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Çeviren: Yard. Doç. Dr. Mustafa SEVER*
ﬁairlerin durumlar› üzerine üretti¤imiz son taslak hakk›ndaki son varsay›m, topl›m taraf›ndan do¤ru muhakeme
edilmemiﬂ olmas›n›n üstünde bireysel
bir yetenek olarak kabul edilen ﬂairin
üzerine biraz ›ﬂ›k tutabilir. Bu tan›m,
romantik teorisyenler taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu bak›ﬂ aç›s›ndan yola ç›karsak
sanatç› uç bir fert olarak tasvir edilir.
Bu uç fert kimli¤ine, toplumun kabul
edilmiﬂ geleneklerinden ba¤›ms›zl›¤›,
hissî dürüstlü¤ü, samimiyetinin kendi
kurallar› rehberlik etmektedir. Buradaki vurgu, ﬂairin ferdî heyecanl› baﬂlang›c› üzerine yerleﬂtirilir. Yinelersek, bu
duyguda yer alan vurgu gerçektir. En iyi
ﬂairler, ola¤anüstü biçimde arma¤ana
bo¤ulmuﬂ olanlard›r ve pek ço¤u kendi
yarat›c› gelenekleri ile ﬂiir sanat›n› görünür k›lm›ﬂlard›r. Yaz›l› kültür toplumunda oldu¤u gibi sözlü kültür toplumunda da ﬂair bir medyumdur; ki o
medyum, bulundu¤u yer ve zamandan
kendini ba¤›ms›z/hür tutabilen ve bunu
yarat›c› yetene¤i ile hem yeniden yorumlayabilen hem de çevresinden yukar› düzeyde tutarak yapabilen kiﬂidir.
Ama bu aﬂ›r› yaklaﬂ›mlar ele al›nd›¤›nda yanl›ﬂ yola sürüklenebiliriz. Bunu kolay yolu Whitman’›n ünlü övgüsüyle yola ç›kmakt›r: En büyük ﬂair, küçük ﬂeylerle u¤raﬂmay› veya faso fiso ile ilgilenmeyi zorlukla bilir. Önceden küçük diye
düﬂündü¤ü ﬂeyi içine çekti¤inde o, evrenin hayat› ve ihtiﬂam›yla geniﬂler. ﬁair,
gaipten haber veren kiﬂidir ve bireyseldir. ﬁair, kendi dünyas› içinde kemâle
ermiﬂ bir kiﬂidir.(Anderson ve Warnock,
*

1967:343”Gelenek ve ‹syan” içinde Whitman, “Çimen yapraklar›na önsöz”,) Fakat bir duygunun ayd›nlat›lmas›na yarayan cümle bütün kontekstlerin içindeki bütün ﬂairlerin etkinliklerine ve duruma rehberlik etmede güvenli ve tam
de¤ildir. Bu yaklaﬂ›m, bir ﬂey aç›s›ndan
iyi bir ﬂair olarak ﬂairin tarifinin s›n›rland›r›lmas›na ve dolayl› olarak ifade
edilmesine sebep olur. Bu yaklaﬂ›m, toplumsal gelenekler ve f›rsatlar›n parça
içinde oynad›¤› rolü önemsizleﬂtirir ve
ﬂairin do¤açlamadan kaynaklanan yetene¤i ve ferdîli¤inden do¤an ﬂiirin yetkinli¤i üzerinde yo¤unlaﬂ›r. Bu yarat›ﬂ teorisi, ﬂairler aç›s›ndan yararl› ve kabul
edilebilir olabilir; ama salt bu yüzden
muhakkak gerçeklerle çak›ﬂmaz.
Bu yaklaﬂ›m, cümlelerde imâ edilmiﬂ aﬂ›r› yorum içinde öylesine bellidir
ki ﬂair kendisini çevreleyen toplumun
f›rsatlar›ndan ya da toplumun önceki
yap›lar›ndan do¤an etkisizleﬂmiﬂ d›ﬂ
uyar›c› ya da s›n›rlamalardan ba¤›ms›z/hür bir durumdad›r. ﬁu durum daha
önceki aç›k, berrak durum gibi olmayabilir: ﬁairin dili, üslûbu, kompoze etme
ﬂekli, ﬂairli¤e özgü yerel anlay›ﬂ›/teorisi,
toplumdaki rolü, e¤itimi/yetiﬂtirilme
tarz›, toplumca kabul ediliﬂ biçimi, muhakkak toplumsall›k düzlemindedir ve
genelleﬂmiﬂ olarak ﬂairler taraf›ndan
(bazen de¤iﬂtirilse de) geliﬂtirilmiﬂ ve
kal›plaﬂm›ﬂt›r.
Ama, hiçbir ﬂiir boﬂlukta yarat›lmaz. Bu boﬂluk içinde ﬂair, yaln›zca kendi dünyas›na bakar; asla ekonomik ve
sosyal dünyaya bakmadan al›ﬂt›rma
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yapmak zorundad›r. Kendi baﬂ›na izleyicilerini yönetmek zorundad›r ya da kabul edilebilir artistik gelenekler üzerinde çal›ﬂabilir.
Toplum içinde ﬂairlerin durumu,
içinde uygulama yapt›klar› daha geniﬂ
sosyal, ekonomik ve politik kurumlar
içinde birleﬂtirilir. Örnek olarak Emerson’un yapt›¤› Hawaili Hula ﬂark›c›lar›n›n kullanmaya al›ﬂ›k olduklar› yöntemin tan›m›n› ele alabiliriz. Emerson
ﬂöyle yaz›yor:
“Kral, komﬂu olan Hula dansç›lar›n›n yeni kumpanyas›n›n yapt›klar› üzerine söylenen sözlere kulak misafiri olur.
Baﬂ yaverini emirle resmen yan›na ça¤›r›r:
- “Dansç›lar›n gevezelik ettikleri yeni ﬂey nedir?” diye sorar.
- “Hiçbir ﬂeydir Cennetin O¤lu” diye
cevap verir baﬂ yaver dizlerinin üstüne
çökerek.
- “Dansç›lar Hula’y› konuﬂtular, bana anlat bu nedir?
- “Cennette do¤muﬂtur, ama önemsiz bir ﬂeydir. Yeni kumpanyadaki gençler Hulau’nun mezunudurlar. Kendi
kendilerine bir düzen kurmuﬂlard›r, saf
ve basit ﬂeylerdir. Onlar, majestemin babas›n›n saz ﬂairleri taraf›ndan ö¤retilmiﬂ geleneksel sanatla düzenli tan›ﬂ›kl›klara sahip de¤ildirler. Cennetin o¤lu
için bütün yanl›ﬂ ﬂark›lardan ters anlam
ç›karmakta ve söylemektedirler.”
- “Kafi, onlar› yar›n dinleyece¤im.
Bu yeni iste¤im için onlara haber iletin.
Kasemi awa suyuyla yeniden doldur.”
Böylece yeni Hula kumpanyas› gelir, yürür ve sarayda ﬂans ve izleyici kazan›r. Hula’n›n kad›nlar› ve erkeklerinin
baﬂar›s› yaln›zca alk›ﬂ almak olmay›p
dönüﬂte doyurucu ba¤›ﬂlar, yiyecekler,
giyecekler, kraliyet ailesinin güler yüzlü
davran›ﬂ› biçiminde olur ve böylelikle
hayatlar› bir ﬂenli¤e dönüﬂür. E¤er karﬂ›lama so¤uklaﬂmaya baﬂlarsa, ﬂu aç›k
olarak ortaya ç›kar:
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En iyi hasat, emeklerinin semeresine olaﬂm›ﬂ olmakt›r ve onlar yeni otlaklara ve yeni ormana do¤ru hareket etmek anlam›ndad›r. (Emerson 1909: 27)
Bu, kendine güvenen/yeterli ve tarafs›z ﬂairin romantik görüﬂünden uzakta bir tan›md›r ve hâlâ Hawaili ﬂark›c›lar›n kendi toplumlar›n›n politik ve ekonomik gerçekleriyle iliﬂkileri kesilmemiﬂ
olarak üretilen oldukça mecazî ve güzel
ﬂiirler, “Yaz›l› Olmayan Hawai Edebiyat›”, “Hula’n›n Kutsal ﬁark›lar›” (1909)
adlar›yla tercüme edilerek Emerson’un
büyük koleksiyonunda yer alm›ﬂlard›r.
Kaç›n›lmaz ﬂekilde ﬂairli¤e özgü etkinlik ve ﬂairler içindeki bu yol, ﬂairlerin ayr›nt›l› biçimde de¤iﬂen sosyal, ekonomik ve politik yap›lar›na uymaktad›r.
‹liﬂki, fonksiyonel ve resmî olabilir.
–Toplumun güçlü yap›s›n›n bir parças›
olan yukar›da tart›ﬂt›¤›m›z ﬂairlerleöteki ﬂairler toplumda de¤iﬂken veya
marjinal bir rolde, hem takdir edildikleri hem de korkutulduklar› pozisyonda,
veya taraftar ilgisinin üstünde ve s›raya
konulmam›ﬂ ﬂekilde hareket edebildikleri pozisyonda bulunurlar. Bu nedenle ilk
zamanlardaki ‹rlandal› ﬂairler mahallî
de¤il, milli bir grup halindeydiler ve savaﬂkan ve sald›rgan gruplar içinde bile
geniﬂ bir ﬂekilde seyahat ediyorlard›.
(Knott 1922: xli) Manding Griotlar› düﬂman topraklar› içinden serbestçe geçebiliyorlard›. Çünkü Griot’a dokunulmazd›.(‹nnes 1974: 8) ﬁairler bazen da toplum d›ﬂ›na itilmiﬂ kimseler veya daha
aﬂa¤› düzeydeki kiﬂiler olarak görülüyorlard›. Gambial› Griotlar, ﬂairler ve
müzisyenler özel bir alt kasta ba¤l›yd›lar. Ortaça¤ Çinli balad ﬂark›c›lar›, fahiﬂelerin ne idü¤ü belirsiz bir kategorisine
dahil edildiler. Fasl›lar ise hem korkutulmuﬂ hem de hor görülmüﬂ kimselerdi.
Ortaça¤ Avrupa’s›n›n ünlü gezgin halk
ﬂairleri s›k s›k meﬂru yeteneksiz kiﬂiler
ve pozitif ayr›ma u¤rayan kiﬂiler olarak
görülürlerdi; ama belli ﬂairlerin özel sta-
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tülerine iﬂaret eden bu yollar bile benimsenmiﬂ sosyal bir kategori ile ilgili
olan bir rol içinde sonuç al›rlar.
ﬁairin toplum içindeki iliﬂkisi, ﬂairin hayat› ve geçimine etki eden bütün
amiller içinde görülebilir. ﬁairin sanat›
konusundaki ilk e¤itimini al›ﬂ tarz›, sosyal aç›dan düzenlenmiﬂtir ve (bu e¤itim)
ﬂairin kendi dünyas› d›ﬂ›ndaki odaklardan gelir ve bu geliﬂ ya resmî bir ﬂekilde
sürekli bir e¤itim ve okul hayat› içinde
yaﬂanan bir e¤itim ﬂeklinde olur ya da
di¤erlerine nazaran özellikli olmayan
ba¤lamlar içinde rastlad›¤›m›z ﬂiir sanat›n›n gelenekleri içindeki ﬂekillenmemiﬂ
sosyalleﬂmeden geçerek ﬂaire ulaﬂ›r. ﬁair, ﬂiirini icrâ ederken yaln›zca ﬂiirine
de¤il, ama ayn› zamanda içinde yaﬂad›¤›
toplumun düzenledi¤i özel törenler, e¤lenceler veya uzmanlaﬂm›ﬂ iliﬂkiler içinde izledi¤i yöntemlere dayan›r. Koruman›n, kollaman›n ﬂairin sanat›na oldukça
etki etmesi muhtemeldir. ﬁair, ﬂiirleri ve
ﬂark›lar› kendi baﬂ›na oluﬂtursa bile,
hiçbir himaye görmeyen çok say›daki sözel ﬂair, ﬂiirlerini yazan ﬂairlerin tersine, nadiren iﬂinin/ürettiklerinin de¤erli
oldu¤una ›srar eder ve gelecek nesiller
için yazarak kendi kendini avutamaz.
Himaye için gerekli olan bu (durumda)
ﬂair, s›kl›kla daha uzmanlaﬂm›ﬂ ﬂairleri
destekleyen güçlü ve zengin patronlara
ve s›radan dinleyicilere kendini adam›ﬂt›r. Eskiden istenilen türler, çekiciliklerini yitirirken bu durum, de¤iﬂen ekonomik ﬂartlar ve modalar içindeki ﬂairler
için özellikle bask› oluﬂturan bir problem olmaktad›r. Baz› Hausa ﬂark›c›lar›
geleneksel ﬂiir sanat›n›n belli tiplerini
sergilemekte hâlâ isteklidirler; ama onlar›n eski dinleyicileri, t›pk› müziklerini
icra etmek zorunda kalan salon ﬂark›c›lar›n›n televizyon ve radyoda yüzyüze
geldikleri sokak ﬂark›c›lar› gibi, baﬂka
ilgi alanlar›na yönelmiﬂlerdir. Daha çok
yetene¤i geliﬂmiﬂ ﬂair, sanat›nda kendini gösterir. Daha yak›n bir örnek olarak
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böylesi bir ﬂaire, ferdî yetene¤i geliﬂmiﬂ
sanatç› modeli, örnek olarak gösterilir.
Daha muhtemel bir örnek olarak ﬂair,
kendi geçimini sa¤lamak için yar› zamanl› ustal›ktan çok, sanat›n›n uygulamas›na dayanmak zorundad›r.
Baz› ﬂairler, sanatlar›n› nas›l icrâ
edecekleri konusunda bilinçli bir karara
varmadan önce dikkatli maddî hesaplamalar yapar; ama hemen her sanatç› bunu yapmaz. Fakat ﬂu bellidir ki bunlar,
ﬂiir sanat›n› pratik olarak uygularken
kendi beklentilerinin ﬂekillenmesine bilinçli olsun ya da olmas›n yard›m eden
etkenlerdir ve ﬂair, bu yolla ﬂiir sanat›n›
icrâ eder ve ﬂiir yazar. Bu etkenler ﬂairin çal›ﬂma hayat›ndaki göstergelerdir
ve ﬂaire hem s›n›rlamalar hem de f›rsatlar sunar ve ﬂiir sanat›n›n beslenmesine
yard›m eden dürtülerdir.Hayat›n bir
baﬂka bölümü içindeki ﬂiir sanat›nda
ferdî kavray›ﬂ ile orijinallik aras›nda de¤iﬂmeyen karﬂ›l›kl› bir etkilenme vard›r
ve s›n›rlamalarla f›rsatlar toplum taraf›ndan zarar görmeden yap›labilmiﬂlerdir.
Sözel ﬂair sadece toplumun sesi de¤ildir. Her ﬂair ne ferdî ne de engellenemez soydand›r; yani ikisinden hiçbiridir.
ﬁiir sanat› hem özel bir toplumun hem
de özel bir ferdin yaratmas›d›r. Bu ikili
baﬂlang›ç daha çok sözele oldu¤u kadar
yaz›l› ﬂiir sanat›na baﬂvurmay› gerektirir ve tatmin edici bir çal›ﬂma için her
iki aç›dan da hat›rlanmas› gerekmektedir.
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