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TÜRLERLE İLGİLİ

BAZI PROBLEMLER

"Şalısî ve temelsiz tasniflerden vazgeçilmeli, halk
edebiyatı, divan edebiyatı, tanzimat edebiyatı gibi
kavramlar yeniden gözden geçirilmelidir."

Mustafa
İslâm î
T ürk
Edebiyatı
devresinde'
kaleme alınmış binlerce yazma eserim iz mev
cut. Bu eserlerin pek azı bugün İlmî
araştırm a mevzuu olmuş ve yayınlanmıştır.
T abiî olarak edebî eserlerim iz muhteva ve
şekil açısından çeşitlilik ve renklilik arzetm ektedir. G ünüm üze kadar yapılan edebiyat
tarihi çalışm alarında bazı tasnif denem eleri
görülm ektedir, ’ Bu denem elerin sistem atik
olup-olmadığı tartışılabilir. Bilindiği gibi
bizde edebiyat tarihi çalışmaları daha pek
yakın tarihlerde başlamıştır. Ve ilk ciddi
eser Fuat K öprülü’nün "Edebiyat Tarihi"dir.
K öprülü’nün
eseri, tarihi/kronolojik bir
hüviyettedir ve Fin Tarihî-coğrafî m etodu
esas alınarak yazılmıştır.
Y apılan diğer bir tarihî-kronolojik tasrif
de u sm au iı T ürk devletinin kuruluşundan
tılm akta ve:
1. K uruluş D evri (K uruluştan- Fatih
Sultan M ehm ed’e kadar)
2. Geçiş D evri (F atih’le II. Bayezıd
zamanları)
3. Klasik Devir (Yavuz’la I. A hm ed
devirleri arası)
4. Sebk-i H indi Akım ı (I A hm ed devir
leri arası)
5. M ahallîleşme- yenileşme devri(Sabit
ve N âbi’den tanzim ata kadar) beş
ayrı bölüm de İncelenm ektedir.

TATÇI1"
Edebiyat nazariyatıyla uğraşan bazı ilim
adam ları edebi eserlerim izin üsluba göre
değerlendirilm esini savunm akla ve eski
edebiyatımızı üslûba göre:
1. Klasik üslûba gö re yazılanlar
2. M illî-mahaliî üslûba göre yazılanlar.
3. Sebk-i H indî üslûbuyla yazılanlar.
şeklinde değerlendirm ektedirler. Bu tasnif
içine tasavvufî türleri de katanlar mevcuttur.
Klasik devre edebî eserlerim iz bazı
araştırm acılarca geniş olarak, nazım ve nesir
ana başlıklar) altında değerlendirilm ekte,
tü rler bu ana başlıklar altında toplanm aklauıı.
Bütün bu ı-acnlf denem eleri çeşitli
sebeplerden dolayı tenkid edilebilir. M esela; C oğralî m etodla hazırlanan bir edebiyat
tarihî, tüleri arka plana attığı için Türk
Edebiyatının
komi
genişliğini
alenen
gösterem ez.
Bu
durum da edebiyatımızı
bütün cepheleriyle tanım ak mümkün değildir.
Z ira edebî şahsiyetler her konuda eser veren
insanlar değillerdir.
Bize göre bir edebiyat tarihinin çeşitliliği
ve zenginliği, m uhteva ortaya çıkarsa beili
olur. Konu genişliği tam olarak tesbit edildiği
takdirde edebiyatın sadece edebiyat ilmi
açısından değil, diğer ilim şubeleriyle özel
likle sosyoloji ve psikoloji sahalarıyla
m ünasebeti açığa kavuşabilir. Y eri gelmişken

( * ) G azi Ü niversitesi G azi E ğitim Fakültesi T ü tfcD ili ve E debiyatı Eğitim i B ölüm ü Ö ğretim Görevlisi.
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belirtelim ki, bugüne kadar özellikle İslâmî
T ürk Edebiyatı hakkında yanlış kanaatler
ileri sürülm ektedir. Klasik edebiyatımızı
sadece kaside ve gazelden, birkaç parça dînî
nesirden ibaret sanan zihniyet, türler mev
zuuna el atınca kanaatlerinin ygnbş olduğunu
görecektir.

Bir şair çıkıyor, insan hayatını insanın
hangi yaşta hangi özellikleri gösterdiğini in
celiyor ve "Yaş-name" kalem e alıyor.

Ölen bir insanın m ezar taşında iki mısra
ile
hayat
felsefesini
ebedîleşt iriyor.
Büyüklerine saygıdan ve sevgiden dolayı, unu
tulmasın diye "vefeyat-name" kalem e alıyor.
Şunu
da
hem en
belirtelim
ki, Müellifin ve şairin objektifi her zaman
edebiyatım ızda zümreleşme denen bir hâdise ölümü görmez, bir başka sefer objektif bir
yoktur. Belki estetikleşme hadisesinden söz deniz kenarını bir nehir kenarını anlatıyor,
edilebilir. E ğer edebî bir kabiliyeti olan şahıs ortaya m anzum veya m ensur bir eğlence
savaşta buîunm asaydı "Gazavatnanıe" gibi yerinin tasviri "çıkıyor, surname diyor;
bir tür kalem e almazdı. T abiattan, çiçekler Sevâhil-name diyor. Bulunduğu yeri çok
den hoşlanm asa, "Şükûfe-name" veya "Bahur- seven, doğduğu beldeye eşi ve benzeri bulun
naıne" yazmazdı. Kuşları görm ese, 'Murg- mayan bir belde diyor, Belde-name veya Şehnûme", Hayvanları sevmeseydi "Hayvan- rengiz kalem e alıyor.
nanıe" telif etmezdi. D ostları olmasaydı mekH ülâsa menkabeler, vekayi-ııameler, ruztuplaşm azdı ve M evlâna’dan, E rzurum lu
İbrahim H akkı’ya kadar bir m ektup lürü-ki nameier, hatıra nev'i eserler, tarif-nanıeler,
silsile-nanıeler,
Fihristmanzum şekilde de pek çoktur- gelişmezdi. şeıııâil-nameler,
Hastalık
olmasaydı,
"Tabib-name" nameler, sefaret-ııanıeier, seyehat-nanıeler,
yazılmazdı. Yine hayvan hastalıkları ol Tezkireler vs. insan ve dolayısıyla toplum
masaydı "Baytar-ııame"ler, kütüphanelerde hayatıyla ilgili değil midir?
bulunmazdı. A llah’ın varlığını ve birliğini
Marifet-nanıe gibi ansiklopedik, kıyafetkabul
etmeseydi,
Naatler-Münacaatlar,
Miraciyder- Hicret-nameler, dine bağlı ol nanıe gibi i ' an mizaç ve meşrebiyle ilgili,
masaydı, Namaz-naıne ve Salat-nanıeler satraııç-ıu /;ier gibi sembolik fakat hayatın
içinden koparılm ış türler edebi hayatımızın
yazılmazdı.
nasıl birer göstergesidir?
Ktır’an-ı K erim ’le, ilm-i tefsirle, ilm-i tecH ele tasavvufi türler?
vidle, ilm-i kıraatla, fıkıhla, sebeb-i nüzulla,
ilm-i akaidle, Havass-ı K ur’an ’la (yani
Kırka yakın tasavvufi tür, insanımızın
K ur’an'm gizlilikleriyle) ilgili manzum ve
m ensur yüzlerce eserlerim iz bazı hakikatlerin aşk, bilgi vc varlık anlayışını deıûni yapısıyla
ne güzel dile getirir. Y unus’un İlâhileriyle
göstergesi değil de nedir?
H acı
Bayram-ı
Veli’nin
nutuklarıyla,
Esma-yi Nebi, S ireıû ’n-Nebi, M evlid, M ısıi'ııin devriyeleriylc, Kuşadaiı İbrahim
Hilye-i Nebi, M ucizat-ı Nebi, G azavatü’n- H alveti’ııin m ektuplarıyla bir gönül alemine
Nebi gibi eserlerin başlıkları bile, bu milletin nasıl girilmez?
klasik eserlerindeki mahiyeti dile getirm eye
G örüldüğü üzere, edebi eserlerim izin bir
yeter.
İnançlarım ız çerçevesinde kalem e alınan bütün olarak muhteva yönünden incelenmesi
M ahşer-ııaıneler, K ıyanıet-nam eler, Şefaat- ve edebiyat tarihinin muhtevaya göre yeniden
nam eler,
S aiavat-nam eier
ve
benzeri, tasnifi gerekm ektedir. Bu problem sadece
müslüıııan T ürk’ün ruh dünyasını yansıtır.
dünün
problem i
değil,
bugünkü
edebiyatımızın
da
problem idir.
Fakat
değerlendirilm esi
yapılm adan
Y ukarıda da örneklerini verdiğimiz bazı geçmişin
türlerde görüleceği üzere, bu eserler sadece bugünün edebiyatı hakkında olgun kararlar
Meseleye
sadece
Türkiye
inançlar çerçevesinde kalmıyor, gittikçe çeşit verilemez.
leniyor.
Türklerinin edebiyatı gözüyle bakılması da
doğru değildir. Doğu T ürkistan’dan Viyana’ya
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ve Kırım ’dan K erkük’e kadar bütün Türk
dünyasının m eydana getirdiği edebiyat bir
bütündür.
Bu
bütünlük
çerçevesinde
edebiyatımız, hem derinliğine hem de
genişliğine incelendiği takdirde anlaşılabilir.
Prof. D r. Â m il Çelebioğlu’nun da belirttiği
üzere” gerek halk ve gerekse klasik edebiyat
m ahsullerinin bilhassa m uhtevaları itibariyle
tesbit ve tasnifleri mukayeseli biçimde
yapılabildiği takdirde, edebiyatımızın ne
derece mütenevvi ve zengin olduğu açıkça
görülecektir.
Böylece,
halk
ve
klasik
edebiyatımızın
m üşterek
hususiyetlerinin
daha iyi tezahür edeceği ve tabiî olarak
edebiyatımızın bir bütün olduğu hususunun
teşvik edilebileceği, ayrıca dünya edebiyatı
m üvacehesinde değerinin ve yerinin daha iyi
anlaşılabileceği
alenen
görülecektir."
İnanıyoruz ki, bütün dünya edebiyatı in 
celense, 'Dizdeki edebi tür genişliği diğer m il
letlerde görülm eyecektir. T anzim at’a kadar
yazılan edebi türlerin sayısı dörtyüzden faz
ladır. Bu sayı T ürk dünyası bir bütün olarak
ele alındığında daha da artacaktır.

karşısında, geleneği devam ettiren büyük bir
kitle edebiyat tarihi araştırm alarında göz
ardı edilirse, bu insafsızlık olur. Ok, hedefin
den sun’i olarak saptırılır.
Netice olarak bizde herşeyden evvel,
züm releşm e diye bir hadise yoktur. Bu
tabirin arka planında sınıflaşma gerçeği yat
m aktadır. Ve yine bizde, batıda olduğu gibi
yöneten ve yönetilenin dem okratik yapısı istis
na edilirse, yüksek züm re, alçak züm re şek
linde bir sosyolojik farklılaşm adan söz
edilemez.
E debî eseri parayla da yazdıramazsınız.
E d eb î eser, zevk-i selim sahibi kişilerce
yazılır.
H adise
tam am en
estetiktir.
K aracaoğlaıı ile Baki arasında sadece estetik
nüans vardır. Fakat bu iki zat, iki ayrı
kültürün insanı değildir. Söz konusu nüans
yahut kültür birliği mevzuu sistem atik konu
tahlilleriyle alenen ortaya konabilir. Çıkacak
olan netice, her iki şairin tem elde aynı his,
heyecan ve ruha sahiptir. İşte bu netice
gerçek edebiyat tarifin in m ahsulüdür.

B urada şu hususu da hem en belirtelim,
B ütün bu problem leri göz önünde bulun
Yalnızca, şekli esas alan edebî değerlen
dirme, bizleri yanıltacaktır. M esela, kaside durm adan kalıplaşmış ve temelsiz görüşlerle
bir şekildir. Fakat bu şekle bağlı pek çok tür edebiyat tenkidi yapmak, kuru bir em ektir
m evcuttur. Bu husus, M esnevi ve diğer kanaatindeyiz.
şekiller için de böyledir. . H albuki edebi
eserde şekil bir vasıtadır, Elbise gibi. Elbise
her an değişebilir, değiştirilebilir. M odaya
göre, renk ve desene girer.
TASARRUFLA İLGİLİ ATASÖZLERİ

Biz, edebi türlerin bir sancıdan bir ih
tiyaçtan, bir zevkten. . . ortaya çıktığına
inanıyoruz.

* Ayağını Y organına göre uzat,
Yazımızın başında belirttiğim iz gibi,
edebiyat tarihi anlayışımız değişmelidir.
Şahsî ve tem elsiz tasniflerden vazgeçilmeli,
halk edebiyatı, divan edebiyatı, tanzim at
edebiyatı gibi kavram lar yeniden gözden
geçirilmelidir. Bu tabilerin tem elinde bir
kültür farklılığı ve sınıflaşma yatm aktadır.
Halbuki T ürk-İslâm
kültürü, geçmişten
bugüne kadar sınıfsız bir topluluğunun
yarattığı m ükem m el bir terkiptir. Bu kültür
bir helezonun içinden fırlatılmış edebiyvete
giden altın bir oka benzer. Tanzim atla b ir
likte Batı tesirinde kalan bir avuç müellifin

* A banın kadri yağm urda bilinir.
* Ak akçe kara gün içindir,
* Bol bol yiyen bel bel bakar.
* Damlaya D am laya göl olur.
* E km eden biçilmez.
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