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 ● Kıymetli çalışmalarınıza bakıldığın-
da edebiyatın temel meseleleri ve yeni 
Türk edebiyatının temel taşı niteliğin-
deki Beşir Fuat, Ahmet Mithat Efendi, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Âkif 
Ersoy, Necip Fazıl gibi isimler üzerine 
yazdığınız kitaplarla çok önemli bir 
düşünsel verim ortaya koyduğunuz gö-
rülüyor. Onlarca kitap, on yıllara uza-
nan bir emek… Edebiyata bu denli bir 
bağlılık nasıl oluştu?

Namık Kemal’in vecize olmuş 
ünlü mısralarıyla başlayalım: “Kimse 
takdir edemez âlemde / Kendi mahiy-
yetini re’yi ile / Münferit vasıta-i rüyet 
iken / Göremez kendisini dide bile”. 
Başkaları hakkında yanlış doğru bir şey-
ler söyleriz ama kendimiz hakkında ver-
diğimiz değer yargıları ne kadar doğru-
dur? Edebiyata ilgimin başlangıcı tabii 
bilinçli ve kararlı değil, belki bir eğilim 
ve heves. Sonuçta edebiyatı seçişimi de 
tesadüf veya kader diye adlandırıyoruz. 
Düşünüyorum da edebiyatçı olmayabi-
lirdim. Veya akademik hayata girmeyip 
sadece bir lise öğretmeni olarak da ka-
labilirdim. Bunun başlangıcı hakkında 
hatırladığım, ilk ve ortaokuldan itiba-
ren Türkçe derslerinde sınıfımın hep en 
iyisi oluşumdur. Annem babam rüştiye 
tahsilli iseler de evde kütüphane diyebi-
leceğimiz bir kitap birikimi yoktu. Yine 
de harçlığımla kitap alır ve iyi okurdum. 
Yaşıtlarım gibi önce çocuk dergileriyle 
başladım, derken Jules Verne’in, Ke-
malettin Tuğcu’nun, Abdullah Ziya’nın, 

İskender Fahrettin’in romanlarını oku-
dum. Herhâlde bunların edebiyatla ilgi-
lerinin ve edebiyat diye bir şeyin varlı-
ğının farkında değildim. Ortaokul ikinci 
sınıfında iken, o yıllarda başka örneği 
kolay bulunmayacak, eski yazıyı bilen 
Karadenizli bir arkadaşla karşılaştım. 
Bir süre sonra ben de eski yazıyı hem 
okuyor hem de rıka ile yazabiliyor-
dum. Böylece erken yaşta Sahaflar’a 
ve Babıali’ye alıştım. O yıllarda okuma 
hevesim kontrolsüz, tavsiyesiz ve te-
sadüflerle geçti. Mesela çocuk romanı 
dışında ilk okuduklarım İngilizceden 
tercüme, eski harflerle Örümcek Dede 
ve Sevgili Düşman’dı. Sonra Pol ve 
Virjini’yi, o sırada fasiküller hâlinde 
çıkmakta olan Monte Kristo’yu, Hasan 
Âli’nin Goethe’sini, derken Mehmet 
Behçet Yazar’ın Edebiyatçılarımız ve 
Türk Edebiyatı’nı okudum. Bu sonun-
cusunun sevkiyle orada adları geçen-
lerin kitaplarından okuduklarım oldu. 
Coğrafyada okuyan ablam bana “sen 
herhâlde Türkolojiye girersin” diyordu. 
Türkolojinin ne demek olduğunu öğ-
renince meslek hevesim de belirmeye 
başladı. Bunlar hep ortaokul yıllarıdır. 
Lisede okumalarım arttı. Vefa Lisesinin 
eski harfli kitapları da bulunan iyi bir 
kütüphanesi vardı. Teneffüslerde, ders 
arası boşluklarda oraya dadandım. Bir 
ara Köprülü’nün İlk Mutasavvıfları’na 
başladımsa da 30-40 sayfa sonra bı-
raktım. Edebiyat derslerim çok iyi. Li-
senin ilk sınıfında aruzu halletmiştim, 

I
.
ki büyük coğrafyanın, iki medeniyetin arasında bünyemizi sarsmaya-
cak bir terkibe ihtiyacımız var. Aslında buna bugün dünyanın bütün 
milletlerinin ihtiyacı var.
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kulaktan vezni buluyordum. Bu alış-
kanlığımın ileriki yıllarda hocalığımda, 
okumalarımda, araştırmalarımda bana 
çok faydası oldu. Lise son sınıfında 
Mehmet Kaplan’ın eşi Behice Hanım 
edebiyat hocamızdı. Çok iyi ve titiz bir 
öğretmendi. Beni de seviyordu ve çok 
ilgileniyordu. Ama yine son sınıfta bir-
kaç yıldır tanıdığım, dergisini, yazılarını 
takip ettiğim Nurettin Topçu da felsefe 
derslerimize giriyordu. İşte o zaman iki-
ye bölündüm. Her iki dersim de iyiydi, 
son sınıf olduğum için artık karar ver-
me zamanım yakındı. Edebiyat mı, fel-
sefe mi? Nihayet felsefede karar kıldım. 
Böylece ortaokuldan beri kafamda olan 
edebiyat arka planda kalıyordu. Nite-
kim Felsefe Bölümüne yazıldım. Orada 
yerli yabancı çok değerli hocaların ders-
lerinde bulundum. Ancak ilk sömestrin 
sonunda, öğretmenliğimi garanti etmek 
için Yüksek Öğretmen Okuluna girdim, 

orası da felsefe öğrencisi almadığından 
mecburen Türkolojiye dönmüş oldum. 
Bunun hikâyesini Mehmet Kaplan’dan 
Hatıralar, Mektuplar kitabımda anlattım. 
Bakın, tesadüf veya kader denen şeye. 
İsteğimiz dışında bize çizilen yollar var. 
Türkolojinin Köprülü’den sonraki ikinci 
altın devrine yetiştim. Mehmet Kaplan, 
Tanpınar, Ali Nihat, İsmail Hikmet, Ca-
feroğlu, Rahmeti Bey ve o günlerdeki 
genç asistanlar: Faruk Timurtaş, Faruk 
Akün, Muharrem Ergin. Hepsinin ye-
tişmemizde büyük rolleri vardır. Dört 
yıl böyle geçerken doktorasını vermiş, 
bir süre sonra doçent olacak olan Fuat 
Sezgin’i tanıdım. Aramızdaki beş altı 
yaş farka rağmen iyi arkadaş olduk. İs-
lam Tetkikleri Enstitüsünün müdür mua-
vini idi. Arapçam ve Farsçam da oldukça 
iyiydi. Beni asistan olarak almak istedi. 
Asistanlık sınavlarını kazandım, atama 
safhasında Bakanlık, mecburi hizmetim-
den dolayı muvafakat vermedi, böylece 
edebiyat öğretmenliğine başladım. Dör-
düncü yılımda, Diyarbakır’da iken Meh-
met Kaplan yeni açılan Atatürk Üniversi-
tesine dekan oldu ve beni yanına çağırdı. 
Gidiş, o gidiş. Şimdi bütün bu kırılmaları 
dikkate alarak meslek hayatımın başka 
türlü olabileceğini hep düşünmüşümdür. 
Felsefe öğretmeni mi, ilahiyatçı mı, bi-
lim tarihçisi mi, edebiyat öğretmeni mi 
olurdum? Hatta Fuat Sezgin’in 1960 
ihtilalinden sonra 147’ler arasına girip 
üniversiteden atıldığında bile ben ne 
olabilirdim? Bunlar bizim bilmediğimiz 
şeyler. Görüyorsunuz, heves ve eğilimler 
yetmiyor. Sonuçta gönlüm felsefede kal-
dı, ama yine çok sevdiğim edebiyatta da 
bir şeyler yapmaya gayret ettim. Ancak 
dikkat ettinizse orada da saf edebiyattan 
çok işin fikir tarafı daha ağır bastı.
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 ● Geriye dönüp baktığınızda çalışma-
larınızın karşılığını hak ettikleri ölçüde 
aldığını düşünüyor musunuz?

Yani gördüğü ilgiyi kastediyorsunuz. 
Türkiye’deki kitap okumanın, özellikle 
araştırma eserlerini okumanın seviyesi 
düşünüldüğünde bence hak ettiği kadar 
ilgi görmüştür. Kitaplarımın çoğu 4-5 
defa basılmıştır. Bu da benim için yeterli-
dir. Özellikle birinci derecede Beşir Fuad, 
sonra Ahmed Midhat ve Tanpınar çalış-
malarım hakkında tanıtıcı ve tenkit edici 
yazılar yazılmış, umduğumdan çok fazla 
araştırmaya referans teşkil etmiştir.
 ● İlk kitabınızla başlamak isterim. “Be-

şir Fuad: İlk Türk Pozitivisti ve Na-
türalisti” adlı tezinizle 1962’de dokto-
ranızı tamamladınız. Mehmet Kaplan 
Hoca’nın kitap için yazdığı ön sözde 
sizin kitabınızın da temel tezi çerçeve-
sinde Beşir Fuat’ın aslında çok büyük 
bir eleştirmen ve fikir adamı olduğunu 
kaydediyor. Ama Beşir Fuat, bu güçlü 
fikri yönlerinden daha çok sansasyonel 
intiharıyla gündeme gelir. Hayatına son 
verme biçiminin Beşir Fuat’ın eserlerini 
gölgede bıraktığından söz edebilir miyiz?

Teşhisiniz doğrudur. Gerek genel 
okuyucu kitlesinde gerekse aydın çevre-
lerde Beşir Fuad daha çok intiharı ile bili-
niyor. Kendi zamanında intiharı nasıl san-
süre ve sonuçta mutlak bir susmaya sebep 
olmuşsa günümüzde de konuşulmasına 
başlıca sebep intiharıdır. Doğrusunu is-
terseniz benim de Beşir Fuad konusunu 
doktora tezi olarak çalışma hevesim, in-
tihar etmiş olduğunu bilmemle başladı. 
Daha fakültedeki öğrencilik yıllarımda 
bu tarafıyla dikkatimi çekmişti. Bir ay-
dının intiharı, özellikle pek fazla örneği 
bulunmayan Osmanlı ve İslam toplumun-
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da intihar benim için üzerinde durulması 
gereken bir problemdi. İntiharının şekli, 
beklenmedik oluşu, muhtemel sebepleri 
vb. Nitekim birkaç senaryo denemesine, 
roman ve şiire konu oldu, onlarda da 
intihar ön plandadır. Bununla beraber 
siyasi görüşleri, felsefesi, tenkit yazıları 
ve edebiyat özellikle şiir üzerine görüş-
leri hakkında da dikkate değer çalışma-
lar ve yayınlar oldu.
 ● Aynı zamanda öğrencisi olduğunuz 

Ahmet Hamdi Tanpınar için yine onun 
bir cümlesinden esinle “Bir Hülya 
Adamının Romanı” adlı bir çalışma 
ortaya koydunuz. Tanpınar, değeri geç 
anlaşılan bir yazar olarak bilinir. Ama 
bu geç bilinen değere rağmen Tanpı-
nar, bugün edebiyatımızın belki de kıy-
meti en az tartışılan yazarların başında 
geliyor. Tanpınar, hangi özellikleriyle 
edebiyatımız için bu denli önemli bir 
yazar hâline gelmiştir?

Tabii bu söyleyeceklerimi, üzerinde 
pek çok konuşulduktan ve hakkında bir 
yığın yayın yapıldıktan sonra bugün ifa-
de edebiliyoruz. Evvela şunu söylemek 
isterim: Tanpınar’ın okuyucu üzerinde 
baskı yapan ezici ve şaşırtıcı bir kültür 
birikimi var. Türk ve Batı edebiyatlarıy-
la ilgili okuduklarını ve bildiklerini bir 
tarafa bırakıyorum. Bunun dışında başta 
yakın dönem tarihi olmak üzere Osman-
lı tarihini, yalnız çağdaş tarihleri değil, 
vakanüvis metinlerini de okumuş olarak 
iyi biliyor. Grek mitolojisini de öyle. 
Güzel sanatların, plastik sanatların he-
men her dalında, özellikle resimde ya-
kından bildiği, etkileri de dikkate alarak 
birbirleriyle mukayese ettiği o kadar çok 
ressam ve tablo tanıyor ki. Müzik kültü-
rü de öyle. Hem Türk musikisi, hem Batı. 
Asıl önemlisi bütün bunları sadece tanı-
maktan, seyretmiş ve dinlemiş olmaktan 
ibaret kalmayıp yorumlaması. Yani es-
tet olması. Herhâlde akademimizin ve 
konservatuarımızın pek çok hocasından 
daha zengin bir resim ve müzik dünya-
sı vardı. Bütün bunlar ham bilgi olarak 
kalmıyor, makalelerinde, denemelerin-
de, tema ile çok komplike ilişkiler kura-
rak roman ve hikâyelerinde de bir arka 
plan oluşturuyor. Tanpınar’ın toplumu-
muz, milletimiz hakkındaki düşünceleri 
de önemli. İki yüz yıldır münakaşasını 
yaptığımız, çözüm yolu aradığımız Do-
ğulu kalmak veya Batılı olmak mesele-
sinde dikkate değer fikir ve kanaatleri 
var. Türkiye’nin toplum krizleri yaşa-
dığı bir dönemde Tanpınar’ın yükselişi 
daha çok bu sonuncu tarafıyladır.
 ● Daha genel bir çerçeve içinde sor-

mak isterim, Tanpınar’ın değerinin 
geç anlaşılması edebiyatımızın o gün-
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kü imkânlarının onu değerini takdir 
edecek düzeyde olmaması ile ilgili ola-
bilir mi?

Aslında geç anlaşılmak, ölümün-
den sonra takdir edilmek birçok yazar 
ve sanatkâr için bahis konusudur. Büyük 
sanatkâr çağının ilerisinde olan insan-
dır. Tanpınar’ın romanları da, hikâyeleri 
de döneminin roman ve hikâyesinden 
farklı bir yerdedir. Ancak birçok yenilik 
gibi bunu görebilmek için de o dönem-
den uzaklaşılması gerekiyordu. Hadise 
budur. Bir ölçü olmaz ama kendi tecrü-
bemi söyleyeyim. Ondan Aile dergisin-
de çıkan “Acıbadem’deki Köşk”ü ilk 
okuduğumda lisedeydim. Fakültedey-
ken “Rüyalar” hikâyesini okudum. Her 
ikisini de çok sevmiştim. Ama mesela 
yine aynı dergide çıkan şiirleri üzerine 
zihnimde bir şey yok. Derslerini zevkle 
takip ettiğim Tanpınar’ın şairliği o za-
man benim için “Bursa’da Zaman” ve 
belki bir iki şiirinden ibaretti. Abdullah 
Efendi’nin Rüyaları’ndan bir şey anla-
mamış ve hoşlanmamıştım da. Nitekim 
Mehmet Kaplan da ilk asistanlık yılla-
rında ondan “upuzun bir saçma” diye 
bahseder. Sonra Huzur’u okudum. Be-
nim için çok güzel bir İstanbul ve aşk 
romanıydı. Onun arka planındaki Doğu-
Batı çatışmasını, müziğin ağırlığını, ay-
dınımızın trajedisini hatta roman dilin-
deki ustalığını fark edemiyor muyduk? 
Bu gibi problemleri roman kişileriyle 
daha net olarak konuşturan Peyami Safa 
bu tarafımızı daha çok tatmin ediyordu. 
Zaten gerek benim gerekse neslimin en 
büyük romancısı Peyami Safa idi. Şiirde 
de Yahya Kemal’den ve Necip Fazıl’dan 
başkaları hep geriden gelenlerdi. Döne-
min tenkitçilerinin tavrı da, pek azı dı-
şında bundan fazla farklı değildi. Dedi-

ğim gibi bir zaman geçmesi, toplumun 
ve aydınların yeni çözüm ihtiyaçlarıyla, 
arayışlarla karşılaşmasını beklemek ge-
rekiyordu.
 ● 1975’te yayımlanan “Batı Medeni-

yeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi” 
kitabınızda döneme egemen olan ka-
nının aksine Ahmet Mithat Efendi’nin 
önemli bir yazar olduğunu özellikle be-
lirtiyorsunuz. Şimdi de özellikle post-
modernist okumaların etkisiyle Ahmet 
Mithat Efendi’nin roman tekniği açı-
sından oldukça ilerici romanlar yaz-
dığından söz ediliyor. Bu iki yaklaşım 
arasında, geriye dönüp baktığınızda 
Ahmet Mithat Efendi’yi nasıl değerlen-
dirirsiniz?

Ahmet Midhat Efendi’nin bir döne-
me kadar küçümsenmesi onu takip eden 
romancı neslinin, yani Edebiyatı Cedide 
ve sonrakilerinin roman tekniği ve ro-
man dili bakımından ve Batı edebiyatını 
daha yakından takip etmiş olmalarından 
dolayı daha usta birer romancı olmala-
rındandır. Hâlbuki Ahmed Midhat bu 
konularda zaten iddialı değildi. O Hace-i 
Evvel’di. İçinde yaşadığı Osmanlı toplu-
munun eksiklerini çok iyi görüyor, ken-

T anpınar’ın toplumumuz, mil-
letimiz hakkındaki düşünceleri 
de önemli. İki yüz yıldır mü-
nakaşasını yaptığımız, çözüm 
yolu aradığımız Doğulu kal-
mak veya Batılı olmak mese-
lesinde dikkate değer fikir ve 
kanaatleri var.
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di hayatı içinde bu eksiklerin aşıldığını 
görmek istiyordu. Hatta bana göre bir-
iki nesil sonra kendi modasının geçece-
ğini de biliyordu. Bunu yeğeni Mustafa 
Refik’in kitabına yazdığı takrizden çı-
karıyorum. Gelecek nesillerin, bizlerden 
başka şeylere ihtiyacı olacaktır. Bu ba-
kımdan döneminde iki hedefi vardı. Biri 
halkı okutmak, roman okumaya, kitap 
okumaya, gazete okumaya alıştırmak; 
ikincisi ansiklopedik bilgiyle donatmak. 
Osmanlı toplumunun da o yıllardaki ih-
tiyacı bunlardı (Belki bugün bile). İdrak 
ettiği bu görevi, yani aydın sorumluluğu-
nu fazlasıyla yerine getirmiştir. Roman 
tekniği açısından yeniliklerine gelince. 
Bunların bilinçli olduklarını söyleyeme-
yiz. Çok yazan ve konularının çeşitliliği 
kadar yazma tarzında da (roman tekniği 
diyemiyorum) değişik denemeleri seven 
bir yazar, bir gazeteci-romancı olduğunu 
unutmayalım. Eğer o farklılıkları, kendi-
sinden sonra gelen romancıların dikkati-
ni çekip takip edebilselerdi, gerçekten de 
yeni roman tekniklerinde bir çığır açıl-
mış olurdu.
 ● “Batı Medeniyeti Karşısında” vur-

gunuza dönmek isterim. Murat Belge, 
“Felatun Beyle Rakım Efendi” üzerine 
yazdığı bir makalede, Ahmet Mithat 
Efendi’nin aslında Batı karşıtı olmadı-
ğını yanlış Batılılaşmayı Felatun üze-
rinden ortaya koyarken Rakım Efendi 
karakteri üzerinden ise doğru Batılılaş-
mayı yazdığını belirtmişti. Ahmet Mit-
hat Efendi için merkezî önemdeki bu ro-
mana baktığımızda belirttiğim tespitlere 
ilişkin neler söylemek istersiniz?

Tabii Batı karşıtı değildi. Benim 
kitabımdan böyle bir anlam çıkarılma-
ması gerekir. “Batı medeniyetine karşı” 

demiyorum, “Batı medeniyeti karşısın-
da diyorum. Türkçede dikkat edilmezse 
biraz karışıyor. Fransızcada karşı mana-
sında “contre” kelimesi var. Bir de “en 
face de…” deyimi var ki nötr olarak 
karşısında demektir. Benim kastettiğim 
bu ikincisidir. Yani Batı medeniyeti kar-
şısındaki tutumu, olumlu veya olumsuz 
değer yargıları. Felatun Bey ve Rakım 
Efendi, Ahmed Midhat Efendi’de bunla-
rın prototipleridir. Daha sonra başka ro-
man ve uzun hikâyelerinde az çok farklı 
olarak bunları tekrar etmiştir. Aslında 
bu bizim, millet olarak iki yüzyıldan 
beri içinde bulunduğumuz durumun bir 
açıdan romana yansımasıdır. Hemen her 
aydınımızın, her yazarımızın ilgisiz kal-
madığı bir meseledir. Bu iki medeniyet 
arasında nasıl bir denge, bir terkip vücu-
da getireceğiz? Ahmed Midhat buna ilk 
defa ve en çok kafa yoran bir yazarımız.
 ● “Poetika Dersleri” çalışmanızda 

“Orhan Veli ve Garip Önsüzü, Ahmet 
Haşim ve Piyale Önsözü ile Necip Fazıl 
ve Poetikası” başlıkları üzerine üç bö-
lüm biçiminde şairlerimizin, şiir akım-
larımızın poetikalarını inceliyorsunuz. 
Garip şiiri için, “Pozitivist, fakat nega-
tif bir poetika”şeklinde bir belirlemeniz 
var. Bu belirlemeyi açmanızı istesem…

Orhan Veli’ninki dışında kitabım-
da ele aldığım gerek Ahmed Haşim’in, 

B üyük sanatkâr çağının ilerisin-
de olan insandır. Tanpınar’ın 
romanları da, hikâyeleri de dö-
neminin roman ve hikâyesinden 
farklı bir yerdedir.
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gerekse Necip Fazıl’ın ve başkalarının 
poetikaları çok defa subjektif, metafizik, 
soyut hatta hayalî birtakım tariflere, teş-
bihlere açılır. Romanın, hikâyenin, tiyat-
ronun ve diğer edebî türlerin az çok be-
nimsenmiş tarifleri vardır da şiir böyle 
değildir. Arada daha somut tarifler varsa 
da onlar nazım içindir. Ama şiir nedir 
dediğimizde ele avuca gelmeyen ifade-
ler görüyoruz. İşte Haşim’e göre “şiirin 
kaynağı algı bölgeleri dışında, gizliliğin 
ve bilinmeyenin gecelerine gömülmüş, 
yalnız parlak sularının ışıkları zaman 
zaman duyu ufuklarına yansıyan mu-
kaddes ve isimsiz bir kaynak”tır; “Elekt-
rik akımı cinsinden olan şiir akıcılığı”; 

“şiir sessiz bir şarkıdır”. Necip Fazıl’a 
göre ise “eşya ve hadiselerin, bütün 
mantık yasaklarına rağmen en mahrem, 
en mahcup, en hassas nahiyesini yok-
layarak ve nispetlerini bularak mutlak 
hakikati arama işidir”. Diğerlerinin ta-
rifleri de birbirinden farklı da olsa ola-
rak hemen daima soyuta doğru açılır. 
Bunlardan şiirin ne olduğunu anlamak 
değil ancak müphem bir şeyler sezmek 
mümkündür. Orhan Veli’nin tutumunu 
vurgulayabilmek için diğerleri hakkında 
bu söylediklerimden onları benimseme-
diğim anlaşılmasın. Esasen şiir, yapısı 
gereği bir tarafıyla hayale dayandığın-
dan tariflerinin de soyutluğu tabii görül-
melidir. Orhan Veli ise poetikasında şiir-
de manayı esas aldığından daha ölçüye, 
mantığa dayalı bir tarife doğru gidiyor. 
Pozitivisti bu manada kullandım. Önce 
şiiri nazım yapan tariflere, yani vezne, 
kafiyeye karşı çıkıyor. Sonra dilinin 
farklılığına, teşbihlere, mecazlara, sonra 
elit duruşuna, tasvirlere, ses oyunlarına, 
mısra yapısına hulasa her şeyine… Yani 
şiir bunlar değildir, diyor. Bu ise ger-

çekte negatif bir tavırdır. Pekiyi, şiir ne-
dir? Açık bir tarifi yok. Manadır, diyor. 
Hâlbuki nesir de manadır. Bir de edadan 
bahsediyor ki onun da ne olduğu anlaşıl-
mıyor, yani bu kelimeyle o da diğerleri 
gibi yeniden soyut, subjektif bir kavram 
ileri sürmüş oluyor.
 ● Ahmet Haşim’in poetikasına bak-

tığınızda biçimden çok içerik üzerine 
yoğunlaştığınızı görüyorum. “Şiirde 
anlam aramak bülbülü eti için öldür-
meye benzer.” diyen Ahmet Haşim bağ-
lamında düşündüğümüzde, içeriğe ne-
den daha çok yoğunlaştığınızı merak 
ediyorum doğrusu…

Dikkat ettinizse ben diğer şairle-
rin şiirlerine göre değil, şiir hakkındaki 
yazılarına göre poetikalarını ele aldım. 
Bu gibi yazılarında hangi hususlara te-
mas etmişlerse onlar üzerinde durdum. 
Yoksa şiirlerine dönseydim iş daha da 
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karmaşık olur hatta çelişkilerle de kar-
şılaşırdık. Haşim yazısında muhteva 
üzerinde duruyor. Kendisine yapılan 
itirazları dikkate alarak şiirde mana ve 
vuzuh konusunu işliyor. Ben de hâliyle 
onun adımlarına uydum.

 ● Necip Fazıl ve Poetikası bölümünün 
henüz başında, “Şiirin felsefesi, este-
tiği, teorisi manasındaki ‘poetika’ ke-
limesi, hiçbir yazarda, Necip Fazıl’da 
olduğu kadar kavram olmaktan çıkıp 
yazarıyla özdeş ve müşahhas hâle gel-
miş değildir.” diyorsunuz. Bu cümleni-
zi, poetik iddiasını hakkıyla temsil eden 
en güçlü şiirin Necip Fazıl şiiri olduğu 
şeklinde anlayabilir miyiz?

Ben o değer yargısında bulunurken 
önce poetika kelimesini dikkate almış-
tım. Tespitlerime göre poetikayı kelime 
olarak bizde ilk kullanan Necip Fazıl 
olmuştur. Onun ilk defa 1946 yılında 
kullandığı bu kelimenin ondan önce 
hatta sonra da uzun zaman kullanıldığı-
nı zannetmiyorum. Yanılmış da olabili-
rim tabii. Sonra Necip Fazıl dolayısıyla 
ve başka vesilelerle ben de yazılarımda 
epey sık kullandım. İkincisi kavram ve 

muhteva olarak da poetikada öncü odur. 
Necip Fazıl’ın “Poetika”sı bir tepki üze-
rine değil, şiiri bir teşrih masasına ya-
tırmak için yazılmıştır. Yani kendi şiiri 
bahis konusu değildir. Nihayet üçüncü 
bir özelliği şekilden başlayarak muhteva-
ya kadar şiirle ilgili pek çok hususları ka-
tegorik olarak ele almasıdır. Ancak Necip 
Fazıl’ın şair olarak değeri, önemi, büyük-
lüğü ayrı bir konudur. Poetika kavramının 
yazarıyla özdeş olmasından kastettiğim de 
şairliği değil, şiir hakkındaki düşünceleri 
bakımındandır. Şiir, ilk defa onun bu ya-
zısıyla geniş olarak ve değişik açılardan 
değerlendirilmiş oluyor.
 ● Necip Fazıl şiirinin elbette estetik 

değeri göz ardı edilmeden daha çok bir 
“dava şiiri” karakteri taşıması da sizin 
vurguladığınız biçimiyle bu poetik ya-
kınlığı, birliği sağlamış olabilir mi?

Asaf Halet’in “Benim Gözümle 
Şiir Davası”nda olduğu gibi davayı çok 
geniş manasıyla alırsak doğrudur. Ama 
toplum meselelerinin şu veya bu şekilde 
şiirin temasını oluşturması manasında 
ise Necip Fazıl’ın şiiri dava şiiridir hük-
mü her zaman için geçerli değil. Bunu 
ilk şiirlerinden sonunculara kadar hepsi-
ni dikkate alarak ifade ediyorum. Benim 
sınıflandırmama göre şiirlerini ferdî dö-
nem, dinî ve metafizik dönem ve sosyal 
dönem olmak üzere düşününce asıl sos-
yal dava diyebileceğimiz, son dönem-
deki birkaç şiirden ibaret kalıyor. Ama 
söylememiz geren şu: Bütün dönemle-
rinde ve hemen bütün şiirlerinde estetik 
yani poetik değer hep öne çıkmıştır.

 ● Bir şairin şiiri ile poetik anlayışı 
arasındaki yakınlık ya da uzaklık son 
kertede şiirin estetik değerini tayin 
ederken belirleyici bir önem taşır mı?

Yazarın, şairin edebî türler hak-
kındaki teorik fikirleri ile eseri, 
şiiri arasında tam bir uyum ol-
ması gerekmez, hatta çok defa 
yoktur da. Biri aklının, mantığı-
nın, bilgisinin ürünüdür. İkinci-
si duygularının, muhayyilesi-
nin, dili kullanma gücünün.
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Her zaman için değil. Bu iki hu-
susu birbirinden ayrı tutmak lazım. Bu 
kanaatimi yalnız şiiri değil, bütün edebî 
türleri de göz önünde tutarak belirtiyo-
rum. Yani yazarın, şairin edebî türler 
hakkındaki teorik fikirleri ile eseri, şiiri 
arasında tam bir uyum olması gerekmez, 
hatta çok defa yoktur da. Biri aklının, 
mantığının, bilgisinin ürünüdür. İkincisi 
duygularının, muhayyilesinin, dili kul-
lanma gücünün. Her romancının roman 
teorisi olmadığı gibi her şairin poetika-
sının olmadığını da hatırlayalım.
 ● “Necip Fazıl: Sıcak Yarada Kezzap” 

adlı çalışmanızda büyük şairi birçok 
yönüyle ele alıyorsunuz. Günümüzde 
Necip Fazıl’ın yazarlık kimliğinin ti-
yatro, roman, düşünce kitapları bağ-
lamında giderek daraldığını, şairlik 
yönünün daha fazla ön plana çıktığını 
söyleyebilir miyiz?

Doğrudur. Hatta hakkında yapılan 
anma günlerinde dinleyici açısından ge-
nellikle daha çok hayatı, mücadeleleri, 
çektiği sıkıntılarla hamasi diyebilece-
ğimiz sosyal karakterli birkaç şiirinin 
ilgi gördüğünü, heyecan uyandırdığını 
fark ediyoruz. Hâlbuki tiyatroları da 
bence önemliydi ve klasiklerimiz ara-
sında sahnelerimizde yer almalıydı. 
Ama Türkiye’de tiyatro anlayışı ve se-
yirci beklentisi değişti. Romanı için bir 
şey diyemeyeceğim. Onlar benim için 
de başarılı metinler değildir. Düşünce 
kitaplarına gelince, bir kısmı, özellikle 
yakın dönem tarihimize ait eserleri za-
manında çok ilgi uyandırmıştı. Birçok 
şeyi tenkit etmek değil konuşmanın bile 
mümkün olmadığı bir zamanda zihin-
lerde birtakım soruların uyanmasına yol 
açmıştı. Fakat bugün o konularda ilmî 

veya popüler pek çok yayın var. Der-
gileri de dâhil bütün eserleri araştırıcı 
için her zaman canlılığını koruyacaktır. 
Edebiyat tarihimizde de başta şiiri ol-
mak üzere tiyatrosu ve hikâyeleriyle yer 
alacaktır. 
 ● Yeni basımıyla okurların karşısına 

yakın bir zamanda çıkan, “Mehmed 
Âkif: Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam” 
eserinizde büyük şairi estetik ölçütler 
kadar karakteri (mizaç) çerçevesinde 
de değerlendiriyorsunuz? Karakterin 
kader olduğu kaydedilir. Âkif’in şiiri-
nin her şeyden çok bir mizaç şiiri oldu-
ğu öne sürülebilir mi?

Bunu az çok her şair için söyle-
mek mümkündür. Ama pek az şair Âkif 
kadar kendi şiiriyle bütünleşebilmiştir. 
Âkif’in hayatını ve karakterini yakın-
dan biliyoruz. Şiiri de elimizde olduğu 
için bu iki unsurun birbiriyle ayniliğini 
görmek o kadar zor değil. Demin pek az 
şairde bu bütünlüğün bulunabileceğini 
söyledim. Belki de Âkif tek örnektir. 
Safahat baştan sona hep yaşadıklarının 
ve gördüklerinin şiiridir. Âkif, haya-
tının belli bir döneminden sonra hayal 
ile alışverişini kesmiş ve gördüklerini 
anlatmıştır.
 ● Mithat Cemal Kuntay’ın, “Cevdet 

Paşa Kur’an nasiridir: Âkif, Kur’an şa-
iri. Ancak ikisinin arasında bir fark var; 
Kur’an, Cevdet Paşa’nın yalnız kültü-
rünü, Âkif’in kültürüyle beraber seciye-
sini de yaptı. (…) Hayatının en ucunda, 
en yüksek yerinde Kur’an durur.” şek-
linde bir tespiti vardır. Kuntay’ın vur-
guladığı denli Kur’an, Âkif’in kişiliğini 
belirlemiş midir? Eğer böyle ise Kur’an 
ile Âkif’in şiiri arasında nasıl bir ilişki-
den söz edilebilir?
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Şair olarak Âkif ilhamını “doğru-
dan doğruya Kur’an’dan” alan insandır. 
Onu “asrın idrakine söyletmek”ten önce 
kendisine hayat düsturu edinmiştir. Bu, 
ahlaki bir davranıştır. Şiiriyle mizacının 
uyumudur. Burada birbirini tamamla-
yan iki Âkif görüyoruz: Biri imanını ya-
şayan, hilkatle beraber Yaratıcı’ya sec-
deyi vecdle yaşayan mistik Âkif. Diğeri 
içinde yaşadığı toplumun, İslam cema-
atinin sefaletini görüp kahrolan ve onu 
omuzlarından silkip uyandırma irade-
siyle hareket eden Âkif. Birbirinden az 
çok alıntılarla kurduğum iki Âkif kita-
bımın ilkinde, Bir Karakter Heykeli’nde 
bu cemaat içindeki Âkif’i, ikincisinde 
ağırlıklı olarak mistik Âkif’i belirtmek 
istemiştim. Yine de her iki özelliğini bir-
birinden kesin olarak ayırmam mümkün 
olamıyor. Aslında onun yaşadığı dönem, 
toplumumuzun mutlu çağlarındaki gibi 
olsaydı mistisizmini romantik ve lirik 
şiirlerle dile getirirdi. Ama milletinin 
acısı şairliğini iradesiyle başka bir yöne 
sevk ediyordu. Onda da zaman zaman 
lirizmini kaybetmedi. Ama iki Âkif’i 
de harekete geçiren Kur’an’dır. Âkif’in 
rehberi, düsturu gibi şiirinin de kaynağı 
Kur’an’dır. Sanatta gerçek ilham ilahidir. 
Yani vahiyle ilham aynı kaynaktan besle-

nir. Onun için Âkif şiirinde ruhunun vah-
yini duyar. Pek çok şiirinde ayetlerden 
meseller getirmesi bundandır. Ama bunu 
açıkça göremediğimiz diğer şiirlerinin 
de temeli Kur’an ahlakıdır. Rahmetli ho-
cam Nurettin Topçu’nun onun hakkında-
ki şu teşhisi çok isabetlidir: “Bütün şiiri 
Rabbin bize Kur’an’la sunduğu vaatlerin, 
ümitlerin, tebşirlerin gerçekleşmesi yo-
lunda yapılan ısrarlı bir dua, bir niyaz, 
âdeta tehditli bir yalvarıştır.” diyor.
 ● İnancın kişiliği belirlediği kadar 

belki de daha güçlü bir şekilde kişilik 
de inancı belirlemez mi? Bu tezi biraz 
da şu spekülatif soru için geliştirdim: 
Eğer Âkif daha farklı bir siyasi cereyan 
içinde yer almış olsaydı, kişiliğinde bir 
değişim, farklılaşma olur muydu?

Olmazdı, diyeceğim. Ama o zaman 
nasıl bir Âkif olurdu? Gerçekten dediği-
niz gibi spekülatif bir soru, geçelim.
 ● “Silik Fotoğraflar” adlı portre çalış-

manızda, Nurettin Topçu’dan Yahya 
Kemal’e; Nihat Sami Banarlı’dan Asaf 
Halet Çelebi’ye uzanan bir hatta bir-
çok sanatçıyı, düşünürü, ilim adamını 
anlatıyorsunuz. Silik Fotoğraflar’daki 
isimlerin aslında M. Orhan Okay’ın 
beslenme kaynakları olduğunu sonu-
cunu da çıkarabilir miyiz?

Oradaki her isim için değil, fakat 
birçokları için doğrudur. Bir kısmı ile 
uzun zaman bir arada bulunmak su-
retiyle, bazılarıyla sadece birkaç defa 
karşılaşarak, bazılarıyla da eserleriyle 
haşir neşir olarak yetişmemde rolleri ol-
muştur. Her birinin farklı özellikleri var-
dı. Kıyafetlerinden davranışlarına kadar 
efendilikleri, zarafetleri, insani davranış-
ları yahut kalenderlikleri, ilmî disiplinleri, 
sanatkârlıkları, zengin iç hayatları, hasılı 

Bir de bu araya İnternet oku-
maları girdi. O da kitap bilgi 
ve kültüründen çok farklı ayrı 
bir dünya. En açık zihinleri bile 
sadece doldurmaya yarayan ve 
düşünme kanallarını kapayan 
bir salgın.
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çok defa iyi hâllerini ve meziyetlerini 
görmek istediğim bu insanları tanımakla 
onlara çok şey borçlu oldum.
 ● “Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı” ça-

lışmanızda edebiyatımızın Batılılaşma dö-
nemini son derece ufuk açıcı yaklaşımlarla 
değerlendiriyorsunuz. Tarihî arka planı da 
hesaba katıldığında edebiyat bağlamında, 
Batılılaşma bir “tercih” mi bir “zorun-
luluk” olarak mı karşımıza çıkmıştır?

Zorunluluktu şüphesiz. Ama keşke 
tercih olsaydı diyorum. Ortak bir kav-
ram üzerinde konuşmak için adını Ba-
tılılaşma koyduğum bu hem tarihî hem 
hâlen aktüel olan hadise, bulunduğumuz 
coğrafya, bin küsur yıllık millî tarihimi-
zin hep Doğu’dan Batı’ya doğru bir he-
defi olması ve son iki yüz yılda yaşadık-
larımız bunu bir zaruret, bir millî kader 
yapmıştı. O zamandan beri bugün de bü-
tün eksiğimiz atılış hamlelerinin kendi 
içimizden değil, dış zorlamalarla veya 
taklitle olmasıdır. İki büyük coğrafya-
nın, iki medeniyetin arasında bünyemizi 
sarsmayacak bir terkibe ihtiyacımız var. 
Aslında buna bugün dünyanın bütün 
milletlerinin ihtiyacı var. Tanzimat bu 
büyük ve karmaşık problemin içinde 
bütün günahları yüklenmiş bir harekettir. 
Edebiyat da bunun geç kalmış ve yönünü 
tam bulamamış bir parçası.
 ● “Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine” 

adlı kitabınızda edebiyatın farklı konu-
larını ele alıyorsunuz. Kitapta yer alan 

“Edebiyat Tarihçiliğinde Usûl: Edebi-
yat Tarihlerinin ve Türk Edebiyat Tari-
hinin Sınıflandırılması Meselesi” ma-
kaleniz çerçevesinde sormak isterim: 
Edebiyat tarihi derslerinde, kitaplarda 
edebî devirler anlatılırken sanki çok 
keskin kopuşların yaşandığı ima edi-

lir. Bir devrin gündeme gelmesi daha 
önceki edebiyat anlayışlarını tamamen 
ortadan kalkması anlamına mı gelir?

Katiyen hayır! Benim genel olarak 
her tasnif için düşündüğüm şey bir ko-
nuyu bu gibi bölümlere, sınıflara, devir-
lere ayırmanın sadece bir metottan iba-
ret oluşudur. Nitekim bahsettiğiniz yazı-
mın uzunca olan girişinde tasnif denen 
şeyin itibari olduğunu, şöyle olduğu gibi 
böyle de olabileceğini belirttim. Edebi-
yatta da durum böyledir. Eğer tasnifte 
vahim bir hata yoksa alışılmış ölçülere 
uymakta fayda vardır. Anlaşmamızı ko-
laylaştırır.
 ● 1990’da yayımlanan “Sanat ve Ede-

biyat Yazıları” çalışmanızda yine edebi-
yatın esaslı meselelerini irdeliyorsunuz. 
Kitapta yer alan, “Bitmeyen Kavga: Es-
ki-Yeni” makalenizin bir ucunun aslın-
da Doğu-Batı tartışmasına uzandığını 
görüyoruz. Bu tartışma bugün için de 
edebiyatımızın en merkezî konusu. Bu 
konu niçin edebiyatımızı, yazarlarımızı 
bu denli meşgul ediyor?

Bunu Batılılaşma ile ilgili sorunuz-
da cevaplamaya çalıştım. Aslında sade-
ce edebiyatımızın değil, bütün mesele-
lerimizin temelinde Doğu-Batı problemi 
vardır. Dolayısıyla edebiyatımız da bun-
dan uzak değildir. Devam edecektir.
 ● Edebiyatımızdaki temel tartışma 

konularını çeşitli yazılarınızda farklı 

Bütün gayretlere rağmen okuma 
oranı çok düşük bir toplumuz. 
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boyutlarıyla işlediğinizi görüyorum. 
Kanımca Muallim Naci-Recaizade 
Mahmut Ekrem; Mehmet Âkif-Tevfik 
Fikret; Necip Fazıl-Nazım Hikmet, Do-
ğu-Batı tartışmaları yanında estetik vur-
gusu, iddiası en güçlü tartışma “Yahya 
Kemal mi, Ahmet Haşim mi?” tartışma-
sıdır. Diğer tartışmaların siyasi karak-
terine rağmen bu tartışmanın daha çok 
estetik bir çerçeve içinde kalmış olma-
sını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet, büyük çapta estetik çerçevede. 
Hatta tamamen estetik diyebiliriz. Bunu 
Haşim’in politikadan hatta sosyal me-
selelerden en uzak şair olmasıyla açık-
layabiliriz. Yahya Kemal için de az çok 
benzer değer yargısında bulunabiliriz. 
Ama bu tartışmanın esasında da siyasi 
değilse bile yine bir Batılılaşma hat-
ta yabancılaşma yok mu? Her ikisinin 
de poetikalarında görüşlerinin kayna-
ğı Batı’dır: yazılarında Nev-Yunanîlik, 
poésie pure, sembolizm, parnasyenler 
ve Batılı şair ve estetikçilerin adları arka 
arkaya sıralanır.
 ● “Kâğıt Medeniyeti” farklı mecra-

larda yazdığınız ve kanımca olandan 
çok olması gerekene yönelmiş diliyle 
dikkati çeken bir çalışma. Bugünün 
içinden baktığınızda toplumumuzun 

kültürle, sanatla, edebiyatla kurduğu 
ilişkiye dair neler söylemek istersiniz?

Bütün gayretlere rağmen okuma 
oranı çok düşük bir toplumuz. Basılı ki-
tap sayısı son yıllarda çoğaldı fakat ki-
tap tirajları, bazı istisnaları dışında hâlâ 
çok düşük seviyede. Bir de bu araya İn-
ternet okumaları girdi. O da kitap bilgi 
ve kültüründen çok farklı ayrı bir dünya. 
En açık zihinleri bile sadece doldurma-
ya yarayan ve düşünme kanallarını ka-
payan bir salgın. Doğrusu bu açıdan pek 
iyimser değilim.
 ● Bunca kitabınız arasında sizin için 

daha kıymetli olan, daha özel bir yer 
koyduğunuz bir çalışmanız var mı?

Bunları birbirinden ayırmam çok 
zor. Yine de Beşir Fuad’a ve Tanpınar’a 
diğerlerinden daha çok emek sarf etti-
ğim için olacak, bu ikisini daha farklı 
bir özenle yazdım. Edebiyat tarihlerinde 
de ötekilerden çok bunların önemli birer 
yerinin olacağını ümit ediyorum.

 ● Yıllar önceki bir yazınızda altın değe-
rinde bir tavsiyede bulunmuş ve, “hızlı 
değil, tadil-i erkâna göre okumaktan 
söz etmiştiniz.” Aslında kıymetli eser-
leriniz üzerine bir tür çerçeve söyleşi 
yaptık. Kanaatimce eserleriniz Türk 
edebiyatının okutulduğu her mekânda 
gündeme gelecek, her has edebiyat 
okuru için bir kaynak değeri taşımayı  
daima sürdürecektir. Son söz olarak 
neler söylemek istersiniz?

Kitaplarımı ve yazılarımı iyi oku-
muş olduğunuzu anlıyorum. Güzel 
sorular sordunuz, bana da bazı düşün-
celerimi açıklama fırsatı verdiniz. Çok 
teşekkür ederim.

A kif’in rehberi, düsturu gibi şiiri-
nin de kaynağı Kur’an’dır. Sa-
natta gerçek ilham ilahidir. Yani 
vahiyle ilham aynı kaynaktan 
beslenir. Onun için Âkif şiirinde 
ruhunun vahyini duyar.


