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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebiyat hakkındaki yazılarının büyük 
bir kısmı Edebiyat Üzerine Makaleler adıyla, Zeynep Kerman tarafından 
bir araya getirilerek 1969 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ya-
yınlanmıştır.1 Kitabın ilk baskısında “Anketler, Mektuplar ve Hatıralar” 
başlığı altında yer alan yazılar, aynı kitabın aynı adla sonraki yıllarda 
Dergâh Yayınları tarafından yapılan baskısından çıkarılmış; bunların bir 
kısmı Birol Emil tarafından hazırlanan ve yine Dergâh tarafından neşre-
dilen Yaşadığım Gibi adlı kitaba alınmıştır.2 Ancak her iki kitapta da yer 
almayan başka yazılar, röportajlar ve anket cevapları İlyas Dirin ve arka-
daşları tarafından hazırlanan ve Yapı Kredi Yayınları arasında çıkan Mü-
cevherlerin Sırrı’nda toplanmıştır.3 Bütün bu neşriyata rağmen, birkaç 
senedir Tanpınar külliyatını tamamlamak üzere, süreli yayınlarda kalmış 
ona ait yeni yazılar bulunarak gün ışığına Edebiyat Üzerine Makaleler 
adlı kitabına, alınmamış unutulmuş, dikkatten kaçmış başka yazıları da 
vardır. Çünkü Tanpınar sözünü ettiğimiz yazıları devrin gazetelerinde “I” 
veya “II” şeklinde numaralandırılarak yayınlamış, Edebiyat Üzerine 
Makaleler’i veya Yaşadığım Gibi’yi hazırlayanlar ise en az iki bölüm 
hâlinde yayımlanan bu yazıların birinci veya ikinci bölümünü görmüş, 

1 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler (Hazırlayan: Zeynep Kerman), Millî Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1969. Aynı eserin sonraki baskıları Dergâh Yayınevi tarafından 
yapılmıştır. Bkz. Edebiyat Üzerine Makaleler (Hazırlayan: Zeynep Kerman), 7. baskı, Dergâh 
Yayınları, İstanbul, 2005.

2 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi (Hazırlayan: Birol Emil), 6. baskı, Dergâh Yayınları, 
İstanbul, 2013.

3 Ahmet Hamdi Tanpınar, Mücevherlerin Sırrı ( Hazırlayanlar: İlyas Dirin, Turgay Anar, Şaban 
Özdemir), 2. baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.
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ancak yazıların devamını 
-veya öncesini- gözden kaçır-
mışlar; dolayısıyla hazırladık-
ları kitaba da almamışlardır. 
Bu yazılardan birincisi, aşağı-
ya aldığımız Şiirde Yeni Cere-
yana Dair adını taşımakta olup 
Tasvir-i Efkâr gazetesinin 10 
Ekim 1940 tarihli nüshasında 
yayımlanmıştır. İlgili yazının 
künyesi, Orhan Okay’ın Bir 
Hülya Adamının Romanı: Ah-
met Hamdi Tanpınar4 adlı kita-
bının, İlyas Dirin ve arkadaşla-
rının hazırladığı Mücevherlerin 
Sırrı adlı derlemenin kaynak-
çalarında bulunmadığı gibi 
Tanpınar hakkında ilk kaynak-
çayı hazırlayan Ömer Faruk 
Akün’ün ilgili makalesinde5 ve 
Hece Dergisi’nin6 Mart 2016 
tarihinde neşredilen Tanpınar 

Özel sayısının Tanpınar kaynakçası bölümünde de bulunmamaktadır. 
Konunun asıl mühim yanı ise kaynakçalarda künyesi bulunmayan bahsi 
geçen yazının metninin Edebiyat Üzerine Makaleler’e de alınmamış ol-
masıdır. Çünkü bu yazı, Edebiyat Üzerine Makaleler’e alınan Yeni Ede-
biyat Cereyanına Dair başlıklı yazının ilk kısmıdır.7 Yeni Edebiyat Cere-

4 Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar, 3. baskı, Dergâh Yayınları, 
İstanbul, 2012. Yeri gelmişken adı geçen çalışmanın sonundaki Tanpınar kaynakçasında, Tanpınar’a 
atfedilen “Garp, Türk Edebiyatını Tanır mı?” başlıklı yazının Tanpınar’a değil, Şerif Hulusi’ye 
ait olduğunu da belirtelim. Yazının künyesi de Okay’ın verdiği gibi “18 Aralık 1938” şeklinde 
değil, “Cumhuriyet, 18 Birinciteşrin (Ekim) 1938” olmalıdır. Yine aynı kaynakçada “8 Ocak 1938 
(1939?), Edebiyat Münakaşası, Cumhuriyet” şeklinde verilen künye de yanlıştır. Çünkü Cumhuriyet 
gazetesinin ne 8 Ocak 1938; ne de 8 Ocak 1939 tarihli nüshalarında Tanpınar’a ait böyle bir yazı 
bulunmaktadır.

5 Ömer Faruk Akün, Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Dergisi XII, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1963, s. 1-32.

6 Arafta Bir Süreklilik Arayışı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, Hece: Aylık Edebiyat Dergisi, Y. 6, S. 
61, Ocak 2002. Eklerle üçüncü baskı, Mart 2016.

7 Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, 7. baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005, s. 87-88. Aynı 



İbrahim ŞAHİN

7Tü r k  D i l i 

yanına Dair başlıklı yazı Tasvir-i Efkâr’ın 14 Ekim 1940 tarihli 
nüshasında yayınlanmış ve yazının başında (2) rakamı ile bir başka yazı-
nın devamı olduğu işaret edilmiştir. Orhan Okay ve Tanpınar kaynakçası 
hazırlayan diğer isimler Yeni Edebiyat Cereyanına Dair başlıklı yazının 
künyesini vermişler, ancak yazının Şiirde Yeni Cereyana Dair başlığını 
taşıyan birinci bölümünün künyesini vermemişlerdir. Dolayısıyla Zey-
nep Kerman’ın hazırladığı Edebiyat Üzerine Makaleler’de, Yeni Edebi-
yat Cereyanına Dair başlıklı ikinci yazının metni bulunduğu hâlde, “Şiir-
de Yeni Cereyana Dair” başlıklı yazı yoktur.

Tanpınar’ın her yazısı gibi, 1940’lı yılların şiirini değerlendirdiği bu 
yazısı da şüphesiz önemlidir. Çünkü Tanpınar’ın Türk şiir tarihinde 
önemli bir değişimin yaşandığı 1940’lı yılların -elbette Garip şiirinden 
söz ediyoruz- şiirine ilişkin fazla yazısı yoktur. Bu konudaki fikirlerini 
daha çok anketlere verdiği cevaplarda, röportajlarda ve Edebiyat Üzeri-
ne Makaleler’e alınan bazı yazılarından öğreniriz. 

Tanpınar’ın aşağıya aldığımız yazısı çerçevesinde okunması gere-
ken birkaç yazısı vardır. Bunlardan birincisi hiç şüphe yok ki Yeni Ede-
biyat Cereyanına Dair başlıklı yazıdır. Tanpınar söz konusu yazısında o 
günlerde gazetelere yansıyan şiir tartışmalarına ve otuzlu yılların ikinci 
yarısından itibaren ortaya çıkan yeni şiire dair görüşlerini açıklar. Tanpı-
nar şiir görüşü ve zevk itibarıyla Türk edebiyatında daha çok Yahya Ke-
mal ve Ahmet Haşim’in temsil ettiği, kaynak itibarıyla Fransız sembolist 
ve empresyonistlerinden gelen, saf şiir (poésie pur) anlayışına bağlıdır. 
Sosyal davaların yerine kişisel hassasiyetleri ve şekil estetiğini önemse-
yen bu şiir, 1940’lı yıllara kadar, kendisinin de söylediği gibi Türk şiirin-
de ciddi bir gelenek oluşturmuştur. Tanpınar genç şairlerin kendisinin de 
dâhil olduğu şiir anlayışıyla olan kavgasını nispeten ironik nispeten de 
anlayışla karşılar. Ona göre o günlerde, gençlere yapılan serzenişlerin 
başında onların ciddi olmayışları gelir. “Alaycıdırlar, fanteziden hoşla-
nırlar ve an’ane ile değilse bile, görenek edebiyatı ile olan münasebetle-
ri menfi bir şekildedir. Bunu kendileri itiraf etmeyebilirler. Fakat aynı 
yoldan otuz, kırk sene evvel geçen Avrupalı rehberleri, hatıralarını yaza-
cak çağa geldiler; binaenaleyh onlardan öğrenebiliriz.”8 “Aksülamel” 

yazının Tasvir-i Efkâr’daki künyesi şöyledir: Yeni Edebiyat Cereyanına Dair, -2-, nr. 4515, 14 
Birinciteşrin 1940, s. 3.

8 Yeni Edebiyat Cereyanına Dair, s. 3.
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devrinde yetişen her şiirde bu menfi münasebet şekli daima mevcuttur 
diyen Tanpınar, Cumhuriyet Devri edebiyatının en azından ilk yirmi beş 
senesini aksülamel devri olarak niteler. Dün, filan şairin şiirini geçmek 
için şiir yazılır ve rekabet ve döğüş aynı sahada ve aynı silahla kabul 
edilirken bugün yeniler müşterek bir yolda evvelkileri geçmek yerine 
daha ziyade onlara benzememek suretiyle varolmaya çalışmaktadırlar. 

“Düne kadar cemiyet için firar mahiyetini muhafaza eden sanat şimdi 
bizzat sanatkâr için mesleki bir kaçamak şeklini almıştır. Modern sanatç-
lar, oyunda lazım olan asaleti buradan kaybeder.”9 

Sonuçta eskilere benzememek aşkı bir hastalık hâline geldiğinde, 
ortaya hiç şüphesiz bir şaşırtma edebiyatı çıkar. Bu tespitle Tanpınar’ın 
kastettiği muhakkak ki Garip şiiridir. Estetiğini sanatın mukaddes doğae-
sını uygun olarak yeniden inşa yolunda kurmuş bir şairin, Garip şiirinin 
doğallıkla şaşırtma estetiği arasında gidip gelen naif tabiatını beğenmesi 
düşünülemez. Çünkü tam şiiri bulduğunu, büyük damarı keşfettiğini 
sandığımız anda şair, bir sirk hokkabazının kahkahasıyla bizi kendi ya-
rattığı ruh hâletinden uyandırır: “Âdeta “budala diyor, ne diye bana kan-
dın ve bir vesika fotoğrafçısı karşısında durur gibi o hazin ve hülyalı 
tavrı takındın; ben şaka ediyordum; bir şaka ki, saflığınla alay, oldu.”10 

Garip şiiri ile ince ince alay eden Tanpınar, yeni neslin asıl derdinin 
eskiyi yıkarak kendilerini kabul ettirmek olduğunda ısrarlıdır. Fakat on-
ların bu hâli de sevimlidir. Aynı oyunu oynaya oynaya bir süre sonra 
okuyucuyu bıktırsalar da, şiirin lügatinden, rüyasından ve melankolisin-
den hatta şiirin yarattığı ürpertiden uzak olsalar da gayretleri takdire de-
ğer. Elbette taklidin gülünçlüğünden uzak olmak kaydıyla: “Bütün bun-
lar görülüyor ki, güzel şeyler, hoş şeyler. Fakat şiirle, sanatla alakaları, 
müspet bağları nerede? İşte asıl düşünülecek mesele... Hakikatte şiirin, 
ne bu geniş fanteziye, ne bu taşıyamayacağı kadar ağır zenginliğe, ne bu 
alaya, ne de bu cinsten bir aksülamele ihtiyacı vardır. Güzel eser, kendi 
yolunu ebediyete doğru bizzat açar. O, zamanın malıdır, onunla güreşir, 
onunla zaferini kazanır. Elverir ki, bu tahripkâr ilaha mukavemet 
edebilmek için bir salabeti, bir formu bulunsun. Ve bunu ancak müsbet 

9 agm., s. 3.
10 agm., s. 3.
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taraflarımızla yapabiliriz. Sanatımızın nizamını aşan bir aksülamel, şah-
siyeti harici tesirlere kiralamaktan başka bir şey değildir.”11 

Tanpınar bu kıymetli tespitlerle dolu yazısını, gençleri sevdiğini, an-
cak onlarla şiirin cevheri konusunda anlaşamadıklarını belirttikten sonra, 
canı şiir okumak istediğinde Baki Efendi’yi açtığını belirterek bitirir:

“Nam ü nişane kalmadı fasl-ı bahardan
Düştü çemende berk-i diraht itibardan”

Tanpınar’ın “Şiirde Yeni Cereyana Dair” başlıklı yazısı ile birlikte 
okunması gereken diğer yazısı ise yine Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan 8 
Mayıs 1941 tarihli “Genç Şairlere Dair” başlıklı yazısıdır. Yüzyılın ba-
şında doğmuş neslin sanata ilişkin hassasiyeti ile yüklü Tanpınar sanat 
algısının, 40’lı yılların, şiiri haysiyetli bir sanat olarak telakki etmek ye-
rine, gündelik meselelerin emrine veren anlayışından ve elbette popüler-
likten hoşlanması beklenemez. Ancak “Genç Şairlere Dair” başlıklı yazı-
da Tanpınar, devrin genç şairlerine karşı daha hoşgörülüdür. Kendi 
estetiğini “Biz sanatın mükemmeliyet ve şekil olduğuna ve şiirin esasının 
musiki olduğuna kaniiz.”12 şeklinde açıklayan Tanpınar, gençlerin ise önö-
ceki nesillerin eserleri karşısında aldıkları vaziyette böyle bir endişeden 
uzak oldukları ve bilhassa hayatiyeti azalmış modalarda ısrar ettikleri 
kanaatindedir.13 Onların sadece yenilik yapmış olmak veya şöhret sahibi 
olabilmek için şiir sanatının temel prensiplerini göz ardı etmelerini, gün-
delik hayatın problemleri üzerinde fazla duruyor olmalarını ve şiiri bir 
oyuna çevirmelerini eleştirdikten sonra “Üçüzlü vehim, gündelik hadise-
ler, hayat manzaraları ve kâinat, bu şekilsiz sanatta yeni bir mana alıyor. 
Hepsi için böyledir demiyorum. Fakat son yazılarıyla, bir Cahit Sıtkı 
Tarancı, bir Bedri Rahmi, bir Oktay Rıfat, bir Melih Cevdet ve bir Orhan 
Veli’de bu çok defa böyle oluyor.”14 der. Belki de Tanpınar’ın bu küçük 
yazısında üzerinde durduğu en mühim kavram “geştalt”tır. Gençlerde 
mükemmeliyet olmamak yanında eserlerini “geştalt olarak” vermiyorlar 
diyen Ahmet Hamdi Tanpınar, genç şairleri şekilsiz olmakla, fazla alaya 
kaçmakla, sadedil olmayı ifrata vardırmakla itham eder.15 Yine de şiiri-

11 agm., s. 3.
12 Genç Şairlere Dair, Tasvir-i Efkâr, nr. 4704, 8 Mayıs 1941, s. 2.
13 agm., s. 2.
14 age., s. 2.
15 agm., s. 2.
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mizin yeni şekli karşısında derin bir hoşgörüsü olan Tanpınar, genç şair-
lerin eserleri karşısında kendi nesline düşen vazifenin onları ciddiye al-
mak, ne yapmak istediklerini anlamaya çalışmak ve her yaşayan 
edebiyatın zaruretlerinden biri olan devam şuurunu onlara aşılamak ol-
duğunu savunur: “Sadece yenidir diye hücum ile ancak haksızlık 
yapılır.”16

Söz konusu iki yazının içerdiği tespitler doğrultusunda okunması 
gerektiğini düşündüğümüz “Şiirde Yeni Cereyana Dair” başlıklı yazıyı, 
Tanpınar külliyatına eklenmesi ve onun sanata, şiire ve kendi devrinin 
sanat anlayışı konusundaki görüşlerine katkısı olması arzusuyla aşağıya 
alıyoruz.

Şiirde Yeni Cereyana Dair...
Yazan: Ahmet Hamdi Tanpınar

Bugünlerde gazetelerimizde şiir bahsi yine alevlendi. Geçenlerde orta 
yaşlılar, muayyen bir meslek veya sistem sahibi olduğunu iddia edenler ve 
böyle bir iddiayı gülünç bulup sadece ruh ilcalarını takip ettiklerine zahip 
olanlar hep birbirine girdiler. Bu son zamanlarda edebiyat meselelerinin 
mühim bir fârikası da hummalarının ve rahatsızlıklarının kendi içinde, mec-
mua ve gazetelerin sahifeleri arasında kalmasıdır. Bugünkü münakaşalar 
da öyle harice pek sızmıyor. Kendi aralarında başka bir tayfa gibi yaşayan 
münevverlerimiz, meselelerini yine kendi aralarında konuşuyorlar. Umumî 
hayat onları bir dava gibi benimsemiyor. Bununla beraber ne olsa, yine 
böyle bir gerginliği şiirin lehine addetmek lazım gelir.

Onun sayesinde, memleketimizde şiirin büsbütün kıymetten düşmüş bir 
meta olmadığını, ihtirasını duyanların, onun sarhoşluğunu yaşayanların 
hâlâ aramızda mevcut olduğunu görüyoruz.

Hulâsa edelim: Bir takım şairler, mevcut şiirden bıkmış görünüyorlar, 
onun şeklini ve ifade tarzını, bayağı bir görenek buluyorlar ve değiştirmek 
istiyorlar. Yeni ve çok fantezili bir ilhamla (bazen da bu ilâheye hiç ihtiyaç 
göstermeden) eserler veriyorlar. Orhan Veli’nin ve arkadaşlarının yaptıkla-
rı bu yenilik, iki zümreyi biraz kızdırıyor; evvelâ, behemehâl kendilerinin 
takdir edilmesini isteyenler kızıyorlar. Sonra da hakikî şiiri sezdiklerini his-
seden gençler, kendi özlü çalışmalarının bu alay - edebiyat ve onun etrafın-
da uyandırdığı acayip akis arasında unutulacağını düşünerek içerliyorlar.

16 agm., s. 2.
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Bence, bu sonuncuların 
telâşı lüzumsuzdur: çünkü 
henüz çok gençtirler, gele-
cek zaman, onlar için dahi 
şöhret aynasında yol göster-
mek imkânını verecektir. İç-
lerinde çok özlü yaratılmış 
olanları vardır ve tabiat 
kendi ekonomisini israf et-
mez. Fakat birincilerin mu-
hakkak ki haklı bir tarafları 
vardır. Onlar, edebiyatı ya-
hut daha doğrusu şair rolle-
rini ciddiye almış adamlar-
dır, onlar için şiir, mühim ve 
merasimli bir iştir. Elbette 
günün birinde bir Orhan 
Veli çıkar da karşılarında, 
iştihalı bir adamın daldan 
kopardığı bir elmayı yeyişi 
gibi gayet tabiî bir şekilde 
şiir söylerse, buna içerlerler. 
Öyle olur mu ya? Evvelâ 
Yahya Kemal şiiri yazacak, 
onlar itiraz edecekler. Sonra yavaşça, namusuna inandıkları bir arkadaşla-
rı, kulaklarına bu şiirin iyi olduğunu söyleyecek. Odalarına kapanacaklar. 
Ceketlerini çıkarıp kollarını sıvayacaklar, zımpara kâğıdı ile o şiirin güzel 
tarafını kazıyacaklar, cama yapıştıracaklar, saman kâğıdı ile üzerinden ge-
çecekler... Ve bir çalışma mahsulü olan bir şiir vücuda getirecekler. Şimdi, 
sanatı bu kadar ciddiye almış insanların karşısına çıkın da içinizden geldiği 
gibi şarkı söyleyin!

Evet; gençler, yahut yeniler canlarının istediği gibi şarkı söylemeyi ter-
cih ediyorlar. Bütün kabahatleri bu.

Hakikatte bundan daha tatlı bir kabahat olamaz. Ve hakikaten genç sıfa-
tına da bu hüviyetleriyle lâyıktırlar. Kendilerine kızan orta yaşlı, kemal sahibi 
meslektaşlarının vakur hiddetine ne zarif kahkahalı mukabeleler yapıyorlar. 
Onları sade bu fantezileri için dahi sevebiliriz. Fakat bu sevgiye başka bir 
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taraftan da lâyıktırlar: Şiirimizin bugünkü varlığından kurtulmak için böyle 
bir sergüzeşte kendilerini atmalarında hiç de haksız değillerdir. Karşılıklı ay-
nalarda namütenahi uzayan akisler gibi devam edip gelen kendimizi taklit il-
letinden sıyırmayı istemek, “başka bir lügati tekellüm” arzusuna düşmek ka-
dar haklı ne olabilir? Vakıa bu aksülamelde biraz ileriye gidiyorlar. Fakat bu 
da, kendilerini tiksindiren durgunluğun ve asalet yokluğunun tabii bir netice-
sidir. Sadece görenek - manzumeden ayrılmış olmaları onlar için bir zafer-
dir. Vakıa onlar yalnız ayrıldılar ve her ayrılmak, bulmak değildir. Fakat hiç 
olmazsa bu ayrılışı, dastanî bir jest haline soktular. Mücadele arkadaşları, 
merhum Süleyman Efendi gibi kurbanlar bile verdiler. Sonra bu ayrılış büs-
bütün beyhude de olmadı: Onların şekil düşmanlığı, fantezileri, bazıların-
daki çiy realite düşkünlüğü ve bazılarındaki yeni bir gayr-ı şuura gidiş ar-
zusu şiirimiz için bir nevi zenginlik oldu. Ölümü, hayat manzaralarını, aşkı, 
insanı, tabiatı başka bir zaviyeden ve pek nadir olarak daha zengin bir nesc-
le görmeye çalışan bir tarafları var. Muayyen bir şeklin zaruretleriyle ken-
dilerini bağlamadıkları için, oyunları daha serbest ve daha renkli oluyor.

Böyle bir tecrübe arkasında beşeri bir kökle beslenmek şartıyla şiirimiz 
için hiç faydasız değildir. Fakat şekilden tamamıyla mahrum olmalarının, 
onları esersiz bıraktığı da muhakkaktır. Çünkü sanat, her şeyden evvel bir 
şekil meselesidir. Ve derunî bir şey olan bu şekli, dışa ait birtakım zaruretler 
vücuda getirir. Gelişigüzelin, irticalin, bazı sadeliklerin, buluşların kendile-
rine mahsus küçük kıymetlerini, bir nevi güzelliklerini hiç kimse inkâr ede-
mez. Fakat hakiki mânasında şiir adını almak için bunların sıkı bir nizamda 
yontulması, işlenmesi ve derinleştirilmesi lâzımdır. Ve ancak böyle bir ni-
zam sayesindedir ki, insan kendisini ve eserini derinleştirebilir. Satıhta top-
lanan yine satıhta kalır. Onu ancak bir günlük süs, bir anlık bir haz olarak 
tadabiliriz. Kendisine derin bir şey emanet edilmediği için, ömrü de zaman 
içinde derinleşmez. Nihayet şahsî bir fıkra, bir buluş olarak kalır. Onun 
içindir ki, bugünkü tecrübelerine bakarak, şiirimiz, şiirin gayrı olan bir şey-
le zenginleşiyor diyebiliriz. Fakat bu zenginliği, yenilerin hesabına kaydet-
mek şartıyla. Ancak bu suretle bir vâkıayı aldanmadan kaydetmiş oluyoruz. 
Bu zenginlik eğer hakikî bir sanat nizamının imtihanından geçseydi, o za-
man şiirimizin kazancı büyük olurdu.
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