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A.H.TANPINAR'DA
"ŞEHiR" D0Ş0NCESI
.
.
"BEŞ ŞEHİR;'DE KO~YA

.

.

Cumhuriyet devri
. .Türk .Edebiyatının ,mümtaz
.

pınar, eşsiz

sanatkar :ruhu ile

nesir eserlerinde

yü~ldiği

.

şiir sanatında eriştiği

siması
..

Ahmet. Hamdi Tan.
derin perspektif ve bllhassa

ardından

edebf, fikrt formasyonla,

gelen

k~şaklara

.

kuvv~tle tesir ·etmlş mühim bir şahsiye~ir{1 ).
.
.
.
Çağdaştan arasında, kültür
ve
edebiyat
tarihçisi
yönü
ile
ayn
bir prestije
.
.
.
.
sahip olan

A.H.Tanpınar,

bir şair, hikaye ve roman yazarı olmakla bi~l_ikte, ede-

biyatımıza ~rtistik ~esrin mühim birer 'örneğini teşldl eden . denemeler ·de· ka~
· zandtrmıştır. "Antalyalı ·Genç · Kiza Mektup''ta şiir · estetiğini "rüy~" ve
: "~usll(i"

keÜmeleıi

etrafmd~ toplayan

Tanpınar';n· denemeleri

ve

~a~ diğer

nesir ·eserleri~i bu:_çerçevede değerlendirmek mümkündür.(2) ·O_'nun .· şırti üze-,·
.

. rindeki en büyük te:5ir, bizde Ahm_
et

Haşim

.

ve Yahya Kemal'den gelir. ·qenç-

. liginde Haşlm'ln· ;,Şllr-1 İ<amer"lerinl okuyan Tanpınar, üniversite de öğrencisi,
sonra yakın
dostu olduğu
.

Yahya Kemal'den
büyük ölçüde
etkll~nir. Ve b~nu;·
..
.
.

.

"Yahya Ke~'ln ilzeilmd~kl ·asıl .tesiri şllı1erindekl mflkemmellye_t·
. fikri De ·d~ gijı;elllğldlr•. Dilin kapısını b~e o açtı. (••• ) Hakikatte ~stetlğlmlz
.

a>'"dır. Yalnız mUlet ve.

tarih hakkınd~ flklrl~rlmde_ bu büyilk adamın
.
. .
mutlak denecek tesiri .vardır. · Beş Şehir adlı kitabım onun açtığı düşünce
.

· yolundadır."(~) · ·
sözleriyle ffa~e eder. Yahya Kema( tarihimize dair
lemlştl.

e~ güzel şiirleri söy- ·

''Bursa'da '. Zaman" şairinin tarihe alt göıi.lş ve ~üşünceleri daha . çok

nesir ese~lerinde ifadesini

bulmuştur.

(·) S:Ü. fen-Edebiyat Fak. Türk 0111 ve Edebiyatı ~ölOmO.

( 1) Hayatı ve.eserleri hakkında gt;nlş bllgl. için bkı... Ömer Faruk Ako·n. "Ahmet Hamdi Tanpınar, Hayatı ve Yazı
. lannın Blbllyog~~ı', TOık.İ>lll ve EdeblyAtı Deııtsı. xıı.c., 31 Arah_k 1962, s.2-32.
(2) Bu mektup için bkz. Kaplan, M .• TMpınar'ın Şiir Dtlnya.sı: İst.1963, s.174-179

.

(3) Aynı mektup, s. 176·

'
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· Tanpınar'ın- Tarih Düşüncesi.

- · 1932
yılına kadar, kendi ifadesiyle, "çok c.eDiblr Garpçı" olan Tanpınar,
.
.
bu devreye-i\it Hklrlerlnl ·kısa _
s ürede değlştlrlr(4) . Fikrf gelişimini göstermesi ba.

kımından hayli.mühim olan bu değişlkllğl şöyle.dlle getiriyor:

;, ı 932'den ·sonra kendim Jçın tetsir ettıgtm

.

bir Şark'ta y~dım. Asıl .

y~a _lkllinlmlzlıİ biyl~sl bir _lkll~ ola~ğına ln~ıyorµ~. Beş Şehir ve
Huzur bu t~rldbln ara,tırmalandır. Yazacağım öbür .eseıteıtıi, de .çekirdeği. . .
· budur~"(S)
. Şüphesiz, bu ildim değiştirişte.

Yahya · Kemal.'in . tarihle ilgili· · dü- ·

_şüncelerinin -büyük payı olmuştur. · öğrenci~lne göre Yahya Kemal;
· ......tarihte ve sanatta, zaman ve mekan içine ancak bir ~m küçük
teferruatla.
. yeıteşlleblle~jlnl
'

lpllly~rdıi. H~
gitmeden.
. ·· fazla araştırmaya
.

eldeki·. kaynaklan iyi yoklamakla elde edllen bir· bllgl dahi bu işe kafiydi.
Elverir
ki. bu. bllsl sahih o~sun·ve onu
muhayyUemlze
mal ederek yaşayaİım.-.
.
.
'

'

•.

'

· . Yahya Keinal, · bugOn~O manasıyla ihlstorlclte'nln ehemmiyetini mcızl k~- ·
.
·.
,_ısında ruhi esa~te dQşmeden bizde tık idrak ed.e ndi."{6)
· ·· · ·.
: . Hlstoriclte'nln önemi kavrayış, Tanpİnafı, medeniyet ve· kültürümüzü, .

lnsanı~ıZJ· bu' ba~ş. açısiyla- değerlendJ~eye yönİendfrecektir. ·Bu-bir ba:- ·
kıma · tarihle hesaplaşma
isteğidir.
Nitekim · bu · düşüncesini. Beş Şehir
'
.
.

·hatta

. Önsöz'ünde; "Sade mUlet ve cemiyetlerin dejll~ şahsiyetin. de asd mana .v~ .

h.ilvlyetlnl, çekl.r dejlni. taıthlllk ·d~nen .şeyin . y~ğı

dOştinOIDrse •• ~ · Mazı

..

d"'1ma .mevcuttur. K~ndlmlz olarak

yaşayabilmek,

için,· onunla· her an _h e-

-~laşmaya ·~ıecbİİ'nİz." suretinde ifade ~decektir. İşte. bu yüzden Beş . Şehir,

".çetin bir ~onuşma."dır.

Bu

'

· '

'

ne'reye

konuşmayı , "Blz neydik, neytz,'

gl-

·.diyoruz?" sorularına indiren .Tanpınar, cevaplannı Anadoluyu dolduran Selçu~. :
eserlerini dolaşırken, Süleymarılye'nln kubbesi altında küçüldüğünü his.:.
sederken,. Bursa manı.araJaı:ında yalnızlığını avuturken;·divanlannımızı dolduran ..
kervan seslerine kaf!şmış
su ~sterinin
Itrl'nln. Dede Efendl'nin ·mu- ·
.
.
. _gurbetin!,
.

.

'

.

'

· · sıklsiili dinlerken f?ulduğunu ka~dedei'.

Beş Şehir y~rının tarih düşüncesi, elbette, yalnız "mazlye ·duyulan
0

· hastet~ın·· bir .ifad~sl değJldlr.

O ;. tarihi

değerlendiriş tarzı ve bu konudaki fi-

(4) ~u hususta bk.L AkUn, ô .F•• y_
....ı,m~. s.9-1 t
· ·(5) Vmk~Nr.377. 1 Aralık 1~51 , s.7-; Al<Un, s.11 'den naklen. ·
· (6) YAiıya Kemal, 2. bas., Dergah Yay., 1st. 1982,_s.27 ·
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kirlerinde daha çok "dev"amlıl~k'; . prensibinin peşindedir. "Köksüz ş~yler
dalriıa

yüzer, dalma beyhude yere 'J>lr karJt sahll arar"· diyen Tanpinar'a

göre: "Milli hayat devam.dır. Devam ederek değişmek, değişerek devam et....
. mektlr.';(7) Bizim;

değişmek uğruna Tanz.Imat'ta~ sonra kay~ettiğlml~ ·bu

"de-·

vamlılık" ve "bütjiıİIUk" fikridir. Hay_~tımızdaki bu devamsızlığın . altında bir '

zihniyet .vf; iç i~san buhra~ı yatmaktadır. Bunun en mühim sebebi ise, bir me-·.
deniyetten diğerine geçiş sürecinde yaşanılan "lklllk"tir. Tanp'ınar, ''Medeniyet
Değlştlnnesl

ve İç İnsan"{8) makalesinde, cemiyeti bölenve sonra.ferdin içine

yerleşen lkillk,yüzünden, bu değişime ne ·mukavemet gösterebildiğimizi ne de'

ona tamamiyle teslim olabildiğimizi S.Ôyleyerek, eski insanımızın birbirinin de-·.
· vamı oluşu 'üzerinde durur.

Bu devamlılığı

tekrar sağlamak ve mazideki di-

namizmi yeniden canlandırmak mü~kün müdür? Tanpınar, bu· sorunun

ce-·

vabını "Asıl Kaymık"(9) adlı yazısında veriyor: Bizim için ne maziyi sevmek ne
Batı'yı tanımak

ve on~ hayran

olı:nak yeterli değlldlr.

Mazi

geçmiş

blr zamandır,

i;e bugün bile değiliz,. yannız. Bizim için asıl gere~li olan, yeni hayat şe-.

biz

kilileri yaratm~ktır. Doğu ve Batı, realitelerimizln arasında yer alan iki. kaynaktır;
kendimize mahsus bir hayatı ve terkibi yaratmaya davet ederler. ~u ise, üçüncü
bir kaynağa, memleket realitesine gi~int:kle rnüm~On olablllr.

.

Şehir Düşüncesi

A.H. Tanpınar'ın devamlılık pre~sibi aradığı kav~amir,\rdan biri de

"şehlr"dir. Şehirlerin tarihi ve kültürel hüviy~ti ve mimar'i eserleri O'nun sürekli .
ilgilendiği konulardan biti olmuştur. Medeniyeti, :"detin bir maziden gelen (•••)
.

bir kültür
yığılması, bir kültür topJanması" olarak tarif ederken,
.
.
başın?a şehir

ve mimar1 eserlerin

geldiğini

.
bu· yığılmanın

ifade eder. Çünkü nesilleri

asıl ·ter-

biye eden onlardır.{10)
Beş Şehlr'in yayınlanmasından . sonra, ·İstanbul Radyosu için kaleme aldığı "Şehir" ( 11) adını taşıyan konuşması,

bu kavram· ~tranndaki · düşüncelerine

açıklık kazandırması dolay_ısıyla dikkat ·çekicidir. s·u konuşmada Tanpınar; sevdiği

ve fikirlerini i_
l gi çekici bulduğu bir arkadaşı ile Yıldıı Parkı' nda -gezintiye çı..:

karlar. Sohbetin konusu, sanat mesel~lerinde en güç davamızın hangisi olc1ı

Yahya Ke~. s.20

{8) YaşAdığım Gibi, (Haz.Dr.Birol Emll), Dergah Yay .• lst.1970, s.24-30.
(9)

a.e., s.3 t -35

( t O) 'İbrahim Paşa Sarayı Meselesi". ~e •• s. t 8 t .
{11) Tanpınar'm ölümü Oıerfne gerçekleşmeyen bu konuşma, daha sonra Varlık Dergisi {Nr.568)'nde yayınlanmıştır. ·ekz. Y~ıjım Gibi, s. 187-194.
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.
.
duğudur. Bu dost bilyük bir ihtimalle yazarın kendisidir. Tanpınar'ın dostunun
söyledikleri,
gerçekte kendisinden. beklediğimiz
düşüncelerdir.
(Nitekim, res.
.
.
.
torasyona taraftar olan bu dost, Konya'daki Sultan . Hanı:nı,· bü zahmete .değeç:ek ·
~

bir eser olarak gösterir. Tanpınar, Beş'Şehlr.'iri K(?nya böÜ.irnünde. A.Keykuhad
devri: mimarisini anlatırken bu hanın "tam bir tamiri"ııi istemişti. <s.88>) Sanattaki en güç

davamız, şiir cieğlldır. Esasında mima~ımiz bir çıkmaza gırmıştır.'

Bizim şehir fikrini kaybettiğimizde ısrarlı olan b.u dosta göre, şehir, . bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir hayatt.ır. Mimari bu ha."'."
·yatin büyük üslubunu yapar. Dünya yeni bir mimari üslup peşindedir. Yeni .mal~

·.ieme ve yeni h.ayat şekillerinin sebep olduğu kıi:z:, şehirleri

ve mimari eserleri

de. etkilemiştir. lle~iye hamlenin yanında, o nisbette bir mukavemetin de yeri .
olmalıdır; çünkü yeni teklifleri o sıralar ve seçer. işte kaybettiğimiz .asıl bu mu- ·

kavemet fikridir. Şehirler,· adeta ne eskiye ne de yeniye dirençsizliğin bir sah-·
nesi olmuştur. Tanpmar'ın dostu sözlerini şöyle tamamlar: "-Blllr misin .ki, bl.z

. şe.hrln sahibi değiliz. ··S adece· içinde otunıyoiuz. Devletin ve beledlyenln

misafiri glb~•••"
"Beş Şehlr"de Konya
A.H.Tanpınar, .üstadı

blyatın~a

:Vahya K~mal'e ithaf

ettiği Beş Şehlr'i Ttiı1<

Ede~

Cereyanlar( 12) makalesinde:. ".-•• bugünkü meseleler ara.'iında mazi .

ile kaynaşma ~rel~~ ara(yan)" bir." deneme" olarak değerl~ndirir. Eseri

mey'.'

· dana .~ etlren yazılar. önce Ülkü mecmuasında yayınlanmıştır: Tanpınar, ilk·olarak kaleme a·ıdığı "Bursa'da Zaman ve Hülya S.aatlerl " (Nr.i, 1941)'ni, "An' kara'.' · {Nr.23, 1942), "Erzurum" (Nr.67, 1.944). ve 0.lstanbul" (nr.92,93:94,.
1945)

ile devam ettirir ve b~nlara . "Konya'.'nın ilavesiyle Beş Şehir,· 1946 yılında

kitap halil)de yayınlanır(13).
Eserin asıl konusunu, "h~yatımızda kaybolan şeylerin ardından du- .

yulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyak" şeklinde ifade eden Tanpınar,
bu iki duyguyu ''$evgl" kelimesinde birleştirir ve b~ sevginin kendisine çerçeve
olarak seçtiği şehirleri ''hayatının tesadüfleri" olarak kabul eder. . :
· Yine önsöz'de ifadesini bulduğu oıere, eserin l.kinci · baskısında Selçuklu
devrine doğru bir genişletme yapmak ihtiyacı duymuştur. Tanpınar, bunun sebebini

şöyle

izah .ediyor:

( 12) Edebiyat. Üzerine

Mak.ıleler, (Haz.. Zeynep· Kemıan),
2. Bas.. .1st. ı 977,
.
. s. t, ı 2

.

.

· ( 13) incelememiz.de: eser1n ıooo Temel f..ser Serisi •. ist.1969'da çıkan baskısı kullanılmıştır. Parantez. lçlnde verilen sayfa numaralan bu baskıya aittir.

ı

ı

.
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•

•

'

"TarlhçUerlmlx ~lçuk l~e Osman•• arasındaki farkı, bir hanedan ·de~ ·.
ğlşmeslnde · g6nnekte fazla ısrar eder . gibidirler•. Biz ise bu · farkJn mu-- .
aşeretten iisluba, insan ve\zevke kadar deıtnleştlğlİıe İnaniyonız. Selçukla •
Osm~h, biri öbilrüiıf;le ~ çok ~evam eden iki ayn alem, yahut da~ iyisi,
büyiik minasınd~ iki a~ üsluptur. ~enlş -Rumeli coğrafya.sın• ve Akde·nıx
terbiyesini de .içine alan_bir terkip ·otan Osmanlı'yı bizim röiıesansımız- sa- .
yabUl.rli. Biz bugün . Selçiİk'u; geçen
başlannda .Avrupa'nin
Gotik
ve
.
.
R~mcn sanatlannı ·yeniden_- keşfetmesi gibi _keşfe~lş· buliın_uyonız. Onu
görebUmemb:. . için Osmanlı'nın
içinden
çıkmamız . lizım .gellyordu. Selçuk
.
.
"
es~rlertnln bugünkü harap .durumunda, iktisadi b~hranlar kadar ~u mühim ·.
zev~ -aynlığınııJ, l~ten_kopm~ıp da bir payı olsa gerekti~~"

.asrm

~

.

.

A.H.Tanpınar, · yazılarında çoğu zaman,

"iç alem medeniyeti", "iç

·~san" .gibi -ken,q i. teklif ettiği kavramları kullanır. . Bunİardan biri de "Tilıt< ·~ .

dünyası"dır~ Konya'mn
Beş Şehlr'e dahli
edilmesinde, Anadolu ·Selçuklulannın
.
.
. .
\

başkent_l olmasır:ıın yanısıra, Türk iç dünyasının merkezlerlnqen biri hüviyetine

sahip bulumnaşının rolü vardır; Malazgirt Savaşı ile .istanbul'un Fethi ara~ınqakl
zaman içinde, iç dü~yamızın merkezleri olar~k Konya, Bur~ ve

Ankara'yı ıiab_ul

eden ,:-anpınar'a göre; "BOyilk ~asında ilk. hareket Konya'da Mevlina He

baş~. fakat Selçuk .bnparatoıtuğu•ıiun sonu ile bu tol b~ınlş gibidir•. (•••)
-Mevlevilik sadece _bir .zevk ve ,ıı_r kaynagı gibi kalır•. a.._ ocak .~ütün tari.h

:b~yunca hayatı besl~r; fakat doğrudan doğruya teslıt ·g~riHmez."(14}
.
.
Esere üçüncü sırada g_\reıı Konya'ya yazann, ilk kez büyük seferberlik sı~

-rasın~a _geldiğini': ''1916 YA:!-

sonu idi. Hükümet M~ydanı'ıiın arkası~da o
k~çO~. kerpiç.duvarlan. beyaz kireçle_badanalanmış, genişçe eyvanı bütün
sonbah~ gün~şlnS ·alan ·evlerden birinde. ot~~o~~k. "· (s. 103) ~özlerinden
anlıyoruz. 1923 yılında Edebiyat Fakültesl'nden mezun olan Tanpınar, Erzurum

Llsesl'ne tAyin edilir. Bfr buçuk yıl sonra Konya Lisesi'ndedir. Konya'ya bu ikinci

.

'

. gelişine· ait hatıraları.nı yine Beş Şe~lr'çte ifAde edecektir.
.

.

Tanpın_ar, . L<onya'yı b~ş bölümde ele alır. İlkin şehrin coğrafyası . ile ~l~ili ·
.

.

intibalardan Selçuki~. tarihine. uzanan bir giriş yapılır. O~ Asya'dan Anadolu'ya .
uzanan bir: kültürün deyamı olan Konya, i\de~ "bozkınn _tam _ çocuju''. du~. çöı

ierde olduğu gibi, "esr~Jlı bir güı:e_lllk" ve "serap vehmi" ile insanı karşılayan,
_ dışarıdan gizli, içeriden kıskanç bu şehrl yakalamak için,
11e· inevslmlerlne
iyice kanşmak" ve "yeıtr hayatın içinden ·gitmek" IAzımdır. Tıpkı Mevlevn,k

"sut

(14) 'Bursa·nın Daveti', Ya.şactıiım Gbl. s.204.
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.

gibi şehir de, bir kabul ediliş ve alışmayı , Tanpınar'ın .kullandığı kelime ile, bir
;

•

•

1

•

•

•

. n:evi "lnttlatlon" ister ye ·bµ alışma tamamlandıktan ~onra mAzlsini açar. Bu

mazı,· .';kınlan ve altın kabzalan mücevheıteıfe süslü, çellklerl~de ayetler ve .
1

•

Şehname beyitleri yazılı, ağır,

.e ski zaman kılıçlanna benzeyen bir yığın hü-

kümdar ve vezir ismi" (s. 7Z) il~ doludur: Yazarın kimi zaman başvurduğu bir

tarz olan iç konuşma
ile, bu şehirde yaşamış, yeni · .vatanı
fetheden ve
burada
.
.
...
.
.
yeni bir dilin doğmasını ~ğlayan padişahları tanırız. 1. · ve il. Kılıç Arslan, ,Gıyaseddin. Keyhü~rev,
. .

İzzeddin ·Keykavus ve

Alaaddin Keykubad,
mücadeleleri
.
.

ve talihleri ·ile bu konuşmacİadırlar. Tanpınar·; bir "büyük portreler galierlsl"
.

.

(s.74)ni andıran Selçuklu tarihinde, özellikle Alaaddin Keykubad'ın çehresi üzerinde durur. Bu galeride hükümdarların yanında pek çok vezir, teşrifatçı, çaş- ·
niglrbaşı,

E.m ir

emlrülümera ve candar yer · alır: Sadeddin Köpek, Seyfeddin Ayba,.

Mübaıizeddin, Celaleddin Karatay, Sahip Ata, Şemseddin lsfahant, MO-

inüddin Pervane bunla.rdan birkaçıdır. İşte ' bu . portreler arasinda Keykubad'ın
çehresi bir· "hatt-ı bAiau gib.l yükselir.

"iki ·asır e~ellnden fatlh'I ve hatta Cem

Sultan'ı müjdeleyen" bu hükümdar, "bir ıiıcdenlyettn klulk emnuzed ola-

rak yaratılmış

insanlardandır. "

(s.75)

. Daha sonraki bölümde,· Anadolu Türklerinin tarihinde ·korkunç izler

bı 

rakan iki . olaya, Haçli · Seferleri ile Moğol istilasına dair düşünceleri okuruz ..

Moğol .~akimiyetinin arttığı Kôsedağ Savaşı'ndan sonra, Tanpınar'ın "Selçuk

d~diği, iç mücadele ve saltanat kavgaları ile dolu karışıklık devri açılır! ·Alaeddin Keykubad bir.~iyafet sofrasında zehirlenmişti r. Ve-

epqpestnh,· öbür yüzü;,

. zirlerin, emirlerin, naiblerin nüfOzu bu devrede artar.

Tanpı'nar, üçüncü bölümde, başkent sifatıyla üzerinde d~rduğu Konyayı ;
on bir çocuğunun arasındaki kanlı. .~ücadeleye · kayıtsız kalama~an ve .prens- .
· lerlnin.talthirie kalbi sızlayan bır anne gibi· l<onuşturur.

Beş Şehir yazarını Selçuklu·. tarihinde hayran bırakan , ~vaşlar ve :iç kanşıklıklar' arasında

;

.

~

bile, Anadolu

..

coğrafyasının

bir uçtan

.

eserler ile

doldurulmasıdı~.

diğer

uca

eşsiz

mimari

.

Daha

şehre

girerken, "zengin

işlenmiş kapılann

ardında sırmalı ·~fı- içinde çömelmiş eski zaman kadınlannı . andıran

.~lçuk. abidelerinin İ>ilyUklük: rüyasını" (s.71) gören Tanpınar.· dördüncü bö- .
IOmde dikkatini mimari eserler üzerinde yoğu,:ılaştırır. Bu mimarinin en parlak
devri, kendisl de bir mimar olan Keykubc;ld dönemidir. Kayseri'dekl Keyku~ad
Sarayı , Beyşehir'deki

Kubadabad, Alaiye'dekl

Köşkler,

.

yeniden yapılan Konya iç
.

kalesi, .Büyük Sultan Hanı bu dönemin eserleridir. Bu mimarı üslup . hakkında
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·v~rdiği ayrıntılı bilgiler,. şahsi birer lmpression olmal<lc.\ birlikte; Tanpınar'ın

güzel sanatlara iştihasını, onlara ait der:in bilgisini ve ·engin müşahed~ kabiliyetini gösterm~si bakımından . d.~kkat çekicidir. Aşağıya aldı$·imız. satırlar, bu
. hususta L<uwetli bir

örneği teşkil

eder:

tonoz; kemerin ~rasııida kararsız .olan,

"Çatı

sisteminde ben.ü z kubbe ile
blni\Dın .içinde zaman .zamaıi çok

.basit ~üz;enleİie yetinen ~ıi mimariye, kendi. ş~klllerl ile beraber doğmuş
sanılacak kadar mükemmel birkaç eserlri <_lışmda, elbette bütün. : me-

selelerini

haİletmlş bir üslup gözüyle bak~ayız.
fakat. Endülüs1e~ Gotlk'e
.
.

kadar giden ve Ahlat kalu ile eski İran ve Kafkas ilsluplanna kad~r çıkan
araştirmanın zengl~llğl

·d .~ hlçbJr suret_te inkar edilemez." {s.89} Yeril ha-

. yatla mühim yeri olan "çadır"ı örn~k alan bu mimarinin en zengin noktası binaların cepheleridir. Tanpınar;. bl.rbiri ardınca sıraladığı bu üslubun özelİlklerlne

alt ifadelerinde ihtiyatlı hükümler ;verdiği gibi, kimi yerde :,.İ.nce Mlna.r~ll'nln

cephesi tiftikten dokunmuş büyük bir suttan çadınnc, b·e nzer" (s.90) tar·.

zında

orijinal benz~tmelerl yakalar.
Son bölüm Mey1An.1'n.m ·Kony~'ya geiişi ile · başlar. Tanpınar;ın ·bü gelişi .

. Sulta.n

Hanı'nm yapıldığı yıl

Mescld, Karatay Medresesi,

ile

tarlhlendiriı)esi

oldukça

manalıdır: · Yine Sırçalı

ince Minareli gibi eserler Dlvan-ı Kebir .ve Mesnevi

ile birlikte doğarl~·r.. Bu beraberlik, "Ko~ya'nı~ mimari

ve ruh k~ndlslnl ara-:

ması" (s.92} d~mektlr. : · ·
Tanpınar,
raberliğinden

Mevl.an~'dan önce uzun ',.lzun

Şems'ten

onların

ve

be-

bahseder. Kimdir Şem.s? Hangi hikmetlerle· konuşur? Me_vl~nt\'ya

ne · öğretmiştir? Bütün vesikaların, herşeyin O'nur:ı Konya'ya ·gelişi ile baş
ladığında blrl~ştiğin.1 kaydeden
Tanpınar, MevlAna'dakl
değişikliği.:
a na
.
.
.
."o zam_
.
kadar. devri için çok tabii olan t~vvuf .neşveslne rağmen az çok şeklld

yaşayan, .· büyük
bir alhn,
.bir müderris gibi tanınan Mevlana,
o ·geldikten
..,.
'
. .
.
'

'

sonra sadece bir cezbe. adaını olur,. sema' e.d er, şiir söyler, şekillerin ve ka~
.

.

lıplann dışında yaşar. Konya'yı
.

devrinin yalnız

coşkunluldanyla

doldurmaz,

.

onu lçtera değlJtlrlr," {s.93) sözle(lyle anfatır. Başbaşa yaptıkları sohbetlerde,
Mevlana'ya kitaplarda

yazılanlardan

-

.
başka şeyler öğreten

Şems,

.
yazarı~

.Eflaki'den naklettiğine göre. herkes içinde ~öze karışmak adeti olmayan biridir.

· varlığı , bakışları .ve sükutu ile et.rafı:.doldurur. O'nda herşey'bir ··~uamma ve
sır" (s.95) dır. Mevlana'nın dünyası · ise "hareket" halindedir: "~urada herşey
yar~tıcı aydınlığın ve 4'kın kendisi olan Allah'ın etrafında döner,' ona

doğru yükselir, onda kaybolur, ondan ~oğar ve

J73

aynbr, tekrar onunla ve bir.:.

I

\'

·blıtyle birleşir. HelleY burada birbirini_özler, blrbirin.l n aynı~ır, birbirine
cevap verir~ Bu ·~hşerde n~ öldiiren, ne 'öl_d ii~len,. ne seven, ne se"Vllen
birbirinden fark edlllr;'' (s.9S)
·..

. Mevlana'nın "gel" . çağ~sına ilk cevap, Tanpına~·ın;· ·"o da Mevlana'~ın

s9yledlğl şey~eri söylft~ordu"- (s'.97) dediği Yunus· Emre'den gelir, Yunus'_
un

Mevlana. ile buluşması ve Mesnevi için söylediği beylte dair açıklamal.arıh 'ardından Mevlevllik bahsi yer alır.
.

.

.

.

.

· Tanpınar'a göre -Mevlevtllk, .zevkimizi -ve edebiyatımızı . besley~n.· il-'
.

.· hamımıza idare eden bir kaynak" _öz~lliği taşır. ltri'den ·IH. Selim ve. D~de'ye
kadar bütün Mevlevt musıklsl, on sekiz beytin sembolü "ney"den ilham alır. Bu · ..
tesir Şeyh qa_llp kolundan Yahya K~mal'e uzanan bir. çizgide edebiyatımızda
kendini hissettirecektir.

!'V'evlevıliğe_ dair düşün!==eleri,· Konya'da bulunduğu lıllarda şahst -göz- ·
.

.

lemleri ·ne zenginlik kazanmış olan Tanpın~r, ifade

ettiğine

göre,

dergahrarın

ka-

panmasından önce seyrettiği bir· Mevlevi ·ayininde derin m~nalar bulmuştur.

flHllkatln sımni tekrarlayan bir bal~"· (s.101) dediği semada dönen ·ınsanlar
ertesi sabah hayatın . içindedirler, hatta Lise'dek! ôğre_ndlerinden biri · de kar-

şısındadır. "Bu ölen .ve. ·eı:tesl ~bah· dirilmenin sırmnı·
bilen lnsanlann
ara~
.
.
sına katılariıadığıma, o neş~eyt .bulamadığıma şimdi bile içimde üz~len bir
'

taraf. yardir." (s. t 01) ·sözleri Tanpınar'ın samimi itiraflarıdır.. Bu . neşveyi arayış,
..

.

.

.

. Beş Şehir'den birkaç yıl sçnra yayınlayacağı !'ffuzur"~a, Şeyh Galip'e -dair bir

.. rom,an_' yazmak isteyen ~O~taz ile Mevlevt kültürü içerisinde yetişmiş Nuran
· ·ve: f'.:Jeyzen Emin Dede

He _tezahür

ed.ecektir. Bu nokta, ferdi ·h islerle bağlı ol-

cfuğu_ Mevleviliğin; Tanpınar'ııi duyuş ve düşi,inüşterkibinde ne dere~e. önemli
bir ·yer · tuttuğLJnu göstermesi bakımından kayda değer. Tanpınar, _"kUltürü~Uziin
yüksek tarafı" (s.103)
olarak değerlendirdiği_ Mevleviliğin., bir
.
.
.
medeniyete şekil veren terbiye ve nezaketten duy~a şekline - kadar hü-.

en·

. •

•

1

•

•

.

.viyetlmizln .birçok tarafını _idare ettiğine inanıyordu . Bu ina~ışın, Mevlevtliğe
zemin olan şehrin esere kabulünü ·beraberinde getirdiği ~üŞ,ünülebilir.

Ne var

ki, Tanpınar, bugün bize kalan yarım izlerden yürüyerek, eski Konya'yı 'sadece. ·
·hayal edeblleceğimizl ~öyier. .Yine kendi ifadesiyle., _A laeddin Tepesl.'nd~ki köşk- ·. ~ ·
!etin. yüz

em

sene önce

tam

olduğunu .düşününce, . bir imparatorluğun da- .

yandığı medeniyet. ve· inkırazın ne demek. ol~uğuriu anlarız.
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