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 Öncelikle Sayın Dekanıma, saygı değer hocalarıma ve değerli arkadaşlarıma hoş 

geldiniz demek istiyorum. 

 Ben, Ali Nihat Tarlan’nın edebiyat tarihi hakkındaki görüşleriyle ilgili konuşmak 

istiyorum. Ali Nihat Tarlan, her ne kadar Edebiyat tarihi kitabı çalışması yapmış olmasa da 

yazmış olduğu makalelerden hareketle aslında edebiyat tarihi üzerine yoğun düşündüğü ve bu 

konu hakkında hayallerinin olduğunu görürüz. 

 Her bilim ya da araştırma alanının, kendi adıyla anılan bir tarihi vardır. Felsefe tarihi, 

fizik tarihi, bilim tarihi örneklerinde olduğu gibi edebiyat tarihi de bunlardan biridir. 

 Türkiyede batılı anlamda edebiyat tarihi çalışmaları deyince akla gelen ilk isim 

şüphesiz Fuad Köprülüdür.  

Fuad Köprülü, edebiyat tarihimizi sistematik ve kronolojik olarak inceler. Köprülü, 

edebiyat tarihimize bir bütün olarak bakmış, edebiyatımızı dönemlere ayırırken bu devirlerin 

birbirine olan etkisini, sebep-sonuç ilişkilerini gözeterek ortaya koymuş, edebiyat tarihimizi 

tarihî sürecin içinde ele almıştır. Bunların dışında Türk edebiyatını devirlere ayırırken coğrafî, 

sosyolojik, dinî koşulları da göz önünde tutmuştur.  

Köprülüye göre edebiyat tarihi, umumiyetle tarihin –daha açık bir ifadeyle medeniyet 

tarihinin- en mühim bir kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği, fikrî ve hissî 

geliştirmeyi belirten bütün kalem mahsullerini tetkik ile, onun manevî hayatını, gerçekte 

olduğu gibi tasvire çalışır.  

Köprülüye göre edebiyat tarihinde izlenecek yöntem “geçmiş zamanlara ait bir edebî 

eseri layıkıyla ve –tarihî manasıyla- anlamak için, evvela o devrin umumî hayatını, yaşayış ve 

düşünüş tarzlarını, o devir insanlarının hayat ve kainat hakkında nasıl telakkiler beslediklerini 

görmemiz gerekir. Demek oluyor ki edebiyat tarihi, bir milletin coğrafî çevresini, din, hukuk, 

iktisat, bediiyat gibi müesseselerini ve siyasî hayatını umumî heyetiyle gösteren medeniyet 

tarihinin –yahut umumî ve yaygın manasıyla tarihin çerçevesi içinde tetkik olunmalıdır. 

Köprülüye göre “filoloji yani ‘lisaniyat’ ve tarih üzerine dayanmadan edebiyat tarihi vücuda 

getirilemez. Edebî eseri ve şahsiyeti kendinden önceki eser halkasının bir devamı şeklinde ve 

nesnel bir bakışta incelemek gerektiğini, bunda amacın milletin dil ve edebiyatta, zevkte 

gelişmesini anlamak olduğunu, ancak şahaserlerin de devrinde ne tür etkiler  bıraktığını ve 

özgünlükler gösterdiğini anlamada, değerini ortaya koyabilmede, o devirde yazılmış, fakat 

başyapıt konumuna yükselmemiş eserleri de incelemek gerektiğini söyler. 

Edebiyat tarihçisi, bir eserin kıymetini taktir ederken, vesikalara dayanarak onun 

yüzyıllarca, halk arasında nasıl rağbet kazandığını, sebepleri ve neticeleri ile anlamağa 

çalışır.” diyerek edebiyat tarihçisinin “nesnel-tarihçi görüşüne sahip olması gerektiğini 

vurgular. Ayrıca bir eser hakkında yapılacak değerlendirmenin, eser günümüzden ne kadar 

uzaksa, o kadar sağlıklı olacağı görüşündedir. Çünkü, yüzyıllar esnasında, yanılmaz bir hakim 

olan “halkın zevki” onun hakkındaki hükmünü vermiştir.  

Ali Nihat Tarlan’ın Köprülü’nün edebiyat tarihi anlayışından büsbütün kopmamakla 

birlikte bazı hükümlere açıklık kazandırma gayretinde olduğu yazmış olduğu makalelerden 

anlaşılmaktadır. Tarlan, edebiyat tarihi ile alakalı düşüncelerini ifade ettiği dönemde, o güne 

kadar bu sahada yapılan çalışmalardaki tasvip etmediği hususları ve olması gerekenler üzerine 

yoğunlaşmıştır. 

Ali Nihat Tarlan, klâsik Türk edebiyatı sahasındaki derin bilgi birikiminin aynı 

nisbette büyük ürüne dönüşebilmesi için o güne kadar kimsenin yapmadığını düşündüğü, 
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hatta ifade ettiği, zor, fakat bir o kadar da elzem bir noktaya gözünü dikmiştir. Onun hedefi 

tamamen ilmî usullere dayanan indî yorumlardan uzak ve hareket noktası itibariyle ayağını 

sağlam bir zemine basan bir edebiyat tarihidir. Böyle bir edebiyat tarihini yazacak ilim 

adamlarını yetiştirecek bir enstitü kurma gibi bir tasavvuru vardı. Ve salahiyetli bazı kimseler 

kendisine yardım vaadinde bulunmuşlardı. Farsçadan yaptığı tercümeleri ile neşretmekte 

olduğu eski metinler, bu gaye etrafında toplamış çalışmalarından ancak bir kısmıdır. Eğer 

Tarlan’ın tasavvuru gerçekleşmiş olsaydı, bugün bizce birçok meçhul hükmünde olan 

hakikatler bir bedahet haline gelecekti. Ayrıca sayısız eserler tozlar altından kurtulacak ve 

maziye ait bu değerlerin yok olmasının önüne geçilmiş olacaktı.  

Bu gayesinin tahakkuku adına Klâsik Türk Edebiyatı şairlerinin eserlerinin tenkitli 

basımının yolunu açmıs, bir yandan Hayali Bey, Fuzuli, Ahmet Pasa, Necati Bey, Zati 

Divanlarını yayınlarken diger yandan lisans ve bitirme tezi için kendisine başvuran 

ögrencilerine klâsik şairlerin eserlerinin tenkitli basımlarının hazırlamasını konu olarak 

vermiştir. Türkiyat Enstitüsünde bulunan Klâsik Türk Edebiyatı Kürsüsü'nce ve diger 

kürsülerce yönetilmiş talebe tezlerinin birçoğu tenkitli basım hazırlıgı mahiyetinde olup, Prof. 

Dr. Tarlan'ın açtıgı yolun mahsulüdür.  Ali Nihat Beyin doğrudan doğruya edebiyat tarihini 

ele alan makaleleri birkaç tane ile sınırlıdır. Bunlar: 

1. Edebiyat Tarihi Edebiyatın Tarihi Olmalıdır. 

2. Edebiyat Tarihi Üzerine (üstteki makalenin çok az bir farkla aynıdır.) 

3. De L'histoire Litteraire isimli makalelerdir. 

Fakat bununla birlikte diğer makalelerinde de zaman zaman edebiyat tarihi hakkında 

görüşlerine yer verir.  

Ali Nihat Tarlan’ın yapmak istediği bu enstitü fikrinin dışında edebiyat tarihi 

hakkındaki görüşlerinin Fuad Köprülü’yle hemen aynı doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz. 

Fakat ona göre “Edebiyat tarihi, edebiyatın tarihi olmalıdır.” ya da diger bir ifadeyle 

“Edebiyat tarihi, her seyden evvel edebî mahsullerin tarihidir.” Diyerek odaklanılması 

gereken noktaya dikkati çeker. “Tarih, muayyen hadiseleri zaman çerçevesi içinde 

mütalaa etmek olduğuna göre; edebiyat tarihi de "edebî hadiseler"in zaman çerçevesi 

içinde mütalaası demektir.” diyerek edebiyat tarihinin tanımını yapmaktadır. Hemen 

ardından edebiyat tarihi yazmadaki güçlüklerin ve bu sahadaki belirsizliklerin temelinde yatan 

ana sebepleri şu cümlelerle ifade eder. “Edebî hadiselerin hududunu çizebilirsek yolumuzun 

hayli aydınlanacagı âşikârdır. Zannediyorum ki bütün güçlükler, edebiyat ve dolayısı ile 

edebî hadiseler hakkında sarih bir fikre sahip olmayışımızdan neşet etmektedir. Eğer bu 

sarahat teessüs etmiş olsaydı edebiyat tarihini yazarken en mantıkî yolu ihtiyar eder, yani asıl 

edebî hadiseyi ele alır ve onu işlerdik.” Bu suretle mevzuumuzun hududunu çizmis 

oluyoruz.” 

Fuad Köprülü edebiyat tarihini bir milletin coğrafi çevresini, din, hukuk, iktisat, bediiyat gibi 

müesseselerini ve siyasi hayatını ayırmadan bir bütün olarak tarihin çerçevesine alırken 

Tarlan, Her ilim şubesinin bir merkezlestigi nokta, bir de bu noktanın etrafında ikinci 

derecede alâkadar oldugu mevzular vardır. Bu mevzular, başka ilimlere aittir. Fakat o nokta 

etrafında ehemmiyetlerine göre uzak veya yakın daireler çizerler. Tarih ve fikir tarihi, 

edebiyat tarihinin etrafında üçüncü ve dördüncü dairedir. Psikoloji ve biyografi birinci ve 

ikinci dairededir. 
Merkez noktasını sarahatle tayin edip merkezden muhite dogru ancak lüzumu 

takdirinde ve lüzumu nispetinde genişletebilirsek mazbut bir şekilde ve ilmin şiarına lâyık 

vuzuh ve emniyetle yürüyebiliriz. Der. 

Görüldüğü gibi Tarlan, edebiyat tarihinin odak noktasını ve bundan hareketle diğer 

muhitlerle ilişkilerinin nasıl temin edileceğinin sınırlarını çizer. Çizdiği bu çerçeveden 

hareketle o gün koşullarında yapılan edebiyat tarihçilerini ve edebiyat tarihlerini eleştirir. 
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“Edebiyat tarihlerini açınız. İçinde bol bol tarih, cografya, biyografi, fikir tahlilleri, indî 

hükümler ve psikoloji kırıntıları bulacaksınız. Yegâne rastlayamayacagınız sey, edebiyat 

tarihidir. Çünkü bunların hiç birisi edebiyat degildir. Bazen edebiyata giren varsa da 

ekseriya bu giris disiplinsiz ve başıboştur. Bu tufeyli bilgilerin hiç birisi de tam ve kanaat 

verici bir irtibatla esas mevzua bağlanmamıştır.”  

Tarlan’ın indî hükümler verme, ilmî disiplinden mahrumiyet gibi hususlardan pek çok 

yakındığına şahit oluyoruz. Muhtemelen saglam bir edebiyat tarihi yazılamamasının önündeki 

en büyük engellerden biri olarak da bunu görüyor. Simdi bu serzenişlerinden bazılarını 

aktaralım. “Edebiyat tarihi, hâlâ çesnici zihniyet ve mantığından kurtulamamıstır. O sahada 

verilen hükümler, hemen tamamen amiyanedir. Meselâ üslûbu kuvvetlidir, lisana hâkimdir, 

hassastır, liriktir... gibi hükümler ilim muvacehesinde bir kıymet ifade etmez. Çünkü anlayış 

ve ilmî itminan, yerleşebilmek için sağlam toprak arar. Bu amiyane hükümler birer "niçin?" 

mezarıdır ve tamamen şahsîdir”.  

 Bu yüzden “Edebiyat tenkidinde evvela ilim metodu lazımdır. Eğer ilmî tetkik 

yapmak istiyorsanız hiç bir şiir üzerinde şu kadar güzeldir, bu kadar güzeldir 

demeyeceksiniz. Hiç bir şair için büyük şairdir, orta şairdir demeyeceksiniz. Bırakın onu 

duyan duysun. Siz yalnız şairin ruh portresi nedir onu ortaya koyacaksınız. Bir şairin ruh 

portresi de eserleridir. Bıkmayacaksınız, usanmayacaksınız, mukayeseler yapacaksınız. Bu 

tarihi yazmak için evvelâ edebî hazinemizi tamamen meydana çıkarıp, beşerî ilimlerin ışığı 

altında tetkik etmek lâzımdır..  

Ona göre Sanatkâr kül halinde insandır. Onun sanatı hakkında hüküm verebilmek 

için evvelâ bu hususiyetinin her cephesini tetkik etmek lâzımdır Sanat eseri eksik olarak 

tetkik edilirse verilecek hüküm ilmî olmaz, eksik olur. Bir şairin üç-beş beytini, birkaç 

şiirini gözden geçirip, tamamen indi bir hüküm verilemez. Çünkü eserinin her satırında 

ondan bir parça vardır. Görüldüğü gibi Ali nihat Tarlan, edebiyat tarihçisinin önce objektif 

olması sonra inceleyeceği metni ilmî tetkikle ele alması gerekmekte olduğunu söyler.  

 Tarlan’ın edebiyat tarihçisinde aradığı vasıflar biri doğuştan gelen, diğeri iradî iki 

özelliktir. Edebiyat müverrihi, sanatkâr ruhunun derin duygularını kuvvetli bir şekilde 

duyacak kadar sanatkâr bir ruha ve bu duygu ve heyecan tezahürlerini mantık ve ilim 

görüşü ile tetkik edebilecek derecede kanuna inanmış bir dimağa sahip olmalıdır.” 

Bunlardan birincisi her ne kadar çalışmayla kısmen elde dilebilecekse de esas olarak mizaçla 

alakalı bir husus olup, diğeri kişinin gayreti ve hayat görüşüyle alakalıdır.  

Bu özelliklere sahip bir edebiyat tarihçisi Tarlan’a göre aşağıda gelecek hususlara 

riayet etmek şartıyla ancak beklenen neticeyi verebilecektir. Bu aynı zamanda su demektir ki 

bu iki hususiyete sahip olmayan bir kimse asla bu yolda yürüyemez. Bu özelliklere sahip bir 

edebiyat tarihçisi şu hususlara dikkat etmelidir: 

1. Bir ilim adamı, sanatını tetkik ettiği cemiyetin ruhuna intibak edecek bir kabiliyete 

haiz olmalıdır. 

2. Bir edebiyat tarihçisi konuşulan dili, dilin geçirdiği evreleri iyi bilmelidir ki 

sanatkârın dil ile ortaya koyacağı zekâ oyunlarından, yaptıgı terkiplere kadar neler 

ortaya koyduğunu ve bu sahadaki kudretini görüp gösterebilsin. 

3. Sanat telakkisi ki bu da Tarlan’a göre: “Sanatkâr, bütün uzviyeti ile aldığı veraset 

hamulesiyle bir süjedir, Bütün hayatî serait ile beraber onu saran cemiyet, objedir. Bu 

ikisinin çarpışmasından sanat eseri vücuda gelir. Haricî veya dâhilî bir ihsas ile şuuru 

tembih edilince onun hayatî kıymeti karşısında sinir cümlesi müspet veya menfi bir 

vaziyet alır. Yani heyecanlanır, tedailer yapar, bu müspet veya menfi sarsılmadan 

sanat eseri doğar. Sanat telâkkisi, bu çarpısma neticesinde meydana çıkan 

mahsulün mahiyetinin zevk bakımından değeri demektir.” o zaman bir ilim adamı, 

sanatkâr hakkında bir hüküm verirken bu telakkiye dayanarak hareket etmeli, bu 
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günkü zevk anlayışına göre hüküm vermekten ve daha öncede uzun uzadıya ifade 

edildiği gibi indî yorumlara girmekten sakınmalıdır. 

Tarlan, buraya kadar ki kısımda bir girizgâh mahiyetindeki hususları ifade ettikten 

sonra iş edebiyat tarihini yazma kısmına geliyor. Edebiyat tarihçisi, eserini yazma işine nasıl 

ve nereden başlamalı? Ve nasıl bir yol takip etmelidir sorularının cevapları Tarlan’a göre: 

“Evvela eserler tespit edilir. İnsanın teessüri hayatına ait mevzuları kül veya cüz’ halinde ve 

muayyen bir dozda ihtiva eden eserleri ele almak zaruriyetindedir.”  

“Edebi eseri, edebiyat tarihi bakımından ayırt etmek hayli mühim bir meseledir. 

Metinlere göre nev’iler ayrılır. Bu nev’ilerin taksiminde göz önüne alınacak nokta sanat 

telakkisidir. Çünkü edebi cereyanlar onun üzerinde teessüs eder ve ona göre istikamet 

değiştirirler. Edebî hâdiseleri tetkik ve tasnif ederken göz önünde bulunduracağımız şey, 

daima eserdir.”  

Edebiyat tarihçisi “duygu, fikir ve muhayyilenin imtizacından müteşekkil bir varlık olan 

edebî mahsulü” öyle ele almalıdır ki, ona tatbik ettigi psikoloji yöntemleriyle sanatkârın her 

türlü duygu hamlelerini, hayale ait tezahürleri, dil üzerindeki izleri ve zeka oyunlarını edebî 

mahsul içinde vazıh görülebilmeli ve sanatkârın ruhî portresini ortaya koyabilmelidir ki 

neticeye ulaşılmış olsun. Bu öyle kolay bir iş değildir. Ciddi bir birikim ve vukufiyet 

istemektedir. 

Sonuç: 

Büyük bir âlim, kâmil, fâzıl bir zat olan Ali Nihat Tarlan seksen yıllık hayatının atmış 

küsür yıllık bölümüyle hoca, araştırmacı, yazar, düşünür ve şair olarak Türkoloji dünyasına 

sayısısz katkısı olmuştur.  

Edebiyat tarihçiliğine yoğunlaşmış; Hayalî, Necatî, Ahmet Paşa, Zati, Şeyhi  divanlarını 

bu amaçla ele almıştır. Metin tamiri, metin tahlili çalışmaları hep bu amacına hizmet etmiştir.  

Objektiflik, dil hususiyetini iyi bilmek gibi yönlerle Fuad Köprülüyle aynı görüşlere sahip 

olan Tarlan, edebiyat tarihinin diğer bilimlerle ilişki boyutlarını sınırlarken Fuad Köprülüden 

ayrıldığı görülür. Edebiyat tarihçiliği kendisinin de farkında olduğu gibi zor bir iştir. Her ne 

kadar edebiyat tarihi kitabı çalışması olmasa da edebiyat tarihinin ne olduğu ve tarihçisinin 

nasıl olması gerektiğini belirlemeye çalışarak bizlere düşünür yönünü de göstermiştir. Ne 

yazık ki insanoğlu fanîdir, Ali Nihat Tarlan da 1 Ekim 1978 günü aramızdan ayrılarak bizlere 

büyük bir kayıp yaşatmıştır. Bu kaybın telafisi mümkün değildir. Çünkü kendisin dediği gibi: 

“Gelmez vatan diyarına bin yılda bir Nihad 

Ender yetiştirir bu vatan nüktedânları.” 

Ali Nihat Tarlan dünyaya ender gelen âlimlerdendir. 


