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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Bildiğim kadarıyla Banarlı’nın bu yazıları kitaplaştırılmadı. El-
bette onun Hürriyet gazetesi, Meydan mecmuası ve Kubbealtı 
Akademi Mecmûası başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde 
neşredilmiş yazılarının kitaplaştırılmış olması çok faydalı ve kıy-
metli çalışmalar olmuştur. Banarlı’nın, yukarıda bahsettiğim kö-
şesindekilerden ayrı olarak kaleme aldığı Yedigün’deki diğer bazı 
yazılarının da (yaptığım kabaca bir kontrole göre) kitaplarına 
girmemiş olduklarını gördüm. Kitaplarına girmemiş bu Yedigün 
yazılarının da değerlendirilmesi ayrı bir kitap konusudur. 

Banarlı; uzun yıllar devam eden nazım ve nesir tenkitleriyle çok 
mühim bir görevi yerine getirmekle kalmamış, Cumhuriyet Devri 
Türk Edebiyatı’nın oluşmasında da oldukça tesirli olmuştur. Ba-
narlı’nın o tenkitleri ve açıklamaları -diyebilirim ki- edebiyat ta-
rihimizde türünün en önemli ve detaylı çalışmasıdır. Onun değer-
lendirmeleri sadece devrinin değil, bugünün edebiyatçılarına da 
ışık tutacak mahiyettedir. O, köşesinde; genç şairlere verdiği ce-
vaplarla sadece edebî mahsülleri değerlendirmemiş, aynı zaman-
da şair ve yazarları eğitici, yetiştirici önemli bilgiler de vermiştir.

Yedigün dergisindeki “konuşmalar” sayfası; ilk kez, derginin 5. 
yayın yılında, 4 Ağustos 1937 tarihli, 230 numaralı nüshasında 
yer almıştır. Bu sayfada okuyucuların çeşitli konulardaki soruları 
cevaplandırılmıştır. Önceleri bu köşede cevapları verenin kimliği 
açıklanmamışken derginin 11. Kânun 1944 tarihli 614. nüsha-
sında, cevapların Galatasaray Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nihad 
Sâmi Banarlı tarafından yazıldığı belirtilmiştir. O günün genç ve 
amatör şairi iken Banarlı’nın bu sayfasından önemli ölçüde bes-
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lenerek yetişmiş ve günümüzün kıymetli bir şairi hâline gelmiş olan rah-
metli Sedat Umran’dan edindiğim bilgiye göre; o sayfada önceleri İbrahim 
Alâeddin Gövsa ile Faruk Nafiz de yazmışlardır. Nihad Sâmi Banarlı’nın bu 
sayfadaki yazıları, derginin kapandığı 26 Ekim 1950 tarihindeki 773+85. 
sayısına kadar aralıksız devam etmiştir. Dolayısıyla sadece Banarlı’nın 
adının yer aldığı sayılardaki yazıları bile hayli yekûn tutmaktadır. Kaldı ki, 
daha önceki isimsiz yayımlanan birçok cevabın da onun tarafından veril-
miş olduğu anlaşılmaktadır.

Banarlı’nın bu sayfadaki yazıları güzel ve zengin Türkçemizin kullanılışı 
açısından da çok büyük bir önem arz etmektedir. Genellikle uzun ve baş-
lıbaşına bir yazı teşkil edebilecek cevapların her biri bugün de yetişmekte 
olan genç şair ve yazarların mutlaka okuması gereken değerdedir. Benim 
görebildiğim kadarıyla o sayfa, memleketin şair ve yazarları için bir mek-
tep olmuştur. O köşede yazı ve şiirleri değerlendirilerek neşredilmiş yazar 
ve şairlerimizden bazılarını biz de yakından tanıma imkânı bulmuştuk. 
Bunlardan şu isimleri sayabiliriz: Sedat Umran, B. Sıtkı Erdoğan, Ümit Ya-
şar Oğuzcan, Aziz Nesin, Mustafa Necati Karaer, Mehmet Çınarlı, Gültekin 
Sâmanoğlu, İlhan Geçer, Halil Soyuer, Vehbi Kızılgün, Tarık Gürcan, Nüz-
het Erman, Mehmet Çakırtaş, İbrahim Minnetoğlu, Attilâ İlhan, Feyzi Ha-
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lıcı, Mehmet Zeki Akdağ, Mehmet Turan Yarar, Sait Maden, Ahmet Tufan 
Şentürk, Çetin Altan, Rıza Beşer, Fahri Ersavaş, Jülide Gülizar (Göksan), Ab-
dullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, Abdullah Rıza Ergüven, Sami Akalın. Elbet-
te Yedigün sayfalarında “ünsüz tükenen” daha niceleri var. Mesela bunlar-
dan Sultanahmet’ten yazan ve Banarlı’nın da çok önem verdiği şairlerden 
Esmahan Hasan hakkında fazla bir bilgimiz yok. Oysa Yedigün’de zaman 
zaman tam sayfa hâlinde en çok şiiri neşredilmiş olanların başında gel-
mektedir.

Bu isimlerden Abdullah Rıza Ergüven, Resimli Yedigün Şairleri Antolojisi 
adıyla 1947’de bir de kitap neşretmiştir. Köşesindeki yazılardan da anlıyo-
ruz ki bu kitabın yayımlanmasını Banarlı yakından takip ederek teşvik ve 
yardımlarda bulunmuştur.

Rahmetli Nihad Sâmi Banarlı, köşesinde değerlendirdiği şiir ve yazılardan 
beğendiklerini de “Güzel şiirler” başlığı altında başka bir sayfada yayımla-
mıştır. Birçok şairimizin ilk şiirleri de burada yayımlanmıştır. 

Yukarıda temas ettiğim noktalar itibarıyla Nihad Sâmi Banarlı’nın bu ten-
kit yazılarının en azından bir kısmının toplanarak bir kitap hâline getiril-
mesi çok faydalı olacaktır. Onların yayımlanması Türkçemize ve edebiya-
tımıza önemli bir katkı sağlayacağı gibi, rahmetli Banarlı’ya da gösterile-
bilecek bir vefa örneği olacaktır. Kendileriyle görüşmüş olduğum bazı ede-
biyatçılarımızın da ortak görüşüne göre Nihad Sâmi Banarlı’nın o tenkit 
yazılarının bir kitap hâline getirilememiş olması büyük bir eksikliktir. Bu 
yazıların sırası bozulmadan aynen yayımlanması, günümüz şiirinin orta-
ya çıkışının da âdeta küçük bir tarihî yazılı belgeseli olacaktır. 

İstanbul’a geldiğim 1983’ten itibaren yıllar içinde Nihad Sâmi Banarlı için 
çeşitli toplantılar düzenlendi ve hâlâ da zaman zaman düzenlenmekte. 
Ancak bunlar içinde, onun vefatının 30. yılında düzenlenen çeşitli toplan-
tılar en unutulmaz olanlarıydı hiç şüphesiz. 

Bu yazım münasebetiyle hem rahmetli hocalarımızı anmak hem de o yıl-
ki toplantıların edebiyat tarihimize de geçmesi için o toplantılardan bah-
setmek istiyorum. O toplantılarda Banarlı, kıymetli talebelerinin yaptı-
ğı birbirinden değerli konuşmalarla anılarak genç nesillere tanıtılmıştı. 
Maalesef o toplantılarda bulunan hocalarımızdan birkaçı artık hayatta 
değiller. Bu toplantılardan bazılarına ben de iştirak etmiştim. Bütün bu 
toplantılarda en çok özlediğim aziz insan Nermin hoca olmuştu. Rahmetli 
Nermin Suner Pekin, Banarlı’nın en kıymetli talebelerinden biriydi. Onun 
Banarlı’ya olan sevgisi ve hürmeti kelimelerle anlatılamayacak kadar bü-
yüktü. Onun ağzından çıkan, “Nihad Sâmi hocam” ifadesindeki duyguları 
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ben size nasıl tarif edebilirim ki!.. O ne büyük bir aşktı Allah’ım!... Yıllarca 
bıkıp usanmadan bir büyük hocanın dizi dibinde dilinize, dininize, kültü-
rünüze, irfanınıza hizmet edeceksiniz!..  Nermin hoca gibiler memleketi-
mizin meydanlarına heykeli dikilecek olanlardır. 

Rahmetli Banarlı için başta Kubbealtı Akademisinin mensupları ve sevgili 
dostum vefalı insan gazeteci-yazar Mehmet Nuri Yardım’ın da büyük gay-
retleriyle tertiplenen toplantıların ilki İstanbul Tünel’de, 26 Şubat 2004 
tarihinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezindeydi. İstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Şeyma Güngör, yaptığı son derece güzel ve istifadeli konuşmasın-
da, fakültedeki öğrenciliğinden itibaren Banarlı’nın vefatına kadar olan 
süre içinde hocayla olan çalışmalarından ve hatıralarından bahsetmişti. 
Salonu dolduran Banarlı’nın öğrencileri, dostları ve sevenleri tarafından 
büyük bir ilgiyle takip edilen değerli hocamız Şeyma Hanım’ın anlattıkla-
rından Banarlı ile ilgili yazılmamış olan hususiyetlerini de öğrenme fırsatı 
bulmuştuk.

19 Mart 2004 tarihinde, Bayezit Devlet Kütüphanesindeki toplantıda ise 
konservatuvarda öğretim görevlisi olan Saadet Güldaş, hocası Nihad Sâmi 
Banarlı’nın Türkçenin Sırları’nın izinde giderek müziğimizdeki prozodi 
hataları üzerinde durmuştu. TRT İstanbul Radyosunun ve Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosunun değerli saz ve ses sanatkârlarından Ahmet Turan 
Şan, Meral Görgülü, Nilay Kütük ve Gül Dağlı’nın canlı müzik örnekleriyle 
sunulan konferans; dilimizin incelikleri hususunda, salonda bulunanlara 
çok önemli bilgiler kazandırmıştı.

Nihad Sâmi hoca için 13 Ağustos 2004 tarihinde de Rumeli Hisarı’ndaki 
Âşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında toplanmıştık. O gün hocamızın se-
venleri, kabrin bulunduğu tepeye doğru yol alırken âdeta Türk edebiya-
tının ve kültürünün zirvesinde otağ kurmuş bir Türkmen kocasının elini 
öpmeye gider gibi sevgi, saygı, hasret, minnet ve şükran dolu hâlleriyle 
müftehirdiler. Böylesi anma günlerinin mühim bir vefa abidesi olan ve 1 
Ağustos 2019 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan Emin Işık hocamızın 
veciz konuşması ile okuduğu Kur’an-ı Kerim ve ettiği dualar hepimizi etki-
lemişti. İnşaallah böylesi güzel geleneklerimiz diğer büyüklerimiz için de 
gerçekleştirilir ve nisyana terk edilmeleri önlenir.
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Bir başka güzel toplantı da Türk Edebiyatı Vakfının Sultanahmet’teki mer-
kezinde tertiplenmişti. Bilindiği üzere Türk Edebiyatı dergisi çıkarılmaya 
başlandığı tarihten beri bir gelenek hâlinde devam ettirilen Çarşamba 
Sohbetleri’nin 8 Aralık 2004 tarihindeki misafiri, değerli yazar-tarihçi 
rahmetli Altan Deliorman ve sohbet konusu da Nihad Sâmi Banarlı’ydı. 
Işıklı Hayatlar adıyla kültür ve irfanımıza çok kıymetli bir eser de hediye 
etmiş olan Altan Bey; Banarlı’yı tanıdığı 50’li yıllardan, vefatına kadar 
devam eden süre içindeki hâtıralarını çok güzel ve anlamlı tespitleriyle 
sohbet müdavimlerine aktarmıştı. Kubbealtı Neşriyatı’ndan çıkan ve her 
Türk evladının mutlaka okuması gereken Işıklı Hayatlar’da Altan Bey; bu 
milletin şahikalarından Nihad Sâmi Banarlı’yı, Ekrem Hakkı Ayverdi’yi 
ve Sâmiha Ayverdi’yi sürükleyici bir üslûpla mükemmel bir şekilde anlat-
mıştır. Sohbetinin sonunda okuyucuları için kitabını da imzalayan Altan 
hocamız, rahmetli Kabaklı hocamızın ve ebediyete intikal eden kıymetli 
büyüklerimizin manevi varlıklarıyla doldurdukları Cevri Kalfa’dan bizlere 
miras kalan Mehmet Âkif Salonu’nun kubbesinde hoş bir sada bırakarak 
oradan ayrılmıştı.

2004 yılının benim iştirak edebildiğim son Nihad Sâmi Banarlı toplantısı 
ise Doç. Dr. Şeyma Güngör ve Dr. Abdülkadir Emeksiz’in gayretleriyle 23 
Aralık’ta, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün korido-
runun sonundaki Kurul Odasında gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda da her 
biri Türkolojinin önemli isimleri olan hocalarımızı dinleme imkânı bul-
muştuk. Fakülte vekil dekanı Prof. Dr. Güler Çelgin’in yaptığı açış konuş-
masının ardından Doç. Dr. Şeyma Güngör, hocası Banarlı’nın hayatı hak-
kında bilgiler vererek onun çalışma disiplininden ve eserlerinden bahset-
mişti. Daha sonra söz alan hocalarımız Prof. Dr. Kemâl Eraslan, rahmetli 
Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Birol Emil, rahmetli Prof. Dr. Ömer Faruk 
Akün ve Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın, her biri Banarlı’nın hem bir şahsiyet ola-
rak hem de dilimize ve kültürümüze yaptığı hizmetler itibarıyla önemini 
ortaya koyan konuşmaları Kurul Odasını dolduran hocalar ve öğrenciler 
tarafından eksilmeyen bir heyecan ve alakayla dinlenmişti. Çeşitli okullar-
da Banarlı’nın talebesi olmuş bu değerli hocalarımızın Banarlı ile ilgili an-
lattıkları hakikaten her Türk gencinin bilmesi gereken önemdeydi. Yapı-
lan konuşmaların ardından saz sanatkârları, kemençesiyle Nermin Kaygu-
suz ve uduyla rahmetli Ertan Özkaya tarafından mini bir konser verilmişti.

Nihad Sâmi Banarlı’nın, Yedigün’de yazılarının yanı sıra şiirleri de yayım-
lanmıştır. Bunlardan biri de derginin 10 Haziran 1945 tarihli 640. sayısın-
da yayımlanan “Kitaplar” başlıklı şiiridir. 
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Yukarıda bahsettiğim İÜ Edebiyat Fakültesindeki toplantıda Şeyma ho-
cam tarafından en güzel ve en etkili şekliyle okunan, muhtemelen dünya-
da kitaplar için yazılmış en güzeli değilse bile en güzellerinden biri oldu-
ğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bu şiiri siz değerli okuyucularımıza da 
sunmak istiyoruz:

Kitaplar
Niçin okudum sizi?
Siz ki, göstermediniz
Bana saâdetlerin
Çalkandığı denizi...

Niçin kitaplar, niçin?
Hangi sahifenizi
Muskalaştırmalıydım,
Murâda ermek için?.

Murâda ermek için...
Ve bir güngörmek için?..

Ayaktakiler: Şeyma Güngör, Saadet Güldaş, Birol Emil; Oturanlar: Suzan Karamanlıoğlu,  
Ömer Faruk Akün, Orhan Okay. Nihat Sami Banarlı’yı Anma Toplantısı,  

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 23.12.2004.


