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i LA DANS SERPANTİN, ENDüLÜS'TE RAKS ,
BİR YAZ GECESİ HATıRASI \

La Dans Serpanlin **

bir

şiir.

ışıga,

, empresyonist ve sembolist çizgilerde oluşturulmuş

Malzemesini plastik sanatlardan alan bu

ritme dönüştürerek
San 'al

~iQrı ,

gerçekleştirilmiş. Anlamı

mor, pembe,

yeşil, kırmızı,

şiir;

sözü, figüre, dansa, renge,

da oldukça kapaJı .

mai

Elvdn-ı ::.iydiJye.ve bir kudret-; cevldn
Bahşeyleyerek; hepsi

periler gim mahfi

Mahfi ve sukiinetli adımlarla şitlibdn

Etriiftm birden san.yorlar; o semôvf
Bir tUde -; ezMr-ı muhayyel gibi lerzdn
Ler::iin ii perişan dönüyor....•• "
mısralarından

yola

çıkılacak

olursa dekor ve bu dekor

halindeki figürler tespit edilebilir. Bu tespitimize göre de
Fikret tarafından, renk ve

şiir'in

ışıkla bütünleşen, kaynaşan şiirsel,

içindeki bir bale resitalinin

izlenişi teşkil

*

ederken; halenin

ortasında

hareket

konusunu: Tevfik

sanatsal bir devinim
şiiriyetine dalmış

bir

Atatürk Üni. KK. Egt. Fak:. Ögr. Üyesi.
Bu Şiir yorumumuzun agırhk noktasını oluşturdugundan, Şiir' in bütününü ve
günümüz Türkçesi ile yazılmış halini de (Asım Bezirci, Tevfik Fikretl Rublib-ı Şikestl
kınk sazl bütün şiirleri:2, Can yay. -istanbul,l984» yazımızın sonuna eldedik.
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ruhun aksülamelleri de muhtevayı meydana getirmekte. Bu devinimin vizyonl'u
ise, duyusal
çıplak

algılardan

akıı

hareket edilerek,

ve his

aracılığı

ile kurulurken, söz

degil, sembolik verilmiştir: Kimi zaman balerin kelebektir,

zambaktır;

peridir.

kimi zamanda o, gökyüzünde bir

Şiirde,

balenn ya da
başka

dansçı

sayılmış;

onlara

doğrudan

söylemek yerine onun

yığın

adlar verilip yeniden
bulunması,

adeta bu adlar yok

yaraıılmakla kalınmamış,

bu ad

Mücerretle
yoğunluğu ile

aynı

zamanda şiir'in üslCibunu

müşahhasın

birbirine

bir

şeyi

okuyucunun sezgi ve idrak gücüne

bırakılmıştır. Yine de La Dans Serpantın:! arlıandırması
konumundadırve

buluttur,

muhayyel çiçektir, melektir,

kul1anılmamış,

ifadesi

kuştur,

muhtevanın açan

kurmuştur.

karışmasından

meydana gelen imajlar

balerinler yalnızca yüceleştirilmekle kalmamışlar,

"Saııat sarı,

mor, penbe,

yeşil, kmnı:::/,

mai"

"Biıı şiir ile le/öıı evliyar kalb ii Iıavali. "
tespitiyle onlar, birer güzellik olarak hatta

sanatın, şiirin

kendisi;

ilhamı

diye idrak edilmişlerdir:
Bu durumda
düştince

şiır,

görülen, duyulandan hareketle

çağrışım,

bütünlülük ve

yoluyla üretilmişLİr. Balerinlere "gibr', "sanki ", "bazaıı" edadarıyla değişik

adlar verilmiştir. -İ71enimci ve sembolist şiirde "gibi" edatının çokca kullanıldığını

hatırlayalim-sembolistlerin, "Dünyada her şey bir analogie,3 den ibarettir,Her şey
başkahirini hatlrlatlr." 4 tespitinden gıdilirse, burada Tevfik Fikret'in hatırlatma

"e çağrışımIarı benzetme yoluyla ifade ettiği dikkaLlerden kaçmaz. "Feer-i bahar!

gibi"

(iki defa)," melekler gibi", "periler gibi", bir tüde·i

gibi", "saııki bir

ezhlir-ı

muhayyel

avı::;-vi raksaıı"," ba::;aıı sô'ııecekmiş", "ba::.aıı bilecekmiş",

kocaman bir kelebek", "bazan da muta"cl kocaman bir zambaka ben:er"
ifade bulan

benzeyişler, hatırlatmalar

ve

degişimler: "Biıı

"bazan
şeklinde

heyete birden giriyor"

!"çağnşımsal gürü" anlamırıda.

2 "Yılan Dansı" anlamında.
3 "Andıoş" anlamında.
ı Çagdaş Fransız Edebiyatı, Cevdet Perin, İstanbul Cni.Ed.Fak.Yay.:No:703, Fak.
\btb İstanbuI.l957,s.52.

150

ifadesine

baglanırken şiirdeki

okuyucunun zihni bu anolojileri

sergilenmiş

imaj yogunlugu da

birleştirerek şiir'i,

olur. Hatta

bir anolojiler sistemi, diye idrdk

edebilir.

"Birfea-i bahar'i" (iki defa)" Bir şekl-i seMb'i ", " ..,bir kudret-i cevlan","
Bir

ırıde

esrar-/ muhayyel", "Bir

şehbii/", ",..bir hamlede",

şeb-i

safi", "bir avi:e-i raksan", "Bir darbe-i

"... bir kelebek", "Bir :ambak", "Bir misli", "Bir çehre-yi

pür va 'd-i emel", "Bir leyl-i serair" (iki defa) şeklinde
sıfatı

şi'ir

ile; "Bin heyete birden giriyor","Bin

defa kullanılan "bin"

sıfatı,

hem imaj

onbeş

defa

k-ullanılan

" bir "

ile tehziz eyliyor " ifadelerinde iki

degişimine

ve yogunluguna, hem de ilgili

ifadenin şiirde ses unsuru olarak k-ullanıldıgına işaret etmektedir.
Şiir'de

oluşturulmasından

ışık

motifine öncelik

tanındıgı

, renkler yelpazesinin

tespit edilebilir. Balerinler binbir şekle bürünürken, bu bürünüş

sürekli imge degişimine sebep olur. Özellikle de duyum uyandırıcı kelimelerin
seçilişi

ile daha çok görüntü

uyumlu bir birliktelik adeta
IŞık,

saglanır. Sıfatlar vasıtasıyla
gökkuşagının

renk, ses ve devinimin

( tlraje-nümii ) renklerini sergiler.

şiiri"

La Dans Serpantin ".

meydana getirmekle kalmaz, onda resitalin müzigini de
şiirin

canlandmlan renklerdeki

yalnızca

duyarsınız.

bir tablo

Bu müzik, yani

seslilik özelligini de kelime vezinleri, aruzun müzikalitesi, kafiyelerin

sınılanışı,

ve uyumu zengin kelimelerin

maharetıc kullanılmıştır

seçilişi saglamlştır.

Hatta bunlar, öylesine

ki,

şiir'e,

gözler önünde canlandmlan bir devinimin

senfonisi demek mümkün.

Şiirdc

" M " sessizinin

"Symphonic en M majeur " diye
mısradaki

anılmasına kapı

yaratlıgı

müzik,

şiirin

aralayabilir. ÖZellikle birinci

belirgin, " M " seslerinin bollugu, okuyucuyu, "zulmetler" içinden dogan

balerinlerin

coşku

ve tutku yüklü duygulanna ortak: ederken; kelimeler notalar gibi

ihti7Az etmek-ıc; bale resitali gizemli bir hava içinde zihnimizde canlanmak-ıadır. 5

5 0r. Mehmet Kaplan.La Dans Serpantin' de (Re) ile biten kelimelere dikkat çekerek:
bu konsonun,"bazan çok yavaş, tembel ve zevkperest hareketlere refakat et (igi) ni
vurgular. (Tevfik Fikret ve Şiiri, s.152,Türkiye Yayınevi,İstanbul 1946).
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Hatıranın sürekliliği,

müzikalite ve

gecenin

etkinliği

"mahmür ii

mii:eh/IRr, " "miitelevvin", "miilenevvir", "mü:ehheb ", "mulassavver", "mükevkeb",
"miilevven", "mii:evyen", ""Ullarra", gibi renk ve benzetmelerle
"asltasıyla aynı

renkli gece

zamanda unutulmayacak

Şair'e,

hemen

karşıtı

şaşaalı

bir gece ifade

anlatılırken

edilmiş; yaşanan

düşüncede oluşan

olan ve

bunlar

ebedi bir

bu

sabahı

düşündürmüştür.

Sevinçle karışık coşku ve hüznün bir arada yaşandığı La Dans Serpantin'de,
Endülüs'te Raks

benzerı: adından

ve

dansın

mahiyetinden hareket edilince, mahalli

rengin de yansltıldığı görülür. Öte yandan Tevfik Fikret,
" Mahmur ve

mii:ehlıer, müıelevvin, milıenevvir

BirJecr-i bahfiri gibi ':.ıılmetler içinden
Revvan-ı ıebessüm do,ğuyor;

"

"Ev sihr-i na::.ar-pen'er-i san 'al , mÜlenevvir
Birfecr-i bahari gibi ,;::ulmeller içinden
Doğdun,

yine ,;::ulmellere döııdün; ehediyyen

Fikrimde seher--hi: olacakıır sana düir
Bir levl-i serair;"
mısralarında doğuş

- öıÜm archetype'ne de işaret etmektedir.

La Dans Serpantin ve Endülüs' te Raks, aruzun farklı kalıp ve bahirleriyle6

de yazılmış olsalar yine de dikkat çeken nokta, taktilerinin, aksettiri!en dans ritmine
uygunluğudur.

Otuz yedi

mısradan

meydana gelen La Dans Serpantin'inde "Derken

miilegavyir/ Şeklinde bedidür / Bir lev/-i seriiir ,,7 şeklındckı üç kısa mısraın var
oluş

sebebi de, dansta değişen ritmi vermek içindir.
Endülüs'te Raks'ta

yalnızca sahnede

iiç defa kmnt';::l" tespi ti rakkase

sayısını

iken, La Dans Serpantin'de, biri

başbalerin

Li] , şal, gül ve tek rakkase -"endiiliis

üç olarak da düşündürebilir - söz konusu
olmak üzere yedi balerin

vardır;

"Ey sihr-i na,;::ar- perver-i sanal,müleııevvir
6 La Dans Serpantin: MdGIü ' MelaW' Melailü Ireillün (bahr-i hezec):
Endiilüs'le Raks: Memıü i HliHim MeJaiJü! Fiiilün (bahr-i müziiri).
7 Bu mısralar, Meffilü feoıüı~, kalıbı ile vazılmış.
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/

bunlar,

Birfeer-i bahiiri gibi zulmetler içinden
Doğdun.

yine zulmetlere döndün

..

ifadeleri ile birleştirilince, yedi müzün yerine de konulabilirler.

Kabarık

klasik bale kostümlerinde göz alan renkler ise: her biri bir balerini temsil elmek
üzere,

sarı.

mor, pembe,

yeşil, kırmızı,

mai, Ye mutarra bir zambagın çagnştırdıgı

oluşmuştur. EndÜıüs'te

renk demetinden

Dans Serpantin'de ise bütün bir renk yelpazesi
algılanırsa,

Yahya Kemal'in

adlanıdırılabilir. Tevfik
nüansları

kırmızı

Raks'ta tek renk,

şiirine

vardır.

ve

nüansları,

La

Renkler sembolik anlamda

hakim olan duygu "kösnüllük "diye

Fikret'te ise bu duygu gizlenerek

verilmiştir;

duygunun

söz konusudur ve bunlar, daha mücerret , daha yüce, daha bir

sürekliliğe

yöneliktir.
Bu iki

şiiri çagrIştının

Hatırası'dır. Şiirde
gülüşle

"

mısmı

mü:eyyen "
ihtirasın

bir

başka şiir

de

Ahmet

Haşim'in

bir raks anı söz konusu olmamasına rağmen, "İşveyle, fısıltıya.

ses olarak La Dans Serpantin' deki, "Güllerle.

mısraı

rengi olan
Buseyle

Bir Yaz Gecesi

ile birlikte, Endü1Uste Raks'
kırmızıya

i

da

güneşlerle.

hatırlatır:

emellerle

Kösnüllük Ye

yönelik,

kilitlenmiş ağızlar

Gözler ııeler eyler neler işrap!...
Uçmakta bu ateşli havada
Vuslat demi bir kuş gibi bitap...
dörtıügündeki "Ateşli
bakımından aynı

hava" söz grubu da duygu ve renk

çizgide mutalfta edilebilir.

TeYfik Fikret ,
..........ebediyen
Fikrimde seher-hiz olacakdır sana dair
Bir leyl-iserdir;"
mısralarında ferdi

bir duyuşu sergilerken;

"Gözler kamaştıran şala. meftUn eden güle.
Her kalbi dolduran zile. her sineden: "Ole!
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hatır1atmalar

ıladesınde anlalım

göre Ahmet
k.işılik

Haşim,

..

bulan nrtak dııyuŞ'lın canlandırılıdığı Endülüs'te Raks'a

\ustaı" şiiri

denilcbilecek Bir Ya/. Gecesi

Hatır.ısı'nda ıki

ortak bir dlıyU~{ll ifade etmi~lİr:
i~\'evJe. ftslJııvJa. giiJiişJe
()"",/~ ~ebi

.sevdii

riııe

bihap

Ok/ar gibi .sap/atlllliıda ka/be

Diiş/iikçe .sellfiidaıı vere meh/ap.. ,2

11-LA DANS

SERP ANTiN

MahmOr u mü/ehher,
gıbı

müıelen ın,mütene\ \ir,

Bır fecr-ı

bahari

I.ulmctler ıçinden

Reyyil.n-ı

tebessüm

Bır şckl-ı

'iChilblllr melekler gibi talL

doğuyor; şimdi

muayyen

Derken mütegayyir,
Bın

heyet'c birden

gıri~or ;berk-ı hıramı

Hatreylıyorcnıiir- i

San'at

sarı,

hc\es-diir -I

mor, pcnbe,

Eı\an-ıı.iyaıyyeyc

ye~ıl

Etrafını bırden

kırmııı, maı

bir kudret-! ce\ lan

Bah~cyleyerek, hepsı pcrılcr

MahfI \e sukOnctll

,

gariimı.

gibi mahll

adımlarla şıtabil.n,

sanymlar; n,

scmihı

2 Incelemeye ıabi tutulan şiır: Ahmel Haşım'in Şiirieri 1933, İstanbuL. Senih Lülfi
Küıüphanesi ( (iiıI Saaılerı ve !'ıyiile Ilir arada) : şiirin bütünü burada verilen iki
dörtlüktcn ibarellu; kitaptaki imlasına U) gun yazılmıştır,
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Bir tOde -i
Lerz.an ii
Tenvır

ezhfir-ı

perişan

muha))'el gibi lerzan,

dönüyor... Bir şeb-i safi.

ediyor sanki bir avıze-i faksan.

Ba'zan sönecekmiş,bitecekmiş gibi naçar,
Meyyal-i tefekkür, miitereddit, süzülürken
Bir darbe-i
Tecdıd-i

şeh-bill

ile bir hamlede, birden

hayat eyleyerek, aşk-ı füsOnkar
Şeldinde bedıdar,

Bin

şi'r

ile

ıehziz

eyliyor kalb ü hayali

Her cilve-i nazendesi, her cünbüş-i bali.
Baz'an kocaman bir kelebektir ki müzehheb
Pervaz-ı hamOşUnesi

birlik1c sürülder

Enzfir-ııemaşanızı; baz'an

de mularril

Bir zambaka benzer ki değildir mülasavver

Bir

mislıni

görmek

şu tabıatda;

mükcvkeb,

Tiraje - nümii... Hem bu güzellilde beraber
Yapraklarının Icrziş-i

mestindc hüveyda

Bir çehre-i pür -va'd-i emel, çehre-i dilber.

Ey s!hr-i nazar -pervcr-i san 'at, mütenevvir

Bir fecr - i bahiiri gibi zulmetler içinden
Do~dun,

yine zulmetlerc döndün; ebediyyen

Fikrimde seher - hil.olacakdır sanadfur
Bir leyl-i seriiir;
Bir leyl-i serillr ki bütün

şUh-

u mülevven

GülIerle, güneşlerle,emellerle müzeyyen! ..

TEVFiK FiKREr
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YILANDANSI
Uykulu, \e

çıçckli,

Bir baha tanı gibi

rcnkli \'e

karanlıklar

ışıklı,

içindcn

Gülumseyerek doğuyor; şimdi beliren
Bir bulut biçimindc melekler gibi uçuyor
Derken dcğişiyor,
Bin

kılığa

birden giriyor,

Kamaştırıyar aşka

istckli gözlcri.

Sanat san, mor, pembe,
Işıklı

salınışının şimşeği

kırmili,

mm'i

renklere bir dolaşma gücü \'eriyor;

Hepsi de periler gibi gizli,
Gizli Ye scsiz adımlarla koşuyor

Bırden sarıyar çcnesini.

O isc gökteki

Ve hayaldcki bır çiçck yığını gibi titrek,

Titrek \c bitkin dönüyor...Duru bir gcccyi
Sanki bir aVİ/.c aydınlatıyor, sallanarak

Bazan

sönccekmış, bitccekmiş

Dtişüntiynımuş

Bır

gibi

umarsız,

gi bi karasl/, sULultirken

kanat tüyünUn

dokunuşuyla

birdcn

Yeniden canlanara\..:, buy ülcycn bir aşk
Gibi ortaya çıkarak,
Bin

şiirle

titriyor kalbi YC hayali

Hcr kanat çırpması, hcr na/lı cıhesİ.

Bazan kocaman
Sessizce

uçuşu

yıldızlı

bir kelebek gibi

birlikte sürUkler
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Bakan gözlcrinizi; bazan da körpe
Bir wrnbağa renzer ki elde değildir

Bir eşini daha görmek şu dogada; yıldızı i
Bir ebernkuşağı sanki... Üstclik, bu güzellikle
Görülür yapmklarının baygın titreyişinde
Umudun vaad dolu yüzü, güzel yüzü.

Ey

sanatın

gözü

okşayan

Bir bahar sabahı gibi

büyüsü, aydınlık

karanlıklar

içinden

Dogdun , yine karanlıklara döndün; sonsuza dek
Düşüncemde sabahı getireceı..."tir sana ilişkin

Bir sırlar gecesi
Bir sırlar gecesi ki, bütün klVıdk ve renkli
Güllerle,

güneşlerle,

isteklerle

bezenmiş! ..

( B~ dile çwi.n~n: ,..llsı.m Bezi.n::i.)
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