TAR H ROMANT ZM KAVRAMI VE YEN LE ME DEVR TÜRK
R NDE GEL M
Bu makale, Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat yönetiminde sürdürülen Yenile me Devri Türk iirinde Millî Romantik Tavır (Ba langıcından Cumhuriyet’e Kadar) ba lıklı doktora tezi kapsamında hazırlanmı tır.

ÖZ: 19. yüzyılda Aydınlanma’nın kozmopolit ve ilerlemeci tarih anlayı ına kar ıt biçimde geli en Romantik dü ünce, her milletin kendine
özgü tarihi artlarda ortaya çıkıp geli ti ini savunmu tur. Milletlerin
benzersizli ini vurgulayan Romantizm, bu yüzyılda etkili olan milliyetçi akımlara gerekli heyecanı sa lamı , millî kimliklerin ve ulus-devletlerin in ası sürecinde itici bir güç olmu tur. Modernle menin
parçaladı ı benlikleri bir millî aidiyet etrafında birbirine ba lamak ve
siyasî bir özne olarak ortaya çıkan “millet”in kökenlerini tespit etmek
iste i iktidar sahiplerini, dü ünürleri ve sanatçıları tarihe yöneltmi tir.
Bu yeni tarih uuru neticesinde köken mitlerinin yer aldı ı destanlar
derlenmi , tarih boyunca geli en kültürler ara tırılmı tır. Elde edilen
bilgiler edebiyat, müzik ve resim aracılı ıyla da i lenmi , toplumda
millî uurun uyanmasına çalı ılmı tır. Avrupa’da ba ta Almanya, ngiltere ve Fransa’da geli en tarihî romantizm, milliyetçi hareketlerin parçaladı ı Osmanlı Devleti’nde de yankısını bulmu tur. Ya anan sava lar
ve toprak kayıpları sonucunda Osmanlı aydını, tarihine yönelmek ve
oradan günün meselelerine çareler bulmak istemi tir. Bu bakımdan
Türk aydınlarının millî romantik bir tavırla tarihe yöneldikleri söylenebilir. Bazı airler Osmanlı ve slam asırlarını esas alırken bazısı da
Türklü ü slam öncesi tarihinde ke fetmi tir. Türk aydını kendi kimliini ke federken edebiyat da zaman zaman toplumsal bir i lev yüklenmi tir. Bu çalı mada Yenile me Devri Türk iirinde geli en tarihî
romantizmin izleri Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadar takip
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi romantizm, Yenile me Devri Türk iiri, Türk
kimli inin ke fi.

The Concept of Historical Romanticism and Its Development in Turkish Poetry in the Reformation Period
ABSTRACT: In the 19th century, Romanticism which developed as a reaction to the cosmopolitan and progressive understanding of history of the Enlightenment argued that each nation emerged and developed under its own
historical conditions. Emphasizing the uniqueness of nations, Romanticism
provided the necessary motivation for the influential nationalist movements
in this century and became a driving force in the construction of national
identities and nation-states. On the one hand, the desire to attach the individualities torn by modernization to a national belonging, and on the other hand
to determine the origins of nation emerged as a political subject, directed the
owners of power, thinkers and artists to history. As a result of this new historical consciousness, epics including myths of origin were compiled and
cultures that developed throughout history were explored. The knowledge
obtained was also processed through literature, music and painting, and it
was tried to awaken national consciousness in society. The historical Romanticism, which developed in Europe, especially in Germany, England and
France, also echoed in the Ottoman Empire, which was disintegrated by nationalist movements. As a result of the wars and land losses during the century, the Ottoman intellectual wanted to turn back to its own history and find
solutions to the problems of the day. In this respect, it can be said that Turkish intellectuals turned back to the history with a national romantic attitude.
In this direction, some of them focused on Ottoman and Islamic centuries
while others discovered Turkishness in pre-Islamic history. While Turkish
intellectuals were discovering their own identity, literature had a social function from time to time. This study will examine the traces of the historical
romanticism developed in Turkish Poetry in the Reform Period from the
Tanzimat to Republican period.
Keywords: Historical romanticism, Reform Period Turkish Poetry, discovery of Turkish identity.
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1. Tarih uurunun Geli imi ve Tarihî Romantizm
Orta Ça boyunca geli en imparatorluklar ve onlar arasındaki çatı malar vatan ve tarih uurunu yava yava uyandırırken Rönesans’tan sonra
küçük devletlerin birle erek kurdu u kilise devletler, monar iler ve merkezî devletler de millî uurun temelini olu turmu tur. Tarih, bu dönem itibariyle özellikle köklerini aramaya ba layan Latin milletleri için
ba vurulması gereken bir ilim olmaya ba lamı tır. (Ülken, 2016: 200).
18. yüzyıla gelindi inde, Aydınlanma döneminin etkisiyle tarih,
ilerleme fikri üzerinden de erlendirilmi tir. Bilimde ve teknolojide ya anan geli melere ba lı olarak Avrupa toplumları kendi tarihlerindeki geliimi ara tırmı tır. Birbirlerine üstünlük kazanmak isteyen Avrupa
toplumlarında tarihe millî bir uurla yakla ıldı ı görülmü tür ( ulul, 2011:
118). Avrupa’da ulus-devletle me süreci devam ederken Orta Ça ’ın ümmet anlayı ı terk edilmi , milletler arasındaki dil, kültür ve tarih farklılıkları vurgulanır olmu tur.
1789’da gerçekle en Fransız Devrimi, “millet” kavramını siyasete
hâkim kıldıktan sonra Aydınlanmacı dü ünce de millî tarihlere yönelmi tir. Tarihin içinde millî karakteri olu turan ve bir milletin hayatına ekil
veren kıymetler, gelenekler ara tırılmı tır. Bununla birlikte Aydınlanma
dü üncesinin kozmopolit yakla ımı, tarihi bir ‘dünya vatanda lı ı’ için insani ilerlemenin izinin sürüldü ü malzeme olarak de erlendirmi tir ( imek, 2011: 11).
19. yüzyılda Romantizm akımı, Aydınlanma dü üncesinin kozmopolit yapısına kar ı çıkarak milletlerin kendine özgü bir tarih ve kimlikle
tanımlanması gerekti ini savunmu ve bu dönemde evrensellik yerine milliyetçilik yükselmi tir. 19. yüzyılda bütün dünyayı yeniden ekillendiren
milliyetçilikler, Romantizm’in ta ıdı ı heyecandan faydalanarak millî
kimli i siyasî ve toplumsal hayata hâkim kılmı tır.
Aydınlanma’ya kar ıt biçimde geli en Romantik dü üncede görülen
anti-rasyonalist tutum, insan tabiatında görülen ta kınlıkların, co kunun
yeniden de erlendirilmesini sa lamı tır. Romantikler modernitenin bireyin kimli ini parçalayan yönünü ve onu standartla masını ele tirmi tir. Bireyin sıradanla masına kar ı çıkan romantik dü ünce onun “biricik”
oldu unu vurgulamı tır. Bu yakla ımın toplum hayatındaki kar ılı ı da
millî kimli in ke fedilmesi ve milletlerin e sizli inin dile getirilmesi olmu tur.
Daha 17. yüzyıl itibariyle “millî karakter” kavramları ngiliz ve
Fransız aydınları arasında ra bet görmeye ba lamı tır. 18. yüzyıl itibariyle
de devlet ve millet özde le tirilmi tir. Millî karakter, aydınlanma devresini
ya amı ve birbirine rakip Avrupa toplumlarında aranan bir unsur olmu tur
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(Smith, 1994: 138-140). Aydınlanma dönemi filozoflarından David Hume,
Montesquieu ve Karl von Moser gibi isimlerin “millî deha”, “millî karakter” ve “millî ruh” etrafında dile getirdi i dü ünceler milliyetçili in de felsefî temellerini olu turmu tur (Llobera, 2007: 168-185).
“Millî ruh” kavramını geli tirerek ele alan ve Tarih Felsefesine Ait
Fikirler adlı eserinde Aydınlanma dü üncesinin insanlık tarihini tek bir
çizgide ilerleyen bir süreç gibi göstermesini ele tiren Herder, tarihî romantizm açısından önemli bir duraktır. Milletlerin her birinin kendine özgü bir
geli im çizgisini takip ettiklerini savunan dü ünür, Alman romantik milliyetçili inin ve daha geni anlamda kültürel milliyetçili in kurucusu sayılmı tır (Llobera, 2007: 178).
Felsefesini daha ziyade dil kavramı etrafında geli tirmekle birlikte
Herder, kültür, gelenek ve tarihin de “millî ruh”u yansıttı ı dü üncesindedir (Özkırımlı, 1999: 34). Ona göre insanlık tarihi “kültür halkaları”
hâlinde olu an millî tarihlerin bir yekûnudur. Bir millet ini li çıkı lı bir tarihî sürecin içinde ekillenir ve bir gelenek olu turur. Bu bakımdan di er
milletlere benzeyemeyece i göz önünde tutulmalıdır (Özlem, 2012: 8082). Herder, böylece her milletin kendi tarihî artları içinde ele alınması
gerekti ini ortaya koymu tur.
Herder, millî ruhun halk edebiyatında, efsane ve mitoslarda, masallarda görülece ini söyler. Kolektif hafızada ya ayan efsaneler ve mitoslar
millî ruhun ve tarihin estetik bir ifadesidir. Onun halk kültürü ve mitler
ba lamında “ruh”a yaptı ı vurgu ilerde Romantik airlerce de kabul görmü tür.
Bu dü ünsel temelden hareket eden millî romantik dü ünce sayesinde 19. yüzyıl, millî kimliklerin uyanı ına ahit olmu tur. ster ihya ister
icat edilmi olsun bütün milletler Avrupa’da ve Avrupa dı ında yeni bir
“tarih uuru”yla hareket ederek siyaset sahnesinde yer almaya ba lamı tır.
Bu dönemde romantik milliyetçili in kayna ı olan Almanya ve di er pek
çok ülkede millî tarihe yönelik ilgi giderek artarken, milletin köklerine
atıfta bulunan destanlar derlenmi , örf ve adetler ara tırılmı ve bunlar ilim
sahasıyla sınırlı bırakılmayarak estetik biçimler içinde edebiyatta, müzikte
ve resimde yeniden i lenmi tir. Hilmi Ziya Ülken millî romantizmin milletler üzerindeki etkisini u satırlarla ifade etmi tir:
Romantizm hareketi, tarih ve vatan uuru sayesinde büyük küçük
bütün milletleri mukallit ve ahsiyetsiz olmaktan kurtardı. Onlara bitmek tükenmek bilmeyen yeni ufuklar açtı. Dünya medeniyetini eski temlerin basit bir tekrarcısı olmaktan çıkardı. Ona biteviye yenile en ve
tazelenen yeni muhtevalar getirdi. nsan telâkkisini zenginle tirdi; mücerret ve sırf ekilden ibaret bir medeniyet anlayı ı yerine mütemadiyen
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yeni manalar, yeni tefsirlerle geni leyen ve kültürden ayrılmasına
imkân olmayan bir medeniyet anlayı ı getirdi (2016: 201).

Yukarıda da ifade edildi i gibi Romantizm’in tarih merakı milletlere
yeni bir ruh üflerken süreklilik hissi de sa lamı ve milletin geçmi iyle
gelece ini birbirine ba lamı tır.
Millî romantik tarih anlayı ının bir neticesi olarak milletin kökenleri
itibariyle eski ve yegâne bir topluluk oldu unu ortaya koymak ara tırmacılar için önem arz etti inden köken mitleri, i levsellik kazanmı tır. Önceki
yüzyıllarda devletlerin, hanedanlıkların mitlere ba lı bir tarihten faydalanarak me ruiyet kazanmaları da söz konusu olmu tur. Franklar köklerini
Truva ve Roma’ya, Tudorlar Kral Arthur’a ba lamı lardır (Schulze, 2005:
161). Aynı ekilde Osmanlılar da O uz Han soyundan gelmekle övünmü tür. Bununla birlikte modernle me sonucunda giderek eski cemaat ba larından kopan insan topluluklarının yeni bir aidiyetle tanımlanması
gerekmi tir. Bu bakımdan köken mitlerinden hareketle kurgulanmı tarih,
millî uurun ve aidiyetin geli mesini sa lamakta önemli rol oynamı tır
(Schulze, 2005: 161-162).
Bir insan toplulu u kolektif hafızada ya attıklarıyla millete dönü ür.
Kolektif hafıza ise mitler aracılı ıyla tarihsellik içinde ekillenir. Bu mitler, bir anlatı olmanın ötesinde millî kimli in emniyeti görevini de üstlenir.
Erol Güngör bu hususta öyle der:
nsan nasıl aile kökünü buldu u zaman kendini belli ve ba ımsız
bir hüviyete sahip olarak görürse, milletler de millî tarihlerinin eseri
olarak kendilerinin ba ımsız, millî özelliklere sahip varlık bütünleri olduklarını idrak etmektedirler. Milliyetçili in do u u, bir bakıma millî
tarihin do u u demektir. Bazen bu tarih objektif gerçeklerden çok efsanelerden ve arzulu dü üncelerden (hülya) ibaret olsa bile, daima aynı
fonksiyonu görür: nsanları millet denen sosyal bütünün parçaları oldu una inandırmak, böylece onlar arasında birlik ve dayanı mayı sa lamak (1996: 74).

Bu inancın e lik etti i millet hayatı, modern zamanda ulus-devlet
çatısı altında olu mu tur. Bu devletlerin kurulu unda altın-ça anlatıları,
köken mitleri otantik bir millî kimli i var eden unsurlar olarak kullanılmı tır. rlandalıların Kelt efsaneleri, Finlerin Kalavela’sı bu türden epik metinlerdir. Milletin varlı ını kadim dönemlere kadar götüren bu tür anlatılar
romantik tarihçili in de ilgi alanlarından biri olmu tur (Smith, 1994: 109111). Hilmi Ziya Ülken de tarihî romantizmin böylesi örneklerini ço altırken Batı medeniyetinin temel metinlerinden Homeros’un liada’sı kar ısında millî destan ve mitolojilerin bu dönemde birden nasıl önem
kazandı ına vurgu yapar:
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Almanya Niebelungen’leriyle, imal milletleri Eddas Destanları
ile, Finlândiya Kalevala’larıyla, Macarlar Vladislas, Portekizliler Lusiades destanlarıyla vb. liada’nın kar ısına çıktılar. Garp medeniyetinin en eski hocası Homeros’tan ders alarak yeni muhtevalar, yeni
manalar ve yeni ekiller getirdiler. Destanın yaptı ını iir, roman, tiyatro, opera, musiki, resim, heykel, mimarî mektepleri, hukuk, ahlâk,
terbiye ve dil takip etti. Milletler kendi tarih uurlarıyla kendi vatanları
içinden kendi kültürlerinin iptidaî maddesini çıkardılar. çtimaî uuraltında ya ayan bütün bu hammaddelere uur verdiler (2016: 203-204).

Bu sözlerden de anla ılaca ı üzere tarihî romantizm, bir geçmi saplantısı olarak kalmamı , milletlerin imdisi ve gelece ini ekillendiren yeni
bir hayat kayna ı, bir uyanı olmu tur. Ancak böyle bir millî tarih uuru,
sıradan bir toplulu u millet hâline getirebilir.
Millî tarih uurunun bu i levi, millî romantik dü üncedeki aydınlar
ve sanatçılar tarafından göz ardı edilmemi , tarihin edebiyat, resim, heykel,
müzik, mimari vasıtasıyla romantikle tirilmesi sa lanmı tır. Nihat Sami
Banarlı’nın ifadesiyle bir milletin târihte ve temel co rafyada vücuda getirdi i büyük eserlerin farkına varması (2004: 23) demek olan millî romantizm, sanat eserlerinde ve dü ünce dünyasında hâkim bir duyu tarzı
olmu tur. Bu itibarla milletin geçmi ine yönelen aydın ve sanatçılar millî
mefahire dair buldukları her kültür unsurunu eserlerine yansıtmaya çalı mı tır. Sanatın gücüyle geçmi , ideal figürler etrafında ihya edilirken kolektif hafıza diri tutulmu tur. “Millet” kavramı ortak bir tarihe yaslanarak
siyasî arenada yer alırken sanat aracılı ıyla da halkların kolektif uurunda
ve muhayyilesinde yer etmi , ezelden ebede uzanan süreklili iyle ölümlü
insanlara ölümsüzlü ün kapısını aralamı tır.
Bu süreçte, millî kimli in kayna ı ve millî dehanın ifadesi olarak
ba vurulan “edebî Orta ça cılık” milliyetçi hareketlere önemli bir dayanak
olu turmu tur (Smith, 1994: 143-145). Neticede “edebî Orta Ça cılık” (Literary medievalism), romantik milliyetçili in referans noktası konumuna
yükselmi tir. Orta Ça ’ın edebî üretimi sadece Avrupa’da de il dünya çapında milliyetçili i etkilemi , milletlerin özgül kimlikleri bu atmosferde
iirsel bir dille ifadesini bulmu tur.
ngiltere’de skoç asıllı James Macpherson’un 1760’ta yayımladı ı
“Ossian” iirleri sadece folklor ara tırmalarına kaynaklık etmemi , milletlerin ‘saf’ ve anlı geçmi lerini, saklı oldu u sözlü iirden çıkarıp, da ınık
parçaları birle tirmeleri konusunda öncelemi tir (Pelvano lu, 2007: 7-8).
Fransa’da da Victor Hugo, Cromwell adlı oyununda ve Notre
Dame’ın Kamburu romanında Orta Ça ’ı iirsel ifadeler e li inde canlandırmı tır (Yusuf erif, 1935: 316).
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Alman romantik milliyetçileri içinse Orta Ça ’ın bir “altın ça ” olarak görüldü ünü belirtmek gerekir. Alman romantikleri, Aydınlanmanın
ilerleme fikrine ba lı olarak de er verdi i geçmi i, Alman millî kimli inin
kayna ı olarak ele almı tır (Timur, 2002: 80). 18. yüzyıl sonunda romantikleri önceleyen ve aralarında Herder, Goethe, Moser gibi isimlerin de bulundu u “Sturm und Drang” hareketiyle, Alman “altın ça ” anlayı ının ilk
örnekleri sunulmu tur (Smith, 1994: 143).
Boris Godunov ve Evgeni Ogenin adlı eserleriyle Pu kin, Rusları romantik bir tarihe ba lı millet tasavvuruyla tanı tırmı tır.
Orta Ça ’a yöneltilen bu romantik bakı ın etkisi Avrupa edebiyatında uzun süre devam etmi tir. Lirik airler ve romancılar, imparatorun
çevresine yayılan ihti amın ve Hıristiyan dindarlı ın yarattı ı atmosferin
toplumun tüm sınıflarını kavradı ı… romantik ve kahramanlıklarla dolu
bir Orta Ça görüntüsü yaratmak için birbirleriyle yarı [mı tır] (Schulze,
2005: 169). Tarihin bazı felaketli ve zafer dolu sahneleri, idealize edilmi
kahramanlar aracılı ıyla aktarılırken okuyucularda millî gururun ve tarih
uurunun uyanması sa lanmı tır.
Geçmi e yönelik akademik merakın, sanatçı bakı ının içinde toplumun bugününden duyulan memnuniyetsizli in de payı vardır. “Altın ça ”
anlatıları milletlerin zafer ve anla dolu tarihini hatırlara getirirken geçmi i
imdiye tercih etmez. Toplumun ya adı ı buhranları a mak için geçmi ten
ders almak yoluyla gelece i daha sa lam temeller üzerinde in a etmek kaygısı bu yöneli in temel motivasyonunu olu turur (Güngör, 1996: 59).
19. yüzyılda tarih bir bilim olarak yükselirken, edebiyat ve di er sanat dallarında i lenmek suretiyle millî kimliklerin olu umuna yardım etmi , ya anan siyasî ve toplumsal krizlere yeni bir bakı açısı geli tirmeyi
sa lamı tır. Millî tarihler ve bu tarihin ekillendi i vatan toprakları, bir
milleti benzersiz kılan unsurlar olarak ara tırılmı ve sanat eserlerinde yer
bulmu tur.
2. Yenile me Devri Türk iirinde Tarihî Romantizm
19. yüzyılda Fransız Devrimi’nin yaydı ı “milliyet” fikrinin yıkıcı
etkileri Osmanlı Devleti’nde de görülmeye ba lamı tır. mparatorlu a
ba lı unsurların birer birer milliyetçilik dalgasına kapılmasıyla birlikte çözülme sürecine giren devletin nasıl kurtarılaca ı endi esiyle hareket eden
devlet adamlarının ve aydınların ister istemez yöneldikleri geçmi , yeni bir
uur devresinin do masını sa lamı tır. Yüzyılın ortalarına do ru Osmanlı’da uyanan millî tarih uuru, Tanzimat’ı takip eden yıllarda yayımlanan eserlerde giderek daha fazla ifade edilmi tir.
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Tanzimat’tan sonra ba layıp, II. Abdülhamit devrinde de devam
eden tarihî romantik anlayı , ilim sahasında oldu u gibi edebî eserlerde de
yansımasını bulmu tur. Ömer Faruk Akün’ün belirtti i gibi tarih uuruna
önceki asırların divan iirinde rastlandı ı söylenemez. Manzum tarihler
veya tarih kitaplarının manzum bölümleri sanat gösterme kaygısıyla yazılmı metinlerdir. Oysa airin tarih kar ısında tutumu daha farklı olmalıdır.
Tarihi kuru bir ilim nesnesi olmaktan çıkaran air ele aldı ı her bir olayı
duygu süzgecinden geçirir. Tarihçi her olayı ayrı parçalar hâlinde de erlendirirken air konusunu gayesi münhasıran kendisi olan müstakil ve bir
bütün eser suretinde ortaya koyar (Akün, 1956: 61-62).
Divan airleri geçmi i tarihî bir duyarlılıkla ele almaz. Tarihi i leyip
ona bir duygu de eri kazandırmaz (Andı, 1997: 41). Divan iirinde yer alan
tarihî konular dinî nitelikte olmu tur ve ahıs kadrosu Peygamber, Ehl-i
Beyt gibi din büyüklerinden ibarettir. Millet hayatını ekillendiren olayalar, ahsiyetler iirlerde yer bulamaz. Gazavatname gibi eserlerden ba ka
airler eserlerinde ehname kahramanlarını, slam menkıbelerini i lemi tir
(Akün, 1956: 62-63).
Tanzimat sonrasında ya anan zihniyet dönü ümü ise tarih anlayı ını
da de i tirmi tir, denebilir. Bunda Namık Kemal’in Osmanlı tarihi üzerine
yaptı ı çalı malar etkili olmu tur. Akün, Namık Kemal’in tarihî biyografilerinde öne çıkan özellikleri u ekilde ifade eder:
Evrak-ı peri an Fatih ve Yavuz Selim’i, getirdi i yeni bir tarih
üslûbu, edebiyatımızda daha önce örne i görülmemi bir tarzda tarihî
simalar üzerinde i leyi i, bir yandan romana yakla an portreler çizer,
bazı romanesk sahnelere yer verirken, di er taraftan bir tarih perspektifi içinde onları muhakemeye tabi tutu u, de erlendiri i ve nihayet tebcil edi i ile ön plâna çıkarır (1956: 64).

Namık Kemal’in kahramanlık olgusu etrafında geli tirdi i romantik
tarih anlatıları pek çok edebiyatçının Türk ve slam tarihine yönelmelerini
sa lamı tır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında tarihî romantizmle
yüklü pek çok eser kaleme alınmı tır.
Avrupa dü üncesiyle ve tarih ara tırmalarıyla tanı ıklı ı olan bir
Tanzimat aydını olarak Namık Kemal, milletlerin tarihlerine yöneldiklerini
ve oradaki büyük ahsiyetlerin, kahramanların ara tırılıp, edebî eserler aracılı ıyla ya atıldı ını görmü tür. Bu tür anlatıların Osmanlı’da bulunmadı ı kanaatindeki yazar, tarihî biyografiler hazırlamı tır. Bunlar, onun
fikirlerini temsil eden zirve isimlerdir: Selâhaddin-i Eyyubi slam birli inin kahramanıdır. Fatih’in dehası, ona göre bir istilânın kazançlarını bir
vatan hâline getirir. Sultan Selim Safevîler’le olan mücadelesiyle, Mısır ve
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Arabistan fethiyle, Hilâfetin stanbul’a nakli ile yine slam birli inin kahramanıdır (Tanpınar, 1988: 413).
Devletin yıkılı devrine tesadüf eden bu romantik bakı ın gayesi tarihî ahsiyetleri idealize ederek sunmak ve millete yeni bir ruh üflemek,
Avrupa kar ısında dü ülen aciz durumdan sıyrılarak gelece i kurmaktır.
Namık Kemal, insanın azim ve iradesini Fatih, Yavuz gibi yükseli devri
padi ahlarında abidele tirirken, bu “kahraman”ları yüceltir (Kaplan, 1948:
150-151).
Namık Kemal iirlerinde de romantik bir bakı la tarihe e ilir. “Hürriyet Kasidesi” olarak da bilinen iirinde:
Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız kim
Muhammerdir ser-â-pâ mâyemiz hûn-ı ehâdetten
Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihân-girâne bir devlet çıkardık bir a iretden (1336: 7)

mısralarıyla bir Osmanlı milleti tasavvuru sundu u gibi, devletin kuruluuna atıfta bulunarak bir köken miti kurmu olur.
air, Vaveylâ’da ise slam tarihini referans alır. Osmanlı vatanının
kaybından duyulan endi enin yansıdı ı bu manzumede “Git vatan
Kâ’be’de siyaha bürün” diyerek vatan toprakları slam beldesiyle özde le tirilir. Bir taraftan da slam’ın ilk ehitleri ve Kerbelâ’da ehit edilen Hz.
Hüseyin’in anıldı ı görülür.
De ki Yâ Râb bu Hüseyn'indir
u mubârek Habîb-i zî- ânın
u kefensiz yatan ehîdânın
Kimi Bedr-in kimi Hüneyn'indir
Tazelensin mi kanlı yâreleri?
Mey dökülsün mü kabr-i eshâba?
Yakı ır mı sanem bu mihrâba?
Haç mı konsun bedel u mîzâba? (1336: 5)

Tanzimat’ı takip eden yıllarda tarih uuru önce “sınırlı bir repertuvar”la ele alınır. 1908’e gelinceye kadar hemen sadece Osmanlı Devleti’nin kurulu ve yükseli devri eserlerde i lenir (Akün, 1956: 63). Fatih
Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim, bu dönem airlerinin eserlerinde
konu edindi i iki kahraman figür olarak öne çıkmı tır.
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Abdülhak Hâmid’in “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret”, “Sultan Selim-i Evvel Türbesini Ziyaret”1 iirleri, bunun ilk örnekleridir. airin, padi ahların
türbelerini ziyareti sırasında hissettiklerini aksettiren bu iirler geçmi le
günü kıyaslar. Her iki manzume de tarihî bir ahsiyeti türbesi ve bunun
içinde bulundu u tarihî-mimarî çevre içinde ifade etmenin ilk örnekleri
olarak dikkat çekmektedir (Akün, 1956: 80). “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret”
iirinde geçen u ifadeleri bu bakımdan de erlendirmek mümkündür:
Beyt-i Hudâ’ya konmu câhın metâf-ı eslâf,
Durmu ba ında bekler bir kavm türbedârın
…
Bâb-ı necâtı sensin ey Fâtih eyleyen feth,
Miftâh yaptı ancak cedd-i büzürgvârın
Her dem sana açıktır ebvâb-ı ar -ı rahmet
Türbendir en azîmi fethetti in diyârın. (1334: 55-56)

“Kabr-i Selim-i Evvel’i Ziyaret” iirinde ise önce tarihî-mimarî eser
ve dekor hüviyetiyle ‘hâl’ olarak türbe vardır (Akün, 1956: 81). Mazinin
ha metiyle türbede görülen insanın fanili i bir hayret duygusu verir aire:
u kâinât-ı kemâlâta bak ne hey'ette
Mezâr ekline girmi semâya sad hayret!
Serîr-i saltanatı gör türâb ile mestûr,
Türâb ile dola âyeste dide-yi ibret!
…
Bu kubbe, Türbe-yi Sultan Selîm-i Evvel’dir,
Bu türbe kıble-yi Osmâniyân'dır ey ümmet (1334: 59-64)

Hâmid’in söz konusu manzumeleri, padi ahların tarihî ahsiyetlerini
ve yüceliklerini ortaya koyan metinlerdir.2 “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret” iirinde Fatih’in sava larda gösterdi i kahramanlı ın yanında ilmi ve hüneri
de dile getirilir. Fatih’in vücudu fena bulmu sa da öhreti ebedîdir:

1

2

“Kabr-i Selim-i Evveli Ziyaret”i okuyan Namık Kemal, Hâmid’e yazdı ı ve lham-ı
Vatan’da yer alan mektubunda unları söyler: “Sen tarih dedi imiz umman-ı zulmetin
a’mâk-ı hafasına gir!.. Bize E ber gibi kitaplar yaz!.. skender'in ahlâkından büyük
ahlâk tasavvur ve tasvir et!.. Selim-i Evvel’in türbesini ziyaret eyle!.. O ziyaretindeki
hissiyatı, o padi ah-ı azimü’ - ana nedim-i has olan Hasan Can’ın vicdanından südur
etmi kadar ruhani bir belâgatle tarif et!.. Selim-i Evvel’in meziyet-i siyasiyyesini Osmanlı ashab-ı kalemi arasında en evvel tarife nesren muvaffak olan Kemal, nazmına
nazire söyleme e çalı sın!.. Sana kudretin mevhibe-i mahsusası onu iktiza eder (1334:
64).
Akün, bu iirlerdeki görü lerin airin babası Hayrullah Efendi’nin tarihi ve Namık Kemal’in Evrak-ı Peri an’dan geldi i kanaatindedir (1956: 84).
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Sen cism idin fenâ-yâb, ol ruhi câvidâni;
Dü tün cüda sen amma. bakîdir i tihârın.
…
Tevhîd idi merâmın slâm ile enâmı,
Birle ti ol u urda ilminle iktidârın.
…
Bir maksada ederdi seyf ü kalem teveccüh,
Ahkâmına uyardı kânunu rüzgârın.
…
Ok ardi zülf-i yârı tedbir-i âdilânen,
Çarpandı fikr-i hasma takrîr-i dil- ikârın (1334: 53-54)
“Kabr-i Selim-i Evvel’ Ziyaret iirinde de Sultan Selim’in kahramanlı ı dile getirildi i gibi tevhid me alesiyle Do u’yu ve Batı’yı aydınlattı ı dile getirilir:
Birinci hatvede mâzîyi eyleyip ta'mîr,
kinci hatvede âtiye verdi bir kuvvet.
Elinde me 'ale-yî ma'neviyye-yî tevhîd,
Ederdi ark ile garbı ziyâsına da'vet (1334: 62).
Fatih Sultan Mehmet ve Sultan Selim için iir yazanlardan biri de
Muallim Naci’dir. Onun “Selimiyye” ve “Lisan-ı Fatih’ten” manzumeleri
tarihî romantizmin önemli örneklerindendir. Yayımlandıkları dönemde bu
iirlere pek çok nazire yazılmı tır.3
“Selimiyye” manzumesi de Yavuz Sultan Selim’in türbesine yapılan bir ziyareti anlatır. “müncelî” redifli bu iirde sultanın hayatı aydınlık
bir zaman dilimi olarak tasvir edilir.
Berk-ı hâtıf sanma, olmu tur Selîm-ı evvelin
Dest-i pür-zûrunda em îr-i celâdet müncelî.
Kahramân-ı bi-muhâbânın görün cevlânını
Cebhe-ı pâkınde nûr-ı gâlibiyyet müncelî (1301: 9)
“Lisan-ı Fatih’ten” manzumesinde ise konu an Fatih Sultan Mehmet’tir. Dünyaya hükmedecek kudrette oldu unu dile getiren sultan, sahip
oldu u bilgi ve ilmin de onun ayırt edici özellikleri oldu unu vurgular

3

Muallim Naci’nin söz konusu iirlerine yapılan tahmis, tanzir ve terbi’ler için bakınız
Andı, M. Fatih (1997). “Muallim Naci'nin ‘Lisân-ı Fâtih’ten’ ve ‘Selimiyye’ iirlerine
Yazılan Nazîre, Terbî’ ve Tahmîsler”. lmî Ara tırmalar: 5. s. 41-60.
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Mülk-i mevrûsum nedir? Dünya de il kâfi bana!
Hangi fikr-i bi-sükûn fikrim kadar cevlânlıdır?
…
Etmemek mümkün müdür âlem teveccüh gönlüme
ark u garbın vâkıf-ı efkârı bir Osmanlıdır.
…
Ke f-i, hikmet san’atımdır, feth-i ki ver âdetim
Seyredin âsârımı dâvâlarım burhânlıdır (1303: 9-10)
Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Osmanlı’nın yükseli dönemi
ve onu temsil eden Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim’in eserlerde i lenmesi, devrin siyasî buhranları, sava ların yarattı ı ma lubiyet
psikolojisi gibi unsurlara ba lı olarak de erlendirilebilir. Balkan milletlerinin birer birer isyan etmesi, Rus harbinin a ır sonuçları Osmanlı toplumunu travmatik bir ekilde sarsarken, zaferlerle dolu, kudretli bir geçmi e
duyulan özlem de tabiidir. (Akün, 1956: 64-65). Erol Güngör’ün yerinde
tespitiyle sosyal de i menin önemli sıkıntılara yol açtı ı zamanlarda tarih
yeni bir cemiyet tipinin kayna ı haline gelir, insanlar o günkü buhrandan
çıkı yolunu tarih içinde ararlar (1996: 59).
Milletin mazisi, onu imdiye ta ıyan büyük ahsiyetlerde mü ahhas
hâle gelir. Tarihin bu ahsiyetler ve ortaya koydukları eserler üzerinden
de erlendirilmesi “millî ruh”u canlandırdı ı gibi, tarih uuruna da varılmasını sa lar. Milletin geçmi inde yer alan zaferler ve yenilgiler, anlı ve felaketli zamanları i leyen edebî eserler, millî varlı ın tehlike altına
girmesiyle ba vurulacak bir kaynak olur (Kaplan, 2006: 256).
II. Abdülhamit dönemi boyunca Osmanlı tarihinin çe itli dönemleri
ve isimleri iirde yer bulmu tur. Muallim Naci, II. Abdülhamid’e de sundu u Gazi Ertu rul Bey isimli eseriyle Osman Gazi’nin babası Ertu rul’un, Süleyman ah’ın nehre dü erek ehit olmasından sonra a iretinin
ba ına geçmesini anlatır.4 Müstecibzade smet ise Dâstân-ı Zafer isimli
eserinde Rumeli fatihi olarak da bilinen Süleyman Pa a’nın kahramanlıklarını anlatır. Kurulu asırlarını i leyen bu isimlerin yanı sıra Mehmed Celal de Osmanlı sultanlarının hayatlarını ve kahramanlıklarını anlattı ı
manzumeler kaleme almı tır. Söz konusu iirlerden birkaçı unlardır:
Hudâvendigâr Gâzî Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrâsı (1891), Fâtih

4

Bu tarihî manzumede Naci, “Ben ki bir Türk’üm unutmam Ceber’i” (Kaplan, 1999:
137) diyerek hem tarihî köklere i aret etmekte hem de Mehmet Emin’den önce Türklüünü vurgulamaktadır.
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Sultân Mehmed-i Sânî Yâhud stanbul Fethi (1891), Kânûnî Sultân Süleymân Yâhud Fütûhât (1891), Sultân Selîm-i Sânî Yâhud Muzafferiyet
(1892) (Canatak, 2001: 30).
Edebiyat-ı Cedide airlerinde tarih duygusuna fazla rastlanmaz.
Tevfik Fikret’in, gençli inde Abdülhak Hâmid ve Muallim Naci’den etkilenerek yazdı ı “Selim-i Evvel Lisanından” adlı bir iiri varsa da airin asıl
tarih görü ünü yansıtan “Tarih-i Kadim” manzumesi Türk ve dünya tarihini kan ve deh et dolu bir tablo olarak ele alır (Kaplan, 1998: 154-155;
Çetin, 2016: 146).
Bununla birlikte II. Me rutiyet’in ilanı, Balkan Sava ları ve Millî
Mücadele döneminde airlerin geçmi e yöneldi i görülür. Cenap ehabeddin “Vatan çin”, “Hilâl-i Giryan”, “Belde-i Mazi”, Süleyman Nesip “Altın
Ordu”, “Çocuklara”, Ali Ekrem ise “Kaside-i Askeriyye”, “Kızımın Tarih
Dersi” gibi iirler kaleme alarak Osmanlı tarihini yüceltir (Çetin, 2016:
148-154).
1908’den sonra özellikle yıkıcı etkisiyle Balkan Sava ları ve Birinci
Dünya Sava ı Türk aydınlarında millî uuru uyandırırken tarihten bir dayanak aramalarını da sa lamı tır. Bu dönemde Türkçülü ün edebî ve siyasî
sahada etkisi artmı ve tarih bu yeni dünya görü ü çerçevesinde de erlendirilmi tir.
Aydınlar ve edebiyatçılar arasında Osmanlı ve slam öncesi Türk tarihine yönelik ilgi aslında bu dönemden önce geli me göstermi tir. Bunda
özellikle Avrupa’da yapılan Türkoloji ara tırmaları sayesinde Türk kimliinin kadim köklerinin ke fedilmesi etkili olmu tur. Avrupalı ara tırmacılarla ve onların tarih, dil, folklor gibi alanlarda yaptı ı çalı malarla
tanı ıklı ın artması Türk tarihinin Osmanlı asırlarından ibaret olarak deerlendirilmesinin önüne geçmi ve aydınlara çok daha geni bir tarihî
perspektif kazandırmı tır.5 Bu çalı malar sayesinde, Türklerin derin köklere sahip bir millet oldu u anla ılmı ve medeniyetler tarihindeki yeri de
vurgulamı tır. (Kushner, 1979: 12-13; Arıkan, 1985: 1587)

5

Bu çalı malardan bazıları unlardır: J. Deguignes Histoire generale des Huns, des
Turcs, des Mongols (Hunlar, Türkler, Mo ollar ve Di er Batı Tatarlarının Umumi Tarihi), (Paris, 1756-58); Arthur L. Davids, A Grammar of the Turkish Language (Londra,
1832) adlı eserinin ilk kısmı ve Leon Cahun’un romantik bir üslupla kaleme aldı ı Introduction a l'his-toire de l’Asie (Paris, 1896). Osmanlı aydınları da Türk tarihi üzerine
ara tırmalar yapmı tır. Leh asıllı bir mühtedi olan Mustafa Celâleddin Pa a’nın yayımladı ı Les Turcs Anciens et Modernes (Eski ve Modern Türkler) (1869) adlı eseri, Türklerin kökenini Hun ve Mo ollara de il de, Avrupalı kavimlere ba lamasıyla ilgi çeker.
(Ayvazo lu, 2013: 39). Dönemin dikkat çekici bir di er ismi Ali Suavi’dir. Paris’te
çıkardı ı Ulûm gazetesinde Avrupalı Türkologların çalı malarını aktarmı tır. Türk ta-
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Millî tarih uurunun uyandı ı devirde Türkçü dü üncenin öncü isimlerinden Ziya Gökalp’in geli tirdi i tarih fikri dikkat çekicidir. Gökalp, tarihi “ ey’i tarih” ve “millî tarih” olmak üzere ikiye ayırır. Ona göre “ ey’i
tarih”, belgelere dayanan ve sebep-sonuç ili kisiyle olayları açıklayan bir
ilimdir. “Millî tarih” ise bir sanattır ve nesillerde millî uurun, vatan sevgisinin geli mesini sa layacak niteliktedir. Milletin geçmi inde kahramanların tanıtılması, sevdirilmesi “millî tarih”in amacıdır. Millî tarihin ortaya
konmasıyla siyasî ve toplumsal bir kriz içindeki millet, kolektif hafızasında
yer alan “millî kimlik”i koruyup besleyebilir.
Türklü ü co rafî ve tarihî olarak geni bir bakı la ele alan Gökalp,
Türk tarihinin slam öncesi asırlarına uurlu bir dikkat yöneltmi , Türk tarihinin kadim köklerini ve geni co rafyasını millî kimli in olu umunda
esas alan Turancı dü üncenin geli mesi, Gökalp’in bu uurlu yayınları ile
mümkün olmu tur. Yarım kalan çalı ması Türk Medeniyet Tarihi’nde ve
di er yazılarında Türk tarihini çok yönlü bir ekilde ele alan Gökalp, “Turan, “Altın Destan”, “Altın I ık”, “Ergenekon”, “Ötüken Ülkesi”, “Yaratılı : Türk Kozmogonisi” gibi iirlerinde de Türklerin köken mitlerini ele
almı tır. Onun bu çabalarının hepsi millî romantik duyu tarzı olarak da
ifade edilebilecek tarihî romantizmin bir ürünüdür. Zira Birol Emil’in de
belirtti i gibi millî romantizm bir milletin uzak, çok uzak mazisinden bugüne do ru, tarihte ve co rafyada kendi kimli ini araması, bu kimli i yapan kültür de erlerini ke fetmesi ve onların uuruna varması demektir
(2005: 2381). Millî romantik duyarlılı a sahip sanatçı da tarihî de erlerini,
mitolojiyi büyük bir ilgi, sevgi ve co kuyla de erlendirip eserlerine konu
eder.
Bir örnek olmak üzere a a ıda bazı parçaları verilecek olan “Altın
Destan” iiri, okuyucuyu Turan co rafyasında ve Türk tarihinde bir seyahate çıkarırken anlı geçmi i yâd eder:
Uygurlar uyu uk, Türkmenler aylak,
Ne kı lak sevinçli, ne güler yaylak,
rihini bir bütün olarak i leyen Ali Suavi, sa lam bilgilere sahip olmasa da gündem olu turmu tur (Kushner, 1979: 43). Ulûm’da yayımladı ı “Türk” makalesi bunun bir göstergesidir (Tanpınar, 1988: 244). Türkçülü ün nevi ahsına münhasır isimlerinden
Ahmet Vefik Pa a da, Ebulgazi Bahadır Han’ın ecere-i Türkî’sini Türkçeye aktararak
Türk tarihini uurlu bir ekilde ele almı tır. Süleyman Pa a, askerî okullar için hazırladı ı Tarih-i Âlem (1877) adlı ders kitabında Türkologların çalı malarından yararlanarak
slamiyet öncesi Türk tarihini geni bir ekilde i lemi tir. (Kushner, 1979: 43; Lewis,
1993: 345). Köprülü’ye göre, Türk tarihi ve diliyle ilgili çalı malarla “millî ruh”un
uyandırılaca ına inanan ilk uurlu isim odur (1999: 312). Türk tarihi ve dili üzerine
çalı an Necip Asım ise Leon Cahun’un eserinden faydalanarak Türk Tarihi (1899) adlı
bir kitap yayımlamı , Türklerin medeniyet tarihindeki yerini ortaya koyak istemi tir
(Ziya Gökalp, 1968: 10; Kushner, 1979: 45-51).
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Arslanlar yurdunda barınır çaylak,
Atilla, Timuçin, Gürkan nerede?
Gideyim arayım, Türkan nerede?..
Ka gar, Delhi, Pekin, stanbul, Kazan,
Bu be yerde vardı be büyük hakan,
Sarı, Kızıl, Gökhan, Akhan, Karahan
-Hepsinin üstünde parladı lhanAkhan’dan gayrisi, il… Han nerede?
Gideyim arayım, lhan nerede?.. (1976: 106)
“Nerede?” sorusunun tekrarıyla hâlde ya anan sıkıntılara bir çare
arandı ı anla ılmaktadır. air, Ka gar, Kazan, Kırım gibi Türklerin tarih
içinde yerle ti i çe itli co rafyaları; O uz Han, Attila, Karahan, Türkân,
Timuçin gibi tarihe mal olmu efsanevi ahsiyetleri iir boyunca anar. …
muhayyilede geni bir zaman ve mekân perpektifi” olu turan iir, “devrinde geli en Türkçü iirlerin adeta mitolojisini kurmu [tur]” (Kaplan,
2002: 193).
Eski Türk mitolojisini iirlerinde i leyen Gökalp, köklü bir geçmi e,
kolektif hafızada yatan derin bir kültüre yaslanan Türk millî kimli inin inası için “Ergenekon” ve “Yaratılı Destanı” gibi köken anlatılarına, “bozkurt”, “geyik” gibi mitolojik motiflerine yer vermi tir. … ırkın uzak
geçmi ini zamana ta ımak arzusunda olan Gökalp, millî kimlik uuruna
eri mi ve bunu duygu planına aktararak eserler vermi tir (Akta , 2011:
67).
Türkçe iirler kitabı ile Türklük uurunun ilk temsilcilerinden olan
Mehmet Emin de kimi iirlerinde Gökalp gibi eski Türk tarihine yönelmi tir. “Ey Türk Uyan” iirinin yanı sıra “Irkımın Türküsü” de bu bakımdan
zikredilebilecek bir örnektir:
Bu dil alageyiklerin içti i
Yakut renkli çaylar gibi arıldar;
Orhun ile Kızılırmak gibi ki
Sularında ruhlarımız pırıldar.
E iliniz ey erefler, ey anlar.
Ey ırklara altın destan yazanlar!
Biz devlerin, fillerin
Diz çöktü ü kuvvetiz;
Eski, yeni dillerin
Anlattı ı milletiz! …
…
Milletimiz her bir yalçın kayaya,
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Her sahile tu larını dikendir;
Goluva’ya ve cihangir Roma’ya
Haraç salan fatih Hunlar bizdendir (1969: 108-109).
Mehmet Emin’in bu iirinde Orhun’dan Roma’ya, Anadolu’ya uzanan Türk tarihinin izlerini sürmek mümkündür. Metin, millî kimlik ve tarih
uurunun bir göstergesidir.
Hem Mehmet Emin hem de Gökalp, Türk tarihini bir bütün olarak
ele alırken slam öncesi ve sonrası Türklü ünü birbirinden ayırmaz. Mehmet Emin’in “Selam Sana” iirinde Osman Gazi, Turan tarihinin ve Türk
hâkimiyetinin seçkin bir temsilcisi olarak selamlanır:
Sen o zaman diyordun ki:
‘Ben O uz Han neslindenim;
Bana yurdun üstündeki Herkes Tanrı emaneti;
Ben burada her bir ferdi
Mesut etmek isteyenim.’
…
Selâm sana ey sevgili Gazi Osman,
Ey gözleri Altayları nakleylen!
Selâm sana, ey devletli, ulu sultan.
Ey ba rında Orhunları sürükleyen (1969: 115, 120).
Mehmet Emin, benzeri yakla ımını “Ey Türk Uyan”, “Ordunun
Destanı” gibi iirlerinde de gösterir.
Yine Ziya Gökalp’ın “Osman Gazi Kurultayda” iiri bu bakımdan
dikkati çeker. “Me hed’e Do ru” iirinde de Kosova topraklarında yatan
Murad Hüdavendigâr tarihin içinden Türk ilinin ebedî nöbetçisi olarak milletine seslenir:
Anadolu Türk yurdudur, kar ı yaka Türk ili,
Siz asılsız türediler de ilsiniz, sizdeki
Kanlar ta ır hakanlardan kalma ‘büyük emel’i,
Ruhunuzda bugün kendi kendisini tanıyan
‘Turan benim yurdum!’ diyen birisi var:
O uz Han... (1976: 101)
Dönemin pek çok iirinde görülen bu tarihî bütünlük fikri, Türkçü
dü üncenin uzak bir geçmi saplantısıyla hareket etmedi ini de ortaya koymaktadır.
Romantik Türkçü hareketin öne çıkan bir di er ismi olan Ömer Seyfettin ise geçmi e yönelirken imdinin ve gelece in göz ardı edilemeyece i
kanaatindedir. “Mazi hya mı Edilir? ade mi?” ba lıklı yazısında da ifade
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etti i gibi geçmi e sevgi ve hürmet beslemek bir millet için gerekli olmakla
birlikte; hayatta kalmak isteyen bir millet geçmi i yeniden ya atmaya teebbüs etmemelidir. Yazar “maziyi iade etmek” dedi i bu tavrın kar ısına
“maziyi ihya etmek”i koyar. Her milliyetçinin tarihini aradı ını söyleyen
yazar maziyi ya atmanın mümkün olmadı ını bir hatıra olarak saklanması
gerekti ini vurgular:
… milliyetperverler bu maziyi yalnızca ‘ihya etmek’ emelini güderler. Maziyi iade etmek; onu ‘fiil’ hâlinde ya atmak; ‘ihya etmek’
‘hatıra’ hâlinde ya atmaktır. Birincisi irticâ, ikincisi hamiyettir. Birincisi milletimizi, milliyetimizi mahv… ikincisi îlâ eder (2018: 507).

Ömer Seyfettin’in tarihe yönelik bu uurlu yakla ımı, eserlerinden
de yansır. Geçmi e, andaki sıkıntıları gidermek için dönmek ve kolektif
hafızada ya ayan kahramanları idealle tirerek sunmak hikâyelerinde oldu u kadar iirlerinde de görülen bir özelliktir.
Mehmet Emin’in yukarıda alıntılanan iirinde de geçen “beyitsiz
ehname” ifadesi, dönem edebiyatçılarını, Türklerin tarihini anlatan büyük
bir destandan mahrum oldu umuz görü ünde birle tirmi tir.6 Ziya Gökalp,
Ömer Seyfettin gibi Türkçü airler, bu eksikli i gidermek amacıyla destanî
iirler kaleme almı tır. Ömer Seyfettin de bu amaçla “Köro lu Kimdi?
Millî Bir Destanın Dibacesi” adlı iiri yazmı tır.7 Tamamlayamadı ı bu
eserinde air, Köro lu’nun bir e kıya figürü olarak tanınmasına ra men
eski Türk tarihinin millî kimli i ya atan bir kahramanı oldu unu vurgular.
Türklerin Çinlilere esir olduktan sonra verdikleri ba ımsızlık mücadelesinin öncüsü olan Köro lu’nu i ledi i bu metni Ömer Seyfettin, genç airlere
ithaf eder. (Polat, 2014: 189; Duymaz, 2009: 418) Bu destanî iir boyunca
Türklük uurunun dile getirildi i, kolektif hafızada yer alan ahsiyetlerle
tarih uurunun uyandırılmaya çalı ıldı ı görülür. air, “Yeni Gün” iirinde
Ergenekon’dan çıkı ı dillendirirken, “Kırk Kız” adlı iirinde de Kırgızların
ortaya çıkı ını ele almı tır.
6

7

Bu fikri ta ıyan isimlerden biri de Yahya Kemal’dir. O da Türklerin tarihi bir destan
niteli inde ya adı ı hâlde bir Firdevsî gibi iire dökemedi ini dü ünür. air bunu,
Türk’ün son zamanlara kadar anlı tarihini hasretle yâd edecek bir esârete dü meyi ine
ba lar (Beyatlı, 1977: 118). air, Londra’da bulundu u yıllarda bir Türk destanı yazmaya çalı tı ını hatıralarında anlatır (1973: 103-104).
Ömer Seyfettin’in tarihî romantizm anlayı ını “Kaç Yerinden” adlı hikâyesinin figürlerinden biri aracılı ıyla ö renmek mümkündür: Sanatkâr hâl içinde mefkûresini
olanca heyecanıyla duyamayınca romantik maziye döner. Orada ezeli efsanelerini yaayan binlerce tayf vardır. Bu tayflara tarihin hayalinde renkler, ekiller verir. Onlara
meftun olur. Destanlarını terennüm eder… Mazide bugünkü medeniyetin, maddiyatın
söndürdü ü nurlar vardır. Do ruluk, sadakat, vefa, fazilet, kerem, efkat, muhabbet,
a k var. Hayatın hakiki manası olan mefkûre var (2015: 514-515).
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Genç Kalemler dergisi etrafında geli en Türkçü dü ünceyle birlikte,
edebî ürünler aracılı ıyla millî tarih uurunun uyanması sa lanmı tır.
Özellikle manzum metinlerle vurgulanan Türk kimli i Ziya Gökalp, Ömer
Seyfettin, Mehmet Emin gibi airlerin eserlerinde ideolojik bir kuvvet kazanmı tır. Bunların dı ındaki eserlerde eski Türk tarihinin telmih niteliinde kaldı ı söylenebilir (Tural, 1978: 269).
Millî edebiyat devresinde tarihe yönelik romantik bakı ın özgül bir
temsilcisi de Yahya Kemal’dir. Türkçü-Turancı görü e kar ı daha sınırlı
bir co rafya ve tarih anlayı ı onun dü üncelerine kaynaklık eder. Malazgirt
Zaferi öncesini “kable’t-tarih” olarak gören ve Türklü ün Anadolu co rafyasında yeni bir olu um sergiledi ini savunan Anadolucu yakla ım bu düüncenin esasını olu turur.
Yahya Kemal, 1071’den sonra Anadolu’da hayat bulan yeni Türklü ün izini “Alp Aslan’ın Ruhuna Gazel” isimli iirinde sürer. Malazgirt
Zaferi’yle Anadolu’nun kapısını Türklere açan bu Türk hakanını yüceltir:
klîm-i Rûm’u tuttu cihangîr savleti
Târîh o i de gördü nedir îr savleti
…
Ey anlı cedd-i ekberimiz âb-ı tîgınin
Bî-hadd imi güne gibi tenvir savleti (1985: 45-46)
Bu dü ünceyi yazılarında da sıklıkla dile getiren Yahya Kemal’in
iirlerinde asıl olarak Osmanlı asırlarını i ledi i görülür. 1919’da yayımladı ı “Akıncılar” ba lıklı iirinde fetih pe inde ko an cedleriyle özde lik
kuran air, i gal stanbul’unda geçmi in anlı hatıralarıyla ferahlamak ister:
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi endik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi ‘ lerle!’
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
…
Cennette bu gün gülleri açmı görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde (1974: 22-23).
Maziyi kahramanlar üzerinden canlandıran bu gibi iirlerin yanı sıra
millî hayatın geçmi te kalan manevî taraflarına duyulan özlemi dile getiren
iirleriyle Yahya Kemal, Millî Edebiyat döneminde oldu u gibi Cumhuriyet’ten sonra da tarihî romantizmi ya atan bir isim olmu tur. Tanpınar,
onun bu özelli ine de inirken unları söyler:
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Tanzimat’tan beri itiyat edindi imiz görü tarzı bizi kendi tarihimizden uzakla tırmı yahut bizi ona hiçbir eyi lâyıkıyla göremeyece imiz bir gözle bakmaya alı tırmı tı. Belki tarihi her
zamandan fazla - yani hiçe nisbetle biraz fazla- biliyorduk. Fakat
‘historicite’ denen eyi, tarihîli i, fert için oldu u kadar millî hayat
için de çok lüzumlu ve zarurî olan ve hepimizi bir a acın kökleri gibi
asırların içinden do ru besleyen dü ünceyi kaybetmi tik.[…]
Yahya Kemal’in asıl büyük rolü burada oldu. nkâr veya her
eyi oldu u gibi kabul arasında sallanan ve sonunda kendi tereddüdünden do an bu davranı ı, bütün bir beyhude gidip geli i asıl hayatî fonksiyonu zanneden bu vaziyete o son verdi (2007: 24-25).
Yahya Kemal, “Biz kimiz?” sorusuna Türk tarihinin bin yıllık çerçevesi içinde cevap arayan bir airdir. O, geçmi i nostaljik bir bakı la ele
alırken Anadolu tecrübesinin dönü türdü ü Türk kimli ini imdinin artları içinde bulmak ister. Tarihin ve co rafyanın bir sentezi olan “millî
ruh”u görmeye çalı ır. Tarihi “imtidad” kavramı etrafında de erlendiren
air, buradan hareketle geçmi i, imdiyi ve gelece i tarihî akı ın bir parçası
olarak görür. Tarihte devamlılı ın esas oldu unu dü ünen Yahya Kemal,
tamamlanmaları uzun yılları bulan iirleriyle tarihî romantizmin özgün örneklerini vermi tir.8
Osmanlı Devleti’nin ayrılıkçı hareketler neticesinde parçalandı ını
görüp tarihe bir çıkı yolu bulmak kaygısıyla yönelen isimlerden biri de
Mehmet Âkif’tir.
Vîrânelerin yasçısı bayku lara döndüm,
Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu.
Gül devrini bilseydim onun, bülbül olurdum;
Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu? (1963: 530).
mısralarıyla dile getirdi i geçmi özlemi, millî romantik tavrın bir ifadesi
olarak okunmalıdır. Zira millî romantizm, ihti amlı mazi ile peri an bugün
arasındaki tezatın do urdu u bir duyu tarzıdır. iirde bayku ve bülbül
kelimeleri üzerinden kurulan kar ıtlık bunu gösterir. Millî romantik bir bakı la tarihe yönelen air, ya anan kimlik krizini a maya çalı ır (Emil, 2005:
2385).
Bu mazi i tiyakını maziperestlikle karı tırmamak da gerekir. Döneminin di er pek çok ismi gibi Mehmet Âkif de nice emekle, kanla vatan
8

Ço u Cumhuriyet sonrasında yayımlanan bu iirlerden “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”, “Mohaç Türküsü”, “Itrî”, “Hayâl ehir”, Koca Mustâpa a” gibileri ilk akla gelenlerdir. Bunlarda millî hayatın olu umu, geçmi le halin birli i dile getirilir. Tarihin
anlı dönemleri aracılı ıyla millî kimli e dair bir uur olu turmak istenir.
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hâline getirilmi toprakların da ılması kar ısında aya ını sa lam basabilece i bir zemin arar. air, “Bülbül” ba lıklı iirinde Bursa’nın i gali üzerine
dü tü ü derin üzüntüyü ifade eder. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın de il mâtem! derken feryadını duyuran air, Salâhaddîn-i Eyyûbî'’yi,
Fatih’i, Osman ve Orhan Gazi’yi anarken slam tarihini ve Osmanlı’nın
kurulu asırlarını birlikte de erlendirir:
Hayâlimden geçerken imdi, fikrim herc ü merc oldu,
Salâhaddîn-i Eyyûbî'lerin9, Fâtih’lerin yurdu.
Ne zillettir ki: nâkûs inlesin beyninde Osmân’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!
Ne hicrandır ki: en evketli bir mâzi serâp olsun;
O kudretler, o satvetler harâp olsun, türâp olsun!
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân'ın;
enâatlerle çi nensin muazzam Kabri Orhân’ın! (1963: 474).
Hâlin içinde bulundu u peri anlıkla maziyi kıyaslayan Âkif, Osmanlı tarihinin yüksek ahsiyetlerini ba ka pek çok manzumesinde hasretle
anar. Âkif’in iirlerinde slam tarihinin seçkin simaları da i lenir. Asrın idrakine slam’ı söyletmek ve Kur’an’ın rehberli inde yeni bir toplumsal hayat ekillendirmek isteyen air “Kocakarı ile Ömer”, “Dirvas” gibi
iirlerinde slam tarihinden dersler çıkarır.
Âkif, 1926’da yayımladı ı “Âsım”da yine geçmi le bugünü kıyaslayacaktır: Yurdu ba tanba a viraneye dönmü Türk’ün/ Dünkü en âtır
ocaklar yatıyor yerde bugün/…/ Nerde Ertu rul’u koynunda büyütmü
obalar?/ Hani Osman gibi, Orhan gibi gürbüz babalar?/ Hani bir anlı
Süleyman Pa a? Bir kanlı Selîm?/ Ah bir Yıldırım olsun göremezsin ne
elîm! (1963: 449) Osmanlı tarihinin parlak devirlerini sayan air, “Âsım”la
yeni bir insan tipi çizmek ister. Bu insanın tarihî de erlere hizmetkâr,
azimli çalı kan, zamanın getirdi i yeniliklere açık, dünyevî, gelece i hazırlamaya gayret sarf eden, kanunlara saygılı, kendi millî geçmi inden ve
tarihî de erlerinden güç alan biri oldu u açıktır (Akta , 2011: 89). Âkif’in
“Asım” karakteri üzerinden somutla tırmaya çalı tı ı bu ideal insan tipi,
airin geçmi e saplanıp kalmadı ını, geçmi in zengin mirasından yararlanarak gelece i in a etmek istedi ini ortaya koymaktadır.

9

Muallim Naci’nin de bu slam kahramanı için kaleme aldı ı bir iiri vardır. Yadigâr-ı
Naci (1314) adlı eserde yer alan “Selahaddin-i Eyyûbî” adlı iirde cesur hükümdar övülür: Ti ınla kazandın ebedî a a-i ber-nâm/ Millet sana der ha re kadar hâmî-i slâm
(1314: 46). Naci’in bir de Endülüs Emevî komutanlarından Musa bin Ebu’l-Gazan’ı
hikâye etti i Musa bin Ebu’l-Gazan yahut Hamiyet (1298) isimli bir tarihî manzumesi
oldu unu belirtmek gerekir.
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Sonuç
Tarih, eski dönemlere, bizden önce ya ayan topluluklara ve medeniyetlere dair ara tırmalar yapan bir bilim olarak ele tirel dü ünceye kaynaklık etmi tir. Bununla birlikte tarihi sadece bir bilim olmaktan çıkaran
ey, kolektif hafızayla kurdu u ili kidir. Bir toplumu kökleriyle birbirine
ba layan ve kolektif uuru diri tutan bu tarih anlayı ı romantik bir karakter
ta ır. Özellikle milletler ve milliyetçilikler ça ı olan 19. yüzyılda geli en
romantik tarih uuru, millî hayatı ekillendiren ruhî kuvvetlerin ara tırılmasını sa lamı , tarihi millî kimli in in ası veya ihyası için bir ba vuru
kayna ı hâline getirmi tir.
Millî bir karaktere sahip olmanın artlarından biri olan tarih uuru,
Batı’da ve Batı dı ı milliyetçi hareketlerde 19. yüzyıl itibariyle köklere dönü ü mecbur kılmı tır. Geçmi ini ara tıran milletler, bir köken belirleme
arzusuyla kolektif hafızanın derinliklerinde yer alan efsane ve mitoslara
ba vurmu tur. skoçların Ossian’ı, Almanlar’ın Niebelungen’i, Finlilerin
Kalavela’sı bu bakımdan öncü niteli i ta ıyan anlatılardır. Bu metinlerin
etkisi, kendi millî sınırlarının dı ına ta mı ve dünya çapında ilgi uyandırdıkları görülmü tür. Bu ve benzeri köken anlatılarıyla milletler, tarih denizinde savrulmalarını önleyecek bir çıpa buldukları gibi, ezelden ebede
devam edecek olan varlıklarını da emniyet altına almı tır.
Tarihin romantikle tirilmesi milliyetçilik hareketleriyle sarsılan Osmanlı Devleti’nde aydınlar ve edebiyatçılar vasıtasıyla gerçekle mi tir. Alman ve Fransız Romantizmlerinin etkisiyle oldu u kadar güncel
meselelerin de Osmanlı aydınını kar ı kar ıya bıraktı ı kimlik sorunu, tarihte bir dayanak noktası aramayı zaruri kılmı tır.
Devletin kurtarılması için çareler arayan Osmanlı aydınları için öncelikli hedef parçalanmayı önlemek oldu u için Osmanlıcılık fikri geli tirilmi ve Osmanlı tarihinin kurulu ve yükseli devrileri romantik bir
bakı la ele alınmı tır. Namık Kemal’in çalı malarıyla edebiyatın da gündemine giren Osmanlıcı tarih anlayı ı etrafında, kudretli padi ahların ve
devlet adamlarının konu edildi i pek çok iir yazılmı tır.
Özellikle II. Abdülhamit döneminde kültür alanında kendini gösteren Türkçülük ise tarihi yeni bir kimlik uuruyla ele almayı gerektirmi tir.
Avrupalı Türkologların ara tırmalarından faydalanan dönem aydınları
Türk kimli inin tarihteki derin köklerini ke fetmi tir. II. Me rutiyet’ten ve
Balkan Harbi faciasından sonra siyasî olarak da güç kazanan Türkçü düünceye mensup Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Mehmet Emin gibi isimler iirlerinde Türk tarihinin slam öncesi ça larına ve uzak co rafyasına
dek uzanırken, Yahya Kemal Anadolu’da hayat bulan Türklü ü ve Osmanlı asırlarını dile getirmi tir. Dönem içinde slamcı dü ünceyi hemen

185
TÜBAR XLVII / 2020-Bahar / Tarihi Romantizm Kavramı…

tek ba ına temsil eden Mehmet Âkif de Osmanlı Devleti’nin kurulu ve
yükseli devirleriyle birlikte slam tarihinin seçkin sahnelerini eserlerine
ta ımı tır.
Bu dönemde tarih uuruyla hareket eden edebiyatçıların ortaya koydu u metinlerde tarihin romantik bir bakı la i lendi i, milletin tarihinde
yer etmi efsanevî ki ilerin kahramanlıklarının yüceltildi i görülür. Burada
amaç, geçmi ten ders çıkararak milletin gelece ini in a etmektir. mparatorlu un uzun 19. yüzyılı boyunca ya anan a ır yenilgiler, toprak kayıpları
Türk aydınını yeni bir uur seviyesine ula tırmı tır. Tarihî romantizm, diyece imiz bu uur sayesinde Türklü ünü yeni ba tan ke feden aydınlar ve
edebiyatçılar tarihi nesnel bir bilgi olmanın yanı sıra edebî eserin de malzemesi kılmı tır.
Bu bakımdan yer yer ideolojik bir çehre kazanan iirlerle vatan ve
millet sevgisi uyandırılmak istenmi tir. Edebî eserlere yansıyan yönüyle
tarih, millî gurur ve uuru beslemi tir. Millî tarihin birer parçası olan anlı
ve felaketli hatıraların i lendi i eserler sayesinde Türklü ün sembol isimleri tanıtılmı , bu vesileyle ideal Türk kimli inin çerçevesi çizilmi tir.
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