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işlevdeki bir ekin tercihiyle açıklanabilecek farklılıkların görülmesidir.
B yazmaları farklı nüshalara ait
parçalardan oluşmakla birlikte büyük
çoğunluğunda klasik Uygur yazım özellikleri görülür. Bu durum, nüshaların
erken döneme ait olmasıyla açıklanır.
Pb yazmasıyla kıyaslandığında B yazmalarında d, t, z, s harflerinin yazımında asli ses değerlerinin temel alındığı,
d harfinin d sesi için, z harfinin z sesi
için … kullanıldığı gözlenmektedir. B
yazmalarında göze çarpan bir diğer
özellik de parçaların kendi içerisinde
yazım bakımından bir düzen barındırmasıdır. (s. 16).
Bunun yanı sıra iki ünlü arasında
eklerin durumu konusunda B yazmalarında çoğunlukla ötümlü biçimin,
Pb yazmalarında ise ötümsüz biçimin
tercih edildiği de belirtilmektedir.
Bunların dışındaki ses ve yapı birim
düzeyindeki farklılıkların (d yerine
t’nin; z yerine s’nin yazılması vb.) ise Pb
yazmasının klasik Uygur yazım özellikleri taşımamasından kaynaklandığı
belirtilmektedir (s. 18).

Sözcük ve söz dizimi düzeyindeki
farklılıkların büyük çoğunlukla temel
ögeler dışında bağlaç, ikilemenin bir
unsuru vb. anlamı tamamlayıcı ögelerde bulunduğu ve “örneğin bir yazmada bulunan yana, yme vb. bağlacın bir
başka yazmada yazılmadığı veya ürüg
uzatı, orun orun, üdün üdün vb. ikilemenin bir (veya birden çok) yazmada
kullanılırken bu ikilemelerin bir unsurunun diğer bir yazmada bulunmamasının en sık karşılaşılan farklılık türü”
olduğu söylenmektedir (s. 18).
Son olarak hem Eski Uygur Türkçesi araştırmalarına önemli bir katkı
yapan hem de daha önce bu kadar ayrıntılı ve kapsamlı olarak ele alınmayan Altun Yaruk’un sekizinci kitabını
özenle çalışarak biz, alan araştırmacılarının yararına sunan Doç. Dr. Engin
Çetin’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu
kitabın Eski Uygurca sahasında yeni
çalışmaların ve keşiflerin kapılarını
açmakta araştırmacılara ışık tutacağını umuyoruz.

Gelenekten Geleceğe
Safiye DOĞAN
Türk edebiyatı tarihine bakıldığında bu edebiyatın; daha çok şiir merkezli, şiir ağırlıklı bir seyir izlediği görülmektedir. Gerek en eski zamanlardan
kalan sözlü edebiyat ürünleri gerekse
yazılı edebiyat ürünleri şiir üzerine
kurulmuş ve şiir üzerinden gelişmiş-

tir. Öyle ki Türk toplumunda şiir; pek
çok yazarın, edebiyat dünyasına adım
attığı cümle kapısıdır. Dolayısıyla Türk
edebiyatının şiir merkezli oluşu, Türk
edebiyatında köklü bir şiir geleneğinin
oluşmasında önemli bir rol oynar. Zaten genel olarak bakıldığında da şair-
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ler; yaşadıkları dönemin özelliklerine
göre farklı poetik eğilimler, arayışlar
peşine düşseler bile kendilerinden önceki edebî birikimi, geleneği göz ardı
edemezler çünkü dil, geleneği bünyesinde doğal olarak barındırır.
Aslında modern Türk şiirinde gelenek kavramı, başlangıçta bir sorun
olarak ortaya çıkar; beraberinde de
gelenek kavramı hakkında çeşitli tartışma ve polemikler yaşanır fakat sonrasında bu tartışmalar ve polemikler
bir yana bırakılarak gelenek kavramı,
günümüzde estetik zeminde ele alınmaya başlanır. Bu bağlamda Prof. Dr.
Muhsin Macit tarafından kaleme alınan Gelenekten Geleceğe: Modern Türk
Şiirinde Geleneğin İzleri isimli kitap,
“gelenek ve geleneksel” kavramları etrafında klasik şiiri ele alır ve “Günümüz şairleri, divan ve halk şiirinden
nasıl yararlanabilir?” sorusunu masaya yatırır. Araştırma-inceleme niteliği
taşıyan bu çalışmada, günümüzden on
üç güçlü şaire yer verilir ve bu şairlerin
asıl gücünü de esasında gelenekten aldığı vurgulanır.
Söz konusu çalışma; -kitabın ön
sözünde belirtildiğine göre- daha
önce Akçağ Yayınları tarafından Gelenekten Geleceğe ismiyle yayımlanır,
yayımlandığı yıl Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Edebî Tenkit” dalında
ödüllendirilir. Esere gösterilen bu ilgi,
yazarda, çalışmasını gözden geçirip
genişletme isteği uyandırır ve ortaya
Kapı Yayınları tarafından yayımlanan
Gelenekten Geleceğe: Modern Türk Şiirinde Geleneğin İzleri isimli eser ortaya
çıkar. Bu çalışmada; modern Türk şii-
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Muhsin Macit, Gelenekten Geleceğe,
Kapı Yayınları, İstanbul 2005.

rinin yaşayan on üç temsilcisinin mistik şiir, tasavvufi şiir ve aruz ölçülerine
göre yazılmış eserleri yeniden hatırlatılır. Kitap; “Giriş” ve “Sonsöz” dışında
“Modern Mistik Şiirin Ufukları”, “Tasavvufi Şiirin Kavşağında”, “Aruzun
Kanat Sesleri” ve “Kadim Sahillerde”
olmak üzere dört bölümden oluşur.
Yazar, kitabının “Giriş” bölümünde gelenek kavramının teorik zemini
üzerinde durur. Geleneğin, günümüz
şairlerine sunduğu imkânlarını ortaya koymak için genel bir çerçeve çizer.
Geleneğin imkânlarını göstermek için
çizmiş olduğu bu çerçevenin içine;
şairleri, eserlerinde gelenek açısından
belirginleşen özelliklerini dikkate alarak yerleştirir. Geleneğin dayandığı
dinî-tasavvufi örüntüyü, söyleyiş tar-
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zını ve ritim anlayışını değerlendirerek
yeniden inşa eden şairlerin eserlerinde
geleneğin izini sürer. Söz konusu kavramın “kullanım alanının çeşitliliği
ve farklılığından dolayı” tam olarak
tarif edilemeyeceğini belirtmesine
rağmen farklı disiplinlerde kazandığı
anlamlar üzerinde durarak geleneğin
okuyucunun zihninde ana hatlarıyla
belirmesine imkân sağlar. Ayrıca bu
bölümde yazar; gelenekle ilgili tartışmaları, daha çok divan şiirinin yaşama
ve direnme gücünün test edilmesine
yönelik tecrübelerin sembolik ifadelendirilişi olarak değerlendirir.
“Modern Mistik Şiirin Ufukları”
başlıklı birinci bölümde; sembol, istiare ve mecazlara dayalı soyut bir anlatımı tercih eden Şair Sezai Karakoç ile
Ebubekir Eroğlu’nun şiirleri üzerinde
durur. Bu iki şairin divan şiirinin ses
ve söyleyiş imkânlarından çok, mistik
ve mitolojik birikiminden yararlandıkları, geleneği duyarlılık düzeyinde
inşa etmeye çalıştıklarını vurgular.
“Tasavvufî Şiirin Kuşağında” başlıklı ikinci bölümde Macit Hoca;
Asaf Hâlet Çelebi, Hilmi Yavuz ve Ali
Günvar’ın şiirlerinin gelenekle nasıl ve
hangi düzeyde eklemlendiğini örneklerle açıklar. Bu bölümde ismi geçen üç
şairin; geleneği dönüştürürken eski şiirin sesinden, yoğun imaj dünyasından
ve tasavvufun etkisiyle bol çağrışımlı dilinden yararlandıklarını belirtir.
Yine bu üç şairin şiirlerinin metinlerarası ilişkiler bağlamında gelenekle
irtibat kurulurken üzerinde durulması
gereken unsurların altını çizer. Dolayısıyla bu bölüm, ele alınan şairler ve

şiirleri üzerinden, okuyucuya tasavvufun modern Türk şiirinde yeni açılımlara ne ölçüde imkân sağlayabileceğine
dair fikirler vermesi bakımından dikkate değerdir.
“Aruzun Kanat Sesleri” başlıklı
üçüncü bölümde, modern Türk şiirinde eski şiirin ritmini hisseden ve
aruzu başarıyla kullanan Şair Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu’nu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kültür bakanı
olan Talât Halman’ı anlatır. Bu bölüm;
divan şairlerinin sıkı sıkıya bağlı oldukları estetik, istif ve dil disiplinin
yarattığı çağrışım gücünün artık modern şair ve eleştirmenler tarafından
da kabul gördüğünün vurgulanması
açısından önemlidir.
“Kadim Sahillerde” başlıklı dördüncü bölümde ise Türk şiirinin
imkânlarını ve söz sanatlarını iyi
kullanmasıyla öne çıkan şair Hüsrev Hatemî’yi anlatırken şiirlerinden
örnekler verir. Bu şairlerin dışında,
kitap; Beşir Ayvazoğlu’nun, Atillâ
İlhan’ın, Niyazi Akıncıoğlu’nun, Tuğrul Tanyol’un ve Câfer Turaç’ın şiirleri
üzerinde durur. Buna göre Beşir Ayvazoğlu; şiirleriyle, deneme ve incelemeleriyle geçmişi yeniden kurmak gayretindedir. Atilla İlhan; divan şiirinin
ses, söyleyiş ve bazı biçimsel özelliklerini yeniden yorumlar. İlhan; eski kelimeleri, ses ve ahenk unsurlarını, halk
söyleyişlerini ve günlük dilden gelen
yapısal birlikleri şiirlerinde dönüştürerek geleneği bir bakıma yeniden üretir.
“Sonsöz” bölümünde yazar; günümüz Türk şiirinin beslendiği en büyük
kaynaklardan biri olan divan edebi-
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yatı geleneğinin; -şekil olarak etkisini
yitirmiş olsa da- içerik, ses uyumu,
kullanılan sanatlar, farklı türler ve zengin bir külliyat olarak etkisini devam
ettirdiğini ve gelenekle bağını koparmamış şairler için en büyük beslenme
kaynaklarından biri olduğunu vurgular. Geleneğin izlerini sürdüğü bu on
üç şairin eserlerindeki ilginin sadece
ders kitapları ve antolojilerle sınırlı olmadığını bilakis gelenekten bir üst dil,
şiir dili oluşturmak için yararlandıklarını ifade eder. Geleneğin yeni bir ruh
içinde dönüştürülerek yaşatılmasının
gerekliliği üzerinde durur.
Nitekim divan şiirinin kendine has
dili, lügati, mecaz ve mazmunları, imaj
dünyası, mitolojik unsurları ve estetik kurallarıyla geniş bir coğrafyada
Türkçenin edebî bir dil olarak köklü
bir gelenek oluşturmasını sağladığını
belirten Muhsin Macit Hoca; Gele-
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nekten Geleceğe: Modern Türk Şiiri’nde
Geleneğin İzleri isimli kitabında bu geleneğin modern Türk şiirinde bıraktığı
izleri arar ve yukarıda ismi geçen on
üç şairden örnekler verir. İsmi anılan
şairlerin çoğu; bugün hayatta olan,
ürün vermeye devam eden ve kendi
okur kitlesine ulaşabilmiş, kendinden
sonraki neslin yetişmesine katkıda
bulunabilmiş şairlerdir. Bilindiği gibi
inceleme kitaplarını, genellikle -incelenen konunun- meraklıları takip
eder. Bu türden çalışmalar -incelenen
konunun- meraklılarını sevindirdiği
gibi kültür hayatımızın eksikliklerinin
giderilmesi adına da önemli adımlardır. Şüphesiz bu kitap; günümüz şiirine farklı bir pencereden bakması, yeni
açılımlar sunması, böylece bu şiirin
daha iyi anlaşılması ve eski şiiri tekrar
gündeme getirmesi açısından son derece önemli bir çalışmadır.

