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“İyiyi kötüden ayırt etmek”, her disiplin 
için vazgeçilmez bir eylemdir. Bugün 
kullanılan yaygın adıyla eleştiri, kritik 
ya da diğer bir deyişle tenkit, üretim/
yaratım temelli tüm alanlarda mutlak 
varlık gösterir. Her alanda bir ürünün/
yapıtın reel değerini belirlemek için 
kullanılan belirli yöntemler vardır. Ka-
liteli çıktılar için en elverişli zemini, 
evvelkilerden alınan geri bildirimler 
hazırlar. Selefindeki kusuru gördüğü 
andan itibaren deneyim sahibi olduğu 
varsayılan sanatçı/yaratıcı yahut üre-
ticinin sorumluluğu artar. Artık daha 
iyisi için yol açılmıştır. 

Edebî ürünler için de aynısı söz konu-
su. Eserlerin seçkin olması ve bunda 
devamlılık arzusu, muhteva ve biçim 
yönünden incelemeler yapılmasını ge-
rekli kılmıştır. Deyim yerindeyse edebi-
yatın sarrafıdır tenkit. Bu ikisi her daim 
kol kola yürümüştür. Ürünün/yapıtın 
değerini belirleyen, sahibini daha ince 
eleyip sık dokumaya sevk eden değer-
lendirmeler; daha özgün ve estetik 
ürünler ortaya konulmasını sağlamış, 
bu vesileyle doğal bir pahaölçerlik me-
kanizması gelişmiş, yetersiz üretimler 
büyük ölçüde kısıtlanmış, iyi ürünler 
ise -kendi dönemlerini dahi aşan- kalı-
cılığa erişmişlerdir.

Literatürdeki eski Türk edebiyatı, kla-
sik Türk edebiyatı, divan edebiyatı, eski 
edebiyat, klasik edebiyat terimleri, Türk 
edebiyatının takriben 13. yüzyıl sonla-
rından 19. yüzyılın ilk yarısına kadar 
olan dönemini işaret eder. Aynı yüzyıl-
larda etkinliği olan halk edebiyatından 

-bazı müştereklikleri olmakla birlikte- 
birçok yönüyle ayrılır. Temelde, sanat-

çının yaşadığı muhit ve eğitim duru-
mundan kaynaklanan ayrılığın, bu iki 
edebiyata aynı dönemde ayrı zeminler 
oluşturduğu görülür.

Klasik edebiyat ürünlerinin değerini 
XXI. yüzyılda tayin etmek neyi gerek-
tirir?

Klasik Türk edebiyatının çözümlene-
bilmesi için iki gereklilikten söz edile-
bilir: eserin nazariyat yönünden tahlili 
ve vücuda gelişine zemin hazırlayan 
ortam özelliklerinin tayini. Kültür sa-
nat hayatında aynılığı toplumsal yapı-
daki istikrar, farklılaşmayı ise değişim 
ve çalkantılar meydana getirir. Sosyolo-
jik boyutu ayrıca irdelenecek geniş bir 
konu. Bu yönü bir tarafa, ele alınması 
gereken diğer boyutu ise teori sahası. 
Uzunca süre söz sahibi olan bu edebiya-
tı XXI. yüzyıldan temaşa etmek, teorik 
bir altyapı gerektiriyor şüphesiz. 

Bugün, klasik Türk edebiyatı dönemin-
de ortaya konmuş ürünlerin yerinde 
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tetkik edilmesi ve teorik yönden de-
ğerlendirilmesi, bu eserlerin hakkını 
teslim edebilmek için zorunluluk arz 
ediyor. “Yerinde” tetkik edilmeli çünkü 
her eser ancak ve ancak kendi bağlamı 
ve kendi çevresinde değerlendirildiğin-
de doğru bir kritik yapılmış olur. Geç-
mişi yahut geleceği, içinde bulunulan 
devrin vizyonuyla yargılamak; zorla-
ma, yapay ve gerçekten uzak çıkarım-
lar elde edilmesine sebep olacaktır. Söz 
gelimi, ağırlık metreyle ölçülemeyeceği 
gibi klasik Türk edebiyatı sahasındaki 
eserler de çağdaş yöntemle tenkit edile-
mez. Her devrin kendi teorik ölçütleriy-
le değerlendirilmesi esastır. 

Bugünün gözlüğüyle Türk edebiyatının 
en kompleks yapısına sahip -olduğu 
iddia edilen- dönemi, klasik edebiyat 
dönemi. Bu peşin hükmün arkasında 
teorik eserlerin yetersiz kalışı büyük 
bir role sahip. Klasik edebiyat saha-
sı, metin çalışmaları dışında tenkit ve 
teori bağlamında da farklı yayınlarla 
desteklenme ihtiyacı duyuyor. Bu ihti-
yaç; eserlerin değerini yüzyıllar sonra 
tayin etme çabasının bir sonucu olarak 
da düşünülebilir, salt anlaşılır kılma is-
teğinin bir neticesi olarak da… Sonuçta 
her ikisi de araştırmacının derli toplu 
bilgiye ulaşma arayışı içinde olduğunu 
ve muhtasar kaynaklara ihtiyaç duydu-
ğunu gösteriyor. 

Klasik edebiyatın teknik bilgisine yer 
veren yayınlar içinde kapsamlı, dört 
başı mamur olanların parmakla sayı-
lacak kadar az olduğunu teslim etmek 
gerek. Yayınlar çoğunlukla ya müstakil 
değiller yahut belli içeriklere yoğunla-
şan mahdut çalışmalar. Diğer taraftan 
bugün elimizde pek çok araştırmacı 
ve öğrenci için kılavuz niteliği taşıyan, 
az sayıda nitelikli ve hacimli kitap da 
mevcut. Bunlardan birisi, M. A. Yek-
ta Saraç’ın Klasik Edebiyat Bilgisi adlı 
iki ciltlik çalışması. Yayımlandığı ilk 
günden bu yana büyük rağbet gören, 

belki de kendisinden en çok faydalanı-
lan kaynaklardan biri olan bu çalışma, 
Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından 
yapılan yeni bir baskıyla tekrar okuyu-
cuyla buluştu.

Klasik Edebiyat Bilgisi

İlk baskısı 2000 yılında yapılan Klâsik 
Edebiyat Bilgisi: Belâgat1 ve ilk kez 2007 
yılında yayımlanan Klâsik Edebiyat Bil-
gisi: Biçim-Ölçü-Kafiye,2 alandaki boşlu-
ğu doldurmak konusunda kayda değer 
bir rol üstlenmişlerdi. Bu iki eser, özel-
likle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğ-
rencileri, klasik Türk edebiyatı ilgilileri 
ve araştırmacılarının başvurduğu ana 
kaynaklar arasına girmişti.

Klasik Edebiyat Bilgisi’nin yeni baskı-
sı Türk Dil Kurumu tarafından yapıl-
dı. Klasik Türk edebiyatını estetik ve 
teknik yönden mercek altına alan eser, 
yazar M. A. Yekta Saraç’ın yönetiminde 
gözden geçirilerek yeniden düzenlendi 
ve Kurumun 2019 yılı içerisinde ya-
yımladığı eserler arasında yerini aldı.3

İkisi bir arada 

Daha evvel farklı yayınevlerince Klâsik 
Edebiyat Bilgisi: Belâgat ve Klâsik Edebi-
yat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye adlarıyla 
birçok baskısı yapılan bu iki eser, tek 
ciltte bir araya getirildi. Eserin eski bas-
kılarından farklı olarak tek kitap olarak 
tasarlanan ve daha işlevsel olacağı ön-
görülen bu formu, bilgilerin okura bü-
tünlüklü olarak sunulmasını sağlıyor. 

1 İlk baskı: R Yayınları (2000). Eser, daha 
sonra 3F Yayınları tarafından yayımlan-
dı (2007). Sonraki yıllarda Gökkubbe Ya-
yınları tarafından birçok baskısı yapıldı.

2 İlk baskı: 3F Yayınları (2007). Eserin 
sonraki baskıları Gökkubbe Yayınları ta-
rafından yapıldı.

3 M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi 
/ Belâgat ve Biçim-Ölçü-Kafiye, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara 2019, 612 
sayfa [Saraç, 2019].
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612 sayfayı ihtiva eden eser, iki bö-
lümden oluşuyor. Birinci bölümünü 
(s. 21-322), daha evvel müstakil olarak 
basılan Klasik Edebiyat Bilgisi / Belâgat; 
ikinci bölümünü (s. 323-612) ise yine 
müstakil olarak basılmış olan Klasik 
Edebiyat Bilgisi / Biçim-Ölçü-Kafiye kap-
sıyor. Eserde ele alınan konuları şu baş-
lıklar altında özetlemek mümkün:

Birinci Bölüm: Belagat

Belagatin tarihi / İlim olarak belagat

Birinci bölüm, belagatin tarihine yöne-
lik hızlı bir okumayla başlıyor. Klasik 
Türk edebiyatının ortaya çıktığı zemini 
anlamak açısından bu aktarım önem 
arz ediyor. Okur burada, “Arap edebi-
yatında belagat neden ve nasıl ortaya 
çıktı? Bir ilim hâlini alana dek hangi 
evrelerden geçti? Diğer edebiyatlara 
nasıl tesir etti? Fars edebiyatında nasıl 
bir dönüşüm geçirdi? Türk edebiyatı 
sahasına nasıl taşındı ve orada nasıl bir 
karşılık buldu?” sorularının cevaplarını 
buluyor. Temelde Kur’an’ı anlamak, yo-
rumlamak ve hayata doğru tatbik ede-
bilmek amacıyla ortaya çıkan belagatin, 
zamanla ilmî bir disiplin hâline geliş se-
rüveni; Arap, Fars ve Türk sahasından 
ilgili teliflerin bahsiyle devam ediyor. 
Belagatin ilme evrilmesini sağlayan en 
temel faktörün Kur’an’ı anlamak gaye-
si olduğu, Allah kelamının insan eliyle 
çözümlenmesi çabasının önce kelam ve 
tefsir ilimlerini, müteakiben de belagat 
ilminin doğmasına neden olduğu bil-
gisini buradaki okumalardan edinmek 
mümkün.

Doğu’nun belagati, Batı’nın retoriği 
meselesi: Belagatin retorikle, retori-
ğin belagatle izahı mümkün mü?

Belagate çokça yöneltilen sorulardan 
biri de retorikle olan benzeşimi ve ay-
rımı meselesi. Kitap, belagatin retoriğe 
eş değer olduğu iddialarını reddediyor. 
Aksine, bu iki disiplinin aslında farklı 

köklerden yeşerdiği, serpilme alanla-
rının da birbirinden farklı olduğu vur-
gulanıyor. Eski Yunan ve Roma menşeli 
retorik, hitabet sanatının temel pren-
siplerini konu almış; toplumsal statüyü 
muhafaza etmek, hak savunmak, rakip 
yenmek gibi pratik amaçlara yönelik 
ilkeler bütünüyken bir ilim dalı olarak 
belagatin doğuş zemininde ise yazılı 
bir metin (üstelik Yaratıcı tarafından 
gelen bir metin) bulunduğunun altı çi-
ziliyor. Belagatin retorikle izahı ancak 
retoriğin belagat ile açıklanması kadar 
tutarlı olabilir (Saraç, 2019: 35). Netice-
de, belli konularda ortaklıkların olması, 
bu iki ilmin aynılığını veya birisinin di-
ğerinin muadili muamelesi görmesini 
olanaklı kılamıyor. 

Kitapta; Türk edebiyatı sahasında bela-
gate dair eserlerin, Batı etkisine girene 
dek iki koldan devam ettiği ifade edi-
liyor: klasik dönem medrese ekolü ve 
klasik dönem medrese dışı telif ekolü. 
Daha çok Arapça olarak verilmiş eser-
lerden oluşan, Türk edebiyatına derin-
lemesine nüfuz edememiş klasik dö-
nem medrese ekolünün aksine klasik 
dönem medrese dışı telif ekolünde üre-
tim Türkçe olduğundan etki alanı daha 
geniş. Ancak bunlar doğrudan belagat 
kitabı değil, “belagati konu alan eser” 
kategorisine alınabilecek telifler (Saraç, 
2019: 32). Türk edebiyatı, Batı etkisine 
girmeye başladıktan sonra ise edebî 
değerlendirme ölçütleri de değişme-
ye ve Türk edebiyatında artık Batı’nın 
edebiyat nazariyelerinin sözü geçmeye 
başlıyor. Batı edebiyatına yöneliş, evve-
la pratikte edebiyat ürünlerinin değişi-
miyle görülüyor. Artık ilgi gören eser-
ler, siyasi ve sosyal şartların sevk ettiği 
yeni edebiyat anlayışıyla verilenlerden 
müteşekkil. Bunu teorik değişim yani 

“Batı retoriği etkisi” takip ediyor, nite-
kim belagat konulu eserler de bundan 
payını alıyor (Saraç, 2019: 33).
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Belagat, fesahat, selaset

Bu girişin ardından belagate dair temel 
kavramlara yer verildiğini görüyoruz. 
Burada belagat teriminin yanı sıra bu 
ilmin anahtar kelimelerinden olan fe-
sahat ve selaset terimleri açıklanıyor. 
Buna göre sözün beliğ olabilmesi, fasih 
ve selis oluşuna bağlı yani sözün beliğ 
olabilmesi için bazı gereklilikler var:

Sözlük anlamı “erişmek, varmak” olan 
belâgat, bir şeyin son noktasına eriş-
mesi yani olgunlaşması demektir. Te-
rim anlamı ise ifade edilmek istenen 
düşüncenin açık bir dille ve akıcı bir 
söyleyişle yerli yerinde ifade edilme-
sidir (Saraç, 2019: 43). Belagatte, sözü 
kolay anlaşılır kılmak ve kusurdan ari 
olmak esastır. Dolayısıyla belagat için 
öncelikli şart, fesahattir. Belagat, keli-
melerin bir arada tesis ettikleri manayı 
ifade eder. Fesâhat ise ilgisini kelime 
ya da ibarenin yalın hâline yöneltmiş-
tir. Sözlük anlamı “açık seçik ve berrak 
bir hâlde bulunma” olan fesâhat, keli-
me telaffuzlarının akıcı ve manasının 
açık olması demektir. Bir kelimenin 
fasih olabilmesi için tenâfür-i hurûf 
(kelimede söyleyiş güçlüğü), kıyasa 
muhâlefet (kelime yapısında kuralsız-
lık) ve garâbetten (kelimenin anlaşılma 
güçlüğü) arınmış olması gerekir (Saraç, 
2019: 47-48). Söz diziminde fesahatin 
gerçekleşmesi ise kelamın tenâfür-i ke-
limât (söz diziminde söyleyiş güçlüğü), 
za’f-ı telîf (söz diziminde kuralsızlık) ve 
takîdden (söz diziminde anlaşılma güç-
lüğü) arınmasıyla mümkündür (Saraç, 
2019: 49-50). Mütekellimin fasih olma-
sı esastır. Mütekellimden maksat, ifade 
sahibi (konuşan yahut yazan) kişidir. 
İfade, şifahi veya kitabi olabilir. Fasih 
ifadeler birbiriyle bir uyum içindeyse 
ve bu uyum akıcılığı temin ediyorsa 
buna selâset denir (Saraç, 2019: 51).

Üç güzeller: meani, beyan, bedi

Bu kavramların ardından belagat il-
minin dalları yani meani, beyan, bedi 
bahsi geliyor. Kitapta bu üç ilim dalının 
kavram alanları şu şekilde çizilmiş:

Sözün yerinde kullanılması gayesiyle 
ortaya çıkmış ve cümle ile ilgili konu-
ları ele alan bir belagat dalı olan me‘ânî, 

“Kelamın, sözün yerinde kullanılmasını, 
muhatap veya konuşanın durumuna 
uygun olarak ifade edilmesini sağlayan 
ve cümlenin dil kuralları çerçevesinde 
uğradığı değişikliklerinden bahseden 
bir ilimdir.” Meaninin başlıca konula-
rı; haber isnâdı (haber cümleleri), inşâ 
isnâdı (tasarım cümleleri), yüklem ve 
öznenin cümle içindeki durumunun 
üsluba etkisi, devrik cümle, mütem-
mimât-ı cümle (cümle tamamlayıcıla-
rı), tahsîs (kelimenin anlamının başka 
kelimeye hasredilmesi), îcâz (sözü kı-
saltmak), itnâb (sözü uzatmak), haşvdir 
(söz fazlası) (Saraç, 2019: 61-100).

Anlamın ifade yollarıyla ilgilenen 
beyân ise bir maksadı değişik yollarla 
ifade etmenin metot ve kurallarından 
bahseder. Beyan ilminin özü ise delâlet 
yani “Bir şeyin anlaşılmasının başka 
bir şeyin daha anlaşılmasını gerektir-
mesi durumudur.” Lafız-mana ilişki-
sinde hakikat, bu kapsamda yan anlam 
ve ikinci anlam terimleri, mecâz, istiâre, 
teşbîh ve kinâye gibi sanatlar (ve bunla-
rın anlamı ifade etmede sahip olduğu 
etki), beyan ilminin sınırları içerisin-
dedir (Saraç, 2019: 101-153).

Sözü ses ve anlam yönünden süsleyen 
sanatları ihtiva eden bedî‘ ilmi, “Belâga-
tin meânî ve beyân kısımlarından son-
ra gelen, manaya delâleti açık ve duru-
mun gereğine uygun olan sözü lafız/ses 
ve mana yönlerinden güzelleştiren usul 
ve maharetlerden (muhassinât) bahse-
den bir ilimdir.” Birçok söz sanatı, bedî‘ 
ilminin eylem alanı içerisindedir. Mana 
ile ilgili, lafız ile ilgili, kelime tekrarı-
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na dayalı, serikât-ı şi‘riyye ve müşterek 
malzemeyi kullanmaya dayalı sanatlar 
ile belagate dâhil edilen bazı hünerler, 
bedî‘ ilminin konusudur. Anlam yakın-
lığına dayanan tenâsüb, îhâm-ı tenâsüb, 
teşâbüh-i atrâf gibi sanatlar, anlam kar-
şıtlığına dayanan tezâd, îhâm-ı tezâd, 
mukâbele gibi sanatlar; ayrıca cem‘, 
tefrîk, taksîm, leff ü neşr, tensîkü’s-sıfat, 
rücû‘, tecrîd, tekrîr, iltifât, tevriye, tevcîh, 
istihdâm, müşâkele, mübâlağa, idmâc, 
tecâhül-i ârif, hüsn-i ta‘lîl, te’kîdü’l-me-
dh bimâ yüşbihü’z-zem, te’kîdü’z-zem 
bimâ yüşbihü’l-medh ve mezheb-i kelâmî 
gibi sanatlar, mana ile ilgili sanatlar-
dır. Cinâs, iştikâk, secî‘, irsâd lafza; red-
dü’l-acüz ale’s-sadr, iâde ve aks kelime 
tekrarına; iktibâs, îrâd-ı mesel, tazmîn, 
telmîh ise serikât-ı şi‘riyye ve müşterek 
malzemeyi kullanmaya dair sanatlar-
dır. Mu‘amma‘, lügaz, telmî‘, sihr-i helâl, 
tarih düşürme ve hazf, hayfâ, muvassal, 
mukatta‘, tashîf, raktâ, menkût, leb değ-
mez, müvaşşah, mütezelzil, cevâb u îtâb 
ve teşcîr ise harflerin cinslerine, birleş-
me ve okunuş şekillerine dayalı hüner-
lerdir ve belagate dâhil edilen hüner-
ler içerisinde değerlendirilirler (Saraç, 
2019: 155-322).

Görüldüğü üzere manzum bir eseri 
belagat gözüyle incelemek çok boyut-
lu ve elzem, ne var ki kâfi değil. Klasik 
şiir eleştirisinin bir kanadında da bi-
çim eleştirisi var. Bir eserin güçlü olup 
olmadığını sadece beliğ oluşuyla değil, 
şeklinin kusursuzluğuyla da tayin ede-
riz. Sağlıklı bir biçim eleştirisi yapa-
bilmek için üç temel ölçüt var: eşkâl-i 
nazm (nazım şekilleri), vezin ve kafiye. 
Namıdiğer: ‘estetik değerlendirmenin 
ayrılmaz üçlüsü’.

İkinci Bölüm: Biçim-Ölçü-Kafiye

Bu üçlüye dair teknik bilgi, Klasik Ede-
biyat Bilgisi’nin ikinci bölümünde şu 
alt başlıklarla aktarılıyor: şiirin en kü-
çük / temel birimleri olan mısrâ‘ ve be-

yit, bunların işlev ve konumlarına göre 
aldıkları adlar (matla‘, makta‘, hüsn-i 
makta‘, tâc beyt, şâh beyt, beytü’l-kasîd, 
tecdîd-i matla‘), beyitlerden müteşekkil 
(kasîde, gazel, müstezâd, kıt‘a, mesnevî), 
dört mısradan müteşekkil (rubâ‘î, tu-
yuğ), bentlerden müteşekkil [musam-
matlar (müselles, murabba‘, terbî‘, şarkı, 
muhammes, tardiye, tahmîs, müsed-
des, tesdîs, müsebba‘, tesbî‘, müsemmen, 
tesmîn, mütessâ‘, mu‘aşşer, ta‘şîr, taştîr), 
terkîb-bend ve tercî‘-bend] nazım biçim-
leri (Saraç, 2019: 327-504); aruza dair 
ilgili temel kurallar, terimler, aruz iş-
lemleri (vasl, imâle, med, zihâf), vezin 
bulma usulleri, cüzlerine göre aruz ka-
lıpları, aruz bahirleri ve bunların Türk 
edebiyatında yaygın olarak kullanılan-
ları (Saraç, 2019: 515-569); kafiye ile 
ilgili temel kurallar, redîf, kafiye bulma 
güçlüğü (kâfiye-i teng), kafiye harfleri 
(revî, te’sîs, dahîl, ridf, kayd, vasl, hurûc, 
mezîd, nâ’ire), kafiye harflerinin ha-
rekeleri (ress, işbâ‘, hazv, tevcîh, nefâz, 
mecrâ), kafiye çeşitleri (kâfiye-i mücer-
rede, kâfiye-i mürekkebe), mürekkep ka-
fiyede tekrarlanan harflere göre kafiye 
çeşitleri (mürdef, mukayyed, müesses), 
kafiyenin sonunda iki sakin arasındaki 
harekelerin sayısı bakımından kafiye 
çeşitleri (müterâdif, mütevâtir, mütedâ-
rik, müterâkib, mütekâvis), çoklu kafiye 
türleri (zü-kâfiyeteyn, zü’l-kavâfî), kafi-
ye kelimelerinin işlem görmüşlüğüne 
göre kafiye çeşitleri (kâfiye-i ma‘mûle, 
kâfiye-i gayr-ı ma‘mûle), kâfiye-i şâye-
gân, kafiye kusurları [uyûb-ı mülakka-
ba-i kâfiye (adı konulan kafiye kusur-
ları): sinâd, ikvâ, ikfâ, îtâ; uyûb-ı gayr-ı 
mülakkaba-i kâfiye (adı konulmayan 
kafiye kusurları)] (Saraç, 2019: 573-
604).

Şiir: mevzun, mukaffa, muhayyel söz

Mezkûr başlıklardan da anlaşılıyor ki 
nazım şeklini tespit ettiğimiz şiiri ölçü 
ve ahenk yönünden değerlendirmekle 
de mükellefiz. Ölçü ve ahengin mües-
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sisleri ise vezin ve kafiye. Ulûm-ı ede-
biyye bünyesindeki bu iki maruf ilim, 
şiirin ilk bakışta görünen yüzü. Diğer 
taraftan şiir, hayal ağacının da seme-
resi. Bu, herkesçe kabul edilmiş olduğu 
hâlde “şiir” tanımlarında buna çok te-
mas edilmediğini görüyoruz. Neyse ki 
şiirin “mevzun ve mukaffa söz” olduğu-
nu söyleyen yaygın tanıma “muhayyel 
söz” tanımını ekleyen kaynaklar da var 
(Saraç, 2019: 18). Şiirin “hayal” unsur-
larıyla donatılması, en az ölçü ve ahenk 
sahibi olması kadar gerekli. 

Şair, “kâfiye-gûy” değilse nedir?

Her ne kadar vezin ve kafiyenin klasik 
şiirin telif edildiği dönemlerde maruf 
ilimler olarak kabul gördüklerini söy-
lesek de bugün, klasik Türk edebiyatın-
da biçim kritiği denince akla ilk olarak 

“vezin” geliyor. Oysa klasik bir edebiyat 
ürününe değer katan faktörlerden biri 
de “kafiye”. Şair yerine kâfiye-senc, kâfi-
ye-gûy, kâfiye-endîş adlandırmalarının 
kullanılması bunun bir delili. Kafiye-
nin hükmünü göz ardı eden bu bakış 
nedeniyle, sahip olduğu etkin role rağ-
men kafiye daima perdenin arkasında 
kalmış, vezinse her daim açık ara önde 
gitmiş. Klasik Edebiyat Bilgisi, klasik 
edebiyatın biçim bilgisine yer veren 
çoğu yayının aksine, yok saymayarak 

“kâfi düzeyde kafiye bilgisi” sunuyor.

Örnekler klasik edebiyatla sınırlı de-
ğil.

Klasik Edebiyat Bilgisi’nde ele alınan 
konular tanıklama yoluyla daha açık 
hâle getirilmiş. Her bir terim, manzum 

örneklerle desteklenmiş. Örnekler; kla-
sik Türk edebiyatının ilk şairlerinden 
orta dönem şairleri Fuzûlî, Emrî, Nef’î, 
Nâbî’ye ve son dönemlerden Şeyh Gâ-
lip’e kadar uzanıyor. Saraç, örnekleri 
klasik edebiyat sahasıyla sınırlı tut-
mamış, terimlere şahit gösterirken bir 
bütün olan Türk edebiyatının farklı dö-
nem ve ürünlerinden de yararlanmış. 
Kitabın kendi kapsam ve sınırlarına 
muhalefet ettiği tek nokta, örnekleri 
yer yer klasik edebiyat dışı tanıklardan 
da seçmiş olması. Farklı dönem ve ekol-
lerden Yunus Emre, Recaizade Mahmut 
Ekrem, Abdülhak Hamid, Ahmet Ha-
şim, Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ziya 
Paşa gibi şairlerin ürünlerinin tanık 
olarak sunulduğu; çağdaş Türk şairle-
rinden Mehmet Âkif Ersoy, Necip Fazıl 
Kısakürek, Behçet Necatigil, Faruk Na-
fiz Çamlıbel, Orhan Veli Kanık, Ece Ay-
han’a varıncaya kadar pek çok isimden 
örneklere yer verildiği görülüyor.

Türk okurunun uhdesinde

Türk edebiyatı sahasında özel bir yere 
sahip olan klasik Türk edebiyatını an-
laşılır ve kıymettar kılmak yine Türk 
okurunun uhdesinde. Layıkıyla tanın-
ması, bazı teknik ve estetik kavram-
ların anlaşılmasıyla mümkün. Bunu 
yayın sahasında klasik Türk edebiyatı 
eleştirisine yer veren teorik eserlerin 
konumu tayin ediyor kuşkusuz. Bun-
lardan birisi olan ve alanda önemli bir 
boşluğu dolduran Klasik Edebiyat Bilgisi, 
günümüz okurunun klasik Türk edebi-
yatı ürünlerini suizan yahut hüsnüza-
na sapmadan en sahih biçimde değer-
lendirmesine katkı sağlıyor.


