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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının 

bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını 

beyan ederim. 
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                                                   ÖZET 
 

 Behçet Necatigil’in oluşturduğu şiir-hikâye kavramı, iyi bir şiir ile hikâye 

türünün biçimsel özelliklerini kaynaştırarak yeni bir tür oluşturmayı amaçlayan bir 

fikirdir. Necatigil için şiir-hikâye kavramının temeli şiirdir ve bünyesinde iyi bir şiir 

barındırmayan bir eser, hikâye türünün özelliklerine sahip olsa bile şiir-hikâye olamaz. 

Necatigil bu tür eserleri manzum hikâye olarak nitelendirir. 

 Biz bu çalışmamızda, Necatigil’in öne sürdüğü şiir-hikâye kavramını, şiirdeki 

hikâyenin sadece hikâye türünün biçimsel özelliklerinin şiirde uygulanmasıyla değil, 

imge aracılığıyla da oluşturulabileceğini öne sürerek genişletmeye çalışacağız. 

Amacımız, Necatigil’in şiir-hikâye kavramını reddetmek değil, onu genişletmek ve 

şiirdeki hikâyenin araştırılmasıdır.  

 Tezimizde ilk olarak, şiir-hikâye kavramı açıklanacak ve ardından Necatigil’in 

önerilerine uygun şiirler örnek olarak verilecektir. Bunların ardından, şiirde imgelerin 

de hikâyeyi oluşturabileceğini belirten fikrimiz açıklanacak ve örnekler gösterilecektir. 

Tezimizin giriş bölümünde, şiirdeki hikâyeyi oluşturan imge kavramı açık bir şekilde 

anlaşılabilmesi için açıklanacaktır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Şiir-Hikâye, Hikâye, İmge. 
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                                           ABSTRACT  
 

The concept of narrative-poetry created by Behçet Necatigil is an idea that aims 

to create a new genre by combine the formal features of the story genre with a good 

poem. For Necatigil, the basic main factor of the concept of narrative-poetry is poetry, 

and a work that does not contain a good poem cannot be a narrative-poetry even if it has 

the characteristics of the story genre. Necatigil describes such works as stories in verse. 

In this study, we will try to expand the concept of narrative-story proposed by 

Necatigil, by suggesting that the story in poetry can be created not only by applying the 

formal features of the story genre, but also through the image. Our aim is not to reject 

Necatigil's concept of narrative-poetry, but to expand it and to investigate the story in 

poetry. 

In our thesis, firstly, the concept of narrative-poetry will be explained and then 

poems will be given as examples according to Necatigil's suggestions. After that, we 

will argue that images in poetry can also create stories and give examples to explain 

this. In the introduction part of our thesis, the concept of the image that constitutes the 

story in the poem will be explained in order to be clearly understood. 

 

Keywords: Narrative-poetry, Story, İmagery. 
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1. Giriş 
 

Behçet Necatigil, Garip akımının etkisinde yazdığı ilk şiirlerinin sonrasında, özellikle 

Dar Çağ ile birlikte dönemin şiir akımlarından bağımsız kendi şiir örneklerini 

oluşturması yönüyle Türk şiiri için önemli bir şahsiyettir. Onun kendine özgü bir 

anlayışla oluşturduğu şiirlerinin yanı sıra Behçet Necatigil, edebiyat tarihi ile ilgilenmiş 

ve bu konu ile ilgili önemli tespitlerde bulunmuştur. Biz bu yazımızda, Necatigil’in 

şairlik yönünü değil, onun edebiyat tarihçisi yönüyle öne sürdüğü şiir-hikâye kavramını 

inceleyeceğiz. Bu yazımızda kullanacağımız ana kaynak olan Behçet Necatigil’in 

“Şiirimizde Hikâye” başlıklı yazısı, onun şiir-hikâye kavramı hakkındaki görüşlerini 

birinci ağızdan anlatması yönüyle içermektedir.1 

 İlk olarak, şiirdeki hikâye ve imge kavramından bahsetmemiz gerekir. Şiir ve 

hikâye, edebiyatın iki farklı türü olduğu için biçimsel olarak birbirinden farklıdır. 

Önümüzdeki bölümde de göreceğimiz gibi Behçet Necatigil, bir şiirin şiir-hikâye olarak 

tanımlanabilmesi için hikâye türünün bazı biçimsel özelliklerinin şiirde uygulanması 

gerektiği düşüncesindedir. Bizim bu tezimizdeki amacımız, hikâye türünün biçimsel 

özelliklerini şiirde uygulamadan, şiirin içinde, kendi bünyesinde barındırdığı 

özelliklerin yardımıyla bir hikâye oluşturulabileceğini kanıtlamaktır. Bunu 

kanıtlayabilmek için bizim fikrimize göre şiirdeki anlatının temelini oluşturan imgeleri 

çözümlemeye çalışacağız.  

 Şiirdeki imge dediğimiz zaman neyi açıklamak istediğimizi dile getirmeden 

önce, şair ile şiir arasındaki ilişkiden bahsetmemiz gerekir. İlk olarak bize göre, şairin, 

                                                           
1 Behçet Necatigil, “Şiirimizde Hikâye”, Bütün Eserleri (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013) s.1821 
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şiiri oluşturmadaki ilk aşaması dış dünya ve algıdır. Şair, dış dünyadan özümsediği 

izlenimleri ya da düşünceleri şiirleştirmek için zihninde çözümler. Bu çözümleme 

esnasında, düşüncelerini şiirleştirmek için aklına gelen ilk kelimeler, şiirin bütününe ve 

anlatısına hizmet eden ve onunla ortak olan kelimelerdir ve bize göre bu kelimeler 

şiirdeki imgeleri meydana getirir. Bu kelimelerin, bizim fikrimize göre imge olarak 

nitelendirilmesinin sebebi, şairin anlatmak istediği anlatıyı güçlendirebilecek ve bu 

anlatıyı kendi içinde özetleyebilecek özellikte kelimeler olmalarıdır. Bize göre imgeler, 

şiirdeki anlatımı destekleyen ve şiiri okuyucunun zihninde canlandıran en küçük 

parçaları temsil ettikleri ve hikâyeyi destekledikleri için şiirdeki hikâyenin 

oluşturulmasında önemli bir unsurdur. İmgelerin şiirdeki anlamı ve bütünlüğü 

desteklediğini söylememizin sebebi ise, şair tarafından düşüncenin şiirleşmesi için ilk 

aşamada tasarlanan ve şiirdeki düşünceyi taşıyan kelimeler olmalarıdır. Bu konuyu 

açıklığa kavuşturmak için diyebiliriz ki, şiir içerisinde şiirin gerek kurgusal gerekse 

edebi yönden gelişebilmesi için anahtar kelimeler vardır. Bu anahtar kelimelere imge 

dememizin bir diğer sebebi, imgelerin ortak kullanılmasıyla oluşan şiirin bütünlüğü ve 

bu bütünlükten bir hikâye doğmasıyla birlikte, şairin bu eylemi şiirin arka planında 

işlemesidir. 

 Şiirdeki hikâyenin imgeler aracılığıyla oluşturulabileceğini düşünmemizin genel 

olarak sebebi, şiir ile şair arasındaki ilişkidir. Az önce bahsettiğimiz gibi şair, anlatmak 

istediği düşünceyi şiirdeki anlam bütünlüğünü sırtlayan imgelere yükler ve bu imgeler 

şiirin hikâyesini, yani şairin ne anlatmak istediğini okuyucuya aktarır. Şiirdeki imgeler, 

parça parça birleşerek şiirin bütünselliğini oluşturur ve bu bütünsellik, okuyucunun 

algısında bütün bir görüntü olarak ortaya çıkar. İşte imgelerin birleşmesiyle oluşan bu 

bütün görüntü, bünyesinde barındırdığı düşünce ve anlatı sebebiyle bize göre şiirdeki 
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hikâyedir. Hikâye türünün biçimsel özellikleri şiirde uygulanmasa bile, şair ve şiir 

ilişkisini imgeler aracığıyla irdeleyerek, şiirde hikâye türünden bağımsız bir hikâye, 

yani şairin oluşturduğu düşünsel anlatıya ulaşabiliriz. Bize göre bu düşünsel anlatı, 

Behçet Necatigil’in şiir-hikâye kavramından ayrı olarak düşünecek olursak, şiirdeki 

hikâyedir. 

 

2. Behçet Necatigil’in Şiir-Hikâye Kavramı  
 

İlk olarak Behçet Necatigil’in görüşleriyle hareket ederek, onun oluşturduğu şiir-hikâye 

kavramı ile ilgili bilgi sahibi olmamız gerekir. Necatigil’in “Şiirimizde Hikâye” adlı 

yazısındaki fikirlerinden hareket edecek olursak, Necatigil, sanat eserini bir gerçeği ya 

da düşü yansıtan bir ayna olarak görür. Hikâye, gerçek ile düşü anlatan bir yazıdır. 

Ancak Necatigil’e göre bir esere hikâye diyebilmemiz için, eserde kişiler, olay ve olayın 

geçtiği bir yer olmalıdır ve olay bir çekişmeden, iki kuvvetin karşılaşmasından 

doğmalıdır. Bu doğrultuda, Necatigil’e göre bir şiirin hikâye türüne yaklaşabilmesi için 

bünyesinde her ne kadar birbirine uzak gözükürse gözüksün, birbirlerine bağlı 

yaşantıları anlatması gerekir. Necatigil, bahsettiği gibi bir edebi türün edebiyat 

kitaplarında mevcut olmadığını ama ileriki zamanlarda böyle bir türün edebiyat 

kitaplarında bahsedilmesini umduğunu belirtmektedir.2 Görüşlerinden hareketle 

söyleyebiliriz ki Necatigil, bahsettiği şiir-hikâye kavramının manzum hikâyelerde 

kullanılanın aksine hem şiir sanatını iyi bir ölçüde kullanarak hem de bu sanata hikâye 

türünün biçim özelliklerini de ekleyerek şiir-hikâye türüne ulaşmayı hedefler. Öyle ki 

Necatigil, hikâyeye yakınlaşmış bir şiir tasavvur ederken, hikâyelerin içerisinde 

                                                           
2 Necatigil, Bütün Eserleri, s.1821 
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barındırdığı karakterler ve onların başından geçen birbirine bağlı olaylar bütününü 

şiirde uygulamak ister. 

 Behçet Necatigil’e göre, Tanzimat edebiyatına kadar, şiir-hikâye kavramına 

uygun sayılabilecek eserler halk destanlarıdır.3 Ancak halk destanlarını, belli bir 

hikâyeyi nazımla yazma yoluna giriştikleri için ve bünyesinde iyi bir şiir 

yaratamadıkları için, onları şiir-hikâye olarak değil de manzum hikâye olarak 

nitelendirir. Bu konuya sonra tekrar döneceğiz. Aynı bölümde Necatigil, Tanzimat 

edebiyatında ilk kez şiir-hikâye diyebileceğimiz örneklerin Abdülhak Hâmid’de 

görüldüğüne işaret eder. Necatigil, Hâmid’in Belde yahut Divaneliklerim adlı eserindeki 

bazı şiirlerin, Hâmid’in yaşadığı Paris serüvenlerinin hikâyesini bazı şiirlerinde iyi bir 

şekilde anlattığı için bu türdeki şiirlerinin şiir-hikâye olarak tanımlanabileceğini söyler. 

Bunun ardından Necatigil, Servet-i Fünun döneminde Tevfik Fiktet’in “Balıkçılar” 

şiirinin, bu çağın en güçlü ve Türk edebiyatının ilk olgun şiir-hikâyesi olduğunu belirtir. 

Behçet Necatigil’in bu şiiri neden olgun bir şiir-hikâye olarak nitelendirdiğini 

kavramak, onun şiir-hikâye kavramını açıkça anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu 

doğrultuda, Necatigil’e göre “Balıkçılar” şiirinde şiir-hikâye kavramı açısından ilk göze 

çarpan unsur, şiirin içerisinde hikâye ve roman gibi türlerde bulunan serim, düğüm ve 

çözüm evrelerinin bulunmasıdır. Buradan anlaşılıyor ki Necatigil, hikâye türünün 

biçimsel özelliklerini şiir-hikâyeye ulaşabilmek için şiirde uygulamak ister. Necatigil 

için bu şiirdeki şiir-hikâye kavramını teşkil eden önemli bir diğer unsur ise, şiirdeki 

karakterlerin hikâyesinin ya da taşıdıkları ruh hâllerinin konuşmalarla tasvir edilmesidir. 

                                                           
3 Necatigil, Bütün Eserleri, s.1822 
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Bu sayede, karakterlerin heyecanlarını ve duygularını belli eden konuşmaların 

yardımıyla okuyucu, şiirdeki hikâyeyi anlayabilir ve çözümleyebilir. 

Tevfik Fikret’in “Balıkçılar” şiiri, bünyesinde şiirsel bir anlatıma sahip olması 

ve aynı zamanda hikâye türünün biçimsel özelliklerini de taşıması sebebiyle bir şiir-

hikâyedir. Necatigil, Tevfik Fikret’ten sonra Mehmet Akif Ersoy’un da bu yoldan 

yürüdüğünü, “Küfe” adlı şiirinin bir şiir-hikâye olmaya yaklaştığını, ancak şiir dışı 

birçok basitlikten, uzatmalardan ve ölçüsüzlüklerden korunamaması, duygu ve düşünce 

derinliğini sağlayamaması sebebiyle şiir-hikâyeden çok bir manzum hikâye olarak 

nitelendirilebileceğini belirtir.4 Aynı bölümde, Mehmet Emin Yurdakul’un da Âkif gibi, 

manzum hikâye geleneğini sürdürdüğünü belirtir ve buna örnek olarak da onun “Kesildi 

mi Ellerin” şiirini gösterir. Öyle gözüküyor ki Necatigil için, bir şiirin şiir-hikâye 

formuna ulaşabilmesi için şiirselliğinin de kuvvetli olması gerekmektedir. Nitekim 

Necatigil’in belirttiği gibi, Mehmet Âkif Ersoy ve Mehmet Emin Yurdakul, eserlerinde 

hikâyeyi oluşturmalarına rağmen eserlerine şiirin rüzgârını katmadıkları için, sadece 

hikâyeyi bulmuşlardır, şiiri değil.5 

Behçet Necatigil, aynı bölümde, Mehmet Âkif’in ve Mehmet Emin Yurdakul’un 

manzum hikâyelerine nazaran, tam anlamıyla bir şiir-hikâye olan Yahya Kemal’in 

“Mahurdan Gazel” adlı şiirini örnek olarak gösterir. İlk olarak bize göre, bu şiirde şiir-

hikâye kavramına uygun olarak eylem ve eylemin sürekli olması, hikâyenin buna bağlı 

olarak sıra sıra ve birbirine bağlı bir şekilde ilerlemesi göze çarpmaktadır. Öyle ki, 

şiirdeki hikâye her ne kadar çok kısa bir anı, yani âşığın sevgilisin gördüğü andaki 

duygularını ve sevgilinin kısa bir yolculuğunu anlatmasına rağmen, şair bu duyguyu 

                                                           
4 Necatigil, Bütün Eserleri, s.1828 
5 Necatigil, Bütün Eserleri, s.1830 
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eylem ile ve olayların birbirleriyle bağlantılı oluşuyla destekleyerek şiiri hikâyeye 

yaklaştırır. Necatigil ise, bu şiirdeki şiir-hikâyenin Lale devrinin zevkli sefalı, eğlenceli 

gezmelerini hikâye etmesi ve okuyucuya sezdirmesi yönüyle oluşturulduğunu belirtir. 

Bu hikâyenin yanı sıra, Mehmet Âkif ve Mehmet Emin Yurdakul’un eserlerinde 

gördüğümüz manzum hikâyelere kıyasla “Mahurdan Gazel” iyi bir şiir olduğu için, bu 

eserin şiir-hikâye olarak tanımlanması gerektiğini ifade eder.6 

Yine bir Yahya Kemal örneğiyle devam eden Necatigil, bu kez onun “Ses” adlı 

şiirini şiir-hikâye olarak nitelendirir ve şiirin ilk beytinin kısa olmasına karşın uzun bir 

hikâye sunduğunu belirtir:  

 

Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum 

Ya rab hele kalb ağrılarım durdu diyordum. 

 

 Bu beyit, Necatigil’e göre kısa olmasına karşın içerisinde bir hikâye barındırır 

ve aşktan kurtuluşu hikâye eder. 7 Burada asıl dikkat edilmesi gereken konu, bu şiir 

aracılığıyla Behçet Necatigil’in şiir-hikâye kavramını genişletmesidir. Necatigil’e göre 

bu şiirdeki hikâye, aradan geçen zaman sonrasında unutulmuş bir anı olarak değil, tam 

anlamıyla o günün şartlarıyla hikâye ediliyormuş gibi, olayların eksiksiz ve doğrudan 

anlatılması yönüyle kurulmaktadır. Anlaşılıyor ki Necatigil, şiirdeki hikâyenin bir bütün 

oluşturmasını, eksiksiz bir şekilde anlatılmasını ve araya başka nedenler girmeden 

gerçekçi bir şekilde okuyucuya aktarılmasını istemektedir. 

Aynı bölümde Necatigil, günümüz şiirinde şiir-hikâyenin başlıca iki tipte ortaya 

çıktığını, birinci tipteki şiirlerin doğrudan doğruya kesintisiz, olayların sırasını 

                                                           
6 Necatigil, Bütün Eserleri, s.1831 
7 Necatigil, Bütün Eserleri, s.1832 
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bozmadan, bir hayatı olduğu gibi verme şeklinde olduğunu, ikinci tipteki şiirlerin ise bir 

duygunun dekorunu yer yer vererek, yaratılan psikolojik havadaki dramatik öğelerin 

varlığını belli ederek oluştuğunu belirtir.8 Cahit Külebi’nin “Esma’nın Hikâyesi” adlı 

şiirini birinci tipteki şiir-hikâye türlerine örnek olarak gösterir. Necatigil’e göre, bu şiir 

bir kızın alınyazısını hikâye eder. Bu şiirin Mehmet Âkif ve Mehmet Emin Yurdakul’un 

şiirleri gibi bir manzum hikâye sayılamayacağını, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal 

örneklerinde de olduğu gibi, şiirselliği yüksek olduğu için bu şiirin şiir-hikâye olarak 

tanımlanması gerektiğini ifade eder. İkinci tipteki şiir-hikâye için Necatigil, Fazıl Hüsnü 

Dağlarca’nın “Dönence Kokusu” adlı şiirini de örnek olarak gösterir. 9 Çünkü ona göre 

bu şiirde şair, hissettiği bir duyguyu ve duygunun yaşandığı yeri parça parça vererek ve 

yarattığı psikolojik ortamın muhtevasını da okuyucuya hissettirerek bir hikâye anlatır.  

Behçet Necatigil için, şiir-hikâye kavramının ne olduğunu özetlemeye çalışırsak, 

her şeyden önce Necatigil’in şiir-hikâye kavramındaki şiir unsuruna dikkat çekmek 

istediğini görürüz. Çünkü, her ne kadar bünyesinde hikâye unsurunu barındırırsa 

barındırsın, şiir-hikâye kavramının temeli şiirdir ve bu şiir Yahya Kemal ve Tevfik 

Fikret örneklerinde de olduğu gibi, sanatsal yönden üstün, iyi kurgulanmış bir şiir 

olmalıdır. Aksi hâlde, şiirsellik bakımından yeterli olmayan bir şiirin hikâye ile 

birleştirilmesinden şiir-hikâye değil, bir manzum hikâye oluşur. Mehmet Âkif Ersoy, 

Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinde ve halk destanlarında da gördüğümüz gibi bu 

eserler, her ne kadar bünyesinde sağlam bir şekilde kurgulanmış, birbiriyle bağlı 

olaylara sahip hikâyeleri barındırsalar da sanatsal yönden tam anlamıyla iyi bir şiir 

sayılamayacakları için şiir-hikâye değil, manzum hikâyelerdir. Bunun haricinde 

                                                           
8 Necatigil, Bütün Eserleri, s.1832 
9 Necatigil, Bütün Eserleri, s.1833 
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Necatigil, şiirdeki hikâyenin bir bütün olmasını, içerisinde eksiklik olmamasını, 

olayların birbiriyle bağlantılı olmasını ve hikâyenin tam göz önünde yaşanıyormuş gibi, 

gerçekçi bir şekilde anlatılmasını ister. 

 

2.1 Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Şiir-Hikâye  
 

Necatigil’in şiir-hikâye kavramına, onun şiirlerinden örnekler verecek olursak, ilk 

olarak “Barbaros Meydanı” adlı şiiri bu konu için önemlidir: 

 

Biliyorum, ayıp ve mânasız 

Ama peşlerinden gidiyorum 

Gezmeye çıktıkları vakit 

Ana kız. 

 

Utanır da belki 

Anasının sırtındaki  

Yeldirmeden, 

Kız bir adım önde gider 

Sezdirmeden. 

 

Beşiktaş’da Barbaros Meydanı 

Sağı anıt, solu türbe 

Ortası kare şeklinde, 

Parkıdır yoksulların 

Bilhassa yaz ayları. 

 

Fidanların, mezarların önünde 

Yontulu taşlar çepçevre, 

Yer yer banklar konulmuş 
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Meydana dolmuş millet, 

Sıra sıra oturmuş. 

Ah genç kız kalbi,  

Sıralara bakar elbet. 

 

Meydanın ilerisi deniz kıyısı 

Karaya çekilmiş kayıklar, 

İskele gazinosu yanda 

Sulara dökülmüş ışıklar, 

Üsküdar şu karşısı. 

 

O nemli topraklara 

Ana çöker yorgun argın, 

Kalmış gözü arkada  

Kendi ayakta kızın 

 

En gürültülü şarkılar 

Çalarken plakta, 

Onlar orada oturur 

Denize bakarlar. 

Avunmaya muhtaç bu gençlik 

Ey kız anası ihtiyarlar, 

Ey denizlerden esen serinlik.10 

 

İlk bakışta görünüyor ki bu şiir, bir anne ile kızını takip eden bir kişinin 

hikâyesidir. Buradaki hikâyeyi, şiirde bahsedilen anne ile kızın hikâyesi olarak değil de 

onları takip eden insanın hikâyesi olarak göstermemizin sebebi, şiirin ilk mısraında 

hikâyeyi kuran kişinin, yarattığı öykünün farkında olması, kendini okuyucuya belli 

                                                           
10 Behçet Necatigil, Şiirler (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017) s.69 
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etmesi ve bir eylem hâlinde olduğunu açıklamasıdır. Bu açıdan bakacak olursak 

diyebiliriz ki, şiirdeki hikâyenin ana kişisi şiirdeki eylemin anlatıcısıyken, takip edilen 

anne ile kızı da hikâyedeki yan kişilerdir. Bu sebeple, şiirdeki eylemi anlatan tek bir kişi 

olsa da ve şiirde olaylar sadece bir kişinin başından geçiyormuş gibi okuyucuya 

aktarılsa da şiirdeki hikâye, anlatıcının hikâyesinden ayrı olarak bir anne ile kızının 

hikâyesini de içermesi açısından dikkat çekicidir. O hâlde bu esnada sorabiliriz ki, 

anlatıcının hikâyesini oluşturan yine anlatıcının kendisi midir yoksa hikâyenin konusu 

olan anne ile kızı mıdır? Bize göre şiirdeki hikâye, anlatıcının anne ile kızını takip 

etmesi yönüyle oluştuğu için, hikâyenin merkezi hikâyeyi kuran anlatıcıdır. Çünkü şair 

bu şiirde bir gözlemcidir ve anne ile kızını takip ederek onların hikâyesini okuyucuya 

aktarmaya çalışır. 

Necatigil’in şiir-hikâye kavramı için önerdiği olayların birbirine bağlanması ve 

günlük hayattan izler taşıması fikri, bu şiirde uygulanmaktadır. Çünkü, anne ile kızının 

gerçekleştirdiği eylemden okuyucunun kesintisiz olarak haberi vardır ve bu eylem 

esnasında hikâye açısından herhangi bir boşluk yoktur. Öyle ki anne ile kızı, hikâyeye 

dahil olduktan sonra hiçbir zaman hikâyeden kopmazlar ve onların hikâyeleri, 

anlatıcının önemli olarak gördüğü bir esnada sonlanır. Bunun haricinde, Necatigil’in de 

şiir-hikâye kavramı için işaret ettiği eylem, şiirin içindeki olayları sıralı bir şekilde 

anlatması, birbirine bağlaması yönüyle bulunmaktadır ve şiirdeki hikâyeyi taşır. Bu 

sebeple anne ile kızını, az önce de belirttiğimiz gibi, sanki okuyucu olarak biz 

gözlemliyormuşuz gibi hissederiz. Anlatıcının anne ile kızının hikâyesinden gerekli 

gördüğü bir zamanı okuyucuya aktarırken, sanki yine okuyucu olarak bizler de o zamanı 

anlatıcı ile birlikte deneyimleriz. Bu sebeple görülebiliyor ki şair, bir hikâye 

oluşturduğu şiirinde olayları eksiksiz ve bir bütün hâlinde tamamlar. Şiirdeki anne ile 
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kızının bakış açısından hikâyeyi oluşturan en önemli durumlardan biri, kızının annesinin 

giydiği eski elbiseler sebebiyle ondan utanmasıdır. Şair, bir gözlemci olarak giriş 

yaptığı şiirde, gözlediği kişilerin hikâyesini de böylece ikinci kıtada verir. Bunun 

ardından Necatigil, şiirin üçüncü kıtasından itibaren, hikâye türünün en önemli 

öğelerinden biri olan mekânı da şiire dâhil eder ve mekân olarak seçtiği Beşiktaş’ı ve 

Barbaros Meydanı’nı ayrıntılı bir biçimde tasvir eder. Bu tasvirin ardından, aslında şiir 

içerisine yeni karakterler de eklenir. Barbaros Meydanı’nın yoksulların parkı olarak 

nitelendirilmesi ve milletin meydanlara sıra sıra dolması, onların da hikâyesini az da 

olsa şiire ekler. Şiirdeki ana hikâye bir anne ile kızının öyküsünün anlatıcının onları 

takip etmesi yönüyle oluştuğu için, “yoksullar” ve “sıra sıra dizilmiş millet”, anne ile 

kızının onları görmesi ve hikâyeyi kuran kişinin de onları takip etmesi yönüyle anlatılır. 

Şiirin son iki kıtasıyla birlikte şiirdeki hikâye de tamamlanır. Yürümenin ardından yaşlı 

anne, yorgun bir şekilde deniz kenarına oturur. Son kıtada geçen “En gürültülü şarkılar, 

çalarken plaklarda” mısraları, şiirdeki hikâye için önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Çünkü, bu mısralar farklı bir gerçekliği sahiptir ve anne ile kızının bu dünyadan 

farklılıklarını, belki de yoksulluklarını derin bir şekilde vurgulayarak onların hikâyesini 

anlamlandırır. Kendilerinden ayrı bir dünyada farklı bir gerçeklik yaşanırken, anne ile 

kızının denize bakmaktan başka yapacakları bir şey yoktur. Bu esnada hikâyeye farklı 

bir öykü de eklenir ve yoksulluk, anne ile kızının hikâyesini genişletir. Bunu anlamak 

için, Necatigil’in “gürültülü” sıfatını kullanma sebebinin, anne ile kızının dışındaki 

dünyadaki gösteriş ve şatafatı tanımlamak için olduğu söylenebilir. 

Behçet Necatigil’in, kendi şiir-hikâye kavramıyla örtüşen bir başka şiiri ise 

“Yarı Gece” adlı şiiridir: 
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Boğaziçi’nin ufak bir iskelesinde 

Dolaştığım geceler oldu 

Yorgun, uykulu bir kızdı bu 

Son vapur yolcuları içinde. 

 

 

Araya başka denizler girdi 

Başka denizler attı beni başka uzaklara 

O tarihten tam beş sene sonra 

Gene oradayım şimdi. 

 

Söylesem inanmazlar, söyleyemiyorum 

Her gece gene o kız çıkmakta son vapurdan 

Tıpkı eskisi gibi karanlıklarda kaybolan 

Bu gölgeye hayal deyin siz olun da  

Gözümle görüyorum, hayal diyemiyorum. 

 

Sular bir an şıpırdadı kıyı boyunda 

İşte gene son vapur, çekti gitti önümden 

Arkamdan bir kız geçti 

Adımlarının sesinden tanıdım: Uykulu, 

Yorgun da. 

 

Geçen bu genç kıza desem ki: 

Bir haber ver hayatından, verir mi?11 

 

Necatigil, bu şiirinde de kullandığı öyküsel anlatımla ve onu destekleyen 

eylemlerle, “Barbaros Meydanı” şiirinde de olduğu gibi bir şiir-hikâye oluşturuyor. 

                                                           
11 Necatigil, Şiirler, s.69 
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Şiirin ilk kıtasından anlayabileceğimiz gibi, ilk bakışta bu anlatıcının yaşadığı aşkın 

hikâyesidir. Bu şiiri, Necatigil’in şiir-hikâye kavramına uygun görmemizin sebebi, onun 

işaret ettiği gibi içerisinde eyleme sahip olması ve bir olayı birbirine bağlantılı bir 

şekilde, günlük hayattan da faydalanarak anlatmasıdır. İlk kıtadan anlaşılıyor ki âşık, 

yaptığı Boğaziçi gezilerinde bir kızla karşılaşmıştır ve o günden sonra kızı hâlâ 

unutamamış, bu sebeple onu tekrar görmek için aynı iskeleye tekrar gelmiştir. Burada, 

Necatigil’in de işaret ettiği gibi olayları birbirine bağlayan eylemler mevcut ve bu 

eylemler hikâyenin gidişatı için kullanılmaktadır. Öyle ki âşığın beş yıl aradan sonra 

bile eyleme geçmesi, hikâyesini sürdürmesi, bu olayı anlamlandırır. Yine aynı şekilde, 

şiirdeki hikâye okur tarafından bir bütün olarak anlaşılır ve şair bu hikâyeyi düzenli bir 

zaman aralığında anlatmaktadır. Şiirde zaman, aşama aşama, âşığın gerçekleştirdiği 

eylemlerin gidişatıyla ilerler. “Araya başka denizler girdi” dizesi, ilk bakışta hikâyede 

geniş bir zamanı tek bir cümle ile anlatması sebebiyle hikâyede boşluk yaratıyor gibi 

dursa da âşığın bekleyişini, umudunu, özlemini, yani hikâyesinin o dönemini açıklar. 

Şiirin üçüncü kıtasında şair, hikâyeyi eylemle anlatmak yerine, hikâyeyi baş kişinin ruh 

hâllerini aktararak betimliyor. Bu bölüm, sonraki kıtalardaki eylemin, yani hikâyenin ve 

hikâyenin bitişinin bir hazırlığı gibidir. Çünkü, âşığın neler hissettiğini, bu hikâyeyi 

hangi koşullar altında yaşadığını en çok bu kıtadan anlayabiliyoruz. Dördüncü ve son 

kıtada ise, eylem yeniden başlıyor ve âşık hikâyesini sürdürüyor. Bu bölümde, âşığın 

sevdiği kızı görmesiyle hikâye sonlanıyor. Birinci kıtada geçen “yorgun” ve “uykulu” 

kelimeleri, dördüncü kıtada da tekrar ediliyor. Bu durum, bize göre Necatigil’in şiirdeki 

hikâyeyi okuyucuya bir bütün olarak sunmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü, 

okuyucu bu sıfatları tekrar işittiği zaman, âşığın o kızı ilk kez gördüğü anı hatırlar ve 
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böylece okuyucunun zihninde derli toplu, Necatigil’in de şiir-hikâye kavramı için işaret 

ettiği gibi birbiriyle bağlantılı bir hikâye oluşur. 

Bu şiirin, hikâye açısından “Barbaros Meydanı” şiirinden farkı, anlatıcının 

hikâye içerisinde eylem olarak bizzat kendisinin bulunmasıdır. “Barbaros Meydanı”nda 

anlatıcı, anne ile kızını takip etmesi yönüyle bir eylem içerisindeydi ancak öyküsel 

olarak anne ile kızının gerçekleştirdiği eylem daha ön plandaydı. Ama bu şiirde 

görüyoruz ki anlatıcı, bizzat kendi öyküsünü ve eylemini anlatarak kendi hikâyesini 

okuyucuya aktarıyor. Bu sebeple şiirdeki hikâye, şiir-hikâye kavramı açısından bakacak 

olursak, anlatıcının kendi hissettiği duyguları ve bunun neticesinde gerçekleştirdiği 

eylemleri, sıralı ve öyküsel bir gidişat içerisinde anlatması yönüyle kuruluyor. Bu 

öyküsel anlatım, Necatigil’in şiir-hikâye kavramı için işaret ettiği niteliklerle uygunluk 

taşımaktadır. Öyle ki anlatıcı, şiirin dördüncü kıtasında kızı tekrar görmesiyle, şiirin 

başında yaşadığı duygulara atıf yaparak şiirin içerisindeki hikâyeyi bir bütün olarak 

sunar. Bu bütünlük, şiirdeki hikâye açısından iki noktada oldukça önemlidir. Birincisi, 

bu bütünlük şiirdeki hikâyenin bir giriş, gelişme ve sonuç aşamasıyla kurulmasını sağlar 

ve okuyucunun bir kopukluk olmadan, olayları bütün hâlde görebilmesine imkân verir. 

İkinci olarak da bu bütünlük, şiirdeki öyküsel anlatımın karakteri aşama aşama 

hikâyenin sonuna hazırlaması ve bu durumun hikâye türünün biçimsel özellikleriyle de 

benzerlik taşıması sebebiyle “Barbaros Meydanı”nın Necatigil’in şiir-hikâye kavramıyla 

bir arada anılmasını sağlar. 
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2.2     Orhan Veli’nin Şiirlerinde Şiir-Hikâye 
    

Orhan Veli’nin şiirlerinin geneline bakacak olursak, Behçet Necatigil’in şiir-hikâye 

kavramını açıklarken işaret ettiği, şiirde eylemin mevcut olması ve hikâyeyi taşıması, 

birbirine bağlı olarak gelişen olayları barındırması gibi özellikleri bulabiliriz ve bu 

sebeple onun örnek olarak seçtiğimiz şiirlerini şiir-hikâye olarak tanımlayabiliriz. İlk 

olarak Veli’nin “İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiiri, Necatigil’in öne sürdüğü şiir-hikâye 

kavramıyla uygunluk taşır: 

 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 

Yavaş yavaş sallanıyor 

Yapraklar, ağaçlarda; 

Uzaklarda, çok uzaklarda, 

Sucuların hiç durmayan çıngırakları; 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Kuşlar geçiyor, derken; 

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. 

Ağlar çekiliyor dalyanlarda; 

Bir kadının suya değiyor ayakları; 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Serin serin Kapalı Çarşı; 

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa; 

Güvercin dolu avlular. 

Çekiç sesleri geliyor doklardan, 
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Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları; 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Başında eski âlemlerin sarhoşluğu, 

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; 

Dinmiş lodosların uğultusu içinde 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Bir yosma geçiyor kaldırımlardan; 

Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar. 

Bir şey düşüyor elinden yere; 

Bir gül olmalı; 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde; 

Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum; 

Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum; 

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından 

Kalbinin vuruşundan anlıyorum; 

İstanbul’u dinliyorum.12 

 

   Şiirdeki şiir-hikâye ile uygunluk taşıyan özelliklerinin başında olayları 

birbirine bağlayan ve bir sonraki aşamaya taşıyan bir eylem türünün bulunduğunu 

görmekteyiz. İlk kıtada şair, İstanbul’un kısa bir manzarasını tasvir ediyor ve onu 

hikâye türünün önemli unsurlarından biri olan mekân olarak tasarlıyor. Şiirin geneline 

                                                           
12 Orhan Veli, Bütün Şiirleri (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018) s. 115 
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ve şiir içerisindeki hikâyenin gidişatına bakacak olursak bu şiirdeki hikâye, İstanbul’u 

gözlemleyen, onu her ayrıntısıyla betimleyen bir insanın hikâyesidir. Bu şiirde Veli, 

yaşadığı bir durumu, içerisine mekân olan İstanbul’u da dahil ederek, şiirde aşama 

aşama gelişen, birbirine bağlı bir hikâye oluşturuyor. Görebiliyoruz ki bu şiirde Veli, 

şiirin hikâyesini görsel ve işitsel imajları sıklıkla kullanarak devam ettirmiştir. İlk kıtada 

şairin gözleri kapalıdır, hikâyeyi bu açıdan görsellikte destekleyecek bir unsur yok gibi 

gözükmektedir. Ancak, bu kıtada Veli, hikâyeyi şiirsel imajlarla geliştirir. Öyle ki bu 

kıtada, ilk olarak rüzgârın esmesiyle oluşan ses, akabinde bir sucunun çıngıraklarıyla 

çıkardığı sesle devam eder. Bu açıdan bakacak olursak ilk kıtanın hikâyesi, şehri 

dinleyen, onu gözlemeyen bir adamın hikâyesidir. Şair, bu adamın hikâyesini 

desteklemek için, bu bölümde işitsel imajlardan bolca faydalanmıştır. İkinci kıtada şair, 

hâlâ gözleri kapalı olmasına rağmen, hikâyesini ve onu besleyen imajları sıralamayı 

sürdürür. Ancak şair ikinci kıtada, birinci kıtanın aksine sadece işitsel imajlar değil, 

görsel imajları da kullanmaya başlar. Kuşların gökyüzünde süzülüşü görsel imaj, bu 

kuşların çıkardıkları sesler ise işitsel imaj olarak hikâyenin gidişatını etkiler. Hemen 

ardından dalyanlarda ağların çekilmesi, okuyucunun zihninde bir görsel imaj oluşturur. 

Bu kıtadaki şairin oluşturduğu imgeler açısından, “Bir kadının suya değiyor ayakları” 

mısraı, oldukça dikkat çekicidir. Çünkü, burada hem görsel hem de işitsel imajlar 

birlikte kullanılmıştır. Bu mısrada, anlatıcının bir kadını izlediği ya da hayalinde 

canlandırdığı anlaşılmaktadır ve bu durum mısraın görsel imajının temelini oluşturur. 

İşitsel imaj ise, kadının ayaklarını suya değdirdiği zaman okuyucunun zihninde ister 

istemez bir su sesinin oluşacak olmasıdır. Burada şair, bu su sesini okuyucuya doğrudan 

aktarmasa da bize göre bu imaj, kadının ayaklarının suya değmesi hâlinde suyun 

çıkaracağı sesi okuyucuya hissettirmektedir. 
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Şiirin devam eden mısralarında, önceki mısralarla benzer şekilde görsel ve işitsel 

imajların birlikte kullanıldığını görebiliyoruz. Bu imajların Necatigil’in şiir-hikâye 

kavramıyla paralellik göstermesinin sebebi, kullanılan imajların bir bütünlük taşıması 

ve şairin, hikâyesini adım adım, bir şehrin günlük yaşantısını gözlemeyecek şekilde 

aktarmasıdır. Öyle ki şair, gördüğü ve işittiği olayları canlı bir şekilde, okuyucunun 

zihninde canlanmasını sağlayarak anlatır. Bundan ayrı olarak da şairin anlattığı hikâye, 

hissettirdiği ortam açısından oldukça gerçekçidir. Çünkü, şiirde bireyin karşılaştığı 

manzaralar, her insan tarafından günlük yaşantıda karşılaşılabilir. Ancak bu durum, 

şiirin son kıtasında, şairin hikâyesini başka bir yönden anlatmasıyla değişir. Çünkü son 

kıtada şair, yaşadığı veya hissettiği duyguları, bu sefer doğrudan değil, hayallerini ön 

plana çıkaracak şekilde aktarır. Öyle ki “Bir kuş çırpınıyor eteklerinde” mısraı, şiirdeki 

hikâyenin bir anda yön değiştirmesine sebep olur ve bir anda anlatıcının bir nevi aşkının 

hikâyesine doğru evrilir. Ancak, başka bir açıdan bakacak olursak bu mısra, her ne 

kadar şiirin geri kalanıyla ayrı bir hikâyeye sahip olarak gözükse de şiirdeki hikâyenin 

gidişatı açısından şiirin diğer bölümleriyle benzerlik taşır. Çünkü bu mısrada da şair, 

görsel ve işitsel imajları bir arada kullanarak hikâyeyi besler. Bir kuşun çırpınması, ister 

istemez okuyucunun zihninde bir sesi canlandır. Aynı zamanda, bu kuşun çırpındığı 

esnada kadının eteklerinin sallanması, bize aynı zamanda rüzgârı da çağrıştırır. Şiirin ilk 

kıtasında rüzgâr kelimesinin kullanıldığını görmüştük. Bu sebeple diyebiliriz ki, bu 

şiirde kullanılan imajlar öyküsel anlatımın da desteğiyle birbirleriyle bütünlük taşıyarak 

hikâyenin gidişatını etkiler ve onu oluşturur.  

Necatigil’in şiir-hikâye kavramı açısından düşünecek olursak, Veli’nin 

“İstanbul’u Dinliyorum” şiiri, içerisinde barındırdığı bir kişinin şehre olan izlenimleri 

ve onu hayalinde canlandırmasını hikâye etmesi yönüyle kusursuz bir şiir-hikâyedir. 
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Çünkü, açıkladığımız gibi şiir bir öykü olarak ilerliyor ve hikâyenin gidişatında görsel 

ve işitsel imajlar şiirin bütünlüğünü sağlayacak şekilde birlikte kullanılıyor. Bu 

imajların hikâyeye olan katkısı ise, zaten şiirde bir bireyin şehre olan izlenimleri hikâye 

edildiği için, bu izlenimleri okuyucunun zihninde kuvvetli bir hâle getirmektir. 

Bu şiir ile meydana gelen farklı bir konu, anlatıcı kişinin hikâye olarak aşama 

aşama aktardığı olayları gerçekten gözleyerek mi yoksa hayalinde canlandırarak mı 

anlattığıdır. Şiirin başlığında da olduğu gibi, anlatıcının gözleri şiir boyunca kapalıdır ve 

eğer mantıksal açıdan bakacak olursak, bu anlatıcının olayları gözlemleyebilmesini 

olanaksız kılar. Şiirde görsel ve işitsel imajların beraber kullanıldığını görmüştük. Bu 

düşüncemizden hareketle diyebiliriz ki, anlatıcının oluşturduğu işitsel imajlar bir hayal 

olmanın ötesinde, o anki duyduğu sesleri anlatıyor olabilir. Buna karşın görsel imajların 

anlatıcının gözlerini kapalı tutması sebebiyle bir hayal olması zorunludur. Buradan 

hareketle diyebiliriz ki anlatıcı, gözlerini kapatarak sesini duyduğu bir şehrin hikâyesini, 

hayalinde canlandırarak görsel imajlarla birlikte anlatır. Yani, anlatıcının duyduğu 

şehrin sesleri, anlatıcının anlattığı asıl hikâyenin temelini oluşturur. Necatigil’in şiir-

hikâye kavramı açısından bakacak olursak, anlatıcının duyduğu seslerle birlikte 

hayalinde canlandırarak anlattığı hikâye, şiirin içerisinde aşama aşama gelişir. Öyle ki 

anlatıcını duyduğu her ses, hikâyenin gidişatı için sıralı bir şekilde aktarılır ve bu aynı 

şekilde anlatıcının hayalinde de devam eder.  

Orhan Veli’nin “Kitabe-i Seng-i Mezar” adlı şiirinin içerisine barındırdığı bazı 

kelimelerden dolayı zamanında sıklıkla eleştirildiği bilinir. Bu şiirdeki eleştirilerin ana 

odağı olan “nasır” kelimesi, diğer kimseler tarafından şiir türünün muhtevasına 

uymadığı için eleştirilse de bize göre bu kelime şiirdeki hikâye ve onun gidişatı için 

oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Çünkü bu kelime, bir bireyin fiziksel 
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durumunu belirtmekten ziyade, o bireyin hikâyesini anlamlandırır. Bu açıdan bakacak 

olursak ve bünyesinde barındırdığı diğer şiir-hikâye unsurlarını da göz önünde 

bulundurursak Veli’nin “Kitabe-i Seng-i Mezar” şiiri, Necatigil’in şiir-hikâye kavramı 

açısından oldukça önemlidir:   

 

I 

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 

Nasırdan çektiği kadar; 

Hattâ çirkin yaratıldığından bile 

O kadar müteessir değildi. 

Kundurası vurmadığı zamanlarda 

Anmazdı ama Allahın adını, 

Günahkâr da sayılmazdı. 

 

Yazık oldu Süleyman Efendi’ye 

    

II 

Mesele falan değildi öyle 

To be or not to be kendisi için; 

Bir akşam uyudu; 

Uyanmayıverdi. 

Aldılar, götürdüler. 

Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. 

Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar 

Haklarını helâl ederler elbet. 

Alacağına gelince… 

Alacağı yoktu zaten rahmetlinin. 

 

III 
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Tüfeğini depoya koydular, 

Esvabını başkasına verdiler. 

Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, 

Ne matrasında dudaklarının izi; 

Öyle bir rüzgâr ki, 

Kendi gitti,  

İsmi bile kalmadı yadigâr. 

Yalnız şu beyit kaldı, 

Kahve ocağında, el yazısiyle: 

“Ölüm Allahın emri, 

Ayrılık olmasaydı.”13 

 

Şiire ilk kez baktığımız zaman, şiirdeki hikâye gidişatının sıralı eylemlerle 

desteklendiğini rahatlıkla görebiliriz. Şiirdeki hikâyenin baş kişisi olan Süleyman 

Efendi’in hikâyesi, şiirin ilk bölümlerinde öyküsel bir anlatımdan ziyade genel 

hatlarıyla verilir. Bu durum Behçet Necatgil’in şiir-hikâye kavramıyla bir terslik 

taşımaz çünkü şiirde bir hikâye vardır ve şiirdeki anlatım bu hikâyeyi desteklemek için 

kullanılır. Şiirin ilk iki mısraında Süleyman Efendi’nin hikâyesi geniş bir zaman 

aralığında verilse de az önce bahsettiğimiz gibi “nasır” kelimesi, özellikle bünyesinde 

barındırdığı anlam sayesinde şiirdeki hikâyeyi oluşturur ve ona yön verir. Çünkü bu 

kelime, karakterin sadece yaşamını değil, yaşama koşullarını okuyucuya anlatır. O hâlde 

diyebiliriz ki bu şiirdeki hikâye, sadece Süleyman Efendi’nin yaşam hikâyesi değil, 

onun tecrübe etmek zorunda olduğu yaşam koşullarının da hikâyesidir. Şiirdeki 

hikâyenin metnin bütünselliğiyle uygun olup olmadığına bakacak olursak, Süleyman 

Efendi’nin ölümünden sonra bile bu yaşam koşullarına bağlı olarak anlatının ilerlediğini 

                                                           
13 Veli, Bütün Şiirleri, s. 45 
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görürüz. Özellikle “Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar, Haklarını helâl ederler elbet, 

Alacağına gelince… Alacağı yoktu zaten rahmetlinin.” mısraları, Süleyman Efendi’nin 

değil, Süleyman Efendi’nin yaşadığı yoksulluğun hikâyesidir. Bunun haricinde, 

Süleyman Efendi karakterinin hikâyesi, aynı zamanda yoksulluğun da hikâyesidir. 

Orhan Veli, şiirin genelinde Süleyman Efendi’nin yoksulluğunu ve çevresinin bu 

yoksulluğa karşı tutumunu ele alarak sık sık ironiye başvurur ve Süleyman Efendi’nin 

hikâyesini yaşadığı ya da yaşamak zorunda kaldığı yaşam koşullarıyla beraber aşama 

aşama, hikâyenin sürekliliğini sağlayacak eylemleri de kullanarak başlatır ve bitirir. 

Burada, hikâye ve yazar ilişkisi açısından dikkat edilmesi gereken durum, 

yazarın Süleyman Efendi karakterinin birçok eylemine vakıf olmasıdır. Yazar, 

Süleyman Efendi’nin başına neler geldiğini, onun neler düşündüğünü bilir ve açıklar. 

Hikâye türlerinde de olduğu gibi, bu şiirde de eylem sıralı bir hâlde gelişir ve belli bir 

karakterin hikâyesini tamamlar. Bu saydığımız özellikleri nedeniyle bu şiir, Behçet 

Necatigil’in işaret ettiği şiir-hikâye kavramıyla düşünecek olursak bir şiir-hikâyedir. 

 

3. Şiirdek Hikâyeyi Oluşturan İmge  
 

Şu ana kadar incelediğimiz şiirlerde, Behçet Necatigil’in önerdiği şekilde oluşan şiir-

hikâyeleri gördük. Peki, şiirde hikâye, yani şiir-hikâye sadece Necatigil’in önerdiği bir 

şekilde mi oluşur? Bize göre bir şiir, her ne kadar içerisinde birbirinden bağımsız 

olaylar ve eylemle desteklenmeyen bir süreklilik barındırsa barındırsın, okuyucuya 

doğrudan verilmeyen bazı düşüncelerle birlikte bünyesinde bir hikâyeye sahip olabilir. 

Bu hikâyeyi anlamak ve gözlemleyebilmek için, şairin oluşturduğu imgeleri 

çözümlemek gerekir. Çünkü bize göre şiir, en temel olarak şairin belli bir durumu ya da 
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ruh hâlini anlatmak için kullandığı imgelerden oluşur ve bu imgeler şiirin ana amacına 

ulaşması için bir bütünlük teşkil eder. Burada asıl sorulması gereken soru, bir şiirde 

hikâyenin olması, hikâyenin görünür olmasını mı gerektirir? Şiir, en nihayetinde bir 

düşünce biçimidir, düşüncenin farklı bir bakış açısından aktarılmasıdır ve doğal olarak 

bir plan, bir tasarı gerektirir. Burada gerçeküstücü şiirlerin bu önermemize uymadığı 

söylenebilir, ancak gerçeküstücü bir şiir yalnızca kaleme alındığı anda kendiliğinden 

gelişir, şair şiirde kullanacağı imgeleri belleğinde tutar. Hâl böyleyken, şair zihninde 

oluşturduğu bir durumu ya da anlatmak istediği bir konuyu, hikâyeyi açıkça okuyucuya 

aktarmasa bile ister istemez bazı imgeler oluşturarak anlatacaktır ve bu imgeler, şiirin 

bütününe bakıldığı zaman şairin anlatmak istediği durumu, yani bir hikâyeyi bize 

verebilir. 

Burada, Necatigil’in şiir-hikâye kavramına ek olarak söylemek istediğimiz konu, 

Necatigil hikâye türünün biçimsel özelliklerini şiire uyarlamak ister ancak bize göre 

şiirdeki hikâye, sadece hikâye türünün biçimsel özelliklerinin şiire eklenmesiyle değil, 

şiirde birbirine bağlı imgelerle desteklenerek başka bir biçime sahip bir hikâye türü 

olarak da oluşabileceğidir. Bu şiirdeki hikâye türüne başka bir biçim dememizin sebebi, 

hikâye türünün biçimsel özellikleriyle değil, şiir türünün biçimsel özellikleriyle ve şiir 

içerisinde bir hikâye oluşturulmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Bize göre hikâyeyi 

şiire uyarlayacak, şiirde farklı bir şekilde bir hikâye biçiminin oluşmasını sağlayacak 

unsur imgelerdir. Ancak, bizim bu önermemizdeki dikkat edilmesi gereken husus, şiirin 

içerisinde imgelerin bir amaca hizmet ederek bir bütün oluşturması ve hem birbirleriyle 

hem de şiirin bütünüyle uyumlu olmasının zorunlu olmasıdır. Elbette imgeleri bir bütün 

olarak değil de ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız bir biçimde kullanan şiir türleri de 

vardır ve bu tür şiirlerde hikâyenin nasıl oluşacağı başka bir araştırma konusudur. 
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Şiirde hikâyenin imgeler aracılığıyla da oluşturulabileceği fikrine dönecek 

olursak, imgeler şiirin arka planını, yani şairin zihninde tasarladığı bir durumun şiirsel 

bir söylemle söylenebilmesini ve şiirin bütünlüğünün okuyucunun zihninde oluşmasını 

olanaklı kılar. Bu imgeler, bir hâl ya da bir konuyu, eylemlerle desteklenerek betimler 

ve aynı zamanda şiirdeki eylemler de bu imgeleri aktif hâle getirir. Burada eylem 

derken, Necatigil’in işaret ettiği gibi şiirdeki öyküsel anlatımı sağlayacak, genellikle 

geçmiş zaman ekiyle kullanılan eylemlerden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz eylem, 

şiirdeki imgeleri aktif hâle getiren ve onların aslında neyi temsil ettiklerini belirten ve 

okuyucunun zihninde canlanmasını sağlayan türden eylemlerdir. Bu bahsettiğimiz 

türdeki eylemlere örnek olarak, Charles Baudelaire’in “İçe Kapanış” adlı şiirinin ilk 

kıtasına bakılabilir: 

 

Derdim: yeter, sakin ol, dinlen biraz artık; 

Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam, 

Siyah örtülerle sardı şehri karanlık; 

Kimine huzur iner gökten, kimine gam 

 

Çeviri: Sabahattin EYÜBOĞLU 

 

Bu örnek, Behçet Necatigl’in şiir-hikâye kavramının bizim öne sürdüğümüz 

şiirde hikâye ve imge ilişkisi fikri açısından yorumlayabilmemiz için son derece önemli 

bir temel oluşturur. İlk olarak bahsettiğimiz eylem türüne bakacak olursak, eylemin son 

iki dizede sıralı bir şekilde ilerlediğini görürüz. Ancak burada eylem bir hikâyeyi aşama 

aşama aktarmak için değil, imgeleri aktif hâle getirmek için kullanılır. Çünkü, üçüncü 

dizedeki “sarmak” fiili, burada “siyah örtü” imgesinin merhametsizliğini ve “karanlık” 

imgesinin insanın üzerine çöken kasvetini vurgulamak için kullanılmıştır. Bu şiirdeki 
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imgeleri söyleyecek olursak bunlar “akşam”, “siyah örtüler” “karanlık”, “huzur”, “gök”, 

“gam” kelimeleridir. Yalnızca bu imgelere bakarsak bile şiirde bahsedilmek istenen 

çaresizliği anlayabiliriz. İşte bu çaresizlik teması, şiirdeki hikâyenin, hikâye türünün 

biçimsel özellikleriyle değil de şiirin bünyesindeki imgelerle oluşturulabilecek olmasını 

kanıtlayabilecek başka bir biçime sahip hikâyedir. Bunun yanı sıra Baudelaire, şiirde 

aynı zamanda eylemleri de kullanarak bir zıtlık yaratmaktadır. Özellikle sonuncu 

dizedeki “inmek” fiili, aynı zamanda hem “huzur” hem de “gam” imgesini harekete 

geçirir ve aralarındaki zıtlığı aynı fiil olmasına rağmen vurgular. Ancak şair, bu zıtlığı 

şiire ve şiirdeki imgelerin bütünlüğüne dikkat ederek uygulamaktadır. Çünkü, son 

dizeden de anlayabileceğimiz gibi akşam kimileri için iyidir, kimileri içinse kötüdür. 

“Gök” imgesi burada, bu her iki kişide doğabilecek duyguların ana kaynağıdır. 

Dolayısıyla anlayabiliyoruz ki, bu şiirde kullanılan eylemler, bir olayı öyküsel bir 

biçimde anlatmak için değil, olayın şair tarafından belirlenmiş bazı imgeleri aktif hâle 

getirmek için kullanılmıştır. İmgelerin aktif hâle getirilmesinden kastımız, imge olarak 

nitelendirdiğimiz bu kelimelerin şiirin bütününe, yani hikâyesine, şair tarafından yapılan 

betimlemelerle uygun hâle getirilmesidir ve şiirin hikâyesini, arka planda 

oluşturmasıdır. Söylememiz gerekir ki imgeler, tek başlarına hikâyenin ana planını bize 

verebilir ama bazı durumlarda onları zihnimizde tamamlayacak ve anlamlandıracak 

eylemlere de ihtiyaç duymaktadırlar. Bu şekilde okuyucu, kullanılan eylemlerle birlikte 

imgelerin aktif hâle getirmesiyle şiirin hikâyesini anlayabilir. 

Necatigil’in öne sürdüğü şiir-hikâye kavramına dönecek olursak, ona göre 

Tanzimat dönemine kadar edebiyatımızda şiir-hikâye türüne en çok yaklaşan eserlerin, 

birer manzum hikâye olmalarına rağmen halk destanları olduğunu belirtmiştik. Burada 

Necatigil’in işaret etmek istediği durum, halk destanlarının yaşanmış olaylardan, 
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yangından, su baskınlarından, savaşlardan ya da bir bölgenin kaderini değiştirecek 

gelişmelerden ilham alarak bu tür olayları şiirde anlatmasıdır. Necatigil’in dediğinin 

dışına çıkarsak ve halk destanlarını ilk önce birer iyi şiir olarak nitelendirirsek, bu 

şekilde halk destanlarında, belli bir olay anlatılarak ve birbirine bağlı olaylar gelişimi 

örülerek bir şiir-hikâye oluşabileceğini söyleyebiliriz. Ancak burada bize göre dikkat 

edilmesi gereken durum, Necatigil’in manzum hikâye olarak tanımladığı halk 

destanlarının, başka edebi türler ile de anlatılabilecek bir hikâyeyi şiirde anlatmasıdır, 

şiirin içinde yeni bir hikâye oluşturması değildir. Bu açıdan bakacak olursak halk 

destanları kendi içinde, bir şiir bünyesinde ve kendine ait bir hikâye oluşturamazlarsa ve 

onları Necatigil’in aksine iyi bir şiir örneği olarak kabul edersek, bu tür eserlere şiir-

hikâyedir diyebilir miyiz? Bu konu, şiirdeki hikâyenin, hikâye türünün biçimsel 

özellikleriyle sağlanmasının aksine, şiirin kendine özgün biçimsel özellikleriyle 

sağlanmasını belirten fikrimizle paralellik taşır. Bir şiirin, şiir-hikâye olabilmesi için 

hikâyesini kendi bünyesinde oluşturması gerektiğini düşünecek olursak şiirdeki hikâye, 

şiirsel söylemi oluşturan ve şairin düşüncesini şiir temeline uygulayan imgelerle de 

sağlanamaz mı? Bize göre Necatigil, şiiri hikâyeye yaklaştırmak istiyor, hikâyeyi şiire 

değil. Bunu, şiir-hikâye kavramını örneklendirebilmek için verdiği şiir örneklerinden de 

anlayabiliriz. Şiir-hikâye kavramının temel unsuru şiirse, bir eserin şiir-hikâye türünde 

olabilmesi için konu olarak mevcut bir hikâyeyi işlemektense, özünde bir şiir olarak 

kendinde mevcut ve bağımsız bir hikâye vücuda getirmesi gerekmez mi? Aynı bölümde 

Necatigil, Leylâ ve Mecnun, Ferhad u Şirin, Şem ü Pervane, Hüsn ü Aşk mesnevileri 

gibi Divan şiirinin estetiği ölçüsünde, şiirin sanat ve dünya görüşü ile yazılan bu 

eserlerin, biçim bakımından şiir-hikâye değil, manzum roman olarak 

nitelendirilebileceğini söyler. Necatigil, bunun sebebi olarak da bu tür eserlerin edebi 
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sanatlardan yardım alması, uzun olması ve eylem içermemesini gösterir. Bir önceki 

bölümde de belirttiğimiz gibi, Necatigil için şiir-hikâye kavramının eserdeki en önemli 

yapı taşlarından birisi eylemdir. Necatigil’in işaret ettiği gibi bir hikâyeyi konu edinen 

halk destanları, bünyesinde eylem barındırarak şiir-hikâye olarak tanımlanabilir ama 

Leylâ ve Mecnun gibi mesneviler, her ne kadar içerisinde bir hikâye barındırsalar da 

eylemden yoksun oldukları için şiir-hikâye türüne uzaktırlar. Aynı zamanda bu tür 

mesneviler, Necatigil’in deyimiyle “katıksız şiir” olma özelliğini taşımaları sebebiyle de 

şiir-hikâye olarak tanımlanamaz. Ancak, iyi bir şiir örneği olarak nitelendirebileceğimiz 

“Geyikli Gece” örneğinde de görebileceğimiz gibi eylem, Necatigil’in işaret ettiği gibi 

hikâye formunda değil, imgeleri birbirine bağlamak ve şiirin bütününe uygun hâle 

getirmek için de kullanılabilir. Şiirdeki hikâye, eylemin sadece geçmiş, şimdi ve 

gelecek gibi sadece zamansal düzlemde, yani öyküsel anlatımı sağlayacak bir şekilde 

kullanıldığında mı oluşur? Bizim burada işaret etmek istediğimiz nokta, şiir içerisinde 

kullanılan imgelerin, birbirine ve şiirin bütününe uygun olması ve eylemin zamansal 

düzlemde yaşanan bir olayı anlatmak için değil de imgeleri şiirin arka planında aktif 

hâle getirmesi yönüyle, Behçet Necatigil’in fikrine ek olarak şiirdeki hikâyeyi 

oluşturabilecek özellikte olabileceğidir. Bize göre, şiirde bir hikâye oluşturabilmek için 

eylemin sadece öyküsel anlatımdaki kullanılan hâlinin kullanılmasına gerek yoktur. Bir 

imge, bir sembol ya da bir durum, eylemin onları desteklemesi yönüyle bize sayfalarca 

anlatılabilecek bir hikâyeyi tek bir cümlede anlatabilir. Bir örnek vermemiz gerekirse, 

Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirindeki “Bir hilâl uğruna ya Rab, 

ne güneşler batıyor!” dizesi, çok kısa olmasına karşın içerisinde bir milletin savaş 

öyküsünü, yorgunluğunu, kısacası hikâyesini çok net bir şekilde anlatır. “Hilal”, vatanı 

ve milletin bütünlüğünü temsil eden bir metafordur. “Güneş” ise Osmanlı askerini 
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temsil ederek, onların savaştaki fedakârlıklarını ve acılarını temsil eder.  Hilalin ortaya 

çıkması, yani vatanın kurtulması için güneşlerin batması ve askerlerin canını feda 

etmesi, bu dizenin arka planında, sadece birkaç kelimeden oluşmasına rağmen derin bir 

hikâye oluşturur. Burada imge dışında, eylem kavramı için de söylememiz gerekir ki, 

“batmak” fiili, bizim fikrimize paralel olarak “güneş” imgesini besler ve onu aktif hâle 

getirir. 

Bu verdiğimiz örneğe benzer olarak Necatigil, aynı “Bir hilâl uğruna ya Rab, ne 

güneşler batıyor” dizesi gibi, kısa ama içerisinde hikâye barındıran Cemal Süreya’nın 

“Sizin Hiç Babanız Öldü Mü” şiirini şiir-hikâye olarak nitelendirir.14  Öncelikle 

belirtmemiz gerekir ki, Necatigil’in bu şiiri şiir-hikâye olarak nitelendirmesinin sebebi, 

şiirin her dizesinin kendi içerisinde uyumlu olması ve bir çocuğun babasını kaybetmesi 

durumunda yaşadığı duyguların hikâyesini aşama aşama, derli toplu bir şekilde 

anlatmasıdır. Bizim bu konuya ilave etmek istediğimiz şey, şiirin hem başlığı hem de ilk 

dizesi olan “Sizin hiç babanız öldü mü” ifadesi, bize göre bu şiirdeki hikâyenin temelini 

oluşturması yönüyle dikkat çekicidir. Çünkü sadece bu mısraı ele alırsak, şiirdeki bir 

çocuğun korkularını, çekinceleri anlatan mısraları saymazsak bile, hikâyeyi tam olarak 

anlayabiliriz. Necatigil’in “Yel Değirmenleri” şiirinde de göreceğimiz gibi, bu şiirde de 

tek bir mısra aynı zamanda şiirin hikâyesini veriyor ve aynı zamanda da şiirin ilerleyen 

dizelerindeki duyguyu tek başına besliyor. Cemal Süreya’nın şiirinden, ilk dizeyi 

çıkarırsak ve şiiri o gözle okursak, yaşanılan korkunun ne olduğunu, hangi sebeplerden 

oluştuğunu, hikâyesinin ne olduğunu ve okuyucu etkileyip etkileyemeyeceğini nasıl 

bilebiliriz? Evet, Necatigil’in de şiir-hikâye kavramı için önemli gördüğü eylem şiirin 

                                                           
14   Necatigil, Bütün Eserleri, s.1834 
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içerisinde bolca mevcut, ancak şiirdeki eylem aslında şiirin hikâyesi olan ilk dizeye ve 

onun devamındaki imgelere hizmet ediyor ve onun verdiği duyguyla hareket ediyor. 

  Şiirde hikâyenin oluşumunda imgelerin de yardımcı olabileceğini öne 

sürdüğümüz fikrimizi genişletecek ve daha açık bir şekilde anlatacak olursak, bunun 

için Alphan Akgül’ün Journel Of Turkish Studies için yazmış olduğu “İmgeyle 

Tamamlanan Boşluklar Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Görsel Düşünce” adlı makalesi 

bizim için yararlı bir araştırma alanıdır. Bu yazısında Akgül’ün, şiirdeki görselliğin bazı 

durumlarda sanatçı tarafından kasten oluşturulan eksik imgeler sebebiyle 

bölünebileceğini ama okuyucunun imgelem ve görsel algı sayesinde bu kopukluğu bir 

bütün olarak zihninde tasarlayacağından bahsetmesi, bizim fikrimiz için destekleyici 

niteliktedir.15 Akgül’ün bu makalesinde işaret ettiği şiirdeki imge-görsellik ilişkisi, 

bizim hikâye ve imge fikrimiz daha sağlam bir şekilde açıklanabilmesi açısından 

önemlidir. Çünkü şiirde, şairin kullandığı imgeler aracılığıyla oluşan görsellik, şiirde 

öyküsel bir anlatım bulunmadığı takdirde bile okuyucunun imgelemi ve bu görselliği 

zihninde tasarlaması sebebiyle bize hikâyeyi verebilir. Şiirdeki hikâyeyi, şiirin 

okuyucunun zihninde canlandırdığı görsellik teşkil ederken, bu görselliği yani hikâyeyi 

adım adım oluşturacak ise şiirdeki imgelerdir. Öyle ki bir resim düşündüğümüzde, 

içerisinde hikâye türünün eylemsel özelliği bulunmamasına rağmen, bu resimdeki 

bütünlükten ve onun zihnimizde bıraktığı izlenimden dolayı resimde bir hikâye 

bulunduğunu söyleyebiliriz. İşte bu durum, bizim fikrimize göre şiir için de geçerlidir 

ve şiirin bütünlüğü, okuyucunun zihninde tamamlanarak bir hikâye sunar. Bu esnada 

imgeler de tıpkı yapboz parçaları gibi, bu bütünlüğü oluşturarak şiirin okuyucunun 

                                                           
15 Alphan Akgül, “İmgeyle Tamamlanan Boşluklar Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Görsel Düşünce”, Journel 
of Turhish Studies 50 (2018): s. 43-44 
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zihninde tamamlanmış bir resim gibi oluşmasını sağlar. İmgeler, şiirdeki görselliği 

oluşturan en küçük parçalar oldukları için şiirdeki hikâye açısından önemli bir göreve 

sahiptir. Akgül’ün de kendi argümanını desteklemek için kullandığı Necatigil’in “Çalar 

Saat” adlı şiirinin bir bölümü, bizim önermemiz açısından da önemli bir örnektir: 

 

Koştu yokuş aşağı rengi atmış bir şapka, 

Çanta, gözlük. 

Bir eski atkı, adımları yavaş,  

Uçar gibi hafif, bir küçük önlük. 

 

Uzun yolunda yayan, basıp gitti bir tütün; 

Bir dolu otobüse sığdı son yolcu, bir ruj, 

Yetişti tramvaya kahve rengi solgun, 

Lacivert buruşmuş.16 

  

 Şiirin bu bölümünde Akgül, şairin bu şiirindeki şiirsel ifadeyi, anlamsal 

boşluklar yerine görsel boşluklarla oluşturduğunu söyler ve bu eksik imgelerin, okurun 

imgeleminde tamamlanarak bir bütün oluşturduğunu savunur.17 Şiirdeki bu bölümün ve 

Akgül’ün görüşlerinin, bizim şiirdeki hikâye ve imge fikrimizi destekleyebilecek 

nitelikte olmasının sebebi, Akgül’ün saymış olduğu imgelerin, şair tarafından kasten 

eksik olarak okuyucuya sunulmuş olsa dahi okuyucunu görsel algı ile birlikte bu 

imgeleri bir bütün olarak zihninde tasarlayabilmesidir. Bu şiirdeki imgeleri Akgül, 

“rengi atmış bir şapka”, “çanta”, “gözlük”, “bir eski atkı”, “adımları yavaş”, “uçar bir 

hafif, bir küçük önlük”, “dolu bir otobüste sığışan son yolcu”, “bir ruj”, “basıp giden bir 

                                                           
16 Necatigil, Şiirler, s.140 
17 Akgül, “İmgeyle Tamamlanan Boşluklar,” 45 
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tütün”, “tramvaya yetişen kahve rengi solgun”, “lacivert buruşmuş” olarak sıralar ve bu 

imgelerin eksik olarak kurulmasına rağmen şiirde ve okuyucunun zihninde oluşturduğu 

görsele değinir. Bizim buraya ekleyeceğimiz konu, bu imgelerle oluşan şiirdeki 

görselliğin, aslında şiirin hikâyesini oluşturmuş olmasıdır. Çünkü bu şiirde hikâye türü 

açısından karakterlerden ziyade imgeler bir eylem hâlindedir ve bu imgeler, 

çağrıştırdıkları anlamlar sebebiyle bir görsel, yani bir hikâye oluşturur. Şiirin bütününe 

ve okuyucunun zihninde oluşturacağı görsele bakacak olursak, bu şiir sanayileşmiş bir 

dünyanın bireyin üzerinde yarattığı korku, stres ve telaşı hikâye eder. O hâlde, 

önermemizi kuvvetlendirebilecek şekilde söyleyebiliriz ki, bu şiirde Necatigil’in şiir-

hikâye kavramı için işaret ettiği öyküsel anlatım ya da hikâye biçiminin anlatım 

özellikleri bulunmamasına rağmen, imgeler ve onların insanın görsel algısı sonucunda 

ulaştığı bütün bir resim aslında şiirin hikâyesidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, 

Akgül’ün imgelerin eksik olması durumunda okuyucunun görsel algısının devreye 

girmesini ifade etmesi, yine bizim önermemizde olduğu gibi şiirdeki hikâyenin 

okuyucuda tamamlanacağına benzer. Çünkü, şair her ne kadar imgeleri kasıtlı olarak bir 

bütünü teşkil edecek bir şekilde oluştursa da bu bütünü algılayacak ve şiirdeki hikâyeyi 

kendi zihninde meydana getirecek yine okuyucunun kendisidir. Buradan hareketle 

özetleyebiliriz ki, bize göre şiirde hikâye imgelerin ve şiirde oluşan görsel bütünlüğün 

bir sonucu olarak da oluşabilir. Yine aynı şekilde şiirde hikâye ve imge birlikteliğini 

açıklayabilmek için, Akgül’ün de makalesinde değindiği Behçet Necatigil’in “Sergi 

İzlenimleri” şiiri önemlidir: 

 

 

Ağlar lâke duvarlarda gri bir grizu 

Ve irin yeşili bir trahom 
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Gelir en lüks çiçekçiden çiçekler 

Asılı çocuksa çullar içinde 

- - Açıldı, geldiler. 

 

Onlar çarmıhlarında birer İsa idiler. 

Çivi yaralarından sızarken mavi kan 

- - Ellerde tuzlu badem, dudaklarda içki, teyp 

Rimel, ruj, floresan.. - - 

Başlarını yavaşça biraz daha eğdiler. 

Biz böyle okuduk en acıklı yazıları 

Perlon ve astragan.. 

İçkili, yarım göz ve ikindi vakti - - 

Sonra gösteri bitti, konfora koştuk 

Onlarsa en lüks kağıtlara geçti.18 

 

 Bu şiir için Alphan Akgül’ün görüşlerinden hareket edecek olursak, Akgül bu 

şiirdeki anlatının konusu olarak bir sergiyi gezmekte olan kişinin burjuva sınıfının 

sanatla olan ilişkisine getirdiği bir eleştiri olarak nitelendirir.19 Peki, Akgül’ü şiirin 

konusunun, bir bakıma hikâyesinin bu olduğuna ikna eden görüşleri nedir? Akgül, bu 

konuyu şu şekilde açıklar: 

Şiiri okudukça sanatın acı dolu içeriği ile kayıtsız davranışlarla yüklü 

lüks ve konfor tutkusu arasındaki gerilime tanık oluruz. Bir tarafta bir 

grizu gibi patlayan veya iltihaplı bir göz hastalığı gibi duran resimler; 

öteki tarafta pırıl pırıl parlayan lâke duvarlar ve sergiye gönderiler lüks 

çiçekler vardır. Bir tarafta çullarından çıkarılıp duvara İsa’nın çarmıha 

gerildiği gibi asılan tablolar, öteki tarafta soğukluğu çağrıştıran floresan 

ışığı altında, sergiyi bir sanat olayından çok bir kokteyl olarak 

değerlendiren burjuvalar vardır. Şiirde konuşan kişi, bu ortama yabancı 

gözlerle tanık olur ve şu eleştiriyi yapar: “Biz hep böyle okuduk en acıklı 

yazıları”. Sergi bu insanlar için bir gösteri, bir şovdur ve bu eğlencenin 

                                                           
18 Necatigil, Şiirler, s.291 
19 Akgül, “İmgeyle Tamamlanan Boşluklar,” 49 
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sonunda herkes ait olduğu konforlu yaşama dönecek; resimlerse en lüks 

kâğıtlara basılacaktır.20 

 

 Görülüyor ki Akgül, şiirdeki konuyu ya da şairin anlatmak istediğine ulaşmak 

için, şiirdeki imgeleri ve imgelerin oluşturduğu bütün bir görseli temel alıyor. Öyle ki, 

şiirde bu anlatıyı destekleyecek bir öyküsel anlatım bulunmamasına rağmen, şairin 

oluşturduğu imgelerle birlikte meydana gelen bu bütün görsellik hem Akgül’e göre hem 

de bize göre şiirdeki anlatıcı kişinin burjuva sınıfının sanatla olan ilişkisine bir eleştiri 

getirmesini hikâye olarak sezdiriyor. Peki, şiirde konuşan kişinin burjuva sanatına 

getirmiş olduğu bu eleştiri, bir hikâye, daha doğrusu şiirdeki hikâye sayılabilir mi? 

Başka bir açıdan ve bu konuyla ilgili öne sürdüğümüz fikirlerle paralel bir şekilde 

soracak olursak, şiirdeki hikâyenin oluşumu ve okuyucuya aktarımı, sadece hikâye 

türünün biçimsel özelliklerinin şiirde uygulanmasıyla mı gerçekleşir? Bize göre, şiirdeki 

anlatıcının yapmış olduğu eleştiri, hem burjuva sınıfının sanata dair olan yanlış 

görüşlerini hem de eleştiriyi yapan kişinin bu insanlara karşı öfke duymasını ve onların 

arasında yalnızlık çekmesini bir hikâye olarak nitelendirebilir. Çünkü, anlatıcı kişi 

açısından bakacak olursak, bu durum aynı zamanda onun hayata karşı bakış açısını da 

simgeleyerek onu hikâye düzeyinde anlamlandırır ve yalnızlık gibi yaşadığı duygular 

okuyucunun anlatıcı kişinin öyküsünü merak etmesini sağlar. Bu sebeple diyebiliriz ki, 

bu şiirdeki hikâye anlatıcı kişinin burjuva sınıfına ve onların sanata dair görüşlerine 

karşı tutumudur. Anlatıcı kişinin bu tutumunu, Akgül’ün görüşlerine de dayanarak, 

şiirdeki imgelerden ve bu imgelerin şiir içerisinde oluşturduğu bütün bir görselden 

anlayabiliriz. 

                                                           
20 Akgül, “İmgeyle Tamamlanan Boşluklar,” 49 
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 Şiirdeki hikâyenin imgeler aracılığıyla ve onların oluşturduğu bütün bir görsellik 

ile birlikte oluşabileceği fikrimizi, Akgül’ün imge-görsellik ilişkisine dair getirmiş 

olduğu yorumlara da dayanarak özetlemeye çalışacak olursak, her şeyden önce şiirin 

sıralı ilerleyen, bir öyküsel anlatıma sahip olmadığı durumlarda bile bir bütün olarak var 

olacağını kabul etmemiz gerekir. Çünkü şiir, şair bazı durumlarda belli etmekten 

kaçınsa da bir düşünceden meydana gelir ve bu düşünce, imgelere yüklenen anlamlarla 

birlikte şiirsel bir söyleyişe kavuşur. Bu şiirsel söyleyiş, şiire özgü imgelerin yardımıyla 

okuyucunun zihninde bütün bir yapı olarak tasarlanır. İşte bu bütün yapı, zihinde oluşan 

tamamlanmış görsellik ile şiirdeki hikâyeyi oluşturabilir. Bunun için, sadece öyküsel bir 

anlatıma ve eylemin olayları sıralı bir şekilde kullanılmasına gerek yoktur. Şiirdeki 

hikâye için, her şeyden önce bir bütünlük gereklidir. Öyle ki bu bütünlük sayesinde, 

şiirde anlatılan konu, her ne kadar hikâye türünün biçimsel özellikleriyle anlatılmasa 

bile, imgeler ve onların meydana getirdiği bütün bir görsellik ile hikâye şekline 

kavuşabilir. 

 Şiirde hikâye, imge ve görüntü ilişkisini daha iyi anlayabilmek için, Oktay 

Rifat’ın Perçemli Sokak’ın girişinde kendi şiir görüşünü açıkladığı bölüm önemli bir 

niteliktedir. Dili bir anlaşma aracı olarak gören Rifat, kelime ile ilgili görüşlerini şu 

şekilde açıklar:  

Bir dili kullanmak, kelimelerin bizde uyandırdığı görüntülerin yardımıyla 

bir şey anlatmak demektir. O şeye anlam diyoruz. Bir sözün anlamı, çoğu 

zaman o sözün gözümüzün önüne getirdiği görüntüden başka bir şey 

değildir. Ahmet yürürken düştü sözünde olduğu gibi. Yürürken düşen 

Ahmet’in görüntüsü bu sözün anlamıdır. Balık kavağa çıkınca gelirim 

dediğimiz zaman gözümüzün önüne gelen görüntüsüne sıçrarız. Bu da 

onun anlamıdır. Her söz bir görüntü ile karşımıza çıktığına göre her 

sözün bir anlamı vardır demek yanlış olmaz.21 

 

                                                           
21 Oktay Rıfat, Bütün Şiirleri I (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007) s.185 
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 Rifat’ın kelimelerin insan zihninde oluşturduğu görüntüleri ifade ettiği 

düşünceleri, bizim öne sürdüğümüz şiirde hikâyenin imgeyle olan ilişkisiyle benzerlik 

taşır. Çünkü, şiir içerisinde kullanılan kelimelerin bir araya gelmesi ve aynı zamanda 

imge oluşturmasıyla birlikte, şiirin bütününe baktığımız zaman bütün bir görsel de 

oluşur. Bu bütün görsellik, hikâye türünün biçimsel özellikleriyle oluşturulmasa bile, 

öyküsel anlatımla değil, o anki görüntü ve görüntünün insan zihninde oluşturduğu bütün 

ile şiirdeki hikâye oluşturulabilir. Şiirdeki bütün görüntü, insanın görsel algısıyla 

zihinde tasarlandığı zaman, şairin anlatmak istediği konu açıklığa kavuşur. Bu esnada, 

yani zihinde görselin oluşması sırasında, şiirde öyküsel anlatımı sağlayacak eylem 

kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü eylem aslında bahsettiğimiz bütün görüntünün de 

içindedir. Aslında bu görüntü, bize şiirin hikâyesini aktarır. Şiirdeki imgelerden yola 

çıkarak ve bu imgelerin oluşturduğu bütün görüntüyü irdelersek, aslında şiirin 

hikâyesine de ulaşmış oluruz. 

 

3.1 Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Hikâye ve İmge  
 

Bu bölümden itibaren, vereceğimiz şiir örnekleriyle birlikte, şiirde hikâyenin 

imgeler aracılığıyla da oluşturulabileceğini kanıtlamaya çalışacağız. Şiirde hikâye ve 

imge birlikteliğini Necatigil’in şiirlerinden örneklendirecek olursak, onun “Yel 

Değirmenleri” şiiri, hikâyenin imgeyle oluşturulması ve aynı zamanda farklı bir örnek 

olması açısından oldukça önemlidir.  
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Yaşamak azaptır çok zaman, 

Dualara açıldı ağız. 

Tükendi dizlerde derman, 

Akşamı bulamayacağız. 

 

Sürülerini götürdü Beniisrail 

Gitmek düştü adamlara, 

İmdada yetişti Ebabil 

Kuşlar vurdu camlara 

 

Geceye, göklere minnettarım, 

Mütarekenin verdiği haz. 

…………………………………… 

Gün doğarken bozuldu tılsım, 

Sokakların çağırışı sabah olur olmaz. 

 

Beni kurtaracak biri yok hazırda, 

Ölümün takibi henüz çok geriden. 

Mihneti esvap gibi geçirdi sırta, 

Yel değirmenlerine hücum ederken.22 

 

Bu şiirdeki, “Yaşamak azaptır çok zaman” dizesi, yaşamın zorluklarına ve 

hüznüne maruz kalmış bir ruhun hikâyesidir aslında. Bunun yanı sıra bu dize, şiirin 

bütün hikâyesinin hem başıdır hem de şiirdeki hikâyenin kendisidir. Öyle ki şiirdeki 

umutsuzluğa bu dize yön verir şiirdeki her dizenin hikâyesiyle bağlantılıdır. Örneğin, 

“Beni kurtaracak biri yok hazırda,” dizesindeki umutsuzluğa, şiirin hem başlangıç dizesi 

hem de şiirdeki hikâyenin bütünü olan “Yaşamak azaptır çok zaman” dizesi ve 

düşüncesi yön verir ve besler. Şiirde görülüyor ki bir eylem var ancak bu eylemin 

                                                           
22 Necatigil, Şiirler, s.19 
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öyküsel anlatımı sağlayacak biçiminde kullanılan bir eylem olarak nitelendirilmesi 

olanaksızdır. Öyle ki eylem olmasına rağmen şiirdeki olaylar arasındaki zaman 

belirsizdir. Bu şiirde Necatigil, bahsettiğimiz imgeleri sıklıkla hikâyeyi oluşturacak bir 

biçimde oluşturuyor ancak Baudelaire örneğindeki gibi bu imgeleri eylemle 

desteklemekten ziyade onları eylemle birlikte kullanıyor. Özellikle de “Mihneti esvap 

gibi geçirdi sırta” dizesi, Baudelaire örneğinde olduğu gibi eylemin iki imgeyi de 

desteklemesinden ziyade, iki imgeyle birlikte anılmasını sağlıyor. Çünkü “Mihnet” ve 

“Esvap”, burada aslında aynı şeyi temsil ediyor ve bu iki kelime aynı şeyi temsil eden 

imgeler olmalarına rağmen eylemlerinin de ortak olması dikkat çekicidir. Baudelaire 

örneğinde eylem de ortaktı ancak eylemin desteklediği imgeler zıt veya aynı olmayan 

kavramları destekliyordu. Bu şiirde imgeler, tek tek hikâyeyi ana hatlarıyla 

oluşturabilmek için eylemle birlikte hareket ettikleri için, şiirdeki hikâyeyi verdiğimiz 

diğer örneklerin aksine eylem olmadan düşünebilmek imkansızdır. Bu sebeple 

Necatigil’in “Yel Değirmenleri” şiiri, bahsettiğimiz imge ve hikâye fikriyle hem ortak 

hem de farklı bir örnek teşkil etmesi sebebiyle önemlidir. İkinci kıtada kullanılan 

“Beniisrail” kelimesi, bu açıdan bakacak olursak dikkat çekicidir. Görülüyor ki bu 

kelime, aynı zamanda bir çağı, yaşama koşullarını ve bir kültürü zihnimizde 

canlandırma görevindedir. Aynı zamanda, bu mısraın zihinde çağrıştırdığı görsellik, 

kurak bir çöl ortasındaki yaşam koşullarını hissettirdiği için, şiirin ilk mısraında geçen 

duyguyu desteklemektedir. Şair bu kelimenin okuyucunun zihninde bir çağrışım 

yaratması için onu “sürülerini götürmek” yönüyle eylemle birleştirir. Her ne kadar bu 

şiir, imgeler üzerinden hikâyeyi anlayabilmemiz için eylemleri de kavrayabilmemizi 

gerektirse de bu şiirdeki hikâye, belli ve sıralı, aşama aşama ilerleyen bir olayı 

anlatmamasına rağmen, rahatlıkla oluşabilir. Bu söylediğimizden hareketle diyebiliriz 
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ki, bu şiirdeki hikâye, şiirin ana hattını oluşturan ilk mısradaki yaşamaktan azap duyan 

bir insanın hikâyesidir. Buradan hareket edecek olursak ve fikrimizi tekrarlarsak, bize 

göre şiirdeki hikâye, sadece Necatigil’in söylediği gibi olaylar bütünüyle ve olayların 

birbiriyle bağlantılı oluşuyla oluşmaz. Eylem, anlatılan hikâyeyi sıralı bir şekilde 

oluşturmak zorunda değildir ve bahsettiğimiz gibi imgeleri aktif hâle getirerek de 

şiirdeki hikâyeyi tamamlayabilir. Şiirdeki hikâye, kullanılan imgelerle ve onların 

birbirini tamamlamasıyla birlikte bir bütün oluşturması yönüyle de oluşturulabilir. 

Çünkü, şiirdeki bütün imgeler birbiriyle bağlantılı ve uyumlu olup da aynı amaç 

doğrultusunda kullanılırsa, bu ister istemez şiiri bir bütün olarak okumamız gerektiğini 

zorunlu kılacaktır ve bu bütünün barındırdığı imge ve düşüncelerle şiirin içerisinde şair 

tarafından betimlenmiş bir hikâye oluşur.  

Şiirdeki hikâyenin imgelerle oluşturulabileceği ve aktarılabileceğini öne süren 

fikrimiz, Behçet Necatigil’in şiir örnekleriyle devam edecek olursak, bize göre onun 

“Kilim” şiiri, bu konu için en isabetli örneklerden biridir: 

 

Kilimde incir çekirdekleri – parlak, pahalı 

Elmaslar yerine çekirdek – süs, avunma. 

Hattâ soluk, ucuz boncuklar olabilirdi, 

Cam boncuk, incir çekirdekleri – süs, avunma. 

Gezdir parmaklarını: Pürtük! Çünkü üzüm çöpleri 

Aptallığımızdan kalma üzüm çöpleri, armut sapları. 

 

Ama biz dokuduk bu kilimi, eh bir dereceye kadar! 

Değil ele güne çıkacak, değil asılacak duvarlarda. 
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Çiğnenir -çok çiğ çağ- ayaklar altında yabansı. 

Sağlam olabilirdi, saplar aldattı bizi: 

Üzüm çöpleri, armut sapları, çekirdek, çok çiğ 

Önceden düşünemedik, çok çiğ çağ! 

 

Renkler, oldu bir kere, geçti, renkler 

Düşünmek gerekti başlarken, sen buna 

Renk mi diyorsun? Bak serin – mavi  

Ismarlamıştım sana sıcak çaylar yanında. 

Çok çiğ çağ. Çaldılar. Çıplak. Mavi, ama bu 

Kan oturmuş tırnaklardaki mavi. Geçti. 

Geçti, sökülemez, dokundu, sırıtır boşluk, ben sana.. 

 

Sakladığım baharlar nerede bu kilim için, 

Nerede yıllar önce, ben sana.. 

Ne yaptın baharları, baharsız çok çiğ, topraklarda 

Çok çiğ, çiçek -hiç yok- hani bu kilimde? 

Hani beyaz, beyaz, beyaz,.. Beyazları ne yaptın? 

Çok çiğ bu kızgın yaz, çiğ bu karakış! 

Bâri biraz kışlarda.. Çıplak, çok çiğ! 

 

Çok çiğ bu çığlık, bu en bol renk: Kara! Ben sana 

Hiç kara boynuna koyma demiştim, nerden düştü, çok çiğ 

Paslı borulardan katran, soba zifiri. 
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Sonra eski patiska perdeler gibi solgun ve sıska 

Parmaklarda kirli tütün sarısı. 

Çok çiğ kesik öksürük, çiğ çatlak çağıltı! 

 

En güzel renk mi, çok az! Eğreti, kaçamak, belki! 

Belki kimi gecelerde ekleme 

Sevinçlerden gelme çağla yeşili - - Yanlış! 

Eğrelti otlarının yitik yeşili yâni, 

İki başlı kartalların ölü gözlerinde – 

- ki belki, çok az! 

Sonra çok az pembe, işe giderken ayrılışlarda 

Kimi günler bir süre hani ayaküstü 

Çekingen bir gülüş, çekingen – çok çiğ çevre- 

Pörsük-pembe, solgun güllerde, belki biraz! 

 

Heyy! Kilimdeki bu bir sürü merteğin 

İşi ne? Çok çiğ! Kendi gözümüzde 

Çöpler vardı, karartmış önümüzü.  

Çöpler, yeterdi kilimde, bol -çok çiğ çağ- 

Ama onlar mertek, doğru, çok çiğ! 

 

Gözlerinin dalışı bile çok çiğ, çünkü - - 

Çünkü hançer nakışlarda bu çılgın çağrı, 

Bu çürük iplik, bu ensiz atkı, 
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Bizim! 23  

 

Şiirde ilk bakışta rahatlıkla görülebiliyor ki, şair bir nesneyi ya da durumu 

betimleyebilmek, anlatabilmek için çok fazla imge kullanılmıştır. Bu imgelerin geneline 

baktığımız zaman, kasıtlı olarak okuyucuyu bir şeyden iğrendirmek için kullanıldığı çok 

açıktır. Peki Necatigil, bu imgeleri art arda sıralayarak, okuyucunun dikkatini ısrarla 

neye ve neden çekmeye çalışıyor? İlk olarak, şiirin başlığı olan ve şiir içindeki tüm 

imgelerin onu betimleyebilmek için kullanıldığı “kilim” imgesini ele alalım. Kilime bir 

nesne gözüyle bakarsak, kilim farklı ama kendi aralarında düzenli desenlerle süslenmiş 

bir nesnedir ve bu desenlerin herhangi birinde bir yanlışlık, bütünden ayrılık söz konusu 

olursa kilimin göze güzel ve düzenli görünmesi bozulabilir. Kilimi, bu bakış açısıyla 

şiirdeki metaforik anlamını irdeleyecek olursak, bize göre “kilim” imgesi bir ülkeyi, ya 

da daha genel anlamda dünyayı simgelemektedir. Birbirinden bağımsız, gerek 

düşünceleriyle ve gerekse gerçekleştirdikleri eylemlerle birbirinden farklı olan insanlar 

ve bu farklılığın eksiklikten ziyade bütünlüğü simgeleyebileceği fikri, “kilim” imgesinin 

bu bağlamda düşünüldüğü zaman şiirde bir ülkeyi ya da dünyayı temsil etmesi için 

kullanıldığını söyleyebiliriz. 

   “Kilim” imgesinin bahsettiğimiz anlamda olduğunu kabul edersek, Behçet 

Necatigil bu kilimden memnun mudur? Şiirin özellikle de ilk kıtasından 

anlayabileceğimiz gibi, şairin kullandığı insanı rahatsız eden imgeler, bu kilimin 

kirlendiğini, artık eskisi gibi olmadığını bize sezdirmektedir. Necatigil’in bu kilimden, 

yani ülkeden ya da dünyadan neden hoşlanmadığını ve bunun onun yaşadığı dönemle ve 

                                                           
23 Necatigil, Şiirler, s.187 
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o dönemin getirdiği bazı yaşam koşullarıyla ilgisi olup olmadığını sorgulayabilmek için, 

bize göre şiirin beşinci kıtası oldukça önemlidir: 

 

Çok çiğ bu çığlık, bu en bol renk: Kara! Ben sana 

Hiç kara boynuna koyma demiştim, nerden düştü, çok çiğ 

Paslı borulardan katran, soba zifiri. 

Sonra eski patiska perdeler gibi solgun ve sıska 

Parmaklarda kirli tütün sarısı. 

Çok çiğ kesik öksürük, çiğ çatlak çağıltı! 

 

Öncelikle, şiirin ana hikâyesine bakmadan önce, şairin bu kilimden neden 

hoşlanmadığını, hangi koşulların onu bu ruh hâline sürüklediğini sorgulamamız 

gerekmektedir. Bu kıtadaki imgeleri sıralayacak olursak, bize göre, şairin bu kilimden 

neden nefret ettiğini anlayabiliriz. Bu imgeler, “kara”, “paslı borular”, “katran”, “soba 

zifiri”, “patiska perdeler gibi solgun ve sıska”, “parmaklarda kirli tütün sarısı”, “kesik 

öksürük”, “çatlak çağıltı” kelimeleridir ve bu imgeler bir hastalığı, bir kirliliği 

okuyucuya hissettirir. Bu imgeler aynı zamanda insan zihninde kirli bir görüntü de 

oluşturur. Bize göre bu imgelerin kullanılma amacı, Necatigil’in sanayileşme ile birlikte 

gelen kirliliğin ve buna bağlı olarak insanlarda artışa geçen hastalıkların, kömür 

madenlerinde çalışan işçilerin yakalandıkları akciğer sorunlarının ve bunun gibi diğer 

etmenlerin, bahsettiği kilime, yani dünyaya ya da ülkeye zarar verdiğini kanıtlama 

isteğidir. Bu açıdan bakacak olursak bu şiir, yaşadığı dönemden ve koşullarından hoşnut 

olmayan bir insanın hikâyesidir ve bu hikâye, öyküsel bir anlatımla değil, imgelerin 

barındırdığı ve şairin kasıtlı olarak onlara yüklediği anlamlar sayesinde anlaşılabilir. 
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Belirtmemiz gerekir ki, Necatigil’in az önce bahsettiğimiz gibi anlatmak 

istediğini okuyucuya aktarmak için kullandığı imgeler son derece etkileyicidir. Bu 

imgeler sebebiyle, şiirin konusunda bir düzensizlik, kirlilik hissedilir. Şiirdeki hikâye 

için imgelerin kullanılabileceği fikrimize dönecek olursak, bu şiirdeki kullanılan 

imgelerin bizim görüşümüzü desteklediği açıktır. Çünkü Necatigil, şiiri bu imgeler 

üzerine kuruyor ve eylemi sadece bu imgeleri aktif hâle getirmek için kullanıyor. Şiirin 

üçüncü ve dördüncü kıtalarında, bir eylem vardır ancak burada eylem, şairin yokluğunu 

hissettiği durumları vurgulamak için kullanılmıştır. Özellikle dördüncü kıtadaki sorulan 

sorular, “Sakladığım baharlar nerede bu kilim için,” dizesindeki gibi bir imgenin, bir 

kavramın yokluğunu vurgulamaktadır. Buradaki “baharlar” imgesi, bize göre iki şeyi 

simgeleyebilir. İlk olarak “bahar”, Necatigil’in dünyaya veya ülkeye karşı umudunu, 

ikinci olarak da dünyanın veya ülkenin kirlendiğini, az önce söylediğimiz gibi 

sanayileşmenin getirdiği olumsuzlukları bunlara zıt bir örnek oluşturarak simgeliyor 

olabilir. Bu tür kelimelerin sırtladığı anlamlara şiirin bütününe paralel bir şekilde 

bakacak olursak, bu şiirde hikâyenin oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü, 

belirttiğimiz gibi imgeler, bize göre şiirdeki anlatının oluşmasını sağlayan en büyük 

etkendir ve okuyucunun anlatıyı bir bütün olarak görebilmesini sağlar. İşte bu bütünlük, 

şiirdeki imgelerin hikâyeyi oluşturabileceğini öne sürdüğümüz düşüncemizin ana 

argümanıdır. 

Sonuç olarak, bu şiirdeki hikâyeyi imgelerin yardımıyla Necatigil’in ya da 

şiirdeki anlatıcı kişinin sanayileşmiş, yozlaşmış dünyadaki kirlilikten ve düzensizlikten 

şikâyet etmesi olarak özetleyebiliriz. Bizim öne sürdüğümüz görüşün ispatlanabilme 

düzeyini, şiirdeki hikâyenin çarpıcı imgelerle anlatılması yönüyle doğrulayabiliriz. 

Çünkü, şiirin geneline bakacak olursak, şiirdeki hikâye, Necatigil’in söylediği ve onun 
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şiir-hikâye kavramına örnek olarak verdiğimiz şiirlerindeki gibi, eylemin olayları aşama 

aşama sürdürmesi ve birbirine bağlaması yönüyle oluşmuyor. Belirttiğimiz gibi eylem, 

şiirin sadece belli bir kısmında görülmesine karşın, o kısımda da imgeleri aktif hâle 

getirmek için kullanılıyor. Şiirin geneline bakacak olursak, öne sürdüğümüz 

argümanlarla birlikte, hikâyenin şiirin bütünüyle bir uyum içinde olan imgeler 

aracılığıyla oluştuğu gözlemlenebiliyor. Bunun haricinde, şiirde imgelerin toplamına 

bakacak olursak, şiirin okuyucunun zihninde belli bir görüntüyü oluşturduğunu 

söyleyebiliriz. Bu görüntü, kirlenmiş, bazı yerlerinde pislik kırıntıları olan bir kilimdir 

ve şiirde sıklıkla imgelerle bu görüntü desteklenir. İşte bu görüntü, imgelerin ve şiirdeki 

bütünlüğün temsil ettiği kavramlara bakacak olursak, şiirdeki hikâyedir. 

 

          3.2 “Geyikli Gece”de Hikâye ve İmge 
 

Şiirdeki hikâyenin oluşmasında kullanılan imgelerin oldukça yardımcı 

olabileceği düşüncemiz, Turgut Uyar’ın “Geyikli Gece” adlı şiirinin incelenmesiyle 

daha sağlam bir şekilde açıklığa kavuşturulabilir: 

 

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta 

Her şey naylondandı o kadar 

Ve ölünce beş on bin birden ölüyorduk güneşe karşı. 

Ama geyikli geceyi bulmadan önce 

Hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk 

 

Geyikli geceyi hep bilmelisiniz 

Yeşil ve yabani uzak ormanlarda 

Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan 

Hepimizi vakitten kurtaracak 
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Bir yandan, toprağı sürdük 

Bir yandan kaybolduk 

Gladyatörlerden ve dişlilerden 

Ve büyük şehirlerden 

Gizleyerek yahut döğüşerek 

Geyikli geceyi kurtardık 

 

Evet kimsesizdik ama umudumuz vardı 

Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk 

Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza 

Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları 

Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk 

Sonra şarap içiyorduk kırmızı yahut beyaz 

Bilir bilmez geyikli gece yüzünden 

 

Geyikli gecenin arkası ağaç 

Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü 

Çatal boynuzlarında soğuk ayışığı 

 

İster istemez aşkları hatırlatır 

Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş 

Şimdi de var biliyorum 

Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz 

Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli 

 

Hiçbir şey umurumda değil diyorum 

Aşktan ve umuttan başka 

Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı 

Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. 

 

Biliyorum gemiler götüremez 

Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini 
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Örneğin Manastırda oturur içerdik iki kişi 

Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek 

Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı 

Koltukaltlarımız gitgide tatlı gelirdi 

Geyikli gecenin karanlığında 

 

Aldatıldığımız önemli değildi yoksa 

Herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak 

Gümüş semaverleri ve eski şeyleri 

Salt yadsımak için sevmiyorduk 

Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz 

Ne iyiydik ne kötüydük 

Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa 

Başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı 

 

Ama ne varsa geyikli gecede idi 

Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan 

Bir bakıyorduk akşam oluyordu kaldırımlarda 

Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında 

Büyük otellerin önünde garipsiyorduk 

Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte 

Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız 

Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk 

Yahut bir adam bıçaklasak 

Yahut sokaklara tükürsek 

Ama en iyisi çeker giderdik 

Gider geyikli gecede uyurduk 

 

Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede 

İmdat ateşleri gibi ürkek telaşlı 

Sultan hançerIeri gibi ayışığında 

Bir yanında üstüste üstüste kayalar 
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Öbür yanında ben 

 

Ama siz zavallısınız ben de zavallıyım 

Eskimiş şeylerle avunamıyoruz 

Domino taşları ve soğuk ikindiler 

Çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık 

Gölgemiz tortop ayakucumuzda 

Sevinsek de sonunu biliyoruz 

Borçları kefilleri ve bonoları unutuyorum 

İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada 

Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum 

Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum 

İyice kurulamıyorum saçlarını 

Bir bardak şarabı kendim için içiyorum 

 

Halbuki geyikli gece ormanda 

Keskin mavi ve hışırtılı 

Geyikli geceye geçiyorum 

 

Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.24 

 

“Geyikli Gece” şiirdeki hikâye açısından her ne kadar anlaşılması zor bir şiir 

olsa da kullanılan imgelerin bütüncül bir yapı oluşturması sebebiyle şiirin hikâyesi ana 

hatlarıyla anlaşılabilir. Şiirde ilk kısımlarında kullanılan “naylon”, “yeşil ve yabani uzak 

ormanlar”, “asfalt”, “gladyatörler ve dişliler”, “büyük şehirler”, gibi imgeler ve şairin 

bu imgelerin amacına ulaşabilmesi için kullandığı eylemler, bize şairin modern zamanın 

getirdiği sanayileşmeden ve kirlilikten usandığını ve yaşadığı çağa ayak uyduramadığını 

                                                           
24 Turgut Uyar, Büyük Saat (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015) s.113 
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anlatır. Bunu kavrayabilmemizin ana sebebi ise, bu gibi imgelerin temsil ettiği 

kavramlar ve bu kavramların insan zihninde oluşturduğu bütün bir görüntüdür. Şairin 

anlatmak istediği bu konu, aslında şiirin hikâyesidir ve bu hikâye de bahsettiğimiz 

imgeler aracılığıyla şiirde bir bütün olarak hissedilerek anlaşılır. Şiirde hikâye ya da 

şairin anlatmak istediği durum öyküsel bir biçimde anlatılmamasına rağmen, imgeler ve 

onların bir araya gelerek oluşturduğu görüntü yardımıyla söyleyebiliriz ki şiirin hikâyesi 

bize göre budur. Şiirin başlığı ve şairin ulaşmak istediği yer olan Geyikli Gece ise, 

şairin şiirin ilk bölümünde kullandığı imgelerle zıt bir nitelik taşır. Buradan anlaşılıyor 

ki Turgut Uyar, şiirin ilk bölümlerinde imgeleri doğrudan, dolaysız bir şekilde hikâyeyi 

ana hatlarıyla anlatabilmek için kullanmaz; hikâyeyi onun zıtlıklarını vurgulayarak 

oluşturur. Bu açıdan bakacak olursak bu şiir, kentten Geyikli Gece’ye kaçmak isteyen, 

şehir hayatından ve onun yapaylığından bunalmış bir bireyin hikâyesidir aslında. Bu 

açıdan bakacak olursak, sanayi çağının birey üzerinde yarattığı gergin ve boğucu yaşam 

koşullarının varlığını şiirin hikâyesi olarak genişletebiliriz. Şiirin sonraki bölümlerinde 

Turgut Uyar, kurtulmak istediği kenti değil de ulaşmak istediği yer olan Geyikli Gece’yi 

anlatır ve yine onu imgelerle besler. Bu besleme sürecinde yine şair, imgeleri de 

kullanarak şiirde bütün bir görüntü oluşturur. Şiirin ilerleyen bölümlerinde kullanılan 

“geyikli gecenin arkası ağaç”, “ayağının suya değdiği yerde gökyüzü”, “güzel kadınlar 

ve aşklar”, “gümüş semaverler”, “kesme avizeler ve çıplak kadın omuzları” gibi 

imgeler, şiirin ilk bölümden farklı olarak şairin kaçmak istediği yer olan Geyikli Gece 

ile bir bütünlük taşır ve hepsi birbiriyle uyumludur. Bu şekilde anlayabiliyoruz ki şairin 

kullandığı bu imgeler, şiir her ne kadar hikâye türünün biçimsel özelliklerini 

barındırmasa da ve eylemi olayların sürekliliği sağlayacak bir şekilde kullanmasa bile, 

şairin düşüncesindeki hikâyeyi açıkça belirtir ve şiirin bir hikâye gibi bütün olarak 
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algılanmasını sağlar. Görülüyor ki Turgut Uyar, belki de bilinçli bir şekilde 

yapmamasına rağmen “Geyikli Gece” de şiirdeki hikâyeyi Necatigil’in işaret ettiği gibi 

olayların bütünüyle değil, imgelerin bütünüyle oluşturuyor. Turgut Uyar örneğiyle 

belirtebiliriz ki, bize göre şiirde bir bütüne hizmet için kullanılan ve birbiriyle bağlantılı 

olarak kullanılan imgeler, şiirdeki hikâyeyi arka planda oluşturur ve besler. Şiirde 

kullanılan her imge, aslında şairin ve şiirin anlatmak istediğinin kendisidir. Necatigil’in 

dediği gibi, yaşanan olayların birbiriyle bağdaşması, imgelerin de birlikte bir amaç 

doğrultusunda kullanılmasına benzer. Necatigil’in hikâye önermesi şiirde hikâye 

türünün sürekliliğini sağlamak için kullanılan eylem ve öyküsel anlatım kökenlidir. Bize 

göre şiirdeki hikâye, bu türden bir eylem kökenli olmak zorunda değildir ve şiiri 

besleyen imgeler, çağrıştırdığı anlamlar ve meydana getirdikleri arka plan sebebiyle 

şiirdeki hikâyeyi oluşturabilir.  

          3.3 Edip Cansever’in Şiirlerinde Hikâye ve İmge  
 

Edip Cansever’in “Masa Da Masaymış Ha…” şiiri, kullandığı imgeler ve bu 

imgelerin oluşturduğu hikâye ile bizim fikrimiz açısından oldukça önemli bir eserdir. 

Bu şiirin bizim fikrimiz açısından önemli bir konumda olmasının sebebi, içerisinde 

barındırdığı tek bir eylemin, oldukça fazla imgeyle birlikte kullanılarak şiirdeki 

hikâyeyi oluşturmasıdır: 

 

            Adam yaşama sevinci içinde 

Masaya anahtarlarını koydu 

Bakır kâseye çiçekleri koydu 

Sütünü yumurtasını koydu 

Pencereden gelen ışığı koydu 
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Bisiklet sesini çıkrık sesini 

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu 

 

Adam masaya 

Aklında olup bitenleri koydu 

Ne yapmak istiyordu hayatta 

İşte onu koydu 

Kimi seviyordu kimi sevmiyordu 

 

Adam masaya onları da koydu 

Üç kere üç dokuz ederdi 

Adam koydu masaya dokuzu  

Pencere yanındaydı gökyüzü yanında 

Uzandı masaya sonsuzu koydu 

Bir bira içmek istiyordu kaç gündür 

Masaya biranın dökülüşünü koydu 

Uykusunu koydu uyanıklığını koydu 

Tokluğunu açlığını koydu 

 

Masa da masaymış ha 

Bana mısın demedi bu kadar yüke 

Bir iki sallandı durdu 

Adam ha babam koyuyordu25 

 

İlk bakışta, bu şiirdeki en çarpıcı özellik, şiirdeki eylemin sadece tek bir fiille 

oluşturulmasıdır. “Koydu” fiili, şiirdeki anlatıyı devam ettirir ve şairin şiirde kullanmak 

istediği imgeleri, tek başına sırtlar. Edip Cansever, bu fiili şiirdeki öyküsel anlatımı 

sürdürmek, şiirde bir süreklilik oluşturması için mi kullanmıştır? Eğer bu fiil, eylemin 

                                                           
25 Edip Cansever, Sonrası Kalır I (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018) s. 52 
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öyküsel anlatımı sürdürmesi yönüyle kullanılmışsa, bu şiir Necatigil’in işaret ettiği gibi 

şiir-hikâye kavramına uygun olarak gözükebilir. Ancak, bize göre buradaki fiil, öyküsel 

anlatımı devam ettirmekten ziyade, bir düşüncenin veya duygunun, okuyucunun 

gözünde daha çarpıcı gözükmesini sağlamak için kullanılmıştır ve her ne kadar şiirde 

eylem sırasıyla olayları devam ettirse de bu şiirde öyküsel bir anlatım yoktur. Çünkü bu 

şiirde, her şeyden önce bir olayın aşama aşama gelişip hikâye türünün öyküsel 

özelliğine benzeyen bir unsur yoktur ve şiirin anlatmak istediği her şeyden önce 

imgelerin yardımıyla kurulan bir bireyin hikâyesidir. 

Bu şiirde bir öyküsel anlatım yoktur dememizin bir diğer sebebi, şiirdeki 

eylemin sürekli olarak imgelerle birlikte anılmasıdır. Şiirdeki fiillerin yegâne amacı, 

şairin betimlemek istediği ruh hâlini desteklemek ve imgeleri okuyucunun zihninde 

daha çarpıcı bir hâle sokarak aktif hâle getirmektir. Bu sebeple şair, “koydu” gibi somut 

kelimeler ve nesnelerle anılması gereken bir fiili, şiirin çoğunluğunda soyut kelimelerle 

birlikte kullanır. Özellikle, “Adam masaya, Aklında olup bitenleri koydu” mısraları, 

soyut olan ve elle tutulamayan bir şeyin somut bir kavrama şekliyle kullanılması, bu 

açından oldukça önemlidir. 

Eğer bu şiirden hareket ederek şiirdeki hikâye ve imge unsuru konusuna dönecek 

olursak, bu şiirde hikâye var mıdır ve eğer varsa ne ile desteklenmektedir diye 

sormamız gerekir. Tıpkı Orhan Veli’nin “Kitabe-i Seng-i Mezar” örneğinde olduğu gibi 

bu şiirdeki tek bir kelime ya da tek bir mısra, şiirdeki hikâyenin bütünselliği için 

oldukça önem arz etmektedir. “Bir bira içmek istiyordu kaç gündür, Masaya biranın 

dökülüşünü koydu” mısraları, bireyin umutlarını, yoksulluğunu çarpıcı bir şekilde 

vurgulamaktadır. Bu mısrada, şairin kurduğu imge, okuyucunun zihninde sadece belli 

bir görseli oluşturmak için değil, o görselin ruh hâlini de okuyucuya aktarmak için 
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kullanılmıştır.  Bu mısradan hareketle, şiirdeki hikâyenin bireyin hikâyesi olduğunu 

söyleyebiliriz ve aynı zamanda yaşam mücadelesi ve stresten bunalan bireyin 

duygularının, olmasını istediği şeylerin ve çevresindeki yaşanan hayata karşı olan 

yoksulluğunun da hikâyesidir diyebiliriz. “Masa” imgesi, şiirde sürekli olarak eylemin 

desteğiyle tekrarlanır ama ona yüklenen, onunla ilgili olan imgeler de şiirin içerisinde 

çeşit olarak bolca mevcuttur. Şöyle de söyleyebiliriz ki “Masa” imgesi, bireyin 

gerçekleşmesini istediği şeyleri ve onların gerçekleşme olasılıklarını, bireyin arzusunu 

simgeleyen bir nesnedir. Bununla birlikte bu “Masa” ya yüklenen isteklerin, yani 

hikâyenin hepsi de imgeler aracılığıyla aktarılmıştır. Örneğin “Uzandı masaya sonsuzu 

koydu” dizesini ele alırsak, burada “masa”, “koydu” eylemiyle desteklenen bir imgedir 

ve “sonsuz” imgesi ise imgelerin bir bütün oluşturarak hikâyeye hizmet etmesini sağlar 

ve her iki unsuru da hikâye açısından anlamlandırır. “Sonsuz” kelimesini imge olarak 

kabul etmemizin sebebi, bizim zihnimizde insanın bitmek bilmeyen arzularını, 

ölümsüzlük gibi ulaşamayacağı durumları istemesini simgelediğini düşünmemizdir. 

Bu şiirde, şiirdeki imge ve hikâye birlikteliği için dikkat edilmesi gereken bir 

diğer konu, anlatının, yani öykünün sıralı bir şekilde anlatılması değil de anlatıyı 

oluşturan imgelerin sıralı bir şekilde sunulmasıdır. Bu sebeple şiirdeki hikâye, şair 

tarafından oluşturulan imgelerin aşama aşama kullanılarak bir görsel, bir bütünlük 

oluşturmasıyla oluşur. Tıpkı yeni resim yapmaya başlayan bir ressam gibi Edip 

Cansever, şiirdeki anlatıyı öyküsel bir anlatımla değil, imgelerin ve onların insan 

zihninde çağrıştırdığı görselliği kullanarak meydana getirir. Öyle ki, şiirin ilk 

bölümlerinde ve başında, eksik bir resim ya da tamamlanmamış bir görüntü görürüz. Bu 

görüntü, şairin imgeleri “masa” kelimesiyle kullanmasıyla birlikte aşama aşama 

tamamlanır. Şiirde geçmiş zamanı ekiyle kullanılan “koydu” fiili bulunmasına rağmen, 
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aslında bu fiil geçmiş zamanı anlatmaz; şairin anlatmak istediği anlatıyı imgelerin de 

yardımıyla aşama aşama oluşturur. Bu sebeple söyleyebiliriz ki Cansever’in “Masa Da 

Masaymış Ha…” şiirinde kullanılan şiirdeki imgelerin oluşumu, okuyucunun zihninde 

çağrıştırdığı görüntü ve bunların sonucunda oluşan şiirsel bütünlük, Necatigil’in şiir-

hikâye kavramı üzerine ürettiği fikirlerin aksine, imgelerin de şiirdeki hikâyeyi 

oluşturabilecek özellikte olduğunu öne sürdüğümüz fikrimizi destekler niteliktedir.  

          3.4 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Hikâye ve İmge 
 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerine baktığımız zaman gerek onun sembolizm 

akımından etkilenmesinden gerekse Ahmet Haşim’den devraldığı saf şiir anlayışını 

şiirlerinde uygulamasından, şiirlerinin oldukça fazla belirsiz, muğlak imgelerden 

meydana geldiğini görürüz. Şiirlerinde, söylemek istediğini doğrudan okuyucuya 

aktarma yoluna girişmeyen Tanpınar, anlatmak istediğini, yani hikâyeyi semboller ve 

imgeler aracılığıyla gizler. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu tutumu, bizim şiirdeki 

hikâyenin sağlanması için imgelerin de kullanılabileceği fikrimizi kanıtlamak için onun 

şiirlerini oldukça yararlı bir araştırma alanı hâline getirir. Onun “Ne İçindeyim 

Zamanın” adlı şiiri, bu konunun açıklanması için önemlidir: 

 

           Ne içindeyim Zamanın, 

Ne de büsbütün dışında; 

Yekpâre, geniş bir ânın 

Parçalanmaz akışında. 

 

Bir garip rüya rengiyle 

Uyuşmuş gibi her şekil, 

Rüzgârda uçan tüy bile 
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Benim kadar hafif değil. 

 

Başım sükûtu öğüten 

Uçsuz, bucaksız değirmen; 

İçim muradına ermiş 

Abasız, postsuz bir derviş; 

 

Kökü bende bir sarmaşık 

Olmuş dünya sezmekteyim, 

Mavi, masmavi bir ışık 

Ortasında yüzmekteyim.26 

 

Bu şiirinde Tanpınar’ın, Bergson’un zamanın sürekliliğini ve bir bütün olduğunu 

belirttiği fikrini şiir hâline getirip, kendi cümleleriyle anlatmak istediği bilinen bir 

gerçektir. Peki, Tanpınar bu düşünceyi şiirin içerisinde nasıl ve hangi yolla anlatıyor ve 

bu şiirdeki hikâye sayılabilir mi? Başka bir deyişle, felsefi bir temele dayana bir fikir, 

öyküsel anlatım yoluyla desteklenmese bile şiirdeki hikâyeyi oluşturabilir mi? 

İlk bakışta görülüyor ki şiirdeki anlatı, eylem veya öyküsel anlatıma 

başvurulmadan, bazı nesnelerin ve imgelerin yardımıyla aktarılmaya çalışılıyor. Bize 

göre Tanpınar’ın bu şiirde yapmak istediği şey, okuyucuya doğrudan bilgiyi 

aktarmaktan ziyade, onu hissettirmeye çalışmaktır. Çünkü, şiirin geneline baktığımız 

zaman, her dizede imge kullanıldığını görüyoruz. Bu sebeple, şiirdeki hikâye öyküsel 

bir anlatım aracılığıyla oluşturulmamasına rağmen her mısrada imgelerin de yardımıyla 

ayrı bir şekilde kurulur. Şiirdeki hikâyeye odaklanacak olursak, şiirin ilk kıtası 

hikâyenin bütününü tek başına verme özelliğine sahiptir. Bu kıtada Tanpınar, 

                                                           
26 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018) s. 29 
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Bergson’un zamanın sürekliliğini ve parçalanamaz oluşunu öne sürdüğü fikrini şiirsel 

bir söyleyişle etkili bir şekilde özetlemiştir. Devam eden kıtalarda ise Tanpınar, bu 

hikâyenin kendisinde oluşturduğu tesiri, imgelerden bolca yararlanarak aktarır. 

Buradaki hikâyenin, Necatigil’in önerdiği şekilde şiir-hikâye kavramından ayrı 

olmasının sebebi, şiirin bütününde birbiriyle ilgili ve bağlantılı olan olayların olmayışı 

ve öyküsel bir anlatımdan söz edemiyor oluşumuzdur. Şiirdeki hikâye için imgelerin de 

yardımcı olabileceğini öne sürdüğümüz fikrimizden bahsederken, hikâyenin şiirde 

uygulanırken başka bir biçim hâline dönüşebileceğinden bahsetmiştik. Öyleyse, 

Tanpınar’ın “Ne İçindeyim Zamanın” şiiri, arka planda geniş bir felsefi fikre ve onun 

bireyin üzerindeki etkisine sahip olmasına ve bunu imgeler aracılığıyla anlatmasına 

rağmen, bu şiirde hikâye yoktur diyebilir miyiz? 

Şiirdeki imgelere ve onların hikâyeye olan katkılarına geçersek, şiirin ikinci 

kıtası bu konu için önemlidir. Birinci kıtadaki hikâyenin bütününü veren Tanpınar, 

buradan sonra bu hikâyenin kendisi üzerindeki tesirini aktarmaya başlar. “Bir garip rüya 

rengiyle, Uyuşmuş gibi her şekil” dizeleri, Tanpınar şiirindeki “rüya” imgesiyle ilgili 

olmasının haricinde, zamanın dışta ve içte nasıl geçtiğini kanıtlamak ve bunun bireyin 

üzerindeki etkisini hikâye etmek niyetindedir. Çünkü, Tanpınar eşyayı da zaman 

kavramının içine dâhil eder ve zamanın insanlar haricinde eşyada da tesiri olduğunu 

belirtir. Bu örnek, şiirdeki hikâye ve imge unsuru için önemlidir çünkü “rüya” imgesi, 

zamanın bulanıklığını, kişideki ve eşyadaki tesirini, net olmayan bir kavramı temsil 

etmesi açısından anlatır. Öyle ki bize göre Tanpınar, zamanı hissetmenin gerçeklik ile 

gerçek olmayan dünya arasında kaldığını, belirsiz oluşunu göstermek için “rüya” 

imgesini kullanıyor olabilir. Onun şiir külliyatında geniş bir yer tutan “eşik” imgesi de 

bu söylediklerimizin bağlamında düşünülebilir. Aynı şekilde, akabinde devam eden 
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“Rüzgârda uçan tüy bile, Benim kadar hafif değil” mısraları da bu bağlamda 

düşünülebilir. Çünkü, buradaki “tüy” imgesi de zaman algısına dahil olmuş farklı bir 

gerçeklik kavramını simgelemektedir. Tanpınar, zamanı algılamanın, onun bütünlüğünü 

hissederek yaşamanın kişiyi farklı bir gerçeklik düzeyine ulaştıracağını düşünüyor 

olabilir. Şiire bu bakış açısından bakacak olursak, şiirde öyküsel bir anlatımla ve 

birbirine bağlı olaylar bütünüyle desteklenmemesine rağmen başlıktaki gibi imgeler 

aracılığıyla oluşturulan bir hikâye bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Tanpınar, üçüncü kıtada da farklı bir gerçeklik düzeyini aktarmayı sürdürür. 

“Başım sükûtu öğüten, Uçsuz bucaksız bir değirmen” mısraları, insanın zihninde oluşan 

farklı bir gerçeklik algısını açıklar niteliktedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 

Tanpınar’ın “sükût” imgesiyle neyi kastetmek istediğidir. Bize göre burada Tanpınar, 

şiirin ana konusu olan zaman ve onun bütünlüğü fikrini sürdürür ve “sükût” imgesini 

zamanın anlamanın kimsesizliğini ve belirsizliğini simgelemek için kullanır. Çünkü, 

Tanpınar zamanın insanda ve eşyada geçtiğini algılayan bir insan olarak sevdiklerinin 

yüzüne bakarken onların doğumunu, yaşayışını ve ölüşünü bir bütün hâlinde hissedip 

hüzünleniyor olabilir. Bu açıdan bakacak olursak sessizlik, bir anlamda çaresizliği de 

simgeler. Buradaki “öğütmek” eylemi ise, bu işlemi gerçekleştirme durumudur ve yeni 

algı düzeyinin insan zihninde oluşmasını betimliyor olabilir. Akabinde, “İçim muradına 

ermiş, Abasız, postsuz bir derviş” mısralarında Tanpınar, zaman kavramına yeni bir 

boyut kazandırmış olur. Bergson’un zaman kavramıyla ilişkili olarak düşünecek 

olursak, şu zamana kadar, dünyada yaşamış her farklı insan, ayrı hayatlar yaşamış 

olsalar da aslında aynı zamanı yaşamışlardır. Zaman parçalanamaz bir bütünse, ne kadar 

geçmişte yaşamış olursa olsun, bir kişi başka bir kişiyle aynı zamanı yaşayarak ortak bir 

paydaya sahip olabilir. Bize göre Tanpınar, bu düşünce sistemiyle hareket ederek 
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“derviş” imgesiyle kendi ile geçmiş arasında bir bağlantı kuruyor. Dördüncü kıtada 

kullanılan” sarmaşık” imgesi, bu düşüncemiz ve zamanın birey üzerindeki tesiriyle 

beraber eşya üzerindeki tesiri bağlamında da düşünülebilir. 

Tanpınar, bölümün başında da açıkladığımız gibi bu şiirinde, Bergson’un zaman 

fikrini şiirsel bir söyleyişle anlatmaya çalışmıştır. Bu şiire hikâye açısından bakacak 

olursak, Behçet Necatigil’in şiir-hikâye kavramının aksine, içerişinde öyküsel bir 

anlatıma ve diğer hikâye türünün biçimsel özelliklerine sahip olmamasına rağmen, bir 

hikâye barındırdığını görürüz. Bu hikâye, daha önce söylediğimiz gibi hikâye türüne ait 

bir öğe olmaktan ziyade, şiirde oluşturulmuş farklı bir hikâye biçimidir. Tanpınar ve 

diğer şiir örneklerinde de söylediğimiz gibi, şiirde hikâyenin oluşması, sadece hikâye 

türünün biçimsel özellikleriyle değil, şiirin yapı taşı sayılabilecek imgelerle meydana 

gelen başka bir hikâye biçimi şeklinde oluşması yönüyle de meydana gelebilir. Şiirin 

temeli olan felsefi fikir, şiirdeki hikâyeyi bir bireyin üzerindeki etkisini göstermek 

açısından oluşturur. Tanpınar, şiirde öyküsel anlatıma sahip bir dil kullanmasa bile, 

şiirin bütünlüğüyle ortaklık taşıyan imgelere bireyin bu felsefi fikirden aldığı izlenimleri 

yükleyerek, şiirin genelinde hikâye türünden ayrı, şiirle bütünleşmiş bir hikâye 

oluşturur. 

Bu şiirdeki hikâyenin aranması, şiirdeki bütün bir görüntünün hikâyeyi 

oluşturabileceğini irdelediğimiz fikrimizle benzerlik taşır. Çünkü, şiirdeki hikâye, 

muğlaktır ve bir bakıma hikâyeyi oluşturan imgeler de son derecede belirsizdir. 

Tanpınar’ın edebi külliyatında önemli bir yer teşkil eden “rüya” kelimesi, bu şiirdeki 

hikâyenin aranmasının başlıca anahtarıdır. Şiirin ve kullanılan imgelerin, bunun 

sonucunda hikâyenin de muğlak ya da belirsiz oluşu, “rüya” kelimesini bu düzeyde 

düşünecek olursak anlamlandırır. Bu şekilde diyebiliriz ki, bu şiirdeki hikâye, 
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Tanpınar’ın deyişiyle bir “rüya hâli” ile düşünülmüş zaman fikridir ve bu belirsizliğin 

insan ve eşya üzerindeki tesiridir. Bu “rüya hâli”, şiirde muğlaklığın ve belirsizliğin şair 

tarafından bilerek öne çıkartılmasının ana sebebidir. Öyle ki zaman, kişi üzerindeki 

tesiriyle birlikte eşya üzerinde de bir tesire sahiptir ve bu durum, bireyin zamanı 

algılamasının karmaşıklaştırır. Şairin zaman temasını ve Bergson’un zaman ile ilgili 

fikirlerini kullanmasının sebebi ise, bu “rüya hâli”ni desteklemek, okuyucuyu 

bilinmezliğe doğru çekmektir. Bunun haricinde, şiirdeki hikâye, imge ve görsellik 

açısından düşünecek olursak, diğer şiirlerin aksine, bu şiirde okuyucunun görsel 

algısıyla oluşturduğu zihindeki görsellik de oldukça belirsizdir. Tüm bu söylediğimiz 

argümanları bütünleştirirsek ve şiirdeki anlatıya bakacak olursak, bize göre bu şiirdeki 

hikâye, şiirin içerisinde barındırdığı belirsizlik, muğlaklık, bir “rüya hâli” ve insanın 

bunlar ve zaman karşısında hissettiği zihninde karmaşa yaratan duygulardır. Zamanı da 

bu açıdan düşünmemizin sebebi, muhtemelen Tanpınar’ın zaman kavramı ile “rüya 

hâli” ile düşündüğü ilişkidir. 

 

4. Sonuç: 
 

Behçet Necatigil’in oluşturduğu şiir-hikâye kavramı, olgun bir şiirin üzerine 

hikâye türünün biçimsel özelliklerini eklemeyi amaçlayan yeni bir türdür. Necatigil, 

şiirdeki hikâyenin eylem tabanlı olduğunu, birbirleriyle bağlantılı ve sıralı bir şekilde 

ilerleyen olaylar zincirine sahip olması gerektiğini belirtir. Biz bu yazımızda, 

Necatigil’in öne sürmüş olduğu şiir-hikâye kavramını reddetmeyi değil, genişletmeyi 

amaç edindik. Çünkü, şiirdeki hikâyenin sadece hikâyenin türünün biçimsel 
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özellikleriyle değil, tamamen şiire ait olan imgeler ve diğer unsurlar üzerinden de 

oluşturulabileceğini ve anlatabileceğini öne sürdük.  

Şiirdeki hikâye, şairin şiiri yazmadan önce zihninde tasarladığı imgeler 

bütünüdür. Bu imgeler, kelimeler aracılığıyla aktarılır ve eylemlerin desteklemesiyle 

aktif hâle gelir. Bu şekilde okuyucu, birbiriyle uyumlu ve şiirin tamamıyla bütünlük 

gösteren imgeleri zihninde canlandırarak, şairin imgesini, yani oluşturduğu hikâyeyi 

rahatlıkla anlayabilir. Bu şekilde şiirde hikâye oluşabilir. Bizim buradaki amacımız, 

hikâyenin, bahsedilen bir olayın ya da bir konunun sadece hikâye türünün özellikleriyle 

anlatılmayacağını, bunu şiirde uygularsak bazı şiir unsurlarının bunu sağlayabileceğini 

kanıtlamak olmuştur. Aynı şekilde bu bağlamda, şiirdeki eylemin hikâye açısından 

önemini ve değişkenliğini de irdelemeye çalıştık. 

Yaptığımız bu çalışmada, hikâye türünün içerisinde barındırdığı öyküsel 

anlatımın, şiirlerde hikâyeyi oluşturabilmek için uygulanabilirliğini çözümlemeyi amaç 

edindik. Öyle ki, şiirdeki hikâye, sadece hikâye türünün bir olayı hikâye etmesi 

araçlarıyla oluşmayabilir. Şiirin içerisinde barındırdığı fikir, şairin şiir diliyle söylemek 

istediği düşünce, şiirdeki hikâyeyi oluşturamaz mı? Bu şekilde şiirdeki hikâyeyi öyküsel 

anlatıma sahip olmayan şiirlerde ararken, şiir içinde oluşmuş, şiire özel bir hikâye 

bulmaya çalıştık. Şiirdeki öyküsel anlatımın işlevselliğini ve bir olayın hikâye 

edilmesinin sadece hikâye türünün yöntemleriyle mi gerçekleşebileceği başka bir 

araştırma konusudur. Bunun haricinde, şiirdeki hikâyeyi için söyleyebiliriz ki bu farklı 

bir hikâye biçimidir. Özellikle de Alphan Akgül’ün “İmgeyle Tamamlanan Boşluklar 

Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Görsel Düşünce” makalesi, şiirdeki imgelerin insanın 

görsel algısıyla birlikte bütün bir görsel oluşturabileceği fikri, bu oluşan bütün 

görselliğin, öyküsel anlatıma ihtiyaç duymadan bir hikâye tanımlanabileceğini öne 
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süren fikrimiz için iyi bir bilimsel dayanak zemini oluşturmuştur. Şiirdeki imgelerin bir 

araya gelip bütün bir görsellik oluşturması ve şiiri de okuyucuya bir bütün olarak 

hissettirmesi, bizim şiirdeki hikâye oluşumunu irdelediğimiz bu yazımızda öne 

sürdüğümüz ana argüman olmuştur. Şiirde oluşan bu görsellik ve bütün, şiire geniş bir 

bakış açısıyla bakılmasını sağlar ve şiirdeki hikâyeyi oluşturur. 
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