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Sözel ﬂairlerin rolünün bir baﬂka
aç›klamas› konusunda baz› araﬂt›rmac›larca ﬂunlar ileri sürülmektedir: ﬁair, asl›nda ve her zaman ilahî ilhamla ruhlarla
iliﬂkiler kurarak gizlenmiﬂ olgular› aç›¤a
vuran bir peygamberdir. ﬁair, ulu ve kendinden geçmiﬂ bir ﬂekilde konuﬂur; ﬂiir
sanat› arac›l›¤›yla ruhlar dünyas›ndaki
arkadaﬂlar›yla iliﬂki kurar. Bu görüﬂün
savunucusu ve önde geleni Nora Chadwick’ti. Yazd›¤› “ ﬁiir Sanat› ve Kehanet”
adl› kitab›nda ﬂöyle demektedir:
“Kainlik iﬂlevinin temel elemanlar›n›n hemen her yerde ayn› oldu¤unu görmekteyiz.Her yerdeki ﬂiir sanat›n›n arma¤an› ilahî ilhamdan ayr›lmaz bir parçad›r. Bu ilham, her yere tarih ve soy a¤ac› biçiminde al›ﬂt›¤›m›z bilimsel bilgi biçiminde ve gelece¤i anlatacak tarzda, daha
daralt›lm›ﬂ duygunun kahince ileri sürüldü¤ü biçim içinde bilgiyle taﬂ›n›r. Bu bilgi, her zaman müzikle bütünleﬂmiﬂ, kimi
zaman ﬂark› imi zaman enstrüman›n
meydana getirdi¤i ﬂiir sanat› içinde dile
getirilir. Müzik, medyumun ruhlara iletiﬂim sa¤lad›¤› er yerdedir. Ayn› ﬂekilde ﬂair ve gaipten haber veren kimseyi tabiatüstü kuvvetlerle kontakt kurmak için
ilham›ndan güç ald›¤› ﬂekilde buluruz ve
ﬂairin kahince dile getirme esnas›ndaki
durumu yüceltilmiﬂtir ve normal anlardaki varl›¤›ndan uzaklaﬂm›ﬂt›r. Genellikle göze çarpan bu sürecin bir moda gibi
alg›land›¤›n› görürüz. ﬁairin yüce iddialar› evrensel ba¤lamda kabul görmüﬂtür
ve ﬂair bizzat kendisi her nerede bulunursa bulunsun yüksek bir statü edinir.”
(Chadwick 1942:14; Karﬂ›laﬂt›r›n›z: 27-8,
41,57,72)
*
**

Bu genel görüﬂ üzerine Chadwick’in
varsay›mlar›na benzer özellikte Eskimo
ve Kuzey Asya kültürlerinde bilin ad›yla
ﬂaman›n, ﬂiir sanat› yolunu kullanarak
kendinde var lan ferdî hayalî düﬂleri ve
kahince gücü ile yak›n dostluklar kurdu¤u gözlenmiﬂtir. Baz› uzmanlar bu gözlemi bir teori içerisinde sürdürmek istemektedirler. Bu teoriye göre epik ﬂiirin
temel tarihî kaynaklar›ndan biri, ﬁamanizmin içindedir. ﬁamanizm, bir baﬂka
deyiﬂle ﬂairin fonksiyonu ve ferdîli¤i ile
kaplanm›ﬂ karakter özelliklerinin kompleksidir ve ﬂiirlerdeki bu kapsam ve stilin
tipik elemanlar› –mesela bir kahraman›n/ﬂaman›n öteki dünyaya gitmesi, seyahat etmesi veya rüyan›n birinci kiﬂinin
rüyas›nda hikaye edilmesi- benzeri biçim
Hatto’nun (Hatto 1970) görüﬂüne göre
ﬂunlar› içermektedir:
“Kuzey Asya’n›n destans› gelenekleri içinde izler b›rakan bu yollar, irticalen
çalman›n ortaya ç›kard›¤› esime üzerine
heyecanl› bir s›n›rlama içinde birinci kiﬂinin rüyada veya kendinden geçmiﬂ bir
halde hikaye edilmesi biçiminde, hikaye
kal›b›nda, ﬂaman›n öteki dünyaya yolculu¤u ve öteki dünyadaki sorgunun baﬂlang›c› biçiminde ifade edilebilir. (Hatto
1970: 3)
ﬁair bunu Kuzey Asya destan› ile
içinde Sümerlerin G›lgam›ﬂ destan›n›n ye
ald›¤› baﬂka uzak örnekler aras›nda ba¤lant›lar kurarak uzat›r da uzat›r. ﬁair
bunlar›n bir baﬂtan bir baﬂa ﬂamanist bir
gelenek oldu¤unu ileri sürer. (Hatto
1970:19)
Benzeri bir yaklaﬂ›m -daha çok genel
olmasa da-di¤er yazarlar›n görüﬂlerini
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yans›tan Caerwyn Williams taraf›ndan
ele al›n›r ve Williams, kategorik olarak “
her ilkel ﬂairin ﬂaman veya büyücü gibi
ayn› boyutta oldu¤unu, di¤er bir deyiﬂle
eﬂyalar üzerinde gücünü denemek için
yetene¤ine sahip ç›kt›¤›n› ve ﬂiir sanat›n›n sonunda bir ﬂaman veya büyücünün
ortaya koydu¤u ﬂiir sanat›yla yetene¤inin
ayn› anlama geldi¤ini” (Williams
1971:25) ileri sürer. Bu genel yaklaﬂ›m,
birçok topluda ﬂairlerin rolünün aç›klanmas›na etki etmiﬂtir. (örne¤in Kailasapathy 1968:61)
Bu ve benzeri genellemelerin ortadan kald›r›lmas›/süpürülmesi, (Hatto’nun görüﬂünde bile destan›n kökeni geniﬂ anlamda co¤rafî olarak kabul edilir.)
baz› zamanlarda tekzip edilebilir. Elbette
ﬂiir sanat›, din ile ﬂairin asabî hâli ile s›kl›kla ba¤lant›l›d›r. Bundan baﬂka Kuzey
Asya ve Pasifik’te kuﬂaktan uﬂa¤a geniﬂ
biçimde sürdürülen ﬂairli¤e has teorinin
bir parças› olan ﬂairin kahince ça¤r›ﬂ›mlar›n›n burada hat›rlat›lmas› yararl› olacakt›r; ama bu karakterler aras›nda gerekli hiçbir ba¤ yoktur. Ne de bunlar, bütün ﬂairlerin genel nitelemesi olarak daha geniﬂçe yaklaﬂ›m gösterirler. Bu özellikleri ay›rmak ve bunlar› ayr› ayr› düﬂünmek, tart›ﬂmak faydal› olabilir.
Öncelikle, ﬂairler gerçekten dinî rollere sahiptirler. Resmî dinin ve emredici
geleneklerin taﬂ›y›c›s› olan yerleﬂik ﬂairler vard›r. Mesela, Hristiyanl›¤›n yaz›l›
miras›n›n taﬂ›y›c›s› olan Hindistan’daki
Vedic ﬂairleri gibi veya bir toplumun belli
bir kültüne ait ﬂiir sanat›n› dile getiren
daha yetenekli ve mahallî düzeydeki ﬂairler ile papazlar gibi (Yoruba ‹fa kültü gibi) ya da özel bir köyde hâlâ sürmekte
olan dinî otoriteyi temsil eden Velema gibi. Böylesi ﬂairler durumlar›na do¤rudan
ve tabiatüstü ilhamlardan güç alarak
ekstra yapt›r›m talebinde bulunup bunlar› var olan statülerine ekleyebilirler; manik kiﬂilikleri bazen ﬁamanizmle ba¤lant› kurmam›za sebep olur ve mal› mülkü
muhakkak biçimde ﬂairli¤e has bu tür bir
uygulaman›n özelli¤i de¤ildir. Baz› durumlarda dinî ﬂairler gururlu ve sert bir
yüz ifadesiyle sanatlar›n› icra etmeyi terhttp://www.millifolklor.com

cih ederler. Di¤er yandan Malay büyücüsüne benzeyen medyumlar gibi pek çok
ﬂair vard›r. Baz› durumlarda Eskimo ﬂaman›, kendinden geçme ve rüyan›n elemanlar› olan bir tür ruhanî seans›n kapsam› içinde ﬂiirlerini elde eder ve sunarlar. ﬁair, ruhun varl›¤›na do¤rudan bir giriﬂ talebinde bulunur. Böylesi ﬂairler, bu
alandaki temel, yerleﬂmiﬂ dinle ba¤lant›l› olabilirler; fakat s›kl›kla da olmayabilirler. Bu ﬂairlerin ﬂiirleri, bu ﬂairlere
ödüllendirilmeyi ya da toplumda var olan
resmî derecelendirilme sistemi d›ﬂ›nda
al›ﬂ›lmad›k farkl› bir kiﬂilik kazand›r›r ve
ba¤›ms›z biçimde sanatlar›n› icra edebilirler. Fakat geniﬂi dinî fonksiyonlar› olmalar›na ra¤men ﬂairler, sözel ﬂairlerin
büyük ço¤unlu¤unu meydana getirmezler. Oldukça çok say›daki laik ﬂairler de
vard›r. Resmî saray ﬂairleri Avdo Mededoviç ve say›s›z miktardaki di¤erleri gibi
kendilerini misafir eden patronlar›n›n askerî baﬂar›lar›n› yüceltiyorlard›. Temel
görevleri asl›nda insanlar›n›n dikkatini
çekici ve iyi bir hikaye anlatmak olan ﬂairler, dinî imâlar› önem s›ras›nda ikinci
planda görürler. Yada Johnnie Smith benzeri hapishane hayat›na dayanan ve bunlar› yorumlayan oldu¤u kadar temelde
aﬂk› ve son dönemlerin politik olaylar› ile
ilgilenen mahallî ﬂairler de vard›r. Böylesi ﬂairler peygamberler ve ﬂamanlarla daha az ilgilidirler.
Ayn› tart›ﬂma için kiﬂilik sorusuna
baﬂvurmal›y›z. Di¤er bir deyiﬂle pek çok
ﬂair, manik ve yüksek derecede kiﬂilik
özellikleriyle karakterize edilirler. Ya baz› kiﬂiler ﬂiire dönmeye aha uygundurlar
ya da belki sosyal bask›lar bu tip kiﬂileri
ﬂair olmaya teﬂvik etmiﬂtir. Fakat ﬂairlerin tümü böyle de¤ildir. Nora Chadwick
kendi kendisine geniﬂ çal›ﬂman›n temeli
üzerinde durur. ﬁuras› bir gerçektir ki sinirli ve yüksek derecede kehanetçilik özelikleri taﬂ›yan insanlar esrime ve kahinlik yapma için uygun kiﬂilerdir. Genellikle ak›l yönünden anormal ve hatal›kl›d›rlar. Kendi toplumunda peygamber ve peygamberli¤e ait hediyeler için yüksek sayg› görmelerine ak›l yönünden aç›k biçimde hastal›kl› bu insanlar için baﬂka bir
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yerde tatmin edici hiçbir delil bulamad›m.(Chadwick 1942:65)
Bunlardan biri, ﬂairli¤e has sanat
kapsam›nda ﬂöyle tarif edilebilir: Kahinli¤e yak›n bir kavray›ﬂ sahibi, hassas ve
ﬂairli¤inde yüksek bir kiﬂilik sahibi kiﬂi.
Bu noktaya kadar bu tarif, burada tart›ﬂt›¤›m›z baz› olaylarla iyi bir uyum sa¤lad›: Velema’n›n ilginç kiﬂili¤i, k›z kardeﬂinin ölümünden sonra Ameda Riddle’in
yaﬂad›¤› zihnî k›r›ma, Johnnie Smith’in
zapt edilemeyen k›skançl›¤› ve kar›s›n›
öldürmesi. Ama birisi de¤er yarg›lamas›
veya gereksiz söz söyleme süreci içinde
tecrübî metoda dönmeye ayart›lmamal›d›r ve “iyi” veya “gerçek” olarak de¤erlendirilen ﬂair tarifi alt›nda yer almal›d›r.
Bu, ortak noktaya önem vermek demektir. Bu ortak nokta, ﬂairin mahallî s›n›fland›r›lmas›nda ikinci derece uzmanlar
oldu¤u kadar gerçekten orijinal ve arat›c›
sanatç›lar› da ihtiva eder. Çok say›da dikkate de¤er ﬂair, (en yeteneklilerinden baz›lar› bile) asabî ve panik durumunda kiﬂiliklere sahip de¤illerdir.
Bu durum, bazen belirsizli¤e sebep
olur. ﬁairler, kelimelerinin esinlenildi¤ini
iddia ederler ve bilinçli düﬂünüp taﬂ›nma
sürecinden ortaya ç›kt›¤›n› söylerler; ama
baz› derin, bilinçsiz tepkilerden ﬂair tüyle
sorumlu de¤ildir ve ayn› zamanda kendi
d›ﬂ›ndaki ola¤anüstü kaynaklardan da
sorumlu de¤ildir. Böylesi iddialar, en
az›ndan ﬂairli¤e özgü mahallî teorilerin
ve ﬂairlerin rollerini kafalar›nda nas›l
canland›rd›klar›n›n kan›t›d›rlar. Örne¤in
‹rlanda’n›n ilk zamanlar›ndaki gibi baz›
kültürlerde ﬂairler, asl›nda gaipten haber
veren insanlar olarak görülürler. Fakat,
ﬂairli¤e has yarat›ﬂ›n toplam hesab› olarak kabul edildi¤inden böylesi iddialara
de¤er vermek için bu yaklaﬂ›m hâtâya sebep olabilir. Bu da çeﬂitlilikler ortaya koyar; çünkü eﬂit biçimde bilgi vermezler
veya de¤iﬂik etkinliklerde ortaya konan
katk›lar›, ister istemez do¤ru ﬂekilde analiz edilmez. Eskimo ﬂairi Orpingalik, ifadesinde “ Kulland›¤›m›z kelimeler ç›kma
ve h›zla yükselme ihtiyac›/iste¤i duyuyorlar” demektedir. Kendili¤indenlik ve irti-
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calen çalman›n, söylemenin elemanlar›n›n alt›n› çizmektedir. (Rasmussen
1931:321) Dahas› Orpingalik, ﬂiirine Eskimo ﬂairlerinin tipik olarak adland›r›lan
zaman› yo¤unlaﬂt›rma ve önceden tasarlanma özelliklerini katar. Herhangi birisi, böylesi özürler hakk›nda (güçlü ﬂairlerin taleplerini -içtenlikle olsun veya olmas›n, ki bu talepler kendilerinden baﬂka, ilahî güçler taraf›ndan esinlenmiﬂtirgündeme soktuklar›n› hat›rlamak gerekir.) baz› farklar› korumak kollamak durumundad›r. Baz› durumlarda ilham›n
referanslar› yaln›zca gelenek seldir; mesela Virgil ve Milton’un ilham perisine
yakar›ﬂ› delil say›lamaz; çünkü onlar ﬂamanistik kendinden geçme/trans esinlenmiﬂli¤i inde ﬂiirin dinlenmiﬂ hâlinin besteledi¤ini gösterir. Böylece mistik v tabiatüstü güçlerden ilham alma/ilham alm›ﬂ
bir kendinden geçme hâli içinde konuﬂtu¤u veya bütün özelliklerin Hatto’nun günümüzle eﬂ zamanl› ﬂamanizmin tipik bir
örne¤i olarak iddia etti¤i anlam›na gelmez. Peygamberler veya medyumlarla
ba¤lant›l› farkl› özelliklerin pek ço¤u, sözel ﬂairler aras›nda bulunur; ama bunlar›n hiçbiri umumiyetle veya tüm sözel ﬂairlerce kabul görmez ve farkl› özellikler
muhakkak her zaman bir arada olmazlar.
Da¤›n›k delillerden geniﬂ genellemeler ç›kartmak ya da ilahî ilham veya ﬂamanizm benzeri bütün baz› konular›n içinden farkl› özellikleri bir arada göstermek,
aﬂ›r› genelleﬂtirmektir.
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