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“Gündüzün aydınlığında unutulmuş bir 
 miktar gece malzemesidir düşleme.”

- Gaston Bachelard

Cahit Sıtkı Tarancı’nın sanat, edebiyat ve bilhassa şiire yönelik görüş-
lerini Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektupları,1 Avuçlarıma Sığmıyor 
Yıldızlar2 kitabında toplanmış makaleleri ve röportajlarından öğre-
nebiliriz. 1951 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda, “en fazla 
Fransız şairlerinin tesirinde” (Tarancı, 2016: 147) kaldığını vurgu-
layan Tarancı; Fransız şiirinden etkilendiğini diğer birçok yazısında 
da belirtir. Yine aynı senelerde, bir röportaj vesilesiyle Fransız ede-
biyatından Baudelaire ve Verlaine’e çok şey borçlu olduğunu (Taran-
cı, 2018a: 31), Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in şiir anlayışından da 
faydalandığını vurgular (Tarancı, 2016: 143). Tarancı, on dokuzun-
cu yüzyıl Fransız şairi olan Baudelaire ile daha Galatasaray’da talebe 
iken tanışır (Tarancı, 2018b: 17). Tarancı’nın daha genç yaşta Bau-
delaire’i keşfetmesi, kendine Baudelaire’i üstat bilmesi, diğer sim-
geci ve empresyonist şairleri okuyarak kendi poetik dünyasını inşa 
etmesi, “şiire takaddüm eden zihnî çalışmanın” (Tanpınar, 2016: 51) 
önemini kavramasına vesile olur. “1886 Mucizesi: Sembolizma” adlı 
yazısında, “sembolizmin, bir sanat akımı olarak değil, on dokuzun-
cu asır sonunda ruhların bir kalkınma hareketi olarak” değerlendi-
rilmesi gerektiğini vurguladıktan sonra, bu akımın esasen “sanatta 
bilinç dışını (tahteşşuur) merkeze aldığını ve bu haseple insanın, iç 
âlemini keşfetmesinde” (Tarancı, 2016: 34-35) etkili olduğunu belir-

1 Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya’ya Mektuplar, 3. bs., 
Can Yayınları, İstanbul 2018.

2 Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Cahit Sıtkı Tarancı, Avuçlarıma Sığmıyor 
Yıldızlar, 2. bs., Can Yayınları, İstanbul 2016.
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tir. Tarancı’nın sembolizm okumalarından anlaşılan, onun da tıpkı Verlaine, 
Rimbaud ve Baudelaire gibi dış âlemden ziyade iç âlem keşfinin şiirde önemli 
bir mesele olduğu kanaatini taşıdığıdır (Özmen, 2016: 199). Şairin bu yazıla-
rında, ilhama ve ilhamı hazırlayan auraya inandığını, şiirin bir “hava” ile inşa 
edildiğini ve okuruna da o hava münasebetiyle nüfuz ettiğine dair belli bir ka-
naate sahip olduğunu görebiliriz.

Yaratma hazzının sınırlanmaması (müdahale görmemesi) gerektiğine inanan 
şair, bu görüşünü de çeşitli yazılarında dile getirir: “Sanatçı, gönül rahatlığı ile 
çalışabilmek için, bu çalışmalarına herhangi bir şekilde karışılmamasını ister; 
bu da onun en doğal hakkıdır” (Tarancı, 2018a: 32). Bu müdahale meselesini 
iki şekilde anlamak gerekir; birincisi fiilî anlamda müdahaledir. Bir şairin ya-
ratma edimine reel bir müdahale olmamalıdır, herhangi bir ideolojik, sosyal 
baskı olmadan şairler, duygu ve düşüncelerini eserlerine yansıtabilmelidir. 
Yaratma sürecine yönelik ikinci bir müdahale ise şairin ilham dünyasına tesir 
eden, düşlemeyi engelleyen, şiirsel faaliyeti kısıtlayan düşünsel veya ruhsal 
bir müdahale olarak telakki edilebilir. Bu tarz bir müdahale biçimi, sanatkâr-
lar için belli olumlu totemlerin birlikteliği bozulduğunda ortaya çıkar. Belli 
başlı durumlar, mekânlar, nesneler, hisler ve en esası kelimeler, bir sanatkârın 
muhayyilesinde ideal şiirsel ortamı hazırlar. Ama bazı kelimeler de o ideal şi-
irsel ortamı bozacak imgesel duygu tonuna sahiptir.

Bizi ilgilendiren, bahsettiğimiz ikinci müdahale şeklidir. Tarancı’nın ilk dö-
nem şiirlerinde, dikkat çeken birtakım ortak unsurlar vardır ve şairin bu şi-
irlerinde tekrar eden tema ve simgelerin ana kaynağı, tesiri altında kaldığı 
Fransız şairleridir. Tarancı, tıpkı Batılı kaynakları Baudelaire, Verlaine, Rimba-
ud gibi içe bakışı esas alır ve onun poetikasında murakabe anlayışı mühim bir 
yere sahiptir. Tarancı’nın on dokuzuncu yüzyıl Fransız şairlerinden öğrendiği 
bir başka husus ise şiirde düşlemenin önemidir. Düşlerin sınırını aşma, sanatı 
bizatihi tahayyül etme veya tahayyülü seyir konumuna getirme eylemi, edebî 
bir deneyimdir. Bu deneyim anında şairin düşleme süreci, mevcut eserin ana 
mevzusu da olabilir. Tarancı’nın ilk dönem şiirlerinde, bizzat şiirsel yaratma 
süreci bu eserlerde birer konu/tema olarak işlenir. Bazı şairler, şiirlerinde bi-
linçli bir şekilde şiirin oluşum evresine dair bilgiler paylaşır. Bu bilgi aktarma 
işlemi, sadece şiirler ile sınırlı kalmaz; sanatkârlar, çoğu zaman çeşitli yazıla-
rında da sanat eseri ile yaratıcı muhayyile arasındaki bağlantıya dair bilgiler 
aktarabilir. Eğer ki bir şiirin mevzusu, şiiri inşa eden tahayyül ve ilhamsa bu 
ilhamı hazırlayan ve tahayyül formunu besleyen unsurların şiirde simgesel-
leşmiş olması gerekir. Yaratma hazzının, şiiri inşa eden ilham ve düşlerin olu-
şum ve gelişim sürecinin bir tema olarak Tarancı şiirinde yer edindiğini, kimi 
zaman şairin düşleri engelleyen, yaratma faaliyetini kısıtlayan düşsel müda-
haleleri de eserlerinde tasvir ettiğini belirtebiliriz.
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Tarancı poetikasında, bu simgeler arasındaki bağlantıyı oluşturabilmek ve bu 
simgelerin şiirlerindeki işlevini açıklayabilmek için, Gaston Bachelard’ın Düş-
lemenin Poetikası3 adlı metninden yararlanacağız.

Poetik Düşleme

Gaston Bachelard, Düşlemenin Poetikası adlı çalışmasında fenomenolojik yön-
temle bir psikolog gibi hayal, hayal gücü ve poetik hayalleri inceler. Düşleme-
nin Poetikası’nda, hayal gücünün üretken boyutu incelenirken merkezde şa-
irler ve genel planda da çocuklar yer alır. Gaston Bachelard’ın bu çalışmadaki 
önemli kaynağı ise C. G. Jung ve onun arketip nazariyesidir. Poetik düşlemeyi 
anlatmadan önce, “düş” ve “düşleme” arasında ayrım yapan Bachelard, düşün 
anlatılabileceğini fakat düşlemenin anlatılamayacağını vurgular. Düş isim-
dir fakat düşleme fiildir; bununla birlikte düşleme, zamansal ve mekânsal bir 
başkalaşımı tanımlar. Düşlemenin Poetikası’nda amaç, “hayal”in fenomenolo-
jisine erişmektir ve Bachelard çalışmada, hayal gücünü tetikleyen, körükleyen 
ve özel bir “aura” oluşturan sözel ve estetik esaslar üstünde durur. Bu sözel 
ve estetik fenomenler ise çalışmada, “düşleyen sözcükler” olarak tanımlanır. 
Düşleyen sözcükler, ilhamı tetiklerler ve ilhamı tetiklediği için bu simgeler, 

“poetik yönelişler” (Bachelard, 2012: 200) olarak da tanımlanabilir. Bu düşle-
yen sözcükler, bir metin inşasında hayal gücünü devreye sokar çünkü “hayal 
gücü, gördüğümüz şeyi yaratmamızı sağlayabilir” (Bachelard, 2012: 16). Bir 
başka husus, “düşleme anında zihnin, gerçeğin dışına çıkmasıdır”; Bachelard, 

“kendini düşlemenin yokuşuna bırakan bilinç gevşer ve dağılır” (Bachelard 
2012: 6) der. Çalışmada düş ile düşlemenin birleştiği nokta, poetik hayal ola-
rak tanımlanır. Poetik hayal, yeni bir dil varlığı üretimidir. Bu poetik dilde ise 
imgeler çoğalır, dağılır, sonra ilk nesnede toplanır ve başkalaşır. Deneyimler 
insan hayatında düşlerin asıl kaynağıdır. Deneyimlerle inşa edilen düşleme-
lerin görülür kısmı ise dildedir. Dil, anlamın asıl kaynağı değildir veya anla-
mı üreten mutlak gerçeklik değildir; dildeki anlam kaypak bir gerçekliktir. 
Kelimeler, sözcükler belli bir anlama işaret eder ve simgesel olarak o anlamın 
aurasını üretir. Şiirsel gramerde bu durum daha da belirgindir: Şiirlerde her 
kelime, bir sonraki ve bir önceki kelime ile yeni, simgesel bir anlam kümesi 
üretir, her kelime birbirini tetikler. Bazı kelimeler daha belirgindir ve o kelime-
ler birbirine ruhsal ve poetik anlamda yakın her şairin ortak estetik dünyasını 
besler. Yani bazı kelimeler düşlerin kaynağına ve simgesel anlamına yönelik 
bir ilerleyiş oluşturur bilinç dışında. Fakat düşlemek için sadece düş yeterli de-
ğildir, düşlerden daha fazlasına ihtiyaç vardır. İlhamın kaynağı olan düşler ile 
düşleme eylemi bütünleştiğinde, aynı zamanda poetik düşleme evresi açılır. 
Tarancı’nın şiirlerinde ise ilham, düş ve düşleme, düşlemeye engel olan un-
surlar hem ayrı hem de birlikte tasvir edilir. Bachelard, edebî eser üretiminde, 
ilham ve yaratma sürecini tetikleyen hususların gece, çocuk, su, rüya, mev-

3 Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Gaston Bachelard, Düşlemenin Poetikası, İthaki 
Yayınları, İstanbul 2012.
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simler ve renkler gibi çağrışım gücü yüksek ifadelerle simgelendiğini belirtir. 
Tarancı şiirlerinde poetik düşleme formları göz önünde tutulduğunda dikkat 
çeken asıl unsur, gece ve gündüzün yaratıcı muhayyile üzerindeki tesirinin 
tasvir edilişidir. Tarancı’nın şiirlerinde düş, düşleme, yaratma süreci, ilham, 
gece ve gündüz temi arasındaki simgesel münasebete bakmak gerekir.

Gece ve Gündüz

Tarancı, bazı şairlerin sanatına dair kaleme aldığı yazılarda da gece ile gündü-
zün şiirsel auraya tesirine dikkat çeker. 1931 yılında, Necip Fazıl Kısakürek’in 
şiirlerini ele aldığı yazısındaki, “Gündüzün müziç gürültüsünden, sırıtan ri-
yakâr yüzlerden, güneşin müstehzi ışığından ve boş hararetinden hoşlanma-
yan titiz bir mizacın karanlık ve sükûnete koşması tabii değil midir?” (Tarancı, 
2016: 23) tespitiyle şiirdeki gece ile gündüz ayrımının önemine vurgu yaptığı 
söylenebilir. Tarancı’nın bu tespiti, Necip Fazıl Kısakürek’le kaynaklarının or-
tak olması hasebiyle kendi sanatçı algısını da kapsar. Çünkü Tarancı’nın ge-
ceye olan poetik ilgisi, kaynaklarında da belirgindir. Ahmet Haşim, Verlaine 
veya Baudelaire’in şiirlerinde de gece, mühim bir temadır. Tarancı’nın gece ile 
şiir arasındaki bağa ilişkin hassasiyeti, 1934 yılında Ahmet Kutsi Tecer şiiri 
üzerine yazdığı makalede de görülür: “Ahmet Kutsi melale aşina bir ruhtur; 
onda gündüzün fuzuli aydınlığından ve insanı sersemleten gürültüsünden zi-
yade akşamın alacakaranlığı, sessizce kımıldayan gölgeleri, seri ürpermeleri 
ve tatlı fısıltıları vardır” (Tarancı, 2016: 27). Peyami Safa da 1932 yılında “Yeni 
Bir Şair II” adlı yazısında Tarancı’nın şiirini anlatırken özellikle gece temasına 
dikkat çeker: “Eşyanın sathî, bariz, keskin ve kaba hendesesinden sıyrılmak 
için kendini yatağa, uykuya, geceye, karanlıklara atan şair, kendi içinde, mü-
cerret, gayrimaddî ve saf bir âleme giden bir tünel açmak ister gibidir” (Taran-
cı, 1968: 67).

Tarancı’nın poetikasında gece/akşam temalı şiirler sayı itibarıyla daha çoktur. 
Tarancı’nın geceye, akşama, gündüze ve sabaha ilişkin şiirleri şunlardır: “Son 
Gece”, “Uykusuzluk”, “Uyku”, “Gece Bir Neticedir”, “Gece Bahçelerinde”, “Gü-
neşe Âşık Çocuk”, “Akşam Vakti”, “Aynalarda Gece”, “Akşamleyin”, “Gün Sonu”, 

“Havuz”, “Bu Akşam Vakti Deniz”, “Her Gece mi Bu Uykusuzluk”, “Hey Gidi Gü-
neşli Uykular”, “Uyku”, “Akşamcı”, “Gündüz”, “Mademki Vakit Akşam”, “Bir 
Uykusuzluk Gecesi”, “Gece Şarkısı”, “Gündüz Olsun”, “Herkesin Gecesi”, “Kış 
Gecesi Rüyası”, “Sabah Duası”.4 Şiirlerin isimlerinden de anlaşılacağı gibi, gece 
aurasının bir diğer ucu da uyku ve rüya hâlidir. Rüya ve gece, bununla birlikte 

“Havuz” şiirinde örneği görülen havuz/su imgeleri Tarancı poetikasında, şiir-
sel auranın esasını oluşturan simgelerdir. Gece, gündüz, rüya ve su imgeleri, 
bilinç ile bilinç dışına ilişkin poetik nesnelerdir. Dolayısıyla gündüz ve gece 
gibi iki poetik nesneyi, bilinç ve bilinç dışı olarak tasnif etmek gerekir. Gün-
düz, düşlemeyi sınırlar Tarancı’ya göre; bu yüzden, gece ve uyku/rüya for-
muna erişmek iktiza eder. Bununla beraber denilebilir ki, Tarancı şiirlerinde 

4 Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş, 58. bs., Can Yayınları, İstanbul 2018.
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“gündüz”, yaratıcı muhayyileye müdahale eden negatif unsurların simgesidir. 
Gaston Bachelard’ın çalışmasında da özellikle gündüzün edebî eserlerde ne-
gatif imgelerle anlatıldığı ve ilham sürecini bozan, düşlemeyi engelleyen me-
taforik bir yapıyı temsil ettiği vurgulanır. Gece teması ise sanat eserlerinde 
ilhamı veya poetik hayal gücünü (Bachelard 2012: 1) besleyen, pozitif imgeler 
bütünüdür. Bachelard, “Gece düş-kuran kişi, bir cogito bildiriminde buluna-
maz” (Bachelard 2012: 25) der. Çünkü düşleme eyleminde yani gece aurasında 
şiirsel dil ve poetik hayal gücü, bilinç seviyesinden sıyrılabilir. Gece-rüya-düş-
leme denklemi, ütopik dil tanımıyla izah edilmelidir ve Tarancı’nın geceye 
ilişkin şiirleri, onun poetik ütopyasını temsil eder. Ütopik dil, ideal poetik 
zenginliğin sanat eserinde bütünlük kazanmasıdır. Fakat Tarancı şiirlerinde, 
ütopyaya dâhil olmayan veya ütopyayı bozan unsurlar da anlatılır. Şairin gün-
düz temalı şiirleri, bu bakımdan distopyadır. Örneğin 1936 yılında yazılmış 

“Gündüz” (Tarancı, 2018a: 150) şiirine bakalım:

Ey sâkin suları karıştıran el, 
Balıklara huzur vermeyen dalgıç, 
Ey zenginle fakir, çirkinle güzel 
Arasında keskin parlayan kılıç. 
Gündüz, ey sızlayan kalp, ağrıyan diş, 
Ey yaşamaktaki tükenmez tasa, 
Git sor niçin sana düşman kesilmiş, 
Geceden geceye uçan yarasa.

Bu şiirde, ikinci kıtanın son iki mısrası, şiirdeki ütopya ile distopya çatışması-
nı gösterir ve şiiri, bu iki mısra üzerinden yorumlamak gerekir. “Sâkin sular” 
ifadesi, rüya ve bilinç dışının yani muhayyel olanın temsilidir. Şiirdeki “balık” 
ve “yarasa” ise poetik düşleme nesneleridir. Birinci kıtada “gündüz” hem “ba-
lıklara huzur vermeyen dalgıç” hem de “zenginle fakir, çirkinle güzel arasında 
keskin parlayan kılıç” olarak tasavvur edilmiştir. Bu iki imge hem gündüzün 
sıfatlarıdır hem de gece-düşleme-ilham formunu yani ütopyayı bozan distop-
yadır. “Sızlayan kalp”, “ağrıyan diş” ve “yaşamaktaki tükenmez tasa”, gündü-
zün vasıflarıdır ve negatif simgelerdir. Gayet tabii, gündüz de düş görülebilir 
fakat gündüzün getirdiği kesif yaşantı hasebiyle düşlemeye geçiş yapılamaz. 
Gecenin gündüze “düşman kesilmesi”, gündüzün geceye nazaran anlamı kısır-
laştırması, dilin ve zihnin literal düzeyde kalmasıyla ilgilidir. Tarancı’nın bir 
başka şiiri olan “Bilmecelerle Kal” (Tarancı, 2018a: 78), gece ve poetik düşleme 
arasındaki edebî münasebeti örneklemesi nedeniyle mühim bir yere sahiptir:

Nihayet gün bitti; işte beklediğin 
Geldi: gece, gece, için kadar engin, 
İçin kadar zengin bir gece. Sahiden 
Hulyanla baş başa yaşamak istersen, 
Pırıl pırıl yanan karanlıklara dal; 
Ve geceler gibi bilmecelerle kal!
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Şiir, gece sularında oluşan/oluşacak/oluşmuş auraya ilişkin izlenimleri anlat-
maktadır. Gece, “iç” kadar engin, “iç” kadar zengin, “hülyalı”, “pırıl pırıl kama-
şan bir karanlık” ve “bilmece” olarak kodlanır. Tüm bu olumlu sıfatlar, günün 
bitmesiyle başlar şaire göre ve bu sıfatlar ütopik dünyayı temsil eder. Tarancı 
şiirinde geceye övgü bununla bitmez; “Gece Bir Neticedir” (Tarancı, 2018a: 78), 
poetik düşleme için ideal ortamın portresinin çizildiği bir şiirdir:

Renkler çekildi işte simsiyah bir saraya; 
Birbirine müsavi artık her şey: Gecedir. 
Geldi minarelerle kuyular bir hizaya; 
Ya her şey dev gibidir yahut her şey cücedir. 
Bir sular hücumudur ansızın hafızaya; 
Bu, başlayan, belki de biten bir işkencedir. 
Kafalar ayna gibi şimdi bir muammaya; 
Bu, içinden çıkılmaz bir müthiş bilmecedir.

“Bu, başlayan, belki de biten bir işkencedir” mısrasında, başlamakla bitme ara-
sında duran ilhamı, işkence olarak niteler şair. “Renkler çekildi işte simsiyah 
bir saraya; / Birbirine müsavi artık her şey: Gecedir.” dizesinde, “simsiyah sa-
ray”, “minare”, “kuyu”, “dev” ve “cüce” gibi pozitif imgeler, “gece”nin simgesel 
değerini ve bilinç üzerindeki tesir gücünü gösteren poetik yönelişlerdir. Şiir, 
bariz bir şekilde, şiirsel ilham sürecinin tasvirinden oluşur. Bu yüzden şiirde, 
görülür bir heyecan, sevinç ve tedirginlik mevcuttur. Birinci bentte gece ile il-
ham, bir bütün olarak hayal edilir. İlk kıtada ilhamın ve düşlemenin verdiği 
haz anlatılıyorken, ikinci kıtada bu sürecin tedirgin edici boyutu resmedilir. 
Tarancı, geceye ilişkin ütopyasını, “Gün Sonu” (Tarancı, 2018a: 94) manzu-
mesinde ise “uykunun açtığı geniş ve derin siper” olarak tasvir eder. Şair, bazı 
şiirlerinde bu ütopik dünyayı özlediğini ve yeniden o ortama geçiş yapmak is-
tediğini de dile getirir:

Nerdesin sevgilim, gece nerde? 
Bu cellât bakışlı gün vaktinde 
Hep tüter durursunuz gözümde.

Gece ile beraber, rüya/uyku formuna duyulan hasret de Tarancı şiirinde üto-
pik dünyanın bir göstergesidir. “Yatak” (Tarancı, 2018a: 69) manzumesinde, 
özlem duygusuyla bir öteki dünya tasavvur edilir:

Her gün aynı sabırla dönüşünü bekleyen 
Yatağının açılmış kollarına koş çabuk. 
Ey her sabah kahraman, her akşam mağlûp çocuk 
Senin için göğsünü rüyayla çiçekleyen 
Yatağının açılmış kollarına koş çabuk.

Tarancı’nın geceye övgü mahiyetinde yazdığı “Gece Şarkısı” (Tarancı, 2018a: 
167), gecenin şair üzerindeki olumlu tesirini açık bir şekilde örnekleyen bir 
başka şiiridir:
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Âlemde gündüz gönlüme işkencedir; 
Bence bayram ufukta gün bitincedir. 
Bütün gün beklediğim bahar ki gece, 
Gökte yıldızların da ümidincedir.

Poetik dünyada iki tür şey ayırt edilebilir: Birincisi düşlemeyi hareketsiz bıra-
kan şeyler, ikincisi, muhayyileyi düşlemeye iten ve düşlemeye zorlayan şey-
ler. Gece bir yaratma arketipidir ve şair için “düşlemeye zorlayan” sözcüklerin 
bütüncül bir simgesidir, denebilir. Tarancı şiirlerinde “uyku”, “rüya”, “çocuk”, 

“havuz” veya “bilmece” sözcükleri simgesel anlamlarıyla kullanılır. Şair, “ya-
tak” veya havuz sözcüklerini kullandığında, herhangi bir otelin bahçesinde 
bulunan havuz veya belirgin bir markaya ait ortopedik yataklar kastedilmez. 
Şair için poetik kelimeler ilhamı, ilham sürecini canlı tutan nesnelerdir ve bu 
sözcüklerden oluşan şiirler, Bachelard’ın da deyişiyle “sözcüklerle kurulan 
düşler” (Bachelard 2012: 33) olarak düşünülmelidir. Şair, düşleyen kelimele-
rin tekrarı ile ideal şiirsel “havayı”, kendi lehine hazırlar. Bu simgelerin tek-
rarı, şaire haz verdiği gibi aynı zamanda onu, düşlemeye sevk eder. Ayrıca bu 
kelimeler, Tarancı şiirinin poetik grameri olarak da düşünülmelidir. Şair, bu 
kelimelerin tekrarıyla ideal şiirsel ortamı tekrar tekrar deneyimlemek ister.

Düşleyen Sözcükler

Düşleyen özne, daima kendi nesnelerini çoğaltır. Bununla beraber, poetik düş-
leme anında çoğalan hem nesne hem de öznedir. Çünkü öznenin nesneye yö-
nelik mesafesi ve dolayısıyla bakışı değişir. Düş, bir nevi ilk ilham veya var olan 
metnin/şiirin arketipidir. Genel bir tanımla yaklaşırsak, edebî metinlerde iki 
tip arketip vardır: birincisi metnin ilk hâlini hazırlayan ilham; ikincisi, ilhamı 
poetikleştiren şairin düş-kuran simgeleri. Christopher Caudwell de aynı naza-
riyeyi savunur: “Şiir, şairin içgüdüleriyle yaşantısı arasındaki çelişkiden çıkar. 
Bu gerilim onu, aldatıcı olan ama gene de içinden çıktığı gerçek dünyayla be-
lirli ve işlevsel bir ilişkisi olan düşlem (fantazya) dünyasını kurmaya iter” (Ca-
udwell, 1988: 186). Tarancı şiirinde düşten daha önemli olan şey, onu düşle-
meye iten “şeylerdir”. Burada kastımız, sözcükler arası bir etkileşimdir. Çünkü 
şiirlerde bir arketip olarak “düşleyen sözcükler”, aynı zamanda şairi için yeni 
kelimeler, yeni imajlar ve anlamlar çağıran, çağrıştıran da birer simgeler bütü-
nü olarak düşünülmelidir. Düşleyen “özne”nin tekrar eden ve çoğalan nesne-
leri, düşleri başkalaştırır. Her insanın günlük yaşamında sevdiği, kullanmak-
tan keyif aldığı bazı kelimeler vardır. Bu kelimeler, bir konuşma veya serbest 
düşünme anında başka yeni kelimelere yönelmeyi, yeni anlamlar üretmeyi 
ve dolayısıyla düşlemeyi salık verir. Hatta insanlar çoğu zaman bu durumdan 
habersizdirler. Fakat şairler veya genel bir tanımla sanatkârlar için bu eylem, 
bir totem gibidir. Belli arketipler yani sözcüklerle ve o sözcüklerin çağrışım 
dünyasıyla şairler, yeni anlamlar, yeni imajlar bulabilir, var olan imajlara yeni 
semboller ve metaforlar ekleyebilirler. Bir şiirde ilk ilham ile düşleyen sözcük-
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lerin birleşip, değişip, dönüşerek nasıl poetikleştiğini ise Tarancı’nın “Güneşe 
Âşık Çocuk” şiiri üzerinden izah edebiliriz.

Tarancı poetikasında, şairin yaşadığı birçok tecrübenin şiirlerinde birer imge 
olarak tekrar ettiği gözlemlenir ve onun şiirlerindeki ferdî deneyimlerle oluş-
muş imgeleri, arkadaşı Ziya Osman Saba da hususi bir önemle ölümünden son-
ra yazdığı yazılarda anlatır. Bu anılarda Saba, Tarancı şiirlerindeki birtakım 
simgelerin Galatasaray’da yatılı olarak öğrenim gördüğü yıllardan ve de ço-
cukluğunda Diyarbakır’daki anılarından izler taşıdığını vurgular. “Gece Bah-
çelerinde”, “Zaman Bir Kuşak Gibi”, “Yatak”, “Uykusuzluk”, “Odamda Sükût” şi-
irlerinde biyografik kesitler vardır (Saba, 2015: 175-231) fakat şair, bire bir bu 
kesitler veya nesneler, olgular hakkında şiirler yazmaz. Ferdî bir deneyim ile 
başlayan bu şiirler, Tarancı’nın poetik dünyasında başkalaşarak farklı bir ko-
nusu, meselesi olan eserler hâline gelir. “Güneşe Âşık Çocuk” (Tarancı, 2018a: 
80) da böyle bir şiirdir:

Camlar arkasında görünen çocuk, 
Eliyle güneşi gösterir durur. 
Camlar arkasında düşünen çocuk, 
Hırsından, camlara yumruk savurur. 
Camlar arkasında bekleyen çocuk, 
Üç mevsim, güneşin seyrine dalar; 
Ve kışın güneşi özleyen çocuk, 
Diliyle, buğulu camları yalar.

“Güneşe Âşık Çocuk”, 1932 yılında yazılmış bir şiirdir. 1932 senesinde, Ha-
ber-Akşam Postası’nda, Tarancı ve bu şiiri üzerine bir yazı yazılır. Yazıda, ya-
zarın Tarancı ile mektuplaştığı ve sanatına ilişkin sorular sorduğu görül-
mektedir. Bizi ilgilendiren kısım, şairin aynı yıl yayımlamış olduğu “Güneşe 
Âşık Çocuk” şiirinin oluşum evresini anlattığı bölümdür: “Bir ay kadar önce, 
teşrinievvelin o insana sıcakla soğuğu aynı zamanda duyuran bir günüydü. 
Aydınlık bir sokaktan geçiyordum. Bir cam arkasında, ablasının şefkat dolu 
bakışlarının himayesi altında dışarı bakan ve yumuk elleriyle uzaktaki güne-
şi gösteren bir çocuk gördüm. Çocuğun bu hareketi beni fevkalade müteessir 
etti. Bir ay geceli gündüzlü, o cam arkasında duran ve güneşi tutmak, koynuna 
almak isteyen âciz ve bedbaht çocuğu düşündüm. Ve nihayet şiirimi yazdım.” 
(Tarancı, 2016: 108-109) Şairin burada hissettiği “hava”yı anlatması hasebiy-
le bu küçük anekdot, önemle ele alınmalıdır. Şiirde, camın arkasında güneşi 
gösteren çocuk merkeze alınarak inşa edildiğine göre, bu arketipik imaj, düş 
olarak tanımlanacaktır. Şair, olayın şahidi olması nedeniyle şiiri de seyir odak-
lı kurgulamıştır. Şiirdeki ben, temaşa eden bir ben’dir. Nitekim “Bazı poetik 
düşlemelerde bakışın kendisi bir etkinlik olup çıkar” (Bachelard, 2012: 196). 
Tarancı için, camlar arkasında eliyle güneşi gösteren çocuk, somut bir bilgi-
dir ve şair bu somut bilgiyi poetik düşleme yoluyla genişletir: “Kendini dile 
getirmek isteyen düşleme, poetik düşleme olup çıkar” (Bachelard, 2012: 200). 
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“Camlar arkasında görünen çocuk”un konumu, “camlar arkasında düşünen”, 
“camlar arkasında bekleyen”, “güneşi özleyen” ve “güneşe kavuşabilmek için 
çırpınan” olarak şiir boyunca değişir ve “Poetik düşleme, ilk sözlerin dünyası-
nı yeniden canlandırır” (Bachelard, 2012: 202). Şiirde poetik düşleme yoluyla 
oluşan, “camlar arkasında olma” durumudur. Bu imaj, Tarancı’nın “Uzak Bir 
İklimde” (Tarancı, 2018a: 82) şiirinde de geçer:

Uzak bir iklimin ılık havasında, 
Bütün sevdiklerim hulyamı paylaşır; 
Bense camlar, camlar arkasında!

Tarancı’nın birçok şiirinde pencere motifine rastlanılır. “Gün Eksilmesin Pen-
ceremden”, “Perişan Sofra”, “Serenad”, “Korktuğum Şey”, “Ölüm I”, “Gençlik 
Böyledir İşte”, “Ölümden Sonra”, “Kuşlar”, “Affet Bizi Lamba”, “Misafir”, “Pey-
zaj I”, “Garip Kişi”, “Karasevda” gibi sonraki dönem şiirlerde “pencere” imgesi, 
şaire özgü bir metafor olarak tekrarlanır. “Pencere” imgesi de Tarancı’nın poe-
tik nesnelerindendir. Şiirin son kıtasında Tarancı’nın bir başka poetik nesnesi 
yani “gece” imgesi dikkat çeker. Bu son kıtada, güneşe âşık çocuğun, gündüzün 
boş yere çırpınıp durduğu, nihayet geceleyin koynunda güneşle beraber uyu-
duğu tasvir edilir. Şüphesiz, bu kıtada aktarılan “bilgiler”, somut gerçekliğin 
dışında bir anlam taşır. Şair, eliyle güneşi gösteren çocuğu hayal ederken, bu 
somut imajı tahayyül etmek suretiyle yeniden üretirken, mevcut somut imaja 
dair bilgileri de değiştirmiştir. Şiir boyunca düşleme devam ettikçe, gece ve 
uyku gibi iki farklı düşleme nesnesi şiire dâhil olur. Şiire ilham kaynağı olan 
somut bir imaj ile şairin kendine has poetik nesneleri arasında bir münasebet 
tekevvün eder. Dolayısıyla iki farklı arketipin birleşmesiyle “Güneşe Âşık Ço-
cuk” şiiri ortaya çıkar. Şiir, “camlar arkasında güneşi gösteren çocuğu” değil, 

“koynunda güneşle beraber uyuyan çocuğu” anlatır. “Gece” imgesi şiire dâhil 
olduğu anda şiirdeki atmosfer, olumlu bir yönde değişir. Poetik düşleme anın-
da nesne ve özne arasındaki mesafe, genişler. Mesafe genişledikçe, özneye dair 
bilgiler de poetikleşmeye başlar. Mesela çocuk, güneş, çocuğun konumu, mev-
sim, zaman ve mekân farklı bir boyuta taşınır şiir boyunca. Bu, imajlar üzeri-
ne kurulu bir deneyimdir. Tarancı için, eliyle güneşi gösteren çocuk tek başına 
bir imaj değildir çünkü. Bu tabloda güneş, mevsim ekim/sonbahar, çocuğun 
bulunduğu konum ve çocuğun pencere önünde bulunduğu saatin öteki tarafı 
veya devamı tahayyül edilir. Tahayyül devam ettikçe, özneye dair imajlar da 
çoğalmış olur. 

Sonuç

Tarancı’nın ilk dönem şiirlerinde sıklıkla tekrar eden gece ve gündüz gibi sim-
gelerin, aslında yaratma arketipleri olduğu görülmektedir. Gece, burada en 
dikkat çeken poetik nesnedir. Tarancı şiirinde gece, bir ruh hâlini veya belli 
bir olumlu atmos feri simgeler. Su, rüya, uyku, yatak, yarasa, bilmece, pence-
re gibi sözcükler ise gece imgesi etrafında toplanan, gecenin şiirsel auradaki 
fenomenolojik yansımalarıdır. Tarancı, bu kelimeler ile kendi şiirsel grame-
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rini oluşturmuştur. Şiirlerindeki konular veya imajlar farklılık gösterse de bu 
imajların şair üzerindeki tesiri aynıdır ve her yeni veya farklı şiirinde Tarancı, 
bu düşleyen sözcükler ile poetik ütopyasını inşa eder. Tarancı’nın ilk dönem 
ve sonrası şiirlerindeki söz dağarcığına ve imge kalıplarına dikkat edildiğinde, 
belli başlı imajların sistematik olarak ön plana çıktığı görülür. Gece ve gündüz 
gibi tesir gücü yüksek iki imgeden kuvvet alan Tarancı’nın şiirsel grameri, ço-
ğalan, genişleyen ve kendi üstünde bütünleşen birden fazla imaj dünyasının 
tekrar etmesi sonucu, sistematikleşmiştir. Unutulmamalıdır ki, şiir sanatı, 
gerçekliğin öteki tarafında duran imaj dünyasından bir tezahürdür ve bu dün-
yada kullanılan her kelime, inşa edilen her imge ve görülen her rüya, şiirsel 
gerçeklikten bir parça taşır. Denilebilir ki, Cahit Sıtkı Tarancı’nın ilk dönem 
şiirleri, “gerçekliğin aydınlığında unutulmuş bir miktar gece malzemesidir”.
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