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Didem Havlioğlu, Berat Açıl, Bahadır Sürelli
Sorular: Esra Derya Dilek

Esra Derya Dilek: Bugün burada Osmanlı edebiyatı çalışma-
larında tür, estetik ve yöntem gibi konular hakkında konuşmak için 
toplandık. Öncelikle şunu sormak istiyorum: Çalıştığınız alan için 
Eski Türk edebiyatı, Divan edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, Klasik Türk 
edebiyatı adlandırmalarından hangisini tercih ediyorsunuz?

Didem Havlioğlu: Benim bir hikâyem vardır bu konuda. Dok-
tora denklik almak için YÖK’e başvurduğumda, başvurum geri çev-
rildi. “Böyle bir alan yok” diyerek. Çünkü alanımı Osmanlı edebi-
yatı olarak yazmıştım. Sonra Eski Türk edebiyatı olarak değiştirdim 
ama benim için Osmanlı edebiyatıydı çalıştığım alan ki hâlâ öyle. 
Çünkü her şeyden önce “eski” kelimesini çok problemli buluyorum. 
Neye göre eski, nedir tarihsel çerçevesi, sınırları nerede başlar, ne-
rede biter? Bunun da ötesinde eski ve yeniyi zıt anlamlı kelimeler 
olarak yan yana koyduğumuzda eskiye negatif, yeniye pozitif anlam-
lar yüklemek kaçınılmaz. 19. yüzyıla yeni diyoruz mesela ama neye 
göre? Ayrıca “Osmanlı” kelimesini ben daha kapsayıcı buluyorum. 
Kavramlar açısından mümkün olduğunca geniş perspektifli olmak 
gerekiyor bence; bunu ne kadar daraltırsak üretilen fikirlerin de o 
kadar kısır kalacağını düşündüğüm için “Osmanlı”nın hem dil hem 
de kültür açısından yeterince kapsayıcı olduğunu düşünüyorum.
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Bahadır Sürelli: Ama pek çok kişi için bu hayli itiraz edilebilir 
bir şey. Ben de “Osmanlı edebiyatı”yla uğraşıyorum diyorum birçok 
yerde ama genel ismi bu şekilde koyduğumuzda neredeyse sadece 
Anadolu sahasıyla sınırlı bir alanı işaret etmiş oluyoruz. Oysa Ana-
dolu dışında da bir uzantısı var bu şiirin. Daha da önemlisi, Osmanlı 
öncesi var.

Berat Açıl: Osmanlı dışında olanı kastediyorsun?

Bahadır Sürelli: Evet. Benim de çok hoşuma gidiyor “Osmanlı” 
demek ama bu da tam kapsamıyor işaret etmek istediğimiz edebi 
birikimi. Yunus Emre, Yesevî, Nevâyî, Kadı Burhaneddin “Osmanlı” 
değil mesela. Hatta Fuzûlî’nin Osmanlılığı bile tartışılabilir. 

Berat Açıl: Aslında en mantıklısı dil üzerinden edebiyatı ta-
nımlamak olsa gerek. Yani bu tanımların her birinin kendi içinde 
artı ve eksileri var mutlaka. Didem’in de dediği gibi, “eski” de “yeni” 
de birtakım değer yüklü kelimeler. Dolayısıyla tercih etmiyoruz. 
Osmanlı edebiyatında Bahadır’ın dediği kapsayıcılık sorunu oluyor. 
Ona rağmen, yazılarımda, alışkanlıktan belki, “Osmanlı”yı ben de 
bazen kullanıyorum. Fakat bölümü kurarken çok tartıştık bu konu-
da ve “Klasik Türk edebiyatı” dedik. Çünkü en nihayetinde bir ikilik 
var, modern edebiyat ve klasik edebiyat şeklinde. Bu ikiliği veriyor 
“klasik” kavramı.

Bahadır Sürelli: “Klasik Türk edebiyatı” demek daha nesnel 
gibi görünüyor, ben de çoğunlukla bunu kullanıyorum.

Berat Açıl: Hem nesnel hem de birkaç anlamlı olduğu için. 
Yani “klasik” dendiği zaman bir yandan “şaheser” anlamı, bir yandan 
Batı’daki anlamı, öte yandan bizdeki anlamı derken daha kapsayıcı 
oluyor. “Klasik” sanki daha makul gibi görünüyor. Aslında doğrusu 
belki daha çok tatmin edecek olanı “Klasik Türkçe edebiyat” demek. 
Dil üzerinde tam bir tanımlama aslında bunu gerektiriyor. 

Bahadır Sürelli: Peki Divan edebiyatı mı, Klasik Türk edebiyatı 
mı?

Berat Açıl: Yine de Klasik Türk edebiyatı. Çünkü Divan edebi-
yatının reel bir karşılığı yok. Tüm bu tanımlamalar içinde en muğlak 
olanı, bu kavram.
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Bahadır Sürelli: Buna kesinlikle katılıyorum. Bu yüzden sor-
muştum zaten. “Divan edebiyatı”, tarihi ve mensur metinleri çok 
dışarıda bırakan bir kavram olarak algılanıyor. Bu edebiyatın divan-
ların dışında kalan pek çok farklı türü olduğunu da işaret etmek ge-
rekir diye düşünüyorum. 

Berat Açıl: Klasik Türk edebiyatı veya Divan edebiyatı muğlak-
tır zaten diye düşünüyorsak ve bir yandan da uzaklığı temsil etsin 
istiyorsak, o zaman, Divan edebiyatı denebilir. 

Didem Havlioğlu: Bir de Divan edebiyatı deyince sanki sadece 
divanda üretilen bir edebiyatmış gibi görünüyor. Aslında öyle olma-
dığını biliyoruz. Ama benim “klasik” terimiyle de içim rahat etmiyor 
açıkçası. İsterdim ki dönemine göre şairler, edebiyatçılar kendilerini, 
yaptıkları işi nasıl tanımlıyorlar, ona bakalım. Çünkü “klasik” keli-
mesi de bizim sonradan öğrendiğimiz bir kelime.

Esra Derya Dilek: Yaşarken kendilerini, yaptığı işi tanımlayan 
şairler var mı? Sanki bu tanım ve adlandırmanın doğasında var gibi 
sonradan, başkası tarafından dile getirilme durumu?

Berat Açıl: Var aslında. Türkî edebiyat diyorlar, daha çok dili 
kastederek.

Didem Havlioğlu: Ama Osmanlı da diyorlar. Anadolu için 
“Rûmî” kavramı düşünülebilir mesela. Bu edebiyatın kendi ürettiği 
kavramlar üzerinden düşünmek gerek. Bizim için “klasik” demek 
bile ileri bir adımdı, “Türkçe” demek epey zordu. Aslında geri dur-
duk diyebiliriz, şimdiye kadar bahsettiklerimiz çok oturmuş terim-
ler olduğu için. 
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“Türün sınırlarından emin miyiz?”

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatında form-tür ayrımı nasıl 
yapılıyor? Modern edebi türleri Osmanlı edebiyatında aramak, ora-
daki formlarla/türlerle karşılaştırmak ne işe yarar?

Bahadır Sürelli: Dersleri verirken, öğretimdeki geleneksel mo-
deli takip ederek, Osmanlı şiirindeki nazım biçimleri üzerinden bir-
takım sınıflandırmalar yapıyoruz. Gazeller, kasideler ve mesneviler 
üzerinden bakıyoruz şiire hep. Klasik şiiri nazım biçimi üzerinden 
öğreniyoruz ve öğretiyoruz.. İstisnalar olsa da genel öğretim yönte-
mi bu şekilde ilerliyor. Tezkirecilerin ağzından da “kaside vadisinin 
üstadı” şeklinde dinlediklerimiz var. Bu çok sorunlu geliyor bana. 
Çünkü bir yerden sonra şiirsel form yani nazım biçimi ile edebi türü 
birbirine karıştırmaya başlıyoruz.

Berat Açıl: Birçok meseleyi daha derinlemesine tartışmaya 
olanak sağlayan bir soru bu bence. Uygulamada genelde şunu ya-
pıyoruz herhalde: Form deyince daha biçimsel olandan hareketle 
tanımlıyoruz. Gazel, kaside, mesnevi dediğimiz zaman biçimle ta-
nımlıyoruz. Mesela benim doktora tezimde en çok sıkıldığım keli-
me “eser” kelimesiydi. “Eser” yazmaktan sıkılmıştım. Çünkü Hüsn 
ü Dil çalışıyordum. Hüsn ü Dil’in hem mensur hem manzum şekli 
var. Bakıyorum çoğu çalışmada mesnevi diye geçiyor ama benim ça-
lıştığım mensur. Dolayısıyla buna mesnevi diyemezsin ama insan-
lar alışkanlıktan mesnevi demeye devam ediyor. Form buna engel 
oluyor. Tür ise benim okuduklarım ve uygulamam da biraz öyle, 
konusal bir ayrım. Gazelin Arap edebiyatındaki tarihine baktığımız 
zaman aslında bir tür olarak ortaya çıktığını görürüz. İşte yaptığımız 
tanım da o, kadınlarla aşk üzerine, şarap üzerine konuşma, bu bir 
tür. Ama zamanla biçimsel bir tanım haline geliyor. Yani uzaktan 
şöyle bir gazeli gösterdiğinizde herkes ona, biçimine bakarak, “bu 
gazeldir” diyebilir. Gazelin konusu, estetik yargıların çok net olduğu 
zamanlarda hiçbir şekilde tartışılmıyor. Oluş ve bozuluş zamanların-
da tartışılıyor.

Didem Havlioğlu: Türün sınırlarından bu kadar emin miyiz? 
Gazelin kaside gibi olduğu durumlar var mesela, o zaman ne yapı-
yoruz? Hani resmen methiye var içinde, haminin ismi var. Belli ki 
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bir toplulukta sunulmuş bir gazel. O zaman “tür” yeterince açıkla-
yıcı olmuyor. Kategorilerin ve düzenlemelerin belli bir yere kadar 
geçerli olduğuna işaret bu. Aslında ilginç olan belki de o kategorinin 
kendi içinde oluşturduğu yeni türleri incelemek. Mesela gazelin ne 
zaman kaside gibi olduğu ve neden olduğu? O zaman işlevi değişiyor 
mu? Neden kaside yazmıyor da kasideye benzer gazel yazıyor şair? 
Uzunluk da yeterince belirleyici bir kriter değil bence. Kısa kaside 
var uzun kaside var. Bunların hiçbiri belirleyici değil ama tabii ki 
belli bir yerden başlamak gerektiği için biz türden başlamayı tercih 
ediyoruz. Bence türe bakarken de mutlaka yapılması gereken, işin 
karıştığı yerlere bakmayı ihmal etmemek.

Bahadır Sürelli: Türün konusal bir ayrım olduğuna katılıyo-
rum. Ama bence nazım biçimi ya da edebi form yeteri kadar açıkla-
yıcı olmuyor o zaman işte. Berat’ın söylediği şey gibi, bir eserin hem 
mensur hem manzum hali olabiliyor, Sergüzeştnâme buna örnek 
olabilir. Hatta manzum bir tezkire bile var. Daha büyük bir prob-
lem de Didem’in az önce söylediği şey işte. 14. yüzyılda ve hatta Ca-
hiliyye döneminde yazılmış şiirlerin bazılarına biçimsel özellikleri 
nedeniyle kaside diyoruz. Öte yandan 18. yüzyıla gelindiğinde aynı 
formla yazılmış olanlara da hala kaside diyoruz. Hiç dönüşmeyen 
bir şeyden bahsediyormuşuz gibi oluyor bu durumda ama aslında 
bunca zaman içerisinde şiirin formu olmasa bile işlevi ve alımlanışı 
dönüşüyor olmalı. Ve bunlara edebi form diye bakmak bu değişimi/
dönüşümü açıklayan bir şey olmuyor.

Didem Havlioğlu: Tek yön, tek yol diye bir şey yok. Bunların 
hepsi geçerli. Bir taraftan tür, diğer taraftan tematik olarak bakmak 
lazım, öte yandan periyod olarak bakmak lazım. 15. yüzyılda yazılan 
bir gazelle 18. yüzyılda yazılan gazel arasında nasıl bir farklılık var 
diye bakmak lazım, dil dışında demek istiyorum. Dil tabii ki değişip 
dönüşüp evriliyor ama bunun dışında neler oluyor? Yeni konular, 
atışmalar giriyor şiire mesela, ilişkiler, sosyal hayat çıkıyor karşımı-
za. Çok değişik açılardan bakmak gerektiğini söylüyorum ben.

Berat Açıl: Form açısından baktığımız zaman 13, 14 ve 17, 18. 
yüzyıllar çok ilginç bir şekilde benzeşiyorlar. Ara dönemi (16. yüzyıl) 
sabitlemişiz biz zihnimizde. Kısmen de haklıyız. Tam klasik dediği-
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miz dönem, o. Ama öncesi yani oluşmakta olan dönemlerde tahkiye 
çok güçlü, insanların anlatacak çok şeyi var. Estetik daha tam otur-
mamış. O yüzden gazeldeki beyit sayıları altmışa kadar çıkıyor 13. 
ve 14. yüzyıllarda, 15. yüzyılda hatta. 18. yüzyılda yine öyle oluyor. 

Didem Havlioğlu: Bu sefer de klasikleşmiş olanı bozmak için 
yapıyorlar ama bunu. Ara dönemde (klasik dönem yani, “biri baş-
langıç, diğeri modern gibi düşündüm, ondan ara dönem dedim”), 
hep büyük şairler var ya! Benim özel olarak ilgilendiğim için dikka-
timi çeken, bu ara dönemde hiç kadın şair yok mesela. Tezkirelerde 
ilk önce 16. yüzyılda kadın şairler çıkıyor, sonra 18. yüzyılda 1 tane 
var, 19. yüzyılda tekrar bir patlama. Ama arada hiç yok. Acaba bu 
durumu benzer şekilde açıklayabilir miyiz? Estetik kural ve yargıla-
rın katılaşması biraz şairlerin de alanlarını kısıtlıyor gibi. 

Bahadır Sürelli: Bu acaba merkezi otoritenin güçlenmesiyle mi 
ilgili diye düşünüyorum ben. Edebiyatın, edebi formların ve türlerin 
nasıl olması gerektiğine dair ortak, genel bir algının yerleşmeye baş-
laması, makbul ve gayri makbul şairlerin (takriz ve imza gibi kabul 
metinleri ile) belirli ideolojik anlayışlarla tespiti bunda etkili olmalı.

Berat Açıl: Şiirsel merkezî otorite diyebiliriz. Yoksa 17. yüzyıl-
da merkezî otorite çok da güçlü değil aslında. Celâlî isyanları var 
vs. Şiir açısından baktığımızda bunu söylemek daha mantıklı gibi 
geliyor bana.

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatında evrensel olduğunu 
düşündüğünüz bir form/tür var mı? 

Berat Açıl: Evrenselliğini bilmem ama mesela aşka dair türleri 
ele alırsak bunlar başka kültürlerde de üretilebilecek unsurlar. Yal-
nız, Osmanlı’da üretilebildiği haliyle üretilebilir mi? Sanmıyorum. 
Günümüzde aruzla gazel yazmaya devam eden akademisyenler tanı-
yorum (60 yaş üstü). Şimdi o kadar ayrıştı ki modernle klasik. Üre-
tilmeye çalışıldığı doğru ama klasik gazel mi? Değil, aslında. Konu, 
tema bağlamında düşünülebilir evrensellik ancak. 

Didem Havlioğlu: Tematik olarak elbette bir evrensellik düşü-
nülebilir fakat dil bir engel formun/türün evrensel olabilmesi nokta-
sında. Aruzu tutturabilmek pek de mümkün değil bence. 
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“Kuramsal çerçeveyi doğrulamak için metin okunmaz, ya da 
daha doğrusu, metin feda edilmez.”

Esra Derya Dilek: Peki, modern edebi türleri Osmanlı edebiya-
tında arama meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Berat Açıl: Bu sadece edebiyat alanında değil genel olarak yap-
tığımız bir şey. İşte bir kitap çıkıyor, “Derrida, Arabi hakkında şunu 
söyledi, acaba çok mu beğendi?” diye sorguluyor. Böyle şeyleri sevi-
yoruz. Mutlaka bir ilgisi vardır edebiyat alanıyla da. Bunun Osmanlı 
edebiyatına çok ciddi bir katkısı var mı, emin değilim. Uğraştığımız 
metnin kendisinde ne olduğuna bakmayı tercih ediyorum ben. Baş-
ka kuramlardan yararlanacağız fakat bunu metni esnetmeden yap-
malıyız. 

Ben bir atölye yapmıştım. Tam da bu konudan hareketle ismini 
“Modern Kuramlara Divan şiirinden bakmak” koymuştum. Kuram-
la edebi metni yan yana okumak bize ne verir diye düşünmüştük. 
Öncesinde bu yaklaşıma örnek olarak da Hüsn ü Aşk’la anlatıbilimi 
ele almıştım. Okurken birbirleriyle ilişkili gibi durduklarını görmüş 
ve Hüsn ü Aşk’taki “gelenek” kavramının bir anlatıcı olduğunu dü-
şünmüştüm. Bu durum, biraz daha üstüne gidince anlatıbilime de 
bir katkı sunuyor; kuramı metne uyarlayarak değil de kuramı tadil 
ederek metinle yan yana ele aldığımızda başarılı olma ihtimali beli-
riyor. Çünkü kuramın kendisi de değer yüklü.

Didem Havlioğlu: İngiliz edebiyatından gelmiş birisi olarak is-
ter istemez benim dünyamda zaten, bir metni okumanın parçası ola-
rak vardı kuram terminolojisi. Osmanlı edebiyatı çalışmaya başla-
yınca bu durum değişmedi. Fakat hangi metin olursa olsun -İngiliz, 
Amerikan, Türk edebiyatı vs- kuramsal çerçeveyi doğrulamak için 
metin okunmaz, ya da daha doğrusu, metin feda edilmez. Bu sadece 
Osmanlı edebiyatı, Türk edebiyatı için değil herhangi başka bir dilde 
yazılmış metin için de geçerli.

Bahadır Sürelli: Ben sana İngiliz edebiyatı ekolünden bir ör-
nek vereyim o zaman. Mesela, Berna Moran bunu uygun anahtarı 
bulmak olarak açıklıyor. Uygun anahtarı bulursan kullanırsın kura-
mı. Ama diğer türlü zorlamazsın zaten. Günümüzde Divan şiirine 
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göstergebilim, yapısalcılık vb. gibi Batılı kuramlarla bakmaya hevesli 
pek çok genç araştırmacı görüyoruz. Bu türden makaleler yayım-
lanıyor da. Fakat ne yazık ki pek çoğunda, kurama hakkıyla vakıf 
olunabildiğini söylemek çok güç.  

Didem Havlioğlu: Ben çok faydalı buluyorum. Çünkü değişik 
sorular sormanı sağlıyor kuram. Kuramı uygulayabilirsin ya da uygu-
layamazsın o başka. Mesela benim için Julia Kristeva’nın “metinlera-
rasılık” kavramı çok faydalı oldu. Gerçekten Osmanlı edebiyatına çok 
oturan bir kavram. Bazı şeyleri açıklamana yarayan bir anahtar işte 
bu. Zaten Kristeva da bunu edebiyata yeni bir yaklaşım üretebilmek 
için ortaya koydu. Metinler, diğer metinler bağlamında anlamlıdır 
diyor. Dolayısıyla Kristeva’nın çıktığı yol da kendi geleneğini eleştiren 
bir açıdan olduğu için bizim işimize yarayan bir şey oldu. Böyle açı-
lımlar olabilir, işe yarayabilir ama mutlaka olacak diye de bir şey yok. 
Muğlak konuşuyor gibiyim ama sonuçta metnin kendisinin kuramı 
çağırması gerekir. Ben önce Feminist kuramı okumuştum örneğin. 
Buradan hareketle Mihrî’yi okurken kuramı direkt uygulamak yerine 
tekrar değerlendirmek gerektiğini anladım. Bir sürü Feminist kuram 
var zaten bir tane değil ama hangisini uygulasam bir tarafı olmuyor-
du. Tüm bunların dışında bir de Mihrî’nin bana öğrettiği şeyler oldu. 
Yani ben başta soruları Feminist kuram okuduğum için sorarken 
Mihri’nin bana, “hayır başka türlü bu” dediği zamanlar oldu. Bence 
metni anlamlandırmak böyle devamlı değişen, bitti gibi görünüp 
sonra tekrar başlayan bir süreç.
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Esra Derya Dilek: Konu konuyu açınca, sormak istediğim “Os-
manlı şiirini okumada kuramlar yardımcı olur mu?” sorusu büyük 
ölçüde cevaplanmış oldu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bahadır Sürelli: Kuram deyince aklımıza illa Feminizm, psi-
kanalitik eleştiri, Marksist okuma, anlatıbilim gelmemeli. Bunların 
dışında örneğin “imge”, “şiirsel özne”, “lirik özne” gibi önemli kav-
ramlar, şiirin işlevine dair sosyoloji temelli yaklaşımlar veya mitlere 
dair teoriler var. Barthes’ın, Derrida’nın, Foucault’nun yazdığı pek 
çok şey var. Bunlardan da faydalanmalıyız. Kuram bizde hemen 
çöpe atılan bir şey. Ben bunu biraz rahatsız edici buluyorum. Yu-
karıda saydığım teoriler daha modern döneme ait bir şey, romana 
ait bir şey olarak görülüyor sıklıkla. Klasik döneme ya da modern 
öncesi döneme bunlarla bakılamayacağı gibi bir görüş var. Halbuki 
şiire dair birçok kavram biliyoruz. Eğer meselemiz metinleri gereken 
bağlam içerisinde sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmekse teorik 
alanda kaleme alınan malzemeyi pek tabii kullanabiliyor olmalıyız.

Berat Açıl: Kuram doğası gereği zamanüstü ve mekanüstü bir 
şey olmalı ki ona kuram denebilsin. Yani her döneme her metne 
uygulanabilir olmalıdır. Cem Dilçin’in yapısalcılığı ilk defa Divan 
şiirine uygulaması bir devrimdi ve pek çok kişi için ufuk açıcı ol-
muştu. Bir yandan da yapısalcılık kendini, olabildiğince felsefeden 
ve kuramdan uzaklaştıran bir yöntem. Beni yöntem olarak alın diyor 
birçok yapısalcı. O yüzden daha uygun gibi yapısalcılık Klasik Türk 
edebiyatına.

Bahadır Sürelli: Walter Andrews’un Deleuze ve Guattari’yi kul-
lanarak Klasik Türk şiirini okuduğu makalesi, “Yabancılaşmış Benin 
Şarkısı: Guattari, Deleuze ve Osmanlı Divan Şiirinde Özne’nin Lirik 
Kod Çözümü”, yeri geldiği zaman kuramın gayet de klasik metin-
lere, Divan şiirine uygulanabilir olduğunu gösteriyor kanımca. Öte 
yandan kurama, “Kuram-ı kerim gibi bakmayın, nerden geliyor bu 
kuram saplantısı? Biz Doğulu bir toplumuz” gözüyle bakan akade-
mik bir çevre de var.

Didem Havlioğlu: Burada asıl sorun kurama Batılı deyip bir 
kenara atmak bence. 
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Bahadır Sürelli: Kurama yaklaşım sorununun kaynağı Divan 
şiirini belli bir şekilde okumayı öğrenmemizde. Belki de klasik şerh 
yöntemini yeterli buluyoruz. Ne var ki klasik şerh, metnin tarihsel 
bağlamını, devrin sosyo-kültürel yönelimlerini çoğunlukla dışarıda 
bırakan bir yöntem. 

Berat Açıl: Usta-çırak ilişkisi var bizde. Tesmiye meselesinde 
olduğu gibi biraz da güçle ilgili bir şey kuram, sadece zekayla ilgili 
değil. Kuramı üretebilirsin fakat onu kabul ettirebilir misin?

Bahadır Sürelli: Demek istediğim şuydu: Taşradan yetişme biri 
olarak, gazeli belli bir şekilde okumayı öğrendik biz. Türkiye’deki 
pek çok öğrenci de böyle görüyor dersleri. Başka şekillerde bakma-
yı, okumayı şansın varsa sayılı okullarda, belli hocalardan görme 
imkânın olabiliyor ancak. Şair ya da gazelin sana geliş formasyonu 
belli. “Burada şiirini incelediğimiz şair mutasavvıftır” dendiği anda, 
ki bu tür yargılar bazen dersi anlatan öğretim elemanının ideolojik 
angajmanına göre değişebiliyor, şiirini incelediğiniz şaire tasavvufun 
dışından, başka türlü bakmanız mümkün olmuyor. 

Berat Açıl: Türkiye’de yazılan, kuramsal olduğunu iddia eden 
makalelere baktıkça kurama karşı olanlara hak vermiyor değilim. 
Bazen kurama o kadar kendini bırakıyor ki bunları yazan, bazen çok 
iyi bildiği edebiyattan da uzaklaşıyor. Kuram hakkında bilgi sahibi 
olmayan ama edebiyatı iyi bilen kimselerin bunları görünce kuram-
dan uzak durması garip değil. 

“Usta-çırak ilişkisi gibi, bir şekilde geleneği hıfz ede ede öğ-
reniliyor şairlik.”

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatının dilini hem Osmanlı-
canın ne olduğu hem de Osmanlı diliyle edebiyatının dili arasındaki 
ilişki bağlamında nasıl tanımlarsınız?

Berat Açıl: Bir dil ile o dilin edebiyattaki hali, doğası gereği 
birbirinden farklı olacaktır elbette. Edebiyat deyince daha estetik 
bir şeyden bahsediyor olacağız. Osmanlının dili en temelde teknik 
açıdan bakarsak Batı Türkçesidir, Doğu Türkçesinden ziyade. 15-16. 
yüzyıla kadar Rumeli ağzının etkisinin görüldüğü, gittikçe bu etki-
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nin azalarak Arapça ve Farsçanın etkisinin yoğunlaştığı söylenebilir. 
Farsça şiirlerle rekabet için gelişiyor. 

Bahadır Sürelli: “Osmanlıca neydi, Osmanlı şiirinin dili ney-
di?” tartışması beni aşar ama dil meselesinin beni düşündüren tarafı 
Osmanlı şiir dilinin ne kadar insan tarafından anlaşıldığı. Genel ka-
nının aksine Osmanlı şiirinin az sayıdaki eğitimli kesim tarafından 
anlaşıldığını düşünmüyorum. Anadolu’nun her tarafında şair olması 
bunun bir göstergesi. 

Didem Havlioğlu: Özel bir dil olup olmadığını düşünürken 
“nasıl şair olunuyordu” sorusunu sorsak? Belli bir kurumsal eğitimin 
olmadığını görünce ve şairlerin klasik bir eğitimden geçmediklerini 
anlayınca, Osmanlıcanın sadece belli bir kesim tarafından konu-
şulan bir dil olmadığı ortaya çıkar. Usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen, 
geleneksel bir zanaat şairlik. Dolayısıyla düşünülenden daha yaygın 
bir dili kullanıyor olmalılar. Buna sadece bir dil olarak değil, şiir dili 
olarak baktığımızda elbette öğrenilen bazı şeylerin, geleneksel deyiş-
lerin olacağını düşünebiliriz..

Bahadır Sürelli: Tamamen sözlü kültür. Necâtî’nin, Nâilî ve 
Neşâtî ile aynı dilden söylemediklerini biliyoruz tabii.

Berat Açıl: Şairlik için belirli kurumların olmayışı belli kural 
ve kalıpların olmadığını göstermiyor. Şairlerin %90-95’inin medre-
se eğitiminden geçmiş oldukları tahmin edilebilir. Mutlaka Arapça, 
Farsça biliyor olmaları bu medrese eğitiminden kaynaklanıyor. Ka-
dılığa, kazaskerliğe kadar yükselebilmeleri yine medrese çıkışlı ol-
malarının bir getirisi. Cemal Kurnaz’ın nazire için “şair yetiştirme 
okulu” dediğini hatırlamakta fayda var. Usta-çırak ilişkisi gibi, bir 
şekilde geleneği hıfz ede ede öğreniliyor şairlik.

Didem Havlioğlu: Medrese eğitimi almayan çok iyi şairler var-
ken şairliği medreseye bağlamak ne kadar doğru? Belki de şöyle dü-
şünmek lazım: Medrese eğitimi almış birinin şiirle ilgilenmesi bek-
lendik bir şeyken şair olmak için illa medreseli olmak gerekmiyor. 
Başka yollar da var demek ki. Zâtî gibi, Şeyh Gâlib gibi. 

Berat Açıl: Şeyh Gâlib’in bu bağlamda medrese eğitimine ihti-
yacı yok. 
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Didem Havlioğlu: Bu örneklerden de hareketle şairliği gele-
neksel bir şey olarak kabul etmek gerekiyor belki. Böylelikle dilin de 
daha organik, daha hayatla bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. 

Berat Açıl: Sen, Şeyh Gâlib dediğinde ben tam bunu örnek 
verecektim ama kadınların konaklardaki şiir sohbetlerine iştirakı 
medreseye ihtiyaç bırakmıyor zaten. Konakta medreseye gidemeyi-
şin boşluğunu dolduracak bir eğitim alıyor kadınlar. 

Didem Havlioğlu: Birçok şairin Mevlevi olması da çok ilginç 
değil mi? Tarikatların ne derece etkisi var şiire, şiir diline bu da dü-
şünülmeli. Çünkü tarikatların içinde de başka türlü bir eğitim var.

Berat Açıl: Dönem dönem değişiyor. 17. yüzyılda Halvetîler, 
18. yüzyılda Mevlevîler, 19. yüzyılda Kâdirîler artıyor. Belli yüzyıl-
larda belli tarikatler öne çıkıyor. Belki yüzyıllar ve bu yüzyıllarda öne 
çıkan tarikatlar üzerinden okuma yapmak lazım. 

Esra Derya Dilek: Osmanlı şiirinin apolitik olup olmama du-
rumunu sorgulamaya geçebiliriz buradan: Divan şiiri ne kadar apo-
litik? (Politikliği hem iktidarla ilişkisi hem de toplumsal, sosyo-kül-
türel olaylarla etkileşimi bağlamında düşünerek)

Bahadır Sürelli: Apolitik olamaz bu şiir, mümkün değil. Ne-
dim neden mesnevi yazmadı da şarkı yazdı? Bunun arkasında çok 
önemli bir sosyo-kültürel değişim olmalı. Tahminen yani, ben bunu 
tespit ettim kesin böyle bir şey var diye söylemiyorum. 16. yüzyılda 
adamlar harıl harıl mesnevi yazarken 18. yüzyılda böyle bir şeyin 
olmadığını görüyorsunuz. Şarkı yazılıyor, farklı temalarda gazeller 
yazılıyor, biyografik veya “ben merkezli” metinler kaleme alınıyor. 
Bunun arkasında ciddi toplumsal değişimler olmalı. Dönemin siyasi 
ya da ekonomik hareketleriyle ilgisi olmalı bunun. 

Didem Havlioğlu: Bir gazel ya da masum bir aşk şiiri bile apo-
litik olamaz. Ancak apolitik derken neyi kastettiğimizi belirtmemiz 
lazım. Şiirin politiğini kendisinden tespit ve takip edebiliyorsunuz, 
işin ilginç tarafı bu bence. Bu durum şiirin arka planını, işlevini or-
taya çıkarıyor. Yani mesela şairlerin kime mersiye yazdığı/yazmadığı 
ya da yazarsa ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğini, bu sonuçları göze 
alıp almadığını çıkarabiliyorsunuz. İşte Yahya Bey (Taşlıcalı Yahya), 
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Şehzade Mustafa mersiyesini yazdığında sonuçlarını biliyordu. Şair 
bunu yazarken aldığı riskin çok farkında. O yüzden dili çok rahat… 
Safını belirliyor ve hiçbir şey saklamıyor. Yazdığı şiirden dolayı evi 
yakılan, idam edilen, ya da en basiti, yanlış yerde bulunduğu için 
tarih sayfalarında yer almayan şairler var. Bu yüzden şiirin tabii ki 
politik tarafı var. 

Bahadır Sürelli: Bunlar zaten çok belirgin örnekler ama bunla-
rın dışında da şeyler var. Ben diyorum ki gayet apolitik görünen, gayet 
lirik görünen şiirde de bunu bulabiliriz. Daha çok tahmin ediyorum 
aslında, buna dair soru işaretleri oluşuyor kafamda. Adorno’nun lirik 
şiirde ideolojiyi tespit ettiği önemli bir makalesi vardır. Biraz da onun 
etkisiyle sanıyorum, şair o günün taze siyasi olaylarından bahsetme-
den fakat estetik duruşunu kendinden öncekilere göre çok da fark-
lılaştıran bir hareket yapabilir. Bu hareketi siyasal otoriteye değil de 
daha başka yerleşik kültürel kurumlara yönelik olabilir. Cinsel içerikli 
metinleri böyle görüyorum daha çok. Sünbülzâde Vehbî çalıştığım 
için söyleyebilirim, bu adam (ya da Sâbit) başka türlü metinler yaza-
madıkları için yazmadılar Şevkengîz, Berbernâme ya da Derenâme 
gibi metinleri. Bence Bosnalı Sâbit de Enderunlu Fâzıl da çok başarılı 
şairler ama edebiyat tarihlerine baktığımızda, bu adamların ahlak-
larının zayıflığından, tıynetlerinin bozukluğundan dolayı dönemin 
şiir estetiğine uygun eserler veremediğinden bahsediliyor. Bunun, 
poetik anlamda özellikle yapılan bir tersine hareket olduğunu düşü-
nüyorum. Bunlara bakınca dönemin padişahı ya da veziriazamıyla 
ilgili somut bir şey görmüyoruz ama bu şairlerin kendinden önceki 
ve hemen yanı başlarında tasavvufi şiir yazan şairlerden farklı estetik 
anlayışları var. Ve biz ikisine de Divan şiiri diyoruz, ikisini de apoli-
tik olarak değerlendiriyoruz. Asıl söylemek istediğim şey şu: Bosnalı 
Sâbit başarılı bir Divan şairi olmadığından Berbernâme’yi yazmış de-
ğil, bu şair poetik duruşunu özellikle böyle belirliyor bana göre. 

Berat Açıl: Dönemin toplumsal, tarihi şartlarının şiir üzerin-
deki etkisi bu. 

Bahadır Sürelli: Politik dememin nedeni de o! Şeyh Galib’in 
ve Enderunlu Fâzıl’ın sarayla ilişkisi birbirinden farklı. Ya da taşrada 
yaşayanın, Hayâlî örneğinde olduğu gibi, ya da Sünnî olmayan bir 
şairin daha başka estetik kodları vardı muhtemelen. 
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Berat Açıl: Şeyh Galib’in 
yüzyılın sonunda yazdığına dik-
kat etmek gerekir. Çünkü yüzyılın 
başı ve ortası ile sonunda toplum-
sal şartlar çok farklı. 18. yüzyılın 
bütün dünyada “prosperity çağı” 
(refah çağı) olduğu söylenir. Her 
tarafta refah var. Bu refah şiire 
de yansıyor. Sanat olarak düşün-
düğümüzde belki Osmanlı’nın 
zirve çağıdır 18. yüzyıl. Şiirde 17. 
yüzyıla göre o kadar yüksek ol-
mayabilir ama konusal birtakım 
yenilikler söz konusu. Ben bunu 
politikten ziyade toplumsal fark-
lılaşmaya bağlıyorum.

Bahadır Sürelli: Ama o toplumsal farklılaşmayı yaratan da yine 
iktidarın kendisi, Lale devri dediğimiz şey, III. Ahmet saltanatı ya 
da veziriazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile sınırlandırıyoruz. 
Demek ki iktidarla yakından ilişkili bu refah çağı. Politik, politik ol-
masa bile mutlaka toplumsal bir şeylerin çıkacağını düşünüyorum 
ben şiirdeki bu estetik farklılıkların altından.

Berat Açıl: İlla böyle bir şey aramak kuram tartışmasındaki 
zorlamalar gibi olur. Doğası gereği bütün eylemler, dolayısıyla şiirin 
kendisi de politiktir fakat altındaki politika nedir diye mutlaka ara-
mak biraz fazla olur gibi geliyor bana. 

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatında/şiirinde toplumsal 
cinsiyet okunabiliyor mu?

Bahadır Sürelli: Kadın sesi var mı Osmanlı şiirinde?

Didem Havlioğlu: Erkek sesi var mı diye başlasak! Cinsiyeti var 
mı diye sormak daha doğru aslında. Şair kadınsa şiirinde kadın sesi 
olacak, erkekse erkek sesi olacak diye bir şey yok. Zaten Osmanlı’da 
kadınsılığın ve erkeksiliğin ne olduğu konusunda bilgimiz çok az. 

Şu ana kadar tespit edilmiş olan, sevgilinin cinsiyetsizliği. Ama 
işin bir de şair tarafı var. Benim şimdiye kadar edindiğim kanaat şairin 
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de cinsiyetsizliği yönünde. En azından cinsiyet algısının karmaşık ve 
çok değişken olması bakımından bir müphemlik olduğu söylenebilir. 

Bahadır Sürelli: Bir sürü müstehcen metin var.

Berat Açıl: Müstehcenliği nasıl bağladık buraya?

Bahadır Sürelli: Cinsiyeti yok dedi Didem ama var, müstehcen 
metinler bunu gösteriyor. Adam fiili aktivitesini anlatıyor, nasıl cin-
siyetsiz diyebiliriz.

Didem Havlioğlu: Bu metinlerden hareketle cinsiyet mesele-
sini çalışmak ve tartışmak yanıltıcı olur. Çünkü bu metinler bugün 
anladığımız anlamda cinsiyetçi, kadın erkek modellerini destekliyor. 
Osmanlı şiirinde daha genel geçer olan, cinsiyeti müphem olan şair 
bana göre. Ve şairin ya da sevgilinin cinsiyetinin değişkenliği bu-
günkü kadar dikkat çeken, rahatsızlık veren bir şey değil Osmanlı’da. 
Bence bu çok önemli bir nokta. Ne zaman belli ediyor şair erkek ol-
duğunu, diye düşünelim. Çok nadir olarak erkek kimliğiyle ortaya 
çıkar şair. Bir kere geleneksel olarak kadın sevgili zaten estetik ola-
rak güzel ya da değerli sayılmıyor. Buna benzer olarak şair de erkek 
kimliği ya da sesini vurgulamıyor şiirde. Kadın ya da erkek olmak 
mesele değil gibi şair için. Bu da çok ilginç geliyor bana. Buradan 
bakınca bizim önemsediğimiz kadın, erkek, homoseksüel vs. kalıp-
larının çok modern kavramlar ve endişeler olduğunu tekrar tekrar 
fark ediyorum. 

Berat Açıl: Şiirin estetik bir yaratım olduğunun bizden çok 
daha farkındalar çünkü. Şair de, okur da durumun farkında. Şiirde 
âşık ve mâşuk olduğunun ve bunların cinsiyetlerinin çok da önemli 
olmadığını biliyorlar. Müstehcen örnekler de bu durumu bozmuyor. 
Baştan beri kuram deyip duruyoruz ama hiçbirimiz tartışmıyoruz; 
mahlas diye bir şey var bu şiirde. Yani anlatıbilimdeki anlatıcı olarak 
düşünebiliriz bunu. Şair ve anlatıcıyı birbirinden ayıralım. Neden 
ayırmıyoruz? 

Bahadır Sürelli: Aslında ayırıyoruz. Lirik özne dediğim şey bu 
benim zaten. Büyük bir metinler yumağından bahsediyoruz. Klasik 
Türk edebiyatıyla ilgili bir iddiada bulunduğumuzda mutlaka aksi bir 
örnek bulunur. O yüzden lirik şiir için böyle olduğunu söyleyebiliriz. 
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Berat Açıl: Bu başka bir tartışmanın konusu ama Osmanlı’da 
lirik şiir var mı ki? Lirik şiir yok ki! 

“Osmanlı şiirinin kültür dünyasına giremediğin bir eğitim 
söz konusu.”

Esra Derya Dilek: Divan şiiri nasıl öğretilmeli? Divan şiiri öğ-
retiminde ortak bir yöntem mümkün mü?

Didem Havlioğlu: Eğitim öğrenci odaklı olmalı. Dersin amacı, 
öğrencinin buradan çıktığında ne bilmesini istediğimize göre deği-
şir. Türkiye’de okuyan Türk Dili ve Edebiyatı lisans öğrencisi olarak 
düşünürsek, öğrencinin önüne çıkan ilk zorluk dil, sonra onu çevre-
leyen kültür ve sosyal kodlar oluyor. Tümdengelim yöntemiyle önce 
yabancısı oldukları bu kültürle tanıştırmak lazım öğrencileri. Ken-
di yöntemimizden örnek verebilirim. Öncelikle İslami Edebiyatlar 
dersi veriyoruz biz burada. Bir taraftan Osmanlıca öğrenirken diğer 
taraftan da Osmanlı edebiyatına kaynaklık eden bazı temel metinleri 
görüyorlar. Binbir Gece Masalları, Şehnâme, Mantıku’t-tayr, Mesnevi 
gibi. Hepsini ezbere bilmesi gerekmiyor ama ana hatlarıyla bilmeli. 
Doğrudan işe bir gazelin bir beytinde ne dendiğini açıklamak yerine 
böyle şekilde adım atmak daha yararlı. Sadece Osmanlı değil Arap, 
Fars, Urdu yani Osmanlı şiirinin beslendiği kaynaklar neyse, bunlar 
tanıtılarak Osmanlının kültür dünyasına yaklaştırılmalı öğrenciler. 
Kuran-ı Kerim, hadis-i şerif de bu kaynaklardan elbette. İslami de-
yince kültürel bir şeyden bahsettiğimizi vurguluyoruz, öğrencinin 
pek çok İslam olduğunu görmesi ve anlaması lazım. 3. sınıftan iti-
baren de şiirin zanaatini odağa alan ciddi bir yakın okumaya, ana-
lize başlıyorlar. Bu yaklaşımda bir tür öğretilmek istenirse, örneğin, 
kaside için konuşacak olursak, “himâye” kavramının ne olduğunu, 
nasıl işlediğini bilmeli öğrenci. Bundan sonra kaside beyitlerini an-
latmaya, açıklamaya geçmeli. 

Bahadır Sürelli: Kültür tarihi öğretilmeli ama Didem’in bah-
settiği şey, yani tüm bu kaynakları okuması çok mümkün değil bir 
lisans öğrencisinin, diğer ders yükü ve sorumluluklarının yanında. 
Bu kadar büyük bir külliyatı okumasını bekleyemeyiz, kaldı ki şii-
rin arkasında yatan estetiği algılayamadıktan sonra okumasa da olur 
bence. Divan şiirinde klasik yöntem dönemsel olarak, kanonik şair-
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leri öğretmektir benim bildiğim. Daha sosyo-kültürel bir düzlemde 
vermek lazım dersleri. Didem’in söylediğine ek olarak, biz patronaj 
öğrenmedik mesela. Benim gördüğüm, bildiğim üniversitelerde 
(pek çok devlet üniversitesinde olduğu gibi) durum bu. Öğrencilere 
himaye kavramından bahsedilmeden nazım biçimi bağlamında öğ-
retiliyor kaside. En azından ben böyle bir eğitimden geçtim. Böyle 
bir öğretimde insanın aklında kaside türü “kendi çıkarını en çok dü-
şünen menfaatçilerin” yazdığı şiir olarak kalıyor ya da öyle algılana-
rak hor görülüyor. Düşünemiyorsun ki bu şair, müellif kendi kitabını 
basıp telif alma şansı yoksa neyle geçinecek. Osmanlı şiirinin kültür 
dünyasına giremediğin bir eğitim söz konusu yani. 

Berat Açıl: Zaten bütün bu külliyatı okuyamaz, okumasını da 
beklemiyoruz. Bu dersler Osmanlı dersi değil. Yöntem olarak Os-
manlıyı anlayabilmek için bir nevi harita sunmaya çalışıyoruz. Tari-
hi, kültürel, dini vs Osmanlıyı çevreleyen öğeleri genel olarak göste-
ren bir harita. Öğrencinin zihnine bunu oturtmak için.

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatını analiz için başka disip-
linlerden nasıl yararlanılabilir?

Bahadır Sürelli: Yukarıda bahsettiğim sosyo-kültürel düzle-
min içinde düşünüyorum ben. Tarih, Osmanlı mimarisi, sanat tari-
hi, müzik, minyatür ve minyatürün felsefesini... Bunları edebiyat ve 
şiirle birlikte bilmenin, değerlendirebilmenin önemini vurgulamak 
istiyorum. 

Berat Açıl: Sadece edebiyat işlenmemeli. Bunun yanında diğer 
disiplinlerden yararlanılmalı, özellikle tarih, tasavvuf, belki ilahiya-
tın belli alanları... İnterdisipliner olmanın tehlikelerini de göz ardı 
etmemeli. Disiplinin kendisini (edebiyatı) kaybetmeden diğer disip-
linlerden yararlanmak gerekiyor.

Esra Derya Dilek: Yurt dışında Klasik Türk edebiyatı çalışılır mı?

Didem Havlioğlu: Niye çalışılmasın. Elbette Türk edebiyatının 
merkezi Türkiye olacak, bu tartışmasız bir şey ama bu alan bir bi-
lim dalı ise her yerde çalışılabilir. Zaten yüksek lisans ya da doktora 
düzeyinden bahsediyorsak alanında yeterli olan hocayı bulduktan 
sonra yerin önemi yok.



251

“Klasik Türk Edebiyatını Kendi Ürettiği Kavramlar Üzerinden Düşünmek”

monograf 2015/4

Berat Açıl: Çalışılamaz diyenlerin argümanlarını şöyle sırala-
yabiliriz. Öncelikle “Türk Dili ve Edebiyatı”ndan bahsediyoruz. Bu, 
Sosyoloji, Psikoloji, Tarih gibi evrensel olma iddiasındaki bölümler 
gibi değil. Alan evrensel bir bilim dalı olarak görülmüyor. Bizim ala-
nımızda temelde edisyon-kritik yapıldığı için “Bütün kaynaklar bur-
da, yurt dışına gidip ne yapacaksınız” mantığı var. Haklı mı? Hayır. 
Global bir dünyadayız ve bilgiye her yerden erişim mümkün günü-
müzde. Bir başka argüman da yurt dışındaki hocaların Osmanlıca 
bilmediği yönündedir ki benim tecrübem bu yönde değil. 

Didem Havlioğlu: Çok ciddi bir dil çalışması gerekiyor. Dil bil-
mek bu işin temeli, bilmeden olmaz. Bir de şunu unutmamak lazım. 
Yurt dışı derken hep yabancı hocalar aklımıza geliyor. Artık öyle bir 
dönemdeyiz ki, yurt dışında Türk hocalar yabancı öğrencileri eği-
tiyor. Elbette burdakinden farklı bir eğitim söz konusu. Bu yoldan 
geçmiş biri olarak, orada hoca-çırak/öğrenci gibi çok geleneksel bir 
eğitim verildiğini söyleyebilirim. Hocayla birebir ders yapılması 
bağlamında tipik bir Osmanlı eğitimi denebilir. Öğrenci az çünkü, 
dar bir alan. Buradaki eğitimle yurt dışındakinin farklılığını çeşitli-
lik olarak görüyorum ben. İkinci hatta üçüncü bir dil biliyor olmak 
önemli, bu çalışma için. Burada ve yurt dışında yapılan çalışmalar, 
birbirini olumsuzlamıyor, tamamlıyor ve her biri yaptığı farklı kat-
kılarla değerli.


