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GE LE NEĞE BAK MAK 

Asuman Susam

Di van şii ri, Cum hu ri yet li yıl la rı mı zın ede bi yat kül tü rü 
için de, ço ğu za man dı şa rı da tu tul muş, biz den sa yıl ma mış, 
gör mez den ge lin miş, kü çüm sen miş, ya lın kat, in dir ge me ci 
yak    la şım lar ve şab lon lar la yan sı tıl mış tır. Bu tav rı el bet te pek 
çok ne den le açık la ya bi li riz; ama sa nı rız bu ne den le rin en 
önem li si bü yük mo dern leş me pro je si, Cum hu ri yet ’le bir lik te 
ya pı lan dı rı lır ken  üze ri mi ze gi yi nip bir da ha kur tu la ma dı ğı-
mız “Ba tı” şab lon cu lu ğu muz dur. Biz ye ni bir dev let, ye ni bir 
ül ke, ye ni bir “in san” ya ra tır ken is te dik ki kir li, yan lış ve 
çü rü müş say dı ğı mız geç mi şi mi ze ait hiç bir şey değme sin, 
bu laş ma sın ye ni ola nın üze ri ne. Böy le lik le Cum hu ri ye t’in ilk 
yıl la rın da bel ki dö ne min ko şul la rı dü şü nül dü ğün de bir öl çü-
de ka bul edi le bi lir sa yı la cak red de diş ve yok say ma lar, sü reç 
için de azal mak ye ri ne ço ğal dı. 

Ge le nek, ta rih ve nes nel al gı ko nu sun da prob lem li bir 
bi lim, kül tür ve sa nat ta ri hi miz ol du bi zim. Top lu mun ya şa-
yı şı “ge le nek sel”le şen ik ti dar ref leks le riy le sü rek li ke sin ti le re 
uğ ra tı lan bir ül ke nin geç mi şiy le so run la rı;  fel se fî, sos yo lo jik 
ve ideo lo jik bağ lam da he nüz çö zü le me miş ken bu nun üze ri ne 
ek le nen sağ lık sız ge le cek kur gu la rı, bu gü nün al gı la nış ve ya şa-
yı şı nı da do ğal ola rak sek te ye uğ rat tı, boz du, sağ lık sız laş tır dı. 
Si ya sal kamp laş ma la rın şab lon la rıy la de ğer le ri yo rum la ma ya 
kal kan la rın elin de de ğer ler, sa nat çı lar ve ve rim le ri ne re dey se 
pay edil di; kul la nım da ki söz cük le rin pay edil me si gi bi. Uzak 
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gö rü sü nü bir tür lü oluş tu ra ma mış dev le tin kı sır kül tür po li-
ti ka la rı nın da kat kı sıy la, üni ver si te le rin içe ka pa nık umut suz 
ata let le riy le  dar bir alan da film lik kı sa pas laş ma la ra dö nü şen 
kı sır, dog ma tik  tar tış ma lar la  ida re edil di uzun bir sü re.

Ba kış açı mı zın dar lı ğı, ön yar gı la rı mız, kül tür po li ti ka la rı-
 nın da yat ma cı et ki si, bağ la ma yö ne lik dü şün me ref lek si edin -
me yi şi miz, akıp gi den za ma nın için de ki kı rık la rı, par ça cık lı 
za man akış la rı nı geç fark et me miz, ko şul lan mış lık la rı mız, bağ-
naz lık la rı mız sa de ce ede bi yat ala nın da de ğil pek çok alan da 
dün-bu gün-ya rın üç ge ni ni, ek se ni ni ku sur lu kur ma mı za yol 
aç tı. Bu gün bi lim sel, sa nat sal, sos yal ve kül tü rel alan da bo ğuş-
tu ğu muz pek çok so ru nun kö ke nin de bu yat mak ta.

Ka bul et me li ki bü yük mo dern leş me pro je mi zi ger çek leş-
ti rir ken at la dı ğı mız ya da gör mez den gel di ği miz ka ra nok ta lar 
bu gün bi rer ka ra de li ğe dö nü şe rek bi zi yut ma eşi ği ne gel miş 
du rum da lar.

Di van şii ri ile il gi li ola rak bir grup, me sa fe li bir du ruş ser-
 gi ler ve on dan uzak du rur ken bir grup da im pa ra tor luk gün le-
ri nin öz le mi ve nos tal ji siy le onun ba şı na kut sal bir ha le oturt-
ma ya kalk tı lar. Bir va ro lu şu  yı kıp ye ri ne ye ni, dev rim ci öze 
sa hip bir şey oturt mak için yık tı ğı nı zın  ne ol du ğu nu iyi bi le-
mez se niz öner me le ri niz tut maz. Geç mi şe hay ran lık la onu tak-
lit yo luy la ya şat ma ya ça lı şır sa nız da asıl la rı ya nın da yap tı ğı nız 
şe yi de ğer siz leş ti rir si niz; çün kü ya pı lan bu gü nü kar şı la maz. 

Biz bu ça lış ma yı ger çek leş ti ren ler, bu gü nün ve rim le ri ne 
ba kar ken ve on la rı  ya ra tır ken yüz yıl lar ön ce sin den ge len ses-
le re ku lak ver me nin de bir zo run lu luk ol du ğu ka nı sın da yız. 
Bu gün çağ daş şiir adı na ya zı lan her di ze, yer yü zün de ki ilk şai-
rin ilk di ze si ne bir na zi re dir. O ne den le Di van şai ri nin se si ni 
duy mak ve his set mek bu gün yü rü dü ğü müz şiir yo lu nun çi çek-
le ri ni, ça lı la rı nı ve di ken le ri ni gör me nin de bir ve si le si ola-
cak tır.  “... ‘ge le nek’ kav ra mı; ken di siy le ilk kar şı laş tı ğı mız za man tek kat-
man da gö rü le bi len bir sü re cin adıy mış  gi bi çağ rı şım ya par. O sü reç ise bu gün-
kü şii rin, bu gün kü söy le yi şin, bu gün kü rit min bir çır pı da gö rü le bi len geç mi şi-
dir. Bu an lam da ge le ne ğe bak mak, bu gün kü rit min geç ti ği yol la ra yö nel mek 
de mek tir,” di yor Ebu be kir Eroğ lu.

Bu gün kü in sa nın gel di ği nok ta yı an la ya bil mek için in sa na 
ta ri hin için den bak mak ge rek. Bu ta rih el bet dev let le rin ta ri-



hin den baş ka bir ta rih tir. Bu ta ri hi bu la bi le ce ği miz en eş siz 
yer ler den bi ri ede bi yat tır. Sı nıf sal kı pır tı ve ça tış ma la rı na sıl en 
giz li siz sak lı sız bi çim de ro man lar da bu la bi li yor sak “in san”ın 
bi rey leş me sü re ci nin, öz ne’li ği nin se rü ve ni nin yan sı ma la rı nı 
da şiir de bu la bi li riz. “Ta rih, ya ra tı cı ve tek nik an lam da şiir den yok sun 
olur sa, ger çek in sanî bo yut tan da yok sun olur....şiir geç miş te olan, gü nü müz de 
ol ma ya de vam eden ve ge le cek te ola cak olan ara sın da bir köp rü dür,” di yor 
Ado nis ve ek li yor: “Şiir yaz mak, dün ya yı ve on da ki  şey le ri oku mak tır.”

Bi lim sel ça lış ma la rın, şerh le rin, be la gat ve transk rip 
ça lış ma la rı nın ışı ğın da bu gün biz bi li yo ruz ki Di van şii ri yal-
nız aşk tan meşk ten, şa rap tan, sev gi li den  ve tan rı dan söz eden 
bir ede bi yat de ğil dir. Ro man tik bir şai ra ne li ğin ço cuk su bir 
il ham la dı şa vu ru mu hiç de ğil dir.  Bi çim sel özel lik le rin de ki 
ka tı, zor la yı cı yan bir ta ra fa, içe rik açı sın dan bak tı ğı nız da da 
kat man lı, ha cim li bir ede bi yat la kar şı laş tı rır bi zi. 

Üs te lik bu ede bi ya tın sa nat çı la rı da bu gü nün sa nat çı la-
rın dan fark lı kay gı la rı olan ki şi ler de ğil dir. Be yit çö züm le me-
le ri nin bir bö lü mün de de gö rül dü ğü gi bi cid di bir poe tik 
kay gı yı ta şı yan kim lik ler dir Di van şair le ri de. Fu zű lî, Fars ça 
Di va nı’nın ön sö zün de şöy le der: “Ga ze lin ken di ne mah sus bir dili ve 
muay yen bir ke li me âle mi var dır.Te sa dü fen ben den ev vel ge len şair le rin hep-
si yük sek an la yış lı, en gin dü şün celi in san lar mış. Ga zel üs lu bu na ya ra yan her 
gü zel iba re yi, in ce maz mu nu öy le kul lan mış lar ki or ta da bir şey bı rak ma mış-
lar. Bir in san on la rın bü tün yaz dık la rı nı bil meli ki ça lı şıp vü cu da ge tir di ği 
eser ler de ken din den ev vel söy le nen ma na lar bu lun ma sın. Öy le za man lar 
ol muş tur ki ge ce sa ba ha ka dar uya nık lık zeh ri ni tat mış ve bağ rım ka na ya 
ka na ya bir maz mu nu bu lup yaz mı şım. Sa bah olun ca di ğer şair ler le te va rü de 
düş tü ğü mü gö rüp yaz dık la rı mı çiz mi şim dir. Öy le za man lar ol muş tur ki gün-
düz ak şa ma ka dar dü şün ce der ya sı na da lıp şiir el ma sı ile kim se ta ra fın dan 
söy len me miş bir in ci del mi şim; bu nu gö ren ler, ‘Bu maz mun an la şıl mı yor, bu 
la fız er ba bı ara sın da kul la nıl maz ve hoş gö rül mez,’ der de mez o maz mun 
gö züm den düş müş, hat ta ka le mi eli me alıp onu kâğı da ge çir mek bi le is te me-
mi şim dir. Ne tu haf hal dir bu, söy len miş bir şey ev vel ce söy len miş tir, di ye; 
söy len me miş bir söz de ev vel ce söy len me miş tir, di ye; ya zıl mı yor.” 1 

Sa na tıy la tek ve eş siz ol ma  kaygı sı, ev ren sel tüm sa nat çı lar 
gi bi Di van şii ri nin tüm bü yük sa nat çı la rı nın da ge nel kay gı sı 
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ol muş tur. Hat ta bu kay gı yı be yit le ri ne  da hi ta şı mış lar dır. 
Ye ni lik ve ta ze lik ba kı mın dan ça ğı ya ka la ma ve öz gün bir ses 
ol ma kay gı sı nı di le ge ti ren ve ken di şiir al gı la rı nı ifa de eden 
pek çok te ri mi çe kin me den şiir le rin de ken di şair lik le ri ni 
an lat tık la rı bö lüm ler de (fah ri ye ler) kul lan mış lar dır: Eş’âr-ı 
mevzűn, hoş edâ, hüsn-i edâ, hüsn-i tâbir, kemâl-i nazm, ma’nâ-yı rengîn, 
müşg-bâr söz, na zik ha yal, nazm-ı be dii, nazm-ı fe sa hat, nazm-ı la tif, 
nazm-ı rengîn, nazm-ı şîrîn, pâki ze edâ, reng-i edâ, sü han-ı şîrîn, şev-
ketâne tarz-ı eş’âr, şîrîn söz, şîrîn nazm, tarz-ı cedîd, tarz-ı hâs, tarz-ı 
nev-âyin, tarz-ı şűh ve tarz-ı tâze söz cük le ri söy le yiş gü zel li ği ni 
an lat mak için kul lan dık la rı söz cük ler ken, “Bikr-i fikr, bikr-i 
ma’nâ, dil-i pâk, ha yal, him met-i fikr, in ce ha yal, lafz-ı pâk, 
ma na-yı gü zî de, nazm-ı pâk, nazm-ı ter, nük te-bâr ka lem, 
nük te-i nazm, nük te-i pür- ma’âni-i ke lam, rengîn fikr, 
rengîn söz, rengîn ü mu hay yel lafz, sü han-ı pâk, şi’r-i pâk, 
şi’r-i ter, tâze eş’âr, tâ ze sa hi fe-i şiir... gi bi kav ram la rı nı da 
ye ni lik ara yış la rı nın kar şı lı ğı ola rak kul lan mış lar dır.

“... Şiir ne bir eğ len ce ne de bi lim sel bir ders tir. Bi la kis o, top lu mun 
ge le cek ku şak la ra bı ra ka ca ğı ne fe si, ya ni var lı ğı nı sür dür me nin tek ger çek 
şan sı dır.” (Yues Bon ne foy) Bu ne fe si ya ka la ya bi lir, his se de bi lir ve 
an lar sak bu gün kü şiir ne fe si mi zin de ge niş le ye ce ği ka nı sın da-
yız.  

“er-Rummânî (ö.374/984) en-Nu ket f ’i İ’câzi’l- kur’an adlı ese-
rin de, be la gati (re to rik)  farklı bir şe kil de ta nım lar. Ona gö re  be la gat, yal-
nız ca  ma na yı kav rat mak de ğil, ay nı za man da  onu en uy gun ke li mey le kal be 
ulaş tır mak tır.”1 Bu ça lış ma nın sa hip le ri de el bet bu nu ar zu la-
mış; ama amaç la ma mış tır. Böy le si bir ça lış ma nın güç lü ğün-
den son de re ce ha ber dar ol duk la rın dan “es ki şii rin rüz gâ rı” 
ile gö nül le ri se rin let mek ve bir hoş luk ya rat mak, geç mi şin 
sö zü nün bi çim ve içe rik ola rak ken di dö ne mi nin özel lik le riy-
le ku rul muş ol ma la rı nın on la rı es ki ve ge çer siz say mak an la-
mı na gel me ye ce ği ni, yüz yıl lar ön ce sin den ku rul muş söz le rin 
ya şar lık la rı nı, ge çer lik le ri ni ma na ve his de ğe rin de bu gün de 
ko ru duk la rı nı gös ter mek  ve ken di gö nül le riy le gör dük le ri ni 
pay laş mak te mel dert le ri ol muş tur.

1 Adonis, Arap Poetikası, YKY, İstanbul, 2004, s. 39.



Sön mez se her-i haş re ka dar şi’r-i kadîm
Bir meş’a le dir dev re di lir el den ele  
                                        Yah yâ Ke mal

Beyi tin söy le di ği gi bi şiir, son su za ka dar ev re ni mi zi ışı tı-
cak sa  el den ele,  şiir yaz mış tüm el ler den ‘el al mak’ ge rek.  Saf 
ola nın kal be değ me me si müm kün de ğil dir. Ger çe ğin şaşırtarak 
dönüşmesidir büyü. O bü yü, ede bi yat tır; söz cü ğün gü cüy le ka maş-
tı rır kalp le ri. Bi lin ci miz değilse de belleğimiz anımsayacaktır 
yüzyıllar öncesinden ruhumuza üflenen o nefesi.
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ARA LA NAN KA PI LAR

Melike Koçak

“Te le fon la, ko lay lık la si li nen e-pos tay la ta rih çi le rin en kıy metli mal ze-
me le rin den bi ri si olan mek tup ta ri he ka rış tı. 

Ar tık pos ta ku tu la rı mız dan tek çı kan fa tu ra lar ve rek lam lar. 
Ken di ne öz gü bir edebî tür sa yı la bi le cek aşk mek tu bu da yok ar tık. 
Elekt ro nik or tam da ano nim aşk lar, bil gi sa yar oyun la rın da, ta bir-i caiz-

se kan sız sa vaş lar gi bi. 
Aşk mek tu bu nun or ta dan kalk ma sıy la, ça ğı mız da aş kın ifa de si ni, aşk 

iliş  ki le ri ni aca ba na sıl an la ya bi le cek, han gi mal ze me ye gö re de ğer len di re cek 
ge le ce ğin ta rih çi le ri?”1  

Geç miş le uğ raş ma nın boş ve an lam sız sa yıl dı ğı, kök le re 
bak ma nın ge çer siz kı lın dı ğı, bel lek le rin he nüz dol ma dan 
bo şal tıl dı ğı za man lar da ye tiş ti ril dik, ye tiş tik; bü yü tül dük, 
bü yü dük. Kök le ri unut mak ge rek ti hep, kök sal ma mak, dur-
ma dan ye ni to hum lar ek mek; tam kök sa la cak ken on la rı 
ko part mak. Dün’le bu gün ara sın da du var lar çok tan örül müş tü 
biz dün’ü, kök le ri öğ ren me, bil me ça ba sı na düş tü ğü müz de. 
Ön ce in san lar is te di bu kop ma yı, geç mi şi unut mak is te yen, 
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 1 Gündüz Vassaf, Tarihi Yargılıyorum, İletişim Yay., syf. 57.
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on dan kor kan, onu teh li ke li bu lan; yok sa ya rak ye ni si ni kur-
mak is te yen in san lar; son ra da tek no lo ji ge lip yer leş ti on la rın 
tah tı na. Da ha ka lı cı, kes kin, et ki li yön tem ler kul la na rak el bet-
te. “Dün”, bi len le rin an lat tı ğı gi bi ya zıl ma lıy dı bel le ği mi zin 
oda cık la rı na. 

Ne dün’ü bi li yor duk hak kı nı ve re rek, ne bu gü nü an lı yor, 
ka bul le ni yor duk ko şul suz ca. Ara da kal mış tık. Kay bet tik le ri mi-
zi, se si mi zi, ken di mi zi arar ol muş tuk. Dün’de miy di, bu gün de 
mi? Bi ri, söy len di ği, öğ re til di ği ka dar uzak mıy dı öbü rün den? 
Ken di mi ze ge lip de bel le ği mi zi yok la dı ğı mız da, kı rın tı lar baş ka 
mi lat lar fı sıl dı yor du, bas kın ses baş ka mi la dı ba ğı rı yor du ku la-
ğı mı za. Bi ri, geç ti ği miz sı ra lar da hep duy du ğu muz du; öbü  rüy-
se uzak lar dan se si ni du yur ma ya ça lı şan. Bu gü nü kur mak, ya rı-
na gi de bil mek için bul ma lıy dık ara dık la rı mı zı, ara dı ğı mı zı. 

E dip Can se ver’in “Bu gün he pi miz nok san / Bu gün he pi miz nok san” 
di ze le ri pek çok “nok san”ı mı za işa ret et mek tey di göz le ri miz 
mad de nin bol lu ğun da kör leş ti ği va kit ler de. Tek no lo ji nin aç tı-
ğı yol da yü rü mek tey ken, mad de nin ha ki mi ye ti ne çok tan gir-
miş ken, hız dan ba şı mız dön mek tey ken; ko nuş maz, ko nu şa maz 
ol muş ken; bey ni miz de, zih ni miz de, di li miz de, ru hu muz da 
ko ca man de lik ler, boş luk lar açıl mak tay ken bir şey le re tu tun-
ma lı, bir şey le ri ko ru ma lıy dık yal nız lı ğı mı zı, ya ban cı lı ğı mı zı, 
kim se siz li ği mi zi aş mak; has ta lık la rı mı zı sa ğalt mak için. Bun la-
rı yap ma lıy dık; zi ra se si miz den, sö zü müz den, di li miz den 
uzak  laş mak ta; ye ri ne yer leş ti ri len le re de alı şa ma mak tay dık. 
De diy dik ya ya zı mı zın ba şın da, ne dün’de ne bu gün’ deyiz; ara-
da yız. Ara da lı ğı aş ma nın yo lu tam ol mak tan geç mek tey di, tam 
ol ma nın yo lu bu gü nü ya şar ken dil de, ses te, söz de, ya zı da dü nü 
bil mek ten.

Onu an la mak tan, on dan ha ber dar ol mak tan; onu bu gü ne 
ta şı mak tan, bu gün le bir leş ti rip ya rı na yol cu ede bil mek ten. 
Böy le böy le bü tün le şe cek tik. 

Ma sal lar, ef sa ne ler, şiir ler, şar kı lar, tür kü ler için git me liy-
dik dün’e, nos tal ji tu za ğı na düş me den. Şiir le ri seç tik biz; şiir-
 le rin için den Di van Şii ri’ni.  “Ted bir diyâr-ı aş ka gir mez” di yen 
Fűzűli ile “Göz le rin yü zü nün ten ha bir kö şe si ne çe kil miş,” di yen Ce mal 
Sü re ya’nın; “Ben tâ se nin ya nın da dahî has re tim sa na,” di yen Râbia 
Ha tun ile “Se nin bir yö nün var ora da du rur ya şa rım,” di yen Tur gut 



Uyar’ın ay nı kök ten bes len di ği ni, bu be sin le zen gin leş ti ği ni, 
ço ğal dı ğı nı dü şün dü ğü müz den;  

“ne şair kal mış ül ke de ne şiir
 di van lar unu tul muş
  mes ne vi ler par ça par ça
ey şair le rin sul ta nı ey bâkî
ina nıl maz ka fi ye ler dü şü rüp yıl dız lar dan
 (mef ’űlü mefâi lü)
  ru hun la söy le şi rim”

di yen At tilâ İl han’ın sı zı sı nı işit ti ği miz den, his set ti ği miz den... 
Dil le, kül tür le ara mı za ko nan en gel le ri bu gü nün ba kı şıy la, 
di liy le aş mak is te di ği miz den; bu gü nün di li nin dün den ko pa-
rak, ka ça rak, kor kup uzak la şa rak de ğil; bes le ne rek, dü nü 
ku cak la ya rak, onun üze rin de dü şü ne rek, onu an la ma ya ça lı şa-
rak ço ğa la ca ğı nı bil di ği miz den... Ah met Ha şim mi sa li “Melâli 
an la ma yan nes le âşi na de ği liz” de me yi is te me yip de on la ra “melâl”i-
mi zi, “melâl”le ri an lat mak, ha berdar et mek is te di ği miz den; bu 
şii re açı lan baş ka pen ce re ler olup ola ma ya ca ğı nı me rak et ti ği-
miz den... 

Baş ka pek çok se bep say mak müm kün el bet te; da ha ba sit-
leş tir mek de: vefâ borç la rı; ede bi ya ta, di le gö nül ver miş lik; 
oku ma me rak la rı gi bi ka lıp lar la açık la mak da. Bel ki de Ah met 
Ham di Tan pı nar’ın, “Te sir et me yen, iz bı rak ma yan oku mak ne ye ya rar? 
İn san ken di si ne ila ve et mek için okur, unu ta yım di ye de ğil,” söz le ri; Mev-
la na’nın “Şüp he yok ki her oku yan aklı mik ta rın ca an lar,”  cüm le si... 
Söy le ne ge len le rin dı şı na çık ma ar zu su, da ya tı lan la rın, ka lıp la-
rın; bun lar la ya pı lan oku ma la rın es ki til miş li ği, es ki miş li ği; 
ye ni ba kış la, sis tem li, gü cü nü ku ram dan alan oku ma la rın ede-
bi ya tın ya ra tan, naif, öz gür, sı nır sız, sı cak, sa mi mi, ka bı na 
sığ maz do ğa sı na me sa fe li du ru şu... Ta mam lan ma ar zu muz 
zih  nen, be de nen. Biz le ri na sıl ola ca ğı nı, ne yön de iler le ye ce-
ği mi zi, ne  re ye ula şa ca ğı mı zı bil me di ği miz bu ke yif li yo la dü şü-
ren, hep si ya da hiç bi ri.  

Bu yol bo yu, öğ ren dik le ri mi zi, öğ re ti len le ri; fark lı alan-
lar da ki oku ma la rı mı zı ne yok say dık, unut tuk ne ka bul len dik 
ne de sa de ce on la rın se si ni, sö zü nü din le dik. Gö zü müz, gön-
lü müz, zih ni miz ön ce be yit le rin se sin de, gös ter dik le rin dey di; 
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son ra oku duk la rı mız, öğ ren dik le ri miz dü şü yor du ak lı mı za. 
Sır la rı nı fı sıl dı yor lar dı bi rer bi rer dün den bu gü ne, dil den 
di le. Biz de meram la rı nı an la dık ça an lat ma ya, ki lit le ri ni aç tık-
ça gö re bil dik le ri mi zi dil len dir me ye ça lış tık. 

Yo la çık ma dan ön ce sor muş tuk Fuzűlî’ye, Nedîm’e, 
Bâ kî’ye, Ha yâ lî’ye, Şey hü lis lam Yah yâ’ya, Nâbî’ye... Beh çet 
Ne  ca ti gil’in di ze le riy le:

“Gel sem,
Siz yi ne ora da mı sı nız?”
Gi dip de ka pı la rı nı çal dı ğı mız va kit ora da olup ol ma dık la-

rı nın yanıtı bu kitabın içinde. 



DİVAN ŞİİRİNİN DİP SULARI

Makbule Aras

I. Di van Şii ri nin Ya pı sı

Türk le rin İs la mi yet’i ka bu lüy le baş la yan sü reç ay nı 
za man da im pa ra tor lu ğa gi den sü re cin de baş lan gı cı dır. Bu 
sü reç te iki yer le şik kül tü rün et ki si çok de rin ve yo ğun ol muş-
tur. Bun lar Arap ve Pers kül tü rü dür. Bu iki kül tür, baş ta sos-
yal ve si ya si ol mak üze re sa nat tan bi li me pek çok alan da bir 
de ği şi min ve ye ni den ya pı lan ma nın ba şat et ken le ri dir. Sö zü-
nü eti ği miz de ği şim le rin yö nü ise, te pe den ya ni yö net sel ve 
en te lek tüel ta ba ka dan hal ka doğ ru dur. 

Di van şii ri her şey den ön ce bir İm pa ra tor luk şii ri dir. 
Fark lı dil, din, ırk ve kül tür ler den ge len ke sim le ri ça tı sı al tın-
da top la ma yı ba şa ran Os man lı im pa ra tor lu ğu nun ya pı sın da ki 
bü tün sel lik ve bir leş ti ri ci lik Di van şii ri nin de en te mel iki 
öğe si dir. Bu ne den le dir ki im pa ra tor lu ğun en par lak de vir le-
ri Di van şii ri nin de en gü zel, en öz gün ör nek le ri nin ve ril di ği 
ve ol gun luk ça ğı ola rak ad lan dı rı la bi le cek 1453-1860 ta rih le ri 
ara sı nı kap sa yan dört yüz yıl dır.

Os man lı im pa ra tor lu ğu nun en be lir gin ni te li ği bü tün-
sel lik, Di van şii ri nin met ni mer ke ze alan ya pı sın da ken di ni 
gös te rir. Met nin mer kez de ol ma sı ya da me tin sel lik bi zi Bah-
tin ve Kris te va gi bi Rus ku ram cı lar ta ra fın dan or ta ya atı lan 
“me tin le ra ra sı lık” kav ra mı na gö tü rür. Me tin le ra ra sı lık ol gu-
su nu göz ar dı ede rek Di van şii ri ne yak laş mak bu ede bi ya tı 
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an lam lan dır mak nok ta sın da önem li yan lış la rın doğ ma sı na 
ne den ola bi lir; çün kü me tin le ra ra sı lık Di van şii ri ni ayak ta 
tu tan, bü tün lü ğün ko run ma sı nı sağ la yan güç tür. 

Di van şii rin de me tin le ra ra sı lık üç te mel öğey le ku rul-
muş tur di ye bi li riz:

1. A ruz: Aruz, Di van şi ri nin is ke le ti dir. Tan pı nar’ın 
de yi miy le “A ruz çok de fa ma na dan ay rı, ken di âle-
min de her şey dir ve tek ba şı na bü tün ifa de yi yük le-
nir” Arap ede bi ya tı ori jin li aru zun Di van ede bi ya-
tın da kul la nıl ma sı ise Pers şii ri va sı ta sıy la olur. 
900’den faz la ka lı bı olan aruz; dil zekâsı, kıv rak lık, 
ma te ma tik sel zekâ ge rek ti ren ve bu ya nıy la şiir ge le-
ne ği ni bi lip özüm se me yi de zo run lu kı lan bir sis te-
ma tik tir. Arap ça ve Fars ça nın ya pı sı na uy gun bir öl çü 
olan aru zu Türk çe ye tat bik te ya şa nan zor luk lar da 
şair le ri Arap ça- Fars ça söz cük le ri ve söz grup la rı nı 
kul lan ma ya yö nel ten ne den ler den bi ri dir. 

2. Maz mun: Bü tün lü ğün ikin ci ko ru yu cu gü cü im ge ya 
da di ğer bir söy le yiş le maz mun lar sis te mi dir. Ay nı 
maz mun la rın kul la nı la gel me si sa nıl dı ğı ve çok ça 
eleş ti ril di ği gi bi sta tik bir ya pı yı da yat maz tam ter si ne 
bü tün sel li ğin ye ni den ku rul ma sı nı, ge le ne ğin özün-
de ki ya pı nın de va mı nı sağ lar. Şair, renk le ri, cin si 
bel li ip ler den ye ni ve öz gün bir ku maş do ku mak 
du ru mun da dır. Bu ra dan ba kıl dı ğın da sı nır lan mış 
bir alan da öz gün lü ğün ya ka lan ma sı bek len ti si gö rü-
le cek tir ki bu da son de re ce zor ol mak la bir lik te tıp kı 
aruz da ol du ğu gi bi şiir ge le ne ği nin ta ki bi ni zo run lu 
kı la rak bü tün sel li ğin ko run ma sı nı sağ lar.

3. Na zi re ci lik: Bir met ni ör nek ala rak baş ka bir me tin 
üret me an la mı na ge le bi le cek na zi re ci lik, me tin le ra-
ra sı lık ol gu su nun en te me lin de yer alan bü tün lü ğün 
ve bir leş ti ri ci li ğin de va mı nı sağ la yan önem li öğe dir. 
Di van şair le ri şiir le rin de pek çok şai rin adı nı an dık-
la rı gi bi pek çok şii re de na zi re yaz mış lar dır. Hem 
İran lı hem Türk şair le rin şiir le ri ne na zi re yaz ma 
ge le ne ği son de re ce yay gın dır. Bu as lın da üs tün de 
çok ça dü şün me yi ge rek ti ren bir du rum dur. Zi ra 



as lo la nın me tin ol du ğu nu en çok vur gu la yan nok ta-
dır bu. Bir şair ken din den ön ce ki dö nem den bir 
şai re na zi re ya za bil di ği gi bi ken di dö ne min den bir 
şai re de na zi re ya za bi lir. Be ğe ni nin, hay ran lı ğın 
açık ça ifa de edil me si de mek olan bir ben ze ri ni yaz ma 
ey le mi, şai rin ken di ni si lik leş ti rip met ni öne çı kar-
ma sı nın da bir gös ter ge si ol du ğu gi bi ge le ne ği ne 
ka dar iyi ta nı dı ğı nın, ne ka dar ya kın dan ta kip et ti ği-
nin de gös ter ge si dir. Bu nok ta da Di van şair le ri nin 
mah las kul la na rak şiir yaz ma sı, Wal ter And rews’un 
de di ği gi bi: “Ger çek şair ile kur gu sal or tam da ki şair ara sın da 
me sa fe ya rat ma nın bir yo lu dur.” 

Şair için de ya şa dı ğı ger çek lik ten ko pa rak şii rin coğ raf ya-
sı na adım atar ve ora da baş ka bir “ben”le baş ka bir ad la var 
olur. Met ni kur du ğu gi bi ye ni bir ben de ku rar. Ve o ben her 
za man met nin ge ri sin de dir.

II. Os man lı da Sö zün De ğe ri, Şiir ve Şair ler

Vic to ria Holb rook Aş kın Okun maz Kı yı la rı ad lı ese rin de şu 
sap ta ma da bu lu nur: “Şiir yaz mak Os manlı okur  ya zar lı ğı nın baş lı ca 
işa re tiy di. Şiir oku ya bi len her kes şiir ya zar dı; okur çev re si ne ulaş ma nın yo lu 
şiir ala nın da ki ya rış ma cı lar dan bi ri ola bil mek ten ge çi yor du. Bu yüz den bir 
Os manlı ede bi uy gu la ma mo de li, ya zar lar dan olu şan bir okur kit le si ne da ya-
na cak tır. Gel ge le lim mo dern oku ma ve yaz ma kav ram la rı Os man lı Türk çe-
sin de 19. yüz yı la ka dar yay gın la şa ma mış bir ya zılı kül tü rü var sa yar. Os manlı 
şair le ri yap tık la rı işe “yaz mak” ye ri ne “söy le mek” der ler di. Os man lı da ki şiir 
üre ti mi dün ya ta ri hin de ki en ge niş ede bi üre tim ola bi le cek ka dar ha cim liy ken 
alın tı la nan ve tar tı şı lan şiir ler lis te si çok kı sıt lı dır. Os man lı nın (ya  za rın ken-
di si ya da müs ten sih ler) yaz ma la ra sa hip ola bi le cek den li var lıklı ya da özel 
kü tüp ha ne le re ser best çe gir me im ti ya zı na sa hip uy ruk la rı ara sın da bi le 
Os manlı şiir bil gi si te mel de söz lüy dü. Ya zar-o kur la rın ço ğu na di ren ki tap 
okur lar dı.” 

Hob rook’un da be lirt ti ği gi bi şiir, Os man lı top lu mun da 
gün lük ha ya tın bir par ça sı dır ve mer ke zi bir ko num da dır. 
Top lu mun her ke si min den ge len şair ler ara sın da çok iyi med-
re se eği ti mi alan lar ol du ğu gi bi eği tim siz olan lar da var dır. Bu 
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nok ta da hü küm dar la sı ra dan in sa nı bir leş ti ren ve eşit le yen 
öğe de “söz” ya ni şiir dir. Şiir, yal nız ca duy gu la rın ya da 
dü şün ce le rin ifa de ara cı de ğil gün lük ya şa mın lo ko mo ti fi, 
bir leş ti ri ci gü cü de ol muş tur. Şiir, top lum sal ya şa mı Ador-
no’nun söy le di ği gi bi öz nel lik va sı ta sıy la yan sıt mış tır. 

Fark lı kül tü rel renk ler ve ses ler le bes le nen, top lu mun her 
ke si min den ge len şair ler ce bü tün lü ğü ve bir leş ti ri ci li ği ko ru-
nan Di van şii ri nin gün lük ya şam da do la şı ma gir di ği sos yal 
çev re ler de bir bi rin den fark lı ama bir bi riy le iç içe dir. Bun la-
rın ba şın da “şuârâ mec lis le ri” ge lir. Bun lar, pa di şah ve ya şeh-
za de sa ray la rın da, dev let ri ca li nin ko nak la rın da ya da şair le rin 
ken di ara la rın da dü zen le dik le ri iç ki ve şiir mec lis le ri dir. 
Ya şa mı nı sür dür mek için şii rin dı şın da iş ler le de uğ raş mak 
zo run da olan şair le rin dükkân la rı ise şii rin do la şı ma gir di ği 
bel li baş lı mekân lar dan dır. Bun la rın dı şın da mev ki ma kam 
sa hip le ri nin de ev le rin de şiir ve iç ki mec lis le ri kur duk la rı 
bi lin mek te dir. Şii rin ya şam alan la rı bun lar la sı nır lı de ğil dir; 
dergâh lar, mey ha ne ler, kah ve ha ne ler gi bi mekân lar or tak kül-
tü rün ge liş me sin de önem li rol oy na mış lar dır. Bu da gös ter-
mek te dir ki Di van şii ri ne bir züm re ye ait tir ne de sa ray şii ri-
dir. Tam ter si ne bu şiir, bü tün sos yal sta tü le ri ge ri pla na ite-
rek, sos yo-e ko no mik grup la rı bir leş ti ren ve eşit le yen güç lü 
bir kül tü rel öğe dir.

Os man lı im pa ra tor lu ğu nun bir leş ti ri ci ve bü tün leş ti ri ci 
ya pı sı nı ku ran ve bu ya pı nın de va mı nı sağ la yan güç el bet te 
hü küm dar ya ni pa di şah tır. Di van şii rin de ise bu gö re vi üst le-
nen üç hü küm dar dan söz et mek müm kün: Bi rin ci si bü tün 
ev re nin hü küm da rı Tan rı, ikin ci si im pa ra tor lu ğun hü küm da-
rı pa di şah, üçün cü sü Tan pı nar’ın de yi şiy le kalp âle mi nin 
hü küm da rı “sev gi li”. 

Bu üç hü küm da rın, zıt lık la rı da bün ye sin de ba rın dı ran 
or tak nok ta la rı var dır: Lut fet mek, zul met mek/ ula şıl maz lık, 
ya kın lık/af fet mek, mut lak gü zel lik vs. Bu özel lik le re ba kıl dı-
ğın da Os man lı kül tü rü nün olu şup bi çim len me sin de çok 
et kin rol oy na yan İs la mi yet’in, bu nok ta da Tan rı al gı sıy la 
ken di si ni gös ter di ği dik kat ler den kaç ma ya cak tır. Tan rı’nın 
İs la mi yet’te ki pek çok vas fı hem pa di şah la ra hem sev gi li ye yük-
le ne rek her iki si de kut sal laş tı rıl mış böy le ce şiir coğ raf ya sı nın 



hük me den öz ne si ta nım lan mış tır.
T.S. Eliot şiir de esas ola nın ya şa mın ya da dış ger çek li ğin 

yan sı tıl ma sı de ğil ye ni den üre til me si ol du ğu nu söy ler. Bu ra-
dan ba kıl dı ğın da Di van şair le ri nin tam da bu nu yap tı ğı gö rü-
le cek tir. Dış ger çek lik le me tin ara sın da ki köp rü yü ku ran en 
te mel kav ram da hiç kuş ku suz aşk tır. Aşk, hem ger çek dün ya ya 
ait tir hem de met nin dün ya sı na. 

III. Di van Şii ri nin An la şıl ma sın da Na sıl Bir Yön tem 
İz len me li dir? Ve 99 Be yit Bu Çer çe ve de Ne Yap ma ya Ça lış-
mış tır?

Bir met ni an la mak için o met ni oluş tu ran söz cük le rin 
söz lük sel kar şı lı ğı nı bil mek ge rek li dir; an cak bu bil gi, met ni 
an la ma mız için ye ter li de ğil dir. Wal ter And rews “Dil bi lim sel 
ku ral lar la üre ti len an lam lar ile dil bi lim sel ol ma yan ku ral lar la üre ti len 
an lam lar ara sın da ki bü yük fark lı lık po tan si ye li ni gör me mek hiç de zor de ğil-
dir.” der ve söy le di ği ni so mut la mak üze re şu ör ne ği ve rir:

“Bir ca sus ka ran lık bir so kak ta bir ya ban cıy la kar şı la şır, “ke di ha sı rın 
üs tün de” der ve ken di si ne es rarlı bir zarf ve rir se söy le ne nin yal nız dil bi lim sel 
ana li zi hiç bir şe kil de kast edi le nin an la şıl ma sı nı sağ la maz.” 

Bu ra dan ba kıl dı ğın da Di van şii ri nin de an la şıl ma sın da 
ben zer güç lük ler den söz et mek müm kün. Bu şiir de kul la nı lan 
söz cük le rin bir den çok an lam düz le mi var dır. Bu an lam düz-
lem le ri ni şöy le sı nıf la ya bi li riz: di ni-ta sav vu fi düz lem, ke li me-
nin söz lük an la mı ya ni dil bi lim sel düz lem, sos yal düz lem, 
si ya si düz lem, şai rin du yuş ve dü şü nüş düz le mi. Bir şiir de 
kul la nı lan söz cük ler, pek çok düz lem de ki kar şı lık la rıy la bir 
bü tün lük oluş tu ra rak an la mı var eder ler. Söz cük le rin yal nız 
söz lük te ki an lam la rı nın bi lin me si o met ni an la şı lır kıl ma ya-
ca ğı için dir ki 99 Be yit ki ta bın da be yit ler de ge çen söz cük le rin 
an la mı nı ver me me yi ter cih et tik.

Bir met ni an la mak için so rul ma sı ge re ken te mel so ru: Bu 
me tin le aram da ki or tak ze mi ni na sıl bu lu rum? so ru su dur. 
Bu nun ce va bı, el bet te bir yön tem iz le ye rek ola cak tır. An la mak 
için yön tem ka çı nıl maz dır. Han gi yön te min kul la nı la ca ğı ise 
ka fa ka rış tı rı cı dır. Me tin le re an cak şu ve ya bu ku ram la yak la şıl-
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ma lı dır tar zın da ki mut lak laş tı rı cı, kök ten, ra di kal ve ya fa na tik 
ta vır lar ar tık ge çer siz dir; çün kü bi lim de de mut lak ger çek lik ler 
de ğil, be lir siz lik ler, fark lı pers pek tif ler söz ko nu su dur. 

Bu çer çe ve de bi zim 99 Be yit’te iz le di ği miz yön tem de 
bü tün ku ram lar dan bes le nen ama mut lak laş tır mak tan uzak 
bir yön tem dir. An la mı tek leş ti rip mut lak laş tır mak ye ri ne 
met ni gi zem den arın dı ra rak ya nıl sa ma yı azalt ma yı amaç la yan 
bir yön tem ola rak da ta nım la ya bi li riz bu nu. Bi zim gö re me di-
ği mi zi bir baş ka sı gö re bi lir ya da ba kı şı mız da ki yan lı şı man tık-
sal da ya nak la rıy la or ta ya ko ya bi lir ve ik na edi ci ye ni bir ba kış 
da ge liş ti re bi lir. Ama en ni ha ye tin de bü tün bu açı lım lar, 
Di van şii ri nin ya pı sı nın ev ren sel şiir de ki ya pı dan fark lı ol ma-
dı ğı nı ka nıt la ya rak yap ma ya ça lış tı ğı mı zın doğ ru lu ğu nu des-
tek le ye cek tir. 

Bir ese rin yo ru mu, geç miş ile gü nü müz ara sın da ki di ya-
log da ya tar. Ese rin söy le mek is te di ği, ken di geç mi şi mi ze iliş-
kin so ru lar la ilin ti li dir. Bi zim gi bi eser de ken di geç mi şiy le 
di ya log için de dir. Bu açık uç lar, an la ma yı da açık uç lu kı lar. 
An lam hep ye ni le nir, geç miş le gü nü müz ve ya gü nü müz ile 
geç miş ara sın da can lı bir bağ ku ru lur. An lam, öz ne nin uf ku 
ile ese rin uf ku nun ka rış tı ğı bir yer de bu lu nur, do la yı sıy la 
edil gin ve du ra ğan bir ya pı gös ter mez. 

Biz, 99 Be yi tin an lam kat man la rı nın çö züm len me sin de 
geç miş le gü nü müz; okur la-me tin; ye rel lik le-ev ren sel lik ara-
sın da bir bağ kur ma ya ça lış tık. Bu nu ya par ken yal nız met nin 
geç mi şin de yol cu ğa çı ka rak so ru lar sor mak la kal ma dık, met-
nin ev ren sel ede bi düz lem de ki ke si şim nok ta la rı nı da bul ma ya 
ça lış tık. Bu da bi zi dün ya ede bi ya tın dan pek çok is me, pek çok 
ese re gö tü re rek me tin le okur ara sın da ku ru lan köp rü le re bir 
ye ni si ni ek le di.

Okur ve me tin ara sın da ile ti şim ku rul du ğun da, ede bi 
me  tin bi ze olan uzak lı ğın dan, ‘ya ban cı lık’tan kur ta rı la rak, 
bu  gü ne ak ta rıl mış olur. Bu ile ti şim ku ru lur ken Di van şii rin-
de met nin do ku su nu oluş tu ran “es ki ye ait” inanç, vur gu, 
ça ğın var lık kar şı sın da ki du ru şu gi bi un sur la rın da ko nuş tu-
rul ma sı ge re kir. Dil çok yön lü bir du ru şu zo run lu kı lar ve 
şii rin di li, di lin var lık alan la rı nın bü tün sı nır la rı nı ku şa ta cak 
den li ge niş bir yel pa ze yi kap sar: Va lery’nin de di ği gi bi, “Şiir 



di lin de di lin bü tün ola nak la rı ör güt le nir.”
Bü tün bu söy le dik le ri miz den çı ka cak so nuç Di van şii ri ni 

an la mak için oku run emek sarf et me si nin ge rek li li ği dir. 
An cak bu, yal nız di van şii ri ni de ğil pek çok met ni an la ma nın 
te mel şar tı dır. Bir du rum, ol gu, ki şi ve ya ola yı an la mak için 
ya pıl ma sı ge re ken ilk şey olum suz ön yar gı lar dan so yun mak tır. 
Biz 99 Be yit’te olum suz ön yar gı la rı mız dan müm kün ol du ğun-
ca so yun ma ya ça lış tık. Di van şii ri ne iliş kin ya nıl sa ma lı al gı yı 
kır ma yı he def le yen bu ça lış ma, ben ze ri ça ba la ra bir ye ni si ni 
eklemek amacıyla ve her şeyden önce bu şiire duyduğumuz 
sevginin gücüyle oluşturulmuştur. 
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99 BEYİT
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1

Bu şehr-i Si tan bűl ki bî-misl ü bahâdır
Bir sen gi ne yek-pâre Acem mül kü fedâdır

Nedîm
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İs tan bul de nin ce Ne dîm; Ne dîm de nin ce İs tan bul ak la dü şer 
el bet. Hal böy le olun ca, hüz nüy le, ne şe siy le; çı kış sız lı ğıy la, ça re 
olu  şuy la; iç gı dık la yan tav rıy la, ak lı ba şın dan alıp bir tür lü ye ri ne 
koy ma ya izin ver me yi şiy le; kı mıl kı mıl edip de bir den kü süp içi ne 
dö nü şüy le; ken din den emin bir ha nı me fen di den, mü te red di bir 
er ge ne hız la ge çi şiy le; ki mi za man ha fif meş rep, ki mi za man va kur 
ve ağır du ru şuy la; ki mi za man ruh ta aç tı ğı ya ra lar la, ki mi za man 
açı lan ya ra la ra de ğip de sa ğalt ma sıy la şiir olan İs tan bul, İs tan-
bul’un şii ri ni ya zan, İs tan bul’un her ha li ne teş ne şair Ne dîm’in 
di lin de ye ni den ye ni den ya ra tıl mış, her ya ra tıl ma da yü cel til miş tir 
eş siz li ği, vaz ge çil mez li ği ile. 

Os man lı’nın 18. yüz yıl da ki ba rış dö ne mi, ye ni leş me nin, m o-
dern leş me nin, Ba tı lı laş ma nın ilk adım la rı nın atıl dı ğı; kent ha ya tı-
nın sa vaş tan uzak, ye ni bir at mos fer de so luk alıp ver di ği bir dö -
nem dir. Ko nak lar, ka sır lar la; bent  ler, bah çe ler, çeş me ler le; soh-
bet ler, eğ len ce ler, şen lik ler le be ze nen İs tan bul şeh ri nin fo toğ ra fı-
nı çe ker Ne dîm şiir le rin de. Ken di ne has öz gür ve öz gün ki şi li ği ile 
ka sır lar dan la le bah çe le ri ne, en vai çe şit ren gin için den gü zel le re 
göz kır pıp es ri me ler ha lin de fo toğ ra fın kar şı sı na ge çip der ki -bir 
yan da İs tan bul bir yan dan şiir var ken- bu öy le eş siz, de ğe ri öl çü le-
me yen bir şe hir dir ki bir ta şı na o pek bir düş kün, hay ran olu nan 
İran’ın köşk le ri nin, bah çe le ri nin ta ma mı fe da edi le bi lir. Aşk ta 
ku sur suz laş tı rı lıp ta pı lan/ar zu la nan nes ne ha li ne ge ti ri len sev gi li 
ye ri ne; şe hir geç miş tir bu be yit te. Eric Blon del, Rous seau’nun 
“Dün ya da ki tek ka dın” ta nım la ma sı üze ri ne dü şü nür ken “Aşk, tek 
bir var lı ğı her kes ten ay rı tu ta rak ben zer siz kı lar, di ğer le rin den 
so yut lar ve ayı rır onu, bir ter cih, bir se çim oluş tu rur,” der. Tıp kı 
bu ra da ki ay rış tır ma ve yü celt me gi bi; şair, şe hir ile ül ke yi kar şı laş-
tı rır ken baş lar mü ba la ğa et me ye, ül ke nin ta ma mı nın şeh rin bir 
ta şı ka dar de ğer ta şı ma dı ğı nı söy le ye rek de vam eder ve şeh ri, yü cel-
ti len, di ğer le rin den ay rış tı rı lan aşk nes ne si ko nu mu na ge ti rir. 

Yüz yı lın bü yük şai ri, zev ki, eğ len ce yi iş ler şiir le rin de, onun 
şiir le ri hep çın çın öter oku yan da; en çok da İs tan bul di ye di ye. 
Bu se se de ğil de, “ta şı top ra ğı al tın” di yen se se ku lak ve rip de şeh-
re ko şan lar da, bu şe hir de olup da şeh rin se si ni kay bet miş ler de, 
şeh ri kap la yan ses ler ara sın dan İs tan bul’un se si ni du ya ma yan la-
rın ku lak la rın da han gi İs tan bul’un se si var dır, İs tan bul’un han gi 
sesi var dır bi lin mez; la kin ön ce sin den Ne dîm’e, Ne dîm’den son-
ra sı na, o son ra dan bu gü ne ka lan se si, ses le ri iyi bil mek, ta nı mak; 
şeh rin bu çok ses li li ği ni kay bet me mek ve de ru hu nu acıt ma mak 
ge rek ti ği âşikâr dır.  
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