
Bu bir sohbet toplantlsldlr her zaman oldugu gibi. Bu kayd koydugum zaman 
hepimiz a p  konu etrafinda toplanmlg bulunuyoruz. Yani ben aramzdaylm. Ter- 
cih ederdim aramda olmay; ~ u n k u  sohbet dedigimiz zaman sohbet ayn olmaz, 
hepimiz bir aradaylz. Benim sohbetimin konusu ve bagh$ da bir iddiah konu ve 
baghktx. Divan edebiyatl kimin? Yani bunu, kimin oldugunu gimdiye kadar 
ogrenmedik mi? Yani kimin oldugunu bilmiyor muyuz ki boyle bir baghkla sizin 
k a r g m  qkmak cesaretini gosteriyorum. Evet, bu cesaret nereden geliyor? Bu 
cesaret guradan geliyor! Bir defa bu edebiyat bizim mi? 600 senedir, bizirn gairleri- 
miz soylemigler mi, konugmuglar mi, yamqlar rm, halk benimsemig mi? Su halde 
bunu bir okur yazar smifinin, sadece medrese tahsili gormug insanlann tekelinde 
bir edebiyat sayrnay dogru bulmuyorum, bulmadlrn. Ama vaktiyle ben de boyle 
okuttum. Heniiz daha dsegimiz burnumuzda miydi, neydi bilmiyorum ben. 
Ogencilerimize de bu aldgrmlu sattik. Ama sonradan ben bu igin i ~ i n e  dalip da 
bu gairleri ele alan, gairlerimizi tartmaya ~ahgan kaynaklara get$& zaman 
gordum ki mesele oyle degil. Hem de bana a& geliyor zaten. Bizim olan bir geyi 
inklr edip orada durup kalmak. 0 baklmdan bu divan edebiyati kimin sorusunun 
cevabl bu sorunun i~indedir bence. Bir geyi unutmamak llzlm, o da bizim millet~e 
gair olugumuzdur. Onu his unutmarnak l l m .  Bu bir tutkudur, nerede okur yaza- 
mdan  tutun, pazarclsina kadar birakalun bu edebiyatln i ~ i n e  giren manileri, 
turkuleri, a@tlan birakahm, ki bunlarin hepsi birer irtical konusudur. Yani kalem- 
siz kl@tslz soylenen ~eylerdir. Fakat pazarcllar kavununu da karpumnu da kafi- 
yeli sozlerle satiyor. Nereden geliyor bu? Bu tutku? Hatta daha ileri gidince tel- 
evizyon reklhmlama dikkat ediyorum. Kafiyeli olmaya ozeniyorlar. Ha, demek ki 
bu bir kendimize ait, kendimizin ozelligini veren bir noktadlr bizim i~ in .  Bir de 
Turkse bir mecaz dilidir. Yani bir giir gibidir. 

Nereden anhyoruz? Cok misaller var, ama ben birkas tanesini arz etmek isti- 
yorum. Sigara igmiyoruz, yahut birkas tane igiyoruz, birakmiglz. Sigara ismeyen 
bir arkadagmza, yani henuz daha boyle asllndan aynlmamig birine sigara veriyo- 
ruz. 0 demiyor ki-benimki bagka olacaktlr, ben o v k h l  blrakah gok oldu; ben 
iiyle derdim. Ama o diyor ki igeni severim. Bu "i~eni  severim" bagkadu. Ne diyor 
bana? "Allah aclni unutturmasm!" diyor. Ilk defa ben gok yadlrgadim bu temen- 

* 26 Subat 1987 giinii Tiirk Dil Kurumunda yap~lan konugma. 
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niyi, Turkgeyi gok az biliyormugum o zamanlar. Ben "bu aciy gek, durn diye an- 
larmgim. Hayir, Allah, bu aciy bastiracak bagka bir aci gostermesin demek istiyor 
o bize. Yani lugatleri agsak daha nice kelimeler bulabiliriz bunun igerisinde biz. 
Nekes, cimri, eli sih. Cogaltabiliriz daha gunku. Ben onu bilir, dyleyemem. Ama 
ne diyor halk? Onun cebinde akrep var. Simdi onun cebinde akrep var bagka bir 
geydir, yiiklu bir mAna tagir. Onlar aciz kelimelerdir. Ha bu bahmdan, boyle olun- 
ca Turklerin giir tutkusunu anlamak sok kolay. Ama biz bahyoruz ki, divan ede- 
biyatina baktirniz zaman samyoruz ki diliyle, hayalleriyle, duyuglanyla, halktan 
uzak dugmug bir toplumun eseri gibi sayyoruz. Medrese tahsili gormug, seviyesi 
yiikselmig, halktan kopmug insanlann eseri gibi goruyoruz. Hatta bu, bizim okul 
kitaplanna dugmug bir gorugiimuzdur. Okul kitaplannda biz boyle anlattik. Oyle 
mi acaba? Sahiden oyle mi? 

Oyle olmadi@ni ben gimdi elimden geldigi kadar, inandibm isin gostermeye 
faligacaBm. Simdi bu bizim okul kitaplanndan uzaklagtirdi~miz, lurpip kuga gevir- 
digimiz gazeller var ya, giirler var ya, onlar ashnda bizden, yani bu konuyu benim- 
semig olan kimselerden bir geyler soyluyor. Yani olumden sonra bir dirilme bekli- 
yor. Gelmigiz, bir daha ugramiyoruz yanina. Simdi ben o mezarhkta neler buldu- 
@mu, neler gordugumii anlatmak istiyorum. Bir defa hisbir edebiyat tek bir gairin 
mall degildir. 0 ,  gesmiginden gelen birtaklm unsurlan hazmetmigtir, onu bize ver- 
mektedir. Tipki agaca baktigimiz gibi, onu besledigimiz gibi. Bakiyorsunuz ki si- 
sek asiyor, meyveyi veriyor. 0 gibi kultiir merkezleri var. Yani bu igi besleyen bir- 
talum merkezler var. Bunlann bakanli@ var bir bahma, yani bu edebiyatin. Ne 
onlar, bir defa 1stanbul merkez. 1stanbul bir saltanatm, devletin, bir imparatorlu- 
gun merkezi. Onun yaninda Diyarbakir, Amasya, Ankara, Konya, Kastamonu. 
Daha sayacabmiz yerler var. Sonra bunlan bize XVI. yizyildaki eserler bagka 
isimlerle tanitiyor. Konya deyip kesmiyor. Menba-1 p a r 3  ... Yani giirden anlayan 
insanlann, ince ruhlu insanlann vatani burasidir diyor. Hangisini dyluyor? ~ s k i i p  
isin soyluyor, Filibe isin soyluyor bunu. Kiisuk kentler isin soyluyor. Kasabalar 
isin soyluyor. Sade o kadar soylemekle kalmiyor. Prezerin-i Zerrin diyor, onu an- 
latirken. 

Hele bir gey var, bana oyle geliyor ki, bu millet, bu edebiyati tek bagina be- 
nimser gibi geliyor bana. 0 zaman bana susmak dugecek. Diyor ki, Prezerin'de 
oglan dogsa gobek adindan once mahlas koyarlar. Bagka ne soyliyeyim? Oyle 
kiisuk bir kasabada oglan dogacak. Ana baba bunun ilerde gair olaca@ni kestirip 
daha once mahlas koyuyor. 1gte bu demektir ki bu kultur sadece 1stanbul'da med- 
resenin iserisine si@~ig bir gey degil. Butun imparatorlugu kaplamig bir gey. Men- 
ba-1 urefA ve zuraf3. Yani oranln oca@. Yani gair de yetigtirir, zarif insanlar da ye- 
tigtirir burasi. 

Butiin imparatorlugun isine serpilmig olan bu yerler, bu kadar kuwetle giiri 
temsil ediyorlarsa, ne diye biz bunu sadece us beg kiginin tekelinde birakahm, di- 
yorum. Sonra bu kultur merkezleri dedigimiz yerlerde 3deta o devrin umumi 
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klupleri var. Ne bu klupler? Bu klupler, bahseler; bu klupler, konaklar; bu 
kliipler, meyhaneler. Yani nerede toplaniyorsa gairler, orada bir giir pazarl kurulu- 
yor. Butun gairler mallarlm dokuyorlar ortaya. Allg verig oluyor, nazireler yauh- 
yor, okunuyor kargllkl~. Bir degig tokug var. 

Simdi bu kahve sadece bir yerde degil ki. Luks de degil, pahall da degil. Y11 
bag1 kahvesi de degil. Herkesin gidebilecegi, Caym, kahvesini isebilecegi bir yer. 
Tekkeler de oyle. Yani bu kultur merkezleri butun gairlerin toplandlB, birbirlerini 
tamd@, birbirlerinin giirleriyle hagu negir o ldub  yerler. Yani gair tek bagina degil. 
Halkln isersinde, halkla beraber. Bahseler var, hem oyle bahseler ki bunlar. Bahse 
meraki aynca giir merah gibi bir gey bizde. Durup dururken XVLII. ylizyllda bir 
lilenin 800'den fazla ad1 olmaz. Turkiye'nin nufusu kadar llle ad1 var. 

Yani konan isimler kadar llle qegidi var. Bir Mustafa Paga bahsesi var. Bu 
adam vanni yogunu sisege vermig, meyveye vermig. ille de yerlerde, sozlerde ara- 
mayalun bunu. Ciseklere ad koyuyor kendisi. Ciseklere ad koymakta mucit bu 
adam. Yani bir sisek yetigtiriyor, ama onun adlni da veriyor. Sadece sumbuldu, 
guldu deyip gesmiyor. Bu, ayn bir gairlik konusudur, ihtisasidir siseklere ad ver- 
mek. 

Niglrl var, zengin; gemici bu adam. Kitabi var, giirleri de var. KonaB butun 
gairlere agk. Sairlere asik dedigimiz zaman protokole tlbi degil bu konaklar. Kim 
istiyorsa, kim gairse, kim giirden hoglaniyorsa kapi her zaman sonuna kadar herke- 
se asik. Onun isindir ki kolayca bu kultur merkezlerinde bu giir hevesi dawabili- 
yor. Tamnmig meyhaneler var; buralar yabancilam keyiflendikleri, zevk aldlklan 
yerler ama. Efe Meyhanesi var, hangi sayfay asmigsam, gairlerle beraber Efe 
Meyhanesi slkiyor karglma. Ha demek ki orasi gairlerin klubu gibi, onlam gittik- 
leri yer. Sonra onlar oraya yalmz da gitmiyorlar. Bir mezeci var, gair adam. U@u- 
yorlar mezeciye, mezelerini aliyorlar, beraberce kol kola, el ele meyhaneye gidi- 
yorlar. Demek ki bir ahg verig var. Yauli degil, kontrath degil, mukaveleleli degil, 
senetli sepetli degil, ama ahg verig ediyorsunuz yani birbirinizle, giir alip giir veri- 
yorsunuz bu meyhanelerde. Bir tanesi de $ems Meyhanesi, Bursa'da. Sonra 
kahvehaneler. Kahve yayddiktan sonra, yani kahve Turkiye'de isilmeye bagladik- 
tan sonra kahvehaneler sogalmlg, bu kahvehaneler de butun bu gairlerin toplandl- 
@ yerler. Bir taraftan kahvesini isiyor, bir taraftan giirini okuyor, bir taraftan onla- 
n dinliyoruz, diyecegim, bunlar da kultur merkezleri; boyle dedigim zaman, sadece 
kyle  medreseler yahut okullar diye alrmyorum onu. Hallun rahatsa kultur alabile- 
ce@, kendi kulturunu degbtirebilecegi, kendi kulturunu pazarlayabileceg yerler ola- 
rak aliyorum. Sairler, sonra, birbirine bagh. Yusuf Sine-(% oldukten bir sene sonra 
gair arkadaglan onun mezanna gidiyorlar, orada bir ihtifal yap~yorlar, Necati'nin 
m e z a m  bir gair arkadag~, Sehi yeniden yaptlnyor, yani bunlar oldugu zaman ar- 
t~k ,  bizim yaptl@niz gibi kesmiyorlar ilgilerini, onlan beraberce yagatiyorlar. Bun- 
lann adlanni sogaltmak istemiyorum; siinku bu, bir kitabln butun sayfalam1 bera- 
berce buraya gesirmek anlamina gelecektir. 
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Bir de gairler var. Efendim, deminden beri neden bahsediyorum, gairlerden 
bahsediyorum, ama bunlar bagka. Neden, qunku bu, gairler d e d i w i z  zaman bir 
tek gair de@ ki bqta  kim, bunun bir oncusii var. A r a p l a ~  bir sozii var, belki de 
bizi de etkiler bu soz. Halk bagtakinin gittigi yola gider. 0 bagtakilerin gittigi yo1 
giir yoludur. Osmanh ~m~aratorlugu iqersinde hatta Osman Gazi'ye bile bir giir at- 
federler; o bir tarihi sebeptir ama giir onun degil. Fakat 11. Murat'tan sonra butun 
padigahlar gair, gehzadeler gair. Olsun efendim, tabii olsun. KanunMiyor ki, be- 
nim imparatorlugumun en buyuk zevki Bald gibi bir gairi tan~maktlr, onun luyme- 
tini bilmektir. Simdi padigah Kanuni boyle dedikten sonra ne kahyor geriye? Ama 
Kanuni de yang halinde. Yang halinde, qunku mektuplar yauyor, giirlerini gonde- 
riyor Kanuni Bak?ye, otekilere. Nazire yazslnlar diye. Baki'nin cevab~, padigahun 
iiq tane nazire yaz&m ayni gazele, sizin kl'blmza varmak mumkun degil. 0 ,  tab3 
biraz da BaEnin padigah1 sevmesinden geliyor. Ama padigah giirle meggul. Bir ga- 
ir bununla beraber. 0 Manisa'da gehzade iken, Sultan Da@nda yaylada beraber- 
ler. Sitma tutuyor adam inerken padigahm arabasinda. Yani arada bir mesafe 
yok. Sadrazamla padigahm arasmda mesafe var, ama gairle yok. Bunlann arasmda 
ka&n gairler var. H a m  sultanlar var, gair. Gerqi hepsi gair degil, ama Korkut gi- 
bi, Cem gibi, ama gair. Ne diyorlar, biliyor musunuz kadln gairlerden bahseder- 
ken: Erkek arslanlar arslan da digi arslanlar arslan degil mi? 0 halde, demek ka- 
dmlara verdigi deter de var. 

11. Beyaat'm gehzadesi Ahmet, Amasya'da padigahhk stajmda. Onlar orada 
olduklan zaman orada bir saltanat kurulur. 0 saltanatm en olgun, en qok 
yiirurlukte olan bir emegi giirle musiki. Kimler var burada? Bu devrin gairleri var. 
Ve kim var? Biz var mi, yok mu bilmiyoruz ya, Zeynep Hatunla Mihri Hatun var. 
Hem de bir giir yangmalamda bunlar. Herkes kendi giirini okuyor ve bunlar Is- 
tanbul'daki gairlerle mektuplag~yorlar. Siirlerini gonderiyorlar. Ve yazdklan giirle- 
re nazireler geliyor, erkek gair arkadaglamdan t l  Istanbullardan ... Ve bu gayet ta- 
bii bir gey. 

Nasll gimdi romanlarda agk varsa bunlarda da var. Mihri Hatun mezanni zi- 
yarete gittigi zaman sevgilisi gair i ~ i n  yaz&gi giirde diyor ki mezarmln yanmdan 
geqtim. Mihri, Mihri diye bana seslendigini duydum. Efendim, gimdi bu, masalda 
bu olur mu? Olur, efendim. Simdi biz eger bunlan sahiden yagamiyorsak, bizim 
hayalimiz bunlann yaganabilecegini kestirmelidir, ancak ondan sonra&r ki, benim 
akllm almyor, boyle olaca@n~ alm~yor, diyelim. Her ah1 bir degil ki, benimki al- 
maz, seninki ahr. Sonra bir gey soyleyecegim. Bana da pek inanilmaz gibi geldi. 
Sairler ayllkh. B m  kitaplar okuduk, son ydlarda, ne diyor bize: "Bunlar dalka- 
vuktur. Bunlar padigahlanmiu metheder, kasideler yazar, onlardan bahgig ahrlar- 
dl." Yok oyle bir gey, bunlar gair olduklan iqin ne padigaha, ne gehzadeye kaside 
yazrnak mecburiyetinde degiller, slrf gair olduklan i~ir i  degerlendirilmigler ve ge- 
pmlerini bu yoldan temin etmigler; yani 11. Beyazit'tan bu yana bunlara ve devlet 
hazinesinden maas alanlara bahyoruz ki bir ylgm maagh gair var. Simdi bunlann 
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yazdlklan giirlerin hepsi ayni ayarda m? Hangi gairin yaz&B biitun giirler aym 
ayarda ki bunlamki aym ayarda olsun. 0 ayn bir giir, bu ayn bir gey. Ama elbette 
giirler yazlyorlar. Gazavatnameler yazlyorlar. Yani bizim tarihimizi yazlyorlar bun- 
lar. 1ster manzum yazsm bunlan, isterse mensur yazsm. Adlan bunlam sahibi 
olarak geliyor bize. Demek istedi@m padig& ovme karglhD yazllmq giirler de- 
gil onlarmki. 

Galiba bana kalsa talllklar gittikqe kuwetleniyor gibi geliyor, onun i& soyle- 
mek istiyorum. 30 y l  imparatorlugun geyhulisllmh@u yapmg olan Ebussuiid 
Efendi var. Fetva vermig. Her hususta. Fetvay muhakkak mahkeme vermez. Sen 
gidersin fetva istersin, geyhulisllm onu vermeye mecbur olur. Siirin haram olup ol- 
ma&& hakkmda bir konu var. Siir haramdir diyor. Kuran-1 Kerim'de giir haram 
edilmigtir diyor. Bunun tafsilltma girmek istemiyorum. Haram my&, degil miydi? 
Kimler iqin haram&, kimler iqin degildi? Ebussuiid Efendinin oglunun olumii 
ustune yazdi@ bir gazeli var. Bu mersiye dunya mersiye edebiyatinda on slrada 
yer ahyor. Bu giir, bagka giir. Kalkip da seni beni bagtan qkarmak iqin uydurulmug 
msralar bagka gey demek ister o. 

Gaze1 goyle bitiyor: 

Niydz u ddvet ise eyledin tamam ey dil 

0 ybr gelmedi, gel bdri biz vardhm, gel! 

Bu giirde oglunu qamyor. Sonunda o gelmedi, ban biz gidelim diyor. Simdi 
giire haram diye fetva veren bir adamin kaleminden bu giir myorsa,  bu sadece 
onun mah degildir, hepimizin mahdr. Sonra bir giir var diva mevzuu. Gublri'nin 
bu giir. Simdi belki qaBda gelecek, Gublri bu gairin mahlasidr, biraz soma gair- 
lerin kendi igledikleri sanatlara gore mahlas aldlklanni gorecegiz, bu da esrarkeg. 
Bir beyti var. Diyor ki: 

Bu fakr u felbketle bir altun vereyim 

Kim nazire derse bu ~ i ' r - i  zfbb iistune 

Meydan okuyor, kim bu gazelime bir nadre soylerse ben fakir bir insanim, 
ama ona bir altm verecegim. Tabii bu bir yang iddiasi. Tabii bunu yazacak gair de 
var. Biri yazmq. Benim giirim ondan ustun, bu parayl vermiyor, soyledigi halde. 
Ve geyhiilislhm bilir kigi toplamaya hacet kalmaksizln kendi karar veriyor ki, Gu- 
blrinin altinlail ijdemesine luzum yoktur. Demek istiyorum ki bu kadar h a k n  
i~erisine girmig, bu kadar konu olmug, halkm alhkasini qekmig birtalum olaylar var 
igin iqerisinde. Onun iqin ben pek buyuk bir mhna gormiiyorum bunda. 

Simdi geldik as11 okuyup yazmasi olmayan gairlere. Yani bir medrese tahsili 
gormeksizin gair olan kimselere geldik. As11 benim konumun yapisi, destegi bura- 
da yatiyor. 
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Medrese tahsili gormemig, giir okumamig, gairlik yapmamig, bir yere mensup 
degil, ama gair. Kim bunlar? Bunlan ben aylrdim, bir defa ordu gairleri, demek ye- 
ni~eri, demek sipahi ve esnaf, yani demirci. Yalnlz bunlam giire diigkiinliigii, tutkusu 
benim gibi edebiyat hocalannm tutkusundan daha zengin, daha sok. Ne anlatiyor 
bunlar hakklnda guarh tezkireleri? 0 demig ki gair isin: Kulogullanndan yeniseri 
taifesindendir, ilim ve sanatla meggul olanlardandr. $imdi anlahyor bu megguliyet 
neydi? Onun arkadaglan, yani asker arkadaglan torba tagirdi, bu mektebe ekmek 
taglrh. Yani onlar talime pkarlardi, bu mektebe ekmek taglrdi. Yani onlar talime 
pkarlardi, bu mektebe giderdi. Onlar kapiya qkmak isterdi, kendini gosterip ye- 
ti~mek ve saraydan bir vazifeyle pkmak. Bu, kitapta fasildan bhba pkmak isterdi. 
Yani ikinci bolumlerden birinci bolumlere. Daha ~etrefilli, daha buyiik bolumlere 
gesmek isterdi. Onlar b u ~ u k  havasmdayd. Bucuk, askerin yevrniyesine, ulQfesine 
yap~lan bir zammin, ayh@na bir ilhvenin adidlr. Onlar, b u ~ u k  havasindayh. Bu, 
dilber sevdasmdayh. Onlar kartal tuyii takmrdi. Savagta yararhk gosteren asker- 
lerin kartal tuyii takmasi, bir nigan gibi. Onlar kartal tuyii talumrlard. Bu, dilberin 
ziilfii sevdasmda ah1 bagmdan eksik olmaktan salunlrdi. Onlar burmah nacak so- 
kunurdu. Onlar Ok Meydanlnda ok atarlarh; bu, yay kaghlann vasfinda hayaller 
bulmak i@ nice oklar atard. $imdi bu bir yeni~eri gairidir. Hh demek ki sadece 
mesele okumakla olmuyor. Zaten rahmetli hocam Fuad Kopriilii'niin bir sozii var- 
d~ bize. $air olmaya gelmigseniz, gimdiden fakulteyi biralun! $iirin bagka taraflan 
ile meggul olunuz! 

Bunlann iserisinde daha bagkalan da var; ben onlann hepsini buraya koy- 
mak isterniyorum, yalniz bir tanesinde duracam.  0 ,  Edirneli Nazmi isminde 
bir yenipri gairidir. Edirneli Nazmi turlu bakunlardan bizim edebiyatmizda 
yen olan, admas1 gereken bir gair. Bir nazireler mecmuasi var, yani bir gair 
bir giir yauyor, herkesin hoguna gidiyor, zamanm butun Sairleri, daha sonraki- 
ler de ona nazireler yaayor. Bunlan toplamig, saylsi us bin. Nazireler ve ona 
nazire yazanlar. $imdi ben us bin giire ve onlan yazanlara bakiyorum; arkama 
donuyorum, goremiyorum neredeler. Ben us bin giir okudum mu, zannetmiyo- 
rum. 0 iis bin tane giir topluyor. Kendi yazdi@ giirler bagka, bunlann isinde, 
ayrlca 286 manzume var. Hi~birinde Arapqa, Fars~a  bir kelime yok. Biz bu- 
nun ardmdaylz, bunun iizerinde ~ahgmalar yapiyoruz, sava~lar veriyoruz. 

Geldik Nazmi'nin Tiirk~e divarmdan ahnmig bir parsaya. Bu giirlerin ad1 
Turki-i basit. Ne var orada, soyleyecegim, sevgilinin, yarinin enegi, bir elma; 
elma demiyor o, alma diyor. Q n k u  buna Kastannnu alma diyor, Anadolu al- 
ma diyor. Sevgilim diyor ki bana ahmi alma. Sonra ne yaptim onu ben. Yari- 
mi opmek isterim, bana der ki a h a .  $imdi ben bu giin Kastamonu'da yaga- 
masaydm, gen~ligim orada gecmeseydi, bu giirde gesen kelimelerin cogunu an- 
larnayacaktm. 

Nazmi'nin bu mustezahndan bi rka~ dize okuduktan sonra bu konuda 
siiylenecek sozler olacaktlr: 
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Yendek bana der 01 en'egi giil gibi alma 
A drm dile alma! 

Benzim sararup oldugr 01 nite ki ayva 
Hey neyleyim ey vti! 

Yendek bana krnnqlar ediip 01 gozii gozel 
Verup elime el 

Sunup dudagrn agzrma der gel berii em mti! 
Pes yine der umma! 

Bu giir bagtan baga Turkse sozlerle yaalmgtlr, ama sozluge bakmadan an- 
layan beri gelsin. Yendek "daima" demektir.. Eiiek "sene" demektir. Cene, 
divan giirinde, nedense hep "elmaVya benzetilmigtir. Hele son dizedeki "gel 
berii em mP" daki "mi" yl sozluklerde bulamadl@z gibi, Kastamonu'da do- 
gup buyiime birinden igitmeden yahut ona sormadan da qkaramazsmu. Bu, 
birine bir gey uzatti@nlzda soylenen bir dzdur: "nah, a1 igte, na" demektir. 
Mesele giirin dilinde, hangi dilde yazlldiBnda degil. Bir bagka deyigle, kelime- 
lerde deal, sozlukte degil. Sozlukte kargh@m bulursunuz kelimenin, yine de 
mhnaslnl qkaramazsm. 

Simdi bu esnaf gairleri aynca, devam ediyorum, esnaf gairler var. Bunlann 
hangi sanatl ialedikleri, aldlklan mahlaslardan bellidir. Siydbi, diyoruz, a& Si- 
ybbiyse. Simdi benim mudafaama gerek olmayan bir tarafml dyleyecem bu 
Hadibi'nin, bu terzidir. Hadibi, demirci, bildiginiz demirci yani. Manzum Os- 
manh tarihi y a m 9  bu gair. Ve diyorlar ki ona "sen bu kadar bilgiyle neden 
devlet kapisina intisap etmiyorsun?". Ben hurriyetimi degigmem diye karghk 
veriyor. Yani bir yandan bunlann dilleri, gairlikleri kadar karakterlerini 
goruyoruz. Ben hurriyetimi degiamem. Bunlann sogu hemen hmilik ve ummi- 
likle meghur. Yani anadan dogma cahil bunlann so@. Arna gairler. Kimisi 
bunlam, sanatlami dyluyorum, ipeksi, ipek ticareti yapiyor; kimisi manifatu- 
raci, bez ahp satlyor. Kimisi helvaa, kimisi gekerci. Bu aekerci nasil gair ol- 
mug. Sekerci, Haa  Bekir veya bir bagkasi. 

Ahmet Paga tarihte gairlerin beyni, bag1 sayhyor o devirde. Seker almaya 
gidiyor, bakiyor ki giie hevesi var adamm, sahip qihyor. Ve ondan sonra ama 
gene geker dokucusu diyorlar bunlar, doktugu gekerlerle turlu gekiller yapiyor. 
Ne yapiyor, borazan mi yapiyor, tufek mi yaplyor, h h s  m yapiyor. Bunlan 
dokuyor adam, bahyor musahip Paga da aekerden aekiller yapan tarafmdan 
kapdmg, arna giirlere doktugu gekerler kadar tatlidlr. 

Bir NasGhi var, aktar bu. Bildigimiz aktar. Yani onun Mislr Cargislnda bir 
dukkhm vardu demektir bunun mbnasi. Adamln dukkdni parfiimeri diikkdni 
gibi, hani var ya pahah parfiimeri dukkhnlan, onun gibi. Sonra igi gerbete 
dokuyor, gerbet diyorsak hemen agzunlz tatlanmasm. Bir kogede gigeler var, 
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onlardan bir yandan, esrar satiyor bir yandan; ~ u n k u  o devirde esrar yasak 
degil. Belki o kadar buyiik bir tehlikesi yoktu. Fakat bu aktar otlan t m a k t a ,  
onlardan ill$ yapmakta, onlardan gerbet yapmakta. Bu, birtakm maddeleri ta- 
nunakta, ldeta z a m a m  Ibni Baytar'l gibidir. Simdi bu wirden ne yapahm biz, 
bu kadar. Ne hekimbagdik tahsili var arna bu i l ldam,  otlann i~ersinde yet&- 
I&, bu gerbetleri yapmig, satmq arna satarken bunun gayesi hastalan iyi et- 
mek d e g  ashda,  fakat gormug ki bu adam bunlan tamyor, bqhekim olmug. 

Dahasl var, kimisi hanende bunlann, kimisi mukallit, bu &e baglarnq, son- 
ra Arabistan'a gitmig, sonra mukallit olmug. Simdi ~ o k  slki durmak l h m  gali- 
ba. fki tane cambaz var, efendim. Bildi- carnbaz, ipte oynayan cambaz, 
arna gair. ilk defa diyor ip uzerinde zincirle oynamay bu icat etmigtir. Ama gi- 
ulerini de h i~bir  zaman yabana atmyor. Bagta dedigim gibi, bu gairlerin giirleri 
ille de Baki ayarmda, Fuzuli ayannda diye almiyorum ben; arna giirin bir tut- 
ku oldugunu ve bu yolda askerl im buakh@m; sanatim buakti@m; hocahgm 
b~rakh@m; ~ o g u  bunlann talebeyken buakmqlar okumay, gairlige donmugler. 
Yani gairlik o tarihte bir ayn meslek. 

Simdi as11 d a y a n d m  nokta gu. Su i i ~  kigi. Bunlann hi$ mi  hi^ okumasi 
yazmasi yok. Yani kara cahil bunlar, arna gair. Kara cahil, arna gair. Bir insani 
kiiltiirlu seviyeye pkaracak olan ne varsa onlann hi~birinden nasibi yok bunla- 
M. umrnilik ve imilik ile gohretleri buradan geliyor. Ama gair adam, dogug- 
tan gau. Ve o kadar giizel giirler yazlyor ki, okumasina yazmasma hacet yok. 
0 balumdan hem bunun Silerine itiraz ediyor arkadaglan; alaycdar var ya. 
Burada gu hata var, burada gu yanhg var, burada gu kafiye bozuk, vezin bozuk 
filln diyorlar. Farkmda deB1; neyin farhnda degil: Bozuk olma&&un farkmda 
d e g .  Bozuklugunun farkmda olsa, olmasa o bagka mesele. Arna demek ki bu, 
konugma yqma gelmig gibi bir gir soyluyor; vezni yerinde, kafiyesi yerinde, 
yazlyor; ama dopusu nerede, e a s i  nerede, onun farhnda dew. Bir tab3 isti- 
dadm neticesi. Sonra yine bir ummi ve lmi var, gair; bu Nabi admda bir gair. 
Bunun okudugu, okumadi@ belli degil. Rivayete gore Arap harflerini okumug. 
Diger bir rivayete gore Kuran'in son dort sfiresinden, dorduncuye kadar oku- 
mug, ogrenmig. Geri tarafi yok. Ama gairlik istidadi bakmindan da uzerine 
yok. 

Simdi bunlann daha ustunde, bunlann, hatta okumug yazmig gibi olan bi- 
rine geliyoruz, Envefi bu gair. Bu Envefi siizanger. Ben bunun isin 1ngilizce 
lugatlere baktun, T u r k ~ e  lugatlere baktim, igin i~inden ~ikamadim. Hanuna 
sordum, bu ne diye, arna o Ingilizcesinden degil de ne olabilecegini kestirdi. 
Bu, hanun arkadaglar gayet iyi bilecekler, yorganlara kapitone yapan yorganci. 
0yle bir sanati var. El igleri, nahg yapiyor. Kanavi~e igliyor. Boyle bir adam. 
Yani nakq, ignesiyle turlii naluglar yapabilen bir adam bu. Okumaz yazmaz bu 
adam. Diyor ki Agik celebi, elifi dogrulugundan tamrdl, kef harfini egriligin- 
den tanirdi. Yani ne ha13 bu belli de@, arna bunda nokta var, bunda nokta 
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yok derdi, o kadar. Ama gairlik bahmindan okur yazar arkadaglamin hiqbir 
zaman gerisinde degil. 

Bir de kumbaraclmiz var. Yani maytaplar yapiyor bu. Padigahn saraymda 
kumbaraa. Simdi goriiyoruz ya gunun tekniginde yapilan maytaplan biz. C h -  
yor turlu renklerde ylldizlara dawyor  filhn. Bunu yapiyor bu adam. Yok bu- 
nun ustune. Bir yandan gair, bir yandan da bu sanati var. Ve padigahm sara- 
ymda has kumbaracibagi. Ne oluyor ama? Bir gun daha mukemmel, daha 
gosterigli bir maytap yapmak istiyor o. Fitilin otu, nedir ot? Bu, topu veya 
fiizeyi ateglemek isin kullanilan ilk barut. Simdi gelecegim oraya, otu bilmiyo- 
ruz da. Divan edebiyatlna takhyoruz. Maalesef bu hvllam, bu gairin kendisini, 
evini, biitun giirlerini, divamni ve evinde ne var ne yok, hepsini yakiyor. Ona 
bu giin biz hbl2 uziiluyoruz. Soyle bir adam, elifi gorse mertek zannedecek bir 
adam gair, divan1 var ve biz ondan mahrumuz. Neydi acaba, bu gun elimizde 
olsaydi, mukayese edecektik. Bir tek giiri kalmg elimizde onun. 

Butun bunlar bize ister divan edebiyati, ister halk edebiyati, isterse adlan 
kitaba gesmemig olan halkln isinden yetigmig, mani soyleyen, a@ soyleyen ga- 
irler hepsi birden bir soframn etrafinda toplanmig bulunuyorlar, benim kanaa- 
timce. 

Simdi bunun bir ortak tarafina geliyorum. 0 da guzellik anlaylgidlr. Divan 
gain guzeli ayn, halk gairi ayn, anneler ayn, gelinler ayn, kaynanalar ayn. Bu, 
ne ortak giizellik anlaylgidr bizim masallanmizda ve hiklyelerimizde, destanla- 
m d a ,  hatta bu gun hllh hayatta olan birtakm gorenekler, hdetler var. Anne 
oglunu evlendirmek isin etrafina konu komguyu topluyor, klz gormeye gidiyor. 
Begendik luzl. Nasll anlatacak ahbaplanna, eve geldigi zaman gorumcelere, ab- 
lalara nasil anlatacak? Soyle anlatllacak. Yani bunun resetesini yaptiDmz za- 
man bize hdeta divan gairi olsun, halk gain olsun, masallanmiz, hikhyelerimiz 
olsun aym guzeli anlatiyorlar, tek bir guzel var, tek resim onu anlatiyorlar gibi. 
Halbuki oyle degil. 

Neden oyle degil ve neden oyle? Sundan otiirii oyle. Simdi bakiyoruz 
guzeli nasil anlatiyor o. Badem gozlu, sekik gozlu o begendigimiz hz.  Cat& ve 
keman kagh. Simdi zannettim ki bu gunun hanlrnlan daha guzel olmanln yolla- 
mi buldular. Onlar da ayni geyi kullaniyorlar. Catik k a ~ h  makbul. Arasim bo- 
yuyor. Boyuyor da boya belli de@. Kqinin renginde boyuyor, kqinin siyahh- 
Dnda boyuyor. Cat& kag veya satma kagh. Yani iki kagi birlegtiren. Yahut ka- 
lemcilerin p l d ~ B  kalem kagh. Selvi gibi, fidan gibi uzun boylu; sas simsiyah 
daima. A@ hokka gibi, kusuk yani. Dede Korkut hiklyelerinde "koja badem 
szgmayan dar agzzlum" diye geqiyor. Sonra dudak kiraz gibi, mercan gibi, lur- 
mizl yanak giiz elmasi gibi, Dede Korkut'ta. Guz elmasindaki elmamn bir ta- 
rafi pembelegir, hzanr. Onu hl l l  da bilmem, ama bizim evde igittim ben onu: 
gul tmak ve karanfil tmak, iki segit tlrnak var. Belki bilen arkadaglamz 
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vardu. Hangisi daha giizel bilmiyorum, mademki biri giildur, biri karanfildii, 
ikisi de guzeldir. Ince ve kamca belli. Kamcamn beli var mi, yok mu, bel!i 
dewdir. Simdi orada bir tek mustesna var, Nedim'in bir kogmaslnda biz bir 
defa olarak butun divan edebiyatlnda mavi gozlu bir guzelle kargilagyoruz. 
0 da bir kogmasmda. Diger tarafta butun M a r  siyah gozlu. Bir defa Giize: 
Sanarlar Akademisinde bir talebem eksik simfta, bir luz talebem. Nerede bu 
diye sordum; a h  bilrniyorum diye sordum. Simdi obur luz arkadqlan 
siiyluyorlar san sash, siyah sash, goyle boyle. G u m ,  dedim, his o boydardan 
bahsetmeyin bana; ~iinkii her giin biri degigiyor. 

Butun bunlar divan edebiyatmda bu. Ama anlatrgtan anlatqa fark var. 
Sirndi butun k~zlanm~z bu giin soylese ki k~sa  s a ~ h d u  ve diyor ki Necati, bir 
yandan benirn bahh siyahun, kara bahtlm, bir yandan bunun kara saslan beni 
ayaklan altlna aldlar. Bu hayali biz gozumuziin oniine getiremedikqe bu divan 
edebiyatl miinaslz bir gey olur. Ne diyor Necati? His merak etmeyin, gonluniiz 
siiden gittimi divan edebiyatmdaki sevginizin saslanndadir. Elinizle koymug gi- 
bi bulursunuz onu. Cunku bu ziilf-i siyah topuklara ddkuluyor. Gonlumuz de 
orada olduguna gdre oraya dokuliip orada signeniyor. Yani bu i!le de bunun 
a d m  p@muza yabancl olan televizyondan duydugumuz isimleri kullanmlyo- 
rum. Bunu siiylemek iCin bu hayali gair Necati bize takdim ediyor. Bunlar bi- 
zim hayal guciimuze ba&dv. 

Kkifin bizim dilimize katkism ben ileri atarken bunlan kastediyorum. Ya- 
ni hallun kullandiD tabirleri kullaniyor. fster misiniz size sogan hiklyesini anla- 
taylm. 1ki paga canlan siMyor, oyun oynamak istiyorlar. Eec; hokkasi diye bir 
oyun tahtasi var. UgaB ~a@nyorlar, diyorlar ki, git komgu pqadan 33e~ hokka- 
an1 al, gel. Ugak gitti gelmez, neden sonra elinde be? okka soganla doner. Pa- 
$a hayretle sorar: Haydi "beg9'i "Be$"den, "okka"yl "hokkandan aldin, ya so- 
tan1 nereden aldm? Cevap gu: Bakkaldan! Siirden anlamak, biraz da Be$ hok- 
kasl ile "be? okka sotam" aylrt etmeye baj&du. 

Simdi son olarak dile geldi bir soru! Bence bu bqka  bir konudur. Biz bu- 
nu anlamiyoruz, o halde bizim degil. Senin anlamadlw o degil ki. Sen o dili 
ne yapsan anlayamazsin, gairin kullandigi dili. Neden, o dile o kendi minasim 
katmig. Kendi hayalini anlatmak isin kullanmig o dili. flle de sen her divan ~ i i -  
rini, her giiri asti@n zaman oradaki her kelime senin dzlukte buldugun kelime 
olmaz. 

Sozluk denilen gey sabit. Sair onu ahr, canlandmr. Ona ayn bir mina vc- 
rir. Simdi "insan" kelimesi isin siizluk ne diyecek size? Anlatacak. fnsani anla- 
tacak: Yaratlk. Ama siz bir giir yazar da bir insan derseniz bunun lugatte mi- 
nasi yok. Onun oradaki anlami gairin verdigi mlnadr  ancak. Bizim bildigimiz 
etten kemikten ibaret yaratiktan ibaret saymyor insan1 o. 0 bqka bir p y  
siiylemek istiyor. Sairin dilinde biz birtalum bqka geyler bulursak sebebi bu- 
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dur. Bunun anahtan, bu ~iir i  anlamam anahtan sozcuklerden, kelimelerden 
ibaret dewdir. Simdi sevmiyorum, ama soylemek istiyorum, giin yaplyoruz biz, 
haftalar yaplyoruz pirlerimize. Yalunda igte Mehmet Akife yaptdc. KaC tane 
yanhg buluyoruz biz Mehmet Akifi anlatmak isteyenlerde. Demek ki Mehmet 
Akif gibi bizim olmq, fstiklil M a r ~ m  sahibini anlamakta biz h i l i  gii~luk p- 
kiyoruz. Ne diyor? "Medeniyet dedigin tek dbi kalrm~ canavar!" "Ulusun 
korkma nasll boyle bir imam bogar? Medeniyet dedigin tek digi k a h ~  cana- 
var!" Bunlan biz h$li bu giin tek d i ~ i  kalrm~ canavan domuz suriisiinden yal- 
NZ digisi k a h ~  anlamma ahyoruz. Olmaz. Onun i& ba~ka  bir cihet, bunlann 
iizerinde oradan buradan konu~urken bizim kendimizi ~ o k  kontrol altmda tut- 
marnlz gerekiyor. 

Dernin pqama arz ettigim gibi, anlamarun yolu once anlama&@u anla- 
malchr. Ben burada bir Sey anlarmyorum dersen anlamam presine bakarsm, 
ama anhyorum dersen neye bakacaksm? Yanlq1a.r devam eder gider. Boyle 
yaph@uz zaman, yani bu sozliiklere balup da giirleri anlamak i+ bir yo1 ara- 
&@uz zaman benim kanaatimce gairin p a w  liitfen ayualun. Hem $air kaybo- 
luyor, hem biz kayboluyoruz. Onun iCm hangi devir kelimesi, memleketimizin 
hangi kopsi olursa olsun biz bunlan bu bakundan acaba altmda hangi mhalar 
yahyor diye sorup anlamad&@ $ i  anlayaca&nm zannetmiyorum. Bu dil de, 
bize Mavuz olacak dil, gairin kullan&pj dildir. Nerede, hangi mlnada kullan- 
rmg bunu. Benim kanaatimce bu boyledir. G q m i ~ t e  boyledir. Gelecekte de 
biiyle olacaktu. 

Bunu, milletin tarihinden ve ondan kaynaklandlhdan soz ederken onlar- 
dan gelen yaslrlardan soyledik. fste bu giin karnun Hot Da& gibi $isti. Ne 01- 
du yani? Benim onu sormadl@ kimse kalmadl. Hi~bir  cevap alamadm do@ 
diiriist. fv yarar bir cevap alamadm. Kitnisi Uhut d a b  dedi, kirnisi Uhut da- 
@nda &lik filh olmadl ki bu Uhut da& olsun, dedi. Cocuklara dedim ki, w- 
cuklar lotfen bunu annelerinize, babalannua soracaksm, ninelerinize soracak- 
slnlz. Bir oaencinin 45 yqlndaki kaym validesi: "Sen ne bidm talebesin yahu 
demig. Bu kadarak ~ e y i  bilrniyorsun. Yani Uygurlarda bin inanca, bu giin bizim 
dilimizde Mil yapmakta olan Uygur menkabesine daymyor bu deyimin ucu. 

Birkaq misal verip bitirmek istiyorum. Adni var, Mahmut Pap.  Sadrazam 
gair diyor ki: 

Ger suya bakmagrla bilineydi srrr-r gayb 

Adni bakup yiizune bilurdu dehanrnr 

Simdi eher gaip, meydanda olmayan bir su suya bakmakla bilinsey di... Ne 
anlayalun suya bakmakla. Qinkii efendim hi l l  suya bakan falcllar var. Sana 
siiyliiyor ne istiyorsun, mektup mu gelecek, mektup mu gidecek. S m f  rm geCe- 
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ceksin. Ne anlayacaksm bunu bilmiyorsan sen, suya bakarak fal balul&@u, ga- 
ipten haber verildigini. Biz bunu bilmiyoruz. 

Geldik Fuzuli'ye. 

Gul citesin bir avuq hdkstira salup 

Kul eylemb, komy~.adrnr bulbul-i seydci 

Diyor ki giil, ategini bir avus topraga s a h g  kul e m ,  o topraw adm 
bulbul koymug. Simdi biilbiil besleyenler yahut biilbiil gorenler bana soylesin- 
ler. Biilbiil p kadarclk bir yumak tuy; giilun dahda  otuyor. Onun i& giil bu 
atqini topraga sahg ,  onu kiil e t m  ve adm biilbiil koymug. Niye? Bulbiilu 
tamyaca&z. Bulbiilu tammadan bunun anlam yok. 

Bir de yanhgh@mu hill devam ediyor. 

Perban-hcilin oldum, sormadrn hdl-i perbanrm 

Gamrndan derde di&tum, krlmadrn tedbir-i dermanrm. 

Simdi ben aqklamalarda goriiyorum kitaplarda, bir eksik tarafi soyleyeyim 
size. Haylr, gordugu o degil. Peripn-halini gordum, benleri gordiim, benleri. 
Ordaki hi1 noktah bir harftir, piiskiirme benlerdir; eskinin bir suslenme yolu- 
dur. 

Simdi bir son beyit soyleyeyim Nedim'den. Nedim diyor ki bize Sehit Ali 
Pap isin yazdij9 kasidede: 

Tci hiikm-i ism-i pciki muiu u miitil miidam 

~manr, kufre hcilet-i mcih u ketan verir 

Bu sadrazamm imant, saglam inancl, ay qij9m ve ketenin h W  anlatlyor. 
Hadi anladlk, ay gij9 iman olsun. Simdi luz arkadqlanrn, lQtfen annenize, ba- 
banlza, ninenize sorun. Neden keten pmag~rlan ay qi@a sermezler? Qhkii 
ay igi- keten bezini suriitme hassas~ vardir. Ey, bunu bilmeden, sen burada 
keteni biliyorsun, imam biliyorsun. fgte benirn demek istedim bu: Milletin sa- 
hip oldugu nesi varsa, inans rm, folklor mu, masal rm, din mi, onlan bilmeden 
ne divan edebiyatin~, ne halk edebiyat~ni anlayarmyow. 

Cunku halk edebiyatl bizim k q m  &yor da okuyor muyuz? Yoo. 
Leb dewez nedir? Dudaklan birbirine degdirmeden soyleyeceksin giiri, hem 
de i;+lmlen. Muammasi var, bilmecesi var. Su halde, bu giiri butun bir milletc 
ma1 etmekten bagka w e  yok, anlamak isin; suiinku onda da a p  vyler var. 

Simdi galiba sonuna geldik igin. Eski yeni ~airlerimizin daha belirgin ola- 
rak h a l k m m  kultiir kelimesinde toplayaca&nn hazinesine sahip olmacWrp 
her divamn ilk sayfasm asar aCmaz duraklayacaj9rmzm onune gepemizin 9- 
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resi yoktur. Saz gairlerimiz de oyledir. Ben divan edebiyatinm bir zamanlar 
toplumun her tabakasindan insaninin mall olduguna inandigimi sozumun sonun- 
da bir kez daha tekrarhyorum. Ondaki butun gii~luklere kathyorum. Zannet- 
meyin ki ben her gii~liigun i~inden siynhyorum. Siynlmiyorum, ama soruyo- 
rum ben. 

Miisaade ederseniz sozumii toparlayaca@m. Slnlfta Yunus'u okuyoruz. Yu- 
nus Emre'den bir parGa okuyoruz. Ben hi l l  rnetinleri daha once balup anlaylp 
anlamadl@ni kontrol etmeden sinifa girmem. 0 gun girmigim. Cunku o gunler- 
de herkes Yunus gibi yazallm sevdaslnda, iddiaslnda. Girdim slnlfa, karyma 
"yumuldu goz, sekildi kq" dizesi pkti. Gozun yumuldui(unu biliyorum ben, bir 
olumden bahsediyor, ama sekildi kag yok. Gayet rahatlmdir o balumdan, yani 
bilmedigim geyleri socuklara rahatsa soranm ben. isterse onlar hoca bunu bil- 
medi desin. Evet, onu bilmedim. Onlann soylemesine luzum yok. Odaya gittik, 
11 kigiyiz odada edebiyat hocasl. Dedim ki Yunus'ta boyle bir gey geldi bagima. 
Ne dersiniz? Hiqbir edebiyatsi arkadagim iistunde durmadi. Ben ikinci gubede 
dersim vardi, oraya gittim. Orada tekrarladim suali. Bir luzcagu ykti, "Ben 
gordum, dedi. Tesadufen bir gun olmekte olan insanin yanmdaydim, bunun 
gozlerini yumdular ve kaglanm diizelttiler." Simdi Turk~e bu kelimeler. Gozun 
kapanmasi da, kqm pkilmesi de Turkse. Ama ne diyor Yunus? Cizdigi levha 
bizim igin karanllk. 

Evet, bunlann kaqislnda buldu@m tek teselli gu. Musaade ederseniz soyle- 
yeyim. Bir giri anlamak hangi Tiirk~eyle yazilirsa yaulsm, herkesin harcl olma- 

meydandadu, Simdilik bu kadar. Sayglanmla. 


