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Şiir ve Gelenek Üzerine Konuşmalar/yirmidokuz                                                                        
               
       lMustafa Özçelik
Konuşturan: Tayyib Atmaca

Önünüzde tarihi bir kapı var ve siz bu kapıyı eli-
nizde avuç alanınızı aşan bir usta elinde dövülmüş 
bir anahtar ile sözün kapısını açtığınızda gelenek ve 
şiir üzerine döşediğiniz, ruh ve gönül işçiliği ile süs-
lediğiniz şiir otağı nasıl meydana geldi?

Şiirin kapısına hepimizin yolu mutlaka düşer. 
Ama o kapıyı çalıp çalmadığımız, içeri girip gir-
mediğimiz konusu herkese göre değişir. Ben, şii-
rin kapısını yaşım gereği tam bir bilinç hali içinde 
olmasam bile meğerki çok erken çalmışım. Daha 
ilkokula bile gitmeyen bir çocuk iken ninemin söy-
lediği Yunus Emre ilahileri, annemin ve ablamın 
özellikle bir işle uğraşırken söyledikleri türkü ve 
maniler bende derin bir etki bırakmış ve şiir- şii-
riyet adına meğerse ilk tohumları ekmiş yüreğime. 
Ben şuuraltımdaki o geleneksel şiir algım dolayı-
sıyla şiirde de düşüncede de bir kişinin, derginin, 
çevrenin etki alanı içinde olmayı hiçbir zaman 
tercih etmedim. Bu yüzden mesela lise yıllarında 
diyelim Nuri Pakdil’in Edebiyat dergisi ile Ahmet 
Kabaklı’nın Türk Edebiyatı dergisini birlikte okur-
dum. Bir yeni tarz şiir örneklerinin diğeri ise gele-
neği şekil ve ruh olarak sürdüren şiir örneklerinin 
yer aldığı dergilerdi. Hatta Yeni A, Yansıma gibi sol 
dergiler de vardı okuduklarım arasında. Diyeceğim 
şu ki, şiir anlayışım itibariyle Türk edebiyatının bü-
tün eğilimlerine açık oldum. Ama şuuraltım beni 
her zaman gelenekle irtibatlı halde tuttu. Yazma-
ya çalıştığım şiirin de gelenekten kopmayan ama 
kendi zamanının ruhunu da ıskalamayan bir şiir 
olduğunu düşünüyorum. Yol rehberlerim de buna 
göre oldu. En başta mektuplarıyla kişisel olarak il-
gilenen ve şiirde yol önderliği yapan Cahit Zarifoğ-
lu’nu rahmetle anıyorum. Ama ondan ruh olarak 
ondan beslensem de dil ve biçim olarak farklı bir 
güzergâhta yürüdüm. Mesela Sezai Karakoç’u, Er-
dem Beyazıt’ı, M. Atilla Maraş’ı kendime daha ya-
kın gördüm. Yine Cahit Zarifoğlu’nu okurken aynı 
anda Bahattin Karakoç da okuyordum. Necip Fa-
zıl, Ahmet Muhip Dranas, Attila İlhan, Behçet Ne-
catigil, Ziya Osman Saba çok önemsediğim isimler 
oldu. Gülten Akın’ı, Ahmet Oktay’ı sayabilirim bu 
isimler arasında. Daha gerilere gidersek Fuzuli ve 

Şeyh Galip isimlerini anabiliriz. Halk şiiri ise ter-
cihler elbette değişebilir ama benim için Karacoğ-
lan, Dertli ve Seyranî demektir. Tabi hep var olan 
isim ise Yunus Emre’dir.

Yanınıza genç bir şair adayı geldi, elinde üç beş 
tane şiiri var ve günümüz şairlerinin parmak izleri-
ni taşıyan ya da taşımayan şiir eskizlerini size suna-
rak “ağabey bu şiirlerimi bir bakar mısınız, benden 
şair olur mu?” dedi. Bu şair adayının yol hazırlığı 
gönül çantasında neler olmalı?

Böyle örneklerle elbette karşılaşıyoruz. Böyle bir 
durumda öncelikle o kişide ve yazdıklarında şair 
ve şiir kumaşı var mı ona bakıyorum. Şiir kuma-
şından kastım ise, bana gelen arkadaşın gönül ve 
zihin dünyasında olmasının gerekliliğini düşün-
düğüm şeylerdir. Çünkü şairlik, hayata, hakikate, 
kâinata vb. herhangi bir insandan farklı bakmayı 
gerektirir. Bu tabi, “farklı bakayım”, “farklı yaşaya-
yım” diyerek olmaz. Bu hem bir fıtrat meselesidir 
hem de o güne kadar okudukları, kazandığı de-
ğerler, aldığı eğitim gibi hususlarla ilgilidir. İşte bu 
yüzden o arkadaşta bir şiir kumaşının var olduğu-
na kanaat getirirsem onun için faydalı olabileceği-
ni düşündüğüm önerilerimi söylüyorum. Önem-
sediğim bir husus da o arkadaşın bu işe bir heves 
olarak mı giriştiği yoksa şiirin onda o henüz bunun 
farkında olmasa bile vazgeçilemeyecek bir durum 
olup olmadığıdır. Çünkü “aşk olmadan meşk ol-
maz.” İşte heves dediğimiz o husus, bu aşkın baş-
langıç noktası demektir.  

Gelenekle gelecek arasında kurulan köprüden eli-
mizi kolumuzu sallayarak geçebilir miyiz? Bu köp-
rüden geçebilmek için hangi çığırlardan geçmemiz 
gerekir?

Bu tarz bir geçiş söz konusu olamaz. Hiç kimse 
çıkmasa Bir Deli Dumrul çıkar ve geçmeniz için 
akçe ister. Çünkü gelenekten, geçmişten geleceğe 
gidiyorsak heybemizde nelerin olduğu hem kendi 
şairlik hikâyemiz açısından hem de yazdığımız şi-
irlerle bu milletin kültürüne, edebiyatına ne kattı-
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ğımız bakımından önemlidir. Bir kere geçmiş, iyice 
okunmalı ve özümsenmeli. Hiç ağaç, kökü olma-
dan çiçek açıp meyve veremez. Verir derseniz bir 
yerde gördüğüm şu trajik komik durum orta çıkar. 
Kesilen bir ağaç kütüğü –tabi kurumuş üzerine 
yapma çiçekler, meyveler işitilmiş. İşte o yapma çi-
çek ve meyveler ne ise kösüz bir şiir, edebiyat da 
odur. Ortada adına şiir denilen bir metin vardır. Ne 
var ki canlı, tabii değil yapaydır. Ne çiçeği ne mey-
vesi bir fayda sağlamaz kimseye. Bir önemli husus 
da şairin milletinin diliyle kurduğu bilgi ilişkisine 
duygu da katmasıdır. Bu durum, dili kullanma ko-
nusunda şairi dikkatli ve bilinçli yapacaktır.

Günümüzde geleneksel şiirin memelerinden em-
meden modern şiir yazılabilir mi?

Ben, yazılamayacağı kanaatindeyim. Zira “ben 
gelenekten beslenmedim” diyen modern bir şai-
rin bile mutlaka beslendiği bir yer/kaynak vardır. 
Mesela bizim geleneğimizden bir şey okumamış-
tır ama önemsediği, örnek aldığı yabancı bir şair 
mutlaka olmuştur. Ama işte o yabancı şair, bizim 
hatalarımıza düşmemiştir. Kendi şirinin inşasında 
mutlak gelenekle, özellikle de kutsal kitapla kesin-
likle bağ kurmuş, ondan beslenmiştir. Bu bakımdan 
beslendiğiniz kaynak kendi şiir geleneğiniz olmasa 
da bu şekilde başka bir dünyanın şairi aracılığıy-
la onun geleneğine bağlanmış olursunuz. Diyelim 
Fuzuli okumazsınız ama Rilke okursunuz, o zaman 
belendiğiniz kaynak, onun beslendiği kaynak/lar 
olur. Ama Rilke’yi diyelim Fuzûlî ile birlikte okur-
sanız doğru bir yoldasınız demektir. Mevlâna’nın 
pergel metaforunda söylediği gibi, sabit ayağınız 
kendi kültürünüz, değişken ayağınız bütün dünya 
kültürleri olmalıdır. Kısacası gelenek bir annedir ve 
sütüyle bizi besler/beslemelidir.   

Divan ve halk şiirini tanımadan günümüz “mo-
dern şiiri”ni yazarken karşılaştığımız engelleri nasıl 
aşmalıyız? 

Gelenekle ilişki, bir “şekil meselesi” değil bir “ruh 
meselesi”dir, “anlam”la ilgili bir konudur. Diyelim 
ölçü, kafiye gibi şekil özellikleriyle yazmak, mut-
laka manada gelenekle irtibatı göstermez. Tamam, 
bunlar da bilinmeli ama asıl olan geleneğin ruhu-
dur. Yunus Emre, ölüm ve hayat üzerine söylediği 
“Ölür ise tenler ölür, canlar ölesi değil” mısraındaki 

yaklaşımı bu konuyla ilgili olarak da düşünebiliriz. 
Geleneksel olanın teni (şekil), ölebilir ama ruhu 
ölmez. Bunu bir ağaç gibi düşünecek olursak öl-
mesine, kurumasına da izin vermemeliyiz. Çünkü 
millet hayatındaki devamlılığın sağlıklı oluşu di-
linin, kültürünün de sağlıklı gelişmesine bağlıdır. 
Düşünün Osmanlı’nın kuruluş sürecindeki Türkçe 
hassasiyetinin korunamayıp Arapça-Farsçanın ol-
ması gerektiğinden fazla bizi etkilemesi ne tür du-
rumlara düşürmüştür. Keza Tanzimat’tan sonra bu 
defa aynı durumu batı dilleri bağlamında yaşadık. 
Ama en kötüsü dil devrimi ile gerçekleşti. 

Köksüz ve öksüz bir hale geldik. Bu olay, Türk-
çeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak gibi bir 
gerekçe ile yapılsa bile asıl hedefin bu olmadığını, 
bizi Arapça-Farsça kanalıyla gelen İslam kültürün-
den uzaklaştırmak olduğunu biliyoruz. Kısacası dil 
devrimi şairin şiirini yazarken karşılaştığı en bü-
yük engeldir. 

Mesela burada da sadece kelime meselesi değil-
dir. Mesele başta da söylediğim gibi o kelimenin/
kelimelerin zihniyet dünyaları, anlamlarıdır. On-
larla irtibatın kesilmesidir. Bunun için kelime ve 
kavramlar açısından çok zengin olan Osmanlı 
Türkçesini iyi bilmeliyiz.  

Sözlü bir medeniyetin köşe taşlarını oluşturan şiir 
nasıl oldu da gönül ve ruh ikliminden uzaklaşarak 
içi boş kelime yığınlarıyla dolu sadece manası yaza-
nın karnında saklı “şiir” şekline dönüştü?

Bu, az önceki zorunun cevabında da söylediğim 
gibi yazılı kültür dönemindeki pek çok olayla ama 
en çok da kelimelerle onların zihniyet dünyalarıy-
la ilgilidir. Bir de şaire biçilen toplumsal rol, sözlü 
kültürdeki gibi olmamış yahut olamamıştır. Şair-
ler de aydın yabancılaşmasının bir başka kesimini 
oluşturmuşlardır. İstisnai örnekler elbette var. İyi 
ki de var. Ne var ki duygu, duyarlık yabancılaşma-
sı, yabancılaşmanın en kötü şeklidir. Yeni şair tipi 
hakikatten koptuğu için hayattan ve insandan da 
kopmuştur. Hatta bu uzaklaşma bizzat kendi öz 
varlığı için de geçerlidir. Böyle olunca da yani bu 
uzaklaşma yahut yabancılaşma okurla bir mana, 
gönül bağı kurulmasına imkân vermemektedir. O 
zamanda şair, o ruh ve anlamdan uzaklaştığı için 
bize içi boş bal kovanlarını bize şiir diye sunmuş 
olmaktadır. 
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Şiir bize neyi anlatır?

Şiir, kalbin sesidir. İçimizdeki hakikatin kelimeler 
aracılığı ile dile getirilmesidir. Şiir, bizi bütün ya-
ratılmışların sırrı üzerinde tefekküre ve tahassüse 
sevk eder. Böylece bütün varlıklarla şiir aracılığıyla 
bir münasebet kurma imkânı buluruz. İnsanın ken-
dini bilmesi ve bulması da şiir sayesinde mümkün 
olur. Şayet kalp kanalları açıksa buraya Rabbani il-
hamlar dolar. Onların verdiği nasiple duygular, ke-
limeler vasıtasıyla ete kemiğe bürünür. Bu yüzden 
şiir, öncelikle kelimedir ama biz şiirle kelimenin/
kelimelerin ötesine yolculuk yaparız. Bu yolculuk-
ta mecaz hakikate, hakikat mecaza dönüşür. Çün-
kü hakikatle doğrudan münasebet kurmak insanın 
kaldırabileceği bir şey değildir. Bu yüzden O’ndan 
gelen tecellileri gönül aynasında görür ve bunları 
bize tek imkân olarak sunulan kelimelerle dile ge-
tiririz. Hakikatle bu bağ, mutlak vuslat hali olma-
yacağı için de şiir, ney’in inlemesine, dertli dolabın 
feryadına, hasrete dönüşür. Vuslat gerçekleşinceye 
kadar şiir bunu dile getirir. Nasip olup bulduğunda 
ise dil susar. Artık şiir, bizi götüreceği yere götür-
müş orada pervane misali kendimizi aleve teslim 
etmiş oluruz.

Şiirde usta çırak ilişkisi var mıdır?

Varlığından yokluğundan önce böyle bir ilişki ge-
rekli midir diye sormak gerekir. Ben, bunun mut-
lak gerekli olduğunu düşünüyorum. Zanaat da sa-
nat da hocasız olmaz. Ama bu eğitimin mutlaka bir 
kurumsal yapıda, şairle doğrudan ilişki içinde ol-
ması gerekmez. Okuma, anlama yoluyla da bir şai-
re çırak olunur. Şair, ustalaştığında ise helalleşerek 
kendi şiir dükkânını açar yani kendi şiirini ortaya 
koyar. Diğer yandan usta-çırak ilişkisi ister doğru-
dan isterse dolaylı olsun, şair adayına sadece şiirin 
ne olduğunu öğretmez, bir anlayış, bir tavır ve eda 
kazandırır. Ben bunu çok önemli görüyorum. An-
layış ve tavır olarak sahip olduğumu düşündüğüm 
pek çok iyi hali böyle ustalara borçluyum. “Bugün 
böyle bir ilişki var mıdır?” sorusuna ise “vardır” 
şeklinde cevap veremiyorum. Yeni nesil şairlerin 
çoğu kendi tarihlerini bırakın asırlar önce yaşamış 
bir şairle, kendinden bir kuşak öncesiyle bile baş-
latmıyorlar. Çoğunun şairlik hikâyeleri kendileriy-
le başlıyor. Bir silsile anlayışından uzaklar. İşte bu 
köksüzlük, onların tarihlerini de kendi sonlarıyla 

bitireceği için kendi zamanına sığmayan başka za-
manlara ulaşan şiir örnekleriyle karşılaşamıyoruz. 
Şiir, bir tüketim nesnesine dönüşüyor. Böylece 
olunca da şair çok ama şiir az görünüyor. Çünkü 
şiirini Türkçe ile yazmak bir şairi Türk şairi yap-
maz. Mesela zihniyet meselesidir. Tekrar söylemek 
isterim ki mesele kelimeyle, şekille değil ruhla, an-
lamla ilgilidir.

Şair kendi üslubunu nasıl oluşturur?

Allah, her birimizi çok özel ve çok güzel yarat-
mıştır. Bu özel kılınma imkânı şairin de anlatı-
mında şahsi bir üslup sahibi olmasını sağlıyor. Bu 
elbette ve öncelikle okumalarla, tefekkürle, hayret 
ve hayranlıkla başlar. İşin başında taklit, etkilenme 
ve bir örneğe/örneklere bakarak şiir söylemeyi ge-
tirirse de ardından taklit, tahkike dönüşür ve ken-
di türkümüzü söyleme durağına gelmiş oluruz. Bu 
da her bir kelimeye şahsi olarak ruh katmak, dili 
kendimize ait bir dile dönüştürmekle mümkün 
olur. Bu gayret gösterilir ve bu aşamalar geçilirse 
buğday, şairin değirmeninde una, ardından gönül 
ateşinde ekmeğe dönüşür. İşte bu şiirdir. 

Gelenekten habersiz geleceğe şiiri nasıl taşırız?

Gelenekten habersiz şekilde geleceğe ulaşma 
imkânı söz konusu olmaz. Şairin kanatlarını açıp 
geleceğin semasına ulaşması, yuvasında yani gele-
nekte uçmayı öğrenmesiyle mümkün olabilir. Ge-
lenek, bir annedir. Suyumuz aldığımız bereketli bir 
pınardır. Oradan beslenerek bir ırmak misali gele-
ceğe akarız. Şayet bu canlılık, hareketlilik olmazsa 
su yosun tutar. Gelenekten yani kaynaktan aldığını 
geleceğe taşıyamaz. Bu yüzden bütün büyük şairler, 
geleneğin kucağında büyürler ama orada kalmaz-
lar. Emekleme ve yürümeyi öğrenip kendileri ola-
rak geleceğe ulaşırlar.

Modern şiir ya da günümüz şiiri deyince neyi an-
lıyoruz? 

Modern şiir, adına modern dediğimiz hayatın bir 
sonucudur. Bu hayat ise fıtrata aykırı, insani olma-
yan, yaşamak istediğimiz değil yaşamak zorunda 
bırakıldığımız hayatın adıdır. Bu yüzden böyle bir 
hayatın şiir de zorlama ama daha da fecisi ruhsuz 
ve manadan yoksun bir şiirdir. İstisnaları elbette 
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vardır ama onlar, modernizme direnen, geleneği 
ıskalamayan şairlerdir. Şiir, tek başına kelimeler 
üzerinde tasarruf yaparak gerçekleşen bir inşa faa-
liyeti değildir. Yani şiir, öncelikle kalbin rahminde 
döllenir, vakti geldiğinde hayata çıkar. Bu yüzden 
şiir “yazılan” değil öncelikle “söylenen” bir metin-
dir. Sadece yazılan bir metin ise yapma bebeklere 
yahut çiçeklere benzer. Rengi vardır ama canlı de-
ğildir. Kokusu ise hiç yoktur.

Edebiyat dergilerinde şiir “başrol oyuncusu” ola-
rak önyazıdan hemen sonra “cam kenarı”nda yer 
almasına rağmen neden şiir kitapları basılmıyor, ba-
sılsa da satmıyor. Şiir dergilerin ya da okurun “dolgu 
malzemesi” mi oldu?

Günümüz edebiyat dergileri gerçekten de tıka 
basa adına şiir denilen metinlerle doludur. Bunu 
hiç de hayra alamet bir durum olarak görmüyo-
rum. Zira kemiyet, keyfiyeti öldürmüşe benziyor. 
Ama sayıca fazla olmasa da güzel örnekler de yok 
değil elbette. Fakat şiire olan ilgisizlikte hayatın şi-
iriyetine yabancı kalışımızın da rolü büyüktür. Bu-
gün bir duyarlılık ve anlam kaybı söz konusudur 
Metafizik olanla irtibat zayıflayınca yahut kopunca 
şiir de hayatımızdan çıkmış olmaktadır. Bu elbette 
geçici bir durumdur. İnsan önünde sonunda ken-
diyle yüzleşecek ve şiirle, şairle buluşacaktır bir 
gün. Ama şimdilik durum, dediğiniz gibi maalesef. 
Şiir dolgu malzemesi olmanın, tüketim nesnesi ol-
manın ötesine geçemiyor.

Şiir kitaplarının da hikâye, deneme ve roman ki-
tapları gibi çok okunması için özellikle Millî Eğitim 
Bakanlığının öncülüğünde edebiyat öğretmenleri-
nin öğrencilerine şiir ezberletmeleri ve şiir kitapları 
önermeleri şiiri ve şiir kitaplarına açılan kapıyı ara-
lar mı? 

Sorun genel ve çok yönlü. Ne var ki bu şiiriyetsiz 
iklimden çıkmak için hepimize düşen şeyler var. 
İnsanlar, şiirler, şairle elbette eğitim süreçlerin-
de tanışıyorlar. Bu yüzden okullara, öğretmenlere 
düşen pek çok görev var. Her öğretmen eline bir 
şiir, şiir kitabı alarak sınıfa girse, derse başlamadan 
örnek bir metin okusa, ardından kısa bir değerlen-
dirme yapsa eminim bir şeyler değişmeye başlaya-
caktır. Şiir ezberletmenin, şiir defteri hazırlatma-
nın da şahsen faydalı olacağını kendi öğretmenlik 

tecrübelerimden biliyorum. Ama tekrar belirtmek 
gerekirse hepsinden daha önemlisi zihniyet mese-
lesidir. Biz, şiiri merkeze alan bir dünyadan koptuk. 
Bu dünyada şiiri, sadece bir edebî metin değil bir 
anlayış, duruş, kavrayış meselesi idi. İşte bu dünya-
ya aidiyetimiz var desek bile bu derinlikli bir ilişki 
değil. Eğer öyle olsa idi mimariden musıkîye kadar 
her sanat dalında estetik ve fayda, mutlak hakikat 
ve güzellik isteği ve kaygısı sözümüzde, işimizde ve 
hayatımızda tezahür ederdi. Kısacası şiiriyeti kay-
bettik. O yüzden geçici olarak işe yarayan, geçişti-
rici teklifler de tedbirler de yeterli sonucu verme-
yecektir.

Osmanlı Padişahlarının kahir ekseriyeti şiir ya da 
bir güzel sanatla ilgilendiğinden bir ince ruha sahip-
tiler. Bundan dolayı içinde yaşamış olduğumuz yüz-
yıldan önce yaşamış şairler şiirleriyle hâlâ yaşamaya 
devam ediyorlar. Bu hususta gerek devleti yönetenler 
gerekse şehir eminlerine reçete olacak düşünceleriniz 
nelerdir?  

Osmanlı bir rüyadan doğan bir devlettir. Dolayı-
sıyla bir şiir medeniyetidir. Bu devletin inşasında 
Mevlâna, Yunus Emre, Âşık Paşa, Hoca Dehhanî 
gibi büyük şairlerin harcı vardır. Padişahların şiir 
yazmaları, şairlere verdikleri kıymet ve gösterdikle-
ri ilgi de şüphesiz çok önemlidir. Bu bakımdan gü-
nümüzde de devlet yöneticileri ve mülki makam-
lar, bu konuda isterlerse elbette çok şey yapabilirler. 
Mesela yerel yöneticiler, hiç değilse kendi şehirle-
rindeki medfun şairleri aynı şekilde yaşayanları da 
tanıtma, hatıralarını yaşatma, yaşayanlara destek 
olma şeklinde bir tutum içerisinde olabilirler. İnsa-
nın ihtiyacı sadece yol, su, elektrik değildir. Manevi 
ihtiyaçları karşılanmayanlar maddi hizmetleri de 
takdir edecek anlayıştan uzak kalırlar. Ama tekrar 
belirteyim ki bunlar da geçici çözümlerdir. İş, bu 
konuda da zihniyete gelip dayanmaktadır. Eğitim 
anlayışı pozitivizme göre şekillenmiş bir ülkede ne 
yaparsanız yapın bu konulara köklü ve kalıcı özüm 
bulunamaz. Çünkü biz zihniyeti eğitim sürecinde 
kazanıyoruz. Bu yüzden bize reçeteden önce ihti-
yaç duyulan o reçeteyi yazacak ehliyet sahibi yö-
neticilere, eğitimcilere, sanatkârlara ihtiyaç vardır. 


