editörden...
Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti kabul etmelerinden sonra verdikleri ilk eserlere kadar dayan›r. Geniﬂ co¤rafyalarda dil bak›m›ndan birbirinden az
çok farkl› geliﬂen ‹slamî edebiyat, ﬂüphesiz ki en parlak dönemini 13. yüzy›ldan baﬂlamak üzere Osmanl› ‹mparatorlu¤unun geniﬂ topraklar› üzerinde yaﬂam›ﬂt›r. Beﬂ yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bulunan bir imparatorlu¤un ihtiﬂam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incelemeye çal›ﬂaca¤›z.
Bir toplumu etkileyen kültürel oluﬂumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baﬂka bir kültürel etkiyle de birden bire ortadan yok olmaz. ﬁiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü ﬂiirimize –genel anlamda edebiyat›m›za- etkileri üzerinde de mümkün oldu¤u nispette durmaya çal›ﬂt›k.
Klasik edebiyat, yayg›n söyleyiﬂle divan edebiyat›, Tanzimatla birlikte baﬂlayan kültür de¤iﬂim teﬂebbüslerine paralel olarak tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Avrupaî bir edebiyat oluﬂturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damarlar›ndan beslendikleri, onun kal›plar›n› ve ifade yöntemlerini kullanarak eserler verdikleri hâlde divan edebiyat›na sert eleﬂtirilerde bulundular. Zaman zaman ölçünün kaçt›¤› bu eleﬂtirileri dönemin ﬂartlar› ile irtibatland›rarak
aç›klamak mümkündür.
Ancak, bugün hâlâ Tanzimat neslinin divan edebiyat›na karﬂ› yöneltti¤i, birçok bak›mdan ilmî olmaktan
uzak, bu eleﬂtirilerin kronik bir ön yarg›ya dönüﬂerek devam etmesi Divan Edebiyat› Özel Say›s›’n› haz›rlama ihtiyac›m›z›n birinci sebebidir.
E¤er kültürümüzün köklerine karﬂ› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›ﬂ›lmas› gerekiyordu ki biz bu say›da bunu yapmaya çal›ﬂt›k. Zira beﬂ yüz y›ll›k edebiyat› bir derginin s›n›rl› sayfalar›
içinde bütün yönleriyle ele alman›n imkân› yoktur. Biz amaçlad›k ki gençlerimiz, eski edebiyat›m›zla e¤itim çerçevesi içinde bir ﬂekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –varsa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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YOLCULUK METAFORU BA⁄LAMINDA
KLAS‹K ﬁ‹‹R‹ ANLAMAK
MUHAMMET NUR DO⁄AN*

Klasik edebiyat›m›z›n zirve ﬂahsiyetlerinden biri olan Nedim, bir beytinde diyor ki:
Her sözüm gülﬂen-i ma’nâya gönül bezminden
Gül gibi rengli nergis gibi mestâne gelir
Nesir diliyle söyleyecek olursak: “Benim ﬂiirlerim, gönlümün meclisinden anlam›n gül bahçesine
gül gibi rengârenk, nergis gibi mest olmuﬂ bir hâlde
gelir.”
Edebiyat›n bir yolculuk oldu¤unu bundan daha
güzel anlatan bir örnek (üstelik bir ﬂiir) olabilir mi?
Evet, Nedim’e göre edebiyat ve özellikle ﬂiir,
gönül/ruh meclisinden, anlam›n gül bahçesine do¤ru
gerçekleﬂen bir yolculuktur.

Edebiyat asl›nda bir yolculuktur… ‹nsan zihninin zaman, mekan, kültür, dil, din, tasavvuf, ilim ve
hayat ülkesine yolculu¤u… Duygu ve düﬂüncelerin
söz vas›tas› ile d›ﬂ dünyaya gerçekleﬂtirdi¤i esrarengiz
seyahat… Kalbin ve ruhun inﬂirah›… ‹ç dünyam›zda
kopan ruh f›rt›nalar›m›z›n baﬂka vadilere, baﬂka iklimlere do¤ru esiﬂi… Gönlümüzün gözesinden kaynayan
ﬂiir ›rma¤›n›n ölümsüzlük denizine do¤ru sonsuz ak›ﬂ›… Ruhun söz Cebrail’i ve anlam Refref’i eﬂli¤inde sanat›n arﬂ›na do¤ru gerçekleﬂtirdi¤i miraç… Söz Musa’s›n›n mana H›z›r’› ile güzellik ab›hayat›n› bulmak
için karanl›klar ülkesine seyahati…

Asl›nda bu beyitte ﬂairin gönlünün müﬂebbehün bihi (kendisine benzetileni) durumundaki
“bezm” (meclis) ile telmih edilen, ruhlar âlemi; ﬂiirin
-ve ﬂiirlerin, üzerinde yaz›l› bulundu¤u ﬂiir kitaplar›n›n- kendisine benzetileni olarak kullan›lan “gülﬂen”
(gül bahçesi) ile telmih edilen de, varl›k dünyas›d›r.
Çünkü inan›ﬂa göre, insano¤lu dünyaya gelmeden
önce Allah ruhlara “Elestü bi Rabbiküm (Ben sizin
Rabbiniz de¤il miyim?)” diye hitap etmiﬂ; ruhlar da bu
hitaba “Belâ! (elbette!)” diye cevap vermiﬂlerdir… Tasavvuf kitaplar›nda Allah’›n bu hitab› ve ruhlar›n ikrar›, bir meclis metaforu ile canland›r›lm›ﬂt›r. Ruhlar›n
sarhoﬂ olmas›na yol açan ilâhî hitap, ﬂaraba (aﬂk ﬂarab›); ruhlar âleminde gerçekleﬂen bu toplant› (elest
bezmi), meyhaneye; bu hitab›n neﬂ’esi ile kendinden
geçerek dünyaya, mest olmuﬂ bir ﬂekilde gelen insanlar/ruhlar ise, meyhane müdavimlerine benzetilmiﬂtir.

*Prof. Dr. ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retim Üyesi
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Nedim’e göre, sözün/ﬂiirin bu ezelî yolculu¤a
transferi, düﬂünce ve hayalde bir yükseliﬂ ve ruhî bir
çok benzeyen bir maceras› vard›r. Daha do¤rusu, ﬂiyolculuktur. ﬁiir öylesine yüce bir makamd›r ki ﬂair,
irin vücuda geliﬂinin de, insan›n dünyaya geliﬂine
hayâliyle, miraca ç›kar gibi ona yükselir ve böylelikle
benzeyen bir serüveni bulunmaktad›r… Ruhlara hitap
büyük buluﬂma gerçekleﬂmiﬂ olur. Sanat, asl›nda eﬂyaeden, insana kendi ruhundan ruh üfleyen Cenab›hak
ya yönelmiﬂ bir düzenleme (nazm) iradesidir. Bu ise,
gibi, ﬂair de gönlünün meclisinde söze düzen vererek
küçük çapl› bir ruh verme olay›d›r. Tanr›, nas›l önce
ona ruh ba¤›ﬂlam›ﬂ; bu düzen ile ruh (mana) sahibi
insan›n unsurlar›n› düzenlemiﬂ, sonra ruhundan üfleolan söz, -söz, art›k ﬂiir hâline dönüﬂmüﬂ ve bir bedeyerek onu gören, iﬂiten, düﬂünen bir varl›k hâline gene girmiﬂtir-, anlam›n
tirmiﬂse2, sanatkâr da
elinin alt›ndaki objelere
gül bahçesine, yani södüzen ve nizam verzün cisimlendi¤i (ses ve
Edebiyat›, ﬂiiri üretmek ileriye, içten
mekte, kendi ruhundan
yaz› hâlinde) dillere ve
d›ﬂa do¤ru bir yolculuksa; onu anlaald›¤› ilham ile onu yesayfalara rengârenk bir
niden ﬂekillendirmekte
görüntü ile (edebî sama iﬂi de bu sefer geriye, d›ﬂtan içe
ve böylelikle bir nevi
natlarla göz al›c› bir ﬂekdo¤ru
bir
yolculuktur…
ﬁiir
yazmak,
cans›z varl›¤a kendi rule bürünmüﬂ ve ruhlar›
hundan ruh ba¤›ﬂlasarhoﬂ eden âhenkli bir
görünmezden görünene, içten d›ﬂa bir
maktad›r. ﬁairlik de en
anlam kal›b›na dökülzihinsel seyrüsefer ise; edebiyat›, ﬂiiri
k›ymetli malzeme olan
müﬂ olarak) gelmiﬂtir…
anlamay› mümkün k›lan ﬂerh çabas›
söze düzen verme ve
Mutlak Yarat›c›n›n, ruadeta ölü söz unsurlar›
hundan (s›fatlar›ndan)
da görünenden görünmeyene, aﬂikârolan harfleri, kelimeleri
kendine üfledi¤i bir nedan
gizliye,
d›ﬂtan
içe
do¤ru
gerçekcanland›rma ameliyesifes ile söze düzen veren
dir. Aﬂa¤›da sundu¤uve kendi çap›nda bir yaleﬂen bir yolculuk olmaktad›r.
muz örneklerde oldu¤u
rat›c›l›k örne¤i gösteren
gibi:
ﬂairin gönül meclisinde
baﬂlay›p, manan›n gül bahçesi olan ﬂiir kitaplar›n›n
sayfalar›nda, yahut kalbimizin kap›s› görünümündeki
Mesîh’im nutkumun âsâr›dur mevtâ-y› elfâza
kulaklar›m›zda biten bir tatl› yolculuk… ‹ﬂte edebiyat
Viren geh feyz-i nîsân› viren geh mâye-i cân› 3
bu…
Söz sihirbaz› Nef’î de ﬂiiri miraç yolculu¤una
benzetmektedir:

“Ben Mesih’im; ölü lâf›zlara zaman zaman nisan
ya¤muru bereketi, zaman zaman da canl›l›k özelli¤i
veren, benim nutkumun (ﬂairli¤imin) eseridir.

Ol ﬂeb-rev-i mi’râc-› hayâlim ki cihâna
S›dk-› nefesim bâd-› seher gibi ayând›r 1

Mürdeye can virürem nutk ile Îsâ-nefesem
Ben bugün deyr-i hüviyyetde öter bir ceresem 4

“Ben, öyle bir hayal mirac› yolcusuyum ki sözümün do¤rulu¤u seher rüzgâr› gibi ayan beyan anlaﬂ›l›r.”
Nef’î, Hz. Muhammed’in Cebrail ve Refref ile
birlikte Tanr› kat›na do¤ru yolculu¤a ç›kt›¤› gibi, bir
ﬂair olarak kendisi de söz Cebrail’i ve mana Refref’i ile
beraber hayalin arﬂ›na do¤ru yükselmiﬂ ve yeryüzünde sürünmeye mahkûm di¤er ﬂairlere karﬂ› mucizevî
bir üstünlük sa¤lam›ﬂt›r. Nef’î’ye göre, ﬂiir bir ﬂuur
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“Ben, ölülere can veriyorum; söz söylemede ve
ﬂiirde ‹sa nefesliyim. Öyle ki; ben, benlik (ﬂairlik) kilisesinde çalan bir çan gibiyim.”
Bana hâs old› hallâk-› maânî rütbesi zîrâ
Berâyâ-y› beyân›n kabza-i hükmümdedir cân› 5
“Mana yarat›c›l›¤›, bana has bir rütbe oldu. Çün-
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kü, güzel söz mahlûkat›n›n ruhlar› benim kudretimin
kabzas› alt›ndad›r.”
ﬁairin söze düzen ve ruh verebilmesi için ona
do¤ru yönelmesi, bir anlamda ﬂuur transferini gerçekleﬂtirmesi gerekir. Bu, ﬂuurun ﬂiire dönüﬂmesidir…
Bu transfer, asl›nda bir yükseliﬂ, sanki hayalin ve yarat›c› düﬂüncenin yüceliklerine do¤ru gerçekleﬂtirilmiﬂ
bir miraç olay›d›r. Çünkü söz, ruhun ta kendisidir. Yani, Allah’›n insana kendinden üfledi¤i ruh, sözdür.
Söz, yani nat›ka, yani düﬂünme ve konuﬂma yetene¤i… Fuzulî de sözün asl›nda ruh demek oldu¤unun
bilincindedir. Hatta ona göre ruha sözden baﬂka bir
anlam vermek, asl›nda boﬂ bir iddiad›r:
Cân sözdür eger bilürse insân
Sözdür ki deyerler özgedür cân
“E¤er, insan iyi düﬂünecek olursa; can›n (ruhun) sözden ibaret oldu¤unu anlar. Can›n (ruhun,
sözden) baﬂka bir ﬂey oldu¤unu söylerlerse, bil ki bu
boﬂ bir sözdür.”
O hâlde, denebilir ki; ﬂiir ve edebiyat, ruhun bir
göçüdür… Ruhun ve ﬂuurun harf, kelime, kavram, yani söz dünyas›na hicreti…
ﬁiirin bir ruh mirac›, kutsî âlemlere do¤ru bir
yolculuk oldu¤u ile ilgili iki örnek daha vard›r ki; biri
Revanî, di¤eri ise Hayalî Beg’e ait bu iki beyitte ﬂiir,
gül bahçesi ve gökyüzüne; ﬂairin gönlü ve hayali ise
bu bahçede daldan dala konup ﬂak›yan bülbüle, yahut
ﬂiir ve hüner hümas›n› avlayan al›c› kuﬂa benzetilmiﬂtir:
Bülbül-i gülﬂen-i kuds olsa gönül mürgi ne var
Bâ¤-› tab‘umda Revanî gül-i ilhâm aç›lur6
“Ey Revanî! Gönül kuﬂu kutsî âlem gülﬂeninin
bülbülü olsa buna ﬂaﬂ›l›r m›? Zira, tabiat›m›n bahçesinde ilham gülleri aç›l›p duruyor.”
Revanî’ye göre, ﬂairin tabiat› öyle bir çiçek bahçesidir ki; orada ilham›n rengârenk, bin bir kokulu
gülleri açmaktad›r. ﬁairin gönül kuﬂu ise, art›k kutsîlikler âleminin gülﬂeni hâline gelmiﬂ bulunan bu bahçenin bülbülü olmuﬂtur.
Burada ﬂairimiz âdeta düzenleyici irade ve ya-

temmuz-ağustos 2006

e¤itim

rat›c› idrak -ki burada “gönül” olarak ifade edilmektedir- ile ﬂairlik tabiat› (tab‘) aras›nda cereyan eden bir iç
yolculuktan bahsetmektedir. ﬁairin gönlü bir bülbül
gibi uçup yine ﬂaire ait sanatkârl›k tabiat› bahçesine
gitmekte ve o bahçede kan k›rm›z›s› rengi ve insan›
mest eden muhteﬂem kokusu ile açan ilham güllerinin
dal›na konmaktad›r.
Sühan ﬂehbâz›yam mürgân-› kudsîler ﬂikârumd›r
Kanâ‘atle tecerrüdden Hayalî perr ü bâlüm var 7
“Ey Hayalî! Ben ﬂiirin al›c› kuﬂuyum; kanaat ve
tecerrütten kolum kanad›m var. (Söz fezas›nda) hayalin ve anlam›n anka kuﬂlar›n› avl›yorum.
Hayalî Beg, bu beytinde kendisini -asl›nda burada Hayalî kendine hitab ederek, ﬂairlik tabiat›n›, yani tab’›n› kastetmektedir- bir al›c› kuﬂa (ﬂahbaz) benzetiyor. Bu ﬂahbaz›n kanaat (her ﬂeye tenezzül etmeme, boyun e¤meme) ile tecerrütten (maddî varl›ktan
soyutlanma) kanatlar› bulunmaktad›r. Bu ﬂahbaz›n av›
ise, sözün uçsuz bucaks›z fezas›nda uçuﬂan hayalin ve
anlam›n hüma kuﬂlar›d›r. ﬁair, sahip oldu¤u isti¤na ve
tecerrüt kanatlar› vas›tas› ile ﬂiir ve sanat›n yüksek ve
uçsuz bucaks›z gö¤üne yükselmekte; orada orijinal
hayaller ve bigâne manâlar kuﬂlar›n› avlamaktad›r.
Hayalî’nin burada kulland›¤› “mürgân-› kudsî” (kutsal
kuﬂlar) terkibi, efsanevî hüma kuﬂu için kullan›lan bir
tan›mlamad›r. ‹nan›ﬂa göre, hüma kuﬂunun yuvas›
gökyüzündedir. Hiçbir zaman yeryüzüne inmez (yeryüzüne tenezzül etmez) ve diri olarak hiçbir zaman
ele geçmez. Hüma kuﬂu, edebiyat›m›zda ayn› zamanda isti¤nan›n ve tecerrüdün sembolü olarak kullan›lm›ﬂt›r. ﬁair, tab‘›n›, avc›l›k aç›s›ndan ﬂahbaza (do¤an
kuﬂu); hayal ve manay› ise, görünmezli¤i (tecerrüd),
yüksekten uçuﬂu ve ele geçirilmesi zor olmas› (isti¤na) gibi sebeplerle hüma kuﬂuna (mürg-i kudsî) benzetmektedir.
ﬁair ile kuﬂ aras›nda kurulmuﬂ ilginç bir benzerlik iliﬂkisine de Yeniﬂehirli Avnî’nin divan›nda rastl›yoruz:
ﬁâir o hümâd›r ki iki âleme pinhân
Bir cevv-i mukaddeste hafiyyü’t-tayerând›r 8
“ﬁair, iki âleme de gizli olan mukaddes bir boﬂ-
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lukta, gözlere görünmeksizin uçan bir hüma kuﬂudur”
Yeniﬂehirli Avnî’nin hüma kuﬂuna benzetti¤i,
ﬂairin kendisi de¤il; ruhu veyahut ﬂair tabiat›d›r. ‹ﬂte,
ﬂairin gönlünün kafesinde bulunan bu ﬂiir hümas›, zaman zaman kafesten d›ﬂar› ç›kmakta ve her iki âleme
bile gizli olan mukaddes bir boﬂlukta, gözlerden çok
uzak bir ﬂekilde kanat ç›rpmaktad›r.
Edebiyat ve ﬂiirin bir yolculuk oldu¤u ile ilgili
olarak bir baﬂka ilginç örnek de Fuzulî divan›n›n dibacesinde bulunan ifadelerdir. Fuzulî, ﬂiirlerini ve ﬂiir kitaplar›n› ﬂair tabiat›n›n çocuklar› olarak görmektedir.
Bu çocuklar d›ﬂ dünyaya bir nevi ticarî seyahate ç›kar;
bu seyahat esnas›nda insanlara güzellik mücevherleri
verip, be¤eni kumaﬂlar› al›rlar. Fuzulî’nin ﬂiirleri ve ﬂiirlerinden meydana gelen divanlar› dünya görmemiﬂ yavrular, gurbet çilesi çekmemiﬂ yetimlere benzemektedir. O ﬂiirlere, ulaﬂt›klar› yerlerde hürmet edilmelidir:
“Her memleketin büyük ﬂairlerinden ve zaman›n ayd›n gönüllü söz
ustalar›ndan beklentim ve ricam ﬂudur ki; e¤er ﬂiirlerimin sözlerinin
kuruluﬂunda veya anlam›nda bu sanata uygun olmayan baz› düﬂüklükler veya kabal›klar görürlerse, onlar› af ete¤i ile örtsünler ve Necef topra¤›ndan ve Kerbelâ diyar›ndan ç›k›p, evliya burcu olan Ba¤dad’›n havas› ve suyuyla yetiﬂmiﬂ bu, gün görmemiﬂ yavrulara, sefer esnas›nda u¤rad›klar› yerlerde hürmet ve itibar göstersinler.”
“‹lâhî! Bu naml› muhabbetname ve bu ulu kiﬂilerin gönül ba¤lad›¤› divan –ki füsunkâr tabiat›m›n çocu¤u ve sihirli söz söyleyen idrakimin neticesidir- acz
ve niyaz emtias› ve yan›p yak›lma k›lavuzu ile gurbete ç›kmaya niyetlendi ve mana cevherleri verip övgü
kumaﬂlar› almak için âlemin uçsuz bucaks›z sahas›na
ticaret mahmili (yükü) yürüttü.”
Madem ki lütuf ve ihsan›n› yoldaﬂ edip onu
yoklu¤un darl›¤›ndan varl›¤›n ferahl›¤›na getirdin,
merhametinle destekleyip yard›m ederek gayb vadisinden ﬂehadet k›r›na ulaﬂt›rd›n; hangi diyara gitse ve
hangi ﬂehre ulaﬂsa, ﬂerefli ad›mlar›n› mübarek ve
u¤urlu, latif matla›n› hay›rl› ve kutlu edesin”9.

dolaﬂan bir sevgiliye benzetir ve bu yolculuk s›ras›nda
onu kötü kiﬂilerden korumas› ve nereye giderse hay›rlarla karﬂ›laﬂt›rmas› için Allah’a yalvar›r:
“‹lâhî” Bu, cihan› dolaﬂan mahbubu ve güzel
sevgiliyi –ki lütfunun meﬂﬂâtas›, yüzünü süslemiﬂtir ve
yard›m›n›n mücevheri güzelli¤ini son hadde ulaﬂt›rm›ﬂt›r- umumî olarak fesat ehlinden, hususî olarak da
üç kötü huylu topluluktan, himayenin kalesinde saklay›p koruyas›n…” 10
Fuzulî, Leylâ ve Mecnun adl› ﬂaheserini yazmadan önce de, ﬂairli¤i dert diyar›na bir sefer olarak de¤erlendirmekte ve bu zor yolculukta kendisine gam,
dert ve mihneti tan›yanlardan yoldaﬂ aramaktad›r.
Ey tab‘-› latîf ü akl-› vâlâ
‹drâk-i bülend ü nutk-› gûyâ
Düﬂdi seferüm diyâr-› derde
Kimdür mana yâr bu seferde
Her kimde ki vardur istitâat
Derd ü gam ü mihnete kanâat
Oldur bu müsâferetde yârum
Zevk ehline yohdur i‘tibârum
Merkeb gerek olsa azm-i râha
Besdür bize hâme vü siyâhe
V’er tûﬂe-i râh olursa matlûb
Mazmûn-› hoﬂ u ibâret-i hûb
Azm eyleyelüm teallül etmen
Menzil keselüm tegâfül etmen
Ey baht vefâsuz olma sen hem
Hem-râhl›¤ et bizümle bir dem 11
“Ey nazik tabiat ve üstün ak›l; ey yüksek anlay›ﬂ ve konuﬂan nat›ka! Yolum dert diyar›na düﬂtü…
Kimdir bana bu seferde yoldaﬂ?.. Kimde dert, gam ve
mihnete dayanma gücü varsa, bu yolculukta arkada-

Büyük ﬂair Fuzulî daha sonra divan›n›, cihan›
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ﬂ›m odur. Zevk sürenlere, keyfine düﬂkün olanlara itibar etmem… Yola ç›kmak için binek lâz›m olsa; bize
kalem ve kâ¤›t yeter ve e¤er yol az›¤› istenirse; o da,
hoﬂ anlamlar ve güzel ibarelerdir… Gayret edelim;
a¤›r davranmay›n! Menzil keselim; vakit kaybetmeyin!.. Ey talih, sen de vefas›z olma! Bir kerecik olsun,
bize yoldaﬂl›k et!”
Fuzulî, divan›na yazd›¤› önsözde de ﬂairli¤i ve
edebiyat› mecaz yolu (râh-› mecaz) olarak tarif etmekte ve bu yolda hakikate ulaﬂmay› ummaktad›r. Buradaki “hakikat” ve “mecaz” kavramlar›n›n bir taraftan
kelimelerin hakikî ve mecazî anlamlar›n› ifade etti¤ini;
di¤er taraftan ise, beﬂerî-maddî aﬂk ile tasavvufî-ilâhî
aﬂk› anlatt›¤›n› unutmamak gerekmektedir. Evet, edebiyat da tastamam bir mecaz yoludur. Çünkü ﬂiir, kelimelerin hakikî anlamlar›ndan çok, mecazî anlamlar›
kullan›larak yaz›lmakta ve ﬂair, gerçe¤i anlatmak için
ruhu ile uzun, meﬂakkatli ve dertli bir sefere (mecaz
yolu) ç›kmaktad›r.
Burada, ﬂairlerimizin “mecaz” kelimesinin “hakikatin karﬂ›t›” anlam›ndan yararlanarak, ﬂiiri “yalan”
ile iliﬂkilendirmeleri hadisesine de dikkat çekmek isterim. Klasik edebiyat metinlerinde “ﬂiir” kelimesinin
geçti¤i hemen her yerde “yalan” kavram›n›n da zikredildi¤ini ifade edelim. Nitekim, Fuzulî Leylâ ve Mecnun’da da ﬂiiri yalanla iliﬂkilendirir:

e¤itim

Ger derse Fuzulî ki güzellerde vefâ var
Aldanma ki ﬂair sözi elbette yalandur 14
“E¤er Fuzulî, “Güzellerde vefa vard›r.” derse, aldanma; çünkü ﬂair sözüdür bu, elbette yaland›r.”
Türk edebiyat›n›n ikinci ﬂaheser mesnevîsi olan
Hüsn ü Aﬂk’ta da ﬁeyh Galip, ﬂiiri ve edebiyat› maceraya benzetmektedir:
Billâh bu özge mâcerâdur
Sen bakma ki defter-i belâdur 15
“Allah için söylemek gerekirse; bu (edebiyat ve
ﬂiir), bambaﬂka bir macerad›r. Buna bir belâ ve musibet defteri gibi bakma!..”
Galip’e göre, ﬂiir her ne kadar belal› bir iﬂ olsa
da, ayn› zamanda bambaﬂka ve çok farkl› bir macerad›r. Tabi ki ﬁeyh Galip bu tan›mlamay› özellikle kendi
ﬂiiri ve ﬂairli¤i için yapmakta ve bir anlamda kendini
eleﬂtirenleri bu yolda yar›ﬂa ça¤›rmaktad›r. Nitekim
hemen bu beytin arkas›ndan gelen beyitte de muar›zlar›na hitap etmekte ve meydan okumaktad›r:
Zannetme ki ﬂöyle böyle bir söz
Gel sen dahi söyle böyle bir söz

ﬁi‘re heves etme kim yamandur
Yahﬂi deseler ana yalandur 12
“ﬁiire heves etme; çünkü kötü ﬂeydir. E¤er ona
“iyi” derlerse, “yalan”d›r.”
ﬁâirli¤e iftihâr edüpsen

“Bu hikâyenin ﬂöyle böyle bir söz oldu¤unu
sanma... E¤er gücün yetiyorsa, hadi gel sen de buna
benzer bir söz söyleyiver!”
Klasik ﬂiirimizin son büyük ﬂairi ﬁeyh Galip, divan›nda da ﬂiir ve edebiyat için “yol” benzetmesi yapmaktad›r:

Kizbi özüne ﬂiâr edüpsen 13
Gâlib hülâsâ râst-rev-i semt-i ma‘nîyim
“ﬁairlikle övünüyor, yalan› kendine iﬂ ediniyor-

Râh-› sühanda rehber-i mazmûna uymuﬂum 16

sun!..”
Fuzulî yine Leylâ ve Mecnun’dan ald›¤›m›z aﬂa¤›daki beyitte de ﬂiir ile yalan iliﬂkisini kurar. Ancak
burada da “yalan” sözcü¤ü, gerçe¤in z›dd›n› söyleme
anlam›nda de¤il; bu anlam› da hat›rlatacak ﬂekilde,
ama tevriyeli ve kinaye (hatta tariz) yollu bir ﬂekilde
kullan›lm›ﬂt›r. Biz buna iham-› tenasüp diyoruz
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“Ey Galip! Aç›kça söylemek gerekirse, ben yolumu anlamlar semtine do¤rulttum ve söz (ﬂiir) yolunda mazmun rehberine uydum.”
Yani Galip, anlamlar semtine varmak, sanatta,
düﬂüncede ve ﬂiirde güzele ulaﬂmak için ruh ve hayal
âleminde bir yolculu¤a ç›km›ﬂt›r. Bu yol uzun, s›k›nt›l› ve tehlikelerle doludur. Bu yola rehbersiz ve az›ks›z
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ç›kmak mümkün de¤ildir. Uzun seferlere bineksiz,
az›ks›z ve rehbersiz ç›k›lamaz. Ç›k›l›rsa, hedefe ulaﬂamamak, yahut yar› yoldan geri dönmek tehlikesi söz
konusudur… ﬁiir ve edebiyat›n çileli yolunda bir ﬂairin bine¤i -Fuzulî’nin ifadesi ile- kâ¤›t ve kalem; az›¤›
ve rehberi ise, hoﬂ anlamlara ve güzel ibarelere ulaﬂma arzusudur. Sanat ve edebiyat› vücuda getiren as›l
motivasyon unsuru bu arzudur. ‹ﬂte bu arzu meﬂakkatli ﬂiir ve edebiyat yolunda ﬂairin az›¤› ve yol göstericisidir. E¤er bu az›k ve rehber bulunmasayd›, yani
ﬂair ve sanatkâr›n güzel anlamlara, hoﬂ ve orijinal
mazmunlara ulaﬂma ihtiras› bulunmasayd›, belki de
dünyan›n en zor iﬂi ve en tehlikeli maceras› olan ﬂiir
yazma eylemi hedefine ulaﬂamayacakt›...
Edebiyat› anlamak, muhtevas›n›n gerçe¤ini
keﬂfetmek, ﬂiirin güzellikler ülkesini fethetmek de bir
yolculuktur. Hele, kültür dünyas› ile yüzy›llar süren
bir kopuﬂ yaﬂad›¤›m›z klasik edebiyat söz konusu oldu¤unda bu bir keﬂif yolculu¤una, arkeolojik bir kaz›ya, âdeta zaman›n gerisinde kalm›ﬂ, toprak y›¤›nlar›
aras›nda kaybolmuﬂ kay›p bir ülkenin keﬂfi seferine
dönüﬂür. Klasik ﬂiirimizin metinlerini ﬂerh etmek, asl›nda bir “sefer-i feth-i hümayun-› iklîm-i sühan”d›r.
Yani, “söz ve ﬂiir ülkesinin kutlu fetih seferi”… Yahut
“güzellik ve aﬂk ﬂehrinin kap›lar›n›n, düﬂünce askerine aç›lmas›”d›r; eski tabirle, “ﬂerh-i bâb-› ﬂehr-i hüsn
ü aﬂk”… Hatta söz ve ﬂiir ﬂehrinin düﬂünce askeri taraf›ndan ev ev, beyit beyit teslim al›n›ﬂ›; yine eski tabirle, “ﬂerh-i ebyât-› ﬂehr-i sühan”…
“ﬁerh”; açma, aç›lma demek. “ﬁerh-i sadr”, gö¤sün, kalbin aç›lmas›; “ﬂerh-i bâb”, kap›n›n aç›lmas›;
“ﬂerh-i mütûn” ise edebî bir metnin, bir risalenin, bir
kitab›n ve bir ﬂiirin aç›klanmas›…
Edebiyat›, ﬂiiri üretmek ileriye, içten d›ﬂa do¤ru
bir yolculuksa; onu anlama iﬂi de bu sefer geriye, d›ﬂtan içe do¤ru bir yolculuktur… ﬁiir yazmak, görünmezden görünene, içten d›ﬂa bir zihinsel seyrüsefer
ise; edebiyat›, ﬂiiri anlamay› mümkün k›lan ﬂerh çabas› da görünenden görünmeyene, aﬂikârdan gizliye,
d›ﬂtan içe do¤ru gerçekleﬂen bir yolculuk olmaktad›r.
Bu hâli ile edebî metinleri anlama iﬂine bir cinler âlemi yolculu¤u der isek, yanl›ﬂ m› olur?... Elbette
hay›r!.. Çünkü, edebî metinleri -özellikle eski metinleri- anlamak, insan zihninin tamamen kapal›, görülmeyen, hissedilmeyen alanlarda dolaﬂmas›; ﬂiiri üreten
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insan›n beyin k›vr›mlar› aras›na, kalbinin odac›klar›na
nüfuz etmesi ve nihayet, ﬂiirin üretildi¤i dönemin bugün bizim için meçhul olan manzaras›n› temaﬂa etmesi demektir ki bu, iﬂte basbaya¤› bir aynan›n ötesine
yolculuk, yahut cinler âlemi seferidir.
“Cin” kapal›, gizli, ç›plak gözden ›rak varl›klar›n
ortak ad› oldu¤una göre; kalbin gizli odac›klar›nda,
zihnin kapal› dehlizlerinde, gönlün transandantal
elest meclisinde gerçekleﬂen edebiyat, bir cinler âlemi
hâli; o âlemi keﬂfetme, anlama çabas› (metinler ﬂerhi)
ise tam anlam› ile bir cinler âlemi yolculu¤udur.
Edebiyat ayna ise -ki öyledir- edebî metinleri
anlama iﬂi de, iﬂte o aynan›n içine girmek, ötesine geçmek ve aynan›n içindeki cinlerle temas kurmak demektir… Cinler aynan›n içinde yaﬂam›yor muydu? Cinlerle temas aynaya bak›larak kurulmuyor muydu?
Evet, edebiyat bir aynad›r. Tarihin ve hayat›n
endam aynas›d›r. Hatta Makedonyal› ‹skender’in, geçmiﬂ ve gelecek her ﬂeyi gösterdi¤ine inan›lan “âyine-i
âlem-nümâ”s›d›r. Yahut, Cem’in her ﬂeyin hakikatini
gösterdi¤ine inan›lan kadehi, yani “câm-› Cem”idir.
‹ﬂte eski edebî metinleri anlama faaliyeti olan
metinler ﬂerhi, aynan›n içine girmek, ötesine geçmek
ve içinde yaﬂayan cinlerin âlemine konuk olmak demektir.
Bu cinler âlemi seferinde, bu görünmeyen varl›klar dünyas›na yapt›¤›m›z yolculukta üç ana amaç
söz konusudur:
1. Geçmiﬂte ruhumuzun tercüman› olup bugün
art›k haf›zalar›m›zdan silinmiﬂ bulunan kelimelerle yeniden tan›ﬂma, onlarla sa¤l›kl› bir iliﬂki kurma ve kelimelerin etraf›nda teﬂekkül etmiﬂ bulunan mana hâlelerini, yahut anlam ve nüans dairelerini tan›ma;
2. Bizim için art›k tamamen kay›p ﬂehir durumundaki dönemin sosyal hayat›n›n foto¤raf›n› çekme,
yani, edebî eserin üretildi¤i dönemin insan ve toplum
manzaras›n› gözlemleme;
3. Eserin sahibi olan ﬂair ve yazar›n bu eseri vücuda getirirken ruhunun derinliklerinde ve beyninin
k›vr›mlar› aras›nda kopan sanat f›rt›nas›n›n gerçe¤ine
ulaﬂma; ﬂairlere ait sanat, sanatkâr ve ﬂiir alg›lamas›n›
tan›ma.
ﬁimdi, metin ﬂerhinde göz önünde bulundurulmas› gereken bu üç amac› tahlil etmeye çal›ﬂal›m:
Kelimeler, düﬂünce, söz ve edebiyat dünyam›-
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z›n vazgeçilmez unsurlar›d›r. Biz onlarla düﬂünür, onlarla duygular›m›z› d›ﬂa vurur ve onlarla yepyeni dünyalar kurar›z. Onlar bizim insanl›k dünyam›z›n vazgeçilmezleridir.
Kelimeler, bizim geçmiﬂle kurdu¤umuz iliﬂkinin temel unsurlar›d›r. Duygu, düﬂünce, kültür ve
inanç de¤erlerimizin nesillerden nesillere aktar›lmas›
da ancak onlar sayesinde mümkündür. Yarat›c› sanatlar›n en üstünü olan edebiyat ve ﬂiir de kelimelere verilen düzenle gerçekleﬂen bir olgudur. ﬁair ve yazar,
bu büyülü, bu her renge ve kal›ba giren sihirli varl›klara ruhundan ald›¤› güç ve düzenleyici irade ile öyle
bir ﬂekil ve düzen verir ki bu camit unsurlar canlan›r,
yaﬂayan bir varl›k hâline gelir ve insan ve toplum gerçe¤ini bütün ç›plakl›¤› ile yans›tmaya baﬂlar. Bu yönü
ile kelimeler, düﬂünce ve ruh âlemimizin büyülü varl›klar›, her kal›ba giren, her renge bürünen unsurlar›d›rlar.
Kelimeler, yüklendikleri anlamlar›, yani hayat›,
insan› ve toplumu tan›mlayan bilgileri nesillerden nesillere aktararak çok önemli görevler ifa ederler. Etraflar›nda teﬂekkül eden say›s›z anlam hâleleri ile art›k
birer anlam hevengi hâline gelen kelimeler, bu hâlleri
ile di¤er kelimelerle kurduklar› çeﬂitli iliﬂkilerle üst
fonksiyonlar üstlenir ve bütün hâlinde düﬂünce semam›z›n muhteﬂem kozmik foto¤raf›n› oluﬂtururlar.
Bir dildeki kelimeler bazen dilin semas›nda sönüp giderler; kimi zaman da çeﬂitli nedenlerle, etraflar›nda oluﬂmuﬂ bulunan anlam hâlelerinden baz›lar›n›
kaybederler.
‹ﬂte metin ﬂerhinin ilk hedefi; dil ve düﬂünce
dünyas›nda art›k yaﬂamaz hâle gelmiﬂ bulunan bu
unutulmuﬂ veya kendileri yaﬂad›¤› hâlde, etraf›nda
zaman içinde oluﬂmuﬂ bulunan zengin ça¤r›ﬂ›m alan›
dairelerinin, yani nüans hâlelerinin bir k›sm›n› kaybetmiﬂ sözcükleri eski hâlleri ile tan›maya çal›ﬂmak,
bu esrarengiz varl›klar›n büyülü dünyalar›na nüfuz
etmektir.. Bunun için bilinenden, görülenden, tan›nandan hareket edilecek ve bilinmeyene, görülemeyene, yani unutulana ulaﬂmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Bu, aynan›n içine girilmeden, aynan›n arkas›na yolculuk yap›lmadan baﬂar›labilecek bir ﬂey de¤ildir tabi. T›pk›,
toprak y›¤›nlar› aras›nda kalm›ﬂ tarihin eski devirlerine ait bir kültür varl›¤›n› gün yüzüne ç›kartmak, yerin
alt›nda kaybolmuﬂ antik bir ﬂehri keﬂfetmek gibi... Arkeolojik keﬂifler nas›l toprak katmanlar› alt›nda yap›-
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lacak bir arama yolculu¤u ile mümkünse; kelimelerin
dünyas›n› keﬂfetme iﬂi de dil malzemesinin y›¤›nlar›
aras›nda gerçekleﬂtirilecek bir anlama yolculu¤u ile
mümkündür. Bu ise, kelimelerin gerçe¤ine ulaﬂmak,
onlar›n gizli dünyalar›na girmek için metinlerle iliﬂki
kurma zorunlulu¤unu ön plana ç›kart›r. Metinlerle
sa¤l›kl›, ciddi ve ›srarl› bir iliﬂki kurmadan, yani metnin içine girmeden edebiyat aynas›n›n en hareketli
cinleri olan anlamlar›n dünyas›n› keﬂfetmek mümkün
de¤ildir.
Gerçekten de klasik Türk edebiyat› metinleri
çerçevesinde yürütülecek ciddi ve dikkatli bir metin
ﬂerhi çal›ﬂmas›nda geçmiﬂte çok canl›, renkli ve zengin anlam ›ﬂ›lt›lar› ile taçlanm›ﬂ bir ﬂekilde ﬂiir ve edebiyat gerdanl›¤› içerisinde birer elmas kristali gibi yer
alm›ﬂ olup, bugün bize ayn› canl›l›kta ve fonksiyonellikte ulaﬂamam›ﬂ, etraf›nda teﬂekkül etmiﬂ nüans hâlelerinin bir k›sm›n› kaybetmiﬂ bulunan çok say›da kelimenin o eski ›ﬂ›lt›l› hâllerinin gerçe¤i ile karﬂ›laﬂmak
mümkündür. Nitekim kendi çap›m›zda yapt›¤›m›z ve
yay›nlad›¤›m›z metin ﬂerhi çal›ﬂmalar›m›z bunun
az›msanmayacak say›daki örnekleri ile doludur. Mesela, “gül” kelimesinin, bilinen çiçek ismi d›ﬂ›nda, “alt›n
para”, “sönmüﬂ fitilin ucundaki siyahl›k”, “mehtap ›ﬂ›¤›n›n a¤aç yapraklar› üstüne dökülmesi sonucu yerde
oluﬂan hareketli gölgeler (gül-i mâhtâb)”, “alevden
s›çrayan k›v›lc›m” ve “bir çeﬂit havayî fiﬂek” anlamlar›na da geldi¤i; “kurban”›n, Allah için bo¤az› kesilen
hayvan d›ﬂ›nda, “k›l›c›n ve hançerin k›n›, okun sada¤›”
demek oldu¤u; “hicrân”›n, “ayr›l›k, iç ac›s›” d›ﬂ›nda
“pahal› kumaﬂlar›n üzerindeki y›rt›k, defo” anlamlar›n›n bulundu¤u; “gevher”de “inci, mücevher” anlam›
d›ﬂ›nda, “erlik suyu”, “k›l›c›n keskinli¤i”, “su verilmiﬂ
çeli¤in üzerinde oluﬂan meneviﬂler” “maden oca¤›” ve
“suyun kayna¤›”, “alt›n, gümüﬂ ve mücevherlerle iﬂlenmiﬂ çok k›ymetli bir kad›n örtüsü (gevher-tâb veya
güher-tâb)” manalar›n›n da bulundu¤u, bizim tespit
etti¤imiz örneklerden sadece birkaç›d›r.
Kelimelerin tespit edilen bu yeni anlamlar›,
bunlar›n metinler içinde di¤er kelimelerle teﬂbih (benzetme), istiare, sebep-sonuç, leffüneﬂir ve telmih çerçevesinde kurdu¤u çoklu anlam iliﬂkilerinin de sisteminin çözülmesini sa¤lamakta ve böylelikle gözlerimizin önüne baﬂka hiçbir yerde bulamayaca¤›m›z
yepyeni bilgilerin kap›lar›n› açmaktad›r.
Edebiyat hayat›n aynas› oldu¤u için, geçmiﬂ
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Yarat›c› sanatlar›n en üstünü olan edebiyat ve ﬂiir de kelimelere verilen düzenle gerçekleﬂen bir olgudur. ﬁair ve yazar, bu büyülü, bu her renge ve kal›ba
giren sihirli varl›klara ruhundan ald›¤› güç ve düzenleyici irade ile öyle bir ﬂekil ve düzen verir ki bu camit unsurlar canlan›r, yaﬂayan bir varl›k hâline gelir ve insan ve toplum gerçe¤ini bütün ç›plakl›¤› ile yans›tmaya baﬂlar. Bu yönü
ile kelimeler, düﬂünce ve ruh âlemimizin büyülü varl›klar›, her kal›ba giren, her
renge bürünen unsurlar›d›rlar.
yaﬂant›ya ait, bugün art›k tarih olmuﬂ, yaﬂanmayan nice ﬂeylerin, günümüzde terk edilmiﬂ çok say›da örf,
âdet, gelenek, giyim, kuﬂam, yeme içme, oyun e¤lence, ibadet, aﬂk, evlenme, hukuk, ticaret, zanaat, savaﬂ
v.s. gibi uygulamalara ait davran›ﬂ ﬂekillerinin ve sosyal antropolojinin konusunu oluﬂturan ölü kültür unsurlar›n›n en gerçekçi bilgisine de biz yine edebî metinlerin sat›rlar› aras›nda rastlar›z. Yani edebiyat (özellikle klasik edebiyat) edebî eserin üretildi¤i döneme
ait bireysel ve sosyal hayat manzaras›n›n gerçe¤ini
tespitte de bizim için en vazgeçilmez kaynak durumundad›r.
Bu hâliyle de edebî metinleri anlamak, zihnin
bilinmeyen ve görünmeyen bir âleme yolculu¤undan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Yani, yine aynan›n içine girmek, ötesine geçmek ve aynan›n içinde yaﬂayan cinlerle “anlam”l› iliﬂkiler kurmak...
Burada, klasik Türk edebiyat› metinlerinin iç
strüktüründe dikkati çeken bir kuraldan söz etmek gerekmektedir. Divan ﬂiiri metinlerine dikkatli bir gözle
bakanlar, yani bu metinlerin ruhuna nüfuz etmeyi
önemseyenler, bu ﬂiirlerin, hayat›n realite boyutu ile
mecazî yönünü bir arada ve paralel bir ﬂekilde ihtiva
etti¤inin derhâl fark›na var›rlar. Bu öylesine de¤iﬂmez
ve vazgeçilmez bir yap›sal gerçektir ki mecaz ve hakikat katmanlar›n› paralel bir ﬂekilde içermeyen bir tek
beyte bile rastlan›lamaz denilse, asla mübala¤a edilmiﬂ olunmaz. Edebiyat›n temelinde mecaz›n bulundu¤unun tam anlam› ile idrakinde olan ve bunu ﬂiirin temel söylemlerinden birisi hâlinde kullanan divan ﬂairleri mecaz yaparken mutlaka hayat›n realitesinden de
yararlanmakta; bir benzetme yapmak gerekirse, mecaz›n ç›tas›n› aﬂarken, ayaklar›ndan birini hayat›n gerçe¤ine, yani hakikat zeminine basarak di¤er ayaklar› ile
de ﬂairane düﬂünüﬂün üst katmanlar›na s›çramaktad›r-
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lar.
Metaforumuz yol ve yolculuk oldu¤una göre,
edebiyat› vücuda getirme ve onu anlama vak›as› ile ilgili olarak bir baﬂka yol ve yolculuk benzetmesi daha
yapal›m:
Mecaz ve hakikat unsurlar›, klasik edebiyat›m›z›n metinleri içinde, tren raylar›na benzer bir ﬂekilde
paralel bir düzlemde yol al›rlar. Yani klasik ﬂiirin sanat
ve edebiyat katar›, birbirine paralel hakikat ve mecaz
raylar› üzerinde seyreder. Tren raylar›n›n birbiri ile irtibat›n›, birbiri ile ayr›lmadan, paralel bir ﬂekilde ilerlemesini sa¤lamak üzere raylar aras›nda traversler bulunur. ‹ﬂte bunun gibi, klasik ﬂiirin mecaz ve hakikat
katmanlar› aras›ndaki iliﬂkiyi de iltisaklar, tedahüller,
kelimeler aras›nda gerçekleﬂtirilen anlam ve nüans
alan› kesiﬂmeleri, telmihler, leffüneﬂirler, semantik
alan ba¤lant›lar› sa¤lar. Ayn› m›srada yer alan kelimeler aras›nda yatay düzlemde; karﬂ›l›kl› m›sralarda bulunan sözcükler ile de dikey ve çapraz düzlemde kurulan anlam ba¤lant›lar› zihnin mecazdan hakikate,
hakikatten mecaza gidiﬂ geliﬂini mümkün k›lar. Edebî
eseri vücuda getirirken izlenen bu kural, onu anlama
iﬂinde de vazgeçilmezdir. Yani nas›l edebî eser, hakikat ve mecaz raylar› üzerinde gerçekleﬂen bir tren yolculu¤u ise; edebî eseri anlama iﬂi de yine ayn› raylar
üzerinde, bu sefer tersine cereyan eden bir yolculuktur. Yani yine aynan›n içine, cinler âlemine, hakikat ve
mecaz raylar›n› kullanarak yap›lan esrarl› ve egzotik
bir tren yolculu¤u... ‹ﬂte bu yolculuktur ki bir ﬂerh çal›ﬂmas›nda edebiyattaki baﬂar›n›n izlenmesi yan›nda,
bizi dönemin ço¤u art›k meçhulümüz olan, sosyal hayat›na, tarihine, sosyal psikolojisine, kültürüne, medeniyet perspektifine, sosyal antropolojisine, siyasî ve
hatta ekonomik profiline ait malumata götürür ve tarihin kay›tlar›nda bulunmayan çok orijinal bilgilere
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ulaﬂt›r›r. Asl›nda klasik edebiyat metinlerini anlama
olay› da iﬂte burada baﬂlar. Yoksa, klasik ﬂiire hamaset
veya dinî-tasavvufî duygular›n, yahut da karﬂ› ideolojik ve siyasi ön yarg›lar›n kuﬂatt›¤› bir zihinle yaklaﬂ›p
toptanc› kabul ve ret davran›ﬂlar› sergilemek, onu anlamaman›n, hiç anlayamaman›n ta kendisidir.
Edebiyat vak›as›n› bu gerçekçi bak›ﬂ aç›s› ile
de¤erlendirmek ve klasik edebiyat metinlerine böylesine ciddi, sab›rl› ve ilmî bir tav›rla yaklaﬂmak, bahsi
geçen tarih, sosyal hayat, kültür ve medeniyet bilgilerine ulaﬂma, geçmiﬂ hayat› do¤ru koordinatlar üzerinde de¤erlendirme ve edebiyata aksetmiﬂ millî realiteyi
gerçek çizgileri ile tespit iﬂinde bizi ﬂaﬂ›rt›c› sonuçlara
ulaﬂt›racakt›r. Çünkü, geçmiﬂ hayat›n do¤ru kay›tlar›,
resmî tarih yaz›c›l›¤›n›n ço¤unlukla manipülatif etkiler
alt›nda ﬂekillenmiﬂ biraz sanal zemininde de¤il; edebiyat›n mecaz perdesi arkas›nda ustaca gizlenmiﬂ realite
boyutunda bulunmaktad›r.
Eski edebiyat metinlerinin dil malzemesi alt›nda gizlenmiﬂ ve bugün bizim için birer keﬂif niteli¤i taﬂ›yan, as›rlar öncesine ait orijinal sosyal hayat bilgileri
ile ilgili olarak yine kendi metin ﬂerhi çal›ﬂmalar›m›zda ulaﬂt›¤›m›z ﬂu tespitleri örnek verebiliriz:
1. Osmanl›larda eskiden harplerde düﬂman ordusundan ele geçirilen sancaklar siyah bir beze sar›lm›ﬂ veya siyaha boyanm›ﬂ ve dire¤i ortas›ndan k›r›larak baﬂ aﬂa¤› çevrilmiﬂ vaziyette padiﬂah›n aya¤›n›n
alt›na at›l›rd› 17.
2. Osmanl› ordusunda savaﬂ s›ras›nda a¤›r ve
yuvarlak kalkanlar (çarhî siper) yan›nda, daha hafif
oval ve uzun kalkanlar da kullan›lmaktayd›. Bu kalkanlara, Roma’dan al›nd›¤› için, Roma kalkan› (Rumî
siper) deniliyordu 18.
3. ﬁeyhülislamlar, mavi çizme giyerlerdi. Bu,
onlar›n gök yüzünden daha üstün bir mertebede bulunduklar›n› sembolize eden bir teﬂrifat kural› idi 19.
4. Osmanl› döneminde, meyhanelerin kap›lar›na çember as›l›rd› 20.
5. Osmanl› gündelik hayat›nda Hristiyanlar baﬂlar›na mavi, Yahudiler de sar› tülbent ba¤larlard› 21.
6. Osmanl› devrinde, halka zulmeden kiﬂiler
baﬂlar›na k›zg›n le¤en konularak cezaland›r›l›rd› 22.
7. ﬁehir iki ﬂahit ile al›n›rd› … 23.
ﬁiiri anlama (ﬂerh) yolculu¤undaki üçüncü
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amac›n “Eserin sahibi olan ﬂair ve yazar›n bu eseri vücuda getirirken ruhunun derinliklerinde ve beyninin
k›vr›mlar› aras›nda kopan sanat f›rt›nas›n›n gerçe¤ine
ulaﬂma; ﬂairlere ait sanat, sanatkâr ve ﬂiir alg›lamas›n›
tan›ma” olmas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂ ve bunun da
“görünmeyen varl›klar âlemine bir yolculuk” oldu¤unu söylemiﬂtik.
Evet, metinlerden geri dönerek ﬂiirin planland›¤›, söze düzenin ve ruhun verildi¤i, laf›z unsurunun
anlam ile buluﬂturuldu¤u kalbin saray›na ve beynin labirentleri aras›na seyahat... Cinlerin gerçek anlamda
cirit att›¤›, ﬂuurun ve kalbin sihirli aynas›n›n içine yolculuk...
Büyük ﬂair ﬁeyh Galib’in, edebiyat ve kültür tarihimizin en muhteﬂem hazinelerinden biri olan divan›nda ﬂöyle bir beyti vard›r:
Gireli halvet-i ma‘nâya laf›zdan Gâlib
Bu zuhûrat kamu ayn-› butûn old› bana24
“Ey Galib! Laf›z (söz) kap›s›ndan manan›n halvet odas›na girdi¤imden beri, bu zuhurat benim bât›n
gözümün sonuna kadar aç›lmas›na sebep oldu.”
Evet, ﬁeyh Galib’in laf›z (söz) kap›s›ndan mana
güzelinin halvet odas›na giriﬂi ve orada nice gizli s›rlara aﬂina oldu¤u gibi, biz de ayn› kap›dan giriyor ve anlam saray›na, ﬂiir ve sanat›n aynal› odas›na konuk oluyor ve bilinmeyen âlemleri temaﬂa ediyoruz.
Bu yolculu¤un ilk dura¤› ﬂairin iç dünyas›n›n
gizli haremi, gönül Yakub’unun içine kapand›¤› hüzünler kulübesi, ruh Mecnun’unun ah u feryad›n› göklere yükseltti¤i yaln›zl›k çölüdür.
Böyle bir yolculuk herﬂeyden önce klasik edebiyat›m›z›n ﬂiir ve ﬂair alg›lamas›n› gün yüzüne ç›kartacakt›r. Bu belki ﬂimdiye kadar klasik edebiyat›m›z ile
ilgili olarak en fazla ihmale u¤ram›ﬂ bir konudur. Bu
güne kadar yap›lan çal›ﬂmalarda, eski metinler ile ilgili gerçekleﬂtirilen tahlil ve ﬂerh çabalar›nda genellikle
sat›hta dolaﬂ›lm›ﬂ, mesalâ divan ﬂiirinin sat›rlar› aras›nda inan›lmayacak zenginlikte bir poetik dikkatin, hatta bir sanat ontolojisi dokusunun bulundu¤unun pek
fark›na var›lamam›ﬂt›r. Bu bizi klasik edebiyat›m›z› ﬂiirin içinde, ﬂiiri ve ﬂiir ile ilgili kavramlar› kullanan,
hatta müthiﬂ bir kudretle ﬂiirin ﬂiirini yazan bir gelene-
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¤in varl›¤› gerçe¤ine götürür. Bu da klasik edebiyat›m›z›n, ﬂiirde as›l yarat›c› unsur olan ﬂair benine, ﬂair
kiﬂili¤inin söz ve anlam ile iliﬂkisinin felsefî mahiyetine bak›ﬂ›n› gözler önüne serer. Böyle nitelikli bir derin tefekkürdür ki bizi estetik sistemimizin, sanat felsefemizin ve hatta hayata ve kâinata bak›ﬂ›m›z›n, eski ﬂiirin poetik de¤inili sat›rlar› aras›na ustaca gizlenmiﬂ
bulunan ontolojik ve epistemolojik temellerinin ip uçlar›na ulaﬂt›racakt›r.
Divanlar aras›nda yapt›¤›m›z rastgele bir gezinti sonucu seçti¤imiz aﬂa¤›daki beyitler, klasik edebiyat›m›z›n sanat, edebiyat ve ﬂiirin tan›m› bak›m›ndan ne
ölçüde zengin bir birikime ve estetik aç›dan ne derece geliﬂmiﬂ bir sisteme sahip oldu¤unu göstermektedir:
Bikr-i ma‘nîdür serâser sûret-i Meryemleri
Öyle bir büthânenün ﬂimdi gönül nâkûs›dur 25
“(ﬁiir öyle bir puthanedir ki), orijinal manalar ve
el de¤memiﬂ mazmunlar, o puthaneyi baﬂtan baﬂa süsleyen Meryem tasvirleri; benim gönlüm ise, o puthanenin (en üst köﬂesinde bulunan ve sürekli çalan) çan›d›r.
Mürgân-› hayâlât›la Gâlib bu neﬂîdün

ﬂiirin lafz›nda bulunan manaya bak da, ahunun göbe¤inden düﬂen miskte kokuyu seyret.
Benümle ma‘nî-i bîgâne âﬂnâdur hep
Dilümde mürg-i maânî gezer çü mürg-i Harem 29
“Bigâne (orijinal) mazmunlar hep bana tan›d›k
bildiktirler. Mana kuﬂlar›, Mescid-i Harem’deki kuﬂlar›n (Beytullah›n etraf›nda ) gezdikleri gibi gönlüm(ün
haremin)de uçuﬂup dururlar.”
Üryân gelür zamîrüme ervâh-› ﬂâirân
Beyt-i Hudâ’y› tâif olan hâciyân gibi 30
“(Di¤er) ﬂairlerin ruhlar› benim gönlümün evine t›pk› Beytullah’› tavaf eden hac›lar gibi ç›r›lç›plak
bir ﬂekilde gelirler.”
ﬁîﬂe-i elfâzumuz sahbâ-y› tahkîk istemez
Bir perî-zâd-› hayâle cilve-gehdür her biri 31
“(Ey Galip) ; bizim ﬂiirimizin sözlerinin kadehi,
tahkik (hakikati araﬂt›rma) ﬂarab›na ihtiyaç hissettirmez. Çünkü her biri hayal perilerinin göründü¤ü bir
aynad›r.”

Her beyti perî-hâne-i ma‘nâ m› degildür 26
Nûr-› mevvâc-› ma‘ânî mi sözümde berk uran
“Ey Galip! ‹çinde uçuﬂan hayal kuﬂlar› ile bu
manzumenin her bir beyti manâ perilerinin yaﬂad›¤›
eve benzemiyor mu?
Harâbî-i dilüm fehm eyleyüp seylâb-› eﬂkümden

Ya libâs› nazmumun bir âteﬂî hârâ m›dur 32
“Sözümde ﬂimﬂek gibi par›ldayan, mana dalgalar›n›n ›ﬂ›¤› m›; yoksa ﬂiirim, ateﬂten meneviﬂli bir elbise mi giymiﬂtir?

Niçe ma’nî-i bîgâne harîm-i râza yol bulmuﬂ 27
Yer bulunmaz gâh olur mihmân-sarây-› sînede
“(Ey Galib); nice bigâne (al›ﬂ›lmad›k) manalar,
sel gibi akan göz yaﬂlar›ma bak›p gönlümün harap ve
y›k›k oldu¤unu anlayarak, gizli s›rlar haremine gitmeye yol bulmuﬂlar.”
Mülk içinde melekût› göreyüm dirsen eger
Lafzda ma‘nâya bak nâfede bûy› seyr it 28
“E¤er dünyada ruhlar âlemini göreyim dersen;
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Ol kadar u¤rar ma‘ânî kiﬂverinden kârbân 33
“Mana ülkesinden o kadar çok kervanlar gelir
ki; bazen sinemin misafirhanesinde yer bulunmaz.”
Bütün bu izahlardan sonra sözlerimizi ﬂöyle tamamlamak istiyoruz: Bugün ayakta kalabilmek ve
kendini ispat edebilmek için derin ve ayd›n bir tefekkür hamlesine her zamankinden daha fazla ihtiyac›
olan ayd›nlar›m›z›n, bize çok büyük bir kültürel hazi-
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neyi cömertçe miras b›rakan ecdad›m›z ile empati
kurmas›, bunun gerçekleﬂmesi için de klasik edebiyat›n, içinde söz ve anlam›n el de¤memiﬂ güzellerinin dolaﬂt›¤› ﬂiir bahçesine u¤rayan yola revan olmas› gerekmektedir. Bu yola girip ﬂuhud hâli vadisinde
yol alanlar, burada bizden önce yaﬂam›ﬂ atalar›m›z›n
sanat, edebiyat, söz ve ﬂiir sahas›nda gerçekleﬂtirdikleri büyük medenî baﬂar›n›n tan›klar› olacaklar ve
orada insanl›¤›n yüz ak› olan büyük ruhlarla tan›ﬂacaklard›r.
_______________
1. Nef’î Divan›, k. 10/16.
2.“O (Allah)ki, yaratt›¤› her ﬂeyi güzel yaratt› ve insan› yaratmaya çamurdan baﬂlad›... Sonra da (çamurdan süzüp
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37.
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