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SÖYLEŞ İ

Sayın hocam merhaba. Söyleşi teklifimi kabul ettiğiniz için müteşekkir 
olduğumu belirtmek isterim öncelikle. Meslek hayatınızdan başlayarak 
çalışmalarınıza doğru ilerleyelim istiyorum… Edebiyata yönelmeniz 
nasıl oldu?

Şiirin mektebi gurbettir. Her yatılı okul öğrencisi biraz şairdir. Ben 
de Aksu Öğretmen Okulunda okurken şiir yazıyordum. Bunlar, Fikir 
ve Sanatta Hareket dergisinde yayınlanınca kendimi gerçekten şair 
hissetmeye başladım. Bu duygularla girdiğim sınavda, birinci terci-
him olan Hacettepe Edebiyat Bölümünü kazandım. Kendimi neyin 
beklediğini bilmiyordum. Gece gündüz şiir, hikâye, roman okuyaca-
ğımızı sanıyordum. Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Kara-
hanlı Türkçesi, Köktürkçe gibi derslerle karşılaşınca neye uğradığımı 
şaşırdım. Sonra bunlara Kırgızca, Kazakça gibi çağdaş Türk lehçeleri 
de eklendi. Türkoloji, milletimi tanımanın en güzel yollarından biri 
oldu benim için. Okudukça ufkum genişledi, milletime olan hayran-
lığım arttı. 1974-1979 yılları arasında öğrenci, 1986’ya kadar öğre-
tim elemanı olarak bulunduğum Beytepe’de oldum, oluştum. Şükrü 
Elçin, Âmil Çelebioğlu, Talat Tekin, Ahmet Bican Ercilasun gibi hoca-
larımın üzerimde emeği var. Onlara çok şey borçluyum.

Peki, Eski Türk Edebiyatı alanını niçin seçtiniz?

Doğrusunu bu benim seçimim değildi. O, beni seçti diyebilirim. Ho-
calarım böyle uygun gördüler. Âmil Çelebioğlu danışmanım oldu. Be-
nim en büyük şansım oldu. Divan şiirinin dünyasına onunla girdim. 
Yüksek lisans ve doktorada tahlil çalışmaları yaptım. Güzelliklerini 
keşfettikçe divan şiirini daha çok sevdim.
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Benim en büyük şansım dediğiniz Âmil 
Hoca’nın farkı ne idi?

Hocam Mevlana soyundandı. Her an-
lamda çelebi idi. Bundan hiç söz etmez-
di. Alçak gönüllüydü. “Aslolan bel evladı 
değil, yol evladı olmaktır.” derdi. Aileden 
gelen zengin bir tasavvuf kültürüne sa-
hipti. Şiirleri şerh ederken bunu fark 
ederdik. Hocam milletine âşıktı. Çok 
çalışkandı. Çalışmaya başlamadan önce 
benimle pazarlık etti. Zorunlu ders yü-
künden fazla derse girmeyeceğime, ek 
ders ücretine tamah etmeyeceğime, yö-
neticiliğe heveslenmeyeceğime, siyaset-
le ilgilenmeyeceğime, mesai ile sınırlı 
olmadan gece gündüz durmadan araştı-
rıp yazacağıma dair söz aldı. Türk edebi-
yatının bir bütün olduğunu ben ondan 
öğrendim. Hoca, akademik çalışmaların 
bir gereği olarak yapılan sınıflandırma-
ların, bu bütünlüğü görmemize engel ol-
madığını söylerdi. Divan edebiyatı kadar 
Halk edebiyatı ile de ilgiliydi. Öğrencilik yıllarında Hamit Çine ile Kapalıçar-
şı’daki Agop Usta’dan bağlama dersleri almıştı. Konya türkülerini bağlamayla 
tavrına, tarzına uygun bir üslupla çaldığını görünce hepimiz çok şaşırmıştık. 

Siz, daha çok divan şiiri üzerinde çalıştınız. Öncelikle o alandaki eserlerinizden 
söz edelim isterseniz.  Bu konuda kimlerden etkilendiniz?  

Hocam Âmil Bey, Ali Nihad Tarlan’ın öğrencisi olmuştu. Onun sistematik 
divan tahlili metodunu benimsemişti. Bana da yüksek lisans ve doktora tezi 
olarak tahlil çalışmaları yaptırdı. Bu sayede divan şiirinin dünyasını tanıma 
imkânı buldum. 

Modern Türkolojinin kurucusu Fuad Köprülü ise, Çağdaş Eski Türk Edebiyatı 
bilim dalının kurucusu da Ali Nihad Tarlan’dı. Türkolojinin ilk edebiyat dok-
toru idi. Onu 1978’de kaybettik. Eserleri bizim için çok değerliydi. Bana göre 
asıl önemli eserleri öğrencileriydi. Kendinin isteyip yapamadıklarını doktora-
da onlara yaptırmıştı. Hoca vefat etmişti ama yetiştirdiği değerli öğrencileri 
vardı. Onlara gıpta ile bakıyorduk. Ancak bu öğrencilerinden Harun Tolasa’yı 
(1938-1982) 44 yaşında, Mehmed Çavuşoğlu’nu (1935-1987) 52 yaşında, ho-
cam Âmil Çelebioğlu’nu (1934-1990) da 56 yaşında kaybettik. Kendilerinden 
çok şey beklenen bu Tarlan yolcuları en verimli çağlarında peş peşe aramız-
dan ayrılınca dünyam karardı. Eski Türk Edebiyatı alanının sonu gelmiş gibi 
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bir duyguya kapıldım. Hocama verdiğim söz vasiyet gibi üzerime yapışıp kaldı. 
Sürekli çalışarak ona layık olmaya çalıştım. 

Tarlan’ın sistematik divan tahlilini esas alan bir doktora tezi hazırladınız. Fakat 
bu konuda ikinci bir çalışma yapmadığınız gibi, tez de yaptırmadınız. Bunun se-
bebini öğrenebilir miyiz?

Sistematik tahlil çalışması, titiz bir ön hazırlığı gerektirir. Bilgisayarın olmadı-
ğı zamanlarda bir divan için en az 30 bin fiş yazmak gereklidir. Henüz öğrenme 
aşamasında olan öğrenci, beyitlerdeki incelikleri tam olarak fark edemez. Bu 
yüzden birçok unsuru eksik fişler, yazacağı tezde eksiklikler, boşluklar meyda-
na gelir. Böyle olunca bu verileri esas alan araştırmacıları yanıltmış olur. 

Âmil Hoca, yazılan fişleri birlikte tek tek gözden geçirirdi, eksikleri tamam-
latırdı. Bu, mesaiye sığmayacak kadar uzun zaman ister. Hoca emeğini esir-
gemezdi. Ben doğrusu, öğrenciye ayıracak o kadar uzun zamanım olmadığı 
için, bu gibi çalışmaların sorumluluğundan korktum. Şimdi bakıyorum da 
yapılan metin tahlili, bağlamlı dizin veya tenkitli metin çalışmalarında, genç 
akademisyenlerin yalnız bırakıldığını, danışmanların onlara yeterince zaman 
ayırmadığını düşünüyorum. Bu gibi çalışmalar, işin başında değil de belli bir 
olgunluk döneminde, belki de ekip çalışması olarak yapılmalıdır.

Siz söyleyince fark ettim. Sadece siz değil, sistematik tahlil çalışması yapan hiç 
kimse buna benzer ikinci bir çalışma yapmamış. Bunun başka sebepleri olabilir 
mi?

Tarlan, bütün divanların sistematik tahlilleri tamamlandıktan sonra mukaye-
seler yapılabileceğini söylüyordu. Bu, insan ömrüne sığmayacak kadar uzun 
vadeli bir hedeftir. Kişi, yaptığı işin sonuçlarını görmek ister. Sanıyorum se-
beplerden birisi budur. Ben, o zamana kadar yapılmış olan Şeyhi, Necati, Ah-
met Paşa, Hayali ve Nev’i divanlarının ayrıntılı bir karşılaştırmasını yaparak 
somut bazı verileri görmek istedim.

İkinci sebep şu olabilir. Bu gibi uzun soluklu çalışmalar ancak gençlik heyeca-
nı ve enerjisi ile yapılabilir. Yaş ilerledikçe öğretim üyelerinin sorumlulukları 
artar, meşgaleleri çeşitlenir, öncelikleri değişir. Hiçbirinin 30 bin fiş yazacak 
zamanı ve mecali kalmaz.

Bence bunun başka bir sebebi daha var. Bunun cevabını Mehmed Çavuşoğ-
lu’nun Necati Bey Divanı’nın Tahlili isimli doktora tezinin ön sözünde buluyo-
ruz. 

Ona göre bir tahlil çalışması şu altı konuyu kapsamalıdır: Şairin dış dünyaya 
bakışı, psikolojisi, estetiği, kültürü, dili ve etkisi. Oysa yapılan tahlil çalışmala-
rı daha çok teşbih, mecaz ve telmih unsurları çerçevesinde şairin dış dünyaya 
bakışına yoğunlaştığı için eksiktir. 

Bir divan şairinin psikolojisi, duygularını ifade ettiği kelime, tabir ve bunla-
rı ifade yollarının tespitiyle belirlenebilir. Bu ise, şairin üslubunu araştırmayı 
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gerektirir. Bunun için, şairin kullandığı kelime ve tabirlerin istatistiğini yap-
malı, bunların o devirdeki değer hükümlerini belirlemelidir. Şairin estetiği, 
kullandığı edebî sanatlarla oluşur. Bu da onun şahsî tasarrufları, edebî sanat-
lar arasındaki tercihleri ve bunları kullanış şekline bağlıdır. Bunu tespit etmek 
için, kullandığı edebî sanatların bir istatistiği yapılmalı, tercih ettiği sanatla-
rın nasıl bir fikrî ve ruhi faaliyetin sonucu olduğunu ortaya koymalıdır. Şa-
irin kültürü ve kültürünün kaynakları devrindeki eğitim öğretim sistemine, 
muhtevasına, gelenek, görenek ve inanışlara sıkı sıkıya bağlıdır. Şairin dili ise, 
kullandığı kelime sayısı, cümle yapıları ve edebî dile kazandırdıkları ile değer-
lendirilebilir. Şairin kendisinden önce ve zamanında gelen şairlerden nasıl et-
kilendiği, zamanına ve sonraki zamanlara etkileri geniş mukayeseleri gerekli 
kılar. Bunun için de, daha önce belirtilen problemleri çözmüş olmak gerekir. 

Çavuşoğlu, ikinci bir tahlil çalışması yapmadığı gibi, teklif ettiği konularda da 
bir çalışma yapmamıştır. Bu gibi kapsamlı çalışmalara zaman bulamadığını 
düşünüyorum. Tenkitli metin çalışmalarını hızlandırabilmek için, o yıllarda 
henüz yaygınlaşmamış olan bilgisayar programlarından yararlanmayı düşün-
müştü. Ömrü yetmedi. 

Genç meslektaşlar, yapay zekâ ve yazılım programlarını öğrenerek, onun yap-
mak istediği birçok şeyi çok daha kapsamlı ve ayrıntılı şekilde gerçekleştirebi-
lirler. 

Metin şerhi hakkında özellikle size sormak istediğim bir soru var. Modern edebi-
yat kuramlarıyla divan şiirine yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? 

Klasik metin şerhini önemsiyorum. Şair şiirini kurgularken, edebî sanatları 
araç olarak kullanıyor. Anlama ulaşmak için onların izinden gitmek gerekiyor. 
Öğrencilerin edebî sanatların işlevini fark etmesi, onların birer fantezi olma-
dığını görmesi gerekiyor.  

Eski hocalar, metni bütün incelikleriyle şerh edip orada bırakıyorlardı. Ben şi-
irdeki anlamın ses ve ritimle desteklendiğini düşünüyorum ve şerhten sonra 
bu konuya da dikkat çekiyorum. Bu hususta Mehmet Kaplan’ın görüşlerinden 
yararlandım. Gazeller Arasında kitabımda bunun örneklerine yer verdim. 

Çavuşoğlu’nun dikkat çektiği üzere, metin şerhi gerekli olmakla birlikte, mut-
laka üslup çalışmalarıyla tamamlanması gerekir. Bu hususta, Batı’daki kuram 
ve yöntemlerden yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede, metin 
şerhinin eksik bıraktığı anlam incelikleri tamamlanabilir.

Burada şöyle bir problem görüyorum: Bu kuram ve yöntemleri Türkçeye ka-
zandıranlar genellikle filoloji alanında çalışanlardır. Bu çevirilerde önemli bir 
anlaşılmazlık problemi var. Terimler dil mantığımıza uygun değil. Çağrışım-
ları yok. Ben bunları anlamakta zorlanıyorum. Belli ki bana göre yazılmamış-
lar. Türk aydınının, Türkçe adına Türkçeden bu kadar uzaklaşmasını anlamak 
mümkün değil.
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Bu kuramları uygulayanlar, ona elve-
rişli bir metin seçip yeni bir çalışma ya-
pıyorlar. Devamı gelmiyor. Oysaki her 
birinin, onlarca metin üzerinde atölye 
çalışması yapılarak sınanması gerekir. 

Asıl önemlisi, bir iki istisnayı saymaz-
sak, bu çalışmaları yapanların çoğu di-
van şiirini yeterince bilmiyorlar. Divan 
şiirini bilenler de bu kuramlara yete-
rince ilgi göstermiyor. Bu ihtiyacı gö-
ren genç meslektaşların, konuya daha 
çok eğileceklerini düşünüyorum.

Kitaplarınızda ve yazılarınızda divan 
edebiyatı ile ilgili zihinlerdeki yerleşik 
algıyı sarsıyorsunuz. Bir yandan divan 
şiirine ve söz konusu geleneğin diline 
yöneltilen “sun’i”, “yapma”, “ağır”, “süs-
lü”, “ağdalı”, “anlaşılmaz”, “kapalı” gibi 
olumsuz nitelendirmeleri hükümsüz 
kılarken diğer yandan “halk ile saray”, 

“avam ile havas” arasındaki duvarları 
yıkıyorsunuz. Siz bunları kitaplarınızda 
epey derinlemesine irdelediniz. Bu yerle-
şik algının kaynağı nereden geliyor sizce? 

Tanzimat’tan beri aydınların seslendirdiği bazı eleştiriler, Cumhuriyet dö-
neminde resmi bir bakış açısına dönüştü. Bu yargılar büsbütün yersiz değil. 
Divan edebiyatının dili ağırdır. Doğru. Ama ne kadar ağırdır? Neden ağırdır? 
Bunların ayrıntılı incelenmesi gerekir. Divan edebiyatının, divan şairinin tek 
bir dili yok. Çok sanatlı olan da var, kolay anlaşılanı da var. Baki’nin gazelle-
rini görmezlikten gelip, Kanuni Mersiyesi’nin başındaki iki mısraya bakarak, 

“Bakın işte, divan şairlerinin dili böyle, anlaşılmaz.” demek büyük haksızlık. 
Bugün de dil tercihlerimiz değişkenlik gösterir. Dost meclisinde konuştuğu-
muz dil ile bir makam sahibinin huzurunda konuştuğumuz dil farklıdır. Kasi-
delerin “nesib” ile “medhiye” bölümlerinde farklı dil tercihleri söz konusudur. 
Kasidenin yazıldığı kişiye göre de dil değişebilir. Gazellerde ve murabbalarda 
kullanılan dil kasidelerden farklıdır. Şairlerin dil ve üslubu üzerinde yeterince 
ayrıntılı çalışmalar yapılmamıştır. 

Cumhuriyet dönemindeki bakış açısı ideolojik ve ön yargılıydı. Biz ilkokulda 
Hasan Âli Yücel’in bir şiirini okurduk: “Eskiyi unut/Yeni yolu tut/Türklüğe 
umut/Sen ol çocuğum.” Eskiyi unutmak mümkün mü? Ancak alzaymır olmuş 
milletler bunu başarabilir. İnsan hafızası sürekli geçmişi hatırladığı gibi, mil-
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letler de mazilerini sık sık hatırlar. Hayat her an yenidir, yeni şeyler söylemek 
gerekir. Eskiyi unutmadan yeni yollar tutmak gerekir. 

Benim neslim, yaptığı çalışmalarla divan edebiyatının itibarını iade etti. Ede-
biyatımız bir bütün. Değişerek gelişerek yoluna devam ediyor. Bize düşen, onu 
kendi çağının şartları içinde anlamaya çalışmaktır. 

Divan Edebiyatı ve Türk Kimliği kitabınızda bu konuları ele alıyorsunuz…

Herat’tan Bosna’ya kadar bu büyük coğrafyadaki medeniyet hamlesinin özne-
si Türk’tür, dili Türkçedir. 

Bilindiği üzere duygu ve düşüncelerin anlaşılabilmesi için görünür hâle gel-
mesi gerekir. Bu işlem dil, müzik, resim, mimari gibi araçlarla gerçekleşir. Bu 
araçlarla ortaya konan eserler bir milletin kültürünü oluştururlar. Kültür, ma-
nanın bir üsluba bürünmesi, görünür hâle gelmesidir. Türk milleti İslam’ın 
manasını benimsedikten sonra onun rengine bürünmüş, tarih sahnesinde 
kendi üslubunca görünmüştür. 

Edebiyat da, bir milletin söze ve yazıya bürünüp görünmesidir. Biz edebî eser-
lere bakarak milletimizin o çağdaki kültürünü, inanışını, yaşayışını görebili-
yoruz. Ben bunları örnekleriyle gösterdim.

Divan Şiiri Şekil Bilgisi adında hacimli bir eseriniz var. Bu konuda yazılmış 
eserler varken neden buna ihtiyaç duyduğunuzu sorabilir miyim?

Bu çalışma yirmi yıllık bir çalışmanın ürünü. Lisansüstü derslerimizde yüz-
lerce şiiri inceledik. Gördük ki, kaynaklarda birbiriyle çelişen bilgiler var. Ya-
yımlanan divanlarda bazı murabbalar gazel olarak kaydedilmiş. Bazısının 

“müseddes” dediğine bazıları “terci-bent” diyor. Bunun gibi çok sayıda örnekle 
karşılaşınca bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almaya karar verdik. Meslek-
taşım Halil Çeltik’le birlikte böyle bir eser hazırlamanın yararlı olacağını dü-
şündük. Biz yeni bir sistematik öneriyoruz. Nazım şekillerinin, “gazel”, “kıt’a” 
ve “mesnevi”nin düzenli genişlemesiyle oluştuğunu söylüyoruz. Gazel soylu 
olanlar “musammat”, “kıt’a” soylu olanlar “terci-bent”, mesnevi soylu olanlar 

“terkib-bent”. Bundan hareketle, bentlerle yazılan şiirlerin şecerelerini tered-
dütsüz tespit etmek mümkün olmaktadır.

Son yıllarda çok kısa denemelerden oluşan kitaplar yayınlıyorsunuz. Biraz da 
bunlardan söz edebilir miyiz?

Akademik çalışmalar gereklidir ve önemlidir. Ancak bunlar, alanın uzmanla-
rına hitap eden çalışmalardır. Akademisyenlerin, bilgi ve birikimlerini, geniş 
okuyucu kitlesi ile de paylaşması gerekir. Bu konuda Mehmet Kaplan bana ör-
nek oldu. Yazarak düşünmeyi de ondan öğrendim. Hocam Âmil Bey de sürekli 
yazmamızı tavsiye ederdi. Mehmed Çavuşoğlu’nun, önce dergilerde yayınla-
yıp sonra Divanlar Arasında adıyla kitaplaştırdığı yazıları bana yol gösterdi. Di-
van Dünyası ve Gazeller Arasında’ki yazılar, divan şiirinin, daha önce üzerinde 
durulmamış özgün konularını ele almak bakımından hocam Âmil Çelebioğ-
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lu’na, ortalama okuyucunun anlaya-
bileceği deneme üslubu ile yazılmaları 
bakımından Mehmed Çavuşoğlu’na 
bağlanabilir. 

Her biri uzun okumaların ürünü olarak 
ortaya çıkan, deneme tadında küçük 
ölçekli bu yazılar, şiirimizde yer alan 
kavramların tarihî yürüyüşünü, geliş-
mesini ve çeşitlenmesini izleyebilmek 
için yapılacak daha kapsamlı sistema-
tik çalışmalara model olabilecek nite-
liktedir.

Türk Olmak, Yunus’un Nefesi ve Dikene 
Su Vermek kitapları da doğrudan divan 
edebiyatıyla ilgili olmasalar da kültür 
ve edebiyatımızla ilgisini sürdüren kısa 
denemelerden oluşuyor. Bunlar için, 
uzun yazıları okumaya yatkın olma-
yan genç okuyucunun ilgisini çekmeyi 
amaçlayan bir çeşit “sehl-i mümteni 
arayışı” diyebiliriz. Bu yazılardan yola 
çıkan okuyucunun, başka eserlere yö-
nelmesi beklenir. 

Siz, divan edebiyatı yanında halk edebiyatıyla ilgili çalışmalar da yapıyorsunuz. 
Biraz da bunlardan söz edebilir miyiz?

Gayet tabii. Ben 1974 yazında Urfa’nın bir köyüne ilkokul öğretmeni olarak 
atanmıştım. Bir ay kadar şehir merkezinde kaldım. Öğretmen Okulunda, di-
van şairlerini halkın anlamadığını, Osmanlıca denilen yapay bir dille yazdık-
larını, bizim asıl edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu öğretmişlerdi. Bura-
da dilencilerin Fuzuli’den gazeller okuyarak dilendiklerini gördüm. Daha son-
ra tanıştığım, ilkokul mezunu bile olmayan bir genç adam, Nabi’den peş peşe 
gazeller okudu. “Sen bunu nereden biliyorsun?” dediğimde, “Burada bunları 
herkes bilir.” diye cevap verdi. Yer yarılsa içine girecektim. Çünkü ben bunları 
bilmiyordum, halkın bilebileceğine de ihtimal vermiyordum. Bu olaylar beni 
çok etkiledi. 

Hacettepede okurken aklımda hep bu yaşadığım olaylar vardı. Bunların bir 
açıklaması olmalıydı. Âmil Hoca’mın tavrı beni cesaretlendirdi. Tanpınar’ın 
bazı sözleri önümü aydınlattı. 

Bütün şehirlerimizde, Safranbolu evleri benzeri sivil mimari örneklerinin bu-
lunduğunu gördüm. Bu evleri yapanların o şehre özgü giyimi kuşamı, adabı 
muaşereti ve bunların yanında, köydekilere göre daha sanatlı, işlenmiş, özgün 
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türküleri olduğunu fark ettim. Tanpınar bunlara “mahallî klasik” diyordu. De-
mek ki, bize öğretildiği gibi, klasik kültür ile halk kültürü arasında uçurumlar 
yoktu. Köy ve şehir, merkez ve taşra, karşılıklı olarak birbirini besleyip duru-
yordu. Zincirin halkaları gibi ara örneklerle birbirine bağlanan geçişken bir 
kültür bütünlüğü söz konusuydu. Âşık edebiyatı, tekke edebiyatı örnekleri de 
bu zincirin halkalarından ibaretti. Halk Şiiri ve Divan Şiirinin Müşterekleri isim-
li kitabım, Urfa’dan getirdiğim soruların cevabı olarak ortaya çıktı. 

Ben Türk edebiyatını bir şehre benzetiyorum. Caddeler, sokaklar ve meydan-
lardan oluşan bir şehir gibi, onun da, tarih içinde oluşmuş bölümleri, alt bi-
rimleri var. Bunlar, özgün üsluplarıyla kendilerini tanımlayıp farklılaştırırlar. 
Sürekli farklılıklara odaklanırsak her şey farklı görünür. Oysa şehre bakarken, 
aynı anda hem şehrin bütününü hem de caddelerini, sokaklarını birlikte gör-
mek gerekir. 

Türk edebiyatı, yabancı bir edebiyatla karşı karşıya geldiğinde, bütün bu fark-
lılıklar ortadan kalkar, yekpare Türk edebiyatı olarak görünür. 

Halk edebiyatı demişken, köyünüzle ilgili hazırladığınız monografiyi atla-
mayalım isterim. 

Ben Antalya Akseki’nin Taşlıca köyünde doğdum. Edebiyat bölümünde oku-
maya başlayınca sözlü kültürün önemini anladım. Çok yaşlı bir köylüden ça-
şıtlamak kelimesini duyunca çok şaşırdım. Bu kelimeyi bir daha işitmedim. 
Belli ki ilk ve son kez kullanılmıştı. Ümmi olan anacığım, çocuklar evde gürül-
tü yaptığında, “Şamanlar gibi bağrışmayın!” derdi. Bu gibi kelimeleri duyunca 
köydeki konuşmalara dikkat kesildim, kırk yıl süreyle duyduklarımı kaydet-
tim. Bir Köy Vardı (2018) adıyla yayınladığım kitabımın genişletilmiş baskısı 
Toroslarda Bir Köy Taşlıca (2022) adıyla basıldı. Köy hayatının bütün yönlerini 
ele alan bu hacimli çalışma, benzer çalışmalara model olacak niteliktedir.

Artık benim anlattığım köy hayatı yok. Onunla ilgili kültür de unutuldu. Bu, 
bir bakıma sözlü Toros kültürünün kaybolan köylerinin de hikâyesi sayılabilir.

Bizim gençliğimizde kırk bin köyümüz olduğu söylenirdi. Her köyün aydını 
görevini yapmış olsaydı bugün kırk bin kitaplık bir köy külliyatımız olurdu. 
Ben bu manada köyüme olan borcumu ödediğimi düşünüyorum. 

Türkülerle eskiden beri ilgilendiğinizi biliyoruz. Türküden Gazele, Türküden 
Şiire, Türkülerin Gücü gibi kitaplarınız var. Yeri gelmişken, yeni yayımlanan 
Türk’ün Mektebi Türkü Mektebi kitabınızdan söz edebiliriz. Türkülere nasıl bir 
anlam yüklüyorsunuz?

Ulaşımın kervanlarla, iletişimin kuş kanadında olduğu eski çağlarda, dağınık 
coğrafyalarda yaşayan insanları birbirine bağlayan ne idi? En başta dil ve din. 
Ortak hafızamızı yapan şeyler. Namaz sureleri, Yunus ilahileri, kıssalar, Mev-
lit, Muhammediye, Mesnevi… Bir de bunlara ilave olarak türküler ve oyunlar. 
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Birbirinden habersiz insanların aynı 
türküleri söylemesi, aynı oyunları oy-
naması, gönülleri birbirine bağlıyordu. 

Türküler, millet korosudur. Millet orta-
mına bırakılmış sesli mesajlardır. De-
ğerler eğitiminin önemli araçlarından 
birisidir. Sonuçta ortaya çıkan bir çeşit 
duygudaşlıktır, türkü kardeşliğidir. 

Tanpınar, türkülerin, hayatın sürekliliği 
içinde bir yığın değişmeye rağmen dai-
mi kalan asli yanımızı ifade ettiğini söy-
ler. “Her şey değişebilir, hatta kendi ira-
demizle değiştiririz. Değişmeyecek olan, 
hayata şekil veren, ona bizim damgamı-
zı basan şeylerdir.” der. Ona göre bu sü-
reklilik hayatın mucizesidir. O, “Biz bu 
türkülerin milletiyiz.” derken, onların 
bu yönüne dikkat çeker. Nevzat Kösoğ-
lu da “Birlikte türkü söyleyebildiklerim 
benim milliyetimdendir.” diyerek onu 
destekler. Mehmet Kaplan, bizi yüzyıl-
lar ötesinden gelen bir sevgi ve heyecanla birleştiren türkülerimizin -oyunla-
rımızla birlikte- bütün gönülleri birbirine kenetleyen en kuvvetli dil olduğu 
görüşündedir. Ben de bu görüşlere katılıyorum.

Türküler ile divan şiiri arasında ne gibi benzerlikler buluyorsunuz? 

Aynı toplumun içinde yaşayınca benzemeleri çok normal. Divan şiirinde kla-
sik bir sevgili tipi var. Çok güzel, en güzel, biricik. Özellikleri belli. Herat’tan 
Bosna’ya kadar bütün şairler bu sevgiliye âşık. Bir de klasik çizginin dışında, 
ikinci planda yer alan “çizgi dışı” güzeller var. Mahallîleşme akımı güçlendik-
çe bunların çeşitlendiğini görüyoruz. Halk şiirinde ve türkülerde de bunların 
hepsi mevcut. 

Gelenek âşık tipini de tanımlamıştır. O, ayrılık acısıyla sürekli ah edip ağlayan 
bir tiptir. Bunun en yaygın sembolü bülbüldür. Onun aşk yolculuğunda pişe-
rek sonunda pervaneleşmesi beklenir. 

Aşkın finali can vermektir. Âşık, sevgiliyi canından çok sevmedikçe gerçekten 
sevmiş sayılmaz. Bunun temeli Dede Korkut’un anlattığı “Deli Dumrul Hikâ-
yesi”ne kadar gider. Bu, aynı zamanda Türk ailesinin temellerinin atıldığı bir 
metindir. Hikâyeyi herkes bilir. Canını almaya gelen Azrail, Deli Dumrul’a, ye-
rine can verecek birini bulursa Allah’ın onu bağışlayacağını söyler. Anne, ba-
bası razı olmaz. Eşi ise şöyle der: Göz açıp gördüğüm/Gönül verip sevdiğim/
Koç yiğidim, şah yiğidim/Benim canım senin canına kurban olsun.
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Türk milleti âşık millettir. Sevdi mi tam sever. Avrupalıların “Muhteşem”, 
Türklerin “Kanuni” unvanını layık gördükleri Sultan Süleyman’ın şiirde Mu-
hibbi mahlasını seçmesi, onun âşıklığı ne kadar önemsediğini gösterir. Nite-
kim bir beytinde şöyle der: “Ey Muhibbî âleme şâh olmaktan/Dilberin olmak 
gedâsı hoş gelir.” Vatanı, milleti en çok sevenler kimlerdir sorusuna Orhan 
Şaik Gökyay şöyle cevap veriyor: “Can verme sırrına erenlerindir.” Demek ki 
en çok sevenler şehitlerdir.

Bu konuda Fuzuli’de çok örnek vardır. Ondan bir beyit paylaşalım: “Cânı cânân 
dilemiş vermemek olmaz ey dil/Ne nizâ eyleyelim ol ne senindir ne menim.” 
Bir başkası da şöyle: “Yılda bir kurban keserler halk-ı âlem ıyd için/Dem-be-dem 
saat-be-saat men senin kurbânınam.” Türkü de Fuzuli gibi düşünür: “Yılda kur-
ban bir olur/Her gün kurbanım sana.”

Türkülerde Korkut Ata’nın ruhu yaşamaya devam eder. “Göz açtım seni gör-
düm/Yad ilen konuşamam” der mesela. Türklerde tek eşlilik esastır. Neşet 
Ertaş, “Gönül birinen olur” der. “Dünya güzelle dolsa/Alacağım bir tane” gibi 
söyleyişler, bu görüşün ifadesidir.  Bir de “üçüncü şahıs” var, yani rakip. Şairler 
onu ağyâr veya engel olarak niteler: “Sîm-ten mahbûb yanında dururken âşı-
kın/Sokulup hançer gibi ortaya engel girmesin.” (Yahya Bey). Pir Sultan Abdal 
ondan şöyle söz eder: “Engel gelir bir kal katar/Olan işler gerilenir.” Türküde 
ise şöyle söylenir: “Yavaş yürü, usul bas/Engeller uyanıyor.” Mani ise hepsin-
den daha dertli: “Kapıları mengene/ İrast geldim engele/Şu benim engellerim/
Asılsaydı çengele.” 

1986’dan beri Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk-
çe Öğretmenliği Bölümlerinde hem lisans hem lisansüstü düzeyde Eski Türk Ede-
biyatı dersleri okutuyorsunuz. Genelde edebiyat eğitimi, özelde divan edebiyatı 
eğitimi hakkında neler söylersiniz? Öğrenci profili nasıl bir değişim gösteriyor?

Eğitimimizde her geçen yıl bir kalite kaybı olduğu bir gerçek. Öğrenciler lise-
den çok yetersiz geliyor. Gerekli donanımı sağlayamıyoruz. Üstelik bizim öğ-
rencilerimiz yüksek puanla gelen, seçilmiş öğrenciler. Teste dayalı başarıya 
odaklanan öğrenci, uzun metinleri sorgulayarak okumada, anlamada zorlanı-
yor. Kelime hazineleri yetersiz. Cumhuriyet dönemi yazarlarını bile anlamak 
için sözlüğe bakıyorlar. Her geçen gün büyük kopuş yaşanıyor. 

Eğitim fakültelerindeki yapılanma da alan derslerine ayrılan zamanı gittikçe 
daralttı. Mesela benim üçüncü sınıfta girdiğim Eski Türk Edebiyatı ve Metin 
Şerhi dersi, başlangıçta 6 saatti, sonra 4’e, 3’e ve en son 2 saate indirildi. Bu 
durum birçok ders için geçerlidir.

İlk şiiriniz 1974’te yayınlanmış. Sonra 1976’dan itibaren dergilerde yazılarını-
zı görüyoruz. Akademik çalışmalarınız, makaleler, bildiriler ve kitaplarınız bir 
hayli fazla. O günden bugüne yazı hayatınızın genel muhasebesini yaptınız mı?

Öğrenciliğimizde Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda Ülkü Pınarı adında bir 
dergi çıkarmıştık. Onun ardından Divan dergisini yayınladık. Buralarda bazı 
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şiirlerim ve yazılarım yayınlandı. Daha 
sonraları Doğuş Edebiyat dergisinde 
yazdım. Bu dergiler benim için ikinci bir 
okul görevi gördü. 

Akademik hayata girdikten sonra, onun 
gerektirdiği kitap, makale ve bildiriler 
ağır bastı. Dergicilik faaliyetlerinden 
uzak kaldım. Ama daha önce söyledi-
ğim gibi, akademik yayınlar yanında 
genel okuyucuya hitap eden yazılar yaz-
mayı hep sürdürdüm. 

“Divan Edebiyatı”, “Eski Türk Edebiya-
tı”, “Ümmet Devri Türk Edebiyatı”, “Kla-
sik Türk Edebiyatı”, “Saray Edebiyat”ı, 

“Yüksek Zümre Edebiyatı”, “Osmanlı Ede-
biyatı”, “İslami Edebiyat”… Bunlardan 
hangisini ve neden tercih ediyorsunuz? 

Ben isimlendirme konusundaki aka-
demik tartışmaları gerekli görmekle 
birlikte, bu konuyla pek ilgilenmedim. 
Yerine göre, yaygınlık kazanan “Divan 
Edebiyatı”, “Klasik Türk Edebiyatı” gibi adları kullanmayı tercih ettim. İsimler 
tartışılabilirse de kastettiği anlam bellidir.

Eski Türk Edebiyatı alanı dışında çalışmalarınız da var. Selanik Öğretmen 
Kongresi isimli eseriniz dikkatimi çekti. Biraz da ondan söz eder misiniz?

Ben öğretmen okulu mezunuyum. Yıllardır Gazi Eğitim Fakültesinde görev 
yapıyorum. Dolayısıyla eğitimle yakından ilgiliyim. 1911 yılında Selanik vi-
layetinde bir öğretmenler kongresi düzenlenmiş ve tutanakları kitap olarak 
yayınlanmıştır. Yayınlandıktan bir buçuk ay sonra Selanik elimizden çıktığı 
için, az sayıda basılan kitabın Türkiye kütüphanelerine ancak iki nüshası inti-
kal edebilmiştir. Ders programlarını ve eğitim meselelerini ele alan bu toplan-
tı, bildiğimiz kadarıyla bu konuda yapılmış ilk kongrelerdendir. Buna rağmen, 
toplantının yöntem ve işleyiş bakımından tam bir olgunluk içerisinde ger-
çekleşmiş olması ilgi çekicidir. İlgili komisyonların oluşturulması, raporların 
hazırlanması ve bunların tartışılması sırasında yaşananlar, öğretmenler ara-
sında kongre kültürünün çoktan yerleştiğini gösterir. Eşim Şefika Hanım’la 
birlikte eğitim tarihimizde önemli yeri olan bu kongre kitabını yayınlamanın 
yararlı olacağını düşündük.

Osman Yüksel Serdengeçti ile de yakından ilgilendiniz. Biyografisini Deli Rüzgâr 
Osman Yüksel Serdengeçti (2012) adıyla kitaplaştırdınız, Osman Yüksel Ser-
dengeçti Bütün Şiirleri (2016) adlı kitapta şiirlerini topladınız. İki defa tefrika 
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edildiği hâlde sağlığında kitap olarak yayınlayamadığı Kara Kitap Bir Devrin 
Yüz Karası (2016) kitabını yayına hazırladınız. Daha sonra rahmetlinin çıkar-
dığı Serdengeçti dergisindeki şairleri ve şiirlerini konu edindiğiniz Serdengeçti 
Şairleri (2016) adlı kitabınız çıktı. Bu ilginin sebebini sorsam…

Osman Yüksel Serdengeçti Aksekili, hemşerim. Onunla Öğretmen Okulunda 
öğrenciyken tanıştım. Ölümüne kadar görüşmeye devam ettik. O, ömrü mü-
cadele ile geçmiş bir fikir adamıydı. Atsız’ı, Necip Fazıl’ı, Nurettin Topçu’yu 
ondan öğrendim.  O, aynı zamanda dünya edebiyatını iyi bilen geniş kültürü 
bir aydındı. Rus edebiyatının büyük yazarlarına, özellikle Dostoyevski’ye hay-
randı. Hasmının değerini takdir edebilen alicenap bir kişiliği vardı. Aziz Nesin 
ile dosttu. Zorla okutmasaydı, benim Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali’yi oku-
yacağım yoktu. Vefatından yirmi beş yıl geçtiği hâlde yakın arkadaşları onun 
hakkında bir kitap yayınlamamışlardı. Ben de bir gönül borcu olarak bu çalış-
maları yapma ihtiyacı duydum. 

Sayın hocam, genç araştırmacılara ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?

Köprülü, “İlmi nesiller tamamlar.” dermiş. Bu konuda nesillerin rehberli-
ği önemli. Nesiller, öncekilerin mirasçısıdır; onların ayak izine basarak iler-
ler. Her neslin imkânları farklıdır, ihtiyaçları ve öncelikleri farklıdır. Gençler, 
öncekilerin tecrübelerinden yararlanarak, kendilerinin buna neler ekleyebi-
leceklerini düşünmelidirler. Bugünün imkânları, her zamankinden fazladır. 
Bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Yeni nesiller, bizden daha iyisini yapabilir-
ler, yapmalıdırlar.  Eskiyi çok iyi bilmek, yeniliklere açık olmak, yeni kuram 
ve yöntemleri, bilgisayar imkânlarını kullanmak, yeni neslin çalışmalarını 
hızlandıracaktır. Hiçbir yeni teknoloji tek başına mucizeler yaratamaz. Onu 
verimli kullanmak donanımlı insanların işidir. Yarınki nesillerin bunu başa-
racağına inanıyorum.

Bu derinlikli söyleşi için müteşekkirim. Çok keyifliydi, var olun…

Ben teşekkür ederim. 


