Poietika

Bunun içindir ki Dorlar hem tragedyay hem de komed- 30
yay kendilerine mal ederler (komedyaya Megarallar sahip çkarlar buradakiler, kendileri demokrasiyle yönetildikleri srada ve bu yüzden ortaya çkt  gerekçesiyle;
Sicilyadan gelenlerse, Khionides ile Magnesten çok daha önce ya am olan ozan Epikharmosun Sicilyal olmas gerekçesiyle, Peloponnesosdaki baz Dorlar da tra- 35
gedyaya)19 ve kant olarak da adlar gösterirler: Dorlar
çevre yerle kelere kendilerinin kome, Atinallarn ise demos dediklerini, yani komedya oyuncularnn adlarn
e lenmek fiilinden de il de, köylerde ba bo dola tklarndan ötürü kentlilerce a a landklar için aldklarn
söylerler.20 Ayrca kendilerinin yapmak anlamnda dran 1448b
sözcü ünü kullandklarn, Atinallarn ise buna prattein
dedi ini ileri sürerler.
Taklit etmedeki farkllklarn saylar ve tarzlar konusunda söylenebilecekler bunlar.

IV
iir sanatn genel olarak iki neden ortaya çkaryormu gibi görünüyor ve bunlarn ikisi de do al nedenlerdir. Nitekim hem taklit etme hem de herkesin taklitlerden ho lanyor olmas, çocukluktan itibaren insanlarla
birlikte geli en bir özelliktir. (Öteki canllardan da bu bakmdan ayrlrlar. Çünkü insan taklit etmeye en yatkn
canldr ve ilk bilgilerini de taklit yoluyla edinir.) Bunun
kant ise gerçekte olan biten durumdur: Nitekim i renç
hayvanlarn ve cesetlerin kendilerine bakmak ac verdi i
halde, onlarn kusursuz tasvirleri çok ho umuza gider.
Bunun nedeni u: Ö renmek yalnzca filozoflar için
de il, öteki insanlar için de en haz verici eydir; ancak
berikiler, bundan daha az pay alrlar. Resimlere bakmaktan zevk almamzn nedeni, bakarken ö renmek ve her
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birinin neye ili kin oldu u konusunda, bu mu yoksa u
mu oldu u konusunda, sonuç çkarmaktr. Taklit edilen
nesne daha önce görülmemi se, burada haz uyandran
taklit edilen ey de il, i in ustal , renk ya da bu tür
ba ka bir nedendir.
Taklit e ilimi, harmoni ve ritim (dizelerin ritmin par- 20
çalar oldu u açktr) bizde do al olarak bulundu u için
ba langçta özellikle bunlara kar  yetene i olanlar adm
adm ilerleyerek do açlamalar sonucunda iir sanatn
yaratm lardr.
iir sanat ozanlarn ki isel karakterlerine göre türlere
ayrlm tr. Nitekim daha soylu ozanlar iyi eylemleri ve 25
iyilerin eylemlerini taklit ederlerdi, sradan ozanlar ise
kötülerin eylemlerini. Berikiler öncelikle yergiler söylerken, soylu ozanlar ilâhi ve övgü türlerini kullanrlard.21
Homerostan önce ya am hiçbir ozann bu türden
bir iirini bilmiyoruz, ama pek çok ozann yazm olmas
da olasdr. Bu türe Homerostan sonra rastlanr, örnek 30
olarak onun Margitesi22 ve bu tür ba ka eserler verilebilir. Bu iirlerde uyum gere i iambik ölçü23 kullanlm tr
ona hâlâ iambik ölçü denilmesinin nedeni, bu ölçü aracl yla insanlarla alay edilmesidir. Böylece eskilerin kimi
kahramanlk ozan, kimi de iambos ozan olmu tur.
Homeros a rba l tarzlarn ustas oldu u gibi (nite- 35
kim yalnzca güzel eserler vermekle kalmam , dramatik
taklitleri de o yaratm tr), komedya biçimini ilk olu turan ozandr da; yergiler söyleyecek yerde gülünç olan
anlatm tr. Bu nedenle lyada ve Odysseia tragedya için 1449a
neyse, Margites de komedya için odur.
Tragedya ile komedya ortaya çktktan sonra ozanlar
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do al e ilimlerine göre bu iki türden birini seçmi , iambos ozanlar komedya ozan, destan ozanlar da tragedya
ozan olmu tur; çünkü bu türlerin ötekilerden daha önemli ve daha de erli oldu u dü ünülmü tür.
Tragedyann türleri açsndan artk bir yeterli e ulap ula mad n, gerek kendisini gerekse sahnedeki gösteriyi de erlendirerek ele almak ayr bir konudur. Ba langçta do açlamalardan do an tragedya (hem tragedya hem de komedya böyledir; ilki dithyrambos oyunlarndan, öteki bugün bile pek çok kentte varl n sürdüren phallos gösterilerinden24 gelir) gittikçe mükemmelleerek yava yava geli mi tir. Pek çok de i iklik geçirmi ve geli mesini kendi do asn kazand nda tamamlam tr.
lk kez Aiskhylos oyuncularn saysn birden ikiye çkarm , koronun i levini azaltm ve ba rolü diyalo a
vermi tir. Sophokles ise oyuncular üçe çkarm ve sahne tasarmn getirmi tir. Ayrca uzunluk bakmndan da
bir de i iklik olmu , ksa öykülerden uzun öykülere geçilmi tir; satyr oyunlarndan25 gelen gülünç dilin de i mesiyle de nihayet bir a rba llk kazanm tr tragedya.
Ölçüde ise tetrametrenin26 yerini iambik ölçü alm tr. Önceleri satyr oyunlaryla ili kili ve dansa daha yakn olduundan tetrametreyi kullanan tragedya, i in içine konu ma girdi inde kendi do asna uygun ölçüyü de bulmu tur. Çünkü ölçülerin içinde konu maya en uygun
olan, iambik ölçüdür. Bunun kant, gündelik konu malarda en çok iambik ölçünün kullanlmasna kar lk, heksametrenin27 yalnzca dil uyumu d na çklan pek az durumda kullanlyor olmasdr. Yanöykülerin28 says ve
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