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mat’a gitmemiz gerekiyor. Zira 600 yıllık Osmanlı şiir tarihinde 
bir eleştiri metni yok. Birtakım divan dibâcelerinin veya tez-
kire metinlerinin Divan şiiri estetiğine dair bilgi verdiği söyle-
nebilirse de bunları eleştiri olarak kabul etmek mümkün değil. 
Bunlar Divan şiirinin estetiğine dair birtakım çıkarımlar için an-
cak malzeme sağlayabilir. Tanzimat’la başlayan yeni dönemde 
yeni bir tür olarak görünmeye başlayan eleştirinin ilk örnekleri 
neredeyse tamamen kelimelerin, kavramların gramatikal kulla-
nımlarıyla ilgili. Mesela Abdülhak Hamid’in kitabına yöneltilen 
eleştiri bu türdendir. Hatırlayın, kitap, şairin ölen eşi Fatma Ha-
nım için yazıldığından adının Makber değil, “Makbere” olması 
gerektiği öne sürülmüştür. Yine daha önce Şinasi’ye yöneltilen 
“mebhusetü anha” meselesi gibi eleştiri yolunda söylenenler çok 
da ipe sapa gelmeyen şeylerdir. Eleştiriyi ilk defa bir kurama, 
Batılı bir anlayışa oturttuğunu söyleyebildiğimiz isimler Beşir 
Fuad ve Ahmed Şuayip’tir. Bunlar Servet-i Fünun dönemiyle 
başlıyor. Fakat 1911’lere kadar eleştiriyle akademinin herhan-
gi bir biçimde buluşması söz konusu değil. Bahsettiğimiz Di-
van estetiğiyle gelen diğer eleştirinin ise akademiyle buluşması 
daha da geç. Zaten Türkiye’de akademinin oluşumu çok yeni 
bir şey… Edebiyatçılar ilk defa II. Meşrutiyet’ten sonra üniver-
sitelerde kadro ediniyorlar, orada dersler veriyorlar fakat bu da 
henüz akademik nitelikte bir şey değil. Yani Halit Ziya’ların, 
Mehmet Akif’lerin bakış açıları daima kendi estetik tecrübele-
rinin yönlendirdiği doğrultuda. Bu dönemde bir teoriden çok 
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Sorular: Melek Aydoğan
Melek Aydoğan: Bugün akademide şiir eleştirisinin neye kar-
şılık geldiğini, kavramsal boyutu ve tarihçesi üzerine konuşmak 
için toplandık. İlk olarak Türkiye’de şiir eleştirisinin bir disiplin 
özelliği gösterip göstermediğini konuşalım isterseniz. Şiir eleş-
tirisinin kendini kurallara, yönteme ya da kurama bağlayan bir 
biçimi var mı mesela?

Mehmet Sümer: Öncelikle Türk edebiyatında eleştirinin serü-
venine bakmak gerekiyor. Yani akademiden önce, akademinin 
dışında bir eleştiri var mı Türk edebiyatında, bunu saptamamız 
lâzım. Bunun için de bütün Batılı türlerin başladığı yere, Tanzi-
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henüz yazar ve şairlerin kendi estetik anlayışları yönlendiriyor 
akademik eleştiriyi. Nitekim bunların yayımlanan ders notları 
da bunu açığa çıkarıyor. Fakat 1913 yılında Bilgi dergisinde, 
Fuad Köprülü’nün henüz çok genç bir yaştayken -23 yaşında- 
yayımladığı “Türk Edebiyatı Tarihinde Usûl” makalesi bize ilk 
defa akademik bir eleştiri metninin teorisi yolunda önemli veri-
ler sunuyor. Zaten o makalenin yayımlanmasından üç ay sonra 
da fakülteye profesör olarak alınıyor. 

Olcay Akyıldız: Ben Fuat Köprülü’den önce, arada kısacık bir 
şey söylemek istiyorum. Sizin anlattıklarınızı dinlerken aklı-
ma Recaizade Mahmut Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ı geldi. Tar-
tışmaya başladığımız dönemi bir adım daha geriye götürmek 
açısından anlamlı olabilir.  Şiiri anlamlandırmak ya da yorum-
lamak için değil ama sonuçta romantik şiir eleştirisi etrafında 
şekillenen bir ders kitabı yazıyor. O ders kitabı, romantik şiirle, 
romantizmle ilgili tartışmaları, kavramları ilk olarak kullanan, 
edebiyat eleştirisi bağlamında yazılmış en sistematik kitap-
lardan birisidir. Orada da Recaizade pek çok farklı kaynaktan 
doğrudan faydalanır ama yine de orijinal bir yaklaşımla şiirin 
unsurlarıyla da uğraşır. Daha önce üzerinde konuşulmayan me-
seleleri tartışır. Düşünce ve duyguyu birbirinden ayırır  ve bunu 
örnekler üzerinden açıklar. Namık Kemal’den, Abdülhak Ha-
mit’ten örnekler verir ve ele aldığı kavramları bu örnekler üze-
rinden tartışır. Bu nedenle bence  bu çizginin hemen öncesine 
eklenebilir Recaizade Mahmut Ekrem ve Talim-i Edebiyat. Ta-

bii burada sözünü ettiği bir çözüm-
leme yöntemi değil. Teknik olarak 
şiirin unsurlarıdır kitapta öne çıkan 
ama yine de öncesinde çok da tar-
tışılmayan, şiirdeki düşüncenin ne 
olduğu, nasıl oluştuğu, ya da söz 
söyleme biçimleri, üslubun içeriğe 
etkisi gibi mevzuları sistematik—
bugünün bakış açısıyla bize siste-
matik gelmeyecektir elbette—bir 
tasnif yaptığını görebiliyoruz. Bir de, aslında tür bağlamında 
düşünürsek şiiri Türkçe edebiyatta baskın olan türdür. Şiir türü 
bu kadar baskınken ve bunca şiir yazılagelmişken şiir eleştirisi 
neden yeterince gelişmiyor? Bu da bence üzerinde düşünebile-
ceğimiz noktalardan biri olabilir.

Mehmet Sümer: Evet, birtakım eleştirel metinler var ama Köp-
rülü’nün makalesi ayrı bir yerde duruyor. O makalede çok ilginç 
şeyler var. Fakat ona gelmeden önce demin saydığım iki isme 
kısaca değinmek gerekiyor. Ahmed Şuayip ve Beşir Fuad’ın te-
mel dayanakları 19. yüzyılda Fransa’da çok güçlü olan aydın-
lanmacı pozitivizmdir. Hippolyte Taine’e çok referans veriyor 
Ahmed Şuayip, neredeyse onun bir temsilcisi gibi davranıyor 
Türkiye’de. Hippolyte Taine’nin o meşhur ırk, muhit ve zaman 
kuramına yaslanıyor. Yani bir metni, bir şairi anlamak için onun 
ırkını, aile çevresini, soyunu, zamanını, hangi çağda yaşadığını 
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bilmemiz lâzım diyor. Onun dışında çevreyi bilmemiz lâzım. 
Bütün çevresel etmenler yani iklimden coğrafyaya kadar her 
şey dâhil buna. Bu çok tipik aydınlanmacı, determinist bir bakış 
açısıdır. Tüm meseleyi çevresel etmenlere bağlayan bir kuram-
dır. Fuad Köprülü’de de devam eder bu anlayış. Fakat Köprülü 
bu metoda Lanson’u da ekleyerek bir açılım getiriyor. Zaten söz 
konusu makalesinde de başlıca “mehazlarım” yani referansla-
rım Hippolyte Taine ve Lanson’dur diyerek açıkça bunu ifade 
ediyor. Birkaç isim daha söylüyor ancak bu ikisi çok önemli. 
Bilhassa da Lanson’un “Edebiyat Tarihinde Usûl” başlıklı –sanı-
rım 1920’lerde Yusuf Şerif Kılıçel tarafından çevrilmiş, 1935’de 
Avrupa Edebiyat Tarihi’ne de önsöz olarak konmuş– makalesi 
ile Fuad Köprülü’nün makalesini art arda okuduğumuz zaman –
ikisi de çok hacimli yaklaşık elli sayfalık makaleler– neredeyse 
Köprülü’nün makalesinin Lanson’nun makalesinin bir adaptas-
yonu olduğu anlaşılıyor. Kullanılan kelimelere, kompozisyonun 
gelişimine ve meselenin çözümlenmesine kadar her alanda bir 
tür adaptasyon sanki. Fakat buna rağmen Köprülü’nün yaptığı 
şey, büyük bir açılımdır. Bir de, aynı dönemde yaşamış, aslında 
bizim akademik çevrede çok ilgi çekmeyen bir isim daha var. 
En azından yeni edebiyatçılar açısından çok ilgi çekmeyen bir 
isim: Ömer Ferit Kam. O da Darülfünun’a metinler şerhi hocası 
olarak alınıyor. Ferit Kam şu bakımdan önemli: aslında sadece 
Divan metinleriyle ilgileniyor, eski şiirle. Fakat eski şiirde daha 
evvel böyle bir çözümleme yöntemi yok. Divan şiiri var ama bir 

metni şerh etmeye dair bir usûl, yöntem yok. Bir beğeni söz ko-
nusu, şiirin iyi ya da kötü olduğuna dair insanlarda estetik algı 
var fakat buna dair bir çözümleme yöntemi yok. Modern bir ba-
kış açısı… Yani divan şiiri için de modern bir açılım. Daha son-
ra Ahmet Talat Onay ve Ali Nihat Tarlan’ların sürdürdüğü ve 
aslında geleneksel gibi görülen o metin şerhi yöntemini ilk defa 
Ömer Ferit Kam’ın ortaya koyduğunu görüyoruz. Mazmunlar, 
birtakım kelimeler, kavramlar etrafında o metinleri tahlil etme-
ye, şerh etmeye çalışıyor. Fakat nedense Yeni Türk Edebiyatı 
araştırmacılarının pek ilgisini çeken bir isim olmamış. Ve belki 
eski edebiyatçılar da bu yöntemi daima varmış gibi algıladıkları 
için fazla ilgi göstermemişler. Onun dışında, Fuad Köprülü ile 
ilgili başka bazı şeyler daha söylenebilir tabii. 
 Bir de, aslında şunu düşündüm, şiire tür olarak bakarsak, Türk 
Edebiyatı’nda baskın olan tür şiir türüdür. Tür bu kadar baskın-
ken şiir eleştirisi neden yeterince gelişmiyor? Bu da düşünebi-
leceğimiz noktalardan biri olabilir yine bu gelenekle bağlantılı 
olarak.

“Tanpınar’ın Klasik Tereddütüyle de Örtüşüyor Söylenen”

Yalçın Armağan: Melek’in sorusuna dönülürse, tabii ki ayrı bir 
disiplin yok akademide, “şiir eleştirisi” diye. Türk edebiyatı bö-
lümlerinin altındaki “sıradan” derslerden birisi gibi görünüyor. 
Zaten bizim akademide bir türde “uzmanlaşma” pek makbul 
bulunmuyor; sanırım her alanda ders vermenin önü açılsın diye, 
akademisyenden her konuda yazması bekleniyor. O nedenle de 
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daha genelin içinde konuşmak lazım. Her zaman Türkoloji bö-
lümlerinin kuruluşuyla ilgili konuşurken Köprülü’ye gidiyoruz, 
kurucu kişi olduğu için. Mehmet biraz bahsetti. Köprülü’nün 
şiir eleştirisine baktığımız zaman—tabii yalnızca modern şiir 
alanında söylediklerini düşünüyorum—bütün o dönemin eğili-
mini özetleyen, Ziya Gökalp sonrası eğilimi özetleyen bir tavrı 
var: Hececi bir şiir yazılmasını istiyor. Bunun da herhangi bir es-
tetik kaygıyla talep etmiyor aslında, tamamen politik nedenlerle 

istiyor. Ulusal kimliğin inşası süre-
cinde yapılması gerekenin, Osmanlı 
geleneğinin bir metonomisi olarak 
gördükleri aruzdan kurtulup, hece ile 
yazmak olduğunu düşünüyor. 1920-
1930 döneminde güncel edebiyata, 
modern şiire dair yazdıklarında da 
hep bunun öne çıktığını görüyoruz. 
Bu bakış açısı çok uzun yıllar devam 
etti, aslında hâlâ da devam ediyor. 
Böyle bir politik tavırla hareket edin-

ce analiz yapma ihtiyacı hissetmiyorsunuz, kural koyuyorsunuz, 
bir şiirin nasıl olması gerektiğini belirliyorsunuz. Köprülü’nün 
böyle başlamış olması sonrası için çok belirleyici bana kalırsa. 
O tarihsel hat üzerinde Köprülü’den sonra gelen kişi ise Tanpı-
nar. Tanpınar’da da 1930’lu 40’lı yılların genel havasını gördü-
ğümüzü düşünüyorum. Çoğu zaman güncel edebiyatın üzerine 

yazdığını görüyoruz. Bu Tanpınar’ın tercihi değil bana kalır-
sa, o dönemin genel havasının izdüşümüdür. Türk Tarih Tezi 
yoluyla Osmanlı ile olan bağ koparılmak isteniyor, bu nedenle 
elde yalnızca Orta Asya’daki metinler ve mevcut edebiyat var. 
Dolayısıyla, yakın zamanlı metinler üzerine yazmak zorunda 
kalınıyor. Dranas’la, Tecer’le ilgili yazıyor mesela. Kendisine 
dair yazarken de, hâlâ Köprülü’nün belirlediği şeyin devrede 
olduğunu görüyoruz. “Türk Edebiyatında Cereyanlar” yazısın-
da kendisi için “Ahmet Hamdi Tanpınar hece sesinde aruzu bul-
maya çalışanlardandır” diyor. Tanpınar’ın kendisini bu biçimde 
anlatmayı istemesi çok önemli. Asıl arzusu aruzdan yana, ama 
Köprülü’nün ya da Ziya Gökalp’in o kurduğu anlayışa da sahip 
çıkıyor. Bu da, o dönemdeki genel tarih kavrayışıyla yani Os-
manlı’dan kurtulma anlayışıyla uyumlu. 

Olcay Akyıldız: Bir küçük itirazım olacak burada. Tanpınar’ın 
Yalçın’ın sözettiği anlamda Osmanlı’dan kurtulma cereyanına 
katılıp katılmadığından ya da ne oranda katıldığından ben çok 
emin olamıyorum doğrusu.

Yalçın Armağan: Daha önce de Hilmi Yavuz ile Orhan Koçak 
arasında tartışmaya neden olan bir olay var. 1930’larda Mual-
limler Kongresi yapılıyor ve liselerde edebiyat müfredatında 
Divan edebiyatı kalksın mı tartışması oluyor. Tanpınar’ın oyu 
da kaldırılmasından yana. Ataç’ta çok daha belirgin görülür ya 
da Dranas açıkça ifade ediyor, estetik beğenileri bir biçimde Os-
manlı edebiyatı ile oluşmuş ama artık bu şiirin zararlı olduğu-
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nu söyleyebiliyorlar. Elbette Tanpınar’ın 1930’lardaki kararının 
birtakım zorlamalardan kaynaklandığı söylenebilir ama bu zor-
lama bile dönemin genel havasını ele veriyor.  Tanpınar’ın da bu 
noktada birtakım gel-gitleri olduğu aşikâr.

Olcay Akyıldız: Tanpınar’ın klasik tereddüdüyle de örtüşüyor 
bir yandan senin söylediğin. Klasik tereddütten kastım onun 
pek çok konudaki ikircikli duruşu ya da bu tereddütün metinle-
rine de yansımış olması. Bence modern Türkçe şiirin iki kurucu 
babası sayılabilecek Yahya Kemal ile Ahmet Haşim üzerinden 
düşünürsek de bu teredüttün izlerini görebiliriz Tanpınar’da. 
Yazdığı pek çok eleştiri yazısında Yahya Kemal’e hayranlığın-
dan bahsettiği, onun şiirini tercih ettiği görülebilir. Ama aslında 
Ahmet Haşim’in şiirine çok daha yakın bir şiir yazmayı arzu 
ediyor bence. Bunu gerçekleştirip gerçekleştirmediği tartışıla-
bilir ama kendi şiir anlayışını açıkladığı yazılara bakıldığında 
bu açıklıkla görülebilir. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim temel 
olarak farklı şiir anlayışları ile şiir yazıyorlar ve Tanpınar bu 
anlamda da çok tereddütlü bir şair. Bana şair Tanpınar da, şiir 
eleştirmeni Tanpınar da hep o iki babanın arasında/etkisinde 
kalmış gibi gelir. Gökhan Tunç’un bir yazısı vardır Tanpınar’ın 
Yahya Kemal şiiri üzerine yazarken onun şiirini analiz etmek-
ten ve onun poetikasını açıklamaktan ziyade şiirlerden seçerek 
yaptığı okumalarla Yahya Kemal’in poetikasını bilinçli olarak 
kendi şiir anlayışına yaklaştırdığını, kendi şiir anlayışının da as-
len Haşim’e yakın olduğunu söyler. Ama bu üç şairin birbirleri 

ile ilişkileri ve şiirlerinin birlikte ele alınışı başlı başına bir söy-
leşinin konusu olur. 

Yalçın Armağan: O yüzden de bu kadar çok seviyoruz Tanpı-
nar’ı galiba, bir tür arafta kalma hali var ve biz de hâlâ o araf-
la uğraşmak zorunda kalıyoruz. Demin sözünü ettiğim tarihsel 
hatta dönersem, Köprülü-Tanpınar çizgisinde 1930-1940’larda 
ilginç bir isim var: Fevzi Abdullah Tansel. Türkoloji bölümle-
rindeki çalışmaların öncüsü olarak onu görebileceğimizi dü-
şünüyorum. Çok sağlam bir bibliyografya bilgisi var. Mesela 
Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini yayına hazırlarken, uzun 
uzun Yurdakul’un ilk kitabı Türkçe Şiirler’in yayım tarihini tar-
tışıyor. Enerjisini bu bilgiye harcıyor ama metin analizini ge-
çiştiriyor. Bu durumda bibliyografya bilgisi eleştirisinin yerini 
alıyor.

Mehmet Sümer: Bu ayrıntıcılık yine Lanson, Köprülü çizgisin-
den geliyor. Lanson’un ve Köprülü’nün makalelerinde bir ede-
biyat tarihçisinin malzemesini nasıl tasnif etmesi gerektiği uzun 
uzun anlatılıyor. Bir kitabın ilk baskısı veya mümkünse yazarın 
hayattayken basılmış baskısı bulunmak zorundadır. Araştırmacı 
bütün malzemeyi tasnif etmek zorundadır. Daima en orijinal, en 
sahih bilgiye ulaşma kaygısı var. Bu öyle bir noktaya varıyor ki, 
şöyle diyor sonunda, bu durumda bir edebiyat tarihini bir kişi 
yazamaz bir millet hep beraber yazabilir ancak. Ondan sonra da 
her genç bir taş taşımalı diyerek görev veriyor… Bu çizginin 
devamı Ömer Faruk Akün’dür. Hâlâ yaşayan bir tarihçidir. Öyle 
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ki Türkoloji çevrelerinde yıllardır “Ömer Faruk Hoca edebiyat 
tarihi yazıyor” diye adeta bir efsane dolaşır, fakat her malzeme-
nin en doğrusuna en orijinaline erişmek istediği için bir türlü 
bitiremiyor. 

Yalçın Armağan: Haklı olabilirsin, bunun birtakım teorik ge-
rekçeleri olabilir… Tarihsel hattan devam edilirse, Tanpınar’dan 
sonra Mehmet Kaplan’dan söz etmek lazım. Kaplan’ın ilk yıl-
larda yazdıklarına bakılınca, bu hat üzerindeki ilk akademisye-
nin o olduğu söylenebilir. Metni analiz etmek için bir çerçeve 
kurmaya emek harcıyor.  Şiir bağlamında baktığımız zaman Şiir 
Tahlilleri 1 bu açıdan kötü bir kitap değildir. Ama ikincisinin bir 
kuramsal çerçeveye dayandığı hiçbir biçimde iddia edilemez.  
Mesela Şiir Tahlilleri 2’de Turgut Uyar’ın birkaç dizesini alıp 
şairde klostrofobi olduğu sonucuna varabiliyor. 1965’ten sonra 
Türkiye’de ciddi bir kamplaşma yaşandığı için Kaplan da kendi 
tarafını seçiyor. Oradaki Nâzım Hikmet yazısı, geçmişte metin 
tahlili yapmış birinin kabul edemeyeceği bir yazıdır. Bütün yazı 
Nâzım Hikmet’in annesiyle Yahya Kemal ilişkisi üzerinden 
ilerliyor. Bu, hiçbir şekilde metin tahlili içerisine girebilecek 
bir şey değil. Sonrasında Melih Cevdet, Kaplan’ı bu bağlamda 
eleştiriyor. Kaplan’ın cevabı, “Ben bunların hepsini metinlere 
bakarak söyledim” oluyor. Ama “metin” dediği de anılardan 
ibaret, şiirin kendisine bakmıyor yani; politik açıdan manevra 
yapmayı tercih ediyor. 

Olcay Akyıldız: Şiir Tahlilleri II’deki tek sorun bu kuramsal 

çerçeveden uzaklaşmak değil bence. İdeolojik bir yaklaşım da 
işin içine giriyor hatta bir tür ideolojik ayrımcılık. Bazı şiir ana-
lizlerinde de aşırı yorumlara rastlanır. 

“Akademinin Uzun Yıllar Tartışacağı ve Şiir Eleştirisini Bi-
çimlendireceği Konular” 
Nilay Özer: Melek’in sorusuna dönülürse, Akademide şiir eleş-
tirisi, şiir eleştirisinin tarihselleştirilmesi, birbirini geliştirerek 
ilerleyen hatların oluşturulması konusunda özel bir çalışma 
yapmadım. Mehmet, Köprülü hakkında doyurucu bir açıkla-
ma yaptı. Köprülü, Kaplan, Tanpınar ilk elde değerlendirilmesi 
gereken isimler. Akademinin öncesine bakıldığında Tanzimat 
döneminde pek çok şeyin başlatıcısı olan figür İbrahim Şina-
si. Bu dönem için akademinin öncülü olarak görebileceğimiz 
gazeteler, yazılar, mektuplaşmalar var. İbrahim Şinasi Batılılaş-
mış, çağdaş uygarlığa uygun 
bir toplumun ve edebiyatın 
üretilmesi üzerine düşünürken 
şiiri ve sınırlı düzyazı örnek-
lerini de eleştiriyordu malum. 
O güne kadarki şiirle ilgisi 
olmayan bir içeriği gelenek-
sel biçimle yazıyordu. Namık 
Kemal ve Ziya Paşa’nın Divan 
şiiri konusundaki eleştirileri 
de meselenin temel kaynakları 
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arasında tabii. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı 
Hakkında Bazı Mülâhazatı Şamildir” ve Ziya Paşa’nın “Şiir ve 
İnşâ” başlıklı yazıları aruz, saf Türkçe, şiirde gerçekçilik gibi 
akademinin uzun yıllar tartışacağı ve şiir eleştirisini biçimlen-
direceği konular için çıkış metinleri olmuştur. 1879’da (matbu 
baskısı 1882) Recaizade Mahmut Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ı 
çıkıyor ki bu Mekteb-i Mülkiye’de okutulmak için yazılan bir 
kitap olarak konumuzla yakından ilgili. Hakan Sazyek kitap-
la ilgili bir çalışmasında “milli edebiyat” ifadesinin de ilk bu 
yapıtta anıldığını vurguluyordu. Talim-i Edebiyat dil hakkında 
sunduğu çerçeve ile Türkçede sadeleşme tartışmalarının teorik 
bir öncülü. 
 Akademide şiir eleştirisi deyince, eleştirinin kaynaklarını 
üreten ve kendileri de akademide edebiyat ya da edebiyatla ilgili 
konularda dersler vermiş şairlerin de anılması gerekiyor. Benim 
için bunların başında Ahmet Haşim ve Yahya Kemal geliyor. 
Ahmet Haşim’in 1921’de yazdığı “Şiir Hakkında Bazı Müla-
hazalar”, Yahya Kemal’in özellikle Edebiyata Dair’de yer alan 
yazıları şiirin ne olduğuna, şiir estetiğine dair pek çok konunun 
teorik yaklaşımlarla tartışıldığı yazılardır. Kendi şiir anlayışları-
nın çerçevesini oluştururken bu anlayışın karşısında duranların 
düşücelerini eleştirirler. “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” çok 
özel bir metin bu anlamda. Tanpınar’ın Yahya Kemal ve Ahmet 
Haşim’le ilişkisi malum. Hem öğrencileri hem şiir bağlamında 
bazı ortak noktaları var. Tanpınar’ın XIX. Asır Türk Edebiyatı 

Tarihi 1949’da geliyor. Şairler için de uzun değerlendirmele-
rin olduğu, özellikle yenilikçi eğilimlerin öne çıkarıldığı bir ya-
pıt. Tanpınar’ın ölümünden sonra derlenen yazılarından oluşan 
Edebiyat Üzerine Makaleler bir denemeler toplamı. Emrah Pel-
vanoğlu, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Eleştirisinde Avrupa 
Merkezlilik” başlıklı yüksek lisans tezinde Tanpınar’ın şiir hak-
kındaki yazılarını incelemişti ve Edebiyat Üzerine Makaleler, 
Mücevherlerin Sırrı gibi kitaplarda toplanan yazılara bakıldı-
ğında Tanpınar’ın akademik bir kimlikten ziyade üslupçu, ede-
biyatçı bir kimlik olarak algılanabileceğini belirtmişti. Tanpı-
nar’ın bir şair, öykücü ve romancı olması üslubunu belirliyor 
elbette. Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlilleri 1 1952’de yayımlanır. 
Önsözdeki açıklama, yöntem akademik eleştirinin beklentisini 
karşılar niteliktedir. Devir-şahsiyet-eser anlayışına göre seçil-
miş metinler incelenip genellemelere ulaşılır. Bazıları gayet iyi-
dir. Nâzım Hikmet, Garip ve sonrası için sorunlar göze çarpar 
ki, Yalçın’ın söyledikleri önemli bu noktada. Şunu da eklemek 
isterim, Kaplan’ın bir devamı var. Bugün Türkiye’de edebiyat 
fakültelerinde dersler veren, hacimli kitaplar yayımlayan isim-
lerin bir kısmı Kaplan’ın öğrencileri.  

Mehmet Sümer: Tanpınar-Köprülü bağlamında bir şey ek-
lemek isterim. Biraz önce Köprülü’nün bir sözünü hatırladı-
ğımı söyledim. İzninizle oraya döneyim. Köprülü diyor ki, 
ben edebiyat yoluyla bir kavmin ruhiyatını aramaya teşebbüs 
ettim. Yani Köprülü bir milletin belli bir dönemdeki psikolo-
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jisini arıyor. Edebi metinleri bir 
topluluğun psikolojisini yansıtan 
şeyler olarak algılıyor. Edebiyat-
tan topluma ulaşmaya çalışıyor. 
Oysa Tanpınar yazara ulaşmayı 
amaçlıyor. Bunun da gerekçesi 
var. Köprülü’ye göre Türk top-
lumunda Kaygusuz Abdal gibi 
Yunus Emre gibi basit yazan şair-
lerin çıktığı dönemde sade bir ha-

yat yaşanıyordu. Göçebe bir hayattan sade metinler doğar. Öyle 
ağdalı bir edebiyattan zevk almaz göçebe insanlar. Bu bakım-
dan o dönem edebiyatı, o dönemde yaşayan insanları yansıtır. 
Daha sonra diyor ki, İstanbul’a yerleştik, imparatorluk kurduk. 
Estetik, üst sınıfa hitap eden bir şey haline geldi. Hayat daha 
kompleks bir vaziyet aldı. Ama en sonunda “Edebiyatı bir çiçek 
kabul edersek, çiçek bir dala o dal daha büyük dallara, dallar bir 
köke ve nihayet kök de bir toprağa bağlıdır” diyor. Burada çiçek 
edebî eserdir. Edebî eserin ait olduğu ağaç, milleti ve ağacın 
yetiştiği toprak ise medeniyeti temsil ediyor. Demek ki Köprü-
lü, metni milletin ve medeniyetin değerlerine ulaşmak için bir 
araç olarak kullanıyor. Tanpınar’da bu yok. O çiçeği ağaçtan 
bağımsız olarak düşünüyor. Bu sefer çiçekle doğrudan yazar ve 
şair arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarıyor. Mehmet Kaplan’a ge-
lirsek, o, önünde bu iki örneği görüyor. Tabii kendi okumaları 

var. Bir de onda başka bir etmen daha devreye giriyor. 1933’te 
Almanya’dan gelen Alman hocalar faktörü var. İstanbul’da Ro-
manoloji kürsünü kuruyorlar. Ben öyle zannediyorum ki, demin 
bahsettik, Berna Moran ve Tahsin Yücel gibi Batı filolojilerin-
den yetişen kişilerin büyük çoğu bu Alman hocaların kurduğu 
eleştiri çizgisinden geliyor. Böylece Kaplan’ın beslendiği üç 
kaynaktan söz edebileceğimiz görüşündeyim. Nitekim bu üçün-
cü etmen en çok Kaplan’ın Stilistik metodundan söz eden yazı-
larında açığa çıkıyor. 

“Yahya Kemal ile Haşim Arasındaki Farkı Görmeden Türk 
Şiirinin Ana Kanalını Anlamak Çok da Mümkün Değil” 

Melek Aydoğan: Peki, sözünü ettiğiniz dönemde eleştiri ala-
nında asıl olarak değişim yaratan nedir? Buradaki değişim şiiri 
etkiliyor mu?

Mehmet Sümer: Tanpınar bir yerde “Çağımızda iki insan, bize 
bütün meselenin insanın kafasının içinde olduğunu öğretti. Biri 
Bergson diğeri ise Freud” diyor. Bu önemli bir paradigma de-
ğişmesidir. Daha evvelki araştırmacılar dışarı bakıyorlardı, çev-
reye bakıyorlardı. Bu pozitivizmin getirdiği bir şeydi. Fakat 
Freud ve Bergson ile beraber bütün meselenin insanın kafasının 
içinde olduğu düşüncesi, yani psikoloji öne çıktı. İçsel yaşayış, 
deneyim ön plana geçti. Tanpınar’ın eleştirisinde onu yönlen-
diren en önemli şey psikolojidir; psikanaliz daha doğrusu… 
Bu noktada yararlandığı bir isim var: Gaston Bachelard. Bac-
helard’ın yaptığı şey estetik bir eleştiri. Birtakım metaforların, 
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kelimelerin kullanımından yazarın psikolojisine ulaşmaya çalı-
şıyor.  Özellikle Su ve Düşler ile Ateşin Tinbilimi’nde değişik 
su ve ateş metaforları üzerinden şair veya yazarın psikanalizini 
yapıyor. Tanpınar da bunu yapmaya çalışıyor.

Nilay Özer: Galiba bu paradigma değişmesi şiirle de alakalı. 
Mesela, öncekilerde içerik çok ön plandadır. Yahya Kemal’de 
Kendi Gök Kubbemiz’deki şiirlerin hep bir meselesi vardır. Ama 
Ahmet Haşim şiirleri psikoloji ile duyumsanabilir, okunabilir. 
Sözcüklerin seçimi, sembolik örüntüler, anlam sorunsalı, ger-
çekten de psikolojiden başka bir okuma alanı yok gibidir. Mese-
la Behçet Necatigil’in “Nilüfer” şiiri için psikoloji ile mümkün 
olabilecek bir okuma yapılmadan ne söylenebilir? Tanpınar’ın 
da Ahmet Haşim şiirine olan hayranlığını biliyoruz. Yazmak is-
tediği şiir o tarzda. Şiirin de değişimiyle ilgili olabilir bu.

Mehmet Sümer: Haşim ile Yahya Kemal arasındaki temel fark 
şudur. Yahya Kemal “biz” olgusu içinde düşünüyor. Milletle 
ilgili düşünüyor. Milletin tarihi ile ilgileniyor ama Haşim için 
bunu söyleyemiyoruz. Mesela az önce Köprülü’den söz ederken 
onun çok çarpıcı bir cümlesini hatırladım.

Olcay Akyıldız: Haşim ile ilgili özellikle Nilay’ın söyledikleri-
ne katılıyorum. Zaten Yahya Kemal ile Ahmet Haşim arasındaki 
farkı görmeden Türk şiirinin iki ana kanalını/kolunu anlamak 
çok da mümkün değil bence. Fakat burada önemli olan Haşim 
ile bir şeyin değişmemiş olması. Yani Haşim’in şiiri bir kırılma 
yaratmıyor. Haşim’in şiire yaklaşımı karşılık bulmuyor ve Ha-

şim tek kalıyor. Haşim’in şiirine hele onun dönemine bakarsak,  
edebiyat eleştirisinde de bunun bir karşılığı yok. Bütün bunların 
tartışılması değerlendirilmesi çok sonraya kalıyor, oysa Haşim 
bir kırılma yaratmış olsaydı belki başka bir şiir eleştirisinin de 
yolu açılabilirdi daha o dönemde. Yani sadece içeriğe bakan ya 
da tasnif eden bir yaklaşımın ötesine giden bir eleştirinin yolu.

Yalçın Armağan: Ben burada meseleye farklı bakıyorum. Ah-
met Haşim-Yahya Kemal arasındaki ayrımda “Biz-ben” mese-
lesinden daha çok, Olcay’ın söylediklerine yakınım. Dil açı-
sından bakıldığından Haşim ile Yahya Kemal arasındaki fark, 
bana kalırsa şiir dilinin özerkliğini savunup savunmama mese-
lesi. Edebiyat tarihine bakıldığı zaman, Yahya Kemal ile Haşim 
aynı yere konur ve ikisine de “saf şiir”ci denir ama bence değil. 
Türkiye’deki edebiyat kurumuna bakıldığında baskın olanın her 
zaman özerklik karşıtlığıyla şekillendiğini görüyoruz. Yahya 
Kemal’in oraya yakın olduğunu düşünüyorum. Yahya Kemal’in 
şiirindeki dil de temelde “anlaşılır” olma talebine cevap verir, 
“özerk” bir şiir dilini savunmaz bana kalırsa. Ahengin önemli 
olduğunu söyler ama bunun şiir dilinin özerkleşmesiyle ne ka-
dar ilgili olduğu tartışılır. 

Nilay Özer: Kendi Gök Kubbemiz’deki şiirler büyük oranda 
düzyazısaldır dolayısıyla şiir dili bağlamında Ahmet Haşim’den 
çok farklıdır. Haşim’in “mana ve vuzuh” konusunda dile getir-
diği hayranlık uyandırıcı ifadeleri, şiirin anlamlandırılması ko-
nusunda okura biçtiği payı Yahya Kemal’de göremeyiz. 
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Mehmet Sümer: Az önce “biz” derken şöyle bir şey düşündüm. 
Yahya Kemal’de hakikaten “biz” vardır. Fakat Haşim’de bunun 
olmayışı biyografisi ile ilgilidir. Bağdat doğumlu, sekiz yaşın-
da Türkçe öğrenmiş bir Arap, İstanbul’da yaşıyor. O dönemde 
kendisi gibi olan birçok insan ülkeyi terk ediyor, asıl köklerine 
gidiyorlar. İmparatorluğun başkentinde, milliyetçiliğin ayyuka 
çıktığı bir zamanda kendini yalnız hissediyor. İlginç bir şekilde 
şiirlerinin çoğunda “garip” kelimesini kullanır. Tanpınar ölümü-
ne yakın ziyaretine gittiğinde kendisi için “Şairlerin en garibi 
öldü” dediğini aktarıyor. Ben o bağlamda söyledim.

Olcay Akyıldız: Ahmet Haşim’in şiir anlayışı ve estetik özerk-
lik meselesine, şairler üzerine konuşmuyor olsak da, bu tartış-
ma şiir eleştirisi ile bağlantılı olduğu için değinmek istiyorum. 
“Biz” meselesi biyografik olarak da açıklanabilir. Haşim’in son-
radan Türkçe öğrenmesi filan, bunlar hep yazılan şeyler. Belki 
o “biz”in içinden yazmamak estetik anlamda hayırlı bir şeye 
vesile olmuştur diye de düşünüyorum. Şiir eleştirisi için daha 
önemli olan,  Yalçın’ın estetik özerklik diye adlandırdığı şeyle 
alakalı. Benim vokabülerimde bu daha ziyade dilin araç ya da 
amaç olması diye karşılık bulur ya da dilin şeffaf olması ya da 
olmaması. Nedir dilin şeffaf olmasından kasıt? Kendisinin öne 
çıkmaması, dilin temel belirleyen olmaması, sadece ifade ettiği 
içeriğin aracı olması.  Oysa Haşim için şiir yalnızca estetik bir 
meseledir. Dolayısı ile dil hiç bir zaman araç haline gelmez. Şiir 
tüm özerkliğiyle oradadır ve şeffaf olmayan bu dile nüfuz etmek 

elbette Yahya Kemal’in daha anlaşılır diline nüfuz etmekten 
zordur. Kimi zaman okurun hatta eleştirmenin bu daha kapalı 
şiirden uzaklaşmasıyla da sonuçlanıyor. Ahmet Haşim ile Yahya 
Kemal farkından söz ediyoruz. Elbette çok farklılar. Biyografik 
olarak bakıldığında da, içe dönüklükleri, dışa dönüklükleri ne-
ler yaptıkları, hayatta tutunup tutunmamış olmaları, tüm bunlar 
düşünüldüğünde iki ayrı uçtalar bence. Ama ayrıma asıl neden 
olan mesele sanatı bir başka şeyin hizmetine sunmak ya da sun-
mamak. Bunun için şairin çok milliyetçi olması da gerekmiyor 
mutlaka. Demek istediğim, şiiri herhangi bir dış faktörün aracısı 
olarak görmek ya da görmemek. Haşim’in şiir anlayışında şiir 
kendi dışında meşrulaştırıcı bir dayanak aramaz demişti sanırım 
Orhan Koçak.  Bu belirleyici bir tavır. Haşim’in ilk modernist 
şair olarak tanımlanması ya da en azından bu tavrın modern bir 
tavır olarak tanımlanması da bununla ilgilidir. Yalçın’ın kita-
bında önemle altını çizdiği “imkansız özerklik” de bu ayrımla 
ilgilidir. Şiir eleştirisinin metne sorduğu sorular da bu iki çizgi-
ye paralel gelişir. Şiire nasıl sorusunu sormayan sadece içerikle 
ilgilenen şiir eleştirisi verimsiz bir takım tespitlerden öteye gi-
demez çoğu zaman. 

Nilay Özer: Haşim, şiirin “resullerin sözleri” gibi çeşitli tefsir-
lere açık olduğunu söyleyerek metin çözümleme ve yorumlama 
süreçlerinin metinden bağımsız olduğuna vurgu yapıyor.  Yahya 
Kemal şiirinde kendi eleştirisini de içinde taşıyan bir nokta var. 
Yorumlama olanağı da daha kısır. 
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Olcay Akyıldız: Haşim zaten edebiyat eleştirmeninden değilse 
de edebiyat öğretmenlerinden pek de iyi bir biçimde bahsetmez. 
Ona göre bir şiiri anlamlandırmaya çalışan bu kişiler aslında 
boş bir işle uğraşmaktadırlar. Ona göre şiir zaten duyulmak için 
vardır. Şiir eleştirisi bizi bir yere götürür mü sorusu da bununla 
bağlantılı. Dokunmayalım şiir orada dursun, büyüsünü bozma-
yalım mealinde bir yaklaşım var. Oysa kimse bunu romanla ilgi-
li tartışmıyor. Ama şiirle ilgili dönüp dolaşılıp bu konuşuluyor. 

“Haşim’in İkinci Yeni’nin Öncüsü Olarak Kabul Edilmesi-

nin Nedeni”

Melek Aydoğan: Belki de anlam probleminin, bütün o metnin 
temel tartışması olması da bununla ilgili. 

Yalçın Armağan: İkinci Yeni’den sonra şiir eleştirisi bağlamın-
da konuşurken de karşımıza çıkacak bu sorun, Haşim’in eleştirel 
anlamda nasıl değerlendirildiği meselesi… Olcay’ın da dediği 
gibi, modernist bir şiirle karşı karşıyayız ve bu şiir başka bir şey 
söylüyor. O dönemdeki entelektüel ortamda bunu alımlayacak 
bir eleştiri yok. Akademide ders veren bir kişinin baktığı tek 
şey, şiirin hangi vezinle yazıldığı ya da hangi sözcüklerin se-
çildiği. Bu nedenle, bunu aşan estetik yönüyle öne çıkan şiirle 
karşılaşınca analitik bir tavır geliştiremiyorlar. Ahmet Haşim ile 
İkinci Yeni’nin alımlanamamasının aynı durumun sonucu oldu-
ğunu düşünüyorum. Şiir ortaya çıktığı zaman, bunu değerlendi-
rebilecek entelektüel bir ağırlık yok. İkinci Yeni gibi Haşim de 

aynı duruma kurban gitmiştir. 

Olcay Akyıldız: Sadece entelektüel ağırlık değil, ki onun eksik-
liği tespitine katılıyorum, her ikisinde de ideolojik mesele giri-
yor işin içine. Dönüp dolaşıp lafı ideolojiye getiriyorum çünkü 
bu özerklik meselesi ile de şiir eleştirisinin sınırlarının belirlen-
mesi ile de doğrudan bağlantılı. Memleket meseleleri ile yeteri 
kadar uğraşıyor olmamak bir tasnif kriteri olabiliyorsa bence bu 
böyle.

Mehmet Sümer: Belki de Haşim’in İkinci Yeni’nin öncüsü ola-
rak kabul edilmesinin nedeni şudur: Orhan Veli bütün estetiğini 
neredeyse Haşim karşıtlığı üzerine kuruyor. Nâzım Hikmet de 
var ama genelde Haşim üzerinden gidiyor. Garip önsözünde de 
var bu karşıtlık. İkinci Yeni ise Orhan Veli karşıtlığı üzerine... 
Dolayısıyla, İkinci Yeni, Orhan Veli’ye karşıt bir şiir olarak 
onun karşıt olduğu Haşim’le doğal olarak paralel düşüyor. Böy-
le bir gerekçesi olabilir diye düşünüyorum. 

Olcay Akyıldız: Söyleşiye biraz da akademinin şiire olan mesa-
fesini konuşalım diye başladık. Çok tarihsel bir şey söylemeye-
ceğim ama kabaca bir tasnif yaparsam:  şairler var, şairlerin bir 
kısmı şiir yazmanın yanı sıra kendi şiirlerine, şiir anlayışlarına 
dair ya da şiirin aslında nasıl olması gerektiğine dair bir şeyler 
söylüyor. Bir de, başka şairlerin şiirlerinin üzerine düşünen, ya-
zan, şiir eleştirisi de yapan şairler var. Haşim şiir üzerine de yaz-
mıştır ama bence Haşim’in poetikası şiirlerinde söylediklerin-
den de anlayabiliriz. Poetikasını ortaya koyan şiirler yazmıştır. 
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Bir tarafta akademi içerisinde şiir eleştirisi çalışanlar, bir tarafta 
da şair eleştirmenlerin yazdıkları. Az önce Mehmet’in verdiği 
örneği düşünelim, aslında Tanpınar evet şair ama aynı zamanda 
bir üniversite hocası ve akademik gözlüğü de var. Gaston Bac-
helard bunun için çok iyi bir örnek. Kendisi de şiirsel olan bir 
şiir okuması yapıyor. 

“Türk Edebiyatı Bölümlerinde Garip’e kadar geliniyor, 

İkinci Yeni Anlatılmıyor”
Melek Aydoğan: Şiirin değişi-
mi üzerinden eleştirinin değişi-
mini konuşuyoruz. Akademiden 
bahsedeceksek, Türk edebiyatı 
bölümlerine baktığımızda bir-
çok bölümde Garip’e kadar ge-
liniyor ve İkinci Yeni anlatıl-
mıyor. Çünkü Garip daha kolay 
bir şiir İkinci Yeni’ye göre. Şiir 
eleştirisi edebiyat kurumunda 
da dışarıda bir yerde mi?

Yalçın Armağan: Sorun, konuştuğumuz tarihsel hattın devam 
ettiği yere değiyor. Tanpınar’a bakıldığı zaman, doğrudan güncel 
edebiyatla ilgilenen bir şiir eleştirisi var.  Türkiye’de 1950’den 
itibaren bu durumun değiştiğini görüyoruz. Tanpınar, Garip üze-
rine yazar ama Kaplan’ın İkinci Yeni üzerine yazdıkları hayli 
küçük bir toplam oluşturur. Kaplan’ın ve sonraki akademisyen-

lerin İkinci Yeni ve modernist edebiyat üzerine yazmamasının 
metnin dayatması olduğunu düşünüyorum. 1950’lerden itiba-
ren akademi ile modernist şiirin arasında ciddi bir mesafe var. 
Bunun nedeni modernist şiirin metin analizi için yeni birtakım 
kavramlar talep etmesi. Cemal Süreya’nın bir şiirini ele aldığın 
zaman, hece ölçüsüne ya da kafiyesine bakamazsın. Ama 1911 
sonrasında şiir eleştirisinde eleştirel araç olarak sunulan şey bu-
dur. Ayrıca bu şiiri önceki şiir gibi, “Burada şair şunu anlatmış” 
diye yorumlayamazsın. Ama Kaplan, 1970’lerde İkinci Yeni 
üzerine yazarken bu şiirdeki dize sayısına dair konuşuyor ya da 
“Şair burada sevgilisine seslenmiş” deyip geçiyor. Ama bunlar 
o şiiri yorumlamakta bir işe yaramıyor. Orada başka şeylerin 
konuşulması gerekiyor, birtakım yeni kavramlara ihtiyaç var. 
Dilin çok özgür bir kullanımıyla karşı karşıyayız. Bu özgür kul-
lanımı ortaya çıkaracak kavramsallaştırmaya ihtiyaç var. İkinci 
Yeni ile yeni bir eleştiri talep eden bir şiir var ama akademinin 
buna cevap verme gibi bir hevesi ne yazık ki yok. Bu da kuru-
mun başlangıç anıyla ilgili bir şey. Bir birikim var ve onlar buna 
o birikimden bakıyorlar ama bunun artık bir karşılığı yok. O 
nedenle de mesafe açılıyor. Başka politik nedenleri de olabilir 
ama metnin eleştirisi bağlamında bakıldığı zaman böyle bir şey 
olduğunu düşünüyorum.

Mehmet Sümer: Şöyle bir şey var. Kaplan, Şiir Tahlilleri’nin 
ikinci cildinin önsözünde New Criticism’den bahsediyor. Orada 
diyor ki, Amerika’da yeni gelişen bu Yeni Eleştiri akımı metnin 
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esas olduğunu, metin merkezli bir okuma yapılması gerektiği-
ni söylüyor. Dolayısıyla Kaplan bundan haberdar. 1952-1965 
arasında Şiir Tahlilleri’ni yazarken o eski Köprülü anlayışını 
da çok eleştiriyor. Doğrudan isim anmıyor ama ona çok ağır 
bir eleştiri getiriyor. Diyor ki Tanpınar’ın Şiir Dünyası’nın ön-
sözünde “Yazarın eseriyle hayatı, devri ve kaynakları arasında 
elbette münasebetler vardır. Fakat bence su, toprak, güneş ve 
gübre, gülü nasıl izah etmezse; biyografi, devir ve kaynaklar da 
orijinal bir sanatçının eserini izah edemez.” 

Olcay Akyıldız: Bunu Kaplan mı söylüyor?

Mehmet Sümer: Evet. O dönemde metin tahlili ile uğraşıyor. 
Metin merkezli okumadan haberdar. Devirmiş, tarihmiş bunlar-
la ilgilenmiyor, “Esas olan metindir” diyor. 

Olcay Akyıldız: Bunu söylüyor ama burada iki şey var. Bir ta-
nesi, Yeni Eleştiri’yi ne kadar bir yöntem olarak ele alabiliriz 
bugün? Yeni eleştiri bir şeyi işaret ediyor. Yeni Eleştiri’nin işa-
ret ettiği şey metindir. Metne bak diyor ama nasıl bakılacağı 
ile ilgilen. Kaplan Yeni Eleştiri’yi belki çok da okumuştur ama 
pratikte bunu uyguladığını söylemek biraz zordur. Yeni eleştiri 
için şair kime sesleniyor, yazar burada ne demek istiyor sorula-
rı hiç sorulmayacak şeyler... Bunu bilmek imkansızsa ve buna 
bakmak çok da anlamlı değilse yalnızca metne odaklanalım di-
yen bir eleştirel yaklaşımdan sözediyoruz. Şair üzerinden niyet 
okuması yapmaya çalışan geleneksel yaklaşımla çatışacak bir 
şey bu. 

Nilay Özer: O kadar çok akım var ki… 1900’lerin başından 
beri sayısız akım var. Amerika’dan Fransa’ya, Rusya’ya bir yı-
ğın sanat akımı. Tiyatrodan, sinemadan doğan tüm sanat türle-
rini yeniden yapılandıran bir yığın yeni girişim ve şair öyle bir 
üretici enerjiye sahip olabiliyor ki bu yeni akım ve eğilimle-
rin teorik bilgisine sahip olmadan, ortamdan etkilenerek ya da 
herhangi bir sanat türündeki yeni bir uygulamadan yola çıkarak 
ilginç sentezlere varabiliyor. Şaire sorun ne yaptığını kendi de 
bilmeyebilir. Turgut Uyar’ın Dünyanın En Güzel Arabistanı’n-
dan başlayarak yazdığı şiirlerle aynı dönemdeki yazılarını kar-
şılaştırın ya da Nâzım Hikmet’in fütürizm, konstrüktivizm etki-
sinde yazdığı şiirlerle, “fütürist misiniz, konstrüktivist mi?” gibi 
sorulara verdiği yanıtları bir arada düşünün insanın aklına “bu 
şiirleri bu adam mı yazmış?” sorusu geliyor. Akımlar, kuramlar 
artıp türler birbirinin içine geçmeye başladıkça durum zorlaşı-
yor. İkinci Yeni bu yüzden yeni araçlara ihtiyaç duyuyor. Şairin 
kendisinden ya da sadece metnin kendisinden yola çıkarak bir 
eleştiri mümkün değil. 

Mehmet Sümer: Biraz önce Yalçın dedi ya, İkinci Yeni yeni bir 
metin ortaya koyuyor ve metnin anlaşılması için yeni araçlara 
ihtiyaç duyuluyor diye. Kaplan metin merkezli bir okuma yap-
ması gerektiğini anlıyor ama elindeki araçlar hâlâ eski araçlar 
ve bu araçlardan uzak durmak istediğinden doğal olarak psika-
nalize başvuruyor. Çok sistematik bir şey değil. 

Olcay Akyıldız: Psikanalitik okumada da şöyle bir şey var. En 
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problemli yöntemlerden birisidir. Şiir bağlamında da… Metne 
mi bakıyorsunuz, şaire mi bakıyorsunuz, şiire mi bakıyorsunuz 
yoksa dile mi? Onlar Freud’dan hareket edip psikanaliz yap-
maya çalışıyorlar ama bu başka bir donanım. Hiçbir edebiyat 
eleştiricisi yapamaz. Bu bir analistin işidir ama psikanalitik ede-
biyat eleştirisi zaten bunun çok ötesine gitmiştir. 

Mehmet Sümer: Aslında işin doğrusu psikanalizde de Kap-
lan çok sığ kalıyor. Psikanalizin temel kuramlarından hiçbirine 
başvurmuyor. Sıklıkla başvurduğu Henry Murray diye bir isim 
var. Tevfik Fikret kitabında geçen “Fikret atletikten çok pikniğe 
yakın bir tipti” gibi yorumlar, daima Murray’den aldığı fizik-
sel özelliklerle karakter arasındaki bağlantıya ilişkin görüşler. 
Temel metinlerden yine uzak kalıyor. Zaten ömrünün son yıl-
larına doğru Tip Tahlilleri kitabıyla yeniden Köprülü çizgisine 
dönmekten kurtulamıyor. Dışarıda güçlü bir edebiyat var, güçlü 
bir okur kitlesi var. Bizde akademi hâlâ eski mantıkla yaklaştığı 
için meseleye bunu anlayamıyor. 

Olcay Akyıldız: 1950’lerde modernist bir şiir yazılmaya baş-
landığında Yahya Kemal hala gazetede şiir yayınlayan çok 
önemli bir şairdi. Yani akademinin dönebileceği taraf, gücünü 
kaybetmiyor aslında.

Yalçın Armağan: Mesela akademik mesafenin sonuçlarından 
birisi de—hangi sözcük uygun emin değilim ama—“piyasa”ya 
bazı isimlerin çıkması ve bu kişilerin akademiye nazaran yeni 
şiire yoğun emek harcamasıdır; örneğin Hüseyin Cöntürk. De-

min söylemeye çalıştığım birtakım araçlar geliştirme meselesini 
en ciddi uygulayan Cöntürk’tür. 

 Olcay Akyıldız: Onu da okuması kolay değil. Bence İkinci 
Yeni şiirinin eleştirideki tam karşılığıdır Hüseyin Cöntürk’ün 
eleştiri metinleri. İkinci Yeni şiirinin tüketilmesi, anlaşılması 
nasıl zorsa, Hüseyin Cöntürk’te de o var. Çünkü belki az önce 
de söz edildiği gibi bu yeni anlayışla yazılan şiirlerin bünyesine 
uygun bir eleştirel yaklaşıma ihtiyaç var. 

“Şiir, Akademinin de Edebiyat Ortamının da Üvey Çocuğu 

Aslında”

Nilay Özer: Melek’in sorusuna dönersem, hani edebiyat fakül-
telerinde Garip anlatılıyor İkinci Yeni’ye girilmiyor, şiir eleştiri-
si akademide de kurum dışında mı diye sordu. Şiir, akademinin 
de edebiyat ortamının da üvey çocuğu aslında. Bir kere okurdan 
olduğu gibi edebiyat öğrencisinden de az talep gören bir tür. Bi-
zim bölümde (Bilkent Türk Edebiyatı) çok az insan şiir çalışırdı 
mesela. Genelde roman, öykü ya da edebiyat tarihi ilgi görürdü. 
Şiir dili hele ki şiiri öncelikle bir dil meselesi olarak gören şair-
ler söz konusu ise, İkinci Yeni çevresinde adı anılan şairlerden 
biri çalışılacaksa zorlayıcı yanları var tabii. Terry Eagleton’un 
Şiir Nasıl Okunur?’u yayımlandı. Kitaptaki çok sayıda şiir tanı-
mından biri de “Şiir sıkıştırılmış bir dilsel yapıdır” ifadesi. Öğ-
renci de öğretim görevlisi de bu dilsel yapının ne tür işlemlerle 
sıkıştırıldığını çözmek konusunda hevesli olamıyor. Metaforla-

M
on

og
ra

f B
ul
uş

m
al
ar

ı



monograf 2014/2

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli • 215214 

rı, metonimileri, ses örüntüsü gibi teknik detayları betimlemekle 
bitmiyor. Anlama ulaşmak, bilgi üretmek zor. Bu yüzden olsa 
gerek 13-14 haftalık müfredatlarda İkinci Yeni’ye kadar gelip 
bitirmek daha pratik bulunuyor. Gerçekten de bir iki  hafta ayı-
rarak anlatılmasından nasıl bir yarar sağlanır bilemiyorum. Bel-
ki tek başına bir derse, bir seminere dönüştürülmeli İkinci Yeni. 
Sorunun şiir eleştirisi kurum dışı mı kısmı için de şunu söylemek 
isterim: Şiir eleştirisi felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, mitoloji 
gibi alanlarda temele sahip olmayı gerektiriyor. Oysa Türkiye’de 
yüksek lisans, doktora programlarının içinde bile bu derslerin 
çoğu yok. Doktora tezimi yazarken felsefi bir kavramı kimlerden 
takip edeceğimi felsefecilere danışarak buldum. Çoğu insanın 
akademik kitaplarını okuduğumda da kavramların açıklanması 
bağlamında zayıf kaldıklarını görüyorum. Cumhuriyet Döne-
mi Türk Şiiri dersini sadece Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlilleri 
2’si ile yürüten hocalar var. Hedef, liseye öğretmen yetiştirmek. 
Dersleri veren hocaların da şiire bakmak için donanımları yeterli 
değil. Mehmet Yalçın’ın Şiirin Ortak Paydası adlı çalışması gibi 
kitapların çoğalması ve lisans düzeyinde okutulması gerekir. Şiir 
eleştirisi zayıf, derslerde de yetersiz kaynaklarla hareket edildiği 
için şiir korkulan bir tür haline geldi. Bugünün şiiri özellikle bir 
patlama. Baudrillard’ın “orji sonrası” dediği şey. Her şeyin es-
tetik bulunduğu bir ortam. Kaplan’la yetişmiş öğrenciler günü-
müzde yazılan şiirlere nasıl bakacaklar? Fanzinlerde yayımlanan 
ve artık şiiri bambaşka bir yere taşıyan isimleri hangi malzeme 

ile değerlendirecekler? 
Mehmet Sümer: İşin doğrusu, her şey çoğullaşıyor.  Bir tek an-
latı, bir tek estetik algı devri kapanıyor… Özellikle 1950’lerden 
sonra bir bakıma sosyal demokrasiyle paralel gelişen bu deği-
şim, bizde daha geç mümkün olabiliyor. Ama nihayetinde her 
şey çoğullaşıyor. Cinsiyet okumaları başlıyor, etnik kimlikler 
önemli hale geliyor. Onlar da kendi estetiklerinin peşine düşü-
yorlar. Dolayısıyla, günün şiiri de çok çeşitli olmak durumunda 
kalıyor. Belki tek yönlü giden bir şiirden ziyade çok yönlü şiirler 
yazılıyor. Bizim gibi akademi içindeki insanların bu çoğul me-
tinleri okumak için araçları da çoğalmış durumda. Artık edebiyat 
kuramları dersleri var. Çünkü pek çok edebiyat kuramı var. Belki 
buradan bir yol bulmak gerekecek.
“1980 sonrası şiirle ilgili akademide neler oluyor?”
Olcay Akyıldız: Nilay fanzinlerden söz etti. Müthiş bir şiir dün-
yası var. Ben çok gerisinde olduğumu biliyorum. 2010 sonrası 
konusunda oldukça cahilim diyeyim. Çok az şeyi takip edebili-
yorum.. Konuşuyoruz ya, 1950’ler, akademinin İkinci Yeni’ye 
mesafesi… Bugün o mesafe büyük bir oranda kapandı. Bugün 
akademide İkinci Yeni çalışılan bir şey ama artık tarihsel olarak 
İkinci Yeni geçmiştir. Artık kanona girmiş bir şiirdir. Normdur 
hatta. Daha muhafazakar diyebileceğimiz edebiyat araştırmacı-
larının da yaklaşabileceği, kabul edebileceği bir hale gelmiştir. 
Bugünün şiiri hatta 1980 sonrası şiirle ilgili akademide neler olu-
yor bunu sormak lazım? Güncele olan mesafe devam ediyor mu?
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Nilay Özer: 1980 kuşağı şiiri çalışılıyor, çok yeni tabii. Baki 
Asiltürk, Türk Şiirinde 1980 Kuşağı’nı geçen yıl yayımladı. 
2008’de çıkan başka bir kitabı da 80 şiiri üzerineydi ama anıla-
cak çok kitap yok işte. Oysa Sina Akyol, Orhan Alkaya, Ahmet 
Erhan, Nevzat Çelik gibi şairlerin de bir ağırlığı var artık. Ah-
met Oktay’ın dönem değerlendirmesi yapan yazılarında geçen 
bu şairler ilk defa akademik bir kitapla incelenmiş oldu. Şair 
akademisyenlerin şiir diline nispeten yatkın olduklarını düşü-
nürüm. Son dönemde şiir eleştisi yayımlayanların çoğu aynı 
zamanda şiir yazan isimler. Şiir eleştirisi deyince akademik öl-
çütleri esas alıyoruz elbette. Makale üretiminden, ciddi bir kay-
nak taramasından, teorik yaklaşım ve bilimsel yöntemden söz 
ediyoruz. Şiir eleştirisinin hiç de hafife alınamayacak bir kısmı-
nın şairlerin elinde şekillendiğini belirtmek gerek. İlhan Berk’in 
Poetika’sı, Kanatlı At’ı, Enis Batur’un şiir üzerine ve başka şa-
irler hakkındaki denemelerini içeren kitapları, Ahmet Oktay’ın 
makale olabilmiş denemeleri, Hilmi Yavuz’un şiir çözümleme-
leri gibi kaynaklar akademideki şiir eleştirisini destekliyor, bes-
liyor. Yani şiir eleştirisi için tarihsel bir çerçeve çizerken belirt-
meye çalıştım ama tam anlaşılmadı belki şair akademisyenler 
ve şairler de şiir eleştirisinin önemli bir parçası ve bu işin farklı 
katmanlarında önemli rolleri var.  

Olcay Akyıldız: Mesela Gülten Akın’ı düşündüm şimdi. Ahmet 
Oktay ve Enis Batur’dan söz ederken. Gülten Akın’ın söyledi-
ği önemli şeyler var şiir üzerine. Analitik eleştiri bakımından 

bu tespitlere nasıl ulaştığını göstermeden söylüyor. Ya da çok 
donanımlı bir entelektüelin denemeleridir  Enis Batur’unkiler. 
Bana bir sürü yeni kapı açmıştır zaman zaman ama nasıl yaptı-
ğını çoğu zaman okurla paylaşmaz ve bu nedenle de izlenimci 
bir tavır içindedir.

Mehmet Sümer: Burada bir ayrıma gitsek, eleştiri ile eleştirel 
denemeyi ayırsak. Enis Batur’un yazdığı birçok şeye eleştiriden 
çok eleştirel deneme diyebiliriz diye düşünüyorum. Denemede 
bir ikna kaygısı taşınmaz, bir tezi yoktur denemenin. Dolayısıy-
la ispat peşinde koşmaz. Kendini çağrışımlarına bırakır. Eleştiri 
ise bir tez ortaya koyup, onu ispat etmeye çalışır. Birtakım argü-
manlar getirir. Bir yönüyle de akademiyle de ilişkili olunca bu 
eleştiri, ister istemez akademinin teamülleri, kuralları devreye 
giriyor.

Nilay Özer: Bu tür yazıların da katkısı büyük. Bazen bir maka-
leden alamayacağınız bilgiyi, çözümlemeyi şair ve entelektüel 
birinin kaleminden çıkmış kısa bir yazıdan alıyorsunuz. Aka-
demi dışından elbette. Deneme denilen tür o kadar esnek ve 
geniş ki, makalelerin bile çoğuna deneme diyebiliriz. Deneme 
üzerine çevrilmiş bir sürü makale var. Defter dergisinde yayım-
lanmıştı birkaçı. İnsanların içini döktüğü bir yazı da deneme, 
koskoca bir kitap haline gelmiş, alıntı ve aktarmalarla işleyen, 
KAYNAKÇAsı falan olan yazılar da. Adorno’dan, Walter Ben-
jamin’den okuduğumuz ve sürekli alıntı yaptığımız yazılar da 
deneme mesela.
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“Şairler Meseleye Zanaatin İçinden Bakıyorlar”

Melek Aydoğan: Eleştiri ve deneme arasındaki farkı konuşur-
ken, doğrudan bir soru sorayım: Eleştiriden beklentiniz nedir?
Yalçın Armağan: Sorunu cevaplayacağım ama önce Türkiye 
açısından önemli bir durumun altını çizmeliyim. Türkiye’de 
başlangıcından itibaren ama özellikle 1950’den sonra şiir eleş-
tirisinde şairlerin daha egemen olduğunu görüyoruz. Bana ka-
lırsa, bu, kendi göbeğini kendin kesmek zorunda kalmaktır. 
Akademide yazan kimse olmayınca oturup kendin bir şeyler 
yazmak zorunda kalıyorsun yani. Bir süre sonra bu da eleştiri-
nin yerini alıyor. Benim akademik eleştiriden beklediğim şey, 
belli kavramları devreye sokmasıdır. “Bir metne şu kavramlarla 
bakılabilir diyecek” ve bunun metindeki karşılığını bana gös-
terecek; elbette bu kavramların da tutarlı biçimde kullanılması 
gerekiyor. Bana kalırsa şairlerin eleştiri vazifesini gören metin-
ler yazdığı bir ortamda kavramlar geri çekiliyor. Onlar meseleye 
zanaatin içinden bakıyorlar. Bir analiz amaçları yok. Kendileri 
şiir yazdıkları için ve metne kendi deneyimleriyle yaklaştıkları 
için analitik olmak gibi bir amaçları yok… Mesela Turgut Uyar 
kendi şiirleri ile ilgili yaptıklarını zanaatinin içinden değerlen-
direbilir ama bunu tarihsel ya da kavramsal olarak yapamaz. 
Buna rağmen Turgut Uyar Bir Şiirden’de tarihsel hat üzerinde 
birtakım kavramları devreye sokarak “eleştiri” yapmaya çalışır. 
Bizim açımızdan işin kötü yanı, bugün şiir tahlili ile ilgili bir 

kitap yazacak olsak elimizdeki metinlerin büyük çoğunluğunun 
bu tür metinler olmasıdır. Çünkü akademiden beklenebilecek 
metinlerin hiçbirisi yazılmadı henüz. Ayrıca şairlerin yazdığı 
metinlerde çoğu zaman “savaş dili” de var. Bazılarında çok alt-
tan seyreder. Mesela Turgut Uyar’ın 1950’lerin sonundaki ya-
zılarına topluca bakıldığında, bir biçimde hep şunu söylüyor: 
“Biz geldik bu eski şiir de çekilsin ortadan.” Bir tür kendine 
yer açma arzusu var. Bunun çok açık biçimde göründüğü ve 
böyle bir bakışın edebiyat tarihini ne kadar zedeleyebileceğinin 
örneği ise Attilâ İlhan ve Hil-
mi Yavuz’dur. Zaten Attilâ 
İlhan’ın kitapları’nın adı da 
Gerçekçilik Savaşı ve İkinci 
Yeni Savaşı. Attilâ İlhan bu 
kitaplarında bir estetik teo-
risi kurduğunu iddia ediyor 
ve edebiyat tarihini bu teori-
nin içinden yeniden anlatmayı deniyor. Mesela, Garip, Birinci 
İnönü diktasının; İkinci Yeni, Menderes diktasının ürünüdür di-
yor. Edebiyat tarihini böyle bir bakış açısıyla anlatmasının tek 
amacı, Attillâ İlhan’ın parlak bir yıldız olarak ortaya çıkmasını 
sağlamaktır. Garip ve İkinci Yeni “yanlış” ya da “hatalı” şiir 
olunca geriye “doğru” şair olarak Attilâ İlhan kalıyor. Bu, hiçbir 
akademisyenden beklenecek bir yaklaşım değildir—buna rağ-
men bazı eleştirmenler ya da akademisyenler Attilâ İlhan’ın yo-
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rumlarını kullanmakta bir beis görmüyorlar—. Hilmi Yavuz’a 
göre de modern Türk şiirinde altı tane “sahih” şair var ve bu altı 
şairin dışında kalanlardan söz etmeye gerek yok. Bu “tarihsel 
hat” üzerinde Garip hiçbir biçimde yok. İkinci Yeni şairleri de 
bu tarihe dahil olamıyor. Modern Türkçe şiirin tarihi altı şair 
üzerinden çiziliyor ve nihayet yedinci şair olarak kendisi gelmiş 
gibi görüyor. Modern Türk şiirinin tarihi asla bu biçimde anla-
tılamaz; Garip ve İkinci Yeni, sırf bir şairin şiirini öncelemiyor 
diye dışarıda tutulamaz. Bu iki örnekte görüldüğü gibi şairle-
rin eleştirisi, bir tarihsel hat çizmeye ya da birtakım kavramla-
rı devreye sokmaya çalıştığında metinlerin tarihi olma amacını 
bir kenara bırakıyor, yalnızca kendi şiirini daha belirgin hale 
getirecek bir araç olarak kullanılıyor. Bu, hiçbir şekilde kabul 
edilemez ya da ancak bir şairin fantazisi olarak kabul edilebilir. 

Nilay Özer: Verdiğim örnekler gibi iyi denemelerin bir önemi 
olduğunu söylüyorum.  Tanpınar da dahil şairlerin/romancıların 
eleştirel yazılarıyla kendi yazınsal anlayışlarını öne çıkarmaya 
ya da bu anlayışın geleneğini, kuramsal çerçevesini kurmaya 
çalıştıkları gibi bir fikre katılırım. Bu bilimsel açıdan bir sorun 
üretir. Ancak şiir eleştirisi bir skala oluşturuyorsa akademik ma-
kaleler bir yerde, şairler tarafından üretilen “nitelikli” yazılar 
başka bir yerde durur. Şairlerin kendi estetik tercihleri çevre-
sinde dönmesi anlaşılır bir şey. Şair o yazıları yazmasa eleşti-
rinin önemli bir ayağı da eksik kalır. Uyar’ın Bir Şiirden’deki 
denemeleri, Cemal Süreya’nın “Folklor Şiire Düşman”ı İkinci 

Yeni’yi idrak etmek için gerekli verileri oluşturur. 
Olcay Akyıldız: Ama kendi estetiğini tartışması ve böyle bir 
yargılayıcı eleştiri ile edebiyat tarihinde dışarıda bırakma ara-
sında temel bir fark var. 
Mehmet Sümer: Şair kendini yazılan bir edebiyat tarihinin öz-
nesi sandığı zaman farklı bir tavır sergiliyor. Edebiyat tarihini 
bir nesne olarak ortaya koyup ona karşı yöneldiğinde ise farklı 
bir tavır sergiliyor. Attilâ İlhan’da bu yok. Edebiyat tarihini bir 
konu nesnesi olarak görüp onu ele aldığını görmüyoruz. O dai-
ma bir özne olarak işin içinde savaşıyor. Kendi başlattığı Mavi 
hareketinin çok büyük bir etki yaratmasını bekliyor. Birdenbire 
İkinci Yeni’nin popülarite kazanmasıyla onun çabası da sönü-
yor. Buna karşı bütün bir hınçla saldırıyor. Ben bu tür kişisel bir 
nedeni olduğunu düşünüyorum.

Olcay Akyıldız: Bununla doğrudan bağlantılı değil ama bir 
önceki turda Melek’in sorduğu “Eleştiriden ne bekliyoruz” so-
rusuyla bağlantılı; biraz soğukkanlılık bekliyoruz ama o yok. 
Attilâ İlhan-Hilmi Yavuz eleştirisinde olmayan şey o mesafedir 
bence.

Mehmet Sümer: Roman söz konusu olduğu zaman Hilmi Ya-
vuz bunu gösteriyor. Şiirde bu soğukkanlılığı gösteremiyor. Şair 
eleştiri yazmak zorunda değil. Kendi estetiğini açıklamaya ça-
lışıyor. 

Nilay Özer: Kitapların çoğu da dediğin gibidir zaten. Edip 
Cansever’in Şiiri Şiirle Ölçmek’te derlenen yazılarında, Ece Ay-
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han’ın denemelerinde, İlhan Berk’in Poetika’sında gördüğümüz 
budur. Bilimsel eleştiri yoktur ama bilimsel eleştiriye konu ve 
kavram üreten, dolayısıyla bir ucundan ona eklemlenen bir yan 
vardır. Makale yazarı bu tür denemeleri okuduğunda yazının za-
aflarına karşı tedbirli olursa bir sorun kalmaz sanırım.

“Akademik Eleştiri Deyince Akademik Kurula Sunulabile-
cek Bir Metin Arzuluyorsak”
Yalçın Armağan: İşin doğrusu, şairler şiir ya da şiir tarihi üze-
rine yazmasın demiyorum; bunu deme hakkı kimsede olamaz. 
Bunlar da olsun ama eleştiri dediğimiz şey yalnızca bundan iba-
ret olmasın. Akademide bir şeyler yapılsaydı ya da Cöntürk gibi 
bir eleştirmen devam ediyor olsaydı, biz o kanaldan ilerliyor 
olsaydık, Orhan Koçak ile Cöntürk arasında bir şeyler olsaydı, 
yani eleştirel metinler okuyabilseydik elbette durum farklı olur-
du. 

Nilay Özer: Orhan Koçak sizce bu eleştirinin somutluğunu ye-
terince gösterebiliyor mu? 

Olcay Akyıldız: Bana şöyle geliyor. Orhan Koçak ile ilgili bir 
problem varsa, o problem aslında nasıl bir okur kitlesine hitap 
ettiği ile ilgili bir problemdir. Üzerine yazılan şairi onun kadar 
değilse de oldukça iyi okuduysan, üstelik hakkında yazılanları 
da biliyorsan, o zaman zor olan bazı bağlantıları kurabilirsin. 
Bence çok parlak yanları vardır o yazıların ancak o yanları ya-
kalamak için sahiden de çok emek gerekir.
Nilay Özer: O kendince bir izlek yakalıyor ve onun peşine dü-

şüyor. Küçük bir detay, bir ilişki, paralel okuma yapabilecek bir 
veri aracılığıyla kimi zaman spekülatif de denebilecek sonuç-
lara ulaşıyor. Zihin açıcı, heyecan verici ama yola çıktığı şey 
yeterince ikna edici olmayabiliyor sonuçları görünce.

Mehmet Sümer: Akademik eleştiri deyince akademik kurula 
sunulabilecek bir metin arzuluyorsak, Orhan Koçak’ın yazdık-
ları öyle metinler değil. Aslında, keşke önce eleştirinin bir tanı-
mını yapsaydık. Akademik eleştiriden benim şahsen anladığım 
daha kitabî konuşan, daha nesnel davranan, konu nesnesiyle 
arasına mesafe koyup sorunu şahsiyet meselesine dönüştürme-
den çözümlemeye çalışan metinler. Bu manada, çok mükem-
mel bir örnek denilebilir Orhan Koçak’ın yazdıkları için. Niye 
eleştirilir? Akademide şöyle bir şey var, kendinden önceki tez-
leri görmen beklenir. Orhan Koçak çoğu zaman hiç bakmıyor. 
O daha akademinin dışında, şairin etrafında daha farklı şeyler 
arıyor. Bu bakımdan bir eleştiri getirilebilir. Bazen küçük bir 
ayrıntıdan büyük yorumlara ulaşabiliyor. Bunlar akademinin 
çok hoş bakmadığı şeyler. Ama kendi açısından yakaladığı şeyi 
okuru tatmin edecek şekilde okuyucuya ulaştırıyor.

Yalçın Armağan: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Bir akade-
misyen olarak ben Orhan Koçak gibi yazmam; ama yazdıkları 
beklentime cevap veriyor. Mesela, İkinci Yeni üzerine bu kadar 
kitap yazıldı, ama hiçbir metin Orhan Koçak’ın “Melih Cevdet: 
İkinci Yeni’den Sonra” yazısındaki altı sayfalık bölümün üze-
rine çıkamadı. Yaptığı basit bir şey aslında, deneyim kavramı 
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üzerinden İkinci Yeni’yi okuyor. Bundan önce deneyim nasıldı, 
bundan sonra nasıl dönüştü sorusuna cevap arıyor ve bunu di-
lin değişimi bağlamında cevaplıyor. Burada benim beklediğim 
şey, kavramı alacak ve o kavram üzerinden bir okuma yapacak. 
Orhan Koçak’ın çoğu zaman bunu yaptığını düşünüyorum ama 
bir akademisyen duyarlığı yok. Mesela ben kitap yazmaya baş-
lasam, bu kitabı benden önceki eleştiriyi de devreye sokarak 
tarihsel sürekliliğin içinde yazmak isterim.

Olcay Akyıldız: Ama o da bir tür akademik refleks ya da ge-
reklilik ve kendisini akademinin dışında tutmaya özen gösteren 
birisi de bu refleksi göstermek zorunda değil. 

Yalçın Armağan: Zorunda değil. Ben çok kıymetli buluyorum. 
Çünkü ben kavramsal bir metni, kavramlar üzerinden düşünme-
yi, bibliyografya bilgisinden daha önemli bulurum.

“Türler de İthal, Teoriler de…”

Melek Aydoğan: “Şiir eleştirisinden ne bekliyoruz” üzerine ko-
nuştuk biraz. Toparlamak için soruyorum: Eksiklikler ve gecik-
mişlikler üzerinden şiir eleştirisinde teorik olarak nasıl eleştirel 
araçlara ihtiyacımız var? 

Nilay Özer: Her şairin şiirinde özel kodlanmış, sıkıştırılmış 
bir dilsel yapı ürettiği ve kendine has bir biçimde bunu ger-
çekleştirdiğini düşünürsek, öncelikle bu metinleri yorulmadan, 
üşenmeden hakikaten okuyan, o dilin şifresini çözecek akade-
misyenlere ya da makale üretecek insanlara ihtiyaç var. Teorik 

yaklaşımların aşırı yorumlara kaçmayan ve giydirme bir şekilde 
olmayan bir tarzda kullanılması gerekiyor. Ve bunun birdenbire 
yazının bir yerinde ortaya çıkması değil de, hakikaten gerek-
liyse, karşılaştırmalı bir okumaya dayalıysa, zihin açıcıysa, dili 
çözümleyici bir hale getiriyorsa kullanılması gerekiyor. Çünkü 
okuduğumuz pek çok şeyde—Olcay Hoca da belirtti—bazen 
böyle bir yerlerden metin taşıyor, ya da küçük geliyor, çok fazla 
yüklenilmiş oluyor. Metni öyle bir teori ile okuyorsun ki, metne 
âdeta dünyaları armağan etmişsin gibi bir şey ortaya çıkıyor. 
Sonra hakikaten dil bilen, orijinal kaynaklardan yeni teorik yak-
laşımları takip eden akademisyenlere ihtiyacımız var. Sonra hep 
şu “Biz neden teori üretemiyoruz?” sorusu… Önce yabancı bir 
kaynaktan bir bakış açısı ediniyoruz sonra onunla bir metni in-
celemeye çalışıyoruz. Böyle olmak zorunda mı? Türler de ithal, 
teoriler de ithal. Sorun kalmıyor mu yoksa?
Olcay Akyıldız: Ben hemen burada söze girmek istiyorum yani 
ithal meselesinde. Bunun üzerinden konuşursak… İthal tamam, 
o da ithal bu da ithal. Böyle bir söylem var ama birincisi bu çoğu 
zaman yanlış bir tespit, ikincisi herhangi bir kapıyı aralamıyor 
bize. Yani ithal olmakla itham ederek bir şiiri daha içi açımla-
yamayız sanırım. Etkiden söz etmek etkinin farklı veçhelerine 
bakmak lazım. Çok inandığım bir eleştirel yaklaşım değil ithal 
merkezli tartışmalar. Az önce söylediğin gibi “Niye biz ürete-
miyoruz?” İşte bu bir eksiklik olarak değil de, tam tersi metin-
den gelen, yani metnin sana getirdiği, dayattığı farklı bir durum. 
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Okumak çok önemli, tamam, bilmek, yeni bir şeyler varsa, yeni 
kuramları bilmek. Haşim’i otuz kere okumak… Tamam, onla-
rı bilmek önemli, onların cepte olması önemli ama metni çok 
iyi bilmek, onları alıp uygulamaktan çok daha önemli... Benim 

de beklentim; Şiirin dayattığı, 
şiirin getirdiği, şiirin çağır-
dığı yöntemler ile şiire bak-
mak. Bütün o diğer kavramsal 
mevzuları, kuramları, süre-
giden tartışmaları bileceksin, 
tamam. Çok ütopik bir şeyden 
söz ediyorum ama aslında 

yine seni metin nereye yönlendiriyorsa, metin içinden birtakım 
tartışmaların çıkması belirleyici ve önemli geliyor bana. Bir de, 
ne bekliyoruz yöntemsel olarak dedik. Aynı cümlenin içinde 
kendimle çelişeceğim ama ben şunu kabul ediyorum: Şiir daha 
zor. Şiirle uğraşmanın daha zor olduğunu, tür olarak şiirin daha 
zor olduğunu kabul ediyorum. O yüzden de belki “Ne yapaca-
ğız? Eleştirel araçlarımız ne olacak?” sorularını daha çok tartı-
şıyoruz. Öte taraftan da şiir diye tek ve homojen bir şey yok. O 
kadar geniş bir yelpaze ki çok kompakt, modernist bir hikâyeyle 
uğraşmak mı daha zor yoksa son derece sarih yazılmış naratif 
bir şiirle uğraşmak mı? Onun için çelişeceğimi söyledim. 
Şiir yazma biçimleri var. Birbirinden çok farklı, dolayısıyla 
hepsinin gerektirdiği yöntemler, yaklaşımlar da farklı olacak-

tır. Akademinin bu anlamda –bütün o şair, eleştirmenler için bir 
sürü isim saydık-  dönüp kendine bakıp “Ben neyi yapmıyo-
rum?” demesi lazım. 

Nilay Özer: Bu bizi şiire ne kadar yaklaştırır? Bu da büyük bir 
sorudur. Şiire en fazla nereye kadar yaklaştırır bir çözümleme? 
Bu böyleyse de, o zaman ihtiyacımızı karşılayacak, beklediği-
miz eleştiri nasıl olmalıdır düşüncesinin de aslında bir kıstası 
yok. Yani, çok geniş bir yelpaze… Metinler ne kadar geniş bir 
yelpaze oluşturuyorsa, üretilen değerlendirmeler de öyle ve 
bunların herbirinin bir alıcısı, takipçisi, çeşitli düzeylerde oku-
yucusu var. 
Mehmet Sümer: Benim bir gözlemim var. Türkiye’de bir yön-
tem biri tarafından kullanılıyor ve popülarite kazanıyor, belli 
bir rağbet görüyor. Sonra bir biçimde, özellikle üniversitelerin 
artmasıyla beraber, bütün o üniversitelere, oradaki akademis-
yenlere gidiyor ve onlar da bir şeyler yazmaya başladıkları za-
man korkunç bir biçimde banalleşiyor. Ve asıl işlevini yitirip bir 
bakıma zemin kaybına uğruyor. Mesela bir kitap vardır Sanat 
Ontolojisi diye, İsmail Tunalı’nın. Bununla ilgili onlarca maka-
le görüyorum. İşte, filanca eserin ontolojisi, falanca şiirin onto-
lojik çözümlemesi diye. Neredeyse, bir seri üretime dönüşüyor. 
Ve ondan sonra, o kuram bütün ruhunu yitiriyor. Yani benim 
düşüncem şu: şiir eleştirisi -Olcay Hanım’ın da dediği gibi- zor 
bir iş. Dolayısıyla, kendi içinde daima yaratıcı bir yan taşıyor. 
Çok mekanik bir iş değil. Belki romanla ilgili mekanik denebi-
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lir, öyle bir eleştiri olabilir ya da başka türlerle ilgili. Fakat şiirle 
ilgili mekanik bir üretim yapamazsınız. Daima yaratıcı bir şeyin 
hazır bulunması gerekiyor. Yorum yaparken de buna ihtiyaç var.

Nilay Özer: O zaman burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. 
Yaratıcı dediğimizde, şiiri çok ulaşılmaz bir konuma da yerleş-
tirmemek lazım. Yine Haşim’e geri döneceğim. Okura biçtiği 
role. Okur şiire yatkın mı ve okur kendini bu konuda eğitmiş 
mi? Çünkü anadilinizde de yazılmış olsa bir şiir çoğu zaman ya-
bancı dille yazılmış gibidir ve Haşim’in okuru sorumlu kıldığı 
şeyler şiir eleştirmeni için de fazlasıyla bağlayıcıdır. 

Yalçın Armağan: Melek’in sorusuna cevap vereceğim ama ön-
celikle söylenenlerden önemli bulduğum bir şeye değineyim: 
İthal meselesi. Olcay’ın üzerinde durduğu mesele. Batı’da bir 
sürü yeni şey var, onları çevirsek diyoruz. Aslında bunun tari-
hine bakmak gerek, çevrilebilmiş mi, oradan düşünmek lazım. 
Yabancı filolojilerden gelenler şiir üzerine çalışmıyorlar. Roman 
üzerine çalışıyorlar. Bu çok sevdiğim bir kavram değil ama “şii-
rin doğası”yla ilgili bir şey gibi geliyor bana. Roman teorisi ile 
ilgili yabancı dildeki bir kitabı okuduğun zaman doğrudan gelip 
buradaki bir romana uyarlayabiliyorsun. Ama şiirde bu kadar 
kolay değil. 

Nilay Özer: Teorilerin de belli bir yolcuğu var, onlar da ya-
şıyorlar. Ben Türkçe şiirden bahsederken aslında arka planda 
dünya şiiri diyebileceğimiz bir toplamdan, yenilikçi pek çok şa-
irle Türkçe şiire taşınmış unsurlardan söz ettiğimi biliyorum. 

Fransız şiirinin etkisi malum. Nâzım Hikmet’in Sovyetlerin en 
deneysel döneminde orayı deneyimlemiş olmasından gelen, Er-
cüment Behzat Lav’ın Dada’dan etkilenmesinden gelen girişim-
ler. İkinci Yeni’de Anglosakson etkisinden söz edilir. Dolayısıy-
la, bu kadar çeşitlilikte, o ithal kelimesi de üzerine düşünülmesi 
gereken bir şey haline geliyor.  

Olcay Akyıldız: Melek’in sorusunun cevabı olarak, belki Dün-
ya şiirini iyi bilerek şiiri değerlendirmek de önemlidir. Hiç bil-
meden, hiç düşünmeden, hiç bağlantı kurmadan tespitler ya-
pıldığında da aksayan bir şey var. Çünkü bazan şiir sanki bir 
vakum içindeymiş gibi de ele alınabiliyor. Mesela divan şiiri 
okumalarında sanki dünyada hiçbir karşılığı yokmuş gibi değer-
lendirme temayülü görüyoruz. Oysa ki Orta Çağ Avrupa Ede-
biyatı da edebiyat eleştirisi de  çok benzer şeylerle uğraşıyor. 
Dinin belirleyiciliği, çok benzer okumalar…

Nilay Özer: Modern şiiri de Haşim üzerinden kuruyor pek çok 
kaynak ama moderniteler de çok farklı. Modern edebiyatları bir 
anlam, dil meselesi olarak tanımlayanların yanı sıra gayet gün-
delik olan, sıradan olan üzerinden tanımlayan, konuşma dili, 
düz iletişim dili üzerinden tanımlayanlar da var.  

Mehmet Sümer: Bütün yeni yöntemleri, kuramları takip etmek 
gerekiyor mu? Ben böyle düşünmüyorum. Belli trendler var. 
Bu trendler, bir biçimde her yere ulaşıyor. Bence bunları fırın-
dan ekmek alır gibi eve hemen ulaştırmak yerine, onları bizim 
malzememiz yapmak ya da Türkiye için konuşursak uygunluğu, 
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nasıl uygulanacağı üzerinde düşünmek daha yararlı olur düşün-
cesindeyim. 

“Şairler Büyü Yapmıyor, Sadece Dili Farklı Kullanıyorlar”

Yalçın Armağan: Melek’in sorusuna cevap noktasında bir şey 
daha ekleyeceğim. Bugün eksik ne var meselesinde, iki noktaya 
işaret edilebilir. İlki demin konuştuğumuz “zanaat dili” diyebi-
leceğimiz şairlerin kulandığı dil, diğeri Türkiye’deki eleştirinin 
en büyük zaafı olarak karşımıza çıkan şairin niyetini metnin ni-
hai yorumu kabul etme. Biz bu anlayıştan kurtulamadıkça hiçbir 
metni analiz edemeyiz ama bizim edebiyat tarihimize bakıldığı 
zaman şair kendi şiiri üzerine bir şey söylemiş ise artık onun şiir 
üzerine söyleyebileceğin bir şey yok. Benim akademide gördü-
ğüm, amaçlar çoğu zaman zaten yazarın niyetini çıkarmaya dö-
nük. Belli kavramlar üzerinden nasıl analiz edeceğini düşünmü-
yor, ama şair burada ne anlatmak istemiş diyor. Bütün bu eksik 
de, asıl olmayanı işaret ediyor. Eleştirinin şunu kabullenmesi 
lazım. Şiir, dille gerçekleştirilen bir temsildir. Şairler büyü yap-
mıyorlar, sadece dili farklı şekilde kullanıyorlar. Öyleyse eleş-
tirinin yapması gereken de bu farklı biçimi araştırmaktır. Bizde 
dilin kullanımıyla ilgili kavramlara ihtiyaç var. Bu tür kavramın 
yerleşememesinin birtakım tarihsel nedenleri olduğunu düşünü-
yorum. Bizim geleneğimizde dilin kullanımı ile ilgili kavramlar 
varsa bile—hani söz sanatları dediğimiz—modernist şiiri o kav-
ramlarla anlamak mümkün değil. Zaten gelenekle bağ kopalı 
da çok zaman oldu. Geleneksel olanı kullanamıyoruz ama onun 

yerine koyabildiğimiz kavramlar da geliştiremedik henüz… 
Geliştiremediğimiz için de şiir eleştirisi yapamıyoruz. 

Mehmet Sümer: Aslında bu Roland Barthes’ın dediği bir şey. 
Barthes, “Modern bir şiir ile geleneksel bir şiirin ayrımını nasıl 
yaparız?” diye soruyor. Bu soruya geleneksel bir şiirde -şairin 
kafasında bir anlam vardır- önce o anlamı koyar. Biz buna “a” 
diyelim. Onun yanına vezin koyar, buna da “b” diyelim. Kafi-
ye getirir, buna “c” diyelim. Estetik sistem içinde yakaladığı 
anlamı oraya koyduktan sonra her bir beğeni ölçütü birer artı 
değer olarak gelir. Biz bunu tahlil etmeye çalıştığımız zaman 
ise -bizim şerhlerde de vardır- onları tek tek çıkarır, en baştaki 
“a”yı buluruz. Divan metinlerinin şerhinde her zaman bu yapı-
lır. Tahtaya bir beyit yazılır, önce vezni, sonra kafiyesi, sonra 
söz sanatları, sonra da ne demek istediği çıkarılır. İşte Barthes 
diyor ki, modern şiir bu işlem yapısını bozdu. Ahmet Haşim’den 
bahsederken “anlam” hep tartışma konusu oluyor. Şiirden alışa-
geldikleri şekilde anlam bekleyen insanlarla şair tartışıyor. Ha-
şim’den itibaren artık şiirde belli bir anlam (yani “a”) olmadığı 
için okurun alışkanlıkları, moda bir tabirle ezberi bozulmuştur. 
Belki buradan bakmak gerekiyor. Akademi içerisindeki bu eleş-
tiri araçlarımızın, yani edebi sanatlar, belagat kuralları, gramer 
kuralları, vezin ve kafiye bilgisi gibi araçlar Haşim’le birlikte 
artık çağdışı kalmıştır. Az önce Yalçın’ın söylediği anlam soru-
nu aynı zamanda dil-gerçeklik ilişkisi ile de çok bağlantılı. Bir 
gerçeklik var, edebiyat da o gerçekliği temsil ediyor. Bir yan-
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dan ayna tutuyor, bir yandan da dil onu inşa ediyor. Şiir, nesnel 
gerçekliği yansıtmaktan uzaklaştığı yerde, klasik eleştirmenler 
özellikle ilk dönem İkinci Yeni şiirinde olduğu gibi, şiirleri deli 
saçması olarak nitelendiriliyor, çünkü orada alışılmış düzene 
karşı bir ayak direme var. Bu işlere kafa yormayan sıradan okur 
da anlamamak için ayak diretiyor. Bu bakımdan İlhan Berk’in 
yazdıklarına bakarsak örneğin, keyif olsun diye yazmıyor onla-
rı, hakikaten arkasında bir dünya görüşü de var. 

Yalçın Armağan: Şiir zordur diyoruz ama şiir zordur derken 
gerçeği anlatmanın belli bir biçimi var, onu kabul ediyoruz, bu-
nun dışına çıkan her şey zor oluyor. Dilin başka türlü kullanıla-
bileceğini kabul ettiğinde aslında zor falan değil. 

 Olcay Akyıldız: Ama yine de o fark açılıyor. Yani demek iste-
diğim, gösteren ile gösterilen arasında uçurum büyüdükçe me-
tinle ilişki kurmak biraz daha zor oluyor.

Mehmet Sümer: Herkesin anladığı kelimelerin, genel anlam 
çerçevesinin çok dışında çok öznel diyebileceğimiz anlamlarda 
kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şairin iç dünyasına bütü-
nüyle hâkim olamayacağımız için ondan sonra “Şairin ne dü-
şündüğü bizi ilgilendirmiyor, biz metne gidelim” diye bir yol 
buluyoruz. Aslında bu da hiçbir biçimde hâkim olamayacağı-
mız için bulduğumuz bir çözüm gibi geliyor bana.

Olcay Akyıldız: Sadece iç dünya meselesi de değil sanırım. İç 
dünya tabii ki var. İçimizde şiir yazanlar da var katılırlar mı 

bilmiyorum ama o iç dünya vesaire, bütün hammadde bir met-
ne dönüşüyor. Şairin niyetini bilebilir miyiz de sorulan bir soru 
ama karşımızdaki zaten bir metin ve  orijinal niyet metinde 
gerçekleşmemiş de olabilir. Aslolan metin diyeceğim yani ben. 
Metne de hâkim olmaktan değil de ancak metinle uğraşabilmek 
için geliştirilecek araçlardan söz etmek mümkün. Farklı edebi-
yat kuramlarının, okuma yöntemlerinin yapmaya çalıştığı da bu 
zaten.
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