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Sapmalar, şair ve yazarların dili etkili hale getirmek için başvurduğu yollardan biridir.
Çağdaş İran şiirinde Nîmâ Yûşic'in öncülük ettiği “şi r nov” (yeni şiir) akımı ile birlikte
şairler ölçünlü dilin dışına çıkmış ve dile hâkim olan kurallarda birtakım değişikliklerde
bulunmuşlardır. Şairlerin dili alışılmışın dışında kullanmaları şiirlerinde sözcüksel,
anlamsal, biçimbilimsel, sözdizimsel ve yazımsal sapmalara sebep olmuştur. Çağdaş
İran şiirinin gelişmesine öncülük eden ve önemli temsilcileri kabul edilen şairlerin
şiirlerinde birçok sapma türü görülmektedir. Bu çalışmada çağdaş İran şiirinin gelişimi
hakkında bilgi verildikten sonra önde gelen şairlerin şiirlerindeki sapma türleri tespit
edilerek örneklenmiş ve bu sapmaların şiirlerine olan etkileri değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Şiirlerde rastladığımız sapmalar anlamsal/alışılmamış bağdaştırmalar,
biçimbilimsel, sözdizimsel ve yazımsal sapmalar başlıkları altında incelenmiştir.
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Abstract
Deviations are one of the ways that poets and writers apply to make the language
effective. In the contemporary Iranian poetry, along with the innovation movements led by
Nima Yooshij, poets went beyond the measured language and made some changes in the
rules that dominated the language. The use of poets' unorthodox language has led to
lexical, semantic, morphological, syntactic and orthographical deviations in their poems.
Many deviations are seen in the poems of the poets who pioneered the development of
contemporary Iranian poetry and accepted important representatives. In this article, after
giving information about the development of contemporary Iranian poetry, the types of
deviations in poems written by prominent poets have been identied and sampled, and
the effects of these deviations on their poems have been evaluated. The deviations we
encountered in the poems were examined under semantic/unusual connotations,
morphological, syntactic and orthographical deviations.

Giriş
İran'da meşrutiyet hareketinin sona ermesi ve Pehlevî dönemine geçilmesi ile
birlikte şiirde yenilik hareketleri hız kazanmıştır. Meşrutiyet döneminde şairler
kaside, gazel ve mesnevi gibi klâsik şiir kalıplarından faydalanarak dönemin siyasi,
toplumsal ve kültürel durumunu yansıtan şiirler kaleme almışlardır. Bu dönemde
şiir, şairler tarafından daha çok bir propaganda aracı olarak görülmüştür. Bu yüzden
yaptıkları değişiklikler konu ve dildeki sadeleşme ile sınırlı kalmıştır. Yaşanan siyasi
olaylarla birlikte şiirin içeriğinde ve yapısında değişikliklere gidilmiştir. Siyasi ve
vatan konulu şiirlerin yerini toplumsal ve eleştirel tarzda yazılmış şiirler almıştır.
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O zamana kadar kullanılan klâsik şiir kalıplarının geliştirilmesiyle birlikte çaharpâre ve yeni gazel ortaya çıkmıştır. Nîmâ Yûşîc (1897-1960)’in öncülük ettiği bu
yenileşme hareketleri sonucunda “şiʻr nov” (yeni şiir) denilen bir akım başlamıştır.
Bu yenilikçi akım dilin, düşüncenin ve içeriğin dokusunda kendini göstermiştir
(Hukûkî, Edebiyât-i İmrûz-i İrân 448).
Bu dönemde şairler iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup, klâsik dönem
şairlerinin üslubunun dışına çıkmak istemeyen ve edebî geleneklere bağlı kalan
muhafazakârlardan oluşmaktadır. Bu gelenekçi grubun savunduğu neoklâsik şiir,
kalıp açısından geçmişteki şiirle herhangi bir farklılık göstermemektedir. Şiirlerde
kaside, gazel, kıta ve mesnevi gibi klâsik şiir kalıplarından faydalanılsa da içerik ve
konu açısından yenilikler görülmektedir (Hukûkî, Edebiyât-i İmrûz-i İrân 390).
Yenilikçilerden oluşan ikinci grup ise klâsik dönem Fars edebiyatında birtakım
değişiklikler yapma ve edebiyata yeni bir soluk kazandırma taraftarıdır. Yeni şiir
kalıp, içerik, dil ve anlatım tarzı bakımından klâsik şiirle farklılık göstermektedir
(Hukûkî, Edebiyât-i İmrûz-i İrân 402).
Nîmâ’ya göre değişim kavramı üç temel biçimde göze çarpar:
1. İçerik açısından değişim: Nîmâ, şiiri bir tür yaşam olarak görür. Ona
göre, şair yaşadığı dönemin özelliklerini taşıyan, toplumun değer yargılarını
şiirlerine yansıtan, deyiş yerindeyse “zamanının adamı” olan kişidir. Bundan dolayı
Nîmâ, yaşadığı dönemde kaleme alınan şiirlerin toplumsal içeriğe sahip olmasını
önermektedir.
2. Zihinsel açıdan değişim: Şair, nesnel gerçekleri araştırmada şiirin öznel
boyutuna ulaşmalıdır. Yani şair, şiirini yazarken olayları duyarak değil, görerek ve
gözlemleyerek kaleme almalıdır. Nîmâ’ya göre, sanatçı şiirlerinde soyut ve
basmakalıp betimlemeler yerine özgün ve somut betimlemelere yer vermelidir.
Kalıplaşmış şekillerden ve alışılagelmiş kavramlardan uzak durmalıdır.
3. Biçim açısından değişim: İçerik ve şairane bakış açısının yanında kalıp
ve şekilde de kavramla eş zamanlı bir değişim meydana gelmelidir. Bu değişim
vezinlerin

değişmesi,

dizelerin

birbirinden

farklı

ölçülerde

olmaları,

kafiye

zorunluluğunun bulunmaması yönünde gerçekleşmelidir. Bununla birlikte Nîmâ,
şiirde vezin ve kafiyeyi tümüyle yok saymamaktadır. Şiirin içeriğinin onun dış
görüntüsünü şekillendirdiğini düşünmekte ve kafiye için “konunun zili” ifadesini
kullanmaktadır. Hatta kafiyesiz şiiri “kemiksiz insan” a benzetmektedir (Yâhakkî
99-100). Ancak Nîmâ, kafiyenin şiirin doğal akışı içerisinde oluşmasını, şairin
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duygu ve düşünce dünyasını sınırlandırmaması gerektiğini düşünmekte, şiirde
kafiyeyi rolü ve görevinden dolayı kullanmaktadır. Bu sebeple bazı dizelerde
kafiyeye ihtiyaç duyulurken bazı dizelerde duyulmayabilir (Kırlangıç, Meşrutiyetten
Cumhuriyete İran Şiiri 27).
Nîmâ klâsik şiir ve edebî dildeki alışılmış kullanımlardan kaçınarak şiiri nesir
tarzına yaklaştırmıştır. Böylece şiir dilini kuru ve durağan anlatım tarzından
uzaklaştırarak günümüz insanının düşünce ve bakış açısıyla uyumlu hale
getirmiştir (Rûzbih 71).
“Nîmâî şiir” ya da “şiʻr-i âzâd” (serbest şiir) gelenekçi şiir çevreleri tarafından
birtakım saldırılara maruz kalmasına rağmen yenilikçi şairlerin büyük ilgisiyle
karşılaşmıştır (Kırlangıç, Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri 26). İlk yeni şiir
denemesi Gorâb olan Nîmâ, Ahmed Şâmlû (1925-2000), Mehdî Ehavân Sâlis (19281991), Sohrâb Sipihrî (1928-1980), Nâdir Nâdirpûr (1929-2000), Menûçehr Âteşî
(1931-2005), Nusret Rahmânî (1929-2000), Menûçehr Şeybânî (1924-1991),
Siyâvuş Kisrâyî (1926-1995) ve Furûğ Ferruhzâd (1935-1967) gibi önemli şairleri
peşinden sürüklemiştir.
İran şiirinde yenilik arayışları devam ederken Nîmâî tarzda şiirler kaleme alan
Ahmed Şâmlû şiʻr-i sepîd denilen yeni bir akıma öncülük etmiştir. Şiʻr-i sepîd ya da
şiʻr-i mensûr “kelimelerin musikisine dayanan ve kendine özgü esnek kuralları
bulunan bir şiir” olarak tanımlanmaktadır (Kırlangıç, Meşrutiyetten Cumhuriyete
İran Şiiri 28). Ahmed Şâmlû şiʻr-i sepîd için şu sözleri dile getirmektedir: “Şiʻr-i
sepîd, vezin ve kafiyeye ihtiyaç duyar ya da duymaz; ama onlardan yoksundur belki
de yoksun kalmayabilir. Fakat ihtiyaç duymuyor gibi görünür…” Bunun yanında
şiʻr-i sepîd için “şiir suretine bürünmek istemeyen şiir” ifadesini kullanmaktadır
(Kedkenî, Bâ Çerâğ u Âyine 280).
Şiʻr-i sepîdin yanında Fransız sineması yeni dalga akımının etkisiyle Ahmed
Rızâ Ahmedî (1940- ) ve Pervîz Dâryûş (1923-2001) gibi genç şairler tarafından
movc-i nov (yeni dalga) denilen şiirde yeni bir eğilim ortaya çıkmıştır. Movc-i nov
(yeni dalga) aruzdan tamamen bağımsız ve vezinsiz şiirdir. Bu akımın öncüleri şiirin
yapısında değişiklik yapma arayışına girmişlerdir. Şiirin doğal seyrinden çıkarak
zihinden uzak kavramlar, ölçüsüz betimlemeler, birbiriyle alakasız imgelere
yönelmiş ve dilbilgisi kurallarını hiçe saymışlardır (Teslîmî 164).
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ÇAĞDAŞ İRAN ŞİİRİNDE SAPMALAR
Edebî metinlerde, özellikle şiirde dili seçkin hale getirmenin en etkili
yollarından biri olan sapma “gerek sözcüklerin ses ve biçim özelliklerinde, gerek dilin
sözdizimi

açısından

niteliklerinde

bilinçli

olarak

değişikliklere

gitme,

dilde

bulunmayan yeni sözcük ve anlatım biçimlerini kullanma eğilimi” olarak tanımlanır
(Aksan 165). Ölçünlü dili şiir diline yaklaştıran sapmaların, şiirdeki işlevini
Erdoğan Kul “şiir dilini büyük ölçüde geliştirir, zenginleştirir, ayrıksılaştırır, kendine
özgüleştirir” şeklinde değerlendirmektedir (Kul 374).
Çağdaş İran şiirinin gelişmesine öncülük eden şairler neredeyse tüm sapma
türlerini içeren şiirler yazmışlardır. Nîma Yûşic, Ahmed Şâmlû, Mehdî Ehavân Sâlis,
Nâdir Nâdirpûr, Furûğ Ferrûhzâd, Menûçehr Âteşî, Sohrâb Sipihrî, Hûşeng İrânî
(1925-1973), akademik çalışmaları yanında şairliği de olan Şefî’i Kedkenî (1939- )
gibi şairlerin şiirlerinde önemli ölçüde sapmalara rastlanmaktadır.
Sözcüksel Sapmalar
Sözcüksel sapma “dilde var olan kök ve ek biçimbirimlerin yeni birleşimler
içinde

yeni

öğelerin

türetilmesinde

kullanılması

göstergelerden yararlanılmasıdır” (Aksan

166).

böylece

Şairler

dilde

bulunmayan

sözcüklerin yapısında

birtakım değişiklikler yaparak ve dilin söz varlığında bulunan sözcüklerden
yararlanarak yeni ve özgün sözcükler türetmişlerdir. Ölçünlü dilin dışına çıkarak
türettikleri bu sözcükler, anlamı daha etkili kılarken zamanla kanıksanarak dilin
zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.
Nîmâ Yuşîc “sözcüklerin kendiliğinden gelen bir şiirselliğe sahip olmadığını,
şairin, sözcükleri kullanmadaki ustalığı ile şiirsellik kazanacağı” düşüncesiyle dilin
imkânlarından faydalanarak yeni sözcükler türetmiştir (Alîpûr 210). Ona göre; “şair
bazı zamanlarda sözcüklerin dizginini eline alarak sözcükleri esnetmelidir” (Yûşîc
75).

Bu düşünceden hareketle Nîmâ, Farsçadaki ( ﺧﻨﺪﯾﺪنgülmek) fiilini ﺑﺴﺘﻦ

(kapatmak,

bağlamak)

fiiliyle

bir

araya

getirerek

gülmek

anlamını

dilde

bulunmayan ( ﺧﻨﺪه ﺑﺴﺘﻦgülmek) bileşik fiili ile vermiştir:
 روﯾﺪ،آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺪ
از ﻧﻢ اﺑﺮ اﮔﺮ ﭼﮫ ﺳﯿﺮآب
ﺧﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﻨﺪد در ﭼﮭﺮهی ﺷﺐ
(" "ﮐﯿﻨﮫی ﺷﺐ،( )ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞMîrhâdî 151).
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Şefi’i Kedkenî

( واجhece) ve ( ﻣﻮجdalga) sözcüklerini bir araya getirerek

Farsçanın söz varlığında bulunmayan ( واﺟﻤﻮجhece dalgası) sözcüğünü türetmiştir:
و ﻣﻦ طﻨﯿﻦ ﭘﻮﯾﮫ و ﭘﺮواز و ﭘﻨﺠﮫ را
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﺟﺎری
در واﺟﻤﻮج ھﺎﯾﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
(" "ھﻮﯾﺖ ﺟﺎری،( )ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽÂbbâsî 378).
Mehdî Ehavân Sâlis ( ﺧﻔﺘﻦuyumak) fiilinden Farsçada kullanılan, mastarı دﯾﺪن
olan ( دﯾﺪارgörüşme) ve mastarı ﮔﻔﺘﻦ

olan ( ﮔﻔﺘﺎرsöz, söyleşi) gibi sözcüklerden

örnekseme yoluyla ( ﺧﻔﺘﺎرuyku) sözcüğünü türetmiştir:
ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺖ از ﺷﺐ دو ﮐﻮﺗﮫ ﭘﺎس
ﺑﺎﻧﮓ طﺒﻞ ﭘﺎﺳﺪاران رﻓﺖ ﺗﺎ ھﺮ ﺳﻮ
 ﻣﺎ ﺑﯿﺪار، »ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ:ﮐﮫ
ﺧﺮم و آﺳﻮدﺗﺎن ﺧﻔﺘﺎر
(" "از اﯾﻦ اوﺳﺘﺎ،( )ﻣﮭﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚHukûkî, Şi‘r-i Zemân-i Mâ 155).
Farsçada yer yapım eki olan  ﺳﺘﺎنson ekiyle ( ﮐﻮھﺴﺘﺎنdağlık), ( ﮔﻠﺴﺘﺎنgül bahçesi)
sözcüklerinden örnekseme yaparak ( ھﯿﭽﺴﺘﺎنhiç yeri) sözcüğünü türetmiştir:
، ﮐﺠﺎﺳﺖ،ھﺎن
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺮن؟
ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ؟
...ﺗﺎ ﮐﮫ ھﯿﭽﺴﺘﺎنش ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ
(" "آﺧﺮ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ،( )ﻣﮭﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚHukûkî, Şi‘r-i Zemân-i Mâ 118).
Benzer bir türetme örneğini Furûğ Ferruhzâd’ın şiirinde de görmekteyiz.
Ferruhzâd Farsçadaki diğer bir yer yapım eki olan  زارson ekiyle ( ﮔﻠﺰارgül bahçesi),
( ﻻﻟﮫزارlale bahçesi) sözcüklerinden örnekseme yaparak ( ﻣﺮﮔﺰارölüm bahçesi)
sözcüğünü türetmiştir:
رﻓﺖ و در ﻣﻦ ﻣﺮﮔﺰاری ﮐﮭﻨﮫ ﯾﺎﻓﺖ
ھﺴﺘﯿﻢ را اﻧﺘﻈﺎری ﮐﮭﻨﮫ ﯾﺎﻓﺖ
آن ﺑﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪ و ﺗﻨﮭﺎﺋﯿﻢ را
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ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻘﻮاﺋﯿﻢ را
(" "ﻣﺮداب،( )ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰادFerrûhzâd 251).
Nâdir Nâdirpûr ( ﺧﺪاAllah) sözcüğüne اﻧﮫ- son eki getirerek Farsçada kullanılan
( روزاﻧﮫgünlük), ( ﭘﺴﺮاﻧﮫçocukça, çocuk gibi) gibi sözcüklerden örnekseme yoluyla ﺧﺪاﯾﺎﻧﮫ
(Allah gibi) sözcüğünü türetmiştir:
ﺑﮭﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ از وﺣﺸﺖ ﺑﯿﺪاری
دم اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از زھﺮ ﻣﻼﻟﺖ را
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺮ ﺗﻨﮫی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮود آری
ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﻮاب ﺧﺪاﯾﺎﻧﮫ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد
(" "زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن،( )ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮرNâdirpûr 953).
Menûçehr Âteşî ( ﺷﮭﺪbal) sözcüğüne  ﻧﺎکson eki getirerek Farsçada kullanılan
( ﺧﻄﺮﻧﺎکtehlikeli)، ( طﺮﺑﻨﺎکneşeli, sevinçli) gibi sözcüklerden örnekseme yoluyla ﺷﮭﺪﻧﺎک
(ballı) sözcüğünü türetmiştir:
ﺑﯽ ﺳﺮود طﺮﺑﻨﺎک ﻣﺮﻏﯽ

ﮐﺰ ﮔﻠﻮی ﺗﺮش ﺟﻮﺷﺪ آھﻨﮓ
ﻣﺮﺗﻊ ﺷﮭﺪﻧﺎک ﻣﮕﺴﮭﺎﺳﺖ
 ﺑﮫ ھﺮ ﻧﻘﺶ و ھﺮ رﻧﮓ،ﺑﺎغ ﻗﺎﻟﯽ
(" "آھﻨﮓ دﯾﮕﺮ،( )ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ آﺗﺸﯽÂteşî 90).
Benzer bir örneği Furûğ Ferrûhzâd’ın şiirinde de görmekteyiz. Furûğ رﺧﻮت
(tembel, uyuşuk) sözcüğüne  ﻧﺎکson eki getirerek ( رﺧﻮﺗﻨﺎکrehavete kapılmış)
sözcüğünü türetmiştir:
ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ
 رﺧﻮﺗﻨﺎک،ﺑﺎ ﻧﻔﺴﮭﺎی ﭘﯿﭽﮑﮭﺎﯾﺶ
... ﭼﻮن ﻧﯽ ﻧﯽ ﭼﺸﻢ،ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﺎﻧﺶ روﺷﻦ
(" "در ﻏﺮوب ادﺑﯽ،( )ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰادFerrûhzâd 248).
Menûçehr Âteşî ( ﭘﺎﺋﯿﺰsonbahar) sözcüğüne ( ﭘﻮﺷﯿﺪنgiymek) mastarının geniş
zaman kökünü getirerek ( ﭘﺎﺋﯿﺰﭘﻮشsonbahara bürünen) sözcüğünü türetmiştir:
!آﻧﮏ
 ﻣﺮدان،ﭘﺎﺋﯿﺰﭘﻮش
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ﺑﯽ ﺧﺸﻢ و ﻋﺘﺎﺑﯽ
(" "ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﮑﺎوک،( )ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ آﺗﺸﯽÂteşî 263).
Menûçehr Âteşî, başka bir şiirinde ﺧﻮن

(kan) ve ( ﺑﻮﺳﮫöpücük) sözcüklerini bir

araya getirerek ( ﺧﻮﻧﺒﻮﺳﮫkan öpücüğü) şeklinde yeni bir sözcük türetmiştir:
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﯽ

و ﻣﯽ ﺳﺮاﺋﯽ اﯾﺜﺎر را
!ﺑﺎ واژه ھﺎی زﺧﻤﯽ ﺧﻮﻧﺒﻮﺳﮫ ھﺎی ﺧﻄﺮ
(" "وﺻﻒ ﮔﻞ ﺳﻮری،( ) ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ آﺗﺸﯽÂteşî 314).
Nurullah Çetin sözcüksel sapma türleri içerisinde uydurma kelimelerden söz
etmekte ve şairin bu sözcüklere yönelişini “şair duygu ve düşüncelerini mevcut
kelimelerin ifade edemediğine inanır” şeklinde açıklamaktadır (Çetin 175). Hûşeng
İrânî ( ﮐﺒﻮدmavi) adlı şiirinde anlamsız seslere ve sözcüklere yer vermektedir:

ﮐﻮﻣﺒﺎدوو
ﮐﻮﻣﺒﺎدوو
 ھﻮررھﺎ...ھﻮررھﺎ
ﺟﯽ ﺟﻮﻟﯽ ﺟﻮﺟﯽ ﻟﯽ ﻣﺎﯾﺎﻧﺪوو
(" "ﺑﻨﻔﺶ ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی،( )ھﻮﺷﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽLengerûdî, Târîh-i Tahlîlî-i Şi‘r Nov. C. I 463).
Yazımsal Sapmalar
Yazımsal sapmalar “şiirin yazı düzeninde olan değişiklikler bu tür sapmaları
içermektedir. Dizeler içindeki sözcüklerin arasındaki olağandışı boşluklar ve bazen
dizeler arasındaki olağan olmayan sıralamalar da yazı düzeni sapmalarını belirtir”
(Özünlü 142-143). Çağdaş İran şairleri şiirde yenilik arayışlarını yazı düzeninde de
sürdürmüşlerdir. Farsçada özel isimleri büyük harfle yazma, özel isimlere gelen
ekleri kesme işareti ile ayırma gibi kurallar olmadığı için yazımsal sapmalar
genellikle dizeleri farklı şekillerde oluşturma, sözcükleri ve harfleri ayrı yazma
şeklinde görülmektedir.
Fars yazı sistemi sağdan sola yaslı bir biçimde yazılmaktadır. Ancak Huşeng
İrânî

dizelerini

Fars

yazı

sisteminin

aksine

düzenlemiştir:
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ﮐﻮرۀ ﻣﻨﺘﻈﺮ
زﯾﺮ اﯾﻦ آراﻣﺶ ﺷﮑﻨﻨﺪه
ﭘﺘﮏھﺎی ﻋﺼﯿﺎن را ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ ﮐﻦ
و ﭼﺸﻢ ﺷﻌﻠﮫورت را
.آن ﭼﺸﻤﯽ ﮐﮫ ﭘﺴﺘﯽ ھﺎ و رﯾﺎھﺎ را ﻓﺎش ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ
(" "ﮐﺎﺳﺎﻧﺪرا،( )ھﻮﺷﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽLengerûdî, Târîh-i Tahlîlî-i Şi‘r Nov. C. I 501).
Hûşeng

İrânî

anlamsız

seslere

yer

verdiği

dizeleri

dörtgen

şeklinde

düzenlemiştir. İrânî bilinçli yaptığı bu hareketle şiiriyle ilk kez karşılaşan
okuyucuya şiiri okumadan özgün ve sıra dışı bir şair olduğunu göstermek istemiş
olabilir.
.آ
 ﯾﺎ،آ
»آ« ﺑﻮن ﻧﺎ
 دﯾﮋ داھﺎ، ﺗﯿﻦ ﺗﺎھﺎ، آ اوﻣﺎن،آ اوم
 ھﺎ:ﻣﯿﮕﻦ ﺗﺎ اودان
 ھﺎ:ھﻮ ﻣﺎ ھﻮن
 ھﺎ:ﯾﻨﺪو
.ھﺎ
("Unio mystica" ،( )ھﻮﺷﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽLengerûdî, Târîh-i Tahlîlî-i Şi‘r Nov. C.I 537).
Yazımsal sapmalar şairin duygu ve düşüncelerini aktarmada önemli bir rol
oynamaktadır. Nusret Rahmânî ( ھﺮﮔﺰasla, hiçbir zaman) sözcüğünün harflerini her
dizede

ayrı

ayrı

yazarak

“asla”

nın

acımasız

kesinliğini

ve

üzüntüsünü

vurgulamaktadır:
!ھﺮﮔﺰ
ھﺮﮔﺰ ﭼﮫ ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ
در ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽ ﭘﺮورد
...ه
...ر
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...گ
...ز
(" "داس ﮐﻨﺪ،( )ﻧﺼﺮت رﺣﻤﺎﻧﯽŞerîfî 195).
İsmâîl Şâhrûdî sözcüğün bir parçasını bir dizede diğer parçasını da başka bir
dizede getirerek alışılmışın dışında bir kullanımda bulunmuş ve anlatımını görsel
olarak da güçlendirmiştir:
دﯾﮕﺮ
ﻣﻦ
ﺑﺎور ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد
ﺧﺮ طﻮ
ﻣﻔﯿﻞ
و ﭘﺎ
ﻧﺪو
ل ﺳﺎﻋﺖ را؛
ﭼﻮن
آن
آﺑﺮوی
آﺑﻨﺒﺎت ﺳﺎﻋﺘﯽھﺎی ﻗﻨﺎد
رﯾﺨﺘﮫ
و اﯾﻦ
ھﻨﻮز
دﻧﺒﺎ
ﻟﮫی ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ
ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ
ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ ﺗﯿﮏ ﺗﮏ
(" "ﺷﻌﺮ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن،( )اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﺎھﺮودیLengerûdî, Târîh-i Tahlîlî-i Şi‘r Nov. C. III 461).
Şefîʻî Kedkenî şiirinde geçen sayıları yazı yerine rakamla göstermeyi tercih
etmiş, böylece dalgalara hücum eden balıkçıl kuşlarını yedi rakamıyla ifade
etmiştir:

282

Melek GEDİK

DTCF Dergisi 59.1(2019): 274-295

و ﻣﺮﻏﮑﺎن ﭼﯿﺮۀ ﻣﺎھﯽ ﺧﻮار
 و۷۷
و۷
،۷ ﻓﺮاوان
در اﻧﺘﺸﺎر ھﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ
(" "ھﻮﯾﺖ ﺟﺎری،( )ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽÂbbâsî 378).
1. Biçimbilimsel Sapmalar
Doğan Aksan’a göre “kimi sanatçılar ortak dilin belli, kalıplaşmış eylem
çekimlerinde, sözcüklerin başka sözcüklerle bağdaştırılmasında bilinçli değişikliklere
gitmekte, bir çeşit özgürlük yaratma ve beklenmeyen kullanımlardan yararlanmayı
denemektedirler” (Aksan 173). Çağdaş İran şairlerinin şiirlerinde rastlanan bazı
biçimbilimsel

sapmalar

tamamen

özgün

olmayarak

klâsik

şiirlerde

de

görülmektedir.
Farsçada gelecek zaman fiil çekim görünümü ( ﺧﻮاﺳﺘﻦistemek) yardımcı fiilinin
geniş zaman çekiminin sonuna temel fiilin geçmiş zaman gövdesi getirilerek elde
edilmektedir. Gelecek zaman olumsuz fiil görünümünde ise ( ﺧﻮاﺳﺘﻦistemek) yardımcı
fiilinin geniş zaman çekimi olan  ﺧﻮاهbiçimine Farsçada olumsuzluk eki olan ( )نbiçim
birimi getirilerek fiil olumsuz hale getirilmektedir. Menûçehr Âteşî, olumsuzluk eki
olan ( )نbiçim birimini temel fiile getirerek alışılmışın dışında bir kullanımda
bulunmuştur:
!اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ وﺣﺸﯽ
آن ﺗﯿﻐﮭﺎی ﻣﯿﻮهاﺷﺎن ﻗﻠﺒﮭﺎی ﮔﺮم
 از آﺳﺘﯿﻦ ﻣﻦ،دﯾﮕﺮ ﻧﺮﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ
 ﻣﺎده آھﻮان،آن دﺧﺘﺮان ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن
 ﺑﺮ ﺗﺮک زﯾﻦ ﻣﻦ،دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﯽ
(" ﭘﯿﻤﺎنھﺎ، ﺑﻮﺳﮫھﺎ، "ﺧﻨﺠﺮھﺎ،( )ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ آﺗﺸﯽÂteşî 73).
Nîmâ Yuşic ( ﺧﻮاﺳﺘﻦistemek) yardımcı fiilinin geniş zaman çekiminin sonuna
temel fiilin mastar şeklini getirmiştir:
ﺑﺎران روﺷﻨﯽ
.ﻣﺎﻧﻨﺪهی ﺗﮕﺮگ
و ﻗﺼﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺸﮑﺮ ﻏﻢ
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ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪن ﺑﺪل
.ﺑﺎ ﻗﺼﮫھﺎی ﺧﺸﻢ
(" "ﻧﺎﻗﻮس،( )ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞMîrhâdî 215).
Huşeng Îrânî zarf olan ( ھﺮﮔﺰasla, hiçbir zaman) sözcüğüne ( )ھﺎçoğul ekini
getirmiştir:
، ﻧﻮﺑﺎﻧﺎاو،اﻓﺴﻮس ﺑﺮ ﺗﻮ
:ای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای دﻟﯿﺮ
ﺷﮑﻮه ﮔﻤﺸﺪه ات در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺮﮔﺰ ھﺎ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ
.و آن ﻋﺼﯿﺎن ﭘﺮ ﺷﻮر رو ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ
(" "ﻧﻮﺑﺎﻧﺎاو،( )ھﻮﺷﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽLengerûdî, Târîh-i Tahlîlî-i Şi‘r Nov. C. III 539).
Mehdî Ehavân Sâlis ise ( )ھﺎçoğul ekini Farsçadaki ( ھﺮ ﭼﮫher ne kadar) belgisiz
sıfatına getirerek kullanmıştır:
آه ﮔﻮﯾﯽ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را
... ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ،ھﺮﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ
("... "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،( )ﻣﮭﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚSâlis, Se Kitâb 191).
Mehdî Ehavân Sâlis olumsuzluk bildiren ( )نharfine şahıs zamir eki getirerek
alışılmışın dışında bir kullanımda bulunmuştur. Bu tür sapmalara klâsik edebî
metinlerde de sıklıkla rastlanmaktadır:
،ﺳﭙﺮده ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ دل
،ﻧﮫش از آﺳﻮدﮔﯽ آراﻣﺸﯽ ﺣﺎﺻﻞ
.ﻧﮫش از ﭘﯿﻤﻮدن درﯾﺎ و ﮐﻮه و دﺷﺖ و داﻣﺎﻧﮭﺎ
(" "ﻗﺼﮥ ﺷﮭﺮ ﺳﻨﮕﺴﺘﺎن،( )ﻣﮭﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚSâlis, Ez În Âvestâ 16).
Farsçada üstünlük sıfatı, daha anlamını veren  ﺗﺮson ekiyle yapılmaktadır.
Mehdî Ehavân Sâlis anlamı vurgulamak için sıfata getirilen  ﺗﺮson ekini isme
getirerek biçimbilimsel sapmaya yol açmıştır:
، آن زن ﮐﮫ زاﺋﯿﺪ طﻔﻞ ﺧﺪا را،ﻣﺮﯾﻢﺗﺮ از ﻣﺮﯾﻢ
. ﭘﺎک و ﺑﺰرگ و ﻧﺠﯿﺒﯽ،ﭘﺎﮐﯽ ﺗﻮ
(" "در ﺣﯿﺎط ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎﯾﯿﺰ در زﻧﺪان،)ﻣﮭﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ
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Ahmed Şâmlû yukarıdaki örneğe benzer şekilde  ﺗﺮson ekini fiile getirerek
alışılmışın dışında bir kullanımda bulunmuştur:
آن ﮐﮫ ﺷﺪ
ﺑﺎری
.از ﺷﺪنﺗﺮ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ
(" "ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻣﺎھﺎن،( )اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮŞâmlû 1032).
Furûğ Ferruhzâd ( ﺣﺬر ﮐﺮدنkorkmak, ürkmek) fiilini şiirinde çekimlemeden
mastar haliyle kullanmıştır.
از ﺳﯿﺎھﯽ ﭼﺮا ﺣﺬر ﮐﺮدن

ﺷﺐ ﭘﺮ از ﻗﻄﺮه ھﺎی اﻟﻤﺎس اﺳﺖ

(" "دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ،( )ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰادFerrûhzâd 83).
2. Sözdizimsel Sapmalar
Bu sapma türü “şiir dilindeki dilbilgisi ve sözdizim kurallarına aykırı
kullanımlar olarak tanımlanabilir” (Toklu 39). İranlı akademisyen ve aynı zamanda
şair olan Şefîʻî Kedkenî’ye göre; “her dilin dilbilgisine ait imkanları oldukça sınırlı
olduğu için en zor sapma türü sözdizimsel sapmalardır” (Kedkenî, Mûsîkî-i Şi‘r 30).
Bununla birlikte gramer açısından dile müdahale Nîmâî

şiirin öne çıkan

özelliklerindendir (Kırlangıç, “İran Şiirinde Bir Yenilikçi: Nîmâ Yûşic” 111).
Çağdaş İran şiirindeki sözdizimsel sapmalar genellikle sıfat tamlamasındaki
tamlayan ve tamlanan unsurlarının yer değiştirmesi şeklindedir.
Farsça söz dizimi kurallarına göre sıfat tamlaması grubu oluşturulurken, önce
isim (tamlanan) daha sonra sıfat (tamlayan) yer almaktadır. Nîmâ, sıfatı ()روﺷﻦ
nitelediği addan ( )روزönce yazarak sözdizimine aykırı bir kullanımda bulunmuştur:
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺐ
.ﭼﯿﺰی ﺑﻐﯿﺮ روﺷﻦ روز ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
(" "ﺷﻌﺮ ﻣﻦ،( )ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞMîrhâdî 82) .
Nîmâ, sıfat tamlamasının parçaları olan tamlayan ( )ﺑﺎراﻧﯽve tamlanan ()ﺷﺒﯽ
arasına cümle getirmiştir:

!و درون دردﻧﺎک ﻣﻦ ز دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﮫ زﺧﻢ ﻣﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘُﺮ
ھﯿﭻ آواﯾﯽ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ از آن ﻣﺮدی ﮐﮫ در آن ﭘﻨﺠﺮه ھﺮ روز
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.ﭼﺸﻢ در راه ﺷﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺸﺐ ﺑﻮد ﺑﺎراﻧﯽ
(" "ﺷﮭﺮ ﺷﺐ و ﺷﮭﺮ ﺻﺒﺢ،( )ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞMîrhâdî 174).
Farsça sözdiziminde bitişik şahıs zamiri eki tamlayana gelirken Furûğ
Ferrûhzâd, üçüncü tekil şahıs bitişik şahıs zamir eki olan ( )شekini tamlanana
getirerek alışılmışın dışında bir kullanımda bulunmuştur:
ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ
 رﺧﻮﺗﻨﺎک،ﺑﺎ ﻧﻔﺴﮭﺎی ﭘﯿﭽﮑﮭﺎﯾﺶ
... ﭼﻮن ﻧﯽ ﻧﯽ ﭼﺸﻢ،ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﺎﻧﺶ روﺷﻦ
(" "در ﻏﺮوب ادﺑﯽ،( )ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰادFerrûhzâd 248) .
Sözdizimsel sapmalarda başvurulan yollardan biri de geçişsiz fiillere nesne
getirerek geçişli hale getirmektir. Ahmed Şâmlû ( ﻣﺮدنölmek) fiili geçişsiz olmasına
rağmen ona nesne getirerek geçişli fiil haline getirmiştir. Şair “akasyaların rüyasını
görürüm” yerine “akasyaların rüyasını ölürüm” diyerek anlatımını farklı bir boyuta
taşımıştır:
.ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺧﻮاب اﻗﺎﻗﯿﺎھﺎ را ﺑﻤﯿﺮم
ﺧﯿﺎل ﮔﻮﻧﮫ
در ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه
،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﺧﻮاب اﻗﺎﻗﯿﺎھﺎ را
.ﺑﻤﯿﺮم
(" "اﺑﺮاھﯿﻢ در آﺗﺶ،( )آﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮHeyâtbehş 505).
Sohrâb Sipihrî de ( ﻣﺮدنölmek) fiilini geçişli fiil gibi kullanarak Farsçanın
sözdizimine uymayan bir kullanımda bulunmuştur:
و ﻣﻦ در ﺻﺪای ﺷﮑﻔﺘﻦ او
.ﻟﺤﻈﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﺧﻮدم را ﻣﯽ ﻣﺮدم
(" "ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ،( )ﺳﮭﺮاب ﺳﭙﮭﺮیBâkırî ve Mahmûdî 128) .
3. Anlamsal Sapmalar/Alışılmamış Bağdaştırmalar
Anlamsal sapmalar “şairlerin sözcüklerle, onların bağdaştırılma biçimleriyle
oynayarak, dilde daha önce kullanılmamış türetme ve birleştirmelere giderek
okuyan/dinleyene anlam bakımından daha güçlü bir dil sunmaları, onların zihninde
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yepyeni, değişik tasarımlar, imgeler oluşturmalarıdır.” (Aksan 175-176). İranlı şair
Şefîʻi Kedkenî, “günlük hayatta kullanılan kelimelerin ruhsuz olduğunu ancak bu
sıradan

kelimelerin

alışılmışın

dışında

başka

bir

kelimeyle

kullanıldığında

canlanacağını” ifade etmektedir (Kedkenî, Mûsîkî-i Şi‘r 5). Kedkenî’ye göre; yağmak
kelimesi yağmur ve karla bir araya getirilirse ölür, fakat aşkla birleştirilirse yeniden
canlanır (Kedkenî, Mûsîkî-i Şi‘r 11).
Çağdaş İran şiirine bakıldığında alışılmamış bağdaştırmalara oldukça sık
rastlanmaktadır.

Bu

bağlamda

çağdaş

İran

şiirinin

önemli

temsilcilerinin

alışılmamış bağdaştırmalar yoluyla oluşturdukları özgün tasarımlardan birkaç
örnek vereceğiz:
( ﺟﻤﻌﮫی ﺧﻤﯿﺎزهھﺎی ﻣﻮذی ﮐﺸﺪارElastik incitici esnemelerin cuması):
ﺟﻤﻌﮫی ﺳﺎﮐﺖ
ﺟﻤﻌﮫی ﻣﺘﺮوک
 ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ،ﺟﻤﻌﮫی ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی ﮐﮭﻨﮫ
ﺟﻤﻌﮫی اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺗﻨﺒﻞ ﺑﯿﻤﺎر
ﺟﻤﻌﮫی ﺧﻤﯿﺎزهھﺎی ﻣﻮذی ﮐﺸﺪار
ﺟﻤﻌﮫی ﺑﯽ اﻧﺘﻈﺎر
ﺟﻤﻌﮫی ﺗﺴﻠﯿﻢ
(" "ﺟﻤﻌﮫ،( )ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰادFerrûhzâd 234).
Sessiz cuma
Terk edilmiş cuma
Eski sokaklar gibi cuma, hüzünlü
Hasta tembel düşüncelerin cuması
Elastik incitici esnemelerin cuması
Beklentisiz cuma
Teslim cuması
( ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﭘﺮیھﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽUnutulmuşluk perilerinin pembe renkli ülkesi):
ﻣﻦ ﺧﺰﯾﺪم در دل ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﺴﺘﮫ از ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
 ای ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎغ ھﺎی ﺳﺒﺰ،ﮔﻔﺘﻢ ای ﺧﻮاب
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ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺖ ﺑﺮﮐﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ھﺎی آراﻣﺶ
ﮐﻮﻟﺒﺎرت را ﺑﮫ روی ﮐﻮدک ﮔﺮﯾﺎن ﻣﻦ ﺑﮕﺸﺎ
و ﺑﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﭘﺮی ھﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
(" "ﺧﻮاب،( )ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰادFerrûhzâd 85-86).
Yatağın gönlüne süzüldüm
Istırap ve sessizlikten yorgun
Dedim ey uyku, ey yeşil bahçelerin anahtarının parmak ucu
Gözlerin huzur balıklarının karanlık havuzu
Yükünü ağlayan çocuğumun üzerine at
Ve unutulmuşluk perilerinin pembe renkli ülkesine götür beni.

!( اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ھﯿﺲŞşş! parmakları):
!اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ھﯿﺲ
ﻣﺎ را
از ھﺮ طﺮف ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
(" "دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻋﺸﻖ،( )ﻗﯿﺼﺮ اﻣﯿﻦﭘﻮرEmînpûr 9.)
Şşş! parmakları
Bize
Her taraftan nişan aldı.

( آﮐﻨﺪه ﺷﺪن از واﻻ »ﻧﺖ« ﺧﺎﻣﻮﺷﯽSusuşun pes notasıyla dolmak):
.ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ره ﮔﻢ ﮐﺮد
ﯾﺎری ﮐﻦ
و ﮔﺮه زن ﻧﮕﮫ ﻣﺎ و ﺧﻮدت ﺑﺎ ھﻢ
. ھﻤﮫ ﺗﻮ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاود در ﻣﺎ
 ﺳﻮداﯾﯽ، ھﺮ از ﻣﺎ دردی:ﻣﺎ ﭼﻨﮕﯿﻢ
 ﻣﺎ را ﺑﻨﻮاز،زﺧﻤﮫ ﮐﻦ از آراﻣﺶ ﻧﺎﻣﯿﺮا
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﮭﯽ ﮔﺮدﯾﻢ
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.آﮐﻨﺪه ﺷﻮﯾﻢ از واﻻ »ﻧﺖ« ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
("" ﺷﺮق اﻧﺪوه،( )ﺳﮭﺮاب ﺳﭙﮭﺮیBâkırî ve Mahmûdî 119-120).
Yolunu yitirdi basiret
Bir yardım et
Düğümle birbirine bakışımızla seni
Olur ya bize hep sen sızar
Çengiz biz: her telimiz bir acı, bir sevda
Mızrap yap ölümsüz huzurdan, çal bizi
Olur ya boşalır da dolarız susuşun pes notasıyla
( ﻓﻮارۀ ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺎطﯿﺮ زﻣﯿﻦYeryüzü efsanesinin ebedî fıskiyesi), ( ﺗﺮﺳﯽ ﺷﻔﺎفŞeffaf bir
korku):
،ﻣﯽ روی ﺗﺎ ﺗ ِﮫ آن ﮐﻮﭼﮫ ﮐﮫ از ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻮغ
،ﺳﺮ ﺑﮫ در ﻣﯽ آرد
،ﭘﺲ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮔﻞ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯽ
،دو ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ﮔﻞ
ﭘﺎی ﻓﻮارۀ ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺎطﯿﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ
.و ﺗﻮ را ﺗﺮﺳﯽ ﺷﻔﺎف ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
(" "ﺣﺠﻢ ﺳﺒﺰ،( )ﺳﮭﺮاب ﺳﭙﮭﺮیBâkırî ve Mahmûdî 89).
Gidersin sokağa yolun sonuna kadar
Olgunluk baş gösterir arkadan
Yalnızlık çiçeğine saparsın
Güle iki adım kala
Yeryüzü efsanesinin ebedî fıskiyesinin dibinde durursun
Ve şeffaf bir korku sarar seni.
( ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔّﻆ درھﺎKapıların telaffuz perişanlığı):
و رﻓﺖ ﺗﺎ ﻟﺐ ھﯿﭻ
و ﭘﺸﺖ ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻧﻮرھﺎ دراز ﮐﺸﯿﺪ
و ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮد
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ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔّﻆ درھﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮردن ﯾﮏ ﺳﯿﺐ
.ﭼﮫ ﻗﺪر ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ
(" "ﺣﺠﻢ ﺳﺒﺰ،( )ﺳﮭﺮاب ﺳﭙﮭﺮیBâkırî ve Mahmûdî 104).
Ve gitti hiçin kıyısına kadar
Ve uzandı ışıkların sabrının ardına
Ve hiç düşünmedi
Kapıların telaffuz perişanlığı arasında
Tek bir elma yemek için
Ne kadar yalnız kaldığımızı
( ﺧﻮرﺷﯿﺪ واژﮔﻮن ﺣﻘﺎﯾﻖGerçeklerin devrik güneşi), ( آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ﺷﻘﺎﯾﻖGelinciğin kızıl
güneşi):
،آﺗﺶ ﻧﺒﻮد
. ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻮد،ﺑﺮ آب ﺳﺒﺰ درﯾﺎ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ واژﮔﻮن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮد
ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻘﺪۀ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
.در آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮد
(" "ﺷﺎم ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ،( )ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮرNâdirpûr 587)
Ateş değildi,
Denizin yeşil suyunda kayıktı.
Gerçeklerin devrik güneşiydi
Ya da karanlığın bastırılmış duygularının patlamasıydı
Gelinciğin kızıl güneşinde.
( ﺗﺎﺑﻮﺗﮭﺎی ﺧﺸﻢ اﺳﺎطﯿﺮیEfsanevî öfkeli tabutlar), ( ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻗﺎﻧﻮنKanunun kağıttan
şehirleri):
در زادروز واﻗﻌﮫ
،ﻣﺮدان ﺗﻔﻨﮕﮭﺎ را ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺮدان ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ از درهھﺎی آﺗﺶ و اﯾﻤﺎن
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اﺷﺒﺎح ﻻل و ﻧﻮﻣﯿﺪی
ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن دودی رؤﯾﺎ
ﺑﯿﺮون ﺧﺰﯾﺪه اﻧﺪ
ﺗﺎﺑﻮﺗﮭﺎی ﺧﺸﻢ اﺳﺎطﯿﺮی را
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺴﺘﮫ
از ﺗﻨﮕﮫھﺎی ﺗﯿﺮه ﮔﺬر ﻣﯽ دھﻨﺪ
.ﺗﺎ ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻗﺎﻧﻮن
(" "ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﮑﺎوک،( )ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ آﺗﺸﯽÂteşî 262-263).
Olayın meydana geldiği gün
Tüfekleri uğurladı yiğitler
Ateş ve iman vadilerinden geri döndü yiğitler
Dilsiz ve ümitsiz gölgeler
Rüyanın sisli dünyasından
Dışarı süzüldü
Efsanevî öfkeli tabutları taşıyan
Yorgun omuzlara
Karanlık boğazlardan geçiş izni verirler
Kanunun kâğıttan şehirlerine kadar.

( ﻣﻮشھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽTarihî fareler):
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎﻧﮫ
و ﮐﻮﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺎ ﻣﻮش ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻋﮭﺪی دوﺑﺎره ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ
«!»ﭼﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
(" "ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﮑﺎوک،( )ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ آﺗﺸﯽÂteşî 262).
Yabancı kalmış ev
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Tarihî kulübeler
Tarihî farelerle
Anlaşma yaptı tekrar
Ne tatlı bir geri dönüş!
ﺟﺎز ﺷﻠﺨﺘﮫی اﺳﺮاﻓﯿﻞ
ِ (İsrafil’in özensiz cazı):
زﻣﯿﻦ
.ﻣﺮا و ﺗﻮ را و اﺟﺪا ِد ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
و اﮐﻨﻮن
ﺟﺎز ﺷﻠﺨﺘﮫی اﺳﺮاﻓﯿﻞ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﮫ
ِ اﻧﺘﻈﺎر آن ﮐﮫ
ِ
.ھﯿﭻ ﺑﮫ از ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ زدن ﻧﯿﺴﺖ
(" "آﯾﺪا در آﯾﻨﮫ،( )اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮŞâmlû 486).
Yeryüzü
Beni, seni ve atalarımızı alaya aldı
Ve şimdi
İsrafil’in özensiz cazının başlamasını beklerken
Sırıtmaktan daha güzeli yok
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻔﺎھﯿﻢ
( ُﮔﺮدهیKavramların suskun omzu):
ِ
از ﮐﻼﻣﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﮐﻮدک را
،از ﺑﺎزﯾﭽﮫ
ﺗﺎراج ﻣﻌﺎﺑﺪی ﺑﺎز ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻔﺎھﯿﻢ از
و ﺑﺮ ُﮔﺮدهی
ِ
ِ
ﻧﻤﺎز آﺧﺮﯾﻦ را
ِ ﮐﮫ
.ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ
(" "دﺷﻨﮫ در دﯾﺲ،( )اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮŞâmlû 782).
Konuşmaktan alıkoydular seni
Tıpkı bir çocuğu
Oyuncaktan alıkoydukları gibi,
Ve son namaza ziyarete gittiğimiz
Mabedleri yağmadan dönüyorlar
Kavramların suskun omzu üstünde.
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Sonuç
Meşrutiyet dönemi ile birlikte konu ve dilde birtakım değişikliklere ihtiyaç
duyan şairler, yaşanılan dönemin özelliği dolayısıyla şiirlerinde vatan ve özgürlük
konularına ağırlık vermişler ve halka ulaşmak için dilde sadeleşmeye gitmişlerdir.
Pehlevî dönemine gelindiğinde şiirde yenilik hareketleri hız kazanmış ve yenilik
arayışları konu ve dilde sadeleşmenin ötesine geçmiştir. Nîmâ Yûşic’in öncülük
ettiği şi‘r-i nov (yeni şiir) akımıyla birlikte şairler, günlük dilin dışına çıkarak
etkileyici bir anlatım ve özgünlük yakalamak için sapmalara başvurmuşlardır.
Çağdaş

İran

şairlerinin

şiirlerine

bakıldığında

tüm

sapma

türlerinden

faydalandıkları görülmüştür.
Çağdaş İran şairlerinin en fazla yararlandığı ve özgün denilebilecek sapma
türleri sözcüksel, anlamsal/alışılmamış bağdaştırmalar ve yazımsal sapmalardır.
Şefiʿi Kedkenî, ( واﺟﻤﻮجhece dalgası); Mehdî Ehavân Sâlis, ( ﺧﻔﺘﺎرuyku) ve ( ھﯿﭽﺴﺘﺎنhiç
yeri); Menûçehr Âteşî, ( ﭘﺎﺋﯿﺰﭘﻮشsonbahara bürünen) ve ( ﺧﻮﻧﺒﻮﺳﮫkan öpücüğü); Furûğ
Ferrûhzâd, ( ﻣﺮﮔﺰارölüm bahçesi) gibi sözcükler türeterek anlatımlarını çarpıcı hale
getirmişlerdir. Hûşeng İrânî, Nusret Rahmânî ve İsmâîl Şâhrûdî’nin şiir dizelerini
farklı şekillerde oluşturmaları ve sözcükleri bölerek ayrı dizeler şeklinde yazmaları
anlatımlarını görsel açıdan güçlendirmiştir. Kayser Emînpûr, Furûğ Ferrûhzâd,
Ahmed Şâmlû, Menûçehr Âteşî ve Sohrâb Sipihrî anlam bakımından birbiriyle ilgisi
olmayan sözcükleri bir araya getirerek okuyucu/dinleyicinin zihninde değişik ve
yeni tasarımlar oluşturmuşlardır.
Şiirlerde tespit edilen biçimbilimsel ve sözdizimsel sapmaların pek fazla özgün
ve yaratıcı olmadıklarını söylemek mümkündür. Çünkü bu tür sapmaların
benzerlerine Mevlânâ ve Hâfız gibi klâsik dönem şairlerinin şiirlerinde de
rastlanmaktadır. Bununla birlikte Ahmed Şâmlû, geçişsiz fiili geçişli hale getirerek
anlatımını farklı bir boyuta taşımış ve okuyucu/dinleyicide şaşkınlık uyandırmıştır.
Mehdî Ehavân Sâlis, daha anlamını veren  ﺗﺮson ekini isme getirerek salt
biçimbilimsel sapmaya yönelmemiş, aynı zamanda anlatımına güç kazandırmıştır.
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