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Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti ka-

bul etmelerinden sonra verdikleri ilk eserlere kadar dayan›r. Genifl co¤rafyalarda dil bak›m›ndan birbirinden az

çok farkl› geliflen ‹slamî edebiyat, flüphesiz ki en parlak dönemini 13. yüzy›ldan bafllamak üzere Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤unun genifl topraklar› üzerinde yaflam›flt›r. Befl yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bu-

lunan bir imparatorlu¤un ihtiflam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incele-

meye çal›flaca¤›z. 

Bir toplumu etkileyen kültürel oluflumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baflka bir kültürel etkiyle de bir-

den bire ortadan yok olmaz. fiiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü fliirimize –genel anlamda edebiya-

t›m›za- etkileri üzerinde de mümkün oldu¤u nispette durmaya çal›flt›k. 

Klasik edebiyat, yayg›n söyleyiflle divan edebiyat›, Tanzimatla birlikte bafllayan kültür de¤iflim teflebbüsleri-

ne paralel olarak tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Avrupaî bir edebiyat oluflturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damar-

lar›ndan beslendikleri, onun kal›plar›n› ve ifade yöntemlerini kullanarak eserler verdikleri hâlde divan edebiyat›-

na sert elefltirilerde bulundular. Zaman zaman ölçünün kaçt›¤› bu elefltirileri dönemin flartlar› ile irtibatland›rarak

aç›klamak mümkündür.

Ancak, bugün hâlâ Tanzimat neslinin divan edebiyat›na karfl› yöneltti¤i, birçok bak›mdan ilmî olmaktan

uzak, bu elefltirilerin kronik bir ön yarg›ya dönüflerek devam etmesi Divan Edebiyat› Özel Say›s›’n› haz›rlama ih-

tiyac›m›z›n birinci sebebidir.

E¤er kültürümüzün köklerine karfl› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›fl›lma-

s› gerekiyordu ki biz bu say›da bunu yapmaya çal›flt›k. Zira befl yüz y›ll›k edebiyat› bir derginin s›n›rl› sayfalar›

içinde bütün yönleriyle ele alman›n imkân› yoktur. Biz amaçlad›k ki gençlerimiz, eski edebiyat›m›zla e¤itim çer-

çevesi içinde bir flekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –var-

sa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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Birçoklar› gibi, benim de dilime bazen bir söz,

bir cümle, bir beyit tak›l›r, tekrarlar›m. Bir tarihte Neflâ-

tî’nin:

Gittin ammâ ki kodun hasret ile cân› bile

‹stemem sensiz olan sohbet-i yârân› bile

m›sralar›ndaki buruk lezzeti tad›yordum. Arkas›ndan,

bir vak’a hat›rlad›m: 

Bir vapur yolculu¤unda, bir Frans›z yazar›, ta-

n›nm›fl bir Türk edibine:

– Bir Türk fliiri var m›d›r?

Demek tuhafl›¤›nda bulundu. Bu soru, flunun

için tuhaft› ki fliirsiz millet, hattâ ki kabile tasavvuru

yanl›flt›r. Bir zamanlar Frans›z krallar›n›n, hükümdar›n-

dan himaye talep etti¤i milleti ise fliirsiz tasavvur et-

mek, büsbütün tuhaf olmak lâz›m gelir. 

Türk edibi, Frans›za XVII. As›r flairi Neflâtî’nin

bir gazelini okudu ve aç›klad›. fiiiri ses ve mânâ ola-

rak zevkle dinleyen Frans›z, bilhassa son beyti du-

yunca:

– Oo!.. dedi, bu m›sralar› söyleyen milletin bü-

yük fliiri olmak tabiîdir. 

Ve flu cümleyi ilâve etti:

– Medeniyet nâm›na bir baflka eseriniz olmasay-

d›, yaln›z bu beyit, ne derin millet oldu¤unuzu ifadeye

kâfi gelirdi. 

*

Frans›z, ilk sorusunda Türklere karfl› ne kadar

Avrupal› ise, son cümlelerinde de fliire karfl› o kadar

Avrupal›d›r. Yani bugün Türkiye’de bir k›s›m münev-

verlere, ne yapsan›z, Türk milletinin eski ve büyük bir

fliiri oldu¤unu kabul ettiremezsiniz. O, bir kere, mazi

düflmanl›¤›nda insaf kabul etmez bir mutaass›pt›r. Hâl-

buki, tarihî Türk düflmanl›¤›na ra¤men bir Avrupal›,

hakikî fliirle karfl›lafl›nca, düflmanl›¤›n› unutur. fiiirin

güzelli¤ini düflünür. 

Neflâtî’nin, Avrupal›y› hayran b›rakan beytine

yaz›m›n sonunda dönece¤im. Ayn› flairin yukar›da söy-

ledi¤im beyti ise muazzam bir ayr›l›k karfl›s›nda fliirin

de, Türkçenin de zaferlerinden say›l›r. Bu fliirin bütü-

nünde Abdülhak Hâmit’in Makber’indeki:

Gitti, nazar›mdan âh gitti, 

Bî-maksad ü bî-günâh gitti.

............

Görsen yeridir seni karanl›k, 

Nûrum benim ey ilâh gitti!..

m›sralar›nda tekrarlanan “gitti” kelimesinin derin liriz-

mi vard›r. Neflâtî gibi bir flair, Türkçeyi;

Gittin ammâ ki kodun hasret ile cân› bile

‹stemem sensiz olan sohbet-i yârân› bile

âhengiyle inletebilmek için, kim bilir, nas›l, ne derin,

ne büyük bir ayr›l›¤›n kollar›nda kalm›flt›? Bunun için

de¤il midir ki, Neflâtî’nin bu fliiri, eski fliirimizdeki gü-

zellikleri eflsiz anlay›flla ay›ran Yahya Kemal taraf›ndan

tahmîs edilmifltir. 

(Eski fliirde tahmîs, gazel beyitlerinin bafl›na

üçer m›sra daha katarak, gazeli befler m›sral› k›t’alar

hâlinde söylemektir.)

Güzel bir fliiri, kendi havas› içinde tahmîs et-

mek, her flairin kâr› de¤ildir. Büyük flairler, bu tarz söy-

leyiflleriyle o gazelleri âdeta bütünlemifl, daha mükem-

mel hâle koymufl olurlar. 

Meselâ bu gazelin bir:

Bâ¤a sensiz varamam çeflmime âtefl görünür

Gül-i handân› de¤il serv-i h›râmân› bile

beyti vard›r. “Gül bahçelerine sensiz gidemem. Zira,

bahçelerin gülen gülleri de¤il, sal›nan servileri bile

gözlerime atefl görünür; renkleri ve sensiz güzellikle-

riyle gözlerimi yakar.” Demek ister. Yahya Kemal’in

tahmîsinde ise bu beyit flöyle bütünlenmifltir:

YAHYA KEMAL VE ESK‹ fi‹‹R*

Nihat Sami Banarl›

* Yahya Kemal Yaflarken, 1959
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San›r›m çerh sîyâh atlasa yer yer bürünür

Âh edip bâd-› seher yollara düflmüfl sürünür

Ne mükedder ç›k›l›r seyre ne mahzun yürünür

Bâ¤a sensiz varamam çeflmime âtefl görünür

Gül-i handân› de¤il serv-i h›râmân› bile

Ayn› gazelin, “Sensiz olunca etraf›mda dostlar›n

halkalanmas› benim için bir ›zt›rap girdab› olur; bu

meclisin elden ele devredilen kadehinden bile ayn› ›z-

t›rab›n zehirli flarab›n› içerim” demek isteyen bir baflka

beyti de talihli tahmîsinde flöyle bir âhenge girmifltir? 

Düflde gördüm gece endâm›n› pîrâhensiz

Nûrdan rûh-› musaffâ idi gûyâ tensiz

Gam de¤il kalsa da iklîm-i çemen gülflensiz

Devr-i meclis bana girdâb-› belâd›r sensiz

Meyi zehr-âb-› sitem sâgar-› gerdân› bile

Bu k›t’an›n ilk üç m›sra›n› aç›klama¤a lüzum

görmüyorum. Onlar, Divan fliirinin bütün incelikleriyle

söylendikleri hâlde tahmîs eden flairin “sehl-i mümte-

ni”iyle, daha kolay duyulurlar. 

Ayn› gazel ve tahmisi hakk›nda biraz daha fikir

vermek için, bir k›t’a daha al›yorum. (Her k›t’an›n yal-

n›z son iki m›sra’› Neflâtî’ye aittir.)

Mihr ü mâh›md› bu âlemde huzûrun dahi dün

Gittin eyvâh cihan zulmete garkoldu bugün

Küskünüm tâli’-i nâ-sâze gönülden küskün

Sineden derd ile bir âh edeyim kim dönsün

Aksine çerh-i felek mihr-i d›rahflân› bile

*

Bütün bu güzel özleyifller ile bu saza benzeyen

sözler, birçoklar›m›z için art›k mazidir. Kendi sanat›n›n

zafer ve fleref sayfalar›ndan bu kadar süratle uzaklaflan

bir baflka millet bilmiyorum. Geçenlerde genç bir Al-

man kad›n profesörün Divan edebiyat›m›z hakk›ndaki

kuvvetli görüfllerini okurken ac› fleyler düflündüm: Bir

gün gelecek, kendi Divan fliirimizi okuyabilmek ve ö¤-

renmek için belki de Almanya’dan mütehass›s getire-

ce¤iz. Ümit edelim ki Yahya Kemal’in büyük, ba¤lay›-

c› kudreti bu hüsran› önlesin..

*

fiimdi Frans›z›n be¤endi¤i m›sralara dönüyo-

rum. Neflâtî’nin bu fliirini, Frans›z yazar›na tan›tan ve

aç›klayan Türk edibi Yahya Kemal’dir. O, bu fliiri bir

Frans›z edibine nas›l aç›klad›? Öteki nas›l anlad›? Çün-

kü derin bir eski fliir kültürü, o ölçüde kuvvetli bir ta-

savvuf bilgisi ve sayfalarca sürecek bir aç›klama bir

araya gelmeden Neflâtî’nin bu ikinci gazelini tatmak,

ondaki söyleyifl ustal›¤›na varmak kolay de¤ildir. Ga-

zel:

fievkiz ki dem-i bülbül-i fleydâda nibân›z

Hûmuz ki dil-i gonce-i hamrâda nibân›z..

Söyleyifliyle bafllar: “Biz ç›lg›nca seven bülbülün

sesinde nefl’e ve böylesine sevilen k›rm›z› gülün kal-

binde gizlenen kan›z.” Kald› ki bunlar birbirinden ayr›

fleyler de¤ildir, demek ister. Çünkü tasavvufta seven ve

sevilen diye iki ayr› vücut yoktur. Seven, sevilen ve on-

lar›n her hâli, tek ve mutlak bir varl›kta toplan›r, bir tek

vücut olurlar. Neflâtî’nin beyti ise bu engin felsefeyi

dem, hûn, gönül, gonce ve hamrâ kelimelerinin k›rm›-

z› renk saltanat›yla tutuflturarak söyler. Ayn› fliirde

Frans›z edibini hayran b›rakan m›sralar da flunlard›r:

Ettik o kadar ref’-i taayyün ki Neflâtî

Âyîne-i pür-tâb-› mücellâda nihân›z

“Neflâtî! Ten kafesinde mahpus ruhumuzu öyle-

sine vücudumuzdan kurtard›k, maddî varl›¤›m›zdan

s›yr›l›p, o kadar ruhtan ibaret kald›k ki flimdi parlak ci-

lâl› aynalarda bile görünmüyoruz.”

Neflâtî’nin bahsetti¤i ruh, Tanr›’dan kopup yine

Tanr›’ya dönen, zaman›m›zca meçhul bir ruhtur. 
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