģeylerdir.
111

 

  

 Tanpınar‟ın zamanın “yekpare”liğine yaptığı bu vurgu, zaman kavramına bağlı 

olarak iĢlediği eserlerinde ve Ģiirlerinde de vardır. Bu kavram, zaman anlayıĢı içerisinde 

geliĢtirilen en önemli basamaktır. Eserlerinde her zaman baĢvurduğu bir Ģekil olarak sık sık 

tekrar eder. 

 Mekanik bir zaman anlayıĢından ziyade sezilecek bir kavram olarak da karĢımıza 

çıkar Tanpınar zamanı. Hayri Ġrdal‟ı modern bir zaman telakkisine alıĢtırmaya çalıĢan ve 

sadece saati ve saatçiliği öne çıkarmaması gerektiğini belirten Halit Ayarcı, Ġrdal‟a hitaben 

Ģöyle der: 
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Zannederim ki hep saatte kalıyor onun arkasındaki Ģeyleri ihmal 

ediyorsunuz. Saat bir vasıta, bir alettir.  Tabiî mühim bir alettir. Terakki 

saatin tekâmülüyle baĢlar. Ġnsanlar saatlerini ceplerinde gezdirdikleri, onu 

güneĢten ayırdıkları zaman medeniyet en büyük adımını attı. Tabiattan 

koptu. Müstakil bir zamanı saymağa baĢladı. Fakat bu kadarı kâfi değil. Saat 

zamandır, bunu düĢünmeniz lazım.
112

 

  

 Tanpınar‟ın zamanı daha çok geçmiĢ ve Ģimdi ile ilintilidir. ġimdi ve geçmiĢ 

geleceği inĢa edecektir. Huzur adlı eserinde “Maziyi ihmal edersek hayatımızda ecnebi bir 

cisim gibi bizi rahatsız eder, terkibin içine ister istemez sokacağız. O kendisinden 

gelmemiz lazım gelen bir Ģeydir. Bu devam fikrine bir vehim de olsa muhtacız.”
113

 der. 

ĠĢte bu devam fikri Ģiirlerinde de iĢlenmiĢ ve örnekle Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

Ne içindeyim zamanın, 

Ne de büsbütün dıĢında; 

Yekpâre, geniĢ bir ânın 

Parçalanmaz akıĢında.
114

 

 

 Tanpınar‟ın en fazla bilinen Ģiirleri arasında yer alan “Ne Ġçindeyim Zamanın” adlı 

Ģiirinin ilk dörtlüğü olan bu mısralar, Tanpınar‟ın zaman anlayıĢını çok veciz bir Ģekilde 

dile getirir. Bu dörtlükte ilk iki mısra, incelendiğinde öncelikle zamanın neresinde 

durmamız gerektiğini bize anlatır. Tanpınar “ân”ı merkeze alır. Bu “ân”ın içinde ve dıĢında 

olmak gibi iki zıtlık oluĢturur. Fakat Tanpınar, her ikisinde de var olduğunu ve bu iki 

zıtlığın anı, bütüncül bir terkiple oluĢturduğundan hareketle “yekpare bir ân”a ulaĢtığını 

anlatır. 

 Tanpınar‟ın zaman anlatıĢında Ģüphesiz maziyi yüceltme, geçmiĢe olan dikkat ve 

akıĢ hâlinde zaman anlayıĢının çok büyük etkisi vardır. Bu anlayıĢ sanatının en önemli 

özelliklerinden biri olan terkip etme düĢüncesinden dolayı eserlerinde sıklıkla tekrar edilir. 

Tanpınar‟ın zaman anlayıĢı tıpkı rüya anlayıĢında olduğu gibi zihinsel bir temele dayanır. 
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Zaman anlayıĢı, hem zihinsel imajlar vasıtasıyla hem de zaman algısını bu zihinsellikten 

kısmen sıyıracak nesnel, görsel ve hareketli imajlar vasıtasıyla dile getirilmiĢtir. 

 

C. Musiki 

 Tanpınar‟ın musiki anlayıĢı üzerine yapılan çalıĢmaların büyük bir kısmı nesirleri 

bilhassa da romanları ve roman kahramanları açısından ele almıĢtır. Biz ise çalıĢmamızın 

özellikle bu bölümünde, çalıĢmamızın da konusu olan Ģiirlerinden hareketle Tanpınar‟ın 

musiki anlayıĢını ele alacağız.  

 Tanpınar Ģiirlerinden farklı olarak özellikle de nesirlerinde musikiyi imajları 

dönüĢtürerek kullanır. Nesirlerinde musikinin daha çok sembol olma yönü ortaya çıkar. 

Onda geçmiĢin rüyasını görür. Bu rüyayı anlatırken roman kahramanlarının ağzından 

konuĢarak Ahmet Mithat Efendi tavrı takınır, musikimiz hakkında bilgi vermeye baĢlar. 

Huzur‟da romanın baĢkahramanı olan Mümtaz‟ın dilinden Ģunları aktarır: 

 Annem eski musikiyi severdi. Babam ise hiç anlamazdı. Ġhsan için bir nevi 

musikiĢinastır, diyebilirim. Ben ise onu hayatıma naklettim. Bütün tarih 

boyunca böyle olmadı mı? Evet, belki de kolektif bir kaderi yaĢıyorum. Asıl 

düĢüncemi ister misiniz? Bizim musikimiz kendi içinde değiĢene kadar 

hayat karĢısındaki vaziyetimiz değiĢmez sanıyorum.
115

 

  

 Tanpınar‟a göre musikimiz, mazi ve Ģimdinin arasında kesintisiz bir Ģekilde olması 

gereken ortak kodlarımızdan biridir. Bu bahis onun zaman algısı ile de paralellik arz eder. 

Tanpınar‟ın burada takındığı tavır, kültürel değiĢimlerin sanata etkisinden hareketle 

özellikle de musikimiz üzerinden estetik ve sosyal bir çözümlemeye gitmektir. Tabii ki 

estetik anlamlandırmayı Ģiirlerinde, estetiğin temel alındığı sosyal tespitleri ise nesirlerinde 

yapmıĢtır. 
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 Tanpınar‟ın poetikasında rüya ve zamandan sonra en fazla değindiği kavram 

musikidir. Tanpınar‟da musikiye verilen önem sadece Ģiirle kalmamıĢ onun nesirlerine de 

etki etmiĢtir. Nitekim romanlarından birinin adı da Mahur Beste‟dir.  Huzur adlı eserinde 

Tanpınar, klasik Türk sanat müziğine dair o kadar bilgi verir ve eserini bu kavram üzerine 

inĢa eder ki Huzur‟u okuyan biri müstakil bir Ģekilde de olsa klasik musikimiz ile ilgili 

azımsanmayacak derecede bilgi sahibi olur. Bu bakımdan Tanpınar, bakmaktan ziyade 

görmesini bilen bir sanatkâr olduğu gibi, duymayı da bilen bir estettir.  

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinin önemli argümanı olan musiki, nesirlerinde olduğu gibi salt 

bir kavram ve bu kavramın karĢıladığı icra olan musiki eseri olarak karĢımıza çıkmaz. 

Çünkü Ģiir bir duyma iĢidir. Sesi, musikiĢinasın elinde bir mucizeye dönüĢen Ģey olarak 

tarif eden Tanpınar tıpkı musiki de olduğu gibi Ģiirin de tali bir vazife gördüğünü 

belirtir.
116

 Çünkü ses doğada var olur, dağınık bir Ģekilde. Bu durum da sesin asli hâlidir. 

Fakat bu bir musikiĢinasın elinde sanat eseri hâline gelir. Tabiatın içinde lisanın da hususi 

bir hüviyeti vardır. O, tabiatta asli olarak bir insan üretimi olarak durur. ġiir ise lisanın bu 

tabii hâline tıpkı musiki gibi bir talilik katar. Onu, yani lisanı tabiatın dıĢına çıkarır. Burada 

karĢımıza çıkan Ģey Ģiirin lisana olan hâkimiyetidir.  

 Tanpınar, eserlerinde sese büyük önem veriyordu. Nitekim eserlerinin Ģekil ve 

ahenk ögelerinden olan imaj ve ses için “Ġmaj Ģiirin zihin veya ruh tarafıdır, nasıl ses 

hançere tarafıysa… Ġnsan için ses mühimdir.” der.
117

 Tanpınar bu satırlarında Ģiirin önemli 

bir ögesi olan imajı kendi imaj kullanımına da uygun olarak zihinsel bir faaliyet olarak ele 

alır. Ġmajın diğer bir yönü ise ruhun yansıması oluĢudur. Ses, ise bu zihinsel ve ruhsal 

nitelikten daha çok duyularla alakalandırılmıĢtır. Dolayısıyla Tanpınar‟ın Ģiirde sese büyük 
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önem verdiği söylenebilir. Fakat Tanpınar‟ın Ģiirde sesle ilgili yaptığı bu vurgu, sadece 

duyusal bir nitelik olarak kalmaz. Tanpınar bunu Ģu Ģekilde açıklar: 

Dede‟nin Mahur Beste‟sini ilk defa dinlediğim zaman, birdenbire 

gözlerimin önüne çıplak bir manzaraya tek baĢına hâkim olan büyük bir 

ağaç canlandı. Bu hayal, musikinin rüzgârıyla bende doğan bir Ģeydi. 

Hâlbuki bu besteyi o anda dinlemeye hazırlanmıĢ değildim, nağme beni 

ansızın yakalamıĢtı. Bu hayalin meydana gelmesi uyanık hâlde bir 

rüyadır.
118

  

 

 Tanpınar‟ın EÜM(Edebiyat Üzerine Makaleler) adlı eserinden alınan bu satırlarda, 

sesin yani Mahur Beste‟nin kendisini bir manzaranın oluĢturduğu rüya âlemine 

soktuğundan bahseder. ġiir söz konusu olduğunda bizim Tanpınar‟ın eserlerinde 

gördüğümüz Ģey tam olarak musikinin bir manzara arz etmesi olacaktır. Bu manzara 

imajlar ve ses oyunları vasıtasıyla zenginleĢecektir. Özellikle Ģiirlerinde musikinin 

doğurduğu iĢitsel imajlar vasıtasıyla canlanan manzara ve sesin ahengi dikkat çekicidir. 

 Tanpınar‟ın nesirlerinde klasik musikiye yer vermesinin sebeplerinden biri de 

Ģüphesiz onun sanatında çok önemli bir etkisi olan Yahya Kemal‟dir.  Yahya Kemal 

Fransa‟da Albert Sorel‟den aldığı tarih fikriyle mazi düĢüncesini inĢa etmiĢtir. Kendisini, 

tarihi kronolojiden ziyade maziye bağlayacak taraflar aradı. Tanpınar‟ın eserinde 

alıntıladığı gibi Michelet‟nin “Fransız toprağı on asırda Fransız milletini yarattı.” sözünden 

hareketle bir senteze yöneldi.
119

 Osmanlı‟da en yaygın olan millî sanatlar ise mimari ve 

musikiydi. Bu sebeple Yahya Kemal eserlerinde musikiyi içselleĢtirdi. Tanpınar, özellikle 

de nesirlerinde musikiye mazi penceresinden bakar. ÇalıĢmamızın rüya bahsinde de 

belirttiğimiz gibi onun amacı klasik musikimizde geçmiĢin rüyasını görmektedir.  

 Tanpınar‟ın hayatının ve eserlerinin içine musikiyi sokmasının sebeplerinden biri 

de onun tarihsel bağları koparmak istemeyiĢidir. Huzur‟un kahramanlarından biri olan 
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Nuran, Tanpınar‟ın kendisi diyebileceğimiz roman kahramanı Mümtaz ile ilgili olarak 

“Ben yine çocuğumla meĢgulüm, sen yedi asrın ölüsüyle…”
120

 ifadesini kullanır. ĠĢte bu 

ölülerden biri de Tanpınar‟ın belki de son Ģahitlerinden biri olduğu klasik musikimizdir. 

Tanpınar bununla ilgili olarak Nuran‟a Mümtaz‟ın ağzından Ģunları dile getirir: 

Benim kafamdaki ölülere gelince, onlar benim kadar sende mevcut olan 

Ģeyler. Asıl hazini nedir bilir misin? Onların tek sahibi bizleriz. Onlara 

hayatımızda yer vermezsek tek yaĢama haklarını kaybedecekler… Zavallı 

dedelerimiz, musikiĢinaslarımız, Ģairlerimiz, adı bize kadar gelen herkes 

hayatımızı süslememizi o kadar iĢtiyakla bekliyorlar ki…
121

 

  

 Tanpınar, bu isimleri, insanı ve hayatı sanat ile yansıttıkları için daha da 

benimsiyor; derviĢ ruhlu bu insanları hayatının önemli figürlerinden biri hâline getiriyordu. 

Nitekim Tanpınar, Mümtaz‟ın aĢkı olan Nuran‟ı klasik musikiyi iyi bilen ve icra eden bir 

tip olarak romanda idealize eder. Hatta Mümtaz‟ı Nuran‟ın rüya âlemindeymiĢ gibi 

görmesinin sebebi; Nuran‟ın klasik musiki ve geçmiĢle olan bağından dolayı Nuran‟ın 

adeta maziden gelen ama bugünde yaĢayan biri olmasıdır. Tanpınar bunu hâkim bir bakıĢ 

açısıyla eserinde Ģu Ģekilde anlatır: 

Mümtaz, Nuran‟ın aĢkıyla bir kültürün miracını yaĢadığını, Nevâkâr‟ın 

nakıĢ ve çizgisi daima değiĢen arabeskinde, Hafız Post‟un Rast semâi ve 

bestelerinde, Dede‟nin uğultusu ömründen hiç eksilmeyecek büyük 

rüzgârında onun ayrı ayrı çehrelerini, aynı Tanrı düĢüncesinin büründüğü 

değiĢiklikler gibi gördüğünü söylediği zaman, hakikaten bu toprağın ve 

kültürün asıl yapıcılarına bir bakımdan yaklaĢıyor ve Nuran‟ın fani varlığı 

gerçekten bir yeniden doğuĢun mucizesi oluyordu.
122

 

  

 Musikinin Tanpınar‟ın eserlerinde önemli bir estetik unsur olarak kullanılması 

Yahya Kemal‟de olduğu gibi, örnek aldıkları yabancı ve yerli Ģairlerin etkisi, maziye 

sığınma anlayıĢı, musikinin edebî faaliyetlerde kullanılabilecek bir estetik unsur olması 

gibi unsurlarla gerçekleĢir. 
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 Tanpınar bir yazısında, ustaları arasında saydığı Charles Baudelaire‟in bir Ģiirinde 

“Musiki çok defa beni bir deniz gibi alır ve solgun yıldızıma doğru götürür.” ifadesini 

alıntılar ve ardından Baudelaire‟in musiki için “ümitsizliğimin büyük aynası!” dediğini 

belirterek musiki karĢısında kendi durumunun da bu olduğunu belirtir.
123

 Bu cümleler bize 

Tanpınar‟ın musikiye dair bakıĢ açısını da hemen hemen ortaya koyar. Öyle ki Tanpınar 

bununla ilgili olarak “Ona kendi meleğime teslim olurmuĢ gibi olurum; beni taĢıdığı 

tehlikeli uçurumlarda ömrümün en güzel macerasını yaĢarım. Hülasa onunla beslenirim.” 

der.
124

  

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde çeĢitli sanatlara rastlarız. Eserlerinde ön plana çıkan görsel 

imajlar, nesneler, adeta yanımızdaymıĢ gibi duran billur avizeler, aynalar, birer vesika 

hüviyetine sahip manzaralar resimle; Ģekle verdiği önem, eserlerinde mutlak manada bir 

söze Ģeklin tasarruf etmedeki mahareti mimariyle; sese önem vermesi, musikinin eĢliğinde 

rüyalar âlemine dalması ve Ģiirlerini iĢitsel imajlarla yoğurması ise musikiyle 

irtibatlandırılabilir. 

 Tanpınar “Bizim olan kapalı cennet” olarak tarif ettiği klasik musikimizin Yahya 

Kemal gibi kapısını aralayanlardandır. Nitekim bu konu ile ilgili olarak Yahya Kemal, 

“Eski Musikimiz” baĢlıklı Ģiirinin ilk iki mısrasında “Çok insan anlayamaz eski 

mûsikîmizden / Ve ondan anlamayan bir Ģey anlamaz bizden”
125

 der.  

 Tanpınar‟ın hayatına ve dolayısıyla Ģiirine musiki bahsini sokanlardan biri de 

Ahmet HaĢim‟dir. Tıpkı Tanpınar gibi Ģiirin öz bir sanat olduğunu kabul eden ve bu 

doğrultuda eser veren HaĢim, Piyale’nin giriĢinde poetik görüĢlerini ortaya koyduğu “ġiir 

Hakkında Bazı Mülahazalar”da Ģiir dilini “ġairin lisanı „nesir‟ gibi anlaĢılmak için değil, 

fakat duyulmak üzere vücut bulmuĢ, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın 
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muvassıt bir lisandır.”
126

 Ģeklinde tarif eder. Tanpınar‟ın da HaĢim‟i Ģiirlerinde ilk örnek 

olarak aldığı kabul edilirse Tanpınar‟ın Ģiirinin “ses”inde HaĢim‟in etkisi vardır denilebilir. 

 Tanpınar‟ın musiki bahsinde etkilendiği yabancı isimler arasında Valéry en baĢta 

gelir. Tanpınar, Mallermé‟nin mısraya verdiği ehemmiyeti dile getirdikten sonra yazısında 

Ģu yorumunu yapar: 

Valéry ise Ģairde kulağın daima uyanık bulunmasını tavsiye eder ki, baĢka 

yollardan aynı Ģeydir. Bence Ģiir meselelerinde en mühimi, hatta en gücü 

Ģairin kulağıyla tam bir iĢbirliği yapmasıdır. Kulağınız, sizi, sizin dıĢınızdan 

idare etmelidir, diyebilirim. Ancak bu sayede mısra nağme olur.
127

  

 

 Burada dikkat çeken husus sestir. Onun sanatının baĢ unsurlarından biri olan dikkat, 

musiki bahis konusu olduğunda da kendi ifadeleriyle devreye girer. Nitekim musiki ve dıĢ 

dünyadan sese bakıĢtaki dikkat diyebileceğimiz bu anlayıĢını, Tanpınar Ģu Ģekilde izah 

eder. “Boğaz‟da AkĢam” Ģiirinden hareketle Ģunları belirtir: 

Bu Ģiirde realite olarak tek bir bulut vardır. AkĢamla bu bulut değiĢir, bir 

kavis olur ve ölür, attığı çığlıklar camlarda tutuĢur, fakat biraz sonra tekrar 

bir yıldız olarak gelir, Boğaz sularında yüzer. Böylece bir bulut, bir obje 

etrafında bir atmosferin kurulması hikâyesi. Burada da musiki ile bir 

benzerlik vardır. Musiki durmadan değiĢir. DeğiĢerek âlemini içimizde 

kurar.
128

 

 

 Tanpınar‟ın Ģiirini oluĢturan üç unsurun, rüya, zaman ve musikinin bu satırlarda bir 

arada iĢlendiğini görürüz. Tanpınar‟ın Ģiirinde ses unsuru o halde hem bir musiki ahengine 

sahip olması, hem de çağrıĢtırdığı hayaller bakımından oldukça önemlidir. Yani 

Tanpınar‟ın eserlerinde musiki iki Ģeyi temsil eder: Ses ve hayal. Kaplan,  Tanpınar‟ın 

Ģeklin içine gizlediği musiki ile ilgili olarak Ģunları söyler: 

Kelime musikisi Tanpınar‟ın Ģiirlerinde mühim bir rol oynamaz ve dikkati 

çekmez. Zira onun için kelimeler, seslerinden ziyade uyandırdıkları hayaller 

bakımından önemlidirler. Bununla beraber Ģiirlerinde mücerret veya sessiz 
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musiki adını verebileceğimiz mısraların ve Ģiirlerin yapılarıyla ilgili bir 

musiki vardır. Kelimelerin mısra içinde sıralanıĢları ile mısraların Ģiir 

boyunca birbirlerine bağlanıĢları Ģiirin mana ve imajları kadar, hatta 

onlardan çok daha mühimdir.
129

  

 

 Tanpınar sadece klasik musikimizi değil Batı müziğini ve halk müziğimizi de takip 

etmektedir. Özellikle sanat anlayıĢını ortaya koyduğu “Antalyalı Genç Kıza Mektup”ta 

Dede Efendi‟yi, Mozart ve Beethoven‟i birlikte zikreder. Fakat Batı müziği eserlerinde bir 

rüya âlemi kurmaz. Daha çok çatıĢma unsuru olarak ön plana çıkar. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde 

musiki ve ona bağlı klasik musikimizdeki makamlar birkaç kez geçer. 

 Kaplan, Tanpınar‟ın Ģiirlerinde yer alan musiki ile ilgili olarak Ģunları söyler: 

“ġiirde kelimeler ve imajlar parçanın umumi akıĢı içinde yüzerler. ġiirin ahengi bizzat bu 

akıĢtır. Tanpınar‟ın musikiden hoĢlanma sebeplerinden biri, doğurduğu imajlar ise, ikincisi 

seslerin akıĢından meydana gelen ahenk olmalıdır.”
130

 Kaplan‟ın vurguladığı gibi 

kelimelerin akıĢından doğan ahenk ve sesin bir hayale doğru kapı açması gibi hususlar bu 

bakımdan Tanpınar‟ın Ģiirlerinde sesin imajla olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu 

bakımdan Tanpınar‟ın Ģiirlerinde iĢitsel imajlar önemli bir yer tutar. Bu estetik musikiye 

bağlı olarak zaman ve rüya anlayıĢına bağlı mısralarda da ön plana çıkar. 
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III. BÖLÜM: TANPINAR’IN ġĠĠRĠNDE ĠMAJLAR 

A. Rüya Kavramına Bağlı Ġmajlar 

1. Rüya ve Zihinsel Ġmajlar 

 Tanpınar‟ın estetiğini oluĢturan unsurlardan olan rüya, zihinsel bir olgu olarak 

öncelikle Ģairin zihninde var olur. Bu sadece rüya kavramı ile ilgili değildir. Sanatının 

önemli cephelerinden biri olan zaman ile ilgili olarak da aynı Ģey söylenebilir. Onun Ģiiri 

zihinsel bir faaliyetin ürünüdür. Bu ürünün en önemli göstergelerinden biri, hayal 

dünyasının sınırsızlığına bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel imajlardır. Tanpınar, bu zihinsel 

imajları Ģiirinin içine parça parça serpiĢtirmiĢtir.  

 Zihinsel imajlar genellikle, var olan gerçekliği dönüĢtürerek gerçekliğin zihinsel bir 

estetik olarak ele alınmasıyla ortaya çıkan imajlardır. Dolayısıyla zihinsel imajlar estetik 

bir düĢünce boyutu ile ilgilidir. 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde zihinsel imajlar, imaj tahlili olarak ele alındığında çok 

önemli bir yer tutar. Bu bakımdan onun estetiğinin temel kavramı olan rüya ve zihinsel 

imajlar arasında doğrudan bir iliĢki vardır. Bu benzerlik rüyanın Ģiirlerinde daha çok anlam 

boyutuna gönderme yapan, zihinsel imajın ise daha çok hem Ģekil hem de anlam içerisinde 

yer alan kurucu unsur olmalarıdır. Tanpınar‟ın eserlerinde rüya, zihinsel imajların 

kullanımına yol açmıĢtır diyebiliriz. Çünkü rüya, Tanpınar‟ın ele aldığı Ģekliyle bir Ģuurun 

eĢlik ettiği hâl olarak düĢünülse bile gerçekten kopuĢtur. Bu, rüya konusunun zihinsel 

imajlarla iĢlenmesini de kolaylaĢtırmaktadır. Zihinsel imajlar, gerçek dünyada nesnesini ya 

da mutlak gerçekliğini göremediğimiz ancak düĢünceye hitap eden imajlardır. Bu 

bakımdan zihinsel imajların malzemesi gerçek dünya bile olsa bu nesne ya da görsel dünya 

bir dönüĢüm geçirmektedir. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde rüya bu bağlamda ele alındığında 
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genellikle gerçekliğin zihinsel bir dönüĢümü olarak göze çarpar. AĢağıdaki dörtlükte bu 

dönüĢümü net olarak görebiliriz. 

Ey eĢiğinde bir anın 

Durmadan değiĢen Ģeyler 

BaĢucunda her rüyanın  

Bu aydınlık oyun bekler
131

 

  

  “EĢik” kavramı Tanpınar‟ın Ģiirlerinde sıkça yer alır. Tanpınar, zamana ve zamanın 

ögelerine önem verir. “An” da bu ögelerden biridir. ġiirde, anın eĢiğinde “durmadan 

değiĢen Ģeyler” ifadesi ile hareketli imajlara yer verilmiĢtir. Tanpınar bu “durmadan 

değiĢen Ģeyler” hareketli imajını, sonraki mısralarda “aydınlık oyun” görsel imajı ile 

nitelendirmiĢtir. Rüyanın baĢucunda bekleyen “aydınlık oyun” Tanpınar‟ın rüya hâlini 

anlatır. “Aydınlık oyun” imajı ile Tanpınar hayatımızda durmadan değiĢen Ģeyleri zihinsel 

bir imaja dönüĢtürmüĢtür.  Çünkü bir “aydınlık oyun”a dönüĢen Ģeylerin, maddi varlığını 

dünyada göremiyoruz. Burada zamana, nesnelere ya da olgulara dönük bir tabir olarak 

karĢımızda “Ģeyler” durmaktadır. Bu da zihinsel bir boyuta gönderme yapar. AĢağıdaki 

Ģiirde ise tabiat ögeleri üzerinden bir zihinsel dönüĢüme vurgu yapılmıĢtır. 

   AkĢamın mercan dallar gibi  

   Suda olgunlaĢan rüyası
132

 

 

 Mısralara Tanpınar‟ın rüyayı, tabiata yönelttiği zihinsel bir dikkat olarak estetize 

ettiğini görürüz. “AkĢamın suda olgunlaĢan rüyası” zihinsel bir imajdır. Tanpınar akĢamın 

tabiata ve suya hâkim olmasını, mercan dallar gibi suda karanlığın yansımasının 

büyümesine ve olgunlaĢmasına bağlamıĢtır. AkĢamın gündüze galebe çalması Ģeklinde 

açıklayabileceğimiz gerçeklik kendi evreninden çıkarılarak “olgunlaĢan rüya” olarak tasvir 

edilmiĢtir. Rüyanın olgunlaĢması ise gerçek dünyadan kopuk bir zihinsel algıya tekabül 

eder. 
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  Ne güzeldi o kıĢ bahçesinde 

  Güllerin çok derinlerde çalıĢan uykusu 

  Sana bir bahar hazırlamak için.
133

 

 

 ġiirin bu mısralarında göze çarpan ilk öge bir tabiat tasvirinin görsel imajlarla 

iĢlenmesidir. Bunu “kıĢ bahçesi”, “güller”, “bahar” ifadelerinden çıkarabiliriz. Tanpınar‟ın 

bu tabiat ögelerini Ģiirsel bir yapı içinde kullanması ise imajlar vasıtasıyla 

gerçekleĢmektedir. ġiirin mısralarında bir üst yapı olarak rüyanın zihinselliği önemli bir 

yer tutar. “Güllerin çok derinlerde çalıĢan uykusu” mısraları bizi zihinselliğe götürür. 

Birinci mısrada “kıĢ bahçesi”nin sunduğu manzara, son mısrada ise baharın hazırlığı, 

ancak “Güllerin çok derinlerde çalıĢan uykusu” ile var olabilmektedir. Tanpınar öncelikle 

birinci mısra ile bir kıĢ manzarasını gözümüzde canlandırır. Bu manzarada onun gördüğü 

Ģey ise güllerin mevsimin de gereği olan çiçeksiz oluĢudur. Bunu güllerin derinlerde 

çalıĢan uykusu tamlamasıyla anlayabiliriz. “Uyku” ifadesi ise bizi Tanpınar‟ın Ģiirinin 

kurucu unsuru olan rüyaya götürür. Çünkü uyku bilinçdıĢına dönük bir faaliyettir. 

Dolayısıyla “Güllerin çok derinlerde çalıĢan uykusu” dizesi rüyanın zihinsel imajlarla 

iĢlenmiĢ bir örneğidir. Çünkü somut gerçeklik bize güllerin hareketli imajlar vasıtasıyla kıĢ 

mevsiminde çok derinlerde, uyku hâlinde baharı hazırlamak için çalıĢtığını belirtmez. Bu 

ancak zihinsellikle açıklanabilecek bir göstergedir. 

 Tanpınar‟ın rüya hâli “EĢya aksetmiĢ gibi tılsımlı bir uykudan”
134

 dizesinde 

“tılsımlı uyku” ifadesiyle dolaysız olarak karĢılığını bulur. Tılsımlı uykunun eĢyaya yani 

nesnel dünyaya aksetmesi ise bize zihinsel bir dünyanın kapılarını açar. Mısrada eĢya 

olarak kastedilen Ģey nesnelerdir. Bu nesnelerin bir tılsımlı uykunun sonucu olarak 

görülebilir ve var olabilir oluĢu ise zihinselliğe gönderme yapar. Çünkü burada nesnelerin 

bir rüya eĢliğinde var olmaları söz konusudur.  
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 “Bu lamba ve hülyamıza yabancı binlerce uyku”
135

 mısrasında da Tanpınar, rüya 

hâlinin zihinselliğine yaptığı vurguyu net bir Ģekilde ortaya koymaktadır. “Hülyamıza 

yabancı binlerce uyku” ifadesi rüyanın zihinsel boyutuna gönderme yapar. Çünkü 

Tanpınar, rüyayı bir Ģuur olarak kabul eder. Buna bağlı olarak eserlerinde rüyayı uyuĢuk 

bir hâlin göstergesi olarak ele almaz. Onun eserlerinde rüya zamanın, eĢyanın bir 

taĢıyıcısıdır. Bu sebeple de Ģuura kapı aralar. Uyku ise Ģuurun yücelteceği rüya hâlini 

ortaya koymaya engeldir. Bu sebeple de uykular hülyalarımıza yabancıdır. Bu mısrada 

“hülya” ve “rüya” kelimeleri arasında bir özdeĢlik kurulabilir. Uykuların hülyalarımıza 

yabancı olması nesnel gerçeklikle izah edilemez. Bu somut gerçeklikten uzak bir 

zihinselliğin mahsulüdür. 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde görülen zihinsel imajları onun Ģiirinde imaj sistemi ele 

alınacak olursa bir üst yapı oalrak karĢımıza çıkar. Çünkü Tanpınar‟ın estetiğinde hem 

rüya hem de zihinsel imajlar kurucu bir unsur olarak karĢımıza çıkar. Dolayısıyla diğer 

imaj çeĢitleri genellikle bu zihinselliği açıklama görevinde kullanılırlar.  

 

2. Rüya ve Nesnel Ġmajlar 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde zihinsel imajların imaj türleri içinde kurucu bir vasfının 

olduğunu dile getirmiĢtik. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde en fazla yer verdiği imaj türlerinden biri 

de nesnel imajlardır. Bu imaj türü nispeten, Tanpınar‟ın Ģiirini soyut ve hayale dayalı bir 

Ģiir olmaktan kurtarır. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde rüya ve ona bağlı olarak kullanılan nesnel 

imajlar genellikle çok belirgin ve tekrar eden nesneler üzerinden verilmektedir. Burada 

nesnelerin imaj olması gibi bir durum da ortaya çıkmaktadır. Bu ise rüya ve nesne 

arasındaki iliĢki ile sağlanmıĢtır. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde dikkat çeken bir diğer husus ise 
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rüya ve nesnel imajların genellikle rüya ve onu çağrıĢtıran kelimelerle birlikte 

kullanılmasıdır. AĢağıdaki mısralar bu açıklamalarımızı net bir Ģekilde örneklendirebilir. 

  Hülyan eĢiği aĢılmaz  

  Bir saray olmuĢtu bize
136

 

 

 Tanpınar bu mısralarda rüyayı “eĢiği aĢılmaz bir saray” olarak mekânsal bir imaj 

vasıtasıyla nesnelleĢtirmiĢtir. “Hülya” ile rüya arasında bir özdeĢlik söz konusudur. 

Rüyanın kutsiyetini ifade etmek amacıyla da bunu “saray” imajıyla açıklamıĢtır. Çünkü 

“hülya” ifadesi sevgilinin hayalini çağrıĢtıran bir ifadedir. Bu bakımdan mısralarda saray, 

göze çarpan en belirgin nesnel imajdır. Fakat Ģiirde “saray”a ait ve Tanpınar‟ın Ģiirlerinde 

sıkça kullandığı “eĢik” kavramını da kullanmıĢtır. “EĢik” bu Ģiirde “hülya”yı somutlaĢtıran, 

nesnel olarak sarayın içinde bir yere de denk gelebilecek bir sembol olarak durur. Bu 

bakımdan rüya hem saray hem de eĢik nesnel imajı ile ortaya konmuĢtur. Nitekim bunlar 

tek bir kelime grubu olarak “eĢiği aĢılmaz bir saray” Ģeklinde Ģiirde yer almıĢtır. 

  Ey sükûtun bir nefeste  

  Yaktığı billûr avize!
137

 

 

 Görselliği çağrıĢtıran bu mısralarda Tanpınar, sükût ile rüyayı aynı anda 

yaĢamaktadır. Bu sükût ya da rüya hâline “yakmak“ fiili vasıtasıyla hareket kazandırılmıĢ 

ve ıĢığı da içinde barındıran bu eylem, Tanpınar‟ın rüyalarını billur bir avizeye çevirerek 

nesnelleĢtirmiĢtir. Nitekim kristalleĢtirme, Tanpınar‟ın bu mısralarında olduğu gibi 

Ģiirlerinde en fazla kullandığı estetik ögelerden biridir. Rüya hâli Tanpınar‟ın Ģiirlerinde 

genellikle bir tema olmaktan ziyade nesnel imajlar vasıtasıyla eĢyaya aksetmiĢtir. Bunu 

aĢağıdaki dörtlükte de görebiliriz. 

  Bir âlem kurulur gibi yeniden 

  BaĢtan baĢa hayal, düĢünce, rüya, 

  Billur bir kadehe benziyordun sen 

  Uzanan yüzünle bu parıltıya
138
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 Özellikle ıĢıkla birlikte ve nesnelerin dondurulması sonucunda ortaya çıkan billur, 

burada bir insanı teĢbih eder. KiĢiyi ve onun hayalini “billur bir kadeh” imajıyla Tanpınar 

kristalleĢtirmiĢtir. ġair onun billur bir kadeh oluĢunu ise “BaĢtan baĢa hayal, düĢünce, 

rüya” dizesiyle var etmektedir. Dolayısıyla tıpkı yukarıdaki mısra gibi kiĢi ya da nesne 

rüyalar arasından görülmektedir. Mısralarda göze çarpan iki husus “insan” ve “billur 

kadeh” arasındaki özdeĢliktir. Bu özdeĢliği ortaya koymak içinse Tanpınar, insanı “baĢtan 

baĢa hayal, düĢünce ve rüya” Ģeklinde tavsif etmiĢtir. Ġnsanın bu Ģekilde vasıflandırılması 

zihinsel bir söylemdir. Dolayısıyla bu zihinsel imajlarla “rüya insan” olarak karĢımıza 

çıkan bir gerçeklik ortaya konmuĢtur. Burada Ģu özdeĢliğe de vurgu yapabiliriz o hâlde. 

“Rüya insan” zihinsel imaj, bu imajın dönüĢümü ile ortaya çıkan ve insanla özdeĢ olan Ģey 

“billur kadeh” ise nesnel bir imajdır. 

  YavaĢ yavaĢ aydınlanan 

  Bir deniz altı âlemi 

  Yosunlu bir boĢluktan 

  Çekiyor kendine beni
139

 

 

 Tanpınar mağarayı empresyonist bir tavırla, bir rüya hâli içinde izlerken onu 

yosunlu bir boĢluk imajıyla tarif eder. Bu yosunlu boĢluk aracığıyla sığındığı mağara 

nesnelleĢir. Kaplan, bu mısralarla ilgili olarak “BaĢlangıçta Ģairin „ben‟i sular 

altındadır.”
140

 der. Burada Kaplan, Ģairin kendisinin bilinçdıĢını ön plana çıkarır. Bu da bizi 

rüyalara ve Freud‟a götürür. Nitekim Kaplan cümlelerinin sonunda “Bazı psikologlara 

göre, su altı, boĢluk, anne rahmidir. Biz buna „Ģuuraltı‟ veya „uyanmadan önceki rüya hali‟ 

adını verebiliriz.”
141

 der. 
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 Tanpınar, “Belki rüyalarındır bu taze açmıĢ güller”
142

 mısrasında açık bir Ģekilde 

“rüya” ve “güller” arasında özdeĢlik kurmaktadır. “Gül” burada karĢımıza nesnel bir imaj 

olarak çıkar. Ona imaj olma niteliği katan Ģey ise rüya oluĢudur. Tanpınar bu nesnel imajı 

“taze açılmıĢ” ifadesi ile hareketli bir imaja da dönüĢtürmüĢtür. Fakat bu hareketlilik 

süreklilik arz etmez. Çünkü gül açılmıĢ ve hareketlilik sona ermiĢtir. Böylelikle “gül” bir 

temsil özelliği kazanmıĢtır. Tanpınar ilk mısrasına yer verdiğimiz dörtlüğün sonunda eĢya 

ve rüya arasında özdeĢlik kurar. “Rüyası ömrümüzün çünkü eĢyaya siner” mısrası rüya ve 

eĢya özdeĢliğine örnektir.  

 Tanpınar‟ın kullandığı nesnel imajlar genellikle sık sık tekrar eder. Bu imajların en 

önemli iĢlevi ise yukarıdaki tahlillerde de görüldüğü gibi zihinselliğin somutlaĢtırılmasıdır.  

 

3. Rüya ve Görsel Ġmajlar 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde görsel imajlar, özellikle rüya kavramıyla birlikte sıklıkla 

kullanılır. ġairin zihinsel imajlarla algılanabilir hâle getirmeye çalıĢtığı rüya estetiği, nesnel 

imajlarla somut bir örnek teĢkil etmiĢtir. Görsel imajlar ise bu zihinsellik ve nesnelliğin 

genellikle tabiat ögeleri ile iĢlendiği manzaralar arz eder. Mısraları ya da Ģiiri 

okuduğumuzda gözümüzün önünde rüyaya bağlı olarak bir manzara canlanır. Tanpınar‟ın 

Ģiirinde diğer imaj türlerinde olduğu gibi görsel imajlar da tek baĢına var olmazlar. 

Zihinsellik, nesnellik, görsellik ve hareketlilik Ģiirlerde iç içe geçmiĢtir. 

Tanpınar‟ın görsel bir bakıĢ açısına sahip olması rüya ile dolaylı olarak 

bağlantılıdır. Çünkü rüyaya kaynaklık eden düĢüncenin imaja dönüĢtürülmesi rüyayı 

zihinsel bir uğraĢ olmaktan çıkarır. RaĢit Tükel, bunu Ģu Ģekilde açıklar:  
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Soyut biçimde ifade edildiğinde kullanıĢsız olan düĢ düĢüncesi resim diline 

çevrildiğinde, düĢ iĢleminin gereksindiği zıtlıklar ve özdeĢlikler çok daha 

kolay kurulabilecektir. Böylece gizli düĢ düĢüncelerinin görünür düĢ 

içeriğine dönüĢümünde (…) bir etmenden söz etmek mümkün olmaktadır; 

görsel imgeler halinde temsil edilebilirlik.
143

 

 Tanpınar‟ın kullandığı görsel imajlarda yukarıdaki tarife uygun Ģekilde resim dili 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunu aĢağıdaki Ģiirde kullanılan tasvirin hayalimize 

canlandırıldığında ortaya çıkan imajıyla da görebiliriz. 

  YavaĢ yavaĢ aydınlanan 

  Bir deniz altı âlemi
144

 

 

 Tanpınar, rüyalarına önemli kaynak teĢkil eden denizi tasvir ederken pek çok 

mısrasında gördüğümüz gibi ıĢıktan faydalanmıĢtır. Manzaranın karĢısında girdiği rüya 

hâli yavaĢ yavaĢ aydınlanan bir deniz altı dünyasıdır. Ġlk mısra okunduğunda gözümüzün 

önünde bir tabiat manzarası canlanır. Ġlk mısrada ortaya konan gerçeklik gecenin yavaĢ 

yavaĢ çekilmesi sonucunda güneĢ ıĢıklarıyla deniz altının yavaĢ yavaĢ aydınlanmasıdır. 

Burada deniz altı ve karanlık özdeĢliği kurulabilir. Dolayısıyla karanlık ve deniz altı 

bilinçaltını aydınlık ise Ģuuru temsil edebilir. 

  Gece bir tepeden seyrettik, büyük 

  Yıldızların suya döküldüğünü
145

 

 

 Tanpınar rüya hâlini bu dizelerde yine su üzerine kurmuĢtur. Tanpınar‟ın gördüğü 

bir deniz manzarasıdır. IĢık, bu mısralarda da ön plana çıkar. Yıldızların ıĢıklı manzarasını 

suyun üzerinde gören Tanpınar, ıĢığın ve karanlığın rüya hâlini mısralarında kurmuĢtur. 

“Yıldızların suya dökülmesi” hareketli imajlar vasıtasıyla ortaya çıkan bir görselliktir.  

  Bazen bir tebessüm, tutuĢmuĢ mercan 

Rüyasıyla sanki kanlı bir çiçek, 

Ve saçlar ümitsiz öyle yüzecek 

Olgun akĢamların ağırlığından
146
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 ġiirin ilk mısrasında “tutuĢmuĢ mercan” ifadesi mercanın rengine vurgu 

yapmaktadır. Bu görselliği ve hareketliliği barından dönüĢen bir imajdır. Ġkinci mısrada yer 

alan “rüya”ya bağlanan üç Ģey vardır: tebessüm, mercan, çiçek. “Kanlı bir çiçek” görsel bir 

imajdır. Çiçeğin kanlanması ile kırmızı gül arasında bir özdeĢlik kurulabilir. Burada gül bir 

insan olarak düĢünülebilir. Tanpınar istiare yoluyla insan ve çiçek yani gül arasında 

benzerlik kurmuĢtur. Bu da bizi aĢka götürür. Fakat bu aĢk bir rüyanın içine hapsedilmiĢtir. 

Bu sebeple de üçüncü mısrada olduğu gibi bir ümitsizliği çağrıĢtırır.   

 Tanpınar “Bulutların kanlı mahĢeri”
147

 dizesi ile ufkun kızıla boyanmasını bir 

mahĢere benzetir. Karanlığın ortaya çıkıĢı olan bu kızıllık, kanlı bir mahĢer olarak görünür. 

“Kanlı mahĢer” görsel imajı ile ufkun görselliğine vurgu yapılır. Bu hakikat olarak göz 

önünde durmakla birlikte Tanpınar‟ın ufka ve ona ait bir nitelik olan kızıllığa yüklediği 

anlamlar sebebi ile rüya olarak da var olur. 

  Bir kadın doğdu bir lahzada 

Bir dalganın sağrısından 

Siyah, lâcivert bir kadın 

Köpük köpük saçlarıyla
148

 

 

 ġiirde kadın bir dalganın sağrısından var olur. Burada kadının sudan var olduğunu 

bir anda bir dalga eĢliğinde kadının doğduğunu görürüz. Fakat bu kadın doğduktan sonra 

da su gibidir ve özdeĢlik devam etmektedir. Çünkü onun rengi tıpkı suya yansıyan ıĢığın 

suyun rengini değiĢtirmesi gibi değiĢmekte ve kadın siyah, lacivert bir kadın olmaktadır. 

Tanpınar‟ın rüyalarında daha önce belirttiğimiz gibi temsil çok önemli bir boyuttur. Son 

mısrada kadının köpük köpük saçlara sahip olması ile ortaya çıkan görsel imajla, su 

arasında benzerlik kurulmuĢtur. Tanpınar‟ın bu mısralarında Ģiir estetiğinin çok yönlü 

oluĢuna da Ģahitlik ederiz. Tanpınar‟ın mısraları bize Sandro Botticelli‟nin Venüs’ün 

                                                           
147

 Age, s. 82.  
148

 Age, s. 84. 



63 

 

Doğuşu adlı eserini anlatır gibidir. Bu tabloda Ģunlar anlatılır: “Venüs, gül yağmuru 

ortasında rüzgâr tanrıları tarafından kıyıya uçurulan bir deniz kabuğu üzerinde denizden 

çıkmıĢtır.”
149

 Tanpınar‟ın sanki Ģuuraltından kaynaklanmıĢ bir malzeme ile zenginleĢtrdiği 

bu mısralar gerçeklikten kopuk bir rüya algısına bağlı olarak görselleĢtirilmiĢtir. 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde görülen görsel imajlar onun estet kimliğinin de etkisiyle çok 

orijinal bir kullanım Ģeklinde ele alınmıĢlardır. Yukarıdaki Ģiirde Tanpınar‟ın estetiği 

yakalamasını sağlayan Ģey ilhamdır. Bunu bir resim aracılığıyla yapmıĢtır. Fakat 

Tanpınar‟ın Ģiirlerinde görsel imajları bu denli zengin kullanmasının em önemli 

sebeplerinden biri estet olmasının yanında insana ve tabiata karĢı duyduğu dikkattir. Bu 

dikkat onun Ģiirlerinde nesnel ve görsel imajlarla kelimelerden terkip edilen bir peyzaja 

dönüĢmüĢtür.  

 

4. Rüya ve Hareketli Ġmajlar 

 Tanpınar Ģiirlerinde dinamiklik önemli bir estetik ögedir. Bunun sebebi ise zihinsel, 

nesnel ve görsel imajların onun Ģiirinde dinamikliği de beraberinde getirmeleridir. 

Tanpınar‟ın imajlarının Ģekli anlamda bu kadar sıkı sıkıya bağlantılı olmaları onun 

estetiğini meydana getiren kavramları ortaya koyarken bile Ģekli disipline verdiği önemle 

açıklanabilir. Zihinsel bir algıya tekabül eden, sonrasında nesnelleĢtirilip somutlaĢtırılan ve 

görsel bir manzara arz eden rüya hareketli imajlar vasıtasıyla dinamik bir boyut kazanır. 

“EĢik” baĢlıklı Ģiirden alıntıladığımız aĢağıdaki mısralarda Tanpınar‟ın bu estetiğini 

görebiliriz. 

   Duyardın uzlette her an bir yeni 

   Âlemin yıkılıp devrildiğini
150
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 ġiirde Tanpınar‟ın rüyalarında her an yeni bir âlem yıkılıp devrilmektedir. Bunu 

rüya ve uzlet kelimeleri arasındaki bağlantı ile açıklayabiliriz. Çünkü Tanpınar‟da kaçıĢ 

diyebileceğimiz uzlet genellikle rüyalardır. Rüya atmosferine girebilecek yeni âlemler, 

yıkılıp devrilerek rüya hâli, hareketli imajlar vasıtasıyla tasvir edilmiĢtir. Bu mısralarda 

rüyalara sokulan “her an bir yeni âlem” tamlamasının iĢaret ettiği zihinsellik bunun önemli 

bir göstergesidir. 

Yeter büyüsüne aldandığımız 

GüneĢin… biraz da yalnızlığımız 

Kendi aynasında gülsün, gerinsin 

Güvercin topuklu sükût gezinsin
151

 

 

 Yalnızlığın kendi aynasında gülüp gerinmesi hareketli imajlara birer örnektir. 

Tanpınar güneĢe aldandığımız yeter ifadesinden sonra hemen yalnızlığı dile getirmiĢtir. Bu 

ifade tesadüfi bir söylem olarak Ģiirde yer almaz. Burada yalnızlık güneĢe zıt bir oluĢ hâli 

olarak karĢımızda durmaktadır. Dolayısıyla yalnızlık ve karanlık arasında da bir bağ 

kurulabilir. Nitekim mısra sonunda “güvercin topuklu sükût” ifadesi ile bir rüya hâlini 

kuran Tanpınar, yalnızlık-sükût ve karanlık üçgeninde bir özdeĢlik kurmuĢtur.   

 “Keder, durmadan çiçek açar içimizde”
152

 mısrası Tanpınar‟ın trajik yanını ortaya 

koyar. Tanpınar‟ın bu yönü hem gerçek hayatında hem de Ģiirlerinde var olmuĢtur. Bu 

mısralarda da Tanpınar kedere müptela olmuĢ bir rüya hâlini yaĢamaktadır. Öyle ki bu 

keder, hareketli imajlar vasıtasıyla durmadan içimizde çiçek açmaktadır. Çünkü keder bir 

kaçıĢı bize sunmaktadır. Tanpınar da bu kaçıĢ dünyası ise rüyalardır. 

  Bırak, ellerin sessizce düĢünsün 

  DüĢüncende yaĢamak isterim ben senin
153

 

 

 Tanpınar seslendiği kiĢinin ellerinin sessizce düĢünmesini istemekle onu bir rüya 

atmosferine sokar. Ellerin sessizce düĢünmesi ile bu hâl hareketli imajlar vasıtasıyla tarif 
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edilir. Aslında, Tanpınar‟ın istediği o kiĢinin ellerinde olması değil düĢünce ve 

hayallerinde yer bulmasıdır. Bunu da ikinci mısrada dile getirir. 

  Bâkir hülyasıyla beyaz ve ürkek yarın, 

  O sükût bahçesi, ufkunda kuĢ yerine 

  Hasret kanat çırpar düĢünen ellerine…
154

 

 

 Tanpınar “beyaz ve ürkek” olarak nitelediği yarınları, taze bir rüya olarak görür. 

Bunu “bâkir hülya” tamlamasından çıkarıyoruz. ġiirin diğer mısrasında yarın; “sükût 

bahçesi” olarak adlandırılır. Ġlk mısrada bâkir hülyası görülen yarın ikinci mısrada sükût 

bahçesi olarak adlandırılır. “Bâkir hülya” zihinsel bir imajdır. Çünkü yarını temsil eder. 

Bakirdir çünkü içinde bir yaĢanmıĢlık yoktur. Aynı zamanda da sessizdir. Bu sebeple 

mekânsal bir imaj olan sükût bahçesi olarak tarif edilmiĢtir. Bugünden yarına “hasret” 

kanat çırpmaktadır. Bu rüyanın hareketli imajlarla yoğrulmasıdır. Çünkü hasretin kanat 

ççırptığı âlem yarın olan rüyalar âlemidir. Orada ise sevgilinin “düĢünen eller”i vardır. 

ġairinin kavuĢmak istediği Ģey bu düĢünen ellerdir. 

 Hareketli imajlar Tanpınar‟ın Ģiirinde Ģekil disiplinin en önemli göstergelerinden 

biridir. Zihinsel imajlar nesnelleĢtirilip görselleĢtirildikten sonra bunlara hareketli imajlar 

yoluyla dinamiklik katılır. Böylelikle Tanpınar Ģiirini belli bir durağanlıktan kurtarır. Bu 

bakımdan Tanpınar‟ın Ģiirlerinde kullanılan fiillerin imaja dönüĢtüğü görülebilir. 

 

5.  “AkĢam” ve “YavaĢ YavaĢ Aydınlanan” ġiirlerinde “Rüya” ve Ġmaj 

Türleri  

 Tanpınar rüya estetiğinin teĢekküllünü anlattığı “Antalyalı Genç Kıza Mektup”ta 

yer alan paragraflardan birinde rüya estetiğini “ġiirler”in birinci ve son manzumelerinde 
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bulabileceğimizden bahseder.
155

 Bu Ģiirler ise “Ne Ġçindeyim Zamanın” ve “AkĢam” 

Ģiirleridir. Fakat biz “Ne Ġçindeyim Zamanın” adlı Ģiirde zaman kavramına dair imajların 

tahlili ile ilgili olarak daha fazla malzeme bulunması sebebiyle bu Ģiiri “zaman” baĢlığı 

altında inceledik. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde imajlar dünyası ve bu imajların “Rüya” estetiği ile 

ilgili yanlarını bu estetiği en iyi Ģekilde yansıtcacak Ģiirlerin ikisi olacağını düĢündüğümüz 

“AkĢam” ve “YavaĢ YavaĢ Aydınlanan” adlı Ģiirlerle açıklamaya çalıĢacağız. 

   AkĢam  

Siyah, dağınık bir bulut 

KarĢı sırtın üzerinde 

Birden değiĢti ve yakut 

Bir kuĢ gerindi derinde. 

 

Sihirli aksi çok uzak 

Ve kanlı bir maceranın; 

Can verdi kanat çırparak 

Mavi gölünde akĢamın. 

 

Son çığlığıdır Ģüphesiz 

ġimdi camlarda tutuĢan, 

Biraz sonra tek bir yıldız, 

Ülker veya Kervankıran, 

 

Gelip yüzecek yeniden 

Tenha boğaz sularında 

Külçelenen, kenetlenen 

IĢıkların arasında.
156

 

 

 “AkĢam” Ģiiri Tanpınar‟ın rüya estetiğini görebileceğimiz önemli Ģiirlerinden 

biridir. Nitekim bunu kendisi de yukarıdaki satırlarda ifade ettiğimiz gibi dillendirmiĢtir. 

Tanpınar‟ın Ģiirlerinde zamana dair kavramlar büyük bir yekûn tutar. ġiirlerin baĢlıklarının 

dahi yarıya yakını zaman ifadelerinden oluĢmaktadır. Tabii olarak Tanpınar bu ifadelerinde 

zamana kapı aralamakla birlikte rüyanın Ģiirindeki kurucu vasfıyla bunu 

gerçekleĢtirmektedir. Kısaca, zamanın içinde rüyalarını görmektedir. 
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 Tanpınar “AkĢam” Ģiirinde empresyonist bir tavır takınır. Mekân, zaman, rüya ve 

bu unsurlara refakat eden her Ģeyi bir “an”ın, akĢamın, içinde ele almıĢtır. Özne olarak 

“yakut bir kuĢ” ön plana çıkar. Bu nesnel imajın üzerinden Ģiirde bir değiĢim söz 

konusudur. AkĢamla birlikte, bu hayale eĢlik eden Tanpınar‟ın öznesi olan “yakut kuĢ” ve 

yeryüzü de değiĢmektedir. Bu değiĢimi Kaplan bir “bulut” metaforu ile anlatır. 

“AkĢam” Ģiirinde bulut üç safhadan geçer. BaĢlangıçta karĢı sırtın üzerinde 

siyah ve dağınık olarak görünür. Sonra birden değiĢir, yakut bir kuĢ Ģekline 

girer. ġair onun bu son durumunu „kanlı bir maceranın çok uzak ve sihirli 

bir aksi‟ olarak tavsif eder. KuĢ akĢamın mavi gölünde can verirken, son 

çığlığı camlarda tutuĢur. Biraz sonra göklerde tek bir yıldız, Kervankıran 

veya Ülker belirir ve tenha boğaz sularında yüzer.
157

 

  

 ġiirin birinci dörtlüğünde bir yeniden doğuĢa gönderme vardır. Siyah, dağınık bulut 

birden değiĢerek bir kuĢa dönüĢüverir. Burada Tanpınar‟ın Jung‟dan etkilenerek 

eserlerinde yer tutan “arketip” anlayıĢına da gönderme vardır. Bulutun değiĢerek derinlerde 

adeta yeniden hayat bulmuĢ ve uykudan uyanmıĢ gibi gerinmesi ise yeniden doğuĢu, 

imajlar vasıtasıyla Tanpınar‟ın dillendirmesine örnektir.  

 Tanpınar‟ın yeniden doğuĢ bahsinde Jung‟dan etkilendiği bir gerçektir. Bu Ģiirde de 

yeniden doğuĢun bir biçimi olan diriliĢ (resurrection) ile karĢı karĢıyayız. Bu biçim bir 

değiĢimde varlıklar arasında bir geçiĢ söz konusu edilmektedir.
158

 Ġlk dörtlükte 

gördüğümüz bulutun değiĢmesi ve bir anda yakut bir kuĢun ortaya çıkması gibi.  

 Tanpınar‟ın bulutun rengini siyah olarak seçmesi karanlığı Ģiirde vurgulamak 

içindir. “Dağınık bulut” görsel imajı ise “yakut bir kuĢ”a dönüĢecek bulutu, bir sonraki 

hâle hazırlar gibidir. Tanpınar, Ģiirinde herhangi bir madeni değil de yakutu tercih etmiĢtir. 

Bunun sebebi ise Tanpınar‟ın özellikle de ıĢığı kristalleĢtirmedeki imajist tavrıdır. Yakut 

rengi itibariyle kırmızı bir taĢtır. Bu da Ģiirin diğer dörtlüğünden de çıkarabileceğimiz gibi 
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güneĢi sembolize eder. Bulutun dağılmasıyla akĢamın kızıllığını sağlayan ve ufku baĢtan 

baĢa kaplayan kızıllık iĢte bu yakut kuĢa yani güneĢe aittir.   

 Ġkinci dörtlükte akĢamın “kanlı bir macera” olarak görsel bir imaj vasıtasıyla tavsif 

edilmesi ve yakut kuĢun, güneĢin, mavi bir gölde can vermesi söz konusudur. Tanpınar‟ın 

denizi, akĢam saatlerinde mavi bir göle benzetmesi ise ölüm düĢüncesinin ruhuna verdiği 

ağırlıktan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda akĢam saatlerinde denizin hususi hüviyeti 

olan ihtiĢamından adeta sükûnete kavuĢarak sakinleĢmesini bu teĢbihle çağrıĢtırdığı da 

düĢünülebilir. Burada Tanpınar “mavi göl” imajıyla hem düz anlamıyla hem de mecazi 

anlamıyla kullanılabilecek bir imaj estetiği ortaya koymuĢtur. Yakut kuĢun kanat çırparak 

mavi gölde can vermesi hem ölüm hem de kuĢun kanat çırparak uçup kaybolması anlamına 

da gelmektedir. Bu unsurların sembolleĢtirdiği Ģey güneĢin batmasıdır. 

 ġiirin üçüncü dörtlüğü bir ıĢıklar demeti hüviyetindedir. Tanpınar yakut kuĢun can 

verdiği anda son çığlığının camlarda ateĢ gibi tutuĢtuğunu belirtir. “Son çığlık” iĢitsel imajı 

ile dörtlüğe baĢlayan Tanpınar, bu çığlığı camlarda yanan bir ateĢ gibi düĢünerek onu 

zihinsel bir imaj hâline getirmiĢ aynı zamanda görselleĢtirmiĢtir. Bu rüya âlemine aynı 

kıtada Ülker veya Kervankıran‟ı ekler. ġüphesiz Tanpınar gibi Ģekle ve anlama önem veren 

bir Ģairin bu iki yıldızı seçmesi tesadüfi değildir. Ġlerleyen mısralarda Tanpınar bu iki 

yıldızı gökten yere indirecek ve tenha boğaz sularında yüzdürecektir. Bilindiği üzere Ülker 

mavi bir yıldızdır. “AkĢamın mavi gölü” tamlamasında Ülker‟in bir yansımasını da görmüĢ 

olabilir. Tanpınar bu mısralarda Anadoluda‟da da bilinen bir efsaneye bir gönderme yapar 

ve Kervankıran üzerinden bir referans alanı oluĢturur. Venüs‟ün halk arasındaki adı olan 

bu yıldızla ilgili bir efsane de vardır.
159
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 Son dörtlükte bu yıldızlar Tanpınar‟ın gözünde yeniden doğuĢun sembolü hâline 

gelirler. O siyah bulut artık dağılmıĢ ve Tanpınar‟ın rüyayı, zamanı dondurduğu gibi bu 

ıĢığı da dondurarak külçe halinde ve iç içe geçerek kenetlenen bir ıĢık halini almıĢtır. 

Böylelikle aslında varlığı ıĢığın olmaması sebebiyle ortaya çıkan akĢam da yerini yeniden 

doğuĢa ve aydınlığa bırakmıĢtır. 

 Tanpınar‟ın Ģiirin sonunu aydınlığa ve yeniden doğuĢa ıĢık demetleriyle bağlaması 

ise hem “Kervankıran” hem de rüyanın aldatıcılığıdır. Nitekim akĢam reel bir gerçek 

olarak hayatımızda yer etmektedir.  

 Tanpınar‟ın bu Ģiirine de zihinsel, görsel, hareketli ve iĢitsel imajlar hâkimdir. Bu 

imajlar vasıtasıyla Tanpınar‟ın en fazla iĢlediği temler olan ölüm ve sonsuzluk bu Ģiirde 

dile gelmiĢtir. Çünkü güneĢin ortadan kaybolması ve güneĢin yerini tutan yakut kuĢun 

ölmesi bir ölüm düĢüncesini açıklasa da Tanpınar yıldızların güzelliğini akĢamın sularında 

görmesiyle bu hâl sürekli devreden bir duruma dönüĢür. Ölüm ve sonsuzluk böylelikle bir 

tekrarın hâli olur. Bunların her biri bir rüya atmosferi içnde yaĢanmaktadır. 

 Tanpınar‟ın rüya estetiğini imajları merkez alarak tahlil etmemizi sağlaycak bir 

diğer Ģiiri de “YavaĢ YavaĢ Aydınlanan”dır. 

  YavaĢ YavaĢ Aydınlanan  

YavaĢ yavaĢ aydınlanan 

Bir deniz altı âlemi, 

Yosunlu bir boĢluktan 

Çekiyor kendine beni 

 

Bir yıldız uzaklığında 

Uyanıyor birer birer 

Ürkek bulanıklığında 

Zamanı bölen Ģekiller. 

 

 

                                                                                                                                                                                
Kervanın dönmesini bekleyenler ise bu yıldıza kervanın ölmesine sebebiyet verdiği için “Kervankıran” adını 

verirler. 
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Ey sükûtun bir nefeste 

Yaktığı billur âvize! 

Bu esrarlı müselleste 

Gökler yakınlaĢtı bize... 

 

Aydınlığın handesesi 

Sonsuzluk bahçendir senin; 

Dinleyin geliyor sesi 

Arılarla böceklerin! 

 

Bilirim kimse içemez 

Üst üste aynı pınardan, 

Bir veda gibi her nefes 

AlıĢılmıĢ kıyılardan. 

 

Hangi güvercin kanadı 

Köpükten çırpınıĢında; 

Bu sarayı tamamladı 

Her tesadüfün dıĢında; 

 

Ve hangi el boĢ geceden 

Uzattı bu altın tası, 

Sızdıkça bir düĢünceden 

Günlerin kızıl meyvası? 

 

Ey eĢiğinde bir ânın 

Durmadan değiĢen Ģeyler! 

BaĢ ucunda her rüyanın 

Bu aydınlık oyun bekler...
160

 

 

 Mehmet Kaplan bu Ģiirin Tanpınar‟ın Ģiir estetiğini veren en önemli örneklerden 

biri olduğunu belirtir. Bu değerlendirmenin sonunda Ģiirin içerdiği genel estetiği ise Ģu 

Ģekilde açıklar: 

Antalyalı genç kıza yazmıĢ olduğu mektubunda, kendi estetiğini “rüya ile 

Ģuurlu çalıĢma”nın bir terkibi olarak özetliyordu. Biz buna “Ģuuraltı ile 

zekâ” da diyebiliriz. ġuuraltı karanlık ve karıĢık, Ģuur ise aydınlık ve 

nizamlıdır. ġiir, birinci halden ikinci hale geçmedir. Bahis konusu Ģiir iĢte 

bu hali anlatır. Fakat bu geçiĢ aynı zamanda insanın kendi içinde ve 

dıĢındaki boĢluk ve karanlıktan ebedîliğe ulaĢması demektir. BaĢka deyiĢle 

Ģiir bir “Miraç” hadisesidir.
161
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 Kaplan‟ın yaptığı bu açıklamalardan da yola çıkarak bu Ģiirin hâller arasında bir 

geçiĢi anlattığını söyleyebiliriz. Kaplan, bu geçiĢteki unsurlar olan Ģuuraltını boĢluk ve 

karanlıkla Ģuuru ise ebedîlikle eĢleĢtirir. Bu ise insanın kendi içi ve dıĢında bir yükselme 

hadisesidir.  

 ġiirin ilk mısraı görsel bir manzara arz eder. Bu manzarada yavaĢ yavaĢ aydınlanan 

bir deniz altı âlemi yer alır. Mısralarda sunulan görsellik bize bir rüya atmosferi çizer. Ġlk 

dörtlüğün diğer mısralarıyla birlikte bu rüya hâlinin daha belirgin bir Ģekilde estetik bir 

Ģekilde ele alandığını göreceğiz. Tanpınar ilk iki mısrada ele aldığı âlemde “yavaĢ yavaĢ 

aydınlanan” bir manzarayı tasvir eder. Bu ifadeler bize görsel bir manzara çizdiğinden bu 

mısralarda görsel imajlar ön plana çıkarılır. Fakat Tanpınar bu görsel imajı bir yansıma 

olarak hareketli bir Ģekilde ele alır. Bu da “aydınlanmak” fiili ile gerçekleĢtirilir. Tanpınar 

daha sonra bu deniz altı âlemine yüklediği, rüya hâlini taĢıyan anlamı sebebiyle deniz altı 

âlemini mekânsal bir imaja dönüĢtürür. Sadece bununla da kalmaz. Bizim mağara Ģeklinde 

denizde oluĢmuĢ bir kovuk olarak düĢünebileceğimiz yosunlu bir boĢluk ifadesi ile de bir 

görselliğe vurgu yapar. Fakat burada imajın asıl kullanımı görseliliğin ortaya konması 

değil “deniz altı” ve “yosunlu boĢluk” imajlarının birer sembol iĢlevi gören mekânsal 

imajlar olmasıdır. Çünkü Kaplan bununla ilgili olarak “Bazı psikologlara göre, su altı, 

boĢluk, anne rahmidir. Biz buna „Ģuuraltı‟ veya „uyanmadan önceki rüya hali‟ 

diyebiliriz.”
162

 der. Dolayısıyla ilk dörtlük bize rüya atmosferini verir. Bunun öncelikli 

malzemeleri ise deniz altı ve yosunlu boĢluk olarak tarif edilen mağaradır. Nitekim bu gibi 

manzaraların Tanpınar‟ın muhayyilesinde çok önemli bir yeri vardır. Tanpınar‟ın 

bulunduğu coğrafya ile ilgili olarak parça parça muhayyilesine soktuğu bu manzaranın 
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onun estetiğine coğrafyanın sunduğu bir katkı olarak da düĢünülebilir. Bununla ilgili olarak 

Emel Kefeli Ģu değerlendirmeyi yapmıĢtır. 

“Yazarın hayat coğrafyası bir anlamda coğrafya merkezli bir biyografi 

çalıĢmasıdır. Yazarın ailesinin kökenleri, doğup büyüdüğü ve hayatının 

değiĢik evrelerinde farklı nedenlerle bulunduğu coğrafya incelenir. Bu 

inceleme yazarın eserindeki bazı motifleri, iĢlenen temaları aydınlatması 

bakımından önemlidir.”
163

 

 

 Tanpınar‟ın estetiğine yön veren Ģeyler onun coğrafyaya dair sunduğu estetiği ile de 

ilgilidir. Bununla ilgili olarak Tanpınar‟ın çocukluk anılarından bir izlenimle coğrafya ve 

edebî estetik iliĢkisini Ģu Ģekilde anlatır.  

Tek baĢıma geceleri deniz kıyısında veya kayalıklarda (HastanebaĢı‟nda) 

gezmek hakkım vardı. Karanlık epeyce inip de kayaların gölgesi beni 

korkutana kadar orada kalırdım. Denizin iki manzarası beni çıldırtırdı. Biri 

kayalıkların sahile bakan bir yerinde sabah ve akĢam saatlerinde durgun 

denizin ıĢıkla ve dipteki taĢ ve yosunlarla aldığı manzaradır. Bu kayalarda 

beni mesut eden Ģeylerden biri de yine sakin saatlerde kovuklara suyun 

dolup boĢalmasıydı. Bir de öğle saatlerinde güneĢ vuran suyun elmas bir 

havuz gibi geniĢlemesi. Bunlar benim muhayyilem için büyük manaları olan 

Ģeylerdi.
164

 

 

 Tanpınar bu manzarayı rüya düĢüncesiyle birleĢtirerek bunu Ģiir düzleminde 

imajlarla zenginleĢtirmiĢ ve Ģiir estetiği hâline getirmiĢtir. Tanpınar bununla ilgili “ Bu 

ancak büyülenme kelimesiyle anlatılabilecek bir haddir. Fakat galiba bu da yetmez; hakikat 

Ģu ki üzerimde bir türlü çözemediğim bir sır, gelecek zamana ait bir ders tesiri 

yapıyorlardı.”
165

 der. Buradan hareketle onun Ģiir estetiğinde, bu manzaraların yıllar 

boyunca iĢlenerek yer bulduğunu söyleyebiliriz.  

 ġiirin ilk dörtlüğünde üzerinde durulacak bir baĢka mesele de “yosunlu boĢluk” 

olarak ifade ettiğimiz mağaranın ya da deniz altı âleminin personayı kendine çekmesidir. 

Bu da rüya ile irtibatlandırılabilecek bir hadisedir. Bu noktada ortaya Kaplan‟ın da 
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vurguladığı gibi Ģuuraltı girer. Bu da bizi rüya ile dolaysız bir Ģekilde irtibatlandırır. 

Dolayısıyla “çekmek” fiili de burada sözlük anlamından sıyrılarak personayı Ģuur altına 

götüren bir hareketli imaja dönüĢür. ġiirin tahlil ettiğimiz ilk dörtlüğü Ģiiri anlamlandırmak 

için büyük önem arz ediyordu. Bu sebeple üzerinde uzun bir tahlili gerekli gördük. ġiirin 

diğer dörtlükleri ilk dörtlükten hareketle var olmuĢ gibidirler. Dolayısıyla ilk dörtlükten 

sonra Ģiirin diğer bölümlerinin bu dörtlüğün üzerine katmanlandığını görürüz. 

 Ġkinci ve üçüncü dörtlükler Ģuuraltından bilince çıkıĢı anlatır gibidir. Tanpınar 

ikinci dörtlükte “zamanı bölen Ģekiller” ifadesini kullanır. Dörtlüğün son dizesi olan bu 

ifade bize dörtlüğü anlamlandırmada yardımcı olmaktadır. Zamanı bölen bu Ģekiller ürkek 

bir bulanıklıkta birer birer uyanmaktadır. O halde Ģunları söyleyebiliriz. Tanpınar yukarıda 

yavaĢ yavaĢ aydınlanan ifadesi ile aslında gecenin gündüze galebe çalmasını anlatıyordu. 

Dolayısıyla geceye vurgu yapıyordu. Çünkü gece ve rüya birbirini tamamlayan unsurlardır. 

Bu dörtlükte de zamanı bölen Ģekillerin “yıldız” ve “ay”ın sudaki yansımaları olduğunu 

düĢünebiliriz. Çünkü burada ortaya çıkan manzarada “ürkek bir bulanıklık” ifadesi geçiyor. 

Bu ifade yıldızların ve “ay”ın tam olarak ortaya çıkmadığı için gördüğümüz manzara 

olabilir. Dolayısıyla bu mısralarda geceye yapılan vurguya bağlı olarak rüya hâli devam 

etmektedir. Bu durum ise “uyanmak” ve zamanı “bölmek” fiilleriyle hareketli imajlar 

vasıtasıyla ortaya konmuĢtur. Dörtlükte yer alan uyanma ya da aydınlama hâli ise görsel 

imajlarla estetik bir boyut kazanmıĢtır. Bu aydınlanma üçüncü dörtlükte daha belirgindir. 

 Tanpınar üçüncü dörtlükte aydınlık bir manzaraya yer verir. Fakat bu aydınlık 

manzara yine geceye dolaylı olarak da rüyaya aittir. Onun Ģiirinde karanlık ve aydınlık 

çatıĢma hâlinde tekrar eden unsurlara dönüĢür. Dolayısıyla karanlık ve aydınlık bir 

durumdan baĢka bir duruma geçiĢin de habercisi olur. Bununla ilgili olarak Kaplan Ģu 

değerlendirmeyi yapar: 
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Tanpınar‟ın 1928-1930 yıllarından önceki ruh halini “gece” ve “karanlık” 

sembolleriyle ifade edersek, arkasından gelen devreyi de “sabah” ve 

“aydınlık” kelimelerinde toplayabiliriz. Fakat bu devrede de gece ve 

karanlık tamamıyla yok olmaz.  Hemen her Ģiirine ıstırabın, kaderin ve 

ölümün sembolleri olarak girerler. Yalnız mutlak karanlığı, ölümü anlatan 

birkaç Ģiir müstesna, yaĢama sevincinin, hayatın, saaadetin ve sanatın 

sembolleri olan ıĢıklı unsurlar, varlığı çeviren geceyi içinden aydınlatır.
166

 

 

 Kaplan‟ın bu tespitlerini üçüncü ve dördüncü dörtlükte görebiliriz. Üçüncü dörtlük 

“sükût” ifadesi ile baĢlar. Bu ifade ile gece arasında gecenin gündüze göre daha sakin 

olmasına bağlı olarak bir bağlantı kurulabilir. Fakat bu sükût aynı zamanda bir aydınlığa da 

yol açar. Nesnel bir imaja dönüĢen aydınlığın adı “billûr avize” olur. Dolayısıyla karanlık 

burada tamamıyla yok olmamıĢtır. Rüyaya yapılan vurgu devam etmektedir. Tanpınar‟ın 

müselles tabirini tesadüfen kullanmayacağını düĢünürsek “esrarlı müselles” tamlaması 

güneĢin batıĢı ile ay ve yıldızların ortaya çıkıĢını sembolize edebilir. Sükûtun bir nefeste 

billur bir avizeyi yakması ise hem görsel hem de zihinsel bir imajdır. Çünkü sessizliğin 

yakıcı bir özelliği gerçek hayatta karĢımıza çıkmaz. 

 Dördüncü dörtlükte gece ve karanlık devam etmektedir. Dörtlük “aydınlığın 

hendesesi” ile baĢlar. Kaplan bunun “yıldızlı gökyüzü” olarak da ele alınabileceğini 

belirtir. “Aydınlığın hendesesi” ifadesi görsel bir imajdır. Bu yıldızlardan doğan aydınlığa 

eĢlik eden Ģey ise sonsuzluktur. Bu sonsuzluk ise yıldızlar için bir bahçe hüviyetindedir. 

Sonsuzluğu yıldızların bahçesi Ģeklinde düĢünen Tanpınar, burada mekânsal bir imajı 

ortaya koyar. Tanpınar‟ın sonsuzluğa yaptığı vurgu ise Ģuuraltından çok Ģuuru çağrıĢtırır 

gibidir. Çünkü bu manzaraya aydınlık dâhil olmuĢtur. Fakat Tanpınar‟ın aydınlık ve 

karanlığı sık sık bir arada kullanma estetiği burada da ortaya çıkar. ġair arılar ve böceklerin 

seslerini dinlemeyi bize söyler. Bu ifadeler bizi yeniden geceye götürür. Çünkü böcekler 
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genellikle geceleri ortaya çıkarlar. Aynı zamanda Tanpnar‟ın “dinlemek” fiili ile iĢitselliğe 

yaptığı vurgu doğanın sadece görsel boyutuyla ele alınmasının da dıĢında bir duyuĢtur. 

 Tanpınar beĢinci dörtlükte daha çok insan hayatına vurgu yapar. Burada mekânsal 

imajlar dikkat çeker. “Pınar” Ģiirde hayat sunan bir öge olarak ele alındığından “kıyı” ise 

insanın hayatıyla eĢleĢtirilmiĢ bir mekân olarak ön plana çıkarıldığından Ģiirde imaj olarak 

kullanılmıĢtır. 

 Tanpınar altıncı dörtlükte orijinal imajlara yer verir. Güvercin kanatlarından 

oluĢturulmuĢ bir saray tasviri çizer. Aslında Tanpınar‟ın burada vurguladığı Ģey “köpükten 

çırpınıĢında” ifadesi ile güvercinin kanatlarıyla çırpınması sırasında ortaya çıkan 

manzarayı bir saraya benzetmesidir. Dolayısıyla saray burada bu görsel manzarayı ve 

nesnelliği üzerinde toplayan nesnel bir imaj olarak kullanılmıĢtır. 

 ġiirin yedinci dörtlüğünde “altın tas” ifadesi dikkat çeker. Kaplan bu altın tasın 

Ģaire Ģiir ve sanat tarafından verilmiĢ ebediyetin sırrı olduğunu belirtir.
167

 Bu mısralarda bir 

ıstırap da sezilir. “Günlerin kızıl meyvası” tamlamasında yer alan kızıllık Ģairin 

ıstıraplarına vurgu yapar. Bu kızıl meyvanın bir düĢünceden sızdığının ifade edilmesi 

zihinsel bir imajdır. Yine kızıl meyvanın düĢünceden sızması hareketli imajlara bir 

örnektir. Kızıl meyva ifadesi ile Tanpınar‟ın ıstırabını eĢleĢtirmemizin bir baĢka sebebi ise 

“günlerin kızıl meyvası” ifadesidir. Dolayıısyla bu meyvanın ait olduğu Ģey zaman 

dilimleridir. Bu da bizi dolaylı olarak anılara götürür.  

 Tanpınar‟ın Ģuuraltı ve Ģuurun bir yansıması Ģeklinde ortaya çıkan bu Ģiirinde son 

dörtlük ise bir nida ile baĢlar. Bu seslenme ifadesi bir belirsizliği çağrıĢtıran “Ģeyler”dir. 

Tanpınar bu dörtlükte sıkça kullandığı kelimeler olan “eĢik” ve “an”a yer verir. Bu eĢik 

Ģiirn baĢından beri vurguladıımız gibi aydınlık ve karanlık arasındaki eĢik olabilir. 
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Dolayısıyla eĢik burada estetik bir ifade olarak mekânsal bir imaja dönüĢür. Tanpınar‟ın 

seslendiği “Ģeyler”in en önemli vasfı ise durmadan değiĢmesidir. Biz bunu Ģiirin baĢından 

son dörtlüğe kadar sıralanan aydınlık, karanlık, yıldızlar vs. gibi pek çok unsura bir 

sesleniĢ olarak kabul edebiliriz. Bunların durmadan değiĢmesi ise hareketli bir imaj 

örneğidir. Tanpınar son iki mısrada söyleyeceği Ģeyi açıkça belirtir. Son mısralarda rüya 

kelimesine yer verir. “BaĢ ucunda her rüyanın / Bu aydınlık oyun bekler” ifadesinde göze 

çarpan iki unsur vardır: Rüya ve aydınlık oyun. Buna bağlı olarak aydınlık oyun ifadesi ile 

Ģuuraltı arasında bir bağlantı kurulabilir. Çünkü rüyayla birlikte anılan Ģey aydınlık oyun 

tamlamasıdır. Bu tamlama ile Ģuuraltı görsel bir imaj olarak tavsif edilmiĢtir. Aydınlık 

oyunun rüyanın baĢucunda beklemesi ise hareketli imajlara bir örnektir.   

 

B. Zaman Kavramına Bağlı Ġmajlar 

1. Zaman ve Zihinsel Ġmajlar 

 Tanpınar‟ın estetiğinde rüyadan sonra en fazla kullandığı ikinci kavram 

“zaman”dır. Tanpınar zamanı klasik ve mekanik anlamda bir zaman algısına tekabül 

etmez. Özellikle rüya ile birlikte kullanılan bu zaman anlayıĢı, bu algıya farklı hüviyetler 

katar. Bunda Tanpınar‟ın Bergson‟un zaman düĢüncesini örnek alıĢının büyük önemi 

vardır. AĢağıdaki satırlar Bergson felsefesinin izdüĢümü olan Tanpınar estetiği hakkında 

da bize önemli ipuçları verir:  

Bergson‟un zaman tasavvurunda dikkat çeken önemli noktalardan biri […] 

dıĢsal dünyaya ait olan mekanik zaman ile psikolojik yaĢama ait olan içsel 

zaman arasında yaptığı ayrımdır. Ona göre zamandan söz edildiği vakit 

çoğunlukla sürenin ölçümü düĢünülmektedir ancak hiçbir zaman sürenin 

kendisi düĢünülmemektedir.
168
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 Mekanik ve psikolojik zaman ayrımında Tanpınar‟ın durduğu nokta belli bir 

içselliği ve yaĢamı da kapsayan psikolojik zaman kavramıdır.  Nitekim mekanik bir zaman 

Tanpınar gibi Ģiirlerini imajlarla yoğuran bir Ģair için yeterli bir malzeme sunamazdı. Tıpkı 

rüya bahsinde olduğu gibi zaman kavramıyla ilgili imajları içinde de zihinsel imajlar 

Tanpınar‟ın Ģiiri için kurucu unsurdur. Bunu Ģu Ģekilde görebiliriz. 

  KarıĢan saatler içinde yan yana  

  Bazı sabahlarla ikindiler yan yana
169

 

 

 Tanpınar, zamanı bütüncül bir kavrayıĢla ele aldığından dolayı parçalanmasına da 

bu mısralarda karĢı durmaktadır. ġiirde geçen zamanın nitelikleri arasında yer alan “yan 

yana”lık bilinen zaman mefhumunu ortadan kaldırmaktadır. KarıĢan saatler ve sabahla 

ikindilerin yan yana olması zihinsel imajlarla ifade edilen düĢünsel bir zaman algısıdır. Bu 

Tanpınar‟ın Bergson‟dan kaynaklanan akıĢ hâlinde zaman düĢüncesine de uygundur. 

AĢağıdaki Ģiirde de zaman ve rüya bağlamında zihinsel bir algı vardır. 

 Tanpınar “Gül, ey bir ana sığmıĢ ebediyet rüyası”
170

 dizesinde de Ģiirlerinin 

çoğunda gördüğümüz gibi rüya ve zaman anlayıĢını iç içe kullanmıĢtır. “Gül”ü bir ana 

sığdırılacak ebediyet rüyası olarak gören Tanpınar, bunu zihinsel bir boyutta ele almıĢtır. 

Çünkü bu zaman anlayıĢının gerçek dünyada bir karĢılığı yoktur. “Gül”ün an içinde 

sonsuzluğu imleyen bir rüya oluĢu onun zihinsel bir düzlemde Tanpınar‟ın düĢüncesinde 

kurgulandığını gösterir. 

Bir akĢamın beyaz fecre 

Gönderdiği kanlı haber 

Herkes ömründe bir kez 

Bu zalim dönüĢle titrer
171

 

 

 Bu mısralarda gündüzün karanlığa gömülmesi kanlı bir haber olarak nitelenmiĢtir. 

Bunu hem zamana ait bir gerçekliğin dönüĢümü hem de rüyanın Ģair üzerinde uyandırdığı 
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bir hâl olarak düĢünebiliriz. Tanpınar karanlığın aydınlığa galebe çalmasını “zalim dönüĢ” 

zihinsel imajıyla anlatmıĢtır. Burada da ilk iki mısrada olduğu gibi zamana ve ömrün 

geçmesine bir gönderme vardır. Bu gönderme reel dünyada gerçekten var olabilir. Çünkü 

burada kastedilen Ģey ölümdür. Tanpınar burada ölümün herkes tarafından bir kez 

yaĢanacağına da vurgu yapar. Çünkü titremek hareketli imajının bize çağrıĢtırdığı Ģey 

zalim dönüĢle birlikte yorumlandığında ölümdür. Fakat Tanpınar zalim dönüĢ zihinsel 

imajıyla bu gerçeği zihinsel bir kurgu hâline getirmiĢtir. 

 Tanpınar‟ın zaman anlayıĢı sürekli tekrar eder. Bu tekrarın en önemli 

argümanlarından biri de “an”a yapılan vurgudur. “Her Ģey oluĢun lahzasında”
172

 mısrası da 

bu zaman algısını ön plana çıkarır. Varlığı ve anı anlamlandırmaya ve estetize etmeye 

çalıĢan Tanpınar, her Ģeyi bir lahzaya hapsetmiĢtir. Bu an, oluĢun “an”ıdır. Bu zamanın, 

mekânın, rüyanın zihinsel bir kurgusudur. Çünkü gerçeklik bize bazı nesnel sınırlar çizer. 

Burada ise zaman ve sonsuzluk birleĢtirilerek “an” ön plana çıkarılmıĢtır. 

 Tanpınar‟ın yukarıda zalim dönüĢ olarak vasıflandırdığı ölümle zaman arasındaki 

iliĢkiyi farklı mısralarda da dile getirmiĢtir. “Anlarsın ölüm yoktur, geçen zamandan 

baĢka”
173

 dizesinde zamanın geçicilik vasfını, zihinsel imaj olan ölüme benzeten Tanpınar, 

geride bırakılan zamanı ölüm olarak ele almıĢtır. Burada zamanın ölümü olan bir algıyı 

ortaya çıkaran Tanpınar, geçicilikle vasıflandırdığı zaman kavramını ölüme benzeterek 

zihinselleĢtirir. Çünkü zamanın geçiciliği ve zamanın ölümü ancak benzetme yoluyla 

kurabileceğimiz zihinsel bir anlayıĢa uyar. Gerçek hayatta zamanın ölümü değil geçiciliği 

söz konusudur. Bu zamanın ölümü diyebileceğimiz bir gerçekliktir. Zamanın ölümü 

gerçekliğin zihinde var olacak Ģekilde kurgulanmasıyla ortaya çıkan bir zihinselliktir. 
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 Tanpınar‟ın zihinsel imajlarının delalet ettiği Ģey genellikle mutlak manada zamana 

dair ifadelerle ortaya konulan net bir zaman anlayıĢı olduğu gibi bu zamanı 

sembolleĢtirilmiĢ ögeler üzerinden de anlatma estetiği vardır. Zihinsel imajlar ise buradaki 

örneklerde de görüldüğü gibi daha çok soyut ifadeler üzerinden iĢlenmiĢtir.  

 

2. Zaman ve Nesnel Ġmajlar 

 Tanpınar, tıpkı rüya anlayıĢında olduğu gibi zamanı zihinsellikten nesnel imajlar 

vasıtasıyla kurtarır. Bu nesneler Tanpınar‟ın zaman anlayıĢının birer taĢıyıcısı 

durumundadır. Bu sebeple zaman ve onun simgeleĢtiği nesneler arasında bir özdeĢlik söz 

konusudur. Tıpkı rüyada olduğu gibi zamanın nesnelleĢmesi de nesnelerin dönüĢümünü 

beraberinde getirmektedir. Bu değiĢim, nesnelerin tek boyutlu bir yapıdan çıkarak zamanı 

kuĢatması ile açıklanabilir. AĢağıdaki mısralar bu özelliği görebileceğimiz Ģiirlerinden 

biridir. 

  Ben her rüyayı zamana 

   TaĢıyan yıldız kervanı
174

 

 

Tanpınar‟ın Ģiirinde yıldızlar ve “yıldız kervanı” ifadeleri sıklıkla geçer. Yıldızların 

gerek ıĢık gerek insanlara yol göstermek gibi özelliklere sahip oluĢu ile Ģiirlerinde bu 

ifadeyi sıklıkla kullanır. Tanpınar “yıldız kervanı” imajı ile rüya ve zaman arasında bir 

köprü kurmuĢtur. Yıldızlardan oluĢan bu kervan rüyayı zamana taĢıyan bir hareketliliğe 

sahiptir. Ben ve yıldız kervanı arasında kurulan özdeĢlik ise Ģiirde dikkat çeken en önemli 

noktadır. Tanpınar dıĢ dünyada görünen yıldızları, bir kervana benzetmiĢ ve “yıldız 

kervanı” benzetmesini rüyayı zamana taĢıyan bir nesnel imaj hâline dönüĢtürmüĢtür.             

Tanpınar‟ın klasik zaman nesnelerinden biri de “çember”dir.  “Ġçimde, dıĢımda hep 

aynı çember”
175

 dizesi bize bu nesnelliği verebilir. Tanpınar, zamanın içinde olmak 
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özellikle de zamanın içinde hapsolmak gibi algıları anlatırken genellikle “çember” imajını 

kullanır. Bu imajı kullanarak zamanı nesnel bir algı hâline de sokar. Böylelikle zaman, bir 

çember olarak onu her an ve her zeminde sarmaktadır. Burada çember ve zaman arasında 

özdeĢlik kurularak zamanın insanın içinde ve dıĢında sürekli deveran ettiği de dile 

getirilmektedir. Mısra kapalı bir anlatıma da sahip olsa hareketli bir imaja da iĢaret eder. 

Bu da çemberin tıpkı zaman gibi devranıyla açıklanabilir. Nitekim bu mısrada yer alan 

çember ile kader arasında bir özdeĢlik kurulabilir. Bu halde de çember nesnel olma 

hüviyetini devam ettirir. Sıklıkla kullanılan deyimlerden olan “Feleğin çemberinden 

geçmek” ifadesi yaĢamın acı ve gerçek yüzlerine görüp geçirmek anlamındadır.
176

 

Dolayısıyla çember ve felek arasında bu özdeĢliğe Tanpınar deyimlerden ilham alarak 

ulaĢmıĢtır diyebiliriz. 

  Ve çıplak aynası ufkun tekrarlar  

  Büyük masalını aydınlıkların
177

 

 

 Onun Ģiirlerinde en fazla karĢılaĢtığımız unsurlardan biri de ayna nesnel imajıdır. 

KarĢımıza bu mısralarda da “çıplak ayna” nesnel imajı çıkmaktadır. Zamana ve rüyaya ait 

bir görsellik ve nesnellik olan ufukta, Tanpınar aydınlıkların büyük masalını görür. 

Aydınlıkların büyük masalı ifadesi bizi bir zihinselliğe götürür. Bu yönüyle görülebilir 

özelliği nedeniyle aslında nesnel olan ufuk adeta zamanı ve rüyayı görebileceğimiz bir 

“çıplak ayna” imajıyla tasvir edilerek nesnelleĢtirilir. 

  Bir yığın toprakla bir parça mermer 

  Sırrıyla haĢr olmuĢ orda ebedin
178

 

 

 Tanpınar bu Ģiirinde ölümü anneyle iliĢkilendirir. Bu mısralarda ise mezara ait 

nesnellikler belirgindir. Onun toprağı ve mermer taĢında, bütün bir sırlar haĢr olmuĢ ve 
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annenin hatıralarla ebedî oluĢu, belirgin bir zaman dilimine sığdırılamayıĢı toprak ve 

mermerde donuklaĢmıĢ ve nesnelleĢmiĢtir. Bu durum annenin hatıraları yerine konulmuĢ 

bir nesneyi ön plana çıkarır. Jung, anne figürünün yerine geçen nesnenin bir bakıma anne 

ile benzerlik göstermesi gerektiğini belirtir.
179

 Burada annenin hatıralarının ve annenin 

yerine geçen Ģey ise toprak ve mermerdir. 

  Tahtayı kurt oydu, taĢ yosunlandı  

  Yabanî otlarla örtüldü duvar
180

 

 

 Tanpınar‟ın bu Ģiirinde kullandığı nesnel imajlar vasıtası ile zamanın geçmiĢe 

dönük tarafına vurgu yaptığı görülmektedir. Tahta, taĢ ve duvar bu mısralarda sırası ile 

oyulmuĢ, yosunlanmıĢ ve yabani otlarla örtülmüĢtür. Tanpınar, geçen zamanı nesnel bir 

algıyla Ģiirinde iĢlemektedir. Yine bu mısralarda imajlar iç içe geçirilmiĢtir. “örtülmek, 

yosunlanmak, oymak” fiilleri Ģiirin bağlamı içinde hareketli bir imaj olarak kullanılmıĢtır. 

 Tanpınar‟ın nesnel imajları kullanımı Ģiirinin zihinsel bir boyuttan uzaklaĢmasını 

sağlayan en önemli ögedir. Zihinsel estetiği duyular seviyesine indirgeyen nesnel imajlar, 

Tanpınar‟ın Ģiirini de somut ögelerle süslemiĢtir. Fakat bu ögeler genellikle rüya ve zman 

algısına bağlı olarak iĢlenir. 

 

3. Zaman ve Görsel Ġmajlar 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde “zaman” ve buna bağlı olarak kullanılan görsel imajlar,  

tabiat tasvirlerinin ön plana çıkarılması ve bunların “zaman”la özdeĢleĢmesi ile ortaya 

çıkar. Bu özdeĢlik tabiat ögeleri arasında zamanın iĢlevini üstlenen ögeler üzerinden 

verilir. Zaman kavramı zihinsel bir algı olarak ortaya konulduktan sonra nesnel imajlar 

vasıtasıyla nesnelleĢtirilir bu nesneler aracılığıyla görsel manzaralar Ģiire hâkim olur. Bu 

bakımdan görsel imajlar genellikle nesneler üzerine kurgulanmıĢ bir yapıdadır. 
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 Tanpınar‟ın empresyonist tavrının en güzel örneklerinden biri olan “Kaç güneĢ 

çırpındı kanlar içinde”
181

 mısrasında Ģair, güneĢin batması ve yerini karanlığa bırakmasını 

anlatmaktadır. Burada zamanla özdeĢlik kurulan öge güneĢtir. GüneĢin batıĢ hâlinde iken 

ortaya çıkan kızıllığı bu manzaranın odağıdır. Burada güneĢ “kanlar içinde” Ģeklinde tarif 

edilerek görsellik ön plana çıkarılmıĢtır. GüneĢ, kanla yani kızıllıkla batarken 

çırpınmaktadır.   

 “Hep gül yangını ve bahar sıtması ufuk”
182

 dizesinde Tanpınar; ufkun manzarayı, 

kızıllığı ve bahar sıtması ifadesinden dolayı zamanı kucaklayan varlığını ön plana çıkarır. 

Ufkun kızıla boyanmasını “gül yangını” imajıyla görselleĢtiren Tanpınar, ufkun gündüzden 

geceye geçmesini ise bahar sıtmasına benzetmiĢtir. 

  Ve kaç kere bahar güldü derinde  

  Güllerin kanayan bekâretinde
183

 

 

 Tanpınar bu mısralarda baharı güllerin kanayan bekâretinde görür. Bahar bu 

manzaranın ardından derinlerden Tanpınar‟a gülmektedir. “Güllerin kanayan bekâreti” 

imajı ile Tanpınar, baharın geliĢini, güllerin tazeliğini ve kırmızılığını görür. Çünkü 

baharın geliĢi ile güller açmaya baĢlamaktadır. Bu sebeple de kanayan bekâretleri bir bahar 

manzarasının delili olmaktadır. 

  Durgun havuzları iĢlesin, bırak 

  Yaprakların güneĢ ve ölüm rengi, 

  Sen kalbini dinle, ufuklara bak.
184

 

 

 “Sonbahar” baĢlıklı bu Ģiirde Tanpınar, ikinci mısrada sonbahar ve yapraklar 

arasında özdeĢlik kurar. Buna araç olarak kullandığı Ģey ise renktir. Yaprağın “güneĢ ve 

ölüm rengi” olması bizi “sarı”ya dolayısıyla sonbaharın rengine götürür. Sonbaharın 
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yapraklarının güneĢ ve ölüm rengi olan sarıya sahip oluĢu görsel bir manzaranın sonbaharı 

yansıtmasıdır.  

  Bir akĢamın beyaz fecre  

  Gönderdiği kanlı haber
185

 

 

 Tanpınar, bu mısralarında yine ıĢığın ortadan kalkmasıyla manzaranın akĢama 

boyanmasını kaleme alır. “Kanlı haber” görsel imajı ile ufkun kızıllığı ve güneĢin batıĢı 

arasında bir eĢitlik kuruluk. Zihinsel bir manzara, beyaz fecrin kana bulanmasıyla 

görselleĢir. 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde görsel imajlar yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi 

tabiat manzaralarının empresyonist çizgilerle ifade edilmesinden oluĢur. Bu görsellik yine 

zaman ve rüya ile irtibatlandırılmıĢ bir görselliktir.   

 

4. Zaman ve Hareketli Ġmajlar 

 Tanpınar Ģiirlerinde zamanın deveran eden yapısına uygun olarak onları durgun bir 

mahiyette ele almaz. Onun Ģiirlerinde zamanın yekpareliğine, anı ve hayatı kuĢatmasına 

yapılacak vurgu, içinde bir dinamikliği barındırır. Hareketli imajlar genellikle diğer 

imajlara refakat eder. Çünkü hareketli imajlar, yapısı itibarıyla bir nesne ya da kavrama 

ihtiyaç duyar.  

 “El ele bir oyun bugün ve yarın”
186

 dizesinde Ģair, zamana ait iki kavram olan 

bugün ve yarını mısralarda el ele bir oyun içinde görür. Böylelikle zaman algısına 

hareketlilik kazandırır. Burada, zamana hükmedemeyiĢini bir oyun olarak da anlatmak 

istemiĢ de olabilir. 

  Tahtayı kurt oydu taĢ yosunlandı  

  Yabani otlarla örtüldü duvar
187
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 Tanpınar, zamanın görsel imajlarla ele alınması ile ilgili örneklerde de verdiğimiz 

bu örnekte zamanı hareketli imajlarla da ele almaktadır. TaĢın yosunlanması, tahtayı 

kurtun oyması ve duvarın yabani otlarla örülmesi imajları buna birer örnek teĢkil eder. Bu 

imajlarda haraketliliği sağlayan fiiller sürece vurgu yaparlar. Bu bakımdan, bu imajlar 

genellikle zamanın geçmiĢte kalan birimini yani maziyi önceler.  

  Herkes kendi payını alır 

  Bu yağmada 

  Rüzgâr sesimizi 

 GüneĢ gölgemizi
188

 

 

 Ömrün sonuna vurgu yapılan bu mısralarda zamanın insan için fiziksel bir sonu 

olan ölümle birlikte rüzgârın sesimizi, güneĢin ise gölgemizi alacağından bahsedilir. 

Ġmajlara “almak“ fiili ile hareketlilik kazandırılır. Burada hareketli imajlar nesneler 

vasıtasıyla verilir. Bu nesneler ise rüzgâr ve güneĢtir. Aynı zamanda rüzgârın sesimizi, 

güneĢin gölgemizi alacak mahiyette olmaları zihinsel bir algıdır. Burada kast edilen Ģey 

“ses” ve “gölge”nin canlılık yani hayat belirtisi olarak görülmesidir. Hayatın sonunda ise 

rüzgâr bu sesi, güneĢ ise bu gölgeyi alacaktır. Çünkü bu iki hayat belirtisi ömrün sonu olan 

ve zamanla özdeĢleĢtirilen ölüm gerçeğiyle son bulacaktır.  

Ne güzeldi o kıĢ bahçesinde 

Güllerin çok derinlerde çalıĢan uykusu 

Sana bir bahar hazırlamak için
189

 

 

 KıĢ bahçesi tasviri ile baĢlayan bu mısrada persona, güllerin derinlerde bir uyku 

uyuduğunu düĢünür. Fakat bu uyku derinlerde çalıĢmaktadır. Dolayısıyla uyumak ve 

çalıĢmak arasında bir tezat düĢünülebilir. Bu tezatın sebebi ise güllerin bahara hazırlık 

yapmasıdır. Mevsimler arasındaki geçiĢi “güllerin çalıĢan uykusu” hareketli imajı ile 

vermiĢtir. Güllerin derinlerde çalıĢıyor olması bahar geldiğinde tekrar çiçeklenmeleriyle 
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ilgilidir. Çünkü cevher gülün içinde hala saklıdır. Dolayısıyla çalıĢan da bu cevherdir. ġair 

güllerin sevgiliye bahar hazırlamak için derinde çalıĢan bir uykuda olması gerçeğiyle 

klasik Ģiirimizde de çok fazla kullanılan hüsn-i ta‟lil sanatından da faydalanarak baharın 

geliĢini güzel bir nedene bağlamıĢtır. Güllerin derinde çalıĢan uykusu yine bize bir rüya 

hâlini ve zihinselliği çağrıĢtırır. Çünkü güllerin varlık ve yokluk Ģeklinde tarif edilebilecek 

durumları burada derinlerde çalıĢan bir uyku Ģeklinde anlatılmıĢtır. Tanpınar, bu 

mısralarında görsellik, hareketlilik, zihinselik ve rüyayı bir arada kullanmıĢtır.  

 “Bitmez tükenmez ömür kervanları
190

” dizesinde insanlar bir ömür kervanına 

benzetmiĢtir. Onlar bu nitelikleriyle zamanı ve mekânı sırtlarlar. Kervanın hareketliliğine 

bağlı olarak bu ömür kervanı olan insanlar da zaman içinde hareket etmektedir. Çünkü 

ömür ifadesi ile zaman arasında bir bağ vardır. Zaman karĢısında ömrün bir sınırı vardır. 

Bu sebeple “Bitmez tükenmez ömür kervanları” mısrası ile Ģair sonsuzluğa da gönderme 

yapmıĢtır. Tanpınar bu mısrada olduğu gibi Ģiirlerinde zaman ve sonsuzluk kavramlarını 

sıkça bir arada kullanılmaktadır. 

 

5. “Ne Ġçindeyim Zamanın”, “Bursa’da Zaman” ve “Zaman Kırıntıları” 

ġiirlerinde “Zaman” ve Ġmaj Türleri  

 Tanpınar‟ın zaman anlayıĢına dair yapılacak açıklamalar söz konusu olduğunda 

akla genellikle “Ne Ġçindeyim Zamanın” adlı Ģiiri gelir. Nesir söz konusu olduğunda ise 

Tanpınar‟ın eserleri arasında önemli bir yer teĢkil eden Beş Şehir‟in 2. bölümü olan 

“Bursa‟da Zaman” bize onun zaman anlayıĢını açık bir Ģekilde yansıtır. Tanpınar‟ın 

kavramları kullanıĢı bağımsız değildir. O rüya bahsini ele alacağı bir yazısı ya da Ģiirinde 

“ebediyet”in rüyasını görmektedir. Zaman anlayıĢına bağlı Ģiirlerde de bu göze çarpar. 
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ġiirinde anlamlar birbirine refakat eder. Tanpınar‟ın zaman algısı kültürel, felsefi, dinsel ve 

“ben”e ait bir zaman algısıdır.  

 “Ne Ġçindeyim Zamanın” Ģiiri Tanpınar‟ın en fazla bilinen Ģiirlerinden biridir. 

Tanpınar, yukarıda bahsettiğimiz gibi bu Ģiiri estetiğin ana unsurlarını kapsayan bir kapı 

olarak görür. Özellikle de Tanpınar‟ın imaj dünyasının önemli taraflarını bu Ģiirde 

bulabilir, bu kapıdan onun Ģiir evrenine girebiliriz. 

  Ne içindeyim zamanın, 

  Ne de büsbütün dıĢında; 

  Yekpare, geniĢ bir ânın 

 Parçalanmaz akıĢında. 

 

Bir garip rüya rengiyle 

UyuĢmuĢ gibi her Ģekil, 

Rüzgârda uçan tüy bile 

Benim kadar hafif değil. 

 

BaĢım sükûtu öğüten 

Uçsuz bucaksız değirmen; 

Ġçim muradına ermiĢ 

Abasız, postsuz bir derviĢ; 

 

Kökü bende bir sarmaĢık 

OlmuĢ dünya sezmekteyim, 

Mavi, masmavi bir ıĢık 

Ortasında yüzmekteyim.
191

 

 

 Tanpınar bu Ģiirini Ģu Ģekilde tarif eder: 

Ne İçindeyim Zamanın Ģiiri, Ģiir hâlini, kozmosla insanın birleĢmesini 

nakleder ki bir çeĢit murakabe(içe dalma) ve rüya hâlidir. Görüyorsunuz ki, 

hakiki rüyanın tesadüfleri ve tuhaflıkları ile alakası yoktur. Zaten rüyanın 

kendisinden ziyade, benim Ģiir anlayıĢımda, bazı rüyalara içimizde refakat 

eden duygu mühimdir. Asıl olan bu duygudur.
192

  

 

 ġiiri tahlil ederken Tanpınar‟ın bu Ģiirle ilgili olarak yaptığı açıklamaları rehber 

edineceğiz. Fakat Tanpınar‟ın özelde bu Ģiir için söylediği açıklamalar sanatının bütün 
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unsurlarına yayılmıĢ durumdadır.  Kendi deyiĢi ile herhangi bir Ģeye “refakat eden duygu” 

ifadesi onun sanatının merkezindedir.  

 Tanpınar birinci dörtlükte zamanın tanımını ortaya koymaktadır. Özellikle zaman 

ve rüya hâlini çağrıĢtıracak kelimelere Ģiirinde yer vermektedir. ġiirde kendi ifadesiyle 

kozmosla insanın birleĢmesinden doğan bir rüya hâlini tasvir eder. Bu dörtlükte tasvirden 

çok tavsif dikkat çekicidir. Çünkü Tanpınar bir manzara çizmez gözümüzün önüne, 

“zaman” kavramını açıklamaya giriĢir. Fakat bunu yaparken anlatımcı değil imgeci bir Ģiir 

tavrı vardır. Öncelikle Ģiirinin ilk mısralarında zamanın sınırlarını çizeceği bir zıtlığa yer 

verir. Ġç ve dıĢ bu zıtlıktan doğacak açılımı destekler. Tanpınar bu iki zıtlıkla zamana karĢı 

insanın aldığı tavrı yüceltir. Buna göre insan zamanın bu iki zıt unsurundan herhangi 

birinde değil tam olarak bütüncül bir anlayıĢla bu iki ucu birleĢtiren bir anlayıĢla yer 

almalıdır. Tanpınar‟ın imaj estetiğinin en önemli yanlarından birini oluĢturan zihinsel 

imajlar ilk mısrada teĢekkül eder. Çünkü zamanın içinde ve dıĢında olmak bu iki mısrada 

zihinsel bir algı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Reelde bir karĢılığı olsa da Tanpınar, bunu 

mısralarında zihni bir faaliyet olarak estetize etmiĢtir. Persona zihinsel imajlarla Ģiirine 

giriĢ yaptıktan ve insanın zaman karĢısında duracağı yeri belirttikten sonra zamanı, 

somutlaĢan bir varlık olarak karĢımıza çıkarır. Ġki mısrada yer alan “yekpare geniĢ bir an” / 

“parçalanmaz akıĢ” ifadeleri her ne kadar zihinsel birer imaj olarak görünse de yekparelik 

ve parçalanma özelliği nesneleri çağrıĢtırdığından dolayı Tanpınar zamanı 

somutlaĢtırmıĢtır. Bu mısralarla zihinsel bir kavramı “parçalanmaz akıĢ” hareketli imajını 

kullanarak onu somut bir hâl olarak önümüze koyar. Bunu Ģu Ģekilde de açıklayabiliriz: 

Zihinsel Ġmaj Somut Ġmaj 

Zamanın içinde ve dıĢında olmak Yekpare geniĢ bir an / parçalanmaz akıĢ 
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 Zamanın içinde ya da dıĢında olmak ve zamanın yekpare, geniĢ ve parçalanmaz bir 

akıĢ olması Tanpınar‟ın rüya âleminin önemini vurgular. Aynı zamanda Ģiirin ilk dörtlüğü 

zaman ve insanın birleĢmesini anlatır. 

 Tanpınar, ikinci dörtlükte rüyanın âlemini kesin olarak ve tek baĢına içinde kurar. 

Çünkü burada rüyaya eĢlik eden herhangi bir kavram yoktur. Tek baĢına bir rüya 

dörtlüğüdür ikinci dörtlük. Tanpınar Ģiirde “garip bir rüya rengiyle uyuĢmuĢ her Ģekil” 

ifadesiyle rüyanın hayata ait olduğunu “Ģekil” sözcüğünden çıkarabildiğimiz pek çok 

unsurun rüya âleminde yer ettiğini belirtir. Bunu da özellikle “uyuĢmuĢ her Ģekil” 

tamlaması ile anlıyoruz. Yine mısralarda insan ve nesneler arasında özdeĢlik kurarak “uçan 

tüy” imajıyla insanı karĢılaĢtırmakta ve kendisinin nitelik olarak kıyaslandığında bu tüyden 

daha hafif olduğunu dile getirmektedir. Tanpınar bu mısralarda yaptığı kiĢileĢtirmelerle 

insanı tabiatta, bir nevi rüya âleminde görmektedir. Bu dörtlükteki anlatıma baktığımızda 

“uyuĢmuĢ Ģekil” zihinsel imajı, “uçan tüy” nesnel imajı ile rüya anlayıĢı estetize edilmeye 

çalıĢılmıĢtır, diyebiliriz.  

 Üçüncü dörtlük Tanpınar‟ın rüya ve zaman anlayıĢının birbirini tamamladığı 

dörtlükler olarak karĢımıza çıkar. ġüphesiz burada bu kavramları dolaylı olarak açıklamak 

için iki imaj kullanılmıĢtır. Bunlar değirmen ve derviĢ imajlarıdır. Tanpınar Ģiirin bu 

dörtlüğünü tamamen bu iki imaj üzerinden kurguladığı tamlamalarla oluĢturmuĢtur. ġiirde 

baĢını; sükûtu öğüten, uçsuz, bucaksız değirmene benzeten Tanpınar, bu iki benzerlik 

ögesinden benzetilen olan değirmeni ön plana çıkarmıĢ “baĢ” adeta Ģiirinin anlamı içinde 

erimiĢtir. Aynı benzerliği “iç-derviĢ” iliĢkisinde de görürüz. Çünkü benzerlik ögesini 

oluĢturan ikinci kavramlar nitelik olarak o kadar üstündürler ki tam da Tanpınar‟ın Ģiirinin 

temel taĢlarını bize hazır olarak verirler. “Değirmen”in sükutu öğütmesi ve uçsuz, bucaksız 

bir Ģekil arz etmesi bizi ne kadar rüyaya götürürse zaman anlayıĢına da kapı açar. Çünkü 
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Tanpınar, reel gerçekliği Ģiir dili vasıtasıyla bambaĢka bir gerçekliğin içine sokar. 

Değirmenin uçsuz bucaksız oluĢu, zamanı ve rüyayı kuĢatan bir öznel bir gerçeklik olarak 

karĢımıza çıkar. Nitekim değirmenin dönüĢ hareketi zamanın çarkı olarak da düĢünülebilir. 

Tanpınar değirmen nesnel imajı ile rüyayı ve zamanı nesnelleĢtirmiĢtir. Aynı zamanda 

değirmenin bir niteliği olan “öğütmek” fiili ile de hareketli bir imaj oluĢturmuĢtur. BaĢın 

sükûtu öğütmesi ise zihinsel bir imaj olarak bütüncül bir Ģekilde bakıldığında karĢımızda 

durur. “DerviĢ” her ne kadar Ģiirimizde simgeleĢmiĢ bir kullanım sergilese de Tanpınar 

“abasız, postuz bir derviĢ” tamlamasıyla onu modern zamana ait kılmıĢ ve simge 

özelliğinden sıyırarak orijinal bir imaj hâline getirmiĢtir. Çünkü klasik anlamda derviĢ aba 

ve postu ile bütünleĢmiĢtir. 

Genellikle kılık ve kıyafetlerine önem vermeyen derviĢlerin üstleri baĢları 

toz toprak içinde, elbiseleri kirli, saç ve sakalları uzun ve bakımsızdır. Ġç 

yüzlerinin iyi olması için dıĢ yüzlerinin çirkin görünmesi gerektiğine inanır, 

bazan da halkın tepkisini çeken bu tür görünümü gerçek kiĢiliklerini 

gizlemenin bir aracı sayarlar. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, bunları “hırka 

altındaki sultanlar” diye tanıtır.
193

 

  

 Tanpınar‟ın derviĢi klasik bilinirliğinden uzaklaĢtırdığı söylenebilir. Tanpınar bu 

dörtlükte adeta zamanı ve mekânı aĢmıĢ bir manzarayı önümüze getirir. Özellikle de bu 

dörtlükte imaj olarak kullandığı kelimeler olan değirmen-derviĢ imajları geleneğe de atıf 

yaparlar. Tanpınar rüya ve zaman anlayıĢını bu imajlar vasıtasıyla geleneğe bağlar. 

Özellikle de derviĢ imajını incelediğimizde karĢımıza ĢaĢırtıcı Ģeyler çıkar. Bilindiği gibi 

derviĢliğin en önemli amaçlarından biri Allah‟ın varlığında fâni olmaktır. Tanpınar 

muradına ermiĢ derviĢ benzetmesiyle kendi iç âleminin - bizim rüya âlemi olarak 

yorumlayabileceğimiz âlemin – fenaya erdiğini ve içimizde bir rüya iklimi olarak 

yeĢerdiğini belirtmektedir. Muradına eren bir iç âleminin varlığı zihinsel bir algıdır. 

Tanpınar burada da Ģiirine yön veren zihinselliği bir kenara bırakmamıĢtır. Tanpınar‟ın bu 
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mısralarında derviĢ-iç(rüya) benzerliği ile rüyayı yücelttiği görülmektedir. ġüphesiz bu 

sanata vasıta olan Ģey, Freud‟un malzemesinden çok farklı olan estetik bir hayal âlemidir. 

 Tanpınar‟ın doğaya ait ögeleri Ģiirine sıkça soktuğunu görürüz. ġiirin son dörtlüğü 

de kök, sarmaĢık, mavi, ıĢık, yüzmek gibi doğaya ait ögelerle oluĢturulmuĢ. Tanpınar rüya 

âleminde kendi benliği ile sarmaĢık arasında bir özdeĢlik kurmuĢ ve bu sarmaĢığın dünyayı 

kapladığına inanmıĢtır. Burada Ģair dünyayı kökü kendisinde olan bir sarmaĢık olarak tarif 

ederek bu dünya algısını zihinsel bir boyuta ulaĢtırmıĢtır. Nitekim mısranın sonunda bu 

zihinsel durumun anlaĢılabilmesi için gereken eylem “sezmek“ fiili ile tamamlanmıĢtır. Bu 

zihinsel imajı ise dünyayı sarmaĢığa benzeterek nesnelleĢtirmiĢtir. Yine son iki mısrada bir 

rüya âlemi tasvirinin doğaya ait ögelerle özellikle adını anmasa da denizi masmavi bir ıĢığa 

benzeterek kendisini bu ıĢığın tam ortasında görmektedir. Bu mısralar Tanpınar‟ın 

metafizik ve mistik tarafını çok açık bir Ģekilde ortaya koyar. Tanpınar‟ın sanatına yön 

veren kavramlar dahi bu iki eğilime hizmet eder. “Mavi, masmavi bir ıĢık” imajı ile 

denizin aydınlığı görsel imajlarla zenginleĢtirilmiĢtir. Kâinat düalist bir bakıĢ açısıyla ele 

alınmıĢ toprak ve su üzerinden insan yüceltilmiĢtir. Son dörtlüğün ilk iki mısrasında, 

dünyanın insana toprağın bir ürünü olan sarmaĢık vasıtasıyla uzanması; son iki mısrasında 

ise insanın dünyanın önemli varoluĢ kaynaklarından olan suyun tam ortasında yer alması 

söz konusudur. Burada insanın toprak ve deniz üzerinden rüya hâli ile yüceltilmesi söz 

konusudur.  

 ġiirin bütününe baktığımızda Tanpınar‟ın rüya ve zaman anlayıĢı özellikle de 

zihinsel, görsel ve nesnel ve hareketli imajlarla yoğurduğunu hatta bunları bazı 

mısralarında iç içe geçirdiğini görürüz. ġiirin bu havası baĢlığından baĢlayarak Ģekle ve 

içeriğe ait bütüncül bir yapı olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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 Tanpınar‟ın zaman algısını açıklayacağımız Ģiirlerden biri “Bursa‟da Zaman” adlı 

Ģiiridir. 

  Bursa’da Zaman 

  Bursa'da bir eski cami avlusu, 

Küçük Ģadırvanda Ģakırdıyan su; 

Orhan zamanından kalma bir duvar... 

Onunla bir yaĢta ihtiyar çınar 

Eliyor dört yana sakin bir günü. 

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü 

Ġçinde gülüyor bana derinden. 

Yüzlerce çeĢmenin serinliğinden 

Ovanın yeĢili göğün mavisi 

Ve mimarîlerin en ilâhisi. 

 

Bir zafer müjdesi burda her isim: 

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 

YaĢıyor sihrini geçmiĢ zamanın 

Hâlâ bu taĢlarda gülen rüyanın. 

Güvercin bakıĢlı sessizlik bile 

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. 

GümüĢlü bir fecrin zafer aynası, 

Muradiye, sabrın acı meyvası, 

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, 

Türbeler, camiler, eski bahçeler, 

ġanlı hikâyesi binlerce erin 

Sesi nabzım olmuĢ hengâmelerin 

Nakleder yâdını gelen geçene. 

 

Bu hayâle uyur Bursa her gece, 

Her Ģafak onunla uyanır, güler 

GümüĢ aydınlıkta serviler, güller 

Serin hülyasıyla çeĢmelerinin. 

BaĢındayım sanki bir mucizenin, 

Su sesi ve kanat Ģakırtılarından 

Billûr bir âvize Bursa'da zaman. 

 

YeĢil türbesini gezdik dün akĢam, 

Duyduk bir musikî gibi zamandan 

Çinilere sinmiĢ Kur'an sesini. 

Fetih günlerinin saf neĢesini 

AydınlanmıĢ buldum tebessümünle. 

 

Ġsterdim bu eski yerde seninle 

BaĢbaĢa uyumak son uykumuzu, 

Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu 
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Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk, 

Havayı dolduran uhrevî âhenk. 

Bir ilâh uykusu olur elbette 

Ölüm bu tılsımlı ebediyette, 

Belki de rüyası bu cetlerin, 

  Beyaz bahçesinde su seslerinin.
194

 

 

 ġiirin birinci bölümünde Tanpınar Bursa‟nın neredeyse tüm Ģiirinin de teması 

sayılabilecek tarihi değerine gönderme yapmaktadır. Bunu cami, Ģadırvan, çeĢme, çınar 

gibi bizi mazi ile irtibatlandıracak nesneler üzerinden yapar. Bu nesneler adeta maziyi 

kucaklayan birer yüce değere dönüĢür. Özellikle de çınarla ilgili olarak Ģiirin ilk 

bölümünde on mısranın üçünü çınara ayırdığını görüyoruz. Bu Tanpınar‟ın zaman algısı ve 

çınarın zamana karĢı duran ve adeta her dem yeniden doğan yapısı ile ilgilidir. Mısralarda 

da çınar rüyaların ardında kalan ama bugün bize gülümseyen bir varlık olarak karĢımıza 

çıkıyor. Aslında çınarın hüznü Tanpınar‟ın kendi ruhsal durumunu da yansıtmaktadır. 

Burada çınarla Tanpınar özdeĢliği kurulabilir. Fakat Süheyla Bayrav Ģiirin ilk bölümü ile 

ilgili olarak Ģöyle bir değerlendirmede bulunur: 

BaĢlangıçta Ģair, belli bir gün, belli bir yerde bulunuyor. YaĢanmıĢ bir anıyı, 

bir duyguyu iletmeye çalıĢıyor. Bununla beraber hemen belirtelim, ilk 

bölümün tümünde bir ben varsa da, ön plana geçmekten çekinen, edilgen bir 

ben niteliği taĢır. Kendini unutturmak, herkes olmak isteyen anonim, kendi 

dıĢında bir gerçeği yakalamak, duymak ve duyurmak amacını güden bir 

kiĢidir o. Ġlginç olan, çevredir.
195

 

 

 Tanpınar bir cami avlusuna ayırdığı Ģiirinin ilk mısralarında öncelikle avlu ve 

Ģadırvan iliĢkisi kurar. Buradan Bayrav‟ın yukarıda bahsettiği Tanpınar‟ın gizlediği 

“ben”ini, maziyi yani Ģiirdeki çevreyi ön plana çıkarmak amacıyla Ģiire “avlu” ile 

baĢladığını söyleyebiliriz. Cami estetiğinde camiye giriĢ olan bu unsurlar hem bize görsel 

bir haz verir hem de Tanpınar‟ın “Ģakırdayan su” iĢitsel imajı ile musikinin büyülü 

dünyasına kapı aralar. ġiirin diğer mısralarında yine kültürel değerlerden olan ve 
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kültürümüzde bir sembol hüviyetine sahip çınar caminin ruhunun ve mimarisinin verdiği 

uhrevi sakinlikle günü elemektedir. “Elenen gün” imajı, Tanpınar‟ın Ģiirlerinde kullandığı 

hareketli imajlara bir örnektir. Çınarın varoluĢsal yapısı ise bu imajın Ģiirde temsil gücünü 

artırır. “Çınar”ın geçmiĢi çağrıĢtırması ve varlığıyla bugünde olmasıyla Tanpınar, onu bir 

rüyadan arta kalmıĢ hüzünle kendisine derinlerden gülen bir Ģey olarak tasvir eder. 

Çınar‟ın geçmiĢle olan irtibatı düĢünüldüğünde hüzün ifadesi reelde bir gerçekliğe tekabül 

eder. Fakat devamında çınarı bu hüzün içinde derinden gülümsetmek ise Tanpınar‟ın 

zihinsel bir faaliyetidir. Bu bakımdan Ģiirlerinin ana motifini oluĢturan zihinsellik burada 

da ortaya çıkar. 

 ġiirin ikinci bölümü ise rüya ve zaman algısı ile devam eder. Bu bölüm imajlar 

bakımından daha zengin bir muhteva arz eder. Tanpınar bu bölümde tek bir anmıĢçasına 

kabul ettiği gün, saat ve mevsimin mimarinin en ilahisi diye tarif ettiği taĢlarda yaĢadığını 

belirtmiĢtir. Tanpınar‟ın zaman algısında mimarinin önemli bir yeri vardır. Nitekim 

Osmanlı mimarisinin önemli bir malzemesi olan taĢlarda, gülen bir rüya görmektedir. 

Bunu da somut bir imaj hâline soktuğu taĢ ile yapmaktadır. Yine Tanpınar‟ın zamanı ve 

rüyayı içine hapsettiği bu taĢlarda zamanın ve gülen rüyanın sihrini yaĢaması zihinsel bir 

algıya tekabül eder.  Çünkü Ģair, musiki ve mimaride gördüğü estetiğe farklı anlam 

boyutları yükler. Bunu Ģu satırlarından da anlayabiliriz:  

Cedlerimiz inĢa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı, Maddeye geçmesini ısrarla 

istedikleri bir ruh ve imanları vardı. TaĢ, ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası 

kesiliyordu. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini, hepsi YeĢil'de dua eder, 

Muradiye'de düĢünür ve Yıldırım'da harekete hazır, göklerin derinliğine 

susamıĢ bir kartal hamlesiyle ovanın üstünde bekler. Hepsinde tek bir ruh 

terennüm eder.
196

  

 

 ġiirde devamla yine caminin ruhaniyetine yapılan atıfla ortaya çıkardığı sessizliği 

“güvercin bakıĢlı” olarak tarif eder. Bu Ģekilde bize görsel imajlardan oluĢan bir malzeme 
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ortaya çıkarır. Tanpınar‟ın zaman algısına uygun olarak bu sessizliğin bir devam vehmiyle 

çınlaması ile Ģiirinin temel yapı taĢlarından olan iĢitsel imajlar da ön plana çıkar. 

 Bursa‟nın tarihi semtlerine çok sayıda atıf yapar. Bunu yaparken Ģehirleri 

görselleĢtirir, nesnelleĢtirir ve tüm bunlara hereketlilik ve zihinsel bir boyut katar. 

AĢağıdaki çizelgede de bunu görebiliriz: 

Mekân Ġmajın Kullanımı Ġmaj Türü 

GümüĢlü Fecrin zafer aynası        Nesnel – Görsel Ġmaj 

Muradiye Sabrın acı meyvası         Nesnel Ġmaj 

Nilüfer Ömrünün timsali beyaz        Görsel Ġmaj 

Türbeler, camiler, eski 

bahçeler 

Nakleder yâdını          Hareketli Ġmaj 

  

 Tüm bu imajları sıraladıktan sonra Tanpınar “ġanlı hikâyesi binlerce erin / Sesi 

nabzım olmuĢ hengâmelerin” mısralarında geçen askerlerin ve onların hikâyesi olan 

savaĢın sesini kendi hayat belirtisi olan nabzına bağlar. Bu zihinsel, iĢitsel ve hareketli bir 

imajdır. “Ses” in nabız olması zihinsel bir imajdır. Aynı zamanda olmak fiili ile bu 

zihinselliğe hareketlilik katılmıĢtır. Ses unsuruna yapılan vurgu “hengamelelerin sesi” 

tamlamasıyla ön plana çıkarılmıĢtır. Hengâmelerin sese dönüĢmesi iĢitsel imajlara örnektir. 

Böylelikle bu mısralarda da Tanpınar‟ın imaj dünyasının bir özetini görürüz. 

 ġiirin üçüncü bölümünde rüya-zaman kavramları imajlar eĢliğinde birlikte ele 

alınır. Bursa‟yı mazinin hayalleri ile uyuyan ve bu hayallerle var olan bir Ģehre benzetir. 

Bu uykuya eĢlik eden Ģeylerse çeĢme ve servilerdir. Bu bakımdan Ģehir merkeze alınarak 

ona eĢlik eden manzara canlandırılır. Tanpınar bu mısralarda da mekânlara ait ve nesnel 

imajlara yer verir. GümüĢ bir aydınlığın içinde bulunan serviler, nesnel bir imaj olarak 

görsellikle zenginleĢtirilir. Yine çeĢme bu mısralarda geçmiĢi yansıtan nesnel bir imajdır. 

Bursa, servi ve güller, Ģehrin serin hülyası olarak tasvir edilen çeĢmelerle uyanır ve 

gülerler. Bu bakımdan bu mekânsal ve nesnel imajlar “gülmek” ve “uyanmak” fiilleriyle 
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hareketli imajlar vasıtasıyla dinamik bir yapıya kavuĢur. Bölümün son mısralarında 

Tanpınar yine Bursa‟da Ģehri yücelten sembollerden biri olan çeĢmeleri bir mucize gibi 

nitelendirir. Bu mucize onu hülyalar âlemine götürür. Bu âlemde ise iĢitsellik ve görsellik 

hâkimdir. Çünkü çeĢmeden su sesi ve kuĢların kanat Ģakırtıları eksik olmaz. Bu 

mısralardan sonra Tanpınar‟ın “an”a verdiği ehemmiyete bir kez daha Ģahit oluruz. Bu 

görsel ve iĢitsel imajlarla estetiğini aktaran Tanpınar, Bursa‟da zamanı dondurarak billur 

bir avizeye çevirir.  

 Tanpınar, Ģiirin dördüncü bölümünde rüyalar âlemini ön plana çıkarır. Çinilere 

sinen Kur’an sesini bir musiki gibi duyar. Bu ses çinilerden duyulan ve geçmiĢ zamanın 

aksi olan bir sestir. Bu bakımdan Tanpınar burada duyduğu sesi bir imaj hâline sokar. Bu 

bakıĢ Ģiirde zaman algısından rüyaya doğru bir geçiĢi de arz eder. Bölümün son 

mısralarında ise persona bir sevgili hayal eder ve onu manzarayı anlamlandırman bir 

refakatçi olarak görür. Nitekim “Fetih günlerinin saf neĢesini / AydınlanmıĢ buldum 

tebessümünle” ifadeleri bunu gösterir. Tanpınar bu mısralarda manzaranının çağrıĢtırdığı 

fetih günlerinin neĢesini sevgilinin manzara karĢısında duyduğu haz ile aydınlanmıĢ bulur. 

Bu hem görsel hem de zihinsel bir imajın mısralarda kullanılmasına olanak verir.  

 Tanpınar Ģiirin son bölümünde rüyayı önceleyen bir estetiğe yer verir. “Uyumak”, 

“uyku”, “son uyku”, “hayal”, “ziya”, “tılsım” gibi ifadeler son bölüme hâkimdir. Son 

bölümde yer alan kırk üç kelimenin on kelimesi rüyayla dolaysız bir Ģekilde bağlantılıdır. 

Tanpınar bu rüya hâlinde, son uyku olarak tavsif ettiği ölümü de YeĢil Türbe‟de yaĢamak 

ister. ġair, Osmanlı tarihinin dört bir yanı turkuaz çinilerle kaplı olan bu yapısına kutsiyet 

atfeder. Zamanı ve ebediyet rüyasını bu mekânın ruhuna akseden ve onun çokça kullandığı 

imaj olan “ayna”dan görmektedir.   
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 ġiirin son bölümüne, sevgili ve onun mekânı hatta ölümü yüceltmesi hâkimdir. Bu 

mekân Ģiirin bu bölümüne kadar çizilen ve zamanı ve kültürü taĢıyan mekândır. Persona 

burada son uyku dediği ölümü sevgilisi ile tatmak istemektedir. Bunu bir hayal âlemi 

olarak tasvir eder. Dolayısıyla bu hâyal âleminde ölümü tatmak zihinsel bir algıdır. ġiirde 

devamla “ufuk” merkeze alınır. Ufuk çepeçevre ziya, renk, uhrevi ahenk tarafından 

kaplanmaktadır. “Ziya” ve “renk” ifadeleri ufku kaplayabilir. Bunlar görsel bir imajdır. 

Fakat “uhrevi ahenk” ifadesi ruhla ilgili bir uyumu çağrıĢtırdığından ufku kaplaması 

zihinsel bir algıdır. Yüceltilen son uyku; böylelikle ilah uykusuna dönüĢecektir. Bu da 

ölümsüzlüğü beraberinde getirecektir. Ġlah uykusu ve ölümsüzlük arasında bir benzerlik 

kurulmaktadır. Bu uykunun zaman aralığı ise mekâna da sinmiĢ olan “tılsımlı ebediyet” 

metafizik imajıdır. Burada Tanpınar‟ın zamanın akıĢına, parçalanmazlığına ve 

sonsuzluğuna yaptığı vurgu söz konusudur. Son mısralarda böyle bir hâlin yani sonsuzluğu 

tatmanın bu türbeye ait beyaz bahçede sus sesleriyle ölmek olduğunu dile getirir. Bu hâl 

ise Tanpınar‟ın ifadesiyle cetlerin rüyasıdır.  

 Tanpınar‟ın vefatından kısa bir süre önce yayımladığı son Ģiirlerinden olan ve 

serbest veznin tercih edildiği “Zaman Kırıntıları”nda da zengin imajlar görürüz. Serbest 

vezin kullanımının geliĢtiği bir dönemde, Tanpınar hece ile Ģiirlerini yazmaktaydı. 

Tanpınar daha sonra serbest vezne yönelmiĢtir. Kaplan bu durumu Ģöyle açıklar: “ …Kendi 

zengin imajlarına vezinli, kafiyeli Ģiirden çok daha uygun olan Ģiirler yazmaya baĢladı.”
197

 

Kaplan, serbest vezni Tanpınar‟ın Ģiir estetiği için daha uygun bir araç olarak görmektedir. 

Bu bakımdan “Zaman Kırıntıları” Ģiiri imajlar bakımından diğer Ģiirlerden daha farklı ve 

zengin bir kompozisyon arz eder. 
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 Tanpınar‟ın bu Ģiiri Ģairin benliğini aĢarak “biz” demenin boyutuna vardığı iki 

Ģiirinden biridir. Tanpınar‟ın zaman telakkisinin “biz”e dair ilk Ģiiri ise “Bursa‟da 

Zaman”dır. “Yalnız Ģu farkla ki, birinci Ģiirde „biz‟ güzel ve ebedî Ģekiller yaratmıĢ bir 

tarihin içinde, zamanın dıĢına çıktığı hâlde, ikincisinde zamanın içindedir.”
198

 

 Tanpınar Ģiirine “Biz zaman kırıntıları” diye müstakil bir mısra ile baĢlar. Bu mısra 

hem görsel hem de zihinsel bir algının eseridir. Zaman kırıntıları imgesi Tanpınar‟ın 

zamana karĢı aldığı parçalayıcı tavrın etkisidir. Tanpınar burada özneyi zamanın karĢısında 

parçalayarak Ģiirine bir giriĢ yapmaktadır. Dolayısıyla zamanın ebediliği ve yekpareliği 

karĢısında insanın bir nevi acziyetini de sembolize eden bir parçalanmıĢlık söz konusudur.  

Zaman sinekleri, 

Tozlu camlarında günlerin sessiz kanat çırpanlar 

Ve lüzumsuz görenler artık 

Bu aydınlıkta kendi gölgelerini! 

 

 ġair, bu mısralarda zamanı zihinsel ve görsel bir algı olarak sunar. Aydınlıkta yer 

alan gölge ve sessiz kanat çırpmak ifadeleri görsel imajların zenginleĢtirdiği yapılardır. 

Ġnsanı bir zaman sineğine benzetilmesi ve gölgesini bile aydınlık içinde lüzumsuz görmeye 

baĢlaması ise zihinsel imajlar vasıtasıyla açıklanmıĢtır. Tanpınar‟ın zaman sinekleri gibi 

bir imgeyi kullanması zamanın karĢısında kendini kırıntı olarak adlandırması gibi bir 

tavırla uygun düĢmektedir. Çünkü “biz” günlerin tozlu camlarında bir Ģuursuzluğun 

örneğini sergilemekteyizdir. Bu zamanın karĢısındaki aciz tavır alıĢ Tanpınar‟ın yaĢanan 

anda kendi gölgelerini lüzumsuz görmeye kadar gider. Bu tavır, Tanpınar‟ın klasik zaman 

algısının dıĢına çıkar. “An”ı yaĢamak ve zamanı kuĢatmak isteyen Tanpınar, farklı bir algı 

ortaya çıkarır bu Ģiiriyle. Kaplan, bu durumumla Tanpınar‟ın Yahya Kemal‟in tesiriyle 

uzun yıllar benimsediği, fakat daha sonra sarsıntılar geçirdiği tarih estetiğinin değiĢimi ile 

bir benzerlik kurar. Ona göre Tanpınar, artık mazinin eski, gülünç ve “dekadan” 
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cepheleriyle ilgilenmektedir. Bunun en önemli verimlerinden biri de Saatleri Ayarlama 

Enstitisü‟dür. Huzur ile bu romanda tarihi estetik görüĢ olarak bir tezat vardır. ĠĢte bu 

anakronizm Zaman Kırıntıları adlı Ģiirde de ortaya çıkar.
199

 Bunu aĢağıdaki mısralarda da 

görebiliriz. 

Sanki siyah, simsiyah taĢlar içinde 

Siyah, simsiyah kovuklarda yaĢadık biz, 

Sanki hiç görmedik birbirimizi, 

Sanki hiç tanıĢmadık! 

Dünya bize öyle kapattı kendisini. 

 

 Tanpınar bu mısralarda olumsuz çağrıĢımları fazlasıyla kullanmaktadır. Mısralarda 

siyaha ve taĢa yapılan vurgu karanlığı da beraberinde getirmektedir. Simsiyah taĢ imajı 

kendi içinde hem görselliği hem de taĢın kütlesi itibarıyla bir nesnelliği barındırır. Biz 

Tanpınar‟ın akĢamı sevdiğini biliyoruz. “Hiç tanıĢmadık” ve “mazi ile simsiyah 

kovuklarda yaĢadık” derken de an ile bağlantısını koparmaktadır. Nitekim dünyanın 

kendini bize kapatması zihinsel ve hareketli imajıyla da bu mısralar örtüĢmektedir. Bu 

Ģiirde en fazla dikkat çeken ögelerden biri de olumsuz ifadelerin çok sık kullanılmasıdır. 

Bu majlarla derinleĢtirilmiĢ bir estetik yapıyı Ģu Ģekilde ortaya çıkarmaktadır: 

Özne  Ġmajın Kullanımı Ġmajın Türü 

Biz Siyah, simsiyah taĢ / yaĢadık Görsel-Nesnel-Hareketli 

Biz Siyah, simsiyah kovuk / yaĢadık Görsel-Nesnel-Hareketli 

Dünya Dünyanın kendisini bize kapatması Zihinsel-Hareketli 

 

Neye yarar hatırlamak, 

Neye yarar bu cılız ıĢıklı bahçelerde 

Hatırlamak geçmiĢ Ģeyleri, 

Bu beyhude akĢam bahçesinde 

Kapanırken üstümüze böyle 

Zaman çemberi 

Hatırlıyor yetmez mi? 

GüneĢe uzanan ellerimiz! 
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 Tanpınar‟ın diğer Ģiirlerinde zamanın yekpareliğine vurgu yapmak için kullandığı 

ıĢıklı imajlar, bu mısralarda “cılız ıĢıklı bahçe”ye dönüĢerek görsel imajlar vasıtasıyla 

canlandırılır. Yukarıdaki mısralarda geçen lüzumsuz ifadesinden sonra “akĢam”da gördüğü 

onca güzelliğe rağmen bu Ģiirinde akĢamı tavsif ederken kullandığı kelime “beyhude”dir.  

Zaman karĢısındaki acziyeti ise “zaman çemberi” nesnel imajı ile ifade edilir. Fakat yine 

de Tanpınar her Ģeyin unutulmadığını ve aydınlığa uzanan ellerimizin olduğundan 

bahseder. Bu bakımdan Ģiirin bu bölümünü iki zıtlık oluĢturur. “Cılız ıĢıklı bahçe” görsel 

imajı, “beyhude akĢam bahçesi” zihinsel ve görsel imajı, akĢamın üstümüze kapattığı 

“zaman çemberi” nesnel imajı ile bir olumsuluk algısı oluĢturululur. Buna karĢı aydınlığı 

temsil eden ve düĢsel imajı gördüğümüz “güneĢe uzanan el” imajı ile bir olumlamaya 

gidilir.  

Aynalar sonsuz boĢluğa 

Çoktan salıverdi çehremizi, 

Yüzüyoruz, 

Ġpi kopmuĢ uçurtmalar gibi. 

Biz uzak seyircisi bu aydınlık oyunun, 

Birdenbire bulanlar içlerinde gülüncün sırrını, 

Ne kadar benziyoruz Ģimdi, 

Aynı tezgâhtan çıkmıĢ testilere 

Bir Ģey, bir Ģey kaldırdı bütün ayrılıkları! 

 

 Tanpınar‟ın en fazla kullandığı metaforlardan biri olan “ayna”da bizi gören Ģair 

kendilerini ipi kopmuĢ uçurtmalara benzetir. Bu teĢbih Ģiirin ilk mısralarında geçen 

“Zaman sinekleri/Tozlu camlarında günlerin sessiz kanat çırpanlar” ifadesine ne kadar da 

benzemektedir. Nitekim ikisinde de bir baĢıboĢluk hâkimdir. Kaplan‟ın da tarih estetiği ile 

ilgili, Tanpınar‟ın tarihin dolayısıyla zamanın gülünç taraflarına yönelmesi gibi “gülüncün 

sırrını birdenbire bulanlar”ı birbirlerine benzetir. Fakat Tanpınar, bu benzerliği onlara 

veren Ģeyin ne olduğunu bilmemektedir. Bu mısralarda zihinsellik, görsellik, nesnellik ve 

hareketlilik imajlar vasıtasıyla verilmiĢtir. 
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Ġmaj Türleri Ġmajın Kullanımı 

Zihinsel Ġmaj çehrelerin boĢluğa salıverilmesi, sonsuz boĢluk 

Görsel Ġmaj aynaların çehreleri salıvermesi, ipi kopmuĢ uçurtmalar, aydınlık oyun 

Nesnel Ġmaj ayna, uçurtma, tezgâh, testi 

Hareketli Ġmaj çehrelerin salıverilmesi, uçurtmaların yüzmesi 

 

 Tanpınar‟ın imaj kullanımda tekrar eden bu imajlar Ģiirlerinde gördüğümüz gibi 

burada da iç içe kullanılmıĢtır.  

Baksak aynalara 

Tanır mıyız kendimizi, 

Tanır mıyız bu kaskatı 

Bu zalim inkârın arasından 

Sevdiklerimizi. 

 

 Tanpınar Ģiirin bu bölümünde mazi düĢüncesine sıkı sıkıya bağlanır. Aynalarda 

kendimizi ve sevdiklerimizi arar. Tanpınar ayna metaforu ile empresyonist tavrını açıkça 

ortaya koyar. Aynaya yansıyacak olan Ģey de bir görüntüden ibarettir. Bu görüntüyü 

Tanpınar “kaskatı” sözcüğü ile dondurur. Tanpınar‟ın Ģeyleri maddeleĢtirme tarzı bir kez 

daha bu mısrada ortaya çıkar. “Zalim inkâr” imajı bu mısralarda ön plana çıkar. Bu sayede 

biz Tanpınar‟ın mazi ve an içinde kendini bilememekten ve baĢkalarının peĢinde 

olmamaktan kaynaklanan inkârı vurgular. Bu “zalim inkâr” zihinsel bir imaj olarak Ģiirde 

yerini bulur. Burada zamanın, insanın ve hayatın yabancılaĢması neticesinde ortaya çıkan 

inkâr zihinsel bir algı ile zalimleĢtirilmiĢtir. 

Ben zamanı gördüm, 

Ġçimde ve dıĢımda sessiz çalıĢıyordu, 

Bir mezar böyle kazılırdı ancak, 

Yıldırımsız ve baltasız, 

Bir orman böyle devrildi! 

Ben zamanı gördüm, 

Kaç bakıĢta bozdu hayalimi, 

Ve kaç düĢüncede! 

Ben zamanı gördüm, 

ġimĢek gibi bir ânın uçurumunda. 

 

 Tanpınar Ģiirin bu bölümünde “ben”ine döner. Bu dizelerde persona devreye girer. 

“Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dıĢında” mısralarına atıf yaparcasına zamanın 



101 

 

içinde ve dıĢında sessizce çalıĢtığını belirtir. Tanpınar, zamanı gördüm ifadesiyle zihinsel 

bir imaj kullanır. Çünkü zaman burada henüz cisimleĢmemiĢtir, bir karĢılığı yoktur. 

Zamanın sessizce çalıĢması onun Ģiirin ruhuna giydirdiği zamanın karĢısındaki acziyetidir. 

Bu mısralarda zamanın insanı yıpratan ve yaĢlandıran vasıfları üzerinde durulmuĢtur. 

Özellikle de mezarın zamanın geçmesine bağlı olarak kazılması, yıldırımsız ve baltasız bir 

ormanın devrilmesi gibi olaylar bizi yaĢlılığa götürür. Mısranın sonunda yıldırımsız yıkılan 

orman artık ĢimĢek olarak görülür. Bu bir anın içine sıkıĢmıĢ bir hayaldir. Tanpınar burada 

ömrün son demlerine vurgu yapmaktadır. ġiirin bu bölümünde zihinsel, görsel, nesnel ve 

hareketli imajlar kullanılmıĢtır. 

Ġmaj Türleri Ġmajın Kullanımı 

Zihinsel Ġmaj zamanı gördüm, zamanın bakıĢta ve düĢüncede hayali bozması 

Görsel Ġmaj ĢimĢek gibi bir anın uçurumu 

Nesnel Ġmaj mezar, orman, uçurum 

Hareketli Ġmaj zamanın görülmesi, ormanın devrilmesi, mezarın kazılması, hayali 

ve düĢünceyi bozmak 

  

 Tanpınar‟ın kullandığı ve iç içe geçirdiği imajlardan da hareket ederek bu bölümün 

ölüm düĢüncesine ayrıldığını söyleyebiliriz. Çünkü zamanın artık sessiz çalıĢması, ormanın 

yıldırımsız ve baltasız devrilmesi, hayalin yani rüyaların bozulması ve son olarak ölümü 

ĢimĢeğe benzeyen bir uçurum olarak tasvir edilmesi bizi bu düĢünceye götürür.    

Ben zamanı gördüm, 

DevrilmiĢ sütunları arasından 

Çok eski bir sarayın 

Alnında mor salkımlar vardı 

Ve ilahlar kadar güzeldi. 

Uçmak için kanatlanmayı bekleyen 

Yavru kuĢ gibi doğduğu kayada 

Ben zamanı gördüm çırpınırken avuçlarımda. 

 

 Bu mısralarda Tanpınar‟ın zamanı yüceltmesine Ģahit oluruz. Bunu bir yıkılmıĢ 

saray metaforuyla açıklaması ise Tanpınar‟ın geçmiĢle olan bağların koparılmasına yaptığı 

vurgudur. Bu “biz” bağlamında bir çağrıĢım değildir. Çünkü Tanpınar, ilerleyen mısralarda 
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zamanı yeni doğmuĢ bir kuĢa benzetir. Bu kuĢ uçmak için kanatlanmayı beklemekte ve 

Tanpınar‟ın avuçlarında çırpınmaktadır. Bu imajlar bize Tanpınar‟ın elinden kayan ve 

hâkim olamadığı zamanı ifade eder. Bu zaman Ģüphesiz önceki mısralarında da geçen 

zamanın ölümü ile insanın son demleri arasındaki bağlantıdır.  

Biz ki boĢ yere gerilmiĢiz anladık artık, 

Yıldızların amansız çarkına 

Ve boĢ yere sızlamıĢ kemiklerimiz, 

Bilmiyoruz Ģimdi, mevsim yaz mı, bahar mı 

Bahçelerde hâlâ güller açar mı, 

Bilmiyoruz kadınlar, kızlar, 

ġarkılar masallar var mı? 

 

 Bir keĢif yumağı hâline soktuğu bu mısralarda Tanpınar, zamanın karĢısındaki 

acziyetini “boĢ yere gerilmek” ve “boĢ yere sızlamıĢ kemiklerimiz” ifadeleri ile anlatır. 

Yıldızların çarkı nesnel imajı Tanpınar‟ın karĢısında durduğu Ģeyin zaman olduğunu bize 

gösterir. Yıldızlar zamanın habercisidirler. Gece ve gündüz onlarla devreder. Bu beyhude 

devir sonunda Tanpınar, sanat ve hayat estetiğine de yön  veren ve Ģiirine aldığı pek çok 

Ģeyin varlığını sorgulamaya baĢlar: mevsim, güller, bahar, yaz… 

Biz beyhude yere gecikenler, 

Çoktan bitmiĢ bir yolun ucunda 

Bilmiyoruz Ģimdi ıssız gecede 

Ne yapar ne eder, 

Gidip de gelmeyenler, 

Beyhude bekleyenler! 

Biz ayın çıplak arsasında 

Savrulan zaman kırıntıları 

  Nerden bilelim bunları! 

 

 “Beyhude” kelimesinin yakın anlamlı fiillerle birlikte Ģiirinde birkaç kez tekrar 

eden Tanpınar kendisini beyhude yere gecikenlerden biri olarak adlandırır. “Beyhude 

bekleyenler” zihinsel bir imajdır. Bu bekleyiĢ, zamanın, mekânın karĢısındaki insanı 

betimler. Tanpınar‟ın takındığı bedbin tavır da ömrün sonunu tasvir eder. Çoktan bitmiĢ 

yolun ucunda bekleyenler çaresizlik içindedir çünkü. Ve zaman, mekân karĢısında 
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küçülürler. Tanpınar ayın çıplak arsası nesnel imajıyla dünyayı kastetmektedir. Çünkü ay 

dünyanın uydusudur. Tanpınar‟ın sevdiği ve sığındığı bir zaman dilimi olan akĢamı 

aydınlığıyla var eder. Tanpınar bu zaman ve mekânın içinde kendi gibilere yakıĢtırdığı 

zaman kırıntıları imajıyla adeta tabula rasa gibi çıplak bir levha olan âlemde hiçbir Ģeye 

tasarruf etmemektedir.  

 

C. Musiki Kavramına Bağlı Ġmajlar 

1. Musiki ve ĠĢitsel Ġmajlar 

 Tanpınar‟ın musikiye dair dikkatlerine özellikle metnin anlam yönünü ön plana 

çıkardığımızda romanlarında daha fazla Ģahit oluruz. Bu dikkat Tanpınar‟ın gelenekle 

beslenen ve Batı‟dan etkilenmeyi de göz ardı edemeyeceğimiz bir estetiğin sonucudur. 

Tanpınar‟ın musiki anlayıĢında Yahya Kemal‟in önemli bir yeri vardır. Tahir Abacı bunla 

ilgili olarak Yahya Kemal‟in Osmanlı kültürünün dıĢladığı resim ve heykel sanatlarının 

dıĢında arayıĢa girdiğinden bu arayıĢın ona musikinin kapılarını açtığından bahsetmiĢtir. 

Bu sebeple de Tanpınar, bu noktada Yahya Kemal‟in bir devamı olmayı seçmiĢtir.
200

  

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde musiki ve iĢitsel imajlarla ilgili olarak yapacağımız 

çözümlemelerde Tanpınar‟ın da etkilendiği Ģairlerden biri olan Paul Verlaine‟nin ġiir 

Sanatı adlı Ģiirinden hareket edilebilir.  

Musiki, her Ģeyden önce musiki; 

Onun için tekli mısradan ĢaĢma. 

Kıvrak olur, erir havada sanki; 

Ağır aksak söyleyiĢe yanaĢma.
201

 

 

Verlaine‟ın Ģiir estetiğini ortaya koyduğu bu mısralarda musikinin Ģiirin birinci 

ögesi olduğuna vurgu yapılır. ġiirin musiki ahengine bağlı olması ise daha çok tekli 

                                                           
200
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201
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mısralarla oluĢmasıdır. Bu Ģiirin daha çok Ģekli ahengini ortaya çıkaran bir durumdur. 

Tanpınar bunu hem mısralarında kurduğu kelimeler arasındaki yapı ile hem de iĢitsel 

imajlarla sağlamıĢtır. Tanpınar‟ın kelime örüntüsüne verdiği önem ve iĢitsel imajlar 

sayesinde ulaĢtığı ahenk Verlaine‟nin aĢağıdaki dörtlükte yaptığı vurguyu da önceler: 

 Hep musiki, biraz daha musiki; 

 Havalanan bir Ģey olmalı mısra 

 Deli bir gönülden kalkıp gitmeli 

 BaĢka göklere, baĢka sevdalara.
202

 

 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde musiki bir nağme olur ve duyulur. Bu sebeple Tanpınar‟ın 

Ģiirlerinde musiki baĢlığı altında imajlara dayalı yapılacak bir incelemede iĢitsel imajları ön 

plana çıkarmanın gerekliliği ortaya çıkar. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde musikiyi ön plana çıkaran 

iĢitsel imajları da tıpkı diğer imaj çeĢitlerinde olduğu gibi rüya ve zamanın vurgulanmasını 

sağlayan birer terkiptir. Bu bakımdan Tanpınar‟ın Ģiirlerinde musikiyi bir tema veya 

mekanik bir öge olarak ele almaktan ziyade bir duyuĢ olarak görmek gerekir. AĢağıdaki 

örnekler Ģiirlerinde iĢitselliğin rüya ve zamana iĢitsel olma yönleriyle de musikiye bağlı 

olduğunu gösterecektir. 

 Tanpınar‟ın Ģiirinde duyuların önemli bir yeri vardır. Bunlar içinde görsellik ve 

iĢitselliğin çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı Tanpınar‟ın iĢitsel 

ögeleri imajlaĢtırmasındaki özen ve dikkat önemlidir. Baki Asiltürk Tanpınar‟ın duyuları 

Ģiirinde kullanmasıya ilgili olarak Ģunları belirtir: 

Tanpınar, sanatta „rüya‟ya ve „ebediyet‟e inanan bir Ģair olarak, sıradan 

insan duyularına derinlik ve geniĢlik kazandırmıĢ, somuttan soyuta geçerken 

zengin bir atmosfer yaratmayı bilmiĢtir. ġiirde âhengi sağlarken sesleri 

müzik haline getirmiĢ, görme duyusuyla algılanan Ģekilleri ve renkleri de 

çok büyük ve renkli bir tablo gibi Ģiirlerine taĢımıĢtır.
203
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203
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 ġiirlerinde önemli bir yer tutan su “Suyun uzaklaĢan, yaklaĢan sesi”
204

 mısralarında 

da dile geliyor. Tanpınar suyun hareketliliğinden dolayı kendisine yaklaĢıp uzaklaĢmasını 

musiki gibi algılıyor. Musiki sesten bir dalgaysa su da yaklaĢan ve uzaklaĢan sesiyle iĢitsel 

imajlarla mısralarda musikileĢiyor. Burada suyun uzaklaĢıp yaklaĢması yoluyla da görsel 

bir manzara çizen Tanpınar aynı zamanda bir rüya haline de kapı aralıyor.  

Deniz ufkunda batan güneĢ 

Ve keskin çığlığı kuĢların; 

Rabb‟im bu uğultu, bu ateĢ
205

 

 

 Mısralarda, Tanpınar‟ın Ģiirlerinde en çok kullandığı motiflerden biri olan güneĢin 

batması bir musiki nağmesi olarak mısralarda geçiyor. Bu sefer deniz ufkunda batan 

güneĢe, kuĢların çığlıkları eĢlik ediyor. Bu iĢitsel imaj güneĢin batıĢı gibi acı bir durum 

olarak “kuĢların çığlığı” imajı ile vasıflandırılıyor. Bu çığlıkların karıĢtığı güneĢin batıĢı 

sırasındaki kızıllıkta, Ģair belki suyun belki de çığlıkların uğultusunu duyuyor. Ayrıca 

manzaraya eĢlik eden “uğultu” da iĢitselliği in plana çıkarıyor.   

 “Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan”
206

 dizesinde Tanpınar, azap çeken bir 

ruhun sesini mısralarında duyar gibidir. Bu sesi duymak içinde ruhu nesneleĢtirerek 

gıcırdayan bir Ģey hâline sokuyor. Gıcırdama eylemi ve azap çeken ruh böylelikle birbirini 

tamamlayan bir musiki ve hâl oluyor. 

 Tanpınar yukarıdaki mısrada da olduğu gibi “Hasretiz bir kanat Ģakırtısına”
207

 

mısrası ve diğer Ģiirlerinde de iĢitsel ögelerle bu ögelerin nesneleri ve canlıları olan Ģeyleri 

çok iyi kaynaĢtırmıĢ bir Ģairdir. Mısralarda kanat Ģakırtısına hasret olan Ģair, bu Ģakırtının 

taĢıdığı coĢkunluğa ve hayata da hasrettir. ĠĢitsel bir imaj ve ruh hâli bu imaj vasıtasıyla bir 

araya getirilmiĢtir.  

                                                           
204
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“ġakırdayan su” 

“Güvercin bakıĢlı sessizlik bile / Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle”  

“Sesi nabzım olmuĢ hengamelerin” 

“Su sesi ve kanat Ģakırtısından / Billur bir avize Bursa‟da zaman” 

“Duyduk bir musiki gibi zamandan / Çinilere sinmiĢ Kur‟an sesini”
208

 

 

 “Bursa‟da Zaman” Ģiirinden farklı mısralardan seçtiğimiz bu örneklerde 

Tanpınar‟ın maziyi yüceltme fikrinin iĢitsel imajlar aracılığıyla verildiğini görürüz. Ġsmail 

Tunalı bunu Ģu Ģekilde ifade eder: 

Tanpınar‟ın Bursa‟da Zaman Ģiiri, bize Bursa‟yı bütün manzara ve tarihî 

nitelikleriyle tasvir eder. Bu Ģiiri okurken, bütün anlattıklarını anlarız, 

çünkü, Ģiirin mısralarının içerdiği bir anlam vardır. Ama sözlerin bu 

anlamlarının temelinde, kelimelerin fiziksel varlığı olan sesler ve tonlar 

bulunur. Bu bakımdan anlamları taĢıyan kelimelerin sesleridir; anlamlar, 

onlara dayanır.
209

 

 

 Bu mısralarda rüya, zaman ve musiki iç içe geçmiĢ asıl ortak kod ise musiki olmuĢtur. 

Suyun Ģakırdaması, sessizliğin bile çınlaması, hengâmelerin sesinin Ģairin nabzı olması, 

zamanın su sesinden ve kanat Ģakırtısından oluĢmuĢ billur bir avize olması, Kur‟an sesinin 

musiki gibi duyulması gibi ifadeler mısralarda kurucu ögenin musiki olduğunu gösterir. 

“Bursa‟da Zaman” Ģiirinde geçen iĢitsel imajlar bu bakımdan kültürel değerlere ve 

geleneğe de atıf yapmaktadır.  Burada sinesteziye değinmek yerindedir. Tanpınar burada 

mazi ve iĢitsellik arasında sinestezi yoluyla bir bağ kurmaktadır. Ses ögeleri ve mazinin 

çeĢitli unsurları bu yolla birbirini iĢitsellik ve nesneler üzerinden tamamlamaktadır. 

 

2. “Musiki” ġiirinde “Musiki” ve Ġmaj Türleri 

 Tanpınar‟ın estetiğin kurucu unsurlarından biri olan musiki, tematik bağlamda 

Ģiirleri üzerinden incelenebileceği gibi dilbilimsel bir çalıĢma olarak da düĢünülebilir. 

ĠĢitsel imajlarla ilgili tahlillere yer verildiği için bu baĢlık altında tematik bağlamda onun 

“Musiki” baĢlıklı Ģiiri inceleyeceğiz. Bu Ģiirde, anlam boyutu ile birlikte imajların 
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dünyasını da ortaya koymaya çalıĢacağız. Bu imajlar bize Tanpınar‟ın musiki aracılığıyla 

kendisinde oluĢan bazı hayallerin keĢfedilmesine de olanak sağlayacaktır. Nitekim 

Tanpınar bir musiki parçası dinlediğinde karĢısında herhangi bir manzaranın bir anda 

canlandığını kendisi de ifade eder. Kaplan da Ģiiri; musiki, his ve hayalden oluĢan bir 

terkip olarak açıklar.
210

 Bu terkip, Tanpınar‟ın Ģiirlerinde musikinin kullanımını verir. 

Bu çılgın uyanıĢ her düĢünceden 

Üst üste ve zalim, bir kader gibi, 

Bir melek uzanmıĢ siyah geceden 

Mahur sularında tutuĢtu gemi. 

 

Kimdir yıkananlar bu loĢ çeĢmede 

Tekrar doğar gibi ay ıĢığından? 

Bir altın uçurum derinleĢmede 

Ve meçhule doğru süzüldü kervan 

 

Ey bitmek bilmeyen hıncı zamanın 

Her Ģey bana karĢı kendi içimde, 

Renk ve büyüsüyle bakıĢlarının 

Musiki hâtıran gibi peĢimde.
211

 

 

 Tanpınar‟ın musikiyi yücelttiği bu mısraların ilk dörtlüğünde musikiyi çılgın bir 

uyanıĢa benzetir. Musikiye bakıĢı bu mısralarda olumsuz bir algı meydana getirir. Üst üste 

ve zalim bir kaderdir musiki. Burada musiki; “çılgın uyanıĢ” ve “üst üste zalim, bir kader” 

olarak zihinsel imajlarla tarif edilmiĢtir. Çünkü musikinin çılgın uyanıĢ ve zalim bir kader 

olarak açıklanması gerçekliğin dönüĢümüne bir örnektir. Tanpınar daha sonra bir 

olumlamaya giderek musikiyi, siyah geceden uzanan bir meleğe benzetir. Burada ise 

sembolik bir kullanım söz konusudur. Ayrıca bu meleğin yani musikinin siyah bir geceden 

uzanması ve hayatı kaplaması ise hareketli imajların kullanımına örnektir. “Mahur su” 

imajıyla musikiyi kasteden Tanpınar, musikiyi yakıcı olma vasfıyla nitelendirerek 

hayalindeki bir gemiyi musikinin Ģevkiyle tutuĢturur. Mahur su imajı burada sembolik bir 
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anlama da sahiptir. Çünkü “mahur” Klasik Türk Musikisi‟nde bir makamın adıdır. 

Tanpınar‟ın bir romanına da Mahur Beste adıyla ismini vermiĢtir. 

 Ġkinci dörtlükte Tanpınar, musikinin rüyasını görmeye devam eder. “LoĢ çeĢme” ve 

“ay ıĢığı” görsel imajı ile hayallerini derinleĢtirir. Ay ıĢığı sadece bu kullanımıyla bir imaj 

olma hüviyeti gösteremez. Fakat insanın musikinin büyüsüyle bu “ay ıĢığından doğma”  

imajı ile bu görselliği zihinsel bir imaja dönüĢtürür ve derinleĢtirir. Nitekim Tanpınar 

burada kendi hayat ve estetik dünyasının önemli bir tarafını teĢkil eden yeniden doğuĢ 

fikrini musiki ile bütünleĢtirir. LoĢ bir çeĢme olan musikinin sularından yıkananlar ay 

ıĢığında sanki yeniden doğmaktadırlar. Bu bakımdan mısralar görsellikle 

zenginleĢtirilmiĢtir. Ġlk mısrada sorduğu “Kimdir yıkananlar?” sorusuna son mısrada 

“kervan” yanıtı ile cevap verir. Dolayısıyla müsikide yıkanan bir insan topluluğundan söz 

edilebilir. Musiki kervanı diyebileceğimiz bu topluluk derinleĢen altın bir uçuruma 

süzülmektedir. ġüphesiz Tanpınar‟ın musikinin büyüsü ile derinleĢen uçurumu “altın” 

nesnesi ile tarif etmesi tesadüfi değildir. Musikiden aldığı zevkle daldığı bu hayal, onu en 

değerli madenlerin olduğu fakat “uçurum” olarak da tarif ettiği bir hayale sürükler. Bu 

bakımdan musikiden doğan bu hayali yücelttiği gibi “uçurum” da yüceltmektedir. Çünkü 

bu uçurum derinleĢmede yani sonsuzluğa doğru gitmektedir. Tanpınar nasıl rüyada ve 

zaman anlayıĢında sonsuzluğa ermek istiyorsa musikide de sonsuzluğu istemektedir. 

Çünkü “meçhul” ifadesi aynı zamanda bilinmezliği ve sonsuzluğu anlatmak için kullanılır. 

Bu bakımdan meçhule süzülen bu kervanlar sembolik bir mahiyet arz eder. ġiirde insanı 

temsil etme özelliğiyle ortaya çıkar.  

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde genellikle iç içe olan rüya, zaman ve musiki son dörtlükte de 

dikkatimizi çeker. Tanpınar zamana seslenerek onun karĢısındaki acziyetini dillendirir. 

Mısralarda görülen ise bir huzursuzluk hâlidir. Nitekim ilk mısralarda da bu huzursuzluğa 
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Ģahit olmuĢtuk. Tanpınar özellikle musiki ve zamana bağlı olarak bu huzursuzluğu ileri 

götürür. Kaplan bunu musikinin Ģu yapısıyla açıklar: “Her an değiĢen musiki, denilebilir ki 

zamanın ta kendisidir. Zamanın dıĢına çıkmak, güzel ve ebedî bir Ģeklin içinde huzur ve 

saadete kavuĢmak isteyen Tanpınar‟da musiki, bir huzursuzluk duygusu uyandırıyor.”
212

 

Bu huzursuzluğu Tanpınar, ileri vardırarak sadece zamanın değil her Ģeyin kendisine zıt 

olduğunu belirtir. Mısraların sonunda ise zamanın ardında bıraktığı her Ģey tıpkı hayatını 

da kaplayan musiki gibi Tanpınar‟ın peĢindedir. Musiki Ģiirin sonunda zihinsel bir imaj 

olarak karĢımıza çıkar. Burada da Tanpınar‟ın aslında en temel sanat anlayıĢlarının 

zihinsellik üzerine kurgulandığını bir kez daha görürüz. Musikinin personanın sevgilisinin 

hatırası gibi peĢinde olması ile zihinsellik ön plana çıkarılır. Ayrıca “peĢinde olmak” 

fiiliyle bu zihinsellik estetik bir yapı olarak dinamikliğe büründürülmüĢtür. 
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SONUÇ 

 

 Tanpınar‟ın eserlerinde onun zihniyet dünyasının, sanat ve hayata bakıĢının estetik 

bir yansıması olarak imajlara sıklıkla tesadüf ederiz. Tanpınar‟ın Ģiir estetiğinde 

nesirlerinden farklı olarak en fazla dikkat çeken unsur imajist tavrıdır diyebiliriz. Bu tavır 

genellikle Tanpınar‟ın hayat ve estetik görüĢlerinin üzerine inĢa edilmiĢtir. Bu sebeple 

onun bu Ģiir estetiği özellikle rüya, zaman ve musiki algılarına bağlı olarak geliĢmektedir. 

Bu üç algı genellikle rüya düĢüncesine bağlı olarak geliĢir ve çeĢitlenir. Bu tespitin çeĢitli 

araĢtırmacılar tarafından ortaya konulduğunu belirtmekle birlikte biz de “rüya” bahsinde 

bununla ilgili meselelere değindik. 

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde kullanılan imajlar genel olarak değerlendirildiğinde göze ilk 

çarpan Ģey imaj kullanımın belli imajlar üzerinden sürekli tekrar etmesidir. Bu rüya, zaman 

ve musiki algısına bağlı olarak ortaya konmuĢ bir yapıdır. Tanpınar‟ın imaj kullanımında 

ortaya çıkardığı bu disiplin Ģekle verdiği önemle de açıklanabilir. Bu disiplin Tanpınar‟ın 

Ģiirlerinde kurucu bir unsur olarak tematik bağlamda rüyanın imaj bağlamında ise zihinsel 

imajların kullanımını ortaya çıkarmıĢtır. Diğer imaj çeĢitleri zihinsellikten hareketle oluĢan 

estetik parçalardır. Çünkü Tanpınar‟ın rüya, zaman ve musiki algılarını Ģiirlerine sokması 

ancak zihinsel bir oluĢum sürecinde gerçekleĢebilirdi. Bu bakımdan nasıl bu algılar 

eserlerinde iç içe geçen bir mahiyette iseler Tanpınar‟ın imajları da zihinsel imajların ön 

plana çıkarıldığı bir iç içeliğe sahiptir. Tanpınar‟ın imajları tekrar ve iç içe geçme 

özelliğine sahip olma nitelikleriyle birbirlerine dönüĢebilen imaj vasfına sahiptir. Bunun 

sonucunda Tanpınar‟ın imajlarının katmanlanan bir yapı arz ettiği görülür. 
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  Onun rüya, zaman ve musiye dair olan estetik algısı öncelikle zihni bir mesele 

olarak karĢımıza çıkar. Nitekim Tanpınar bu yönüyle sadece edebiyatçıların değil 

felsefecilerin ve psikologların da üzerinde çalıĢtığı bir Ģairdir. Tanpınar‟ın Ģiirlerinde yer 

alan bu zihinsellik onun dıĢ dünyada karĢılaĢamayacağız bir zihni boyutu ön plana 

çıkarmasını sağlamıĢtır. Nitekim her bir imaj öncelikle zihinsel bir oluĢumun eseridir. Bu 

zihinselliği Ģiirlerinde özellikle de rüyanın kurucu vasfını ön plana çıkararak zaman 

algısıyla da ilintilendirmiĢtir.  

 Tanpınar‟ın Ģiirlerinde yer alan zihinsel imajlar, genellikle nesnelleĢmiĢtir. Bunu 

nesnel imajlar vasıtasıyla yapan Tanpınar‟da bu bakımdan zihinsellik ve nesnellik iç içedir. 

Bu yapısal düzen Ģiirlerinde zihinsellikten nesnelliğe nesnellikten zihinselliğe Ģeklinde bir 

geçiĢin örneği olarak da karĢımızda durmaktadır. Tanpınar‟ın Ģiirlerindeki nesneler zihinsel 

bir nesne olarak durmaktadırlar. Çünkü Tanpınar, Ģiirlerinde somut bir nesneyi 

soyutlaĢtırarak nesnenin zihinsel dünyasına vurgu yapar. ġüphesiz Tanpınar‟ın zihinsel 

imajları ön plana çıkararak oluĢturduğu bu estetik onun yönelimlerinden, çevresinden 

bağımsız olarak gerçekleĢmemiĢtir. Gerçekliğin dönüĢümü Ģairin zihniyet dünyasından 

bağımsız değildir. Tanpınar‟ın bu süreçler sonunda ulaĢtığı Ģey, anlam boyutunu özellikle 

ön plana çıkararak imajlar vasıtasıyla zihin ve nesne arasında bir irtibatlandırmayı 

Ģiirlerinde ön plana çıkarmasıdır. Bu zihinsel süreç anlam ve okuyucu arasında iletiĢimsel 

bir yapı olarak nesneler yardımıyla dile gelir.  

 Tanpınar‟ın rüya, zaman ve musikiye dönük zihinsel algısının imaj kullanımlarında 

bir baĢka yönü daha dikkati çeker. Bu da Tanpınar‟ın Ģiirlerinde yer alan özellikle rüya ve 

zaman algısının gerçek dünyada karĢımıza çıkacak bir vasfa büründürülmesidir. Tanpınar 

nesnelleĢtirdiği bu algıları imaj tanımı içine önemli yeri olan görsellikle de süsler. 

Tanpınar‟ın Ģiirlerinde en fazla kullandığı imajlardan biri de görsel imajlardır. Tanpınar‟ın 
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çocukluk anılarından beri karĢımıza çıkan bu görsel dikkati Ģiirlerinde imajlar vasıtasıyla 

dile gelmiĢtir. Bu Tanpınar‟ın Kaplan‟ın tabiriyle “visuel” bir bakıĢ açısına sahip 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tür imajlarda Tanpınar‟ın sembolistlerden gelen 

empresyonist tavrını net bir Ģekilde görmek mümkündür. Görsel imajlar Ģiirlerinin 

genellikle tamamına yayılmıĢtır. Özellikle Ģiirlerinde deniz manzarası, ufuk gibi tabiata ait 

görselliklerin önemli yer tuttuğu görülür. Bu bakımdan onun Ģiiri bir peyzajı andırır. 

 Tanpınar Ģiirlerinde dinamik unsurlara da yer veren bir estetiğe sahiptir. Zihinsel, 

nesnel, görsel ve hareketli imajlar Ģiirlerinde imaj sistemini oluĢturan en önemli ögelerdir. 

Tanpınar‟ın bu imajları kullanmasının nedeni hayat ve sanat estetiğini oluĢturan zihinsel 

algının Ģiirde imgesel bir söyleme dönüĢmesidir. Bunu imaj gibi sınırları çok da net belli 

olmayan bir Ģiir estetiği ile sağlamıĢtır. Tanpınar‟ın imaj dünyasının en önemli kullanımları 

olan bu imajlar sayesinde zihinsel olan rüya ve zaman algısı nesnelleĢmiĢ, görselleĢmiĢ ve 

hareketli imajlar vasıtasıyla dinamik bir yapıya bürünmüĢtür. 

 Tanpınar‟ın sadece Ģiirlerinde değil özellikle nesirlerinde karĢılaĢtığımız musiki 

algısı ise karĢımıza iĢitsel imajlar vasıtasıyla çıkar. Bu bakımdan musikinin anlamından 

ziyade iĢitsel ögelerle Tanpınar musikiyi yüceltmiĢtir diyebiliriz. Bu bakımdan Tanpınar‟ın 

Ģiirinde sesin de çok önemli bir yeri vardır. Bu ses dilin Ģiirselliği bakımından hem imaj 

hem de anlam boyutuna bir gönderme yapar. 

 Tanpınar‟ın imaj kullanımı tıpkı kelime kadrosundaki sadelik ve kararlılık gibi belli 

bir disiplinle iĢlenmiĢtir. Bu zihinsellik Ģiirlerinde yine imajlar vasıtasıyla nesnelleĢerek 

reel dünyadaki yerini almıĢ. Bu donuk nesneler görselleĢtirilmiĢ ve son olarak dinamik bir 

yapıya büründürülmüĢtür savını ortaya koyabiliriz. Burada da karĢımıza estetik birer algı 

olan rüya, zaman ve musikinin imajlar bağlamında bir dönüĢüm(transformation) yaĢadığını 

belirtebiliriz. 



113 

 

 

KAYNAKÇA 

 

1. Akgül, Alphan. Anlamın Sesi-Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği. Ġstanbul: Dergâh 

Yayınları, 2014.  

2. Alptekin, Turan. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bir Kültür Bir İnsan. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 

2001. 

3. Artun, Ali(Derleyen ve Sunan). Sanat Manifestoları. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2011. 

4. Asiltürk, Bâki. 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası. Ġstanbul: Toroslu Kitaplığı, 2006. 

5. Asiltürk, Baki. “Parçalılıktan Bütünlüğe Bir Ġdealar Tablosu Her ġey Yerli Yerinde”. 

Toplumbilim. S. 20, 2006.  

6. Asiltürk, Baki. “Tanpınar‟ın ġiirinde Duyular”. Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi 

Tanpınar. Haz. Sema Uğurcan, Ġstanbul: Kitabevi, 2003.  

7. Aydın, Mehmet. “Kayıp Zamanın Ġzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar. Ankara: Doğu Batı 

Yayınları, 2010.  

8. Balcı, Yunus. Tanpınar: Trajik Bir Şair ve Şiiri. Ġstanbul: 3F Yayınevi, 2008. 

9. Bayrav, Süheyla. “Göstergebilimsel Uygulamalar”. Dilbilim I. Ġstanbul: Hüsnütabiat 

Basımevi, 1976. 

10. Bülbül, Melik. İmgesel iletişim. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2005. 

11. Caudwell, Christopher. Yanılsama ve Gerçeklik. Çev. Mehmet H. Doğan. Ġstanbul: Payel 

Yayınevi, 1974.  

12. CoĢkun, Betül. “Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın Poetikasının Temel Yapı TaĢı Olarak Rüya”. 

Dil ve Edebiyat AraĢtırmaları Dergisi 1, 2010. 



114 

 

13. CoĢkun, Betül Karakurt. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Rüyalar. Yüksek Lisans 

Tezi. Fatih Üniversitesi SBE. (DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Ali Yıldız). 2004. 

14. Dellaloğlu, Besim F., Ahmet Hamdi Tanpınar: Modernleşmenin Zihniyet Dünyası. Haz. M. 

Said Aydın, Ġstanbul: Kapı Yayınları, 2012.  

15. Ellul, Jacgue. Sözün Düşüşü. Çev. Hüsamettin Arslan. Ġstanbul: Paradigma Yayınları, 

1998. 

16. Eskin, ġerif. Zaman ve Hafızanın Kıyısında. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2014. 

17. Norman Friedman. “Ġmge”. Kitap-lık 74, 2004.   

18. Geçtan, Engin. Psikanaliz ve Sonrası. Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 1996. 

19. Gombrıch, E. H.. Sanatın Öyküsü. Remzi Kitabevi: Ġstanbul, 2002. 

20. HaĢim, Ahmet. Piyâle. Haz. M. Fatih Andı-Nuri Sağlam. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 

2005. 

21. Jung, Carl Gustav. Dört Arketip. Çev. Zehra Aksu Yılmazer. Ġstanbul: Metis Yayınları, 

2003. 

22. Jung, Carl Gustav. Analitik Psikoloji. Çev. Ender Gürol. Ġstanbul: Payel Yayınevi, 1997.  

23. Kaplan, Mehmet. Tanpınar’ın Şiir Dünyası. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2013. 

24. Karaalioğlu, Seyit Kemal. Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü. Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka 

Kitabevleri, 1983.  

25. Kefeli, Emel. Edebiyat Coğrafyasında Akdeniz. Ġstanbul: 3 F Yayınevi, 2006. 

26. Kefeli, Emel. “Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın ġiirlerinde Renklerin Dili: Beyaz ve Mavi”. 

Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar. Haz. Sema Uğurcan. Ġstanbul: 

Kitabevi, 2003. 

27. Kemal, Yahya. Kendi Gök Kubbemiz. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.  



115 

 

28. Kolcu, Ali Ġhsan. Zamana Düşen Çığlık, Tanpınar’ın Şiirinin Epistemolojik Temelleri ve 

Tanpınar’ın Şiir Estetiği. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002. 

29. Komisyon. Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü. Ġstanbul: Arı Matbaası, 1948. 

30. Okay, Orhan. Bir Hülya Adamının Romanı-Ahmet Hamdi Tanpınar. Ġstanbul: Dergâh 

Yayınları, 2010. 

31. Orhanoğlu, Hayrettin. “Sanat Eserinde Ġmgecilik ve Edip Cansever‟in ġiirinde Gerçeküstü 

Ġmgeler” (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi), 2010.  

32. Parlatır, Ġsmail. Deyimler. Ankara: Yargı Yayınevi, 2008.  

33. Paz, Octavio. Yay ve Lir I. Çev. Ömer Saruhan. Ġstanbul: Armoni, 1991.  

34. Sakaoğlu, Saim. 101 Anadolu Efsanesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989. 

35. ġahin, Ġbrahim. Ahmet Hamdi Tanpınar (Haz ve  Günah-Bir Tanpınar Yorumu). Ġstanbul: 

Kapı Yayınları, 2012. 

36. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Bütün Şiirleri. Haz. Ġnci Enginün. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 

2010. 

37. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Ders Notları. Haz. Abdullah Uçman. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 

2013. 

38. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Edebiyat Üzerine Makaleler. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 1977. 

39. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Yahya Kemal. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 1982. 

40. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Yahya Kemal. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2005. 

41. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2014. 

42. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Huzur. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2002. 

43. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Edebiyat Dersleri. Haz. Abdullah Uçman. Ġstanbul: Dergâh 

Yayınları, 2013. 



116 

 

44. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Yaşadığım Gibi. Haz. Birol Emil. Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 

2013. 

45. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Beş Şehir. Ġstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1969. 

46. Tanpınar, Ahmet Hamdi. Tanpınar’ın Mektupları. Haz. Zeynep Kerman. Ġstanbul: Dergâh 

Yayınları, 1992. 

47. Tunalı, Ġsmail. Sanat Ontolojisi. Ġstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1971. 

48. Tükel, RaĢit. “DüĢlerin Yorumu Üzerine”. Psikanaliz Yazıları. Ġstanbul: Bağlam Yayınları, 

2000. 

49. Üstünova, Mustafa ve Çanaklı, Levent Ali. “Tanpınar‟da Sonsuzluk”. U.Ü. Fen-Edebiyat 

Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 7, 2004/2. 

50. Yavuz, Hilmi. Dilin Dili. Ġstanbul: Arma Yayınları, 1991. 

51. Yazıcı, Tahsin. “DerviĢ”. DĠA 9, 1994. 

52. Wellek, Rene ve Warren, Austın. Edebiyat Teorisi. Çev. Ömer Faruk Huyugüzel. Ġzmir: 

Akademi Kitabevi, 1993.  

53. Zimmermann, Hans Dieter. Yazınsal İletişim. Çev. Fatih TepebaĢılı. Konya: Çizgi kitabevi, 

2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

ÖZGEÇMĠġ 

Adı, Soyadı FATĠH YEġĠL  

Doğum Yeri ve Yılı ÜSKÜDAR 1986 

Bildiği Yabancı Diller ĠNGĠLĠZCE  

   

Eğitim Durumu BaĢlama - Bitirme Yılı Kurum Adı 

Lise    

 

Lisans    

 

Yüksek Lisans    

 

Doktora    

 

ÇalıĢtığı Kurum (lar) BaĢlama - Ayrılma Yılı ÇalıĢılan Kurumun Adı 

                                 1.    

 

                                 2.    

 

                                 3.    

 

Üye Olduğu Bilimsel ve 

Mesleki KuruluĢlar 

 

Katıldığı Proje ve 

Toplantılar 

 

Yayınlar:  

 

 

 

 

 

Diğer:  

ĠletiĢim (e-posta): yslfatih@gmail.com 

Tarih 

Ġmza 

Adı Soyadı 

 

 

   


