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l Yasin Şen 
Osmanlı Şiiri ve Gerçeklik

İnsanın saf gerçekliğini ve hep bir endişeden 
doğan hakikati arama ihtiyacını edebî türler çe-
şitli muhtevalara bürüyeyerek ifade ederler. Bun-
lar içerisinde şiir bu konuda en öne çıkan ve en 
işlevsel edebî formalardan birisidir. Osmanlı şiiri 
bu hususta asırlarca işlenmiş bir dikkat geliştirmiş 
ve şiiri insanın kendi gerçekliğinde derinleşmesi-
ne ve kendi hakikatini anlamada bir vesile olarak 
görmüştür.

Osmanlı şiirine göre insan bilginin kaynağına 
erişmeye çalışan bir yolcudur. Şair bu yolculuğun 
sürecini, duraklarını, bu esnada yaşananları ve 
bunun neticesinde ortaya çıkan hikmeti ve irfa-
nı dile getirmektedir. Osmanlı medeniyeti şairin; 
ârif, âşık ve hakîm olmasını ister. Bu bakımdan şiir 
söyleyen/yazan her kişi, şair; her söz şiir değildir. 
Şiirin her türü de muteber değildir. Osmanlı Me-
deniyeti bu bakımdan çok seçicidir. Şiirin zaman 
içinde yakaladığı şekil ve muhteva mükemmelliği 
kanaatimizce bununla ilgilidir. Bizce Osmanlı şi-
irinin estetikleşme sürecine dair araştırmalarda 
bu hususun göz ardı edilmemesi gerekir. Ancak 
bu şiir geleneğini asırlarca beslemiş bu sürece 
araştırmacıların dikkat ettiği, üzerinde durduğu 
pek de söylenemez.

Osmanlı mütefekkiri, şiiri bizim bugünkü yo-
rumlarımızdan çok başka değerlendirir. Aslında 
Osmanlı bilgeliğinin şiir hakkındaki yorumlarıyla 
günümüzde yapılan araştırmalardan elde edilen 
sonuçların ve yorumların çatıştığını, bunlar ara-
sında hiç değilse epistemolojik bağ kurulamadığını 
söylemek gerekir. Osmanlı şiirine ait kavramlar bu 
yorumlarda yerli yerine oturmadığı gibi tespit, id-
dia ve hatta ithamlar da araştırmaların bu şiirdeki 
özü tam anlamıyla tespit edemediğine ve bunun da 
belli bir zamanı gerektirdiğine işaret etmektedir. 
Şunu da belirtelim ki, Osmanlı şiiri üzerine yapılan 
çalışmaların ağırlık noktası metin neşridir.

Buradaki düşüncelerimizi temellendirmek üzere 
kadim bilgeliğin şiir hakkındaki yorumlarına, şa-
irler hakkındaki değerlendirmelerine bu çalışma 
boyunca bilhassa dikkat çekmek istedik. Burada 
bir örnek olmak üzere Hâfız Divanı’nı ve bu divan 
hakkındaki yorumları zikretmek istiyoruz. Hâfız 

Divanı klasik anlayışın en fazla izlenebildiği bir 
eser olması açısından dikkat çeker. Bu divan hak-
kında, Nefâhâtü’l-Üns’te kayıtlı bulunan şu yoru-
mu okuyalım:

“Gaybın dili ve sırların tercümanıdır. Nice gayb 
sırlarını ve hakikat mânâlarını suret kisvesinde 
mecaz dilinde göstermiştir. Bir pîrin iradet elini 
tutup tutmadığı ve tasavvufta bu taifenin birinden 
nisbet alıp almadığı bilinmemektedir. Fakat tasav-
vuf ehlinin meşrebine uygun olup âdeta o kaynak-
tan fışkıran şeylerdir; bu ondan başkasına nasip 
olmamıştır. (…) Hâsılı her beyti bir aşk cümbüşü, 
marifet ve zevk kaynağıdır ki, yudumundan âlem-
dekilerin akılları çılgıncasına sevgi ile dolar, neş-
vesinden insanların fikirleri etkilenir. Faziletlerin 
şöhreti nadirattan olan sözler gibi cihana yayılmış-
tır.”1

Bu satırlar bir geleneğe mensup şairin divanı-
na, yine o geleneğin içinde yetişen başka bir şah-
siyet tarafından yorumudur ve son derece dikkat 
çekicidir. “Gaybın dili” ve “sırların tercümanı” ne 
demektir. “Sır” nedir? Bunlara cevap verebilmek 
oldukça zordur. Daha birçok soru bizim o gelenek-
ten ne kadar uzak düştüğümüzü net bir biçimde 
ortaya koymaktadır. Fakat bu sorulara bir cevap 
veremeden o divanların anlaşılması bizce müm-
kün değildir.

Osmanlı şiir geleneğinde bilginin kaynağına eriş-
miş kişilerin sözlerine itibar edilir. Onların söyle-
dikleri artık sadece şiir değil hikmettir. Burada 
amaç kendini bilen, âlemin özünü ve ruhunu id-
rak etmiş, yaratılışın sırrına ermiş şairlerden biri 
olmaktır. Bu da ancak hakikatin veya aşkın mek-
tebinde tahsil edilebilecektir. Bunun haricinde söz 
söyleyenler ne derlerse desinler “yalan” söylerler. 
Erzurumlu Emrah’ın “Hakikat mektebinden ders-i 
aşkı almayan âşık / Özün bilmez sözün bilmez ne 
söylerse yalan söyler”2 mısraları bir bakıma buna 
işaret etmektedir.

Demek ki, şair şiir söyleyenlerin hakikat mekte-

1 Abdurrahman Câmi, Nefâhâtü’l-Üns Evliya Menkıbeleri, Tercü-
me ve şerh: Lâmiî Çelebi, Haz.: Süleyman Uludağ-Mustafa Kara, 
Marifet Yay., İstanbul 1995, s. 829.
2 Ali Berat Alptekin, Palandöken’in Zirvesindeki Âşık Erzurumlu 
Emrah, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s. 30.
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binde aşk dersinden okumaları gerektiğini düşün-
mektedir. Aksi halde onun söyledikleri yalandan 
başka bir şey olmayacaktır. Buradan anlaşılıyor ki, 
şairin konumu onun bir hakikati dile getirmesini 
zaruri kılmaktadır. 

O aslında bir hakikati dile getirmek isterken bize 
kendi gerçeğini takdim etmektedir. Bunu sağlayan 
şey de aşktır. Hakikat mektebinde okuyup aşk der-
si görmüş ve kendi özünden bize haberler veren 
şairi söyleten aslında Hakk’ın takdiridir. Burada 
Hâfız-ı Şirâzî’nin şu sözlerine yer vermek istiyo-
ruz: “Defalarca söyledim, yine de söylüyorum: Ben 
âşıkım, fakat bu yola kendiliğimden koşmuyorum 
ki, Tanrı takdiri bu! Dudu gibi beni aynanın önüne 
koydular. Aynanın ardındaki ezel üstadı neyi söy-
letiyorsa onu söylüyorum.”3

Bu sözlere göre şairdeki hâkim endişe ebedî ol-
mak değildir. Genel anlamda o birileri beğensin 
diye de eserini ortaya koymaz. Öyle olduğu takdir-
de şair yalancılar arasında sayılır. O, bir hakikati 
idrak etmenin peşindedir. Dolayısıyla genel an-
lamda Müslüman şiirinin bir hakikati idrak etme 
peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Türk şiiri de bu 
ana çizgi üzerinde gelişme göstermiştir. Özellikle 
Osmanlı şiirini değerlendirmede bu hususun göz 
ardı edilmemesi gerekir. Kanaatimizce Osmanlı şi-
irinin şekil mükemmelliğini uzun asırlar boyunca 
koruyabilmesinin ardındaki güç bu çizgi üzerinde-
ki yürüyüşünü sürdürmesi ve onun şiir hususun-
daki kadim görüşünün pek değişmemesidir. “Pek” 
dememizin sebebi Osmanlı’nın son devirlerine 
doğru bu konuda görülen idrak değişikliğidir.

O hâlde şâir kimdir? Buna göre şâir; aşkı, ilmi, 
muhabbeti, insanın bu dünyadaki vazifelerini, 
onun ve varlığın özünü idrak ve sonra da bunu ifa-
de edendir. Diğer anlamıyla o hakikati arayandır. 
O, “Yaratıcı”yla arasındaki bağı “aşk”ın ve “ilm”in 
derinliğiyle ortaya koymak isteyendir. Bu anlayışta 
“aşk” en basit anlamıyla yaratılanın Yaratıcı kar-
şısında duyduğu sonsuz bir bağın adıdır. “Dolayı-
sıyla şairler en büyük yaratıcıyı, yaratıcılığının ön-
cesi ve sonrası olmayanı ve insanı en güzel şekilde 
yaratmış olanı anlatırlar, yaratıcılığının sınırlarını 
açıklarlar.”4

3 Şirazî, Hafız Divanı, Çeviren: Abdülbaki Gölpınarlı, MEB Yayın-
ları, İstanbul 1992, s. 382.
4 Mehmed Çavuşoğlu, “Divan Şiiri”, Türk Dili Dergisi Türk Şiiri 
Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Sayı: 415-416-417 / Temmuz-Ağus-
tos-Eylül 1986, Ankara 1986, s. 7..

Bu durumda Osmanlı litaretüründeki şiir ve şair 
kavramlarıyla bugün kullandığımız şiir ve şair kav-
ramları arasında bariz bir fark ortaya çıkmaktadır. 
Buna göre Osmanlı Edebiyatı’na yönelik kavram-
ların yeniden gözden geçirilmesi ve tanımlanması 
zarureti de ortaya çıkmaktadır. 

Biz buna bazı edebî metinlerde yer alan 
ifadelerden yola çıkarak açıklık getirmek istiyoruz.

Mesela Kaygusuz Abdal Menâkıbında, Kaygu-
suz’un, şeyhi Abdal Musa’ya vardıktan sonra söy-
lediği “Bihamdüllâh ki vâsıl olduk bugün devletlü 
sultâna” mısraıyla başlayan şiiri üzerine o mecliste 
bulunanların hâli şöyle ifade edilir: “Çün kim Baba 
Kaygusuz Sultân bu nutukları söyleyüb cemi‘ halî-
feler (işitdiler) her biri tahsin etdiler. ‘Âferûn’ didi-
ler. Bunun gibi söylemeğe heves iderlerdi. Ammâ 
iki sözi bir yire getürüb nazm idemezlerdi. Anı bil-
mezlerdi kim, hidâyet-i Hakk’dur, şi‘r degüldür.”5 
Bu son ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Nazmın 
burada şiir değil de Hakk’ın hidâyeti olduğu söyle-
niyor. Bu husus bile şiire Osmanlı düşünce dünya-
sı içinde hangi mertebelerden bakıldığını bilmeyi 
ve bunları anlamayı zaruri kılmaktadır.

Kadere duyduğu mutlak teslimiyetten ötürü, Os-
manlı şairinin insan, varlık ve eşya algısı insanın 
trajedisinden, bir başka deyişle çatışmalarından 
daha başka bir şeydir. Onun şiiri, bu dünyaya sür-
güne gönderilen ve nefes aldığı her an hasret ate-
şini yudumlayan bir yolcunun veya kahramanın 
feryadı veya destanıdır. Şair, mutlak bir şekilde 
teslim olduğu kaderin en sadık üyesi olma yolunda 
derin bir vecd ve gayret içindedir. Sevgilinin itiraz 
kabul etmez otoritesi, âşığı tam bir teslimiyetin içi-
ne bırakmıştır. O, bu dünyada teslimiyetinin imti-
hanından geçmektedir. Dünya âşığın sadakatinin 
ölçüldüğü bir sınav yeridir. Hayat, bu mahallin 
sadece dekorundan ibarettir. Bütün mevcudat bu 
oyunun kahramanı olan insanoğlunu bütün hu-
susiyetleriyle ortaya koymakla mükelleftir. Bu se-
bepten varlık Osmanlı şiirinde sembolik bir özel-
lik arz eder. Çünkü tabiatı olduğu gibi anlatmak, 
bugünkü anlamdaki bir gerçekliği kuru bir şekilde 
nakletmek bir kere bu edebiyatın amacı değildir. 
Bu yüzden, Osmanlı şiirinde Batılı ve günümüzde-
ki anlamda bir gerçeklikten söz edemeyiz.
5 Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî) Menâ-
kıbnâmesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s. 133.
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Her neyi ele alırsa alsın şairin ana mevzusu her 
zaman aşktır. Aşkı dile getirmenin en tabii yolu 
mazmun, mecaz, edebî sanatlar ve sembollerle 
kurulu bir dil olacaktır. Yani diğer bir anlamda 
“aşk”ın hâkim olduğu sembolik bir dil ortaya 
çıkacaktır. Çünkü “semboller bakî olan şeyleri fani 
şeylerle bize bildiren köprülerdir ve bu sembolik 
dil dışında en yüce hakikati ifade edebileceğimiz 
başka bir vasıta yoktur.”6 

Divan şiirinde dilin sahip olduğu bu imkânlar 
silsilesini ifade eden en tipik örnek, Lâtifî’nin şu 
sözleridir:

“Egerçi şu‘arâ-i nükte-ârânun şi‘r-i mecâzî libâs 
ve hakikat-iltibâsından def ü ney vü nukl ü mey 
inhâ ve iş‘âr ider ‘ibârât u isti‘ârâtı gelürse zâhiri-
ne nâzır olup evsâf-ı şarâb u şâhid ve hayâl-i sâk 
u sâ‘id mülâhaza olunmaya ki lisân-ı erbâb-ı ha-
kikat ve zebân-ı ashâb-ı tarîkatda rûy-ı mecazdan 
hakîkatı müş‘ir ve müştemil her lafzun bir ma‘nâsı 
ve her ismün bir müsemmâsı ve her kelâmun bir 
te‘vîli ve her te‘vîlün bir temsili olur.”7

Latifî burada eski şiire çok yapay bir “gerçeklik” 
izafe edenlerin gözden kaçırdıklarını düşündüğü-
müz bir noktaya işaret ediyor. Latifî’ye göre hakikat 
erbabının ve tarikat ehlinin sözlerini bilenlerin di-
linde her lafzın bir manası, her ismin bir müsem-
ması, her sözün bir yorumu ve her yorumun bir 
temsili vardır. Buradaki “hakikat erbâbının dili” 
ibarelerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Demek 
ki, Lâtifî’nin içinde yetiştiği gelenek, gerçek bir şai-
rin bir hakikat erbabı olduğunu kabul etmek yanın-
da ortak bir hakikat şuurunun olduğunu da teslim 
etmektedir. Burada ikinci dikkat edeceğimiz husus 
her sözün bir temsilinin olduğunun söylenmesidir. 
Türk Edebiyatında bugün bile çözülmeyi bekleyen 
meseleyi müellif bu sözlerle dile getirmektedir.

Latifî’nin yukarıdaki sözleri bize ister istemez 
Yunus Emre’nin “Bizim sevdiğimiz Hak’tır / Bu 
halka göz ü kaş gelir” mısralarını hatırlattı. Demek 
ki, Türk Edebiyatı temsiller üzerine inşa edilmiş, 
sembolik bir dil geliştirebilmiş bir edebiyattır. Bu-
gün ise edebiyat araştırmacılığımız sembolleri ve 
bu edebiyatın kullandığı dili Osmanlı irfanını ve 
düşünce yapısını merkeze alarak çözümlemek ye-

6 Cihan Okuyucu,  Divan Edebiyatı Estetiği, L-M Yayıncılık, İstan-
bul 2006, s. 76.
7  Rıdvan Canım, Latifî, Tezkiretü’ş-Şuarâ vü Tabsıratu’n-Nuzamâ, 
Ankara 2000, s. 83.

rine mevcut malzemenin bugünkü karşılığını katı 
bir gerçeklik anlayışından hareketle bulmak ve an-
lamaya çalışmak, bunu yapamadığında ise sükût 
etmek üzere hareket etmektedir.

Eski şairler bugünkü anlamdaki bir gerçekliğe ol-
dukça mesafeli yaklaşmışlar, hatta bazen bu dün-
yanın, bugün anladığımız anlamda bir gerçekliğin 
hakikatte olmadığını öne sürmüşlerdir. 

Bundan ötürü eski şiirimizin kendine özgü bir 
gerçeklik anlayışından söz edebiliriz. 

“Dîvân şâirleri, altı asırlık bir gelenek içinde gün-
lük hayatın, müşahhas tabiatin ve ferdî psikoloji-
lerin dışında; değişmeyen bir takım ezelî ve ebe-
dî hakikatlerin, eşyanın taşıdığı sırların peşinde 
oldular. Günlük dertleri ve sıkıntıları, bir an bile 
hatırlarına gelmedi. Fuzûlî, ‘Şikâyetnâme’sinde 
yazdıklarını, gazellerinde de tekrar edebilirdi.”8 
diyen Necmettin Türinay haklıdır. Fakat durum 
böyle olmadı. Şikâyetnâme’nin muhtevası aynıyla 
Fuzûlî’nin şiirlerinde yer alıyor olsaydı bugün biz 
bunları konuşup yazıyor olmayacaktık. Burada asıl 
olan Osmanlı düşüncesinin karakteristik yapısıdır 
ve bunun şiir üzerindeki hâkimiyetidir. Buna göre 
Osmanlı şairiyle günümüz şairini aynı potada de-
ğerlendirmek, benzer kavramlar etrafında onların 
mukayasesini yapmak, bu şiir geleneğini anlama 
noktasında sadece problemli sonuçlar doğurmak-
tadır.

8 Necmettin Türinay, Geleneğin Direnişi Yeniliğin Ufukları, Akçağ 
Yayınları, Ankara 1996, s. 35.


