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• 
· Yolun ve Yaln1z/1gm Kav~a{/mda: · 

Li-Po ve Beh~et Necatigil 

Necatigil, belki de, 9agda$ dilnyanm yaratt1g1 s1kmt1/ardan bir 

ka91$ yolu olarak alg1/anabilen maneviyat aray1$m1 temsil etmek 

i9in divan geleneginin baz, temel mazmunlarma ba$vuruyor. il
gin9 olan Li-Po'nun Taocu inan9 ve killtilrilnden yo/a 91karak 

yazd1g1 $iirde bireyin ''yolda$lara" duydugu ozlemi, yani Ta

ocu'nun ''yalmz, gezgin ermi$'' illkilsil ile 9eli$en insani bir ozle

mi dile getirmesidir. Beh9et Necatigil ise hem modern bireyin hu

zursuzlugunu ve ya/n,zt,gm,, hem de manevi bir ozlemi ve onu 

gidermenin imkans1zhgm1 anlatlyor. Aslmda bu iki $iir evrensel 

temalar ilzerine 9e$iflemelerdir: insan, insan yapan ilmitsizlik ve 

insanm bu duruma -eylemsiz olsa da- ba$kaldms,. 

Kar§tla§tlrmah edebiyat c;al1§mala
nnda, killtiirel ve ulusal smrrlar1 ta
mmadan, donemler, diller, hatta 
ba§ka sanat dallar1m da ic;erebilen 
tiirler aras1 incelemeler amac;lan
maktadrr. Bir kar§tla§trrmal1 edebi
yat inceleme denemesi olan bu yaz1-
mizda, bir sekizinci yilzytl <;in §a
iriyle bir yirminci yilzytl Turk §airi
nin birer §iiri uzerinde odaklanarak, 
baz1 ortak temalara nastl yakla§tlk
larm1, hangi noktalarda bulu§up, 
hangilerinde ayrtld1klarm1, ve bun
larm nedenlerini irdelemeye c;al1§a
cagiz. 
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incelenecek metinler, Li-Po'nun 
yaztlI§ tarihi bilinmeyen "Ayi§1gmda 

ic;erken, tek ba§Ima" adh §iiril ile 
Behc;et Necatigil'in 1 Agtlstos 1958 

tarihli Varllk dergisinde yayimlad1gi, 
ve aym ytl c;1kard1gi Arada adh §iir 
kitabma dahil ettigt, "Kokteyl Parti" 

adh §iiridir.2 Behc;et Necatigil'i tamt
maya luzum yoksa da, biraz Li-Po 
uzerinde durmanm gerekli oldugti 
kesindir. Gerc;i Li-Po da Turkiyeli 
okurun tamamen yabanc1s1 oldugti 
bir §air degildir. L. Sanii Akalm'm 
c;e§itli ingilizce kaynaklardan c;eVir
digi §iirlerden olu§an kapsamh 1964 
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tarihli <;in §iiri antolojisi ve tarfutS 

Li-Po ve §iirlerine, yazumzm konusu 

olan §iirin "Ayi§1ginda yapayalmz 

i<;iyorum"4 adh bir <;evirisini de i<;e

ren on be§ sayfa ayrrm1§hr. Antoloji

ler baglammda Beh9et Necatigil'in, 
Anne.marie Schimmel'in, Walther 

Schubring'in ve Wilhelm Gundert'in 
birlikte hazrrlad1klar1 kapsamh "Do

gti" §iirleri se<;kisini tan1th~ Turk 
Dili dergtsinin Mart 1953 sayismda 

yayimlad1~ "Lyrik des Ostens: Al

manca bir Dogti ~iiri Antolojisi" adh 

yaz1smda5 kitapta yer alan Li-Po <;e

virilerinden ve daha genel olarak as

h Tiirk<;e veya Fars<;a olmayan §iir-

<;alI§malar olmad1~m. onlarm daha 
<;ok, onu yazarlarmm kendi inan<; ve 

anlayi§lar1 9er9evesinde yorumla
d1klar1 yap1tlar oldugtinu unutma

mal1yiz. Bu ger9egt ciddi bir sorun 

olarak gormemeliyiz <;iinkii tarih<;i
likte oldugti gibi, edebiyat tarihinde 

de soru i§aretl ile biten ciimleler. 

nokta ve iinlem i§aretl ile biten 

ciimlelerden 90k daha ilgin<;tir. Hat

ta Li-Po konusundaki belirsizlik 

edebiyat ara§hrmalar1 a91smdan bir 

olanaktrr, <;iinkii onu Taocu bir §air 

olarak degtl de, Taocu inan<;. tmge 

ve edebiyat geleneklerinden bilin<;li 

bir §ekilde yararlanan bir §air ola-

lerden hi<; sozetmedigini ve daha rak degerlendirme frrsahm biZe su

<;ok Schimmel'in Almanca'ya 9evir- nuyor ve boylece §airin Taocu gele

digl Turk §airleri iizerine odakland1- neklerden nastl yararland1~ konusu 
gin1 soylemekte fayda var. iizerinde durma imkam veriyor. <:;a-

701-762 ytllari arasmda ya§amI§ h§mamiz a91smdan bu onemli bir 

olan <:;inli §air Li-Po'nun ya§amma 

dair saglam bilgilere ula§mak ol

duk<;a gii<;tiir. ~iirleri hem i<;erik 

a91smdan, hem de iislup bakunm
dan Taoculugtin derin izlerini ta§ISa 

da, Li Po'nun kendisinin Taocu olup 

olmad1~ da kesin olarak bilinme

mektedir. ~u var ki hayatma dair 
menkabe tlpi metlnlerde sozii edilen 

Li-Po'nun hayata bakI§I, entelektiiel 

meraklar1 -ornegtn simyactl1ga duy

dugti ilgi - ve davran1§larmm Kon

fii9yiis9iiliigiin ilkeleri ile uyu§ma

d1g1 a91ktlr ve, belki de, Taocu 

inan<;larmm bir ifadesi olarak deger

lendirilebilir. Ancak Li-Po'ya dair es

ki kaynaklarm nesnel veya bilimsel 

57 

ayrrh, zira Beh<;et Necatigil hakkm-

da yaptlan 9al1§malarm bir k1sm1 

da, onun divan edebiyah gelenegin

den ve temelinde olan inan<; siste

minden eserlerinde bilin<;li bir §ekil-

de yararland1~ iizerinde driruyor. 

Ancak astl konumuza ge9meden, 

Taoculugtin ne oldugunu k1saca 

izah etmemiZ gerekiyor. 6 Ger<;i bii

tiin dinlerde oldugti gtbi Taoculuk

tan tekil ile degil, 9ogtilla sozetmek 

daha dogru olur, <;iinkii Taoculugtin 
yorumlanmasmda toplumsal, tarihi, 

cografi, kiiltiirel ve tabii ki zamansal 

unsurlar bir rol oynam1§hr. Klasik 

Taoculugtin kurucusu muhtemelen 

milattan once 551-4 79 arasmda ya-
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§ailll§ olan Lao-Tseu'dur. En temel 
ifadesi ile Tao (Yol). her§eyin kayna
gtdrr ve dogal diinyayi ya§atan, ona 
§ekil veren giic;tiir. Ancak Tao'nun 

ozii bilinemez; sadece belirtileri goz
lemlenebilir. Tao'nun gozlemlendigi 
doga, insanogluna ideal bir model 

sunar. Mutluluga ula§mak ic;in in
san dogaya uymal1drr. Yani, insa
noglu maddi degerlerden ve onlar1 
yiicelten toplumdan ve toplumsal 

yaptlardan uzakla§mal1 ve dogada 
sade bir hayat ya§arnal1drr. Buna 
Wu Wei, yani "eylemsizlik" denir. 
Yalmz bu eylemsizlik, hareketsiz 

kalmak demek degildir, dogaya kar
§1 gelmemek, ona uymak demektir. 

ingiliz <;inbilimcisi Arthur Cooper. 
Li-Po ( 7 0 1-7 6 2) ve <;in §iirinin dig er 
bir ustas1 Tu-Fu (712-770) hakkm
da bir incelemesinde, Li-Po'nun §i
irini tanrmlarken, onlardaki anlarn1 
sozciiklerde degil daha c;ok sozciik

lerin arasmdaki bo§luklarda ara
mak gerektigini yaz1yor. Bu durum
la Lao Tseu'nun "sozciikler olmadan 
ogretmek" sozu arasmda anlarnh bir 
bag kuruyor. Yani §iir okuru aydm

latmaz, §iir okur tarafmdan, biriki

mi ve hayfil giiciiyle aydmlattlrr. 7 

Aslmda bu tanrm sadece Taoculuk 
etkisindeki §iir gelenekleri ic;in degil, 

birc;ok §iir gelenegi, hatta ozellikle 
yirminci yiizytlda c;e§itli yerlerde or
taya c;1kan sozde "kapal1" §iir anla

Y1§lar1 i<;in de uygundur. Okur §iiri 
ac;acak anahtar1 ic;inde ta§rr. 

Taocu §iir anlayi§mm. Behc;et Ne-
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catigil'in poetikasm1 tanrmlad1gt Bi

le /Yazdi adh kitabmda sahip c;ikti

g18 Ahmet Ha§im'in "en giizel §iirler, 

manalarm1 kari'in hayalinden alan 

§iirlerdir"9 soziine anlarn itibariyle 

yakm olmas1 dikkate deger bir nok
tadir. 

irdelenecek olan iki §iirin farkh 
kiiltiirlerin, farkh donemlerin ve 
farkh zihinlerin iiriinii olmalarma 

ragmen, §airler bu metinlerde yal
mzhk temasm1 §arap/alkol, l§Ik/ay

dmlanma ve gece/karanhk mecazla
n ve imgeleri arac1yla anlatiyor. Li
Po'nun metni ile ba§layarak §iirleri 

ayn ayn inceleyecegiz. 

Ayu11tmda i«;erken, tek ba~1ma 

<;ic;ekler ortasmda, bir testi §arapla 
ic;iyorum ben, tek baij1ma 

Kadehimi kaldirarak aydmhk ayi 
c;agmyorum 
Golgemle birlikte uc; oluyoruz 
Yalmz. ay ic;emiyor ki 

Golgemse izliyor beni 
Ay, golgem ve ben 

Egleniyoruz bahar boyunca 
~ark1 soyluyorum, ay oynuyor 
Ben oynuyorum, golgem beni izliyor 
Uyamkken mutluluklar1 payla1;nnz 

Sarho§ken herkes kendi yoluna 
Tutkusuz bir dostluk ya§ayalrm 

Uzak bulutlar nehrinde bulw;1al1m 
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ilk iki dizede (<;i<;ekler ortasmda, ni Taoculugun kutsal gorevlerinden 
bir testi §arapla/i<;iyorum ben, tek birini ger<;ekle§tirebilmektedir. Kon
ba§rma). Taocu kiiltiiriin iki onemli fii<;yiis<;ii deg;erlere ters dii§en bir 
unsuruna rastgeliyoruz: Dog;ayi ba§Ibo§luk olarak veya manevi bir 
temsil eden <;i<;ekler ve anlatlcmm kendinden ge<;me anlamma gelen 
tekba§mahg;i. Anlat1cmm <;i<;ekler mazmunlat olarak, §arap ve sebep 
ortasmda oturmas1 dog;aya uymas1- oldugu sarho§luk Taocu kiiltiir <;er
nm bir ifadesidir. Anlahcmm dog;ayi <;evesinde yorumlanmal1drr. Boylece 
anlatmaya i;al1§mamas1 ve sadece Li-Po'ya dair menkabevi hikayelerde 
ortasmda yer almas1 altI <;izilmesi de onun s1k s1k sozii edilen §arap 
gereken onemli bir noktadrr, <;iinkii 
bu dizelerde onun bu biiyiik kuwe
tin i<;inde yer alan, ona uyan kii<;iik 
bir zerre oldugu vurgulan1yor. Yal
mzhk temas1 ise benzer bir §ekilde 
Taoculugun bir iilkiisiidiir, <;iinkii 
toplumdan ve temsil ettig;i yapay dii
zenden uzakla§mak, dog;al diizene 
donmek ve hayatm1 onun ortasmda, 
ona uyarak ge<;irm~k ku tsal bir 
ama<; saytlrr. 

Birinci dizedeki §arap ve onikinci 
dizedeki sarho§luk Taoculuk etki
sindeki <;in §iirinin onemli temala
nndandrr. ~arap ve sarho§luk bildi
g;imiz anlam1yla kullan1lm1yor. Boyle 
bir okuma miimkiinse de, bu maz
munlarm anlam katmanlan daha 
fazladrr, hpk1 divan edebiyatmda ol
dugu gibi. Sarho§luk olarak <;eviri
len tsuei kavram1, aslmda ya§ad1g;i
miz maddi diinyanm uzag;ina gotii
riilmii§ olmak anlamma geliyor. Ya
ni bir tiir manevi sarho§lugu imle
mektedir. ~arap bunu miimkiin k1-
lan nesnedir. Manevi sarho§luk yo
luyla, anlahc1 bu diinyanm maddi 
ger<;eklerinden uzakla§abilmek, ya-
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merak1 onemli bir <;ift okumaya tabii 
tutulabilir. Dokuzuncu ve onuncu 
dizedeki (~ark1 soyliiyorum, ay oy
nuyor / 

Ben oynuyorum, golgem bent izli
yor) dans tmgesi de oyle. Eski <;in §i
irindeki esretici danslar1 hatrrlatsa 
da, Taoculuk bag;lammda dans yo
luyla dog;anm ritmine uyarak mane
vi sarho§lug;a ula§manm bir yolu 
anlammda da almabilir. 

Sekizinci dizedeki "bahar boyun
ca" sozleriyle bahar bitince mutlulu
gun da sona ereceg;t ima edilir. Bu 
klasik imge, yine Taoculugun ebedi 
hayat arayi§I <;eri;evesinde deg;erlen
dirilebilir. 

~iirde tekrar edilen ayi§Ig;I ve gol
ge mazmunlar1 ise daha karma§Ik
trr: Ayi§Ig;tnm yansrmas1 Li-Po'nun 
devamh kulland1g;i imgelerdendir. 
Bu tmge onemlidir, <;iinkii inceledi
g;imiz §iirin temelini olu§turan ii<;lii
g;ii (anlat1c1, ay ve golge) miimkiin 

kllan ayi§Ig;tdrr. Ayi§Ig;I olmasayd1 
golge olmazd1 ve ay da goriinmezdi. 
Hatta hi<;bir §ey goriinmezdi. Dun-
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yayi aydmlatan ve nesnelerin varh
gut1 gosteren o l§lktrr. Tabii o aslm
da giine§1§1gutm ay iizerinde yarts1-
mas1drr ancak Taocu edebiyatta gii
ne§in yak1c1 l§lW. ile aym yumu§ak, 
hi9bir §eye miidahale etmeyen l§lW. 

arasmda bir kar§1tl1k yaptlrr.10 

Onbirinci ve onikinci dizedeki 
kar§1tlama "Uyan1kken mutluluklar1 
payla§rrlZ/ Sarho§ken herkes kendi 
yoluna" yine Tao etkisindeki §iirin 
onemli bir unsuru. Gtzemci sarho§
luk payla§llam1yor. Ona ula§mak 
i9in yalniz olmak gerekir, yani diin
yevi i§lerden, toplum ve ba§ka in
sanlardan - dahil- uzakla§mak gere
kir. 

ii;erik a91smdan Taoculuga gon
dermelerin 90k a91k oldugti bu §iir 
teknik a91dan da gelenege bagl1drr. 
~iir Ku ::jih tiirii §eklinde yaztlm1§trr. 
Bu eski tiire gore her dize be§ veya 
yedi heceden olu§mal1 ve her ikinci 
dize kafiyeli olmal1. <;tn §iiri gelenegt 
baglammda Ku ::jih olduk9a serbest 

bir §iir tiiriidiir .11 Yalniz bu gorece 
serbestlik §iiri yeni ktlmamaktadrr, 
9iinkii Li Po'nun ya§ad1w. donemde
ki <;in §iirinde kati kuralcll1k yenilik 
saytlrrd1. Edebiyat tarihi a91smdan 
almabilecek ibret, belli bir yerde ye
nilik saytlan bir unsurun mavi geze
genimizin bir ba§ka bolgesinde veya 
zamanmda gericilik saytlabilecegt
dir. 

Peki gelenege bu kadar bagl1 bir 
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§iirde bireysel bir oge yok mu? "Tek 
ba§ma ermi§lik" Taoculugtin yiik
sek bir iilkiisiiyse de, anlatlc1 yal
nizhktan ho§nut degil. Anlatic1 ba§
kaldrrmasa da, okur §iirde derin bir 
beraberlik ozlemi hisseder: Anlatic1, 
ayi 9agmyor ve kendi golgesiyle oy
nuyor. Daha onemlisi, onlarm yeter
sizliklerinden yakm1yor: Aym i9eme
mesi ve golgenin anlatic1yi tzlemekle 
yetinmesi onu mutsuz ktl1yor. ileti
§imin ve payla§imm miimkiin olma
mas1, yani insani bir ili§kinin yoklu
gu bir sorun olarak algtlanmaktadrr. 
Buna ragtnen anlatic1, bir tiir boyun 
egtili§liglyle onlarla idare ediyor. Bu 
baglamda onii9iincii ve ondordiincii 
dizeler 90k onemli: "Uyan1kken mut
luluklar1 payla§rriz/Sarho§ken her
kes kendi yol_u.na". Gtzemci sarho§
luk payla§tlam1yor, ve anlatic1 bun
dan yakm1yor. Buraya kadar biitiin 
dizeler sarho§lugti payla§ma istegtni 
anlatiyor, ancak bu dizelerde bunun 
imkansizhw. da vurgulamyor. Mane
vi arayi§ sadece tek ba§ma gen;ek
le§tirilebilmektedir. Ba§ka sozlerle 
ifade etmek gerekirse, bu §iir birey
sel istek ile dinsel iilkii arasmdaki 
uyu§mazhk iizerine yogtinla§1yor. 

Son iki dizede anlaticmm umut
suz ozlemi bir kez daha vurgulan
m1§ oluyor. Bu §iirdeki Taoculuk yo
rumuna gore, dostluklar tutkusuz 
olmal1, insanlar birbirine fazla bag
lanmamal1drr. Onun yerine "uzak 
bulutlar nehrinde" bulu§ma umu
duyla ya§amal1lar. "Uzak bulutlar 
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nehri" mecaz1 ile kastedilen, hayatm 
sonras1drr yani alum. Oysa, bu bag
lamda vurgulanmas1 gereken nokta, 
hayah uzatmanm, y8.§ad1~1Z dun
yada ebedilige ula§manm yine Ta
oculugun kutsal bir amac1 oldugu
dur. 

Li-Po'nun §iirinde, belli bir inan~ 
sisteminde, bireyin kar§tlanamayan 
arzular1 sozkonusu oldugu gibi Beh
~et Necatigil'in "Kokteyl Parti" adh 
§iirinde de bireysel bir dram uzerin
de duruluyor. 

Kokteyl Parti 
Ne verir koyu karanhksa 
Masamn ilstil 
Kor kristal kadehler fena 
Votka veya viski. 

Boyle toplantilarda bir el olmahyd1 
ic;kilerden once sessizce uzan1p 
ic;inizde unutulmu§ lambalar1 
Yakmal1yd1. 

Bilyiik agir sevinc;ler ortasmda yoksa 
Ne verir daha da ii;seniz 
Kor kristal kadehler fena 
l§Iksizsan1z. 

Dogal olarak, sekizinci yuzytlda 
ya§aml§, Taocu kulture burunmu§ 
gezgin bir <;in §airiyle Turkiye'de 
yirminci yuzytlda ya§aml§ bir mo
dem §airin hayata bakl§lar1 olduk~a 
farkhdrr. Yine de, bi~imsel olarak 
~ok farkh olan bu iki metlnde ortak 
temalar vardrr. Li-Po'nun §iirindeki 
ayi§igi ve manevi aydmlanmaya kar
§tllk, Necatigil'in §iirinde ilk iki dize-
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deki mekanm karanhgi ("Ne verir 
koyu karanhksa/ masanm ustu") ve 
yedinci ile sekizinci dizelerde anlah
cmm i~indeki karanhk ("i~inizde 
unutulmu§ lambalan/Yakmal1yd1" 
ve son dize "l§1ksizsan1z") sozkonu
su edtllyor. Necatlgil'in §iirinde alkol 
etkisiz iken ("Ne verir daha da i~se
niz"), Li-Po'da ise alkol manevi sar
ho§luga neden oluyor. Necatigil'in 
§iirinde b8.§ka insanlarm varhgm
dan haberdariz: Bu bir "kokteyl par
ti" ve be§inci dizede anlahc1 "boyle 
toplanttlar"dan sozediyor. Buna rag
men anlahcmm d1§mda kimseye 
rastgelmiyoruz. insanlarm varhgi 
veya yoklugu burada bir sorun de
gildir. Bu tun dikkat anlaticmm so
runu uzerine odaklan1yor: Bu parti
de rahat ve mutlu olam1yor. Doku
zuncu ve onuncu dizede keyfi yerin
de olmad1gi vurgunlan1yor ("Buyuk 
agrr sevin~ler ortasmda yoksa/Ne 
verir daha da i~seniz"). Yani yuzey
sel bir ilk okumada, bu §iirin mo
dem bir bireyin kendini bir toplulu
lukta yalniz hissetmesini ve eglene
memesini, a~tlamamasm1 anlattigm1 
dU§Unebiliriz. Bir tur Baudelairevari 

i~kararmas1 sozkonusudur. Zaten, 
§ehir hayatmda bireyin yalmzhgi 
Beh~et Necatigil'in yap1tlarmm 
onemli temalarmdan biridir. 

Ancak sonraki yillarda izleyecegt, 
ona Divan~e'yi yazdrracak §iir yoku
lugunu goz onune alrrsak, ve §iiri 
daha mecazi bir okumaya tabii tu
tarsak, farkh bir sonuca varabiliriz. 
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Birinci dortliikteki kadehlerin kor 
renkli kristal olmalan, ic;ine konan 
ic;kinin ("Votka veya viski") §arap 
renkli goriinmesini saglamaktadrr. 
Divan edebiyatmda §arap ic;mek gi
zemci co§kunluga ula§mak ic;in bir 
arac;tir. ikinci dortliikteki unutul
mu§ lambanm yakllmas1 da yorum
lanmas1 gereken bir imgedir. Lamba 
I§1ga nedendir, aydmlatiyor ve daha 
da onemlisi aydmhgt ile c;ekiyor. 
Acaba burada lamba divan edebiya
tmdaki ilahi nuru temsil eden §em 
(mum) olabilir mi? Ne tiirden olursa 
olsun aydmlanma ic;in mu
mun/lambanm yanmas1 §art. Lam
banm unutulmu§ olmas1, "lamba" 
ile eski bir mazmuna gonderme ya
pllmI§ oldugu ihtimalini kuvvetlen
diriyor. Boylece anlatlcmm son dort
liikte, tabiri yerindeyse, kafayi bula
mamas1 da ac;1klanm1§ oluyor: ~a
rap ilahi a§kla sarho§luga ula§mayi 
temsil ediyor. Lamba ise tipk1 §em 
gibi, aydmhgt ile sevgilisini c;eken 
ilahi a§Igt oziimliiyor. Ancak mo
dern bireyde bu I§Ik yanmad1gt ic;in, 
gizemci sarho§luga neden olan §ara
b1 ic;menin ne anlam1 olabilir? 

Necatigil, belki de, c;agda§ diinya
nm yarattigt s1kmtllardan bir kac;1§ 
yolu olarak algilanabilen maneviyat 
arayi§ml temsil etmek ic;in divan ge
leneginin baz1 temel mazmunlarma 
ba§vuruyor. ilginc; olan Li-Po'nun 
Taocu inane; ve kiiltiiriinden yola c;1-
karak yazdlgt §iirde bireyin "yolda§
lara" duydugu ozlemi, yani Ta-

62 

ocu'nun "yalmz, gezgin ermi§" iilkii
sii ile c;eli§en insani bir ozlemi dile 
getirmesidir. Behc;et Necatigil ise 
hem modem bireyin huzursuzlugu
nu ve yalmzhgm1, hem de manevi 
bir ozlemi ve onu gidermenin im
kansizligtm anlatiyor. Aslmda bu iki 
§iir evrensel temalar iizerine c;e§itle
melerdir: insan1 insan yapan iimit
sizlik ve insanm bu duruma -eylem
siz olsa da- ba§kaldms1. Kar§tla§trr
mal1 edebiyat c;al1§malarmm giizelli
gt de bu: Farkh kiiltiirlerin , zaman
larm, mekanlarm ve dillerin insan
lar1, onlar1 ayrran farklara ragmen, 
birbiriyle ileti§im kurabilir ve daha 
da onemlisi, farkh yollar1 izleseler de 
birbirini anlayabilirler. 

Notlar: 

1 ~iiri i;:evirmek i<;in James J. Y. Liu'nun 
""Drinking Alone Beneath the Moon"" adh 
ingilizce i;:evirisinden ve <;ince metinden 
yaptig1 birebir i;:evirisinden yararlandun. 
James J.Y. Liu, The Art of Chinese Po
etry, ~ikago ve Londra: The University of 
Chicago Press, 1966:24-25. 

2 Behi;:et Necatigil, ~iirler 1938-1958, Haz. 
Ali Tanyeri ve Hilmi Yavuz, istanbul: Ya
pi Kredi Yaymlar1, 1995: 248. 

3 L. Sami Akahn, Qin ~iiri, istanbul: yy, 

1964. 

4 A.g.y., 165. 

5 Behi;:et Necatigil, "Lyrik des Ostens: Al
manca bir Dogu ~iiri Antolojisi", Dilzya

ztlar I, Haz. Karkut Tankuter, istanbul: 
Yap1 Kredi Yaymlar1, 1999: 305-308. 

6 Taoculuk konusunda olduki;:a zengin bir 
literatur vard1r. Ba~vurulabilecek kay-
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naklar arasmda, Taoculugun tarihi ko
nusunda Isabelle Roblnet'in Htstoire du 

tao1sme des origines au XNe siecle (Paris 
: Cerf, 1991) adh kapsamh 9al1§masma 
baktlabilir. Daha genel bir giri§ i<;ln John 
Miller'in Daoism : A Short Introduction 

(Oxford: Oneworld, 2003)adh k1sa kitab1 
daha uygundur . 

7 Arthur Cooper. "Introduction", Li Po and 

Tu Fu, Londra: Penguin, 1988: 30. 

8 Beh<;et Necatigil. Biltan Eserleri 5: Dilz

yaztlar 1, istanbul: Cem Yaymevi, 1983: 
78. 

9 Ahmet Ha§im, "~iir Hakkmda Baz1 Mula
hazalar", Piyale, istanbul: ilhami - Fevzi 
Matbaas1, 1926: 11. 

10 Turk edebiyatmda bu kar§1t11gm ilgin<; 
bir yansrmas1m ama farkh, daha ki§isel, 
bir yorumunu Ahmet Ha§im'in 5 Eylul 
1928'de ikdam gazetesinde yayimlad1g1 
"Ay" adh makaleslnde gormek mumkun-

dur: "Gune§ , butun gun, Insana dogru 
fakat ac1 §eyler soyleyen bir arkada§tlr . 
Onun I§igmda eglenmenln ve mesut ol
manm hi<; imkam var m1? I ... J Ba§ImIZI 
<;evirdik: ikt buyiik f1stik agac1 arkasm
dan krrmiz1 bir ay, sanki yapraklara su
runerek yiikseliyordu. Birden etrafrmiz
da dunyanm butiin manzaralan degi§ti. 
Sanki Japonyal1 bir ressamm siyah mu
rekkeple <;izdigl mubhem ve natamam 
bir alem i<;lndeydik. Artik her§eyi sera
hatle gormek iztirabmdan kurtulmu§
tuk. Yanh§ gormek ve tahayyul etmek 
imkanmm sarho§lugu viicudumuzu, ya
va§ yava§ bir afyon dumam gibi uyu§tU
ruyordu." Bknz. Ahmet Ha§im, "Ay", Bil

tiln Eserleri: Bize Gore, ikdam 'daki Diger 

Yaztlar, Haz. incl Englnun ve Zeynep 
Kerman, istanbul: Dergah Yaymlan, 
1991: 37) 

11 James J. Y. Liu, The Art of Chinese Po

etry, 24. 
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