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AHMET HAMOi TAr\PL'\AR'Ir\ şiiRLERiNDE iMGE

AHMET HAMDi TANPıNAR'IN şiiRLERiNDE iMGE

Yrd.Ooç.Or.VeyseIŞAHiN
Fırat Üniversitesi insanı ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

veyselsah in6Sramyn et, com .tr.

ÖZET
Türk edebiyatının önemli eleştirmen. yazar ve şairleri arasında olan Ahnıet Harndi Tunpmur,
eserlerinde kendi/lik bilinci ve kültürel değerleri dilin anlam dünyasında yeni zihinsel tasarım ve
ifadelerle ele alır. Şiirlerimk kendi milletinu: kimliksel deger ler.ni. mazinin ışığında estetik bir dil ile
yeniden unlamlamur.u, şair. Türkçe ve Türkçeuin varlık alanlanıııı güçleudircrck diliı: anlam
dünyasını zenginleştirir.

Şiirlerinde bireyin özgün iç yaşantısı ve özneyle nesnenin kesisim noktasını, yaratıcı bir muhayyileyle
yeniden tasarlayan Ahmet Hamd: Taupmar. imgenin sonsuz. aşkın dünyasını dilin irnkürı ve ~ağrışım
değereriyle estetik olarak bütünleştirir. Zira imge, nesnel dünyunın öznel tasarıını ve özgürlük
açılmudır Gösteren ve gösterilenin birinci anlamından sıynlarak yeni çağrışım değerleri oluşturup
yeni anlamlar üretmesi, dilin anlam dünyasına katkıda bulunur. Bu bakımdan dil bilimin nesnesi olan
dil. yaratıc: imgelemin yenı varoluşsal tasıırımlarıyb metin içinde yeni anlamlar cünyası oluşturur.
Oluşturulan bu yeni pğrı~ıın ve anlamlar dünyas). Tanpinarm şiirlerini tarihsel, kültürel ve
varoluş-u] bir çl~lığa dönüşürerek estetik bir boyut kazanır. Bu açıdan Ahmet Harndi Tanpmar' ın
şiirlerinde imge, dilin nesnel dünyasının, içtenfiğe açılan sonsuz özgürlük açılımı ve toplumsal
belleğidir. Ahmet Hameli Tunpınarm şiirlerinde imge: yayı.gan, batık, radikal, yoğun ve süsleyici-
çoşkun imge olurak sınıfbnır. Bu imge an.ılojis: sistem: içinde Tanpınar'ın şiirlerinde kurduğu söz
dizim: ve dil alunl.un., estetiği, dilin a.ıl.ur; dünyasında yeniden düzenlenir.

Anahtar Kelimler: Ahmet Harnd: Tanpınar. dil. şiir, imge, yayılgan imge, batık imge, radikal imge,
yoğun imge ve süsleyici imge.

IMAGE IN THE POEMS OF AHMET HAMDI TANPıNAR

ABSTRACT
Ahmet Harndi Tanpınar. "ho is an ırnportanr eritic. wriıer and poet, deals wiıh the subject» of self and
eultural values with the new designs and expressıons in language. The poet, re-explairıing the
nations idenuty vulues with un esthetic language, ııourishes Turkish Lunguage by strengtheııing the
reuln: of existcnce.

Ahmet Harndi Tanpınar, wlıo redesigns tlıe indi viduals spccific .nncr experience and its rclatiorı with
the object and subject. integrates the infinite world of image with the connotaıion and potential values
of the language, The image is the subjecti ve design of the objective world and its expansion to
freedom. Signified and signifiCl's acguiring new meanings by creating new association values adds to
the sernantic realrn of the language. Thuc. as the objecı of the scienee, language creates new meanıngs
within the text wiıh the new liesigns ol the creative irnagery. That creared ussociation anel meaning
reulm g.ıin a: ı esthetic position us they convcrt Tunpuıur ", poerns into histerical. culuır.ıl und
existential outcry. Within tlıese considcrntion-; the image in the poerns of Ahmet Hamdi Tanpınar ıs
the expansion to tlıe freedem and the social mernory of the objective world of language, The image in
the pocrııs of Ahmet Hamdi Tanpınar is regardcd as radicul. expansive, sunken, intensive. ornamental
anel vibrunt. Witlıin thexe considerutions. the syntnx and reception esthetic in Tanpmars poerns is
reorgunized in the reuln: of language.
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Key words: Ahmet Hameli Tanpınar. language. poern. ırnage. expansive image, sunken image, radical
image, inıcnsive image and ornament.ıl ınıage.

GİRİş

İmge, durum, nesne ve varlıkların kendi gerçekliklerinin dışında, insan zihni tarafından
yeniden tasarlanıp anlamlandırılmasıdır. Zira insan, dilin anlam evreninde kendi nesnel
yaşantısını imgenin yaratıcı ve estetik derinliğiyle yeniden anlamlandıranık, kendine özgü yeni
abm ve çağrışunlar dünyası kurar. Dil evreninde kurulan bu yeni anlam dünyası, insan
duyularının gerçeği yeniden tasarlurnası, ya da öteye ötelere, görünenin arkasına taşımasıyla
imgenin temel analojisini oluşturur. Nitekim imge, Yunanca "meta" (öte, aşırı) ve "pherein"
itaşımcı, yükleme) (Salman, 2003: 53) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve bir görüntü
veya algıyı öteye, gizilolana taşımak anlamına gelir (Durmuş, 2011:746). Somuttan soyura.
soyuttan somuta açılan bu çağnşırnsal anlam evreni, subjektif bir tasarımdır ve i~'selleştirilen
algı, eşya ve varlıkları, hayal dünyasında yeniden zengin ve derin bir anlama kavuşturur. Bu
açıdan "imge, gerçekliğin kaba ı'e ihlal edici kuşciınıasıııdaıı sıkılan ruhun, son/u, sınırlı ve
iğreti olaııdaıı, soıısııt, SII1Irsız ve' aşkın olana açılmasıdır." (Korkmaz, 2002: 274).

Nesneleşen ya da metalaşan yasantnun insanın varoluşsal tabiatıııı sınırlaması, sanatın
sınır tanımayan özgürlükçü açılımı ile imgenin tarihsel gerçekliğinde yeniden ortaya konur. Dil
bütünlüğü içinde bu yeni anlamlarnn ve unlamlundırrua, insanın sadece beş duyu organından
hareketle yapılmaz. Tabii ki burada yaratıcı düşünce ve muhôyyele de devreye girer. Nitekim
bütün insanlar beş duyu organıyla dünyayı algılayıp kavrarkerı sanatçılar bu süreçte kendi
yaratıcı mimesisi ve düşüncelerini de dilin dünyasına eklemleyerek sanata ve yaratıcı düzleme
kendi kimliklerini kazandırır: Bu açıdan "imge ruhsal durumun yaraııığı bir siıngedir."
(Wellek-Warren, In2: 27~) ve bu durum onu aşkın olanı bulmaya, anlatmaya doğru sürükler.
Bu sürtikleniş, insanın ontolojik yapısından kaynaklanır. Varlığın kendi sınırlarını kavramak
için görünenin ötesine geçme ya da taşınma isteği, yaratıcı muhayyelen in gizli, saklı ve soyut
olana yönelmesiyle imgenin çağrrşırnsal dünyasına girer. Çünkü imge asla varolanla yerinmez.
var olanın ötesindeki bireysel ve toplumsal belleği, dilin söz ve sözcük diziminde yeniden
berimler. Bu betimleyişle ötekileştirme, eğreıileme, benzetme, mecaz, bağdaşurrna ve
değişrnece gibi söz sanatlannu başvurarak yeni anlamsal tasarımları özgün ve özgürlükçü bir
çığlığa dönuştüriir.

Bakıp da görmediğimiz. duyup da işitrncdigirniz, dokunup da hissedemediğimiz nesnel
dünyanın ruhsal evreni, imgenin derin ve ahenkli tasarımlı yapısıyla yeniden kavranır. Bu
kanayı şta şi ir çok öneml i bi r yere sahi pti r. Gündel ik konuşma di 1indeki kel imeleri n bi r söz
dizimi sonrasında görünen ve algılanarun ötesine geçmesi, dilin öznelolarak kendi varlığını
güçlendirerek yeni anlam tabakalar oluşturmasını gerekli kılar .. Bu açıdan şiir, resim ve mimari
gibi sanatlar imgenin kendiliğe dönüstüğü alarılardır. Özdemir 'e göre "Bir bakııııa şiir iıııgeler!e
diişiiııme saııatıdır." (Özdemir, 1999: 57). Şiirin dilin doğal düzeni içinde yeni anlam alanları
oluşturması, şiirin özel ve soylu yaratıcı bir düşünme biçimi olması, imge yoluyla
düşünmesi ndendi r.

Ahmet Harndi Tanpınar da şiir dünyasında imgenin gücüne yaslanarak kendine özgü bir
imgelem biçimi kurar. Tanpınar'ın şiirsel farklılığı ve farkırıdahğı, kendine özgü imge yaratma
başarısına bağlıdır. ''XIX Yii::_yılTürk şiirinin kaderini değilse bile iç ıstırahıııı derinleşme ve
yıicelınıe arzusu, kendi iıııktııılıırı diiııvasıııda yeni bir dil 1'1' imaj kurma gcıyretini, kısaca yeni
yerli çağdaş bir şiir sesi ve ifadesi araıııa [aııliveıiııi aksettiren sanatkarlardan biri olan Ahmet
Hanidi Taııpıııar" (Aktaş, 2002: 29) şiirlerinde saf şiir anlayışını benimser. Tanpınar'ın
şiirlerindeki imge dünyası, şairin kendine özgü kurduğu kelime ve sözcük dünyasıyla
zenginlesir. İnsan, hayat ve doğaya ait agıların görürıtülerini. 'iç ben' inin duyarlığıyla dilin
dünyasını taşıyan şair, ses, ahenk, anlam bakımından yeni ve mükemmel şiirin kapılarını aralar.
Bu süreçte Tanpınar'ın şiir dünyası, yeni ve özglın imgelerle kendi anlam evrenini oluşturur.
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Şiirlerinde kendine özgü imge tarihselliği kuran Tanpınar. farklı kaynaklardan beslenerek
şiirlerine kendi 'ben' i, kimliği ve yaratıcı muhavyilesirıi aksettirir. Şiirlerinde yeni, estetik,
aherıkli ve zengin bir imaj dünyası oluşturan şair, söylevis ve anlamdaki gizli derinliği dile
mükemmellik duygusunu katarak genışletir. Tanpınar. "tarih sevgisiyle vata ii, miıruiri, nıusiki,
din gibi bi;« dit olan Jeğer/I'riıı aşk ve esıeıil: dııvgııl arıyla" (Okay, 1990: 215) bir yandan da
rüya, hülya, musiki, zaman, ölüm. 'ben' ile 'ötekinin değerleri somuttan soyuta, soyuttan
somuta taşıyarak yeni anlam ve zihinsel tasanmlarla okuyucusunu kendi benliği ile buluştutur.
"Şiiri bir yaşam biçimi olarak seçen ve öncelikle şair olarak antlmak isteyen Taııpıııar'ııı"
(Lekesiz, 2006: 69) şiirlerinin tamamının incelenmesi bu çalışmanın sınırlarını aşacagindan
dolayı Ahmet Harndi Tanpınar'ın şiirlerincieki imgelern dünyasını, Rene Wellekin, "Poetic
lıııageıy" adlı çalışmasındaki nitelik ve nicelik itibariyle ineeledik. (Wellek-Warrerı 1982: 276),
Renö Wellek imgeleri: vavıtgaıı, INt/ık, \ ()/Ilill, raılikul-kökıeııci ve siisleyici-bavuı olmak üzere
sıruflandrnr.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde İrnge ve Nitelikleri

ı-Yayılgan-Gelegerı (Yaygın) İıngeler

İnsan zihninin özel Ilim eylemlerini içeren ve sürekli yeni atılunlara açık olan yayılgarı
imgeler, "varoluşu giıçliıkle ele geçitilebilecek bir varlık kipidir," (Sartre, 2006: iO), Yaşamın
döngüsünü, doğanın kendine özgü akışkanlığını derin bir ilişkiler sistemiyle yeniden betimleyen
yayılgan imgeler, "Estetik açıdan en makbul savılan imge türü, zihinsel kurgl/ya geniş bir bakış
(/psı karaııdırıııı ve yaraııcı ijğl'leri" (Korkmaz, 2002: 276) içeren bir yapı arzeder. Bu imgeleın
türünde söz oyunları. kişisel yaratımlar ve yeni varoluşsal tasarımlar ön plana çıkar.

Nesnel dünyanın en özgün tasarıını olan yayılgarı imgeler, sözel ve yazınsal tasarımın en
güçlü ve clerin düşünsel bağlamını oluştunuakla kalmaz aynı zaman da yaratıcı öznenin kendi
kisise! dünyasına özgü yeni sözcük birlikteliklerini oluşturur. "Yııvıl gaıı imge/er, ij:cgiin düş/ince
h iiiı'iııliiğii içinde okuvucııva gcııiş bir I!ukış ([\'ISLLLL kıızaııdırurul: okııvııcuııuıı ;ilminde
alışılmışın dişlildu ycııi ve estetik bir duygu ve aıılaın dünyası üretir, "(Wel lck- Warren, 1989:
275), Sanatçının kudretinin en üst düzeydeki temsili olan yayılgarı imgeler, dilin en üst düzeyde
ferdileşerek yeni değer ve anlam bütünlükleri kurmasına yardımcı olur. Zira yayılgan imgeler,
yaratıcı 'benin kendine özgü en derin ve örtük anlamlarını içeren iç içe geçmiş sözcük ve
zihinsel tasarımlar birlikteliğidir.

Genişleme, yayılma ve derinleşme eğiliminde olan yayılgan imgeler, durgun suya atılmış
bir taş gibi etrafına dalgalar yayarak etkinlik alanını genişletir ve her yorumlarıdığında
yorumlayan kişinin bilgi ve algı düzeyine göre çoğalan bir anlam dünyasına sahiptir. (Korkmaz,
2002: 276), Şiir ya da metin bağlamında sözcüklerin gündelik kullanımlarından ziyade metin
bağlamında okuyucuyu sıradanlığın dışına çıkararak şaşırtan yayılgan imgeler, şiirde gösteren
ile gösterilen, söylenen ile kastedilen veya benzeyen ile benzetilen arasındaki anlamsal
bağlantryı sıradan olmaktan çıkararak bilişsel yönden derin ve zengin bir özelliğe kavuşuturr.
Bu durum okuyucunun kavrama. sezrne, algılama ve dönüştürme yerisine göre metin
bağlamında yeni hayal ve anlam dünyası kurmasını gerekli kılar.

Varlık ve nesneleri, kendi 'benin öz yaraunuyla yeniden tasarlayan Tunpınar, saf şiiri ya
da mükemmel şiir dünyasını okuyucuya aralar. Kendine özgü hayfil-hakikat, çağrışım, benzetme
ve tasarlama kabiliyeriyle ön plana çıkan Tanpınar. yayılgan imge yaratma becerisi açısından
çok yönlü ve güçlü bir şairdir. Dilin yataylığıııı şiirin anlam ve çağrışımsal dikeyliğiyle
doğurgan, üretken bir e vrerıe dönüştüren Tunpınar, dış alemi, tasviri imajlar ve sernbollerle
anlatır, Ayrıca serbest imgelerle dayanan şiirlerle de şiir poetikasını anlam. ahenk ve kurgu
bütünlüğüne kavuşıurur. (Kaplan, 1982: 189),

Şiirsel betimlemeleri n birçoğunda yayılgan imge kuran şair, his, hayal, rnusiki, rüya,
zaman, güzellik ve varlık gibi temel izlekleri yayılgarı ımgenın insanı kendine çeken, yeni
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zihinsel tasanrnlanyla okuyucuya sunar. Bu bakımdan Tanpınar'In şiirlerindeki yayılgan
imgeler, derin ve estetik olduğu kadar aynı zamanda felsefik bir anlam da içeririr.

Bu açıdan şairin "Ne içindeyim Zamanın, Sabah, Bendedir Korkusu, Bursa'da ZJmJn,
Şiir, Deniz Urkunda, Bir Heyket için, Gezinti, Her Şey Yerli Yerinde, Musiki, Bırak Aydınlığa,
Kış Bahçesi, Mudaiyon ve Raks" gibi birçok şiirinde yayılgan imge görülür.

Şairin "Ne İçindeyim Zamanın" adlı şiiri yayılgan imgeleri içermesinden açısından
öneml idir. Şair;

"Başını siikiitii Öğüten

UÇSllZ, hIlCClk.\'lZ değirmen;

Içiııı ınııradına ermiş

Abasız; postsuzlzi_r dl'rvi:ş;_

Kökii /;I'ndr bir sarmaşık

Olmuş dünya Sl'::/Ild.lr?\'iıı~

Mavi ıııasıııavi bir ışık

Orıasıııda vürnıekteviııı. " (Ne İçindeyim Zamanın, s. 19)

Garip bir rüyanın etkisiyle ortaya konan insan yaşantısı. şair için hayat Ye insan
bütünlüğünün ötesine geçmeyi amaçlar. "Bir başka deyişle şair, rüyalarını dış ôleıne
akseııirir." (Kaplan, 2000: 79). Şairin iç dünyasındaki yansımalar, gerçeğin parçalanan akışında
tekrar somuttan soyuttı yönelir. Bu yönelişle somut dünyanın ötesine geçen şair, şiirde anlam ve
çağrışımsal ağı deri nleştirir. Şiirdeki "Bıışıın siikıllCI öğüten /Uçsu: bucaksiz değirmen ",
şeklindeki ifade, benzeyen ilc benzetilen arasında anlam ilişkisi, baş ve ılegirmen sözcüklerinin
çağnşirnsal değerini artırır. "Baş" ve "değirmeli" sözcüklerinin "lIÇSUZ, buccıksı; ve oğuımek"
kavramlarıyla yeni anlamlar çağrışıırınası, soyut dünyanın "süküt" ibaresiyle soyu ta ve
sonsuzluğa açılmasim sağlar. Baş ile değirmen kavramları arasında çağrışımsal ilişki, her
ikisinin de yuvarlak olup hiç durımıdan yeni değerler üretmesidir. Değirmenin içine konan tahılı
ezerek farklı bir yapıya dönüştürmesi. başın yani aklın da dünyayı farklı değerlere
dönüştürmesiyle ilişkilendirilir. Çağrtsım olarak insan başı da hayatı bir değirmen gibi hiç
durmadan işler ve onu yeni değerlere dönüştürür, Ancak burada iıııgeye derinlik kazandıran
"süküt'tun ôğlitlilmesidir. İnsan başı sükütu bir değirmen gibi nasıl öğütür? Şair burada
kelimelerin birinci anlamından ziyade ikinci anlamlarına göndermelerde bulunarak yeni bir
tasanma gider. Sükütu bir değirmen gibi öğüten baş, soyut bir değeri somutlayarak insan
zihninele farklı bir anlam tabakası oluşturur. Süküt öğütrnek. sessizliği işlernek. insanın kendi
ben'ini dinlemesi, kendi kendisiyle hesaplaşması ve bu hesaplaşmada muradırıa ermiş abasıt,
postsu; bir derviş edasıyla kendini bulmasıdır. Kişi kendi berı'i ile hesaplasıp aydınlığa
erdiğinde ancak kendi köklerine döner. Şiirde şair abasız, postsuz bir derviş ile sükütu öğüten
değirmen arasında yani baş arasında yayilgan manada bir imaj bütünlüğü kurar. Derviş olmak
için dünyanın bütün yükünden arınıp yeni bir 'benlik' kurmak gerekir. Kin, nefret, bencillik,
kibir ve dünyanın nesneleşiiren değerlerinden soyunup arınan "baş", "ben", tıpkı buğdayı
öğüten değirmen gibi kendi fazlalıklarından sıyrılıp arınır. Zira bu döngü bozulursa insanın
kendini tanıması ve tamamlaması gerçekleşmez. Şiirin devammda.

"KökÜ bende bir sarmaşık

Olmuş diinva sermekteviııı

Mavi, masmavi bir ışık

Ortasında yüzmekıeyim. " (Ne içindeyim Zamanın, s. ı9)
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Dürıyevi değerlerin insana bir sarımışık gibi kök salrrıası, dünya ile insanın iç içe
geçtiğini, yaşamın insanı çepecevre sardığını imler. Şair, sarnıaşık, kök, dünya ve insan arasında
çağrışımsal değerler oluşturur. Kök \'e sarnıaşık sözcükleri çağnşrrnxal anlamda bütünleşrnek.
kavuşmak, sarmak. sarmalanmak gibi anlamsal değerler çağrıştırırken, ben \'e dünya ise evrene
anlam katan en önemli iki değer olarak ortaya konur "Ben", insanın en küçük kimliği ve varlık
alanıdır. Bu bağlamda "ben" mikro kozmik anlamda en küçük dünyadır. Ben' in, dünya ile
ilişkilendirilmesi, her ikisinin de insan için önemli değerler bütünü üretmesindendir. Dünya,
birinci anlamından ziyade yeni zihinsel bir tasar ırnla kendine özgü değerleri içeren bütünlük
olarak görülür. Sarnıa \'e kök kavramlarıyla bütünleşen 'ben' ve değerleri ise masmavi ışıkla
dolu bir evrende yegane sonsuzluk açılurum imler. Zira insanda sonsuzluk ve genişleme
işıiyakmı arttıran değerler duz.lemi, ışık ve nurdan kaynağını alır, Bu kaynak "Mutlak Varlık"ın
kendisidir. İnsan, "Mutlak Vurlıkvın en değerli yansıması olarak evrenin ortasında "degişer«):
devam eden devanı ederek değişen" kendı değerler dünyasını oluşturur. Bu durum şaire göre
insanın kaçınılmaz olarak yaşayacağı bir değişim ve dönüşüm evresidir. Şiirde:

Bas ~Tulll!'n

Berceyclı, /1 CBenzetilen)
(Canlı) "'. Süküt /CCansız)

\'" (de~,er) /<", - /
'v

Öğ\ıurJ('l:
Ilişki P.ğı
(Eylem)

Şiirde üretilen yeni zihinsel tasarım ve anlamlar, okuyucunun bilincine SeS ve marıa
birlikteliği oluşturarak, değişim ve dönüşümün en önemli unsuru olan insan-ı kamil olma
sürecini imler. İnsan, dünvay: sessizce durmadan işleyen ve öğüten en soylu varlık olarak
dünyayı anlamlı kılar, Dünya da insana kök salarak onu kendi içinde sınırlar, Bu iç içelik
durumu, mikro kozmik anlamda dünya insan diyalektiğine göndermede bulunur, Böylece şair
evrensel anlarnda insan, dünya ve sonsuzluk döngüsunu açırnlar,

Dünvn
Hayat ,

Bir imge yaratımı ustası olan Tanpırıar, etrafında gördüğü varlık ve nesneleri yücelterek
onlara yeni bir perspektiften bakar. Gördüklerini hülyaların lisanıyla ifade eden şair, küinat:
yeniden yaratıcı imgelerle tasarı ar.

"Bendedir korkusu biten şevlerin

Çelik gaRasilicla fecri (asıyan

Mavi Kartal beninı.ı,

Pe il çel eri 1/1de

Asılmış bir zÜmriit gibidir hayat

Sonsıızlıık L!.!I!:.ı;Ü;:elkavsiıııde

Susall//.\ bir ceyllin gibi zaıııanı!" (Bendedir Korkusu, s,23)

Tanpınar yukarıdaki şiirde, farklı varlık ve kavramlar arasında birbirini tamamlayan bir
algı bütünlüğü oluşturarak kendi 'benin varlık sorunsalını ele alır. Şiirde 'ben', korku ve şeyler
(fenomenler) algılanış yönüyl« evrendeki orıtolojik eşi ği n aşılması ve görünenin ötesine
geçilmesini amaçlar, Ortak benzeşirn oluşturan anlamsal derinlik iç içe geçmenin sonucu "çelik,
gaga, /1'('(, karıal, pcııç« ve mavi" ibareleri arasında uyum oluşturur. Çelik gagasında fecri
taşıyan, 'ben' in nesnelerle dolu dünyada sonsuza ve sonsuzluk sınırına ermesinde önemli bir
görüntü ağı kurar. Zira "içinde vaşaııaıı zamanın dışıııa çıkmak, başka bir zamanda vaşanıak ı'e
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sonsıızluğa u/aşmak onun şiir ve dii; vatılarıııın aııa konutarından birini oluşııırur. " (Üstürıova,
Çanaklı, 2004: 110). Şiirde de şair, yaşamı simgeleyen zamanı, sonsuzluk duygusyla
sınırlandırır.

Doğada var olan ve görünmez bir uyum çağrıştıran "duyuvla edinilen deneyimin dil
aracılığıyla sunulnıası " (Aksarı, 2006: 247), derin ve mantıksal bir bütünlük oluşturur.
Yukarıdaki şcmada da görüldüğü üzere sözcüklerde anlam ayırımı ve kayması. görsel duyguları,
çağrışımsal anlam obekleriyle karşımıza çıkarır. Sözcüklerin anlamsal açıdan birbirini
bütünleyerı derin bir anlamsal birliktelik kurması, sözcüklerin gündelik kullanınurun dışına
çıkıp yeni ve örtük bir anlamsal ilişki kurmasım sağlar. "Karıal'ııtı sivri ve sert gngası, uvını
tutup parçalamak için kullandığı pençesi, şiirde derin ve estetik bir zihinsel tasarım oluşturur.
Zira 'berı'In "çelik" ile anlamsal bağ kurması. sağlam iradenin bir göstergesidir. Ancak 'ben' ne
kadar çelikten olursa olsun fecrin dörıgüsü muhakkak insan ve "berı'in eşliğinde bir anlama ve
sonsuz döngüye kavuşur. Şair, karta], çe/ik, mavi re fecir gibi kavramlarla insanın sonsuzluk,
sağlam irade ve özgürlük arzusunu ifade eder. İkinci bentte şair yine alışrlmanuş bagdaşımları
sürdürür.

Hayar ııüıri' .blır
t

Zmnau :' eyl aıı "';usmnq:

Şiirde hayaı ile zümrüt arasında parlak, değerli, anlamlı ve kıymetlilik açısından anlamsal
bütünlük oluştururken, .iııııan. cevltin ve sıısanıak, kavramları arasında derin ve ontik bir anlam
bağı kurulur. Zamanın, cey lünın suya süzülrncsi gibi yavaşca sonsuz akıp gitmesi, şairin
bilincinde bütün varlıkların yazgrsını ortak bir değerde buluşturur, Hayat ile zaman arasındaki
anlamsal bağ ya da iç içe geçme, zümrüt ile ceylünın kıymetli ve güzelolmasına imler. Şiirde
zamanın bir ceylan gibi hayata susamış olması, ses, ahenk ve anlam bütünlüğünün örtük ve
derin yapısını açırnlar. Şiirde kartalın sonsuzluğa ulaşmak için gecenin karanlığmı yırtıp mavi
gökyüzline uçrrıasıyla başlayan sonsuzluk arzusu, hayatın zümrütten değerli sırrıyla eş değer
tutulur. Bu açıdan Tanpınar'ın şiirlerinde yaygılgan imgeler, görsellikten ziyade gösterilenin
arkasında verilmek istenen anlamsal bağ ile sczdirilir.

2- Batık Imgeler

Yayılgan imgelerden sonra anlam derinliği ve estetik bütünlüğü en yüksek olan imge türü
batık imgelerdir Batık imgeler, klasik şiir imgesidir. "Batık imge, göriilebi/irlik"in alıında bir
yerdedir; duvıılarla kavraııııbilecek soıııııı ııesııcvi açıkca vaıısıtıııadaıı nı du ortaya çıkarmadan
aııışıırır ... Bu imge diişüııce vıırılcırıııcı uvguıı düşer." (Wellek-Warren, 1989: 273). Bu açıdan
batık imgeler, yaratıcı zihinseloluşların net bir şeklinde ortaya çıkması veya konmasından
ziyade 'gorülcbilirlikin bulanık bir şekilde ortaya korunasma yönelik bir tasarım içerir.
Anlamın bulanıklaştırılarak görüntü seviyesinin altına çekilmesi, "ıııetinsel nıekdııııı az ya da
çok soyıda noktasından geçıııemenıiri 'ı(fğ/{(dığı" (Todorov, 200 i: 359) gibi insan zihninde
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birden fazla anlam tabakası ve görüntüsü oluşturur. Bu durum metin içindeki sözcüklerin
anlamlarını çoğultarak farklı anlam obekleri sezdirmesine de yardımcı olur. Benzeyen ile
benzetilen arasındaki ilişki ağı, batık imgelerde daha çekiniletir. Gösteren ile gösterilen ararsında
benzeşimin zayıf ya da çok örtük olarak sezdirilmesi, okuyucunun zihinsel düzeyine göre anlam
öbekleri oluşturmasını da gerekli kılar. Bu açıdan batık imgeler, zihinsel imgeleri harekete
geçirdikleri için felsefik söyleme daha uygun düşer. (Korkmaz, 2002: 289).

Batık imgelerin önemli bir diğer özelliği de doğa ile insanın evrensel değişim ve dönüşüm
serüveninin aynı düzlemde ele alıp aynı zaman döngüsünde birleştirmesidir. Bu birleşimde
insan ile doğa aynı ahenk, ritim ve yazgıp sahiptir.

Tanpınar'ın şiirlerinde batık imgenin nitelikleri zaman-insan, doğa-insan, mekan-insan,
rüya-zaman, ben-varlık, hayal-hakikat, rüya-insan, güzellik- insan gibi tematik düzlernlerde
ortaya konur. Yukarıdaki izlekler, Tunpınar ın şiirlerindeki "Bir keliıneııiıı kendi atılam ve ses
zenginliği vanında oııilııde re arkasına geldiği kelimelerle oluşturacağı çeşitli animil ve ses
kombine ioıılnrı ıııısraı oluşıurnıada kol avlık sağlar. " (Kolcu, 2002: 62-63).

Zaman ilc kuşatılmış olan insanın kendisini zamandan soyutlayamarnası, değişen doğanın
insan ruhundaki yansıması, mekana dönüşen veya mekanı zamanla kendine dönüştüren insan
doğası, 'berı'!n öteki ile çatısması. hakikatirı hayaıle olan ilişkisi gibi zırnni (implicit) ilişkiler
ağı, şairin şiirlerinde anlamsal )uğunlaşmayı güçlendirir. "Imgesel koşutluğıııı" (Paspelov:
1995, 370-371) altında insanın doğa veya diğer varlıklarla olan ilişkisini örtük olarak görünür
kılan Tanpınar. bu tür şiirlerinde genelde bilgi vermeyi ya da sezdirmeyi amaçlar.

Şairin, "Rrhtımdaki Uyuyan Gemi, Güller ve Kadehler, Uyku Sularında, Ey Kartal
Bakışlı, Akşam, Eşik, Bir Yolcuyu, Boğazda, Hangi Eşikte" gibi şiirlerinin dizelerincle batık
imgeleri kullaııılclığını görürüz. Şairiri 'Rrhtunda Uyuyan Gemi' şiirinde;

"Rılıtıında {{yın'an gemi

Hali rladııı mı eııgiııi,

Sert dalgaları, vosıınu.

Suların ıığultıısıııııı ...

R ılı t 111l da fI.I.!:IJ'Q!.1 ge III i

Haıırladııı ıııı eııgini

ç_iJjJQ de geliilereııi

BeY/7IIde bekleyenLeri .. " ıRıhtunda Uyuyan Gemi, 5.39)

"rıhtını, gemi ve "u1'II17wk" ibareleri insan zihninde ihtiyar bir insanın son zamanlarını
çağrıştırır. Şiirdeki rılıtıııı sözcüğü gemilerin bir süreliğine demir attığı yerden ziyade insanın
yaşadığı dünya, durakladığı hayatı ifade eder. Ancak bu rıhum. insanı çepeçevre kuşatıp ona
derin bir uyku vermekte, insan bu rıhtıma, hayata geliş serüveni ve amacını unutmaktadır. Şair
göre dünya hayatının, insanı kendi ereğinden uzaklaştırıp büyülü bir uykuya sevk etmesi,
rıhtımela bekleyen gemileri yani insanları, kendilik süreçlerinden uznk laşurır. Tanpınar bu
duruma karşı gelerek insana bu dünyaya neden geldiğini hatırlatır. Daha sonra bu rıhtımdan _
dünyadan ayrılan gemilerin- ayrılan insanların bir daha gelmediğini ve bekleverilerin de
beyhude beklediklerini ifade eder. Felsefik anlamda dünya, insanlar için bir konaklama yeridir.
Şaire göre insan yaşam ve dünyanm güzelliklerine aldanıp sonsuza kadar yaşayacağuıı
sanıyorsa aldanır Zira insan, bu dünya rıhtımından, hayattan bir gün ayrılacaktır. Bu ayrılışta
ölüm, insanı sonsuza, dönüşü olmayan yolculuğa taşıyacaktrr. Burada "Öliiııı imajı, geleneğin
dışına Çıkarak ijzgüıı inuı] vııratıııa veıegiııc sahip bir zeka ıarafındaıı sovııt ve somut ulaııla"
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(Özcan, 2003: 129) birleştirirlir, Aşağıdaki sözcükler kendi kullanım alanlarını dışına çıkarak
insanın ölüm ile olan evrensel dörıgüsüne felsefik anlamda görıdergede bulunur .

Rıhnın--. GE'ınİ

1 1
Dünv a .,. Insan

.uYkU?f ~lüın

__ ....,I•••.Layat

Yukarıdaki şekilde "rılıtıııı, hayat-dünya, ııykıı, öliiııı-yolculıık" gibi ibareler,'insan,
gemi, gitmek ölüm" ifadeleriyle çağrışun bütünlüğü oluşturur Düşten güzel dünya hayatında
kopuşun uyku-uyanıklık süreci kadar kısa olduğuııu imgeleyeıı şair, dünya hayatının geçici
olduğunu ve insanın tıpkı bir gemi gibi zamanı gelince rthurndan demır alcırak ayrılacağını
zihinlerde çağrıştırır. Nitekim bu süreçte sonsuzluğa açılan kapı, eşik, bir taşınımı ve sonsuza
gidiş olarak okuyucunun rnuhayyilesinde yer eder.

"Çekilcil sun dalganın eıeğiııde

O ınasal mağarası Çlç_ı_Lır_birdelı.

Yarını uydııılıkta tıııuşıır, parlar

Uyku sularında yüzen balıklar." (Uyku, s. 49)

Şairi n okuyucunun zi hni nde oluşturduğu görüntü, denizi n üzerindeki dalgadan ziyade
ınsan bilincinin kendi "benliğin"> kavuşma sürecidir. Dalga, etek ve masal magarası. gibi
kavramlar arasından anlamsal bağ, çekifıııek ve ııçılıııak eylemleriyle bulanık bir anlamsal
yapıya dönüştürülür. B u dönüşümde şair, insanın bilinçaltına göndermelerde bulunur. Şiirde
rnağara, insanın bilinçaltını simgeler. Kişi bilinçaltına yaptığı ataklarla bilinçaltı mağarasırun
perdesini aralarsa kendi 'ben' i ile yüzlesir. Zira "Sıl intgeniri doğal/aştı rınava, içten seyrimriıı
onıırıına biraz ınasıınıluk re dogallık. kcııiııııava varavaıı" (Bachelard, 2006: 3 i) dişil ve
doğurucu bir öğedir, Uykulu sularda yüzen balık ise onun dölleyici dinamik unsurudur. Şair
burada rnağara-su imgeleriyle insanın bilinçaltına göndermede bulunarak açılma, aydınlanma ve
parlak kavramlarıyla da kişinin kendi ben' ini tanıma sürecine değinir. Nihayetinde şair insanın
kendi bilinç katmanlarını tunıdrkça aydınlacağmı imler. Bu açıdan şair imgesel anlamda insan
kendi 'benini keşfetme ve bulma sürecini batık imgeler vasıyasıyla felsefik bir boyutta ele alır.

3,Radikal-Köktenl'İ imgeler

Radikal-koktcnci imgeler, benzeyen ile benzetilen unsurların ya da değerler düzleminin
açıkça ya da basit bir şekilde ortaya konmasından ziyade en sonunda varılacak amaç ya da
nedensellik bağıntısı, kökıe görünmeyen mantıksal ilişkiler bağlamında ele alınır. Radikal-
kökteııci imgelerde benzetilen şeyin fnydacı, basit, bilgi vermeye dönük olmasından dolayı daha
çok düzyazı (nesir) diline uygundur. (Wellek-Warrerı, 1982: 274).

Heyecan unsuru taşımadığından dolayı imge değeri düşükolan radikal-kökterıci imgeler,
metaforik göndergeleri güçlü olmasından ötürü metafizik duyguları ifade etmede büyük kolaylık
sağlar. Anlaşılır, estetik ve çağnşırnsal açıdan zengin kelimclerle oluşturulan radikal imgeler,
şiirsel metaforu keskin zırhklarla bir araya getirmesinden ötürü düşünsel çatışma durumlarını
ifade etmede oldukça başanlıdır, (Korkmaz, 2002: 294)

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bazı şiirleri metafizik göndergelere sahip olması ve zıtlıkları
bir birini açırnlayan bir bütün olarak ele almasından dolayı radikal imgeler içerir. 'Gül, Eşik,
'Zaman Kırıntıları, Avare Ilhamlar. Kış Bahçesi, İnsanlar Arasında, Ölüler, Sis, Merdiverı" adlı
şiirlerinde radikal imajlar kullanan Tanpınar, zıtlıkları rnana bütünlüğü oluşturacak şekilde
metafizik unsurlarla bir arada kullanur Tanpınar. şiirlerindeki ahenk ve çağrışıınsal zenginliği,
kelimelerin kökten birleştirici özelliği ile bütünler. "Ne içindeyim Zam aııı il " şiirinde.
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"Ne içindeyim zaı il ULL11 i

Ne de biisbiitiin dişlılda

YekpÔre, geniş bir (!L!J.!J_

Parçalanmaz akışında" (Ne İçindeyim Zamanın, s, i9)

diyerek zıtlıkların birlikteliğinden doğan anlam birliği, şiire estetik bir ahenk
getirmektedir, Zaman, purçalanmayan akışı içindeki her şeyi, şekli ya da durumu eşitlerler: iç-
dış, an, raııııııı. biiıüıı-parç.), rekpôre- parça gibi sözcükler, zıtlıkların bir araya gelmesinden
dolayı anlamsal bir rnana birliği oluşturur. "Ne içiııdeviın zaınanın INe de biisbuıiin dışında"
ifadesi, hayata tabi olmak zorunda olan insanın ölümle olan ilişkisini anlatır, Ne bu hayata
tamamen bağımlı ne de büsbütün bu hayatın dışında olmak, insanın en büyük ikilemidir. Şiirde
derin bir anlam olarak ölüm ve hayat ikilemi sezdirilir. Bu açıdan şair köktenci imgeleri şiirde
başarılı bir şekilde kullanır. "Gül" şiirinde.

"Ardından ağlanııcak Ile varsa onırumiode.

Tekrar doğuşıııı SIITI giiliiııısel'eıı bir yüzde,

Uvkıısıı; geceleri içten kemiren h/din,

Biıı ıızabııı ı'urkıı?da gerilmiş agıırun giin;

Öpüşler, güz.vaş!un, vaiıler ı'e lıicraıılar:

O derin siiktlflann avdııılaftıoı an/ar

Bir sonsuz ııçııruııııla ıtvıııımış gibi birden

Sarlar slIstııktan sonra duyıılaıı nağmelerdeli;

Doldurur hiç durmadan IOltlığl bu tıısı,

GÜl, ev bir Ôııa slc~mış ebedil'et riiyôsı!" (Gül, s. SS)

Şiir tamamen zıtlıkların birliğinden kurulu bir yapıdadır. "Gül" şiirinde gece ile giindii;
arasındaki yaşama süreci. şiirde zıtlıkların birbirini açırnlayan ya da determinize bütünülüğü
içinde yeni murıa birimcikleri çağrıştırır. "Bukir-ciiıııhiiş, -gece-şafak, lıavat-oliiın, aglamak»
gütmek; doguş-ôlüm, gece-gün, gece-ııvdınlık, susmak- nağme, un, soıısurluk " gibi ifadeler,
"gülün yani insanın dünya hayatında yaşarn süresini ifade eder. İnsan da tıpkı bir gül gibi kendi
değerleriyle yaşar ve onlarla bir bütün oluşturur. Gül metaforundan hareketle insanın somuttan
soyura açılan evreni açımlamuya çalışan şair, benzeyen ve benzetilen arasındaki köklü derin
etkileşimsel ilişkiyi, mantıksal ve çağrışımsal dizgelerk ortaya koyar. Zira bu dizge ele gece-
gündiii, lıavat- ôliinı, gülıııek-ağtamak, sessizlik- ııagnıc ile gül arasında anlamsal birlik kurmak
şairin insanın kimliğinde yeni metaforik söylem oluşturmasını sağlar. İnsan ile gDI benzeyen ile
benzetilen arasındaki anlamsal bağ. kökte görünmeyen mantıksal ilişki bağlamında ele al ınır.
Şairin;

"Uzakta, oya çok yakın bir yerde,

Çılgın ve nıulıteşeııı lıarab elerde,

Bay/ik Süktlflarınfırtınası var ... " (Eşik, s.63)

"Biz zaman kırıntıları,
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Zaman sinekleri.

Tozlu zamanlonndCl giiııleriıı sessiz kanat çırpaıılar

Ve liiruııısıı; geırenler (irlik

Bu avdııılıkta kendi gôl gelerinı!" .. (Zamanın Kırıntıları, s.71)

"Ne güzcidi o kış bahçesinde

Gül/erin çok derinlerde çalışan ııkıısu

Sana bir bahar lliI:urlCllııak için" ... (Kış Bahçesi, s.83)

Alıntı metinlerinde insanın zamanı. hayatı ve varlıkları sorguladığını veyahut insanın
kendisiyle büyük çatışma içinde oluduğunu görürüz. Somııı-soyııt, canlı-cansız, evieın-varlıt:
arasındaki anlamsal bağlantıyı mantıksal ilişkiler düzleminde irdeleyen Tanpınar. şiirde
kendine özgü duyuş tarzıyla yeni mana birimcikleri oluşturur. Kış-bahar, hüziin. eşya, urak-
yakın, l1lulıteşclıı-fıarabe, siikaı, [ırııııa, zaman-sinek, (lydııılık-gölge vb. ibareler şiirsel yapıda
birleştirmeye elverişli radikal imgelerdir. Bu yönüyle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirde radikal-
köktenci imgeler. metaforik w metafizik söylem diline yaslanarak kendi varlık alanını
oluşturur.

4. Yoğun imgeler
Yoğun imgeler, şiirde görselliği ön plana çıkaran ve daha çok simge ve remizler yoluyla

anlam ağını oluşturan bir yapıya sahiptir. Bu imge türü "Kuba hatlarıyla, mirıyııtiir inceliğiilde,
resme hen=eveıı ve giirsel yiinli ağır basan ııırilıi ve kulttıret açıdan hiiviik ôııeın taşıyan
değerleri içerir. " (Korkmaz, 2002: 2(6).

Açık, seçik ve anlaşılır olmanın yanında küçültücü ve çizgilerle gösterici olan yoğun
imgeler, bireysel ve toplumsal hafizamn tarihsel bir görüntüsü olarak karşımıza Çıkar. Bu imge
türünde geleneksel Si mge ve metaforlar yoğun bir şekilde kullanılarak yeni ve aşılmadık
çağnşırn değerleri oluşturur. Zira yoğun imgeler. metin içinde evrensel- geleneksel sirrıge, fikir
ve metaforların bireysel tasarımlarla yeni \e özgün anlamsal bütünlük kazanması sonucu ortaya
çıkar.

Şaırin, "Yanma, Musul Akşamları, Leyla. Akşam, Bir Gül Tezeliği, Defne Dalı,
Sonbahar, Bursa'da Zaman, Yarasa, Sayıklrna" gibi şiirlerinin dizelerinde batık imgeleri
kullanıldığını görürüz.

"Bu akşam, bu teıılıa sami ônıriiıı

Uzak serviierin arkası/ıda giin" (Yanma. s. 2S)

Yukarıdaki şiirde "servi, omiir, uzak, giin ve akşam" kavramları, görselfiği yanında
insana ölüm düşüncesini arurnsaur. Zira ölüm ile akşam arasındaki çağrışımsal ilişki silinme.
kaybolma ve uzaklara taşınmadir. Akşam, evrensel anlamda ölümü imgelerken, servi simgesi
ise şiirde mezarlığı çağrıştırır. Hayat yolunun tenha olması ise artık insanın yaşlandığı ve
ömrünün son zamanlarını geçirdiğini ifade eder, Şiirde örnrün tenha saati ile insanın yaşlılığının
ifade edilmesi, zaman ile insan arasındaki kopmuz belirtir. Şair, "Musul Akşamatarı" şiirinde.

"50/1 ziya/or iııer usuxuuulus.
Ujkı. ııııncleveıı kızıl akşamdan

Nakş eder lıer lıüznıe ihtivar şehre

Titrek, loş gölge/er, hicranla gaıııdaıı ... "
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"Sıılarda açılır {fiili çiçekler,

Ujka ezanların yÜkselir fiili

Şimdi boş salıili gurbeı!e bekler

Kinısesi: çöl/erin yorgun sevvalıı" (Musul Akşamları, s. 99)

diyerek bir Musul akşamınr, evrensel ve geleneksel simgelerden yola çıkartık görütü
seviyesine taşır. Okuyucunun zihninde bir resim gibi beliren Musul akşamı, şairin bireysel
tasarırnıyla yeni bir anlam ağı oluşturur, Oluşturulan bu bireysel simge ağı. yeni imgesel
dönüşürnlerle şaire farkındalık bütünlüğü kazandırır, Musul' da batmak üzere oları güneşi bir
ressam duyarlığıyla dilin dünyasırıda görselleştiren şair, güneş ışınlarını nehirde uyuyan bir
ateşe benzetir. Kızıllık ile akşama sokulmaya başlayan zaman, karanlığın bütün bir şehri
örteceğini ifade eder, Ancak bu ihtiyar şehir öyle sıradan bir şehir değildir, Bu şehir, Musul'dur.
Bu şehrin kendine özgü yaşantısı. tarihsel birikimi ve kültürü vardır. Zira ezanlar bu şehrin en
önemli tarihsel kimliğidir. Çöller ise sorısuzluğa açılan seyyahların geçmesi gereken
sınavlanndandır. Nitekim şiirde Musul'un akşam ile buluşmasını anlatan görsel yönüyle tıpkı
bir tablo gibidir. Yine "Leylti" siirindc;

"Bu akşaııı riiyaıııda Leyltı 'yı gördüm

Derdini ağlarke/7 YU/7Wl bır ınuına:

İpek saçlarını elill/le ordiiın,

Ve bir k eıneııd gil» ıukııııı bovıııııııa

Bı. akşam riiyaında Leylii 'yı gorduııı. " (Leyla, s. i 14)

Evrensel ve geleneksel simgerle yeni tasarırnlara giden şairin şiirlerinde sıklıkla
kullandığı rüya metaforu, klasik edebiyana ulaşılması imkansız Leylô simgesiyle bütünleşir, Bir
akşam rüyasında Leylayı gören şair, bütün seven sevilenleriri aşk acısını odasındaki rnurna
döktüğünü ifade eder. Murn ile Leylf arasındaki ilişki, görsel anlamda çok derin bir anlam ifade
eder. Zira bu iki simge seven ile sevilenin ortak simgesel yazgısıdır. Şair, Leylô simgesi ile
seven ve sevilenterin de acı çektiğini ve bu acılarını paylaşmak için kendi ruhlarına ağladıklarını
açımlar. Zira I11um, simgesel anlamda insan ruhunu simgeler. Çünkü insan ruhu da ışıktan ve
nurdandır. Sevenin kendi kendine ağlaması ya da kendi ben 'ini keşfetmesi. murnun yanması ve
etrafı aydınlatmasına bağlıdır. .\iUI11 ışığını ipek saçlara benzeten şair. böylece görsel bir
anlaumla okuyucunun zihninde yeni bir tablo oluşturur. Şiirde saçın, rnurn ve ipekle olan
anlamsal bütünlüğü, her ikisininde parlak ve göz alıcı olmasındandır. Zira sevgili ipek gibi
yumsak ve değerlidir.

Ahmet Hameli Tanpınar. şiirlerınde minyatür tablo nitelikli anlaumlannda: yaşamak,
ölmek, ben-öteki. rüya-hayat, hayfll-hukikat, aynlık-vuslat gibi temel durumları ele alır. Bu
durumları sembolleriri diliyle anlamsal derinliğe ulaştırır.

5. Süsleyici, Coşkun Hayat imgeler

Çağrışımsal değer ve zihinsel tasarım açısından derin ve zengin bir mana bütünlüğü
olmayan süsleyici, coşkun imgeler, estetik açıdan fazla bir değeri olmayarı benzeyen ile
benzetilen arasında bire bir ve basit olurak nicelik benzeşnıesi kuran bir yupı ar; eder."
(Korkmaz. 2002: 298). Süsleyici imge, benzeyen ile benzetilen. gösteren ile gösterilen unsurlar
arasındaki aykırı iki değerin somutlanarak bir marıa bütünlüğü kurmasından meyadarı gelir. İki
unsur arasındaki aykırılık durumu şiirde anlamsal zorlaımı ve çağrışimsal tasarıyı zayıflanrken
egzotik ve mantık dışı bir anlamsal ağ da oluşturur.
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Duyu organlarının algısal anlamda marıa bütünlüğü ve derinliğini zorlayan slisleyici
imgeler, şiirde simgesel bir dilin kullanımıııı gerekli kılar. Bu durum şiirde basit ve süsleyici bir
özelliklerin doğımısına neden olur. Aşağıdak. şiirlerde.

"Mahrnur gözlerinde sii.iilsiin ııvkıııı.

GümÜş fıplakl/ğı bir brışk« bahar" (Sabah, s20)

"Giiııes avııa avııa, giine.)' pul pul

GÜneş saçlarıiıla oynar" (Zaman Kırıntıları, 5.71)

"Çu:::iilse de viicııdun kara toprak altında" (Madalyon, s.1 02)

"Bak miicevher kanatlı bir kı/ş olmuş" (Bırak Aydınlığa, s.56)

"Ufkuııda açarken alevden eiiller" (İsf'ahan, s.105)

Gösteren ile gösterilen arasmdaki benzeşme yönü somut iki görünümün aykırılığından
meydana gelir. Kara-ıoprak, güneş-saç, giiııeş-u)'ııa, ıniicevher- kanat -kuş gibi yapılan aykırı
benzetmelerle şiirde yeni çuğnşunsu: anlam birimcikleri oluşturulur. Ancak benzeyen ile
benzetilen arasında anlamsal bağ çok zayıftır.

Tanpınar'ın şiirlerinin bayat imgeler ve daha çok yaratıcı muhayyilenin özgün
tasarımlarının kullanım sıklığından kaynaklanır. Bu imgeler daha çok geleneksel simgelere
yaslarıdığından okuyucunun zihrıinde belirli bir kalıbı vadır.

"Siyah açan giilfer ıe sivah oter

Oınrüıı gecesinde oteri biilbiiller"

( ... J (Güller ve Kadehleri, s.44)

"Her bahçeııiıı yabuııcısı

Ver her üınidiıı iisıiiııde;

Bu ses ki, SO/l.I·II; acısı

GÜllerin üziiııtiisünde" (Dönüş, S. 54)

Yukarıdaki metinlerde de anlaşılacağı üzere her iki şiir de temel dokuyu oluşturan mana
birimcikleri. şairirı geleneksel şiir anlayışmın bir ifadesidir. Tanpınar. klasik Türk şiirinin
gelenekselleşen motiflerini kendi şiir dünyası içinde sıklıkla kullanır. Ancak bazı şiirlerinde bu
motifler geleneksel anlamlarının dışına çıkmak yerine eskinin çağrışımsal tasarımlarını
oluşturur. Bunlar genellikle "gul-biilbiil, balıçe-buhar. Leyla-aşk, servi-merarlık; su-ıleııi:" gibi
somut değerleri içerir. Doğulu şiir geleneğinin geleneksel ve motifsel referans: olan bu
benzeşim ya da benzetme kurgusu, okuyucunun zihrıinde bir tablo gibi anlamsal bütünlüğe
sahip olduğu için imgesel zenginliği ve çağrışımsal derinliği zayıftır. Okuyucu bu motifleri
duyar duymaz alışıla gelmiş duygusal tepkiyi verir. Kişiden kişiye algilamada ya da
anlamlandırmada farklılık göstermeyen bu inıgelere, ş.ıirirı şiirlerinin daha çok somuttan soyura
ya da soyuttan somuta doğru bir anlam kayması olduğundan dolayı oldukça az yer alır.
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SONUÇ

Tanpın~lr'lJ1 şiirlerinde imge kurgusu ve nitelikleri; yayılgan, b.ıuk \e
başta olmak ıızere Lengin bir anlam derinliğiııe sahiptir. Dılın dll:l\~bıııd~ı larkıı ~.
cleğerlerinı bir ~ıra)~ı getiren Tanpm.ır S~I' )iirde mükeııııııel clüLeycle ımge' kurrn.ı h"ccr:s,:"
sahiptir. Sözcliklıcrin insan zihnindeki m.ınu ve anlamlarını bulanık kıle ge,lrc'IC:~, ~."
çağnsımsu: tuxartrnl;n nıeyıLtna getireli şair. şiirlerinde dili bir kuyumcu :~_'\ ,'i,

birçok yeni ve estetik anl.nn evreni olu~turur. imgesL'1 anlamda gerçeği ,')J!ınacıık \'
irdeleyen Tunpınur, somut dıinyanın durum. nesne ve varlıklarını sUYU(

yeniden tasarLıy~rak ukuyucunun zihnimle yeni anlaın tabakları olus.urur S'.:kı :::d2,:'
tasarımını alıenk \ e t'stetıkle bütüulcsuren Tanpu.ur, şiırlerinde derin \t' ":,'\1;.
birimciklerini uluşturur. Güzellik. rüya. öli.in. hayal ve zaman gibi teıııd ız lck k,ı.ı c , :

yayılgan imaj kurgusuyla zengllıleştirirL'n Tanpuı.u. dcriu ve klsefik ', .:
radikal im.ıjlarlu urtaya koy.ır. Zaımın, b ili ın , yolculuk ve ben ve öteki ',dli~nk'l gi :".1
ızlekier ise Talıpınctr'lll ~iirleriııde radikal iııı~ıjlarııı metotank boyunu 11:cLıri/ık \ g,lic:rl"
InJclendiği ni gösteri r.

Sonuç ularak Ahmet ii.nnd: Tannın.u. gerek şiir anıayı~ı gerekse ~iirlerııılie kullamlı!!ı
dil açısından Cuınhuriyet dönemi Türk şiirinde çok ônemli bir yere ..,ahiptır. Tanpınar'ın
şiirkrindc imge kurgusu V;' nitL'liklni bakıııııııd~ııı en çok ku llanı lun irngelern türü, yuyılg.ın,
batık ve radikal ularak sıralarnr. Bu sımflamaılan anlaşılacağı Üzere Tanpınar yaygın-gelegen
imajları uluşturJlıa it' kurma yeteneği açısından uIJuk~'a başarılıLlır. Şiirlerinin genelinde
yayılgaıı-gelegeıı imge k uını., b~ı?~ırısı g(jsteren şair, şıire bu imge kurgmuyLııLııııgasllıl vurur.
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