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Bilge Tonyukuk Yazıtı adlı eserin üçüncü 
bölümünü metinler oluşturur. Bu bö-
lümde metinlerin belli bir sıraya göre 
düzenlenmiş olduğu görülür. Köktürk 
harfleriyle verilen bir cümlenin hemen 
altında transkribe edilmiş Latin harfli 
biçimi yer almaktadır Transkript harf-
li cümlenin hemen altında ise Türkiye 
Türkçesine aktarılmış biçimi bulunur. 
Bu hâliyle metin, bir bütünlük arz et-
mektedir. Ayrıca Köktürk yazısını yeni 
öğrenenler için de kolaylık sağlayacak 
bir okuma yöntemi sunmaktadır. Me-
tinlerin altındaki dipnotlarda bazı söz-
cüklerin okunma biçimleri üzerinde 
durulmuş ve bu bağlamda Türkologla-
rın görüşlerine yer verilmiştir. Ayrın-
tılı biçimde ele alınan bu dipnotlarda 
okuyucunun konuyu daha iyi anlaya-
bilmesi için detaylı bilgilere yer veril-
miş ve sonrasında sözcüğün okunuşu 
noktasında yazarın kendi görüşleri or-
taya konmuştur. Metinlerin sonunda 
fotoğraf albümü yer almaktadır. Söz 
konusu yazıtın orijinal fotoğraflarının 

bulunduğu albüm, yazarın bizzat ken-
disi tarafından çekilmiş fotoğraflardan 
oluşmaktadır. Fotoğraflardan sonra 

“Dizin-Sözlük” bölümü yer almaktadır. 
Bu bölümde de yazıtta yer alan sözcük-
lerin anlamları verilmiş ve yazıtta geç-
tikleri yerler belirtilmiştir. Daha sonra 
eser dört sayfalık “Kaynakça” bölümüy-
le sonlandırılmıştır.

Türkiye’de Bilge Kağan, Kültigin ve Ton-
yukuk Yazıtları üzerine hatırı sayılır 
çalışmalar önemli Türkologlar tarafın-
dan kaleme alınmıştır. Ancak Tonyu-
kuk Yazıtı diğer iki yazıta oranla daha 
geride tutulmuş ya da üzerine çok söz 
söylenmemiştir. Bazı hususlar gözö-
nünde bulundurulduğunda Bilge Kağan 
ve Kültigin Yazıtları’ndan ayrılan bu 
yazıt hem yeniden gözden geçirilmeli 
hem de farklı bakış açılarıyla değerlen-
dirilmeliydi. Ali Akar’ın Bilge Tonyukuk 
Yazıtı isimli eseri alana önemli katkılar 
sunacak ve daha şimdiden yeni çalış-
malara ışık tutacak eserler arasında ye-
rini almıştır. 
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Klasik Edebiyat nazım ve nesirleri, Tan-
zimat edebiyatıyla başlayan ve Cumhu-
riyet’in ilk yıllarında da süren “halktan 
uzak, saray edebiyatı” suçlamasıyla 
yıllardır önemsizleştirilmeye çalışıl-
mıştır. Bu algının oluşturduğu önyar-
gıya değişen çevresel, dilsel ve edebî 
faktörler de eklenince divan edebiyatı 
metinlerinin anlam katmanlarının 
çözümlenmesi zorlaşmıştır. Şu an İs-
tinye Üniversitesinde akademik çalış-
malarına devam eden, klasik edebiyat 

tarihi ve metin şerhi üzerine çalışma-
ları olan Ahmet Atillâ Şentürk de divan 
edebiyatı hakkında oluşmuş bu algıyı 

“kolaya kaçmak ve büyük bir edebiyatı 
monoton ve tek yönde düşünen sübjek-
tif bir hüviyete büründürmek” olarak 
niteler (Şentürk, 2020: 13). Bu zorluğu 
aşmak için geliştirilen metin şerhi bir 
dönemin edebiyatını değişen sosyal ve 
kültürel hayata rağmen günümüzün 
bilgisi çerçevesinde anlama ve o met-
nin zevkine varma fırsatı vermektedir. 
Bu tarz yanlış düşünceleri çürüten ve 
somut kanıtlar sunan Osmanlı şiirin-
den toplumsal yaşantıya dair çıkarım 
ve tespitlerin yer aldığı “ “Osmanlı Şa-
irlerinin Gözlemciliği ve Klasik Edebi-
yatımızda Realiteye Dair” makalesi gibi 
çalışmaları olan Şentürk bir mazmu-
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nun şiir geleneği çerçevesinden sayısız 
çeşitte kullanılabilmesinin “ilham kay-
nağı”nın gerçek hayat olduğunu öne 
sürer. Nitekim Ahmed Paşa’nın veziri 
olduğu Fatih Sultan Mehmet’e söyledi-
ği “Güneş Kasidesi” de bu duruma bir 
örnektir. Ahmed Paşa vezirlik, sancak 
beyliği yapmış yani Osmanlı toplumu-
nun saray ve halk yaşantısını tecrübe 
etmiş bir kişidir. Dolayısıyla eserin-
de 70 beyitte farklı manalarda güneş 
sembolünü kullanırken tecrübelerinin, 
siyasi ve sosyal hayatın, mazmunu şe-
killendirmesi kaçınılmazdır. Bir gele-
neğin şiir dilinin temellerini atan bir 
şairin bir mazmunu her beyitte farklı 
altyapı üzerine kurması, değişen este-
tik anlayışı ve dönem unsurları kaside-
nin mana basamaklarını çözmeyi zor-
laştırmıştır. Bu yüzden de Ahmet Atillâ 
Şentürk klasik edebiyatın zenginliğini 
göstermek ve şiirden alınan edebî zevki 
artırmak için Ahmed Paşa’nın Güneş Ka-
sidesi Üzerine Düşünceler isimli eseriyle 
şerh çalışmasını 1994 yılında yayımla-
mıştır. 2020 yılında Büyüyenay Yayın-
ları tarafından bu eserin ikinci baskısı 
yapılmıştır. Bu çalışmada da eserin fi-
ziki özellikleri, içeriği ve ilk baskısı ile 
ikinci baskısı arasında farklılıkların 
mevcut olup olmadığı, araştırmacılara 
ve okuyuculara saplayacağı katkıların-
dan bahsedilecektir.

Yaklaşık 26 yıl sonra tekrar yayımlan-
ma gereksinimi duyulan bu eserin kla-
sik metin şerhlerinden ayrılan bazı kı-
sımları vardır. Şöyle ki kitabın sonunda 
35 fotoğraf yer alır, bu fotoğraflara Şen-
türk şerhinde zaman zaman yer verir. 
Biraz daha açmak gerekirse ilk beyitte 
güneş turuncu kaftan giymiş olarak ki-
şiselleştirilir, yazar da bu durumu Fatih 
Sultan Mehmet’in giydiği ve günümüz-
de Topkapı Sarayı Müzesinde yer alan 

“imparator sarısı” kaftanıyla bağdaş-
tırarak atıfta bulunulan fotoğrafıyla 
okuyucunun kafasında somutlaştırır. 

(Şentürk, 2020: 19) Veya çağımızın ge-
lişen tarım teknolojisiyle unutulan ya-
hut bilinmeyen harman yerlerini şer-
hinde açıklarken harmana dair 5 fotoğ-
rafla destekler. Böylece beşinci beyitte 
geçen harman ve şerhte bahsedilen 
ekinlerin döne döne kesilmesi, harman 
yerinin samanlarla parlak sarı hâlinde 
görünümlerinin hepsinin, atıfta bulu-
nulan fotoğraflarla zihinde canlandı-
rılması daha kolaylaşmaktadır. Bu da 
gösteriyor ki metin yorumlanırken ba-
zen görsel malzemelerle desteklemek 
anlatılmak istenileni daha iyi aktarır.  
Böylece hiç harman görmemiş ya da hiç 
fikri olmayan kişilerin şerhi anlaması 
açısından olumlu bir yöntem olmuştur.

 “Önsöz”de Atillâ Şentürk, divan ede-
biyatının halktan uzak olduğu yönün-
deki eleştiriye değinerek bunu yersiz 
ve çok yüzeysel bulur. Her ne kadar bu 
kaside metninde de olduğu gibi maz-
munlarla kurulsa da şiir bu imgelerin 
günlük hayattan ilham aldığını dolayı-
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sıyla da eski yaşantıya dair birçok ipucu 
bulunulabileceğini, şerhinde de bu me-
seleler üzerinde durduğundan bahse-
der. Okuyucu eseri incelediğinde sade-
ce Ahmed Paşa’nın kişide estetik zevk 
oluşturan bir eserinin derinliklerine 
inmeyecek aynı zamanda Fatih Döne-
mi’nin gündelik hayatına dair kesitlere 
de tanık olacaktır.

Şentürk, Ali Nihad Tarlan’ın neşrindeki 
“Güneş Kasidesi”ni şerh etmiştir, ancak 
yazar zaman zaman bu neşre düzeltme-
lerle ya da kendi uygun bulduğu hâlleri-
ni Divan’ın diğer nüshalarına atıfla dile 
getirir. Yani Tarlan’ın tenkitli şerhine 
tam bağlılık olunduğundan bahsedile-
mez. Yazar neden diğer nüshalara baş-
vurduğunu ve neden o nüshalardaki 
kullanımı dikkate aldığını dipnotlarla 
veya doğrudan metin içinde açıklar. Bu 
durum iki konuyu gündeme getirebi-
lir. Öncelikle Şentürk, şerhini titizlikle 
yapmıştır. Aklına yatmayan mazmun-
larda incelediği metnin beş yüzyıl ön-
cesinde söylendiğinin aslını yansıtıp 
yansıtmadığı konusunda güvenilirli-
ğini sorgulayarak neşir metnini yeterli 
görmeyip diğer nüshalara bakmaya ge-
rek görmüştür. İkinci durum ise günü-
müzdeki tenkitli Ahmed Paşa Divanı’nın 
gözden geçirilmesinin gerekliliğidir. 

Şerhte zaman zaman toplumsal hayata 
dair bilgilere kanıt sunmak için Seya-
hatname ’den faydalanıldığı, yirmi bi-
rinci beytin açıklaması yapılırken gör-
me eyleminin o dönemki algılanması 
açısından hem Aristoteles’in hem de 
Eflatun’un düşüncelerine yer verildiği 
görülmektedir. Böylece 15. yüzyıldaki 
medrese eğitimine değinir yazar hem 
de felsefeyi de şerhine dâhil eder. Gerek 
yabancı kaynakların kullanımına ge-
rekse dönemi açıklamak için başvuru-
lan birincil kaynaklara bakıldığında ya-
zarın şerhini güçlü kaynaklara dayana-
rak yazdığı söylenebilir. Bu da birikim 
ve özveri isteyen bir sürecin sonucudur. 

Zaten bu metnin çıkış kaynağı “Metin 
Şerhine Giriş” dersi olduğunun söy-
lenmesi de bu özverili sürecin göster-
gesidir. Yazar ön sözünde şiirin “his ve 
anlayışlara hitap” ettiğinden bahseder, 
bu yüzden de açıklamalarının bireysel 
yorumlar olduğunu ve farklı kişilerce 
başka anlamlar ifade edeceğini söyler. 
(2020: 14) Nitekim sekizinci beytin şer-
hinde amber renkli örtü anlamını çıka-
rabilmek için bireysel günlük tecrübe-
sini şerhte kullanması da bu durumun 
bir örneğidir. Metni anlamlandırmada 
kendi deneyimlerini kullanması ve 
bunu öncesinde de belirtmesi yazının 
bilimselliğini zedelemez.

Üslup ve kullanılan dil açısından in-
celendiğinde esere klasik edebiyatla 
ilgilenmeyen okuyucunun veya araş-
tırmacının bile çok rahat metne uyum 
sağlayabileceği, akıcı bir dil hâkimdir. 
Günümüz Türkçesinden hiç uzaklaş-
madan abartılı olmayan bir üslup kul-
lanılmıştır. Ayrıca her beytin açıklama-
sından önce Osmanlı Türkçesi hâlinin 
altına Günümüz Türkçesi verilerek 
şerhe geçilmiştir. Son beyit olan yetmi-
şinci beytin açıklamasından sonra şerh 
edilen metnin önce matbu hâli, sonra-
sında Ali Nihad Tarlan’ın hazırladığı 
transkripsiyonlu metin ve Süleymani-
ye Kütüphanesi nüshası ile Ali Emîrî 
Kütüphanesi nüshalarının fotokopi 
sayfalarına yer verilmiştir. Araştırma-
cıya şerhi incelerken gerek duyduğun-
da bu metinlere de başvurma imkânı 
tanınmıştır. 

Sonuç olarak  Ahmed Paşa’nın Güneş 
Kasidesi Üzerine Düşünceler eseri, açık-
lamalar esnasında bazı mazmunların 
diğer şairler tarafından aynı manalar-
da kullanılmasına örnek verilerek; ya-
zarın tezini güçlendirmesi açısından, 
kasidenin dönemin sosyal hayatına 
örnek teşkil ettiği düşüncesini yine şi-
ire dayanarak ya da o dönemi yansıtan 
Seyahatname veya Dersaadet’te Avus-



K İ TAPL I K

107NİSAN 2021 TÜRK DİLİ

turya Sefirleri gibi eserlere dayandır-
ması açısından çok önemlidir. Yapılan 
açıklamaların, yazar her ne kadar da bi-
reysel yorumlar olduğunu öne sürse de, 
sosyal bilimlere uygun bilgiler olduğu-
nu göstermektedir. Eserin sonunda yer 
alan fotoğraf ve minyatürlerden oluşan 
kısım ise takdimde de vurgulandığı gibi 

“temaşa zevki” sunarken şerhi somut-
laştırması açısından da kayda değerdir. 
Bu kaside okunurken, hele ki bu kaside 
Fatih’in himayesindeki çok yetkin bir 
şair tarafından söylenmişse, okuyucu 
edebî ve estetik zevk duyarak bir şiiri 
detaylı bir şekilde anlama fırsatı bulur-
ken dönemin sosyal hayatına dair de 
bazı kanaatlere varılabilecektir. Eserin 
26 yıldan sonra tekrar yayımlanma 

isteğini şerhin tek boyutlu olmama-
sına yormak gerek. Ayrıca bu basımın 
içerik olarak ilkiyle aynı olmasına kar-
şın ondan farklı olan yönü fotoğraf ve 
minyatürlerle şerhin desteklenmesidir. 
Ahmed Paşa’nın Güneş Kasidesi Üzerine 
Düşünceler; klasik Türk şiirini anlamak 
ve ondan zevk almak isteyen okuyucu-
ya, edebiyat araştırmacılarına, kültür 
tarihçilerine hem dönemin bilgisine 
vâkıf olmak hem de bir şiiri tüm yönüy-
le anlayıp yorumlama hem de “temaşa 
zevki” almak bakımından örnek teşkil 
edecek bir metindir.

Kaynak
Şentürk, Ahmet Atillâ, Ahmed Paşa’nın Güneş 

Kasidesi Üzerine Düşünceler, Büyüyenay 
Yayınları, İstanbul 2020.

21. YÜZYILDA  
GÖSTERGEBİLİM
Züleyha Hande Akata

Göstergelerle kuşatıldığımız bir çağda 
göstergelerin anlamsal değerini belir-
leme, çözümleme, değerlendirme ve 
gerekli durumlarda yeniden anlam-
landırma sürecini düzenleyen bir bi-
lim dalı olarak gösterge bilimi, önemli 
bilim dallarından biri durumuna gel-
miştir. Bilginin kolay ulaşılabilirliği, 
bilgiye sahip olanları değil bilgiyi an-
lamlandırıp yorumlayabilen ve yaratıcı 
süreçlerle bilgi temelli yeni anlamlar 
üretebilenleri daha değerli kılmıştır. 
Gelecek bu yetiye sahip olan yani an-
lamlama süreçlerinin çözümleme ve 
üretimini denetimi altında tutabilen 
göstergebilimcilerin yönlendirmele-
riyle şekillenecektir. Güncel durumuy-
la gösterge bilimi, gelecekte tüm bilim 
dallarını kapsayan bir üst bilim dalı 

olacağını sezdirmiştir. Bu sezdirim, 
göstergebilime yüklenen değer ve öne-
mi arttırmaktadır. Gösterge biliminin 
pek çok ülkede yaygın uygulayım alanı-
nın olmasına karşın Türkiye’de önemi 
yeterince fark edilememiş ve bu alan-
daki bilimsel çalışmaların sayısı sınırlı 
kalmıştır.

Prof. Dr. V. Doğan Günay’ın 21. Yüzyıl-
da Göstergebilim1 başlıklı kitabı Papat-
ya Yayıncılık Eğitim tarafından Eylül 
2020’de yayımlandı. Kuramsal bilginin 
aktarımında anlatım açıklığına deği-
nen Günay, bu eserini gösterge bilimi-
nin kuramsal çerçevesini ve uygulayım 
alanlarını geniş bir okur topluluğuna 
seslenen bir dil kullanımı ile kaleme 
almıştır. 176 sayfalık eser, giriş ve altı 
bölümden oluşur.

Prof. Dr. Nüket Güz’ün “Sunu”suyla 
başlayan kitapta “Giriş” bölümünde 
insanın yaşam serüvenine dair kesitler 

1 V. Doğan Günay, 21. Yüzyılda Göstergebilim, 
Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul 2020, 176 s. 


