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ÖZEL  SAY I

1. Türler Arası İlişkiler

Edebî eserleri sınıflandırmaya yarayan, eserler arasındaki ortak bi-
çim ve konulardan yola çıkarak oluşturulan tiplere tür denir. Tür 
kavramı denilince akla edebiyatta müşterek özellikler etrafında kü-
melenmiş metin sınıfları gelir. “Türler üzerine düşünmek edebiyat teo-
risi kadar eski bir geleneğe sahiptir.” (Todorov, 2018: 20) diyen Todorov, 
edebiyat alanına giren her metnin diğer metinlerle veya edebiyatın 
diğer sınıflarıyla ortak özellikler taşıdığını vurgular (Todorov, 2012: 
14). Her edebiyat metni bir türün kapsamında yer almalıdır. Metin o 
türün esaslarını barındırır ve o türe uygun biçimlere bürünür. 

İlk çağlardan itibaren şiir ve düzyazı diye şekil özelliklerine dayanarak 
ayrılan türler, çağdaş dönemlerde kendi ortak özellikleri içerisinde 
çeşitlenmeye başlar. Türler arasındaki yakınlıkların yeni türleri do-
ğurması türler arasındaki ilişkileri incelemenin gerekliliğini artırır. 

“Artık manzum ve mensur olarak ayrılmış iki biçimsel sistem yoktur; 
biçimsel, dilsel ve söylemsel olarak kendi sistemlerini kurmuş türler 
vardır. Dolayısıyla herhangi iki tür arasındaki ilişki ―türler arası iliş-
kidir ve bu ilişki düzeneği türlerin ilkeleri ve özellikleri çerçevesinde 
değerlendirilebilir.” (Narlı, 2014: 80) Türlerin kendi normlarından 
sapmasıyla yeni türler ortaya çıkarabileceği gibi türler birbirlerini 
de etkiler. Çağdaş edebiyatlarda türler arasında meydana gelen bu 
alışveriş kaçınılmaz hâle gelir. Öncelerin değişmez ve aşılmaz kesin-
likleri yerini türler arasında birbirlerini etkilemeye varacak yakınlaş-
malara bırakır. Metinler arasında sıklaşan bu bağlantıları değişen tür 
normları, dönüşüme uğrayan içsel ve dışsal yapılar takip eder. Böyle-
ce türlerin kalıplaşmış gözüyle bakılan her ölçütünün değişebileceği, 
geleneksel türlerden yola çıkarak yeni türlerin oluşabileceği veya tür-
lerin birbirlerinden faydalanabileceği görüşleri kabul edilir. Edebiyat 
yapıtları birer etkileşimler bütünü olarak görülmeye başlanır. Çünkü 
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edebiyat tarihi aralarında gerçekleşen ilişkiden dolayı türlerin akrabalıkları-
nın tarihidir (Dirlikyapan, 2018: 93). 

Türler arasındaki bu etkileşimin kabul edilmesi her edebî eserin altında farklı 
eserlerden veya türlerden izler arama işlevini doğurur. Derrida, metni “farklı-
lık gösteren bir ağ, kendi dışında bir şeye, diğer farklılık gösteren izlere sonsuz bir 
şekilde atıfta bulunan izlerin bir dokusu” olarak tarif eder (akt. Dillion, 2018: 
111). Doğal olarak metin, türü ne olursa olsun bir etkileşim ağı içerinde oluşur. 
Bu da farklı türlerde yazılsa da metinlerin türler arası ilişkiler içerisine girdi-
ğini gösterir. Çağdaş edebiyatla anlatı bilimi de türler arası bir disiplin hâline 
gelir. Artık sadece hikâye ve roman gibi yazın türleri değil; tiyatro, şiir hatta 
bazı sinema-medya türleri ve görsel sanatların da birer anlatı içerdiği düşünü-
lür. Bu yolla anlatı içeren roman ve hikâye gibi türlerle medya/sinema türleri 
ve şiir birer türlerarası etkileşimin içerisine girer (Dervişcemaloğlu, 2014: 39).

Eski Türk edebiyatında türler işlenen konulara göre şekillense de temel biçi-
min şiir olduğunu “Eski sanata istikametini veren şiirdir. Nesir, şiiri uzaktan 
ve adım adım takip eder.” (2007: 61) diyerek ifade eden Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’a göre ikinci planda kalan düzyazının görevini dahi şiir üstlenir (2007:13).
Yine de düşünceleri ifade eden bir araç olarak düzyazı ölçü, uyak ve imgeden 
yoksundur. Şiir ise insan düşüncesini içerse de süsleyici araçlar olan imge, söz 
sanatları, ölçü ve uyak içerdiği için düzyazıdan ayrılır. Roland Barthes bunu 
şöyle formalize eder: “En az derecede söylemi, düşüncenin en tutumlu aracına 
düzyazı diye adlandırırsam, ölçü, uyak ya da imge kuralı gibi dilin özel, yararsız, 
ama süsleyici özelliklerine de a, b, c dersem, sözcüklerin bütün yüzeyi M. Jourda-
in’in çifte denklemine sığacaktır: Şiir = Düzyazı + a + b+ c Düzyazı = Şiir - a-b- c” 
(2006: 40). Oldukça farklı özelliklere sahip iki metin biçimi olan şiir ve düzyazı 
farklı etkileşimlere girerek birbirlerini dönüştürür ve yakınlaşmalar yoluyla 
yeni türlerin doğmasını sağlar. Bu da muhakkak türler arası ilişkilerle müm-
kün hâle gelir. 

Şiir formuyla bir hikâye anlatan mesnevi türü buna örnek verilebilir. Şiir ve 
hikâyenin imkânlarının kullanıldığı mesnevi türü hikâye anlatma ihtiyacını 
karşılarken; imge, ritim, akıcılık gibi şiir türünün özelliklerini de muhafaza 
eder. Tunca Kontantamer, Nedîm’in şiirlerinde kişileri, diyalogları ve hâlleri 
tıpkı bir hikâye havası yaratacak şekilde bir araya getirdiğini ifade eder (1993: 
394). Modern Türk edebiyatında ise şiir ve hikâye (düzyazı) türlerinin yakın-
laşmasından doğan diğer bir melez tür manzum hikâyedir. Anlatılacak bir 
hikâyeyi şiirin yarattığı imkânları kullanarak etkileyiciliğini artırmak isteyen 
yazarlar, her iki metin biçiminin unsurlarını bir araya getirir. Manzum hikâ-
yeler bazı yönleriyle tiyatro özellikleri de barındırır. Diyalog ve monologlarla 
kişiler konuşturulurken tiyatro türünün imkânlarından yararlanılır (Güneş, 
2016: 18). Görüldüğü gibi manzum hikâyenin de temelinde türler arası ilişki 
mevcuttur. J. Derrida’nın “Bir metin herhangi bir türe ait değildir, her metin bir 
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ya da birkaç türe katılır.” diyerek dikkat çektiği hakikat de çağdaş edebiyatta 
metnin türler arası bir oluşum süreci yaşadığıdır (2010: 249). 

Türler arası etkileşime başka bir örnek de şiir-hikâyedir. Şiirin sınırları içeri-
sinde anlatılan bir olaya dayanan ve sadece olayın yarattığı duygulara değil 
olayın kendisine de yer veren türe şiir-hikâye denir. Şiir-hikâyede olay se-
rim-düğüm-çözüm biçiminde verilirken duygu yaratımı, psikolojik atmosfer 
içerisinde dramatik ögelerin belirtilmesiyle yapılır (Sümer, 2010: 25).

Edebiyat türlerinin arasındaki ilişkiler sonucunda epos, mensur şiir (düzyazı 
şiir), şiirsel düzyazı, anlatımcı (narrative) şiir, manzum hikâye ve öykü-şiir (şi-
ir-hikâye) gibi yeni veya ara türler ortaya çıkar (Çıkla, 2009: 54-55).

İnsanoğlunun anlatma isteğinden doğan hikâye bir edebî tür olmanın ötesin-
de bütün sanat faaliyetlerin arkasında var olan bir unsurdur. Edebî yapıt orta-
ya koymaya çalışan her sanatçı anlatı unsurlarına başvurur. Şaban Sağlık bu 
durumu şöyle açıklar: 

“Kimi yazarlara göre bütün sanatların kökeninde belirli bir hikaye 
vardır. Tabii buradaki hikaye, insanın dramı ya da alın yazısı anla-
mındadır. Bu açıdan bakılınca bir resimde, bir heykelde ya da müzik 
ezgisinde belirli bir dram anlatılmadığı söylenebilir mi? Bu durum, 
hikâyenin, bir edebiyat türü olmanın ötesinde çok geniş bir kullanım 
alanı olduğuna işaret etmektedir.” (Sağlık, 2007: 53-54)

Anlatmaktan ziyade sezdirmeye dayanan şiir, imge ve söz sanatları gibi unsur-
larıyla arkasındaki hikâyeyi gizler. Şiirdeki hikâye imgesel bir kurguya sahip-
tir. Şiir türü tahkiye etme ediminden yararlanabilir. Fakat bu hikâyedeki gibi 
bir olay aktarımı değildir. Böyle olması durumunda şiir için bir kusur ortaya 
çıkar. Şiir kendi estetik unsurlarıyla tahkiye edilen bir olayı barındırır. Bu da 
hikâyenin imkânlarını şiirde atmosfer yaratmak için araç hâline getirir. “Za-
ten bir şiir heyecan yaratmak için olay ve durumdan yararlanmaz da ne ya-
par?” (Doğan, 2000: 138)

Turgut Uyar “…öykü yazmayı beceremediğimden, beni etkileyen bazı durum-
ları, duyguları şiir diliyle yazdım. Yani şiirle öykü yazdım.” sözleriyle şiirde 
hikâye tekniklerini kullandığını veya şiir yoluyla bir olay anlattığını açıklar 
(2009: 533).  Edip Cansever ise uzun şiirlerde bir hikâyenin varlığından çok 
bir anlatmadan söz edilebileceğinden bahseder. “Ayrıca her şiir önünde sonun-
da (az ya da çok) bir ―anlatma değilse nedir?” diyen Cansever, Sait Faik Abası-
yanık’ın “Hişt Hişt” hikâyesini örnek vererek bu hikâyede ne kadar şiir varsa 
kendi şiirlerinde de o kadar hikâye olduğunu söyler (2017: 350). Şairler şiirle-
rini çekirdek bir olay etrafında kurarak, eserin kavranmasını kolaylaştırabilir 
veya okunurluğunu artırabilir. Böylece şiire dâhil olan hikâye sayesinde eser 
canlılık kazanır ve eserin okunurluğu artar (Sağlık, 2001: 366). 
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2. Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Anlatı İzleri

Anlatının birimleri olarak olay, mekân, zaman ve kişileri, alt birimleri olarak 
da anlatıcı, dil ve üslup, tema ve kurguyu sayabiliriz.  Mehmet Âkif Ersoy şiir-
lerinde anlatıyı oluşturan bu birimleri sıklıkla kullanır. Bunu manzum hikâ-
ye denilen türün imkânları dâhilinde yapan Âkif, hikâye anlatma edimini şiir 
formuyla gerçekleştirmeyi tercih eder. Sağlık, Âkif’in hikâye anlatma isteği-
nin nedenlerinden biri olarak onun iyi bir nesir yazarı ve okuru olduğunu söy-
ler. Özellikle onun çok okuduğu ve bahsettiği iki yazar A. Dumas ve Sâdi’dir 
(Sağlık, 2008: 364). Mehmet Âkif’in kendisi de bu iki isim hakkında görüş 
bildirir: “Bu ikisini hep yan yana düşünürüm. Sâdi’nin küçük hikâyeleri beni 
saatlerce düşündürür. Dumas Fils’in bir mukaddimesini okuduktan sonra Sâ-
di’deki sanat sırrını anladım. Demek ki büyük hikmetler söylemek için uzun 
vakalar yazmaya lüzum yok. Hani her gün görülen şeyler var, hani hiç dikkat 
etmeyiz, bunlardan öyle nmütenahi mevzular çıkar ki…” (Kuntay, 1990: 62) 

Mehmet Âkif’in bu söylediklerinden onun “hikmet”i anlatmak istediği fakat 
bunu uzun olaylar zinciriyle değil, daha öz olarak yapmayı hedeflediği çıka-
rılabilir. Bu nedenle Âkif, manzum hikâye türünü önceler. Hem hikmetli ve 
gerçek gözleme dayanan bir olay anlatır hem de bunu en sanatlı hâliyle öz bi-
çimde yapar. 

Nazım biçimi içerisinde bir olayın tahkiye tekniğiyle anlatıldığı metin türü 
olan manzum hikâye, şiirde olduğu gibi bir ahenkle yazılır. Bu anlamda şiir ve 
hikâyenin arasından neşet etmiş bir türdür (Karataş, 2014: 378). Hikâyenin 
anlatma edimi şiir biçimine girer. İçerisinde kişi, olay, zaman veya mekân gibi 
anlatı birimlerini bulundurur. Bahsi geçen anlatı birimlerinin kullanılmasıyla 
birlikte şiirin içerisine bir hikâye yerleştirilmiş olur. Türk edebiyatında man-
zum hikâye türünün başarılı örneklerini veren isimlerden biri de Mehmet Âkif 
Ersoy’dur. Âkif bunu hayattan aldığı gerçekliği, bir kıssayı veya ders niteliği 
olan bir olayı bazen de dramatize ederek vezin ve kafiye içerisinde yapar. Sağ-
lık, Âkif’in şiir formunda hikâye anlatmasının veya manzum hikâye türünü 
tercih etmesinin bir diğer nedeni olarak “sanatta beşeri fayda” arayışı olarak 
verir (Sağlık, 2008: 366). Âkif, edebiyatın ahlakî ve toplumsal fayda içerme-
sini ister. Toplumun aksayan yönleri, insanların sıkıntıları veya yapılan hak-
sızlıklar onun manzum hikâyelerinde bolca yer alır. Kendisi de bunu “Nazımla, 
bugün yürümek istediğim gaye, rezâil-i içtimaiyyemizi ortaya koyup, halkı bunlar-
dan nefret ettirmeğe çalışmaktır.” diyerek açıklar (Turinay, 1986: 47).

Mehmet Âkif Ersoy Safahat’ta yer alan şiirlerinde tahkiye yöntemini kullan-
dığı için anlatı izlerine rastlanır. Genel olarak şiirlerine tasvir veya genel du-
rum aktarımıyla başlar. Bunu anlatılmaya başlanan bir olay takip eder. Sağlık 
bu tavrı “tasvir+olay” şeklinde yöntemleştirir ve bunu da Mithat Cemal Kun-
tay’ın “Safahat Hakkında Notlar” başlıklı yazısında Âkif’in şiirlerini “metnin 
şiir kısmı” ve “metnin hikâye kısmı” şeklinde ayırdığını aktararak doğrular 
(Sağlık, 2008: 369). Şiirlerde tasvirin oluşu mekânın varlığını, olayın oluşu ise 
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kişiler ve zamanın varlığını doğurur. Hatta Mehmet Âkif’in birçok manzum 
hikâyesinde diyalog tekniği de görülür. Manzum hikâyelerde şiir kalıbı içeri-
sinde aktarılan olay bazen kişilerin karşılıklı konuşturulmasıyla verilir. Olay, 
kişiler, mekân ve zaman gibi anlatı birimleri; diyalog, monolog ve tasvir gibi 
anlatı teknikleri Safahat’taki manzum hikâyelerde sıklıkla görülür (Uç, 2000). 
Bu da Âkif’in şiirlerinin tiyatro ve hikâye türlerinden etkilendiğini gösterir. 
Bu minvaldeki eserlerine örnek olarak Safahat-Birinci Kitap’tan “Fâtih Câmii”, 

“Hasta”, “Küfe”, “Durmayalım!”, “Selmâ”, “Koca Karı ve Ömer”, “Kör Neyzen”, 
“Acem Şâhı”, “Mahalle Kahvesi”, “Köse İmam” ve “Bir Mezar Taşına Yazılmış idi” 
verilebilir. 

Safahat’ı manzum bir romana benzeten Mehmet Kaplan, Âkif’i hayatı ve dev-
rini tüm detaylarıyla gören ve tasvir ederek şiirde işleyen, algısının değdiği 
bütün mekânları, kişileri ve meseleleri sahneleyen bunları da sadece şiirle sı-
nırlı kalarak değil tüm edebî imkânları kullanarak yapan bir şair olarak görür 
(Kaplan, 2003: 174). Kendi poetikasına hizmet edecek şekilde şiirinin sınırla-
rını hikâye ve tiyatro türlerine kadar genişleten Âkif, eserlerinde türler arası 
bir konumu tercih eder. Şiir yazsa da eserlerinin içerisinde tahkiyeli türlerin/
anlatı türlerinin izlerini görmek mümkündür. 

3. Şiir ve Hikâyenin Kesişim Alanında “Selmâ” 

Başlığın hemen altında “Hemşîrezâdemdir. Dört yaşında öldü.” notunu taşı-
yan “Selmâ” şiiri bu notla okuruna bir hikâye anlatacağını sezdirir. Şiir henüz 
dört yaşındayken ölen Âkif’in kız kardeşinin kızı Selma’ya dairdir. Yaşadığı 
bir olayı anlatan Âkif, yeğeni Selma’nın hastalığı ve ölümünü şiir formunda 
tahkiye eder. Daha önce de çocukları öldüğü için Selma’nın annesi/Âkif’in kız 
kardeşi çok üzgün bir hâldedir. Anneanne ise bu olaydan nasibini aldığından 
kızıyla benzer hisler içindedir. Görüldüğü gibi kısaca olay örgüsü verilirken şi-
irde anlatılan hikâyenin kişileri de söylenmiş olur. Âkif de şiirde geçen kişiler-
den biridir ve anlatıcı/anlatan şiir öznesidir:

“Bütün gün işte boğuştum, içim sıkıldı. Yeter! 
Yarın da aynı mezâhimle uğraşıp duracak 
Değil miyim? Bana öyleyse, şimdilik ister, 
Ferâğ içinde düşünmek, vücûdu yormayarak. 
Hayât, ceng-i maîşet; cihansa mârekedir; 
Zaman zaman bu sükûnlar birer mütârekedir.’ 
Dedim, zemîne uzandım. Fakat huzûr o ne zor! 
Dakîka sürmedi hattâ benim bu yaslanmam...” (Ersoy, 2013: 130)

Şiir Âkif’in hayata dair düşüncelerinin tasviriyle başlar. Âkif şiir öznesi veya 
merkez kişi konumundadır. Şiirde anlatılan hikâye Âkif’in etrafında kurgula-
nır. Yapılan tasvir şairin kendiyle konuşması şeklindedir. Monolog yöntemi 
kullanılan girişte Âkif, düşünceler içindedir ve günlük telaşlardan sıyrılarak 
dinlenmek ister. Çünkü yarın da aynı sıkıntılarla uğraşacaktır. Belli ki bir iş 



113

..Ali Karahan..

MART 2021 TÜRK DİLİ



114 TÜRK DİLİ MART 2021

gününün akşamıdır. Şair için hayat bir geçim savaşı dünya ise bu savaşın ger-
çekleştiği meydandır. 

Monolog tekniğinin buradaki işlevi şiir öznesi olan Âkif’in hayata ve çalışma-
ya dair düşüncelerini okura aktarmaktır. Âkif’in yoğun geçen bir iş gününün 
ardından edindiği tecrübeleri içerir. Kişinin hayat gailesi içindeki durumu 
hakkında tespitler yapan şiir öznesi Âkif, yorgunluğu dinlenerek atmak niye-
tindedir. Fakat Âkif bu düşünceler içindeyken daha dakika geçmeden bir ha-
berle yerinden kalkar. 

Âkif’in şiirde yaptığı tasvir hikâye yazarının yapacağı gibi çevreyi olduğu gibi 
aktarmak değildir. Tasviri bir şairin gözünden yapar. Söylenmesi gereken bir 
hakikati eşyayı betimleyerek sezdirir. Bu bir durumu yansıtmak gibidir. Fa-
kat Âkif burada anlatmak yerine göstermeyi tercih eder. Çünkü bunun daha 
tesirli olduğunu düşünür. Tasviri ne nesneleri olduğu gibi alarak ne de aklın 
sınırlarını aşacak derecede abartarak yapan Âkif, kendi bakış açısıyla vurgu-
lamak istediğini okurun gözünün önüne serer. Bunu da gerçeğe tamamen sa-
dık kalarak değil kendi hayal gücünün yarattıklarını da ekleyerek yapar. Âkif 
şiirlerinde kişileri de tasvir eder. Nesnelerin tasvirinin yeterli gelmediği veya 
uygun olmadığı yerde kişiler tasvir edilir. Hatta bunu o kişileri konuşturarak 
yapar. Şiir öznesi konuşarak kendi durumunu betimler (Ersoy, 1987: 133-37). 

“Selmâ” şiirinin giriş kısmında şiir öznesi Âkif’in konuşması bu türden bir tas-
virdir. Kendi kendine konuşan şiir öznesi akşam yorgun şekilde işten gelişini 
ve dinlenme ihtiyacı duymasını okura tasvir eder. 

“Bir eski komşu gelip: ‘Vâliden selâm ediyor, 
Diyor ki: Hasta ağırlaştı, durmasın, akşam, 
Hemen bizim eve gelsin’ deyince davrandım, 
O âşiyân-ı perîşâna doğru yollandım.” (Ersoy, 2013: 132)

Âkif, komşunun getirdiği Selma’nın hastalık haberiyle “âşiyân-ı perîşân” ola-
rak tasvir ettiği eve doğru yola çıkar. Haberi annesi gönderir. Selma’nın duru-
mu ağırdır ve Âkif’in akşam yanlarında olmasını ister. Görüldüğü gibi şiirin 
bu kısmında da bir diyalog vardır. Hikâye ve tiyatro türlerinin başat bir tekniği 
olan diyalog Âkif’in şiirlerinde görülür. Âkif manzum hikâyenin de yapısına 
uygun şekilde diğer türlerin imkânlarından yararlanır.

“Sarıldı boynuma annem girince, ben içeri. 
Diyordu ağlayarak: — Görme, Âkif’im, çocuğu! 
Senin değil, yedi kat ellerin yanar ciğeri, 
Ölüm döşekleri üstünde görse yavrucuğu. 
Şükür, bugün azıcık farklıdır, diyorduk dün... 
O pembe pembe yanaklar kireç kesildi bugün!” (Ersoy, 2013: 132)

Âkif eve girer girmez annesi ona sarılır ve Selma’nın durumu hakkında bilgi 
verir. Bu defa da annesini konuşturan şair, onun ağzından Selma’nın dün iyiy-
ken bugün fenalaştığını, yabancı insanların bile gördüğünde çok üzüleceği bir 
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durumu olduğunu ve yanaklarının renginin solduğunu anlatır. Âkif’in annesi 
torununa beslediği merhamet duygusunu dile getirir. Anlatıcı şiir öznesi olan 
Âkif’in annesinin evine gelmesiyle mekân değişir. Bir hasta evinin hüzünlü 
hâlini görmeye başladığımız şiirin bu kısmında da olay akışı devam eder. Şi-
irde Âkif’in dışında bir de komşu kadın kişi olarak karşımıza çıkmışken bu kı-
sımda Âkif’in annesi de kişilere eklenir. 

Şiirde “ben anlatıcı” ve onun bakış açısı hâkimdir. Başlangıcında şiir öznesi 
Âkif’in bakış açısıyla görülen olaylar, diyalog tekniğinin kullanıldığı yerlerde 
konuşan kişinin bakış açısıyla aktarılır. Fakat buralarda da “ben anlatıcı” dev-
rededir. Sadece bakış açısı değişir. Örneğin Âkif’in annesinin konuştuğu yer-
lerde durumlar onun bakış açısıyla hikâye edilir. Bu nedenle bakış açısı çeşit-
lenir. Bakış açısının çeşitlenmesiyle kişilerin durum ya da olaylara farklı yak-
laşımları gözler önüne serilir. Şiirde “ben anlatıcı”nın kullanılmasının şiirin 
otobiyografik olmasıyla da ilgisi vardır. Şiir öznesi Âkif’in annesi, torunu Sel-
ma’nın hastalanarak yüzünün kireç kesilmesini duygusal bir üslupla anlatır. 

“Filân hekim, dediler. Geldi, baktı, anlamadı. 
Hayır, filân daha bir anlayışlıdır, dediler. 
Meğer yalan yere çıkmış o sersemin de adı! 
Bırak ki anlasalar var mı çâre hiç? Ne gezer! 
Hekim ilâçları, oğlum, bütün tesellîdir. 
İlâç yiyip iyi olmak, o bir tecellîdir.” (Ersoy, 2013: 132)

Annesinin ağzından olayı aktarmaya devam eden Âkif, Selma’nın birden fazla 
doktora görünmesine rağmen iyileşmediğini söyler. İnsanların önerdiği dok-
torlar Selma’yı iyileştirmeye çalışır fakat hatalığına çare bulunmaz. Annesi 
verilen ilaçların sadece teselli verdiğini tedavi etmediğini vurgular. 

“Kesildi kardeşin artık yemekten, içmekten; 
Lâkırdı dinlemiyor, kendini helâk ediyor. 
O, hastadan daha şâyân-ı merhamet... Görsen...” (Ersoy, 2013: 132)

Âkif’in annesi daha sonra kızının Selma’nın hastalığından ötürü perişan hâle 
gelen vaziyetini anlatır. Âkif’in kız kardeşi yemeden içmeden kesilir ve kim-
seyi dinlememeye başlar. Onun durumu, kızının durumundan daha beterdir. 
Annesi artık Selma’dan daha merhamet duyulası hâldedir.

“Dedikçe  ‘Anne, çocuktan ümîdi kes... Gidiyor!’ 
Telâş içinde kalıp büsbütün şaşırmadayım. 
Eğer yetişmese imdâda yok mu komşu hanım...

— Görünmüyor, hani hemşîre nerdedir? Gelsin. 
Benim sözüm ne kadar olsa başkadır, belki 
Biraz bulurdu teselli... 
                                      — Nasıl da söylersin! 
Lâkırdı kâr edecek kim? Duyar mı hiç beriki? 
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Kolay bir iş mi? Senin anne olduğun var mı? 
Çocuk o hâlde iken anne sözden anlar mı?” (Ersoy, 2013: 134) 

Annesinin dediklerine cevap veren Âkif kız kardeşini görmek ister. Kız karde-
şinin üzerinde daha farklı bir tesir uyandırabileceğini düşünen şair onu tesel-
li etmek ister. Çünkü yeğeni Selma ölmektedir. Fakat devam eden diyalogda 
Âkif’in annesi kızının teselli bulamayacağını söyler ve bunu annelik hissine 
bağlar. Ona göre Âkif bu hissi bilmez. Çocuğu o hâle gelmiş bir anne kimseyi 
dinlemez. Kimse bir çocuğa annesi kadar şefkat duyamaz. 

Diyalog tekniği şiirde sık sık görülür. Bu tekniğin kullanılmasıyla “söz, ifade 
ya da düşünce ait olduğu kişilere kendi ağızlarından ifade” ettirilir (Güneş, 2016: 
131). Aynı zamanda konuşan kişilerin bahsettikleri olay karşısındaki tutum-
ları da görülür. Böylece kişilerin karakter özellikleri ortaya çıkar. Şiirlerdeki 
tekdüze anlatım kırılır ve ifade çeşitliliği sağlanarak anlatım zenginleştirilir. 
Diyaloglar okur açısından da şiire canlılık katar. 

“Bu hem kaçıncı felâket? Beşinci! Yâ Rabbi, 
Tamam beşinci seferdir ki kız ölüm görecek! 
Bu son ümîdi de şâyed giderse dördü gibi, 
Zavallı kendini vaktinden evvel öldürecek. 
Çıkıp da gör hele bir kerre şimdi Selmâ’yı... 
Ne hâle koydu felek, git de bak, o sîmâyı!” (Ersoy, 2013: 134)

Âkif’in kız kardeşi daha önce dört çocuğunun ölümünü görmüştür. Selma’nın 
ölümü beşincidir. Bu anlatılan, olayda geriye dönük bir aktarımdır. Hikâyeler-
de de görülen olay örgüsünde geriye dönük hatırlatmalar şiirde kullanılır. An-
latının kronolojik düzenine aykırı şekilde geçmiş zamana ait bir olay imlenir. 
Bu nedenle anlatma zamanıyla olayın zamanı ayrışır. Selma da ölürse kızının 
kendini öldüreceğinden korkan annesi Âkif’ten kız kardeşinin düştüğü bu 
elim durumu görmesini ister. 

“Sabahleyin dili, baktım, biraz ağırlaşıyor... 
Melil melil bakıyor şimdi bülbül evlâdım! 
Ne zâlim illet imiş: Bir çocukla uğraşıyor... 
O olmasaydı da ben keşke hasta olsaydım. 
Şikâyet olmasın amma tahammülüm bitti... 
Günâha girmedeyim durmuşum da bak şimdi!” (Ersoy, 2013: 134-136)

Şiirde yeni bir kişi olarak beliren Âkif’in kız kardeşi konuşmaya başlar. Sel-
ma’nın sabah ki durumundan bahseder. Çünkü o anda anlatı zamanı akşamdır. 
Annesi küçük Selma’yı “bülbül”e benzetir. Ölümün pençesine düşen Selma’nın 
hasta olmadan önceki konuşkan hâlinden bahseder. Annesi kızına duyduğu 
merhamet hissini dile getirir. Kızının durumundan hastalığı mesul tutar. Sel-
ma’nın yerine kendi hasta olsa razıdır. Fakat bu kaderdir. O da kadere isyan et-
mek istemez. Zira bu günah olur. Âkif, şiirin bu kısmında İslam dininin kadere 
razı gelme, Allah’ın takdirine teslim olma ilkelerini işler. 
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“Ne manzaraydı ki bir kuş kadar uçan o melek 
Dururdu bî-hareket, kol kanad kımıldamıyor! 
Gözünde nûr-i nazar titriyor hemen sönecek... 
Dudakta nâtıka donmuş; kulak söz anlamıyor! 
Türâb rengine girmiş cebîn-i sîmîni; 
Ölüm merâreti duydum öpünce leblerini!” (Ersoy, 2013: 136)

Selma’yı gören Âkif kötü durumunu tasvir eder. Selma önceden kuş gibi uçan 
bir melektir. Fakat hastalık onu hareket edemez hâle getirir. Gözündeki ışıkta 
sönmek üzeredir. Konuşamaz ve konuşulanı duyup anlayamaz durumdadır. 
Gümüş renkli alnı toprak rengine döner. Âkif onu öpünce ölümün acılığını 
hisseder. 

“Başında annesi -mâtem tecessüm etmiş de 
Kadın kıyâfeti almış gibi- durur mebhût; 
Yanında komşu kadınlar hurûşa âmâde, 
Eğerçi ortada dönmekte bir mehîb sükût. 
Girince ben odadan hepsi kalktılar ayağa, 
Kızıyla annesi mıhlıydılar fakat yatağa!” (Ersoy, 2013: 136)

Âkif, Selma’nın hasta yattığı ortamı tasvir eder. Şiirin burasında olay mekân 
olarak Selma’nın hasta odasına taşınır. Selma’nın başında annesi etrafında 
komşu kadınlar beklemektedir. Ortama bir sessizlik hâkimdir. Âkif odaya gi-
rince herkes ayağa kalkar. Fakat Selma ve annesi yerinden kıpırdamaz.

“Dedim: Nedir bu senin yaptığın, düşünsene bir. 
Bırak şu hastayı artık biraz da kendisine. 
Ne çâre, hükm-i kader âkıbet zuhûra gelir, 
Cenâze şekline girmekte böyle fâide ne? 
Senin bu yaptığın Allâh’a karşı isyandır; 
Asıl felâkete sabreyleyenler insandır...” (Ersoy, 2013: 136-138)

Âkif, kız kardeşinin Selma’nın hastalığından dolayı büründüğü vaziyet üze-
rine ona nasihat eder. Hastayı kendi hâline bırakmasını, kaderin önünde du-
ramayacağını o nedenle cenaze gibi davranmamasını söyler. Aksi takdirde bu 
yaptığı kadere daha doğrusu Allah’a isyan olur. Âkif’e göre gerçek insan başı-
na gelen felaketlere sabreden insandır. Âkif’in şiirlerinin esası olan ders ver-
me niteliği burada ortaya çıkar. Âkif, kız kardeşinin kişiliğinde aslında bütün 
okurlara/insanlara kadere karşı gelmemeyi öğütler ve sabrı bir erdem olarak 
sunar. Hayatını İslam dinine göre şekillendiren şaire göre kadere isyan doğru 
bir davranış değildir. Kız kardeşi evladı ölmüş olsa da kaderine boyun eğme-
li ve Allah’a teslim olmalıdır. Kız kardeşini bu istikamette telkin eder. Çünkü 
Âkif, kız kardeşini Müslüman bir annenin ruh hâliyle görmek ister. Şiirde çizi-
len Müslüman kadın portresinde merhametli ve sabırlı olmak vardır. 

“Şu yolda başlayan âvâre bir talâkatle, 
Devâm edip gidiyorum ben ictihâdımda... 
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Ne oldu, hastaya bir şey mi oldu, anlamadım... 
O beht içindeki kızdan kemâl-i şiddetle, 
Şu sayha koptu ki hâlâ enîni yâdımda: 

‘Ne taş yüreklisiniz... Âh gitti evlâdım! ..’” (Ersoy, 2013: 138)

Âkif, kız kardeşine güzel ve rahatlatıcı sözler söyleyerek onu teselli etmeye 
gayret eder. Fakat Selma bir anda fenalaşır ve ölüm yolculuğuna çıkar. Bu du-
rumun yarattığı şaşkınlık içindeyken kız kardeşi çığlık atar. Âkif bu inlemeyi 
unutamaz. Ölen Selma’nın arkasından kopan acı feryat şairin kulaklarında ka-
lır. Kız kardeşi onu teselliye yeltenenleri taş yürekli olmakla suçlar ve kızının 
ölümüne ahuvah eder. Çocuğunun ölümüne şahit olan kadın adeta yıkılır. 

4. Sonuç

Edebiyat eserlerini sınıflandırmaya yarayan türler ortak kurallar çerçevesin-
de birleşen yapılardır. Fakat bu kurallar değişmez değildir. İlk dönemlerde şiir 
ve düzyazı olarak ayrılan edebî türler çağdaş edebiyatla çeşitlenir. Türlerin sı-
nırları silikleşmeye başlar ve birbirlerinden etkilenirler. Bir edebî tür bir başka 
edebî türün hatta diğer sanat türlerinin imkânlarından yararlanır hâle gelir. 
Bu alışverişten akraba veya melez türler doğar. Özellikle estetik unsurlarıyla 
diğer türleri de etkisi altına alan şiir ve her sanat türünün arkasında bir olayın 
anlatılmasına dayanarak var olan hikâye türleri yakınlaşır. Manzum hikâye 
türü bu birleşimin etkisiyle doğar. Türk edebiyatında manzum hikâyeleriyle 
bilinen Mehmet Âkif Ersoy şiirlerinde anlatma edimine başvurur. Bunu anlatı 
birimlerini kullanarak yapan Âkif’in şiirlerinde kişiler, olay, mekân ve zama-
nın bulunmasının yanı sıra tasvir, diyalog ve monolog teknikleri de yer bulur. 

“Selmâ” şiirinde kız kardeşinin kızının ölümünü anlatan Âkif, anlatı birimleri-
ni kullanır. Şiirde devrin sosyal yaşantısı içinde çalışma, ölüm, çocuk ve mer-
hamet temaları bir arada verilir. Manzum hikâye olarak da kabul edilebilecek 

“Selmâ” metni içerisinde kişiler, olay, zaman ve mekân barındırır. Şiirde aynı 
zamanda diyalog, monolog ve tasvir teknikleri kullanılır. Hatta olayın geçtiği 
zamanın öncesinden, kronolojik akışı bozarak bahsedilir. Âkif şiirde ölüm te-
masını yeğeni Selma’nın ölüm olayı üzerinden işler. 
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