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SÖYLEŞ İ

TÜRK DİLİ HAZİRAN 2022  Yıl: 71  Sayı: 846

Genelde edebiyata ve özelde akademik bir çalışma alanı olarak Eski 
Türk Edebiyatı alanına yöneliminiz nasıl oldu? Niçin Yeni Türk Edebi-
yatı veya Halk Edebiyatı değil? Sizi kim(ler) ve ne(ler) etkiledi?

Bu konuda çok şanslı olduğumu söyleyerek başlamak isterim. 20’li 
yaşlarının başında bir gençten hayatının sonraki aşamalarını şekil-
lendirecek bir meslek konusunda karar vermesini beklemek biraz ür-
kütücü geliyor, sevmeden bir mesleği hayat boyu yapmak duygusu 
da öyle. Hayatta şükretmem gereken çok şeye sahip olduğumu dü-
şünüyorum, mesleğim de bunlardan birisi. Benim çocukluğum baba-
mın (Prof. Dr. Mustafa İsen) akademik görevi dolayısıyla Erzurum’da, 
lojmanlarında yaşadığımız Atatürk Üniversitesi kampüsünde geçti. 
Ben de küçük yaşlardan itibaren şu an alanın duayeni olan pek çok 
isimle aile ortamlarında bir arada olma imkânı buldum, evimizin 
kütüphanesinde şu an kaynak olarak kullandığım kitaplara zaten 
küçüklükten beri aşinaydım. Edebiyat alanına yönelmek çok bilinçle 
ve aşama aşama gelişen bir durum değildi belki ama bilinçaltıma iş-
lemiş bir durum olduğu kesin iyi ki de öyle olmuş. 

Lisansta okurken zaten bu alanda akademik kariyer yapma kararını 
vermiştim ancak hangi alanda devam edeceğim hususunda çok ka-
rarlı bir tavrım yoktu. Ben son sınıfta iken rahmetli Talat Sait Hal-
man hocanın önderliğinde Bilkent Üniversitesi burslu bir Türk Ede-
biyatı yüksek lisans programı açtı. Benim mezun olduğum sene de 
ikinci grup öğrencilerini aldı. Sorgulamaya ve bilimsel araştırmaya 
yönelik bir ilke kararıyla alana giren bu program çok dikkatimi çekti. 
O yıllarda sosyal bilimler öğrencilerine neredeyse bir asistanın aldığı 
bursu vererek desteklemek de pek görmediğimiz bir durumdu. Açık-
çası lisans eğitiminde bilgi düzeyinde çok iyi bir eğitim aldığımızı 
düşünüyorum ama bir yöntem edinme ve yazı pratiği geliştirme ge-
nellikle lisans bölümlerinde eksik kalan hususlar. Bu programda yeni 
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ve eski Türk edebiyatı alanlarına dair 
çalışmalar yapılıyordu, başlangıçta halk 
edebiyatı ve dil alanı programın kapsa-
mı dışındaydı. Ben de eski Türk edebiya-
tı alanına yönelmek istedim. Bu seçim 
hakkında babamın bir yönlendirmesi ol-
madı ama araştırdığım alanlara dair evi-
mizdeki mevcut zengin kütüphane, daha 
da önemlisi okuduğum, araştırdığım, 
yazdığım her meseleyi danışabileceğim, 
bir mentörümün olması elbette beni bu 
alana yönlendiren hususlardır diye dü-
şünüyorum. Akademik hayatta belli bir 
noktaya gelmiş biri olsam da hâlâ her 
yazdığım yazı/kitap babamın onayından 
geçmezse benim için tamamlanmamış 
demektir. Şükrettiğim hususlardan bir 
diğeri de budur. 

Eski Türk Edebiyatı alanında çalışanlara 
bu soruyu sormak âdet gibi. Ben de size 
sorayım: “Divan Edebiyatı”, “Eski Türk 
Edebiyatı”, “Ümmet Devri Türk Edebiyatı”, 

“Klasik Türk Edebiyatı”, “Saray Edebiyatı”, “Yüksek Zümre Edebiyatı”, “Osmanlı 
Edebiyatı”, “İslami Edebiyat”… Bunlardan hangisini ve neden tercih ediyorsu-
nuz? Nitekim Şair ve Sultan’da “Osmanlı Edebiyatı” terimini kullandığınız gö-
rülüyor… 

Bu isimlerin hepsinin verilme nedenleri var, kimisi dönem adlandırması, ki-
misi ideolojik bir bakış açısının ürünü. Açıkçası ben yetiştirilme tarzımdan da 
kaynaklanan bir bakış açısıyla ayrıştırıcı olmaktan çok kuşatıcı bakan bir tavrı 
tercih etmek istiyorum bu noktada. Bu isimlendirmelerin büyük kısmı halk 
edebiyatı üretimlerini klasik edebiyat örneklerinden ayırarak değerlendirme-
yi öneren bakış açıları. Artık bu tarz değerlendirmeleri geride bırakmamız ge-
rektiğini düşünüyorum. Bunun yerine “Osmanlı edebiyatı” adlandırması aynı 
yüzyıl içinde üretilen ama farklı toplumsal kitlelere hitap eden tüm üretimle-
re aynı mesafede bakmamıza olanak tanıyor bence. 

Uzun yıllardır Edebiyat Fakültesinde hem lisans hem lisansüstü düzeyde Eski 
Türk Edebiyatı dersleri okutuyorsunuz. Genelde edebiyat eğitimi, özelde divan 
edebiyatı eğitimi hakkında neler söylersiniz? Öğrenci profili, lisans ve lisansüstü 
düzeyde nasıl bir değişim gösteriyor?

Kendimi akademik hayatın ortalarına gelmiş biri olarak tanımlarsam üzüle-
rek belirtmem gerekir ki her geçen yıl öğrenci profili ile kullandığımız kelime 
kadrosu arasında ciddi bir fark oluşuyor. Bunu genelde edebiyat eğitimi için de 
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kullanabilirim ama zaten öğrencilerle arasında alfabe farkı, ciddi bir dil bari-
yeri olan divan edebiyatı alanına yönelik derslerde durum biraz daha karışık, 
öğrencilerin ilgisini çekmek, okunmayan bir edebiyatı günümüze yaklaştır-
mak için daha çok çabalamak lazım, bu durumda da iş eğiticilere düşüyor. 

2010 yılında bir yıl süreliğine TÜBİTAK desteğiyle İngiltere Oxford Üniversite-
sinde doktora sonrası araştırma için bulundum. Burada çalışmak için sundu-
ğum proje klâsik eserlerin yeni nesillere öğretilmesi bağlamlı yapılan Shakes-
peare çalışmaları üzerineydi. Açıkçası benzer dönemde üretimde bulunmuş 
bir isim olmasına ve belli ölçüde dil bariyeri engeline sahip olsa da Shakespea-
re özelinde İngiltere’de gerek devlet düzeyinde gerek özel kurumların gerçek-
leştirdiği çalışmalar, her yaş grubu düzeyine göre hazırlanan kitap örnekleri 
meseleyi günümüze yaklaştırma konusunda çok fayda sağlamış. Bu araştır-
madan sonra dönüp Türk edebiyatına bu açıdan baktığımda Türkiye’nin kül-
türel açıdan geçirdiği değişimler dikkate alındığında klasik kavramına bile net 
bir tanım koyabilmenin mümkün olmadığını gördüm. Modern Türk edebiya-
tının inşasında feda edilen geçmiş, bugün o dönemde ortaya konan ürünlerin 
Türk edebiyatı içinde değerlendirilip değerlendirilmemesi gerekliliği tartış-
malarını da beraberinde getirmiş. Böyle bir “karmaşa” kuşkusuz okuyucunun 
zihninde klasik eserlere bakışla ilgili olumsuz bir pencere açıyor. Türk edebi-
yatı örnekleri özelinde bu konuda neler yapılabilir sorusuna öneriler de sunan 
birkaç makale yayımladım. Bu süre zarfında açıkçası dil öğretim yöntemleri-
ne yönelik çalışmaların artmasıyla birlikte yaş gruplarına göre Türk edebiya-
tı metinlerinin yeniden dizayn edilmesi konusunda elbette bir ilerleme fark 
ediliyor ancak bu alan araştırıcısının zihninde hâlâ metinler orijinal halinden 
çıkarılırsa edebîlik vasfını kaybeder gibi bir “muhafazakâr” bakış var. Bu bakış 
kırılmadıkça hızlı yol alınması da pek mümkün değil gibi görünüyor. 

Gelelim hamilik meselesine… Edebî himaye ve hamilik geleneğine sizin kadar yo-
ğunlaşan var mı bilmiyorum.  Geçtiğimiz yıl yayımlanan Şair ve Sultan’da bu 
konuları derinlemesine ele aldınız. Bu çalışma esasen sizin doktora tezinize da-
yanıyor. Hamilik geleneğinin Osmanlıda sanatın, edebiyatın ve şiirin gelişimine 
nasıl bir etkisi var? 

Osmanlı edebî himaye konusu 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiya-
tı Bölümünde tamamladığım bir doktora tezine dayanıyor. Çalışma, tamamla-
dıktan sonra 2009 yılında tezin sınırlılıkları dâhilinde Doğan Kitaptan Tutsan 
Elini Ben Fakirin adıyla yayımlandı. Doktora çalışmam II. Selim dönemi so-
nuna kadar himaye meselesini ele alıyordu. Yıllar içinde himaye meselesinin 
Osmanlının son dönemlerine kadar olan seyrini de çalıştım, himaye sistemi-
nin en erken hangi imparatorluklarda takip edildiğine, rakip sarayların sana-
tı destekleme faaliyetlerini siyasi bir enstrüman olarak değerlendirdiklerine, 
Osmanlıda yönetenle yönetilen arasındaki ilişkinin hep olumlu seyretmediği 
ve yazılan eserlerin veya şairlerinin sürgüne, ölüme varan şekillerde cezalan-
dırıldıklarına dair de kitap ve makale boyutunda çalışmalar yaptım. Bütün bu 
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birikim bu sefer Osmanlının tümüne dair bir kapsamla Şair ve Sultan: Osman-
lı’da Edebî Himaye adıyla yeni bir çalışmaya dönüştü. Geriye dönüp baktığımda 
ortaya koyduğum akademik çalışmalarımın çok büyük kısmı himaye mesele-
sinin değişik boyutları üzerine olmuş. Böylesine zengin ve bana alan açan bir 
konuyu çalışıyor olmakla çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.

Çalışmalarımdan gördüğüm kadarıyla hamilik geleneğinin Osmanlıda sana-
tın, edebiyatın ve şiirin gelişimine üst düzeyde bir etkisi var. Matbaa yaygın-
laşıncaya kadar bugünkü anlamda bir telif sistemi olmadığı için sanatçının 
üretimini destekleyecek ve sanatı geliştirecek yöntemlerden en önemlisi yö-
neticilerin sanatçıya sağladığı imkânlar. Tarihin bütün dönemlerinde, az veya 
çok, siyasi kurumla sanat arasında yakın bir etkileşmenin varlığı ve siyasi 
kurumun görevleri arasında, sanatı desteklemenin de olduğu görülüyor. Bu 
bağlamda Osmanlıda devlet-sanat ilişkisini belirleyen en önemli faktör de ha-
milik ilişkisidir diyebiliriz. Bu yüzdendir ki Osmanlı edebiyatıyla ilgili temel 
kaynaklarda hamilik kurumu ve işleyişine dair çokça göndermeler yer alıyor. 
Kısaca sadece Osmanlıda değil Orta Çağ’da benzer toplumsal yapıya sahip bü-
tün devlet yapılanmalarında üretimlerin desteği himaye faaliyetleri üzerin-
den gerçekleşmiş. Böyle bir mekanizmaya ihtiyaç var çünkü. 

Bu konuda çalışırken yerli kaynakların ve kütüphanelerin durumu nasıldı? Ya-
bancı kaynaklar nasıl bir veri sundu? 

Tez konusu olarak Osmanlıda himaye meselesine karar verince biyografi kay-
nakları bu konuda benim için yol gösterici oldu. Bu kaynaklarda şairlerin yöne-
ticiler tarafından farklı şekillerde destek gördüklerine dair tekil bilgiler vardı; 
dolayısıyla konu ilgimi çekti, bu iş bir sisteme dönüşmüş mü, yüzyıllara göre, 
yöneticilerin meseleye yaklaşımına göre kırılmalar var mı vb. sorular zih-
nimde oluştu ancak bu konuda karşılaştığım bir sorun önümde işin teorisine 
dair pek fazla Türkçe yayın yoktu, zaten doktora tezimi yazarken de biyografi 
kaynaklarından ve arşiv malzemelerinden edindiğim temel birikim haricinde 
yararlandığım kaynaklar hep Doğu’da ve Batı’da hamilik sisteminin ele alını-
şına ve işleyişine dair yabancı kaynaklar oldu. Yararlandığım kaynaklar me-
seleyi Osmanlı özelinde ele alan çalışmalar değildi. Doğu ve Batı dünyasında 
farklı toplumsal yapılarda himaye mekanizmasını değerlendiren çalışmalardı 
bu noktada benzer yapılanmalar söz konusu olduğunda Doğu ve Batı’daki iş-
leyişin örnekler üzerinden Osmanlı için de benzer sistemi oluşturabileceği net 
olarak ortaya çıktı. Kısacası benim yaptığım, dünyadaki benzer uygulamalar 
üzerinden Osmanlı için bir model oluşturmaktı, yabancı kaynaklar bu konuda 
bana fazlasıyla yol gösterici oldu. 

Geleneğe bağlılığıyla da bildiğimiz Muallim Naci Efendi “Marifet iltifata tâbidir, 
müşterisiz meta zâyidir.” diyor. Sizce de öyle mi? Bugünkü telif ücreti olarak düşü-
nebileceğimiz caize, özellikle Cumhuriyet devriyle birlikte divan şairlerinin para 
için şiir yazdıkları yönünde olumsuz olarak algılanmış. Siz Şair ve Sultan’da bu 
algıyı büsbütün kırıyorsunuz. Bu yerleşik algının kaynağı ne?
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Elbette doğru, hangi işi yaparsanız yapın, 
yaptığınız işi takdir eden bir mekanizma 
yoksa işin aynı motivasyonla ilerlemesi 
de pek mümkün olmuyor. Osmanlıda ca-
ize sistemini bugünkü telif ücreti olarak 
düşünebiliriz tabi ancak Cumhuriyet dö-
neminde yeni bir algıyla üretimin sadece 
caize almak için yapıldığına dair olum-
suz bir bakış açısına dönmüş iş. Osman-
lıda kaside yazmanın caize almak için 
methetme biçimine dönüştüğü şeklinde 
bir görüş yaygınlık kazanmış. Aslında ilk 
planda sanatçı açısından bakıldığında 
akla ilk gelen kazanım caize gibi görün-
mekle birlikte, hamilik sisteminin hem 
hamiye hem de sanatçıya “korunma ve 
otorite” gibi, maddiyattan çok daha de-
ğerli imkânlar sağladığı çok açık. Ben 
yaptığım araştırmada elde ettiğim mal-
zemeden gördüm ki karşımızda mad-
diyattan çok daha değerli imkânlar var. 
Bir yöneticinin yanında musahip/nedim 
konumuyla saltanat süresince yer alabil-
mek hiçbir maddi imkânla ölçülemeyecek bir durum. Elbette karşıma caize 
meselesini önceleyen örnekler de çıktı ama bu konumdaki isimleri biz bugün 
özel olarak o isimler üzerine çalışma yapmıyorsak hatırlamıyoruz. Dolayısıy-
la himaye sistemi her ne kadar tek bir kişinin muhitinde şekillenmiş bir yapı 
özelliği gösterse de Osmanlıda ortaya konan himaye sisteminde şairler ara-
sında nihai olarak bir ayıklama, daha iyiyi, iyiden ayırma ölçütleri de elbette 
varmış, bu anlaşılıyor. Tekrar vurgulamak gerekirse bugünkü manada bir telif 
siteminin olmadığı bir evrede yöneticiler sanat üretimi için bir yol bulmak zo-
rundaydılar ve bu ihtiyaç himaye sistemini doğurdu. Bunu, küçümseyici bir 
yaklaşımla değerlendirmek yerine şartların ürünü olarak görmek ve sanatın 
ve sanatçının varlığı için oluşturulmuş doğru bir mekanizma olarak değerlen-
dirmek gerekir. Tıpkı bugün spora ve sporcuya sağlanan himaye sisteminin 
gerekli olduğunu düşünmek gibi…

Peki sanatçılara caize olarak sadece para mı veriliyor(du)? Geçimini günümüzde 
olduğu gibi kalemiyle sağlayan sanatçılar da var mıydı?

Para en görünürü ve en bilineni. Osmanlıda hamilerin sanata ve sanatçıya 
destek vermeleri, kendilerine sunulan sanat eserlerini çeşitli caize ve ihsan-
larla ödüllendirmeleri sonucunu doğurmuş. Bunların büyük bir kısmı maddi 
imkânlar elbette. Mesela bayramlarda “‘îdâne” ya da “‘ıydiyye” adıyla dağıtı-
lan bayramlıklar, bir hanedan mensubunun, daha çok da genç bir şehzadenin 
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ölümü dolayısıyla mersiye, mevsim dolayısıyla nevruziye, şitaiye, sultanın bir 
zaferi dolayısıyla kaside ya da tarih sunanlara çeşitli armağanlar vermesi gibi. 
Geçimi için düzenli olarak şiir sunan şairler de vardı. Bu tip düzenli aylıklara 
verilen para inam, genelde ulema sınıfından olanlara verilen para da “tasad-
duk” olarak adlandırılmaktaydı. Osmanlıda şairler yıl içinde taziye, kaside, ga-
zel, mersiye ya da bir eser takdimi dolayısıyla veyahut bayramlarda şiir ya da 
eser sunup karşılığında sundukları ürünün değerine göre değişen oranlarda 
caize adı verilen para almaktaydılar. Maddi anlamda verilen hediyelerin akçe, 
at, elbise ya da kumaş olduğu söylenebilir. Şairlere caize olarak verilen paranın 
yanında onları çeşitli rütbelerle ödüllendirmek veya çeşitli görevler vermek 
de maddi anlamda değerlendirilebilecek kazanımlar. Ancak bunlar arasında 
şairler açısından düşünüldüğünde en büyük iltifat, padişahın musahibi yani 
danışmanı olmak. Musahiplik yanında, şairlerin sarayda ya da saray dışında 
çeşitli görevler aldıklarını da biliyoruz. Meseleye sanatçı açısından bakarsak 
akla ilk gelen kazanım caizeymiş gibi görünmekle birlikte çağdaşlarına göre 
daha fazla ödüllendirilen bir şairin hamisinden, paradan farklı olarak “yakın-
lık, otorite” gibi başka tür kazanımlarının olduğu düşüncesi akla geldiğinde 
konuyla ilgili örneklerden yola çıkarak denebilir ki, sanatçıya sadece maddi 
ödüllendirmede bulunmak onun elde etmek istediği üst konum değil. Sanatçı, 
kendisiyle aynı dili konuşan ve sunduğu eseri değerlendirebilecek nitelikte bir 
hami aramakta. Ben, caize sistemi etrafında şekillenen polemiklerin Osmanlı-
da bu sistemin bir teşrifatı olduğu düşüncesi dikkate alındığında ikinci planda 
kalması gerektiğini ve hamilik sisteminin hem hamiye hem de sanatçıya “ko-
runma, otorite ve prestij” gibi, maddiyattan çok daha değerli imkânlar sağla-
dığı görüşünün dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. 

Edebî himaye geleneği ve sanatçıyı koruyup gözetme Doğu ve Batı edebiyatları 
arasında nasıl bir görünüm arz ediyor? Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ne-
ler? 

Hamilik kavramı, sadece Osmanlı hanedanına özgü bir gelenek değildi. Yapı-
lan araştırmalar, bu sistemin Ortaçağ boyunca benzer şekilde hem Doğu’da 
hem de Batı’da var olduğunu göstermektedir. Osmanlıdaki işleyişin himaye 
algısı, kimlerin hami olarak öne çıktığı, sanatçıların hangi çerçevede destek-
lendiği, sanatçı ve hami açısından bu işleyişin nasıl kazanımlarının olduğu 
vb. açılardan büyük ölçüde ortaklık söz konusu olduğu söylenebilir. Doğu’da 
İslam medeniyetinin şekillendirdiği devlet yapılanmalarında bu benzerliğin 
bekleneceği üzere daha çok olduğu örnekler üzerinden görülmektedir. Batı’da 
biraz farklı olarak aristokrat ailelerin devrin siyasetinde söz sahibi oldukları 
kadar kültür ve sanat hayatında da etkileri var, Osmanlıda bu denli bir etki ve 
yansıma görmüyoruz mesela.   

Sanatın hem destekçisi hem de icracısı olarak padişah veya sultanın Osmanlı kül-
tür tarihinde nasıl bir rolü ve etkileme alanı var?   
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Aslında sultanın hem destekçi hem icracı rolüne bir de eleştirmen vasfını ekle-
yelim. Bu üç vasıfla Osmanlı sultanları kültür ve sanat meselesinin odağında-
lar desek yanlış olmaz. Hamilerin büyük çoğunluğunun, kendilerine takdim 
edilen şiirleri, bu işten anlayan biri olarak değerlendirmeleri, Osmanlı şiirsel 
üretiminde sadece aktif olarak yer almalarını değil aynı zamanda şiir ortamı-
nın ve şairin üslubunun belirlenmesi konusunda da aktif olduklarını göste-
riyor. Her sanatçı, okuyucusunun niteliği ve niceliği oranında değer kazanır. 
Belli bir sanat zevki ve anlayışına sahip patronun himayesi altındaki sanat-
kârın eserine daha da özenmesi beklenen bir durumdur. Sanat ve bilim eseri-
nin kalitesini ve sanatkârın şöhretini, çok kez hükümdar belirlerdi. Bir eserin 

“makbul” ve “muteber” olması her şeyden önce sultanın iltifatına bağlı idi. Bu 
da aslında sultanların hami konumlarıyla kültür ve sanat hayatında ne kadar 
etkili olduklarını gösteriyor bize. 

Hamilik sistemine yöneltilen eleştiriler neler? Bu eleştirilerin odağında kim var? 

Osmanlı hamilik sisteminin sanatçıyı koruyan, destekleyen maddi ve manevi 
anlamda ödüllendiren bir işleyişinin olması yanında, zaman zaman bu siste-
min işleyişi hakkında şairler ya da tezkire yazarlarının birtakım eleştirilerde 
bulunduklarını görüyoruz. Eleştirilerin odağında çoğu zaman ehline değer 
vermeyen hamiler var. Eleştirilerin daha çok hamilik sisteminin işleyişini 
daha iyiye götürme ve adaletli davranma konusunda özellikle yöneticilere 
mesaj veren cümleleri olduğu dikkati çekerken; şairlerin, şiir dilini kullanarak 
yaptıkları üstü kapalı eleştiriler daha çok kendilerine arzuladıkları nitelikte 
bir hami bulamamalarından kaynaklanıyor. Her sanatçının üretiminin aynı 
oranda destek göremediğini dikkate alırsak bu eleştirel tavrı da doğal görme-
miz gerekir diye düşünüyorum. 

Osmanlı kültür ve sanat hayatında saray dışında öne çıkan himaye muhitleri var 
mı?

Sarayın kültür ve sanat faaliyetleri konusunda merkez olduğunu dikkate alır-
sak geniş imparatorluğun büyük kültür merkezlerinden uzakta yaşayan şa-
irlerin de koruyucuları sancak beyliklerine çıkmış vali paşalar, İstanbul’dan 
çeşitli nedenlerle sürülmüş vezirler, sınırları korumakla görevli uç beyleri 
veya her vilayette, hâli vakti yerinde olan defterdar, muhasebeci gibi nispe-
ten küçük memurlar olmuş. Bu noktada akıncı ailelerinin Rumeli’deki konu-
mu bu yörede yetişen şair/yazar sayısından rahatlıkla takip edilebilir. Benzer 
şekilde Osmanlı coğrafyasına yayılmış önemli ulema, bürokrat ailelerinin sa-
dece sanat koruyucusu olarak değil zaman zaman icracı olarak da konumları 
önemlidir. Bunun yanında Osmanlı şehirlerinin kültürel altyapılarını oluştu-
ran tekkelerin de şair/yazarların şekillenmesinde önemli işlevleri vardır. Bu 
muhit çeşitliliğine mekân olarak meyhane, kahvehane gibi kamusal alanları 
da ekleyebiliriz. 
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Sayın Prof. Dr. Mustafa İsen ile ortak pek çok çalışmaya imza attınız. Bunlardan 
biri Muhit Kitap tarafından yayımlanan Kılıcın ve Kalemin Sultanları. Bu ki-
tabın hikâyesinden söz eder misiniz?

Kitabın arka kapak yazısında Londra’da icra edilen “Türkler” adlı bir sergide 
bir İngiliz yöneticinin Osmanlı sultanlarının şiir yazdığını öğrenince çok şa-
şırdığı ve Mustafa İsen Hoca’ya “neden bunu dünya bilmiyor?” diye sorduğu 
diyaloğa yer vermiştik. Kitap hakkında basında çıkan haberlerde de bu hikâye 
çok dikkat çekti. Elbette sultan şairlerin şiirlerini değerlendiren ilk çalışma 
bizimki değil. Bu konuda nitelikli başka çalışmalar da var. Ancak yine de bir 
Osmanlı padişahının, örneğin Kanuni Sultan Süleyman’ın, Fatih’in, Cem Sul-
tan’ın hatırı sayılır birer şair olduğunun gündeme getirilmesi insanları şaşır-
tıyor. Üstelik bu şaşkınlık sadece yurt dışına özgü de değil, kendi insanımız da 
bundan habersiz. Kitabın çıkış noktası bu düşünceye dayanıyor aslında. Umu-
yoruz ki bizim çalışmamız ve son yıllarda konuyla ilgili yapılan diğer yayınlar 
bu bilgi eksikliğini giderir. Sadece şiir değil, güzel sanatların başka alanlarında 
da Osmanlı sultanları son derece dikkate değer çalışmalar yaptılar, geriye ki-
taplar bıraktılar.

Kılıcın ve Kalemin Sultanları adlı çalışmanızın ön sözünde Türkçenin, ilk ör-
neklerinden başlayarak XX. yüzyıla kadar büyük oranda hanedanlar eliyle temsil 
edildiğini iddia ediyorsunuz. Bu iddianızı biraz açar mısınız? 

Aslında bütün Türk coğrafyasındaki sultanların sanatın şiir koluna destekle-
yici ve üretici olarak verdikleri değer, Türk şiirinin bu coğrafyada onlar elinde 
ulaştığı yetkinliği de gösteriyor bize. Doğu’da Horasan’dan Hindistan’a uza-
nan coğrafyada Timurlu yöneticilerin; Batı’da ise on dördüncü yüzyıldan on 
yedinci yüzyıla kadar bugünkü İran, Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan coğ-
rafyasında Türkmen sultanların himayesinde Türk şiir dili gelişimini sürdü-
rüyor. Bazı devletlerin sadece sultanlar eliyle şiir dilini devam ettirdiğini gör-
mek ise sadece kültürel açıdan değil siyasi açıdan da şiir dilinin bir araç olarak 
tercih edildiğini açıkça gösteriyor.  

Özellikle bugünkü manada bir telif sisteminin olmadığı dönemlerde bütün 
dünyada devlet yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri sanatı ve sa-
natçıyı koruyup gözetmekti. Elbette bu iş, özellikle Orta Çağ boyunca kendi 
dönemine yön veren bir uygarlık olması dolayısıyla İslam dünyasında daha 
kurallara bağlanmış bir biçimde seyrediyordu. Fakat saltanat mensup larının 
aynı zamanda sanatçı olma özelliği, neredeyse sa dece Türk tarihinde görülen 
ilginç bir örnektir.  Doğu ve Batı edebiyatla rında başta şiir olmak üzere güzel 
sanatların çeşitli şube leri olan resim ve müzikle meşgul olmuş sultan, çar ve 
krallara rastlanmaktadır. Ama bunun neredeyse bütün hanedan mensupları-
na ya yılmış dünyadaki tek örneği, başta Osmanlı hanedanı olmak üzere Türk 
hanedanlarıdır.   Denebilir ki tarihte Türk hükümdarlarının sarayları Türkçe-
nin de sarayıdır.
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Dikkat çeken bir diğer husus, bu coğ-
rafyalarda ortaya çıkan klasik edebiyat 
mensupları arasında, Osmanlı sultanla-
rı dışındaki hanedan temsilcileri, kendi 
bölgelerinin klasik edebiyatlarının en 
seçkin isimleri olmalarıdır.    Osmanlı 
devletinde de örneğin Kanuni Sultan Sü-
leyman bu edebiyatın en hacimli divanı-
nı kaleme almıştır ama özellikle Kırım, 
Hindistan, Mısır, Türkmen bölgesi, hatta 
Orta Asya’da klasik şiir tümüyle hane-
dan mensupları eliyle temsil edilmiştir 
dense yanlış olmaz. Babür’ü çıkarırsanız 
Hindistan’da, Gavri’yi çıkarırsanız Mı-
sır’da, Şah İsmail ve Cihanşah’ı çıkarır-
sanız Türkmen bölgesinde elle tutulur 
çok az isim kalmaktadır. Ama bu tabloda 
Osmanlı hanedanı yirmi yedi isimle dün-
yada eşi benzeri olmayan bir temsil kabi-
liyetini haizdir.

Yine Prof. Dr. Mustafa İsen Hoca ile bir-
likte hazırladığınız ve geçtiğimiz aylarda 
yayımlanan [şimdilik] son çalışmanız Sultanı Kul Eder Aşk, Sultan İkinci Baye-
zid ve şiirlerini konu ediniyor. Sultan İkinci Bayezid’in Osmanlı kültür ve sanat 
hayatındaki yeri nedir? 

Açıkçası böyle bir çalışmayı yaptıktan sonra Sultan II. Bayezid gözümüzde 
çok büyüyen bir isim oldu. Onun ilk dikkati çeken özelliği vizyoner bir devlet 
adamı olduğu. Bu konumu siyasi çalışmaları kadar kültür ve sanatın gelişimi 
açısından da önemli. Bu alanlarda sadece bir hami sultan rolüyle yetinmedi, 
yönetimindeki sanatçıların kapasite ve kabiliyetlerini fark ederek bunların 
gelişimini son kerteye kadar teşvik etti. Bunun da ötesinde başta hat sanatı 
olmak üzere şiir ve musiki gibi güzel sanatlarla bir hobi olarak değil, dikkate 
değer bir üretici olarak da ilgilendi. Bu alanda eserler verdi.  II. Bayezid dönemi 
eğitim, mimari, hat ve tezyinat başta olmak üzere plastik sanatlar, edebiyat 
ve musiki çalışmalarında kendinden önceki dönemin çok ilerisindedir, dersek 
yanlış olmaz. Bu gelişmelerdeki rolüyle II. Bayezid, Osmanlı kültür tarihinin 
en önemli isimlerinden birisi.  Fatih Sultan Mehmed döneminde başlayan sa-
nat koruyuculuğu faaliyetleri onun döneminde artarak devam etmiş, Osmanlı 
tarihçiliği onun zamanında ilk büyük eserlerini vermiş. Kısaca pek çok açıdan 
Osmanlıyı kurumsallaştırmış bir isim var karşımızda. Onun hem bu yönünü 
hem de şairliğini merak edenler için kitabımızı tavsiye ediyoruz. 
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II. Bayezid’i Kılıcın ve Kalemin Sultanları’ndaki hükümdarlarla kıyasladığı-
mızda sanatçılığının öne çıkan yönleri var mı? 

Osmanlı sultanlarının şehzade olarak küçük yaştan itibaren aldıkları eğitim 
elbette onların üretimlerini şekillendirmiştir. Doğaldır ki Enderun’da verilen 
bu eğitim biraz daha elit yetiştirmeye odaklı ise de Osmanlı eğitim sisteminin 
bir parçasıdır. Bu yüzden hanedan mensuplarının yazdıkları da kuralcı bazı 
özelliklere sahip klasik edebiyatın, bir başka ifade ile kendi döneminin edebî 
anlayışıyla örtüşür. Kendinden önceki örnekleri okuyarak yetişen hanedan 
mensubu da diğer divan şairleri gibi bu edebiyatın beraberinde getirdiği hazır 
unsurlarla bütün ifade vasıtalarını, bahsedeceği konuları, bunları nasıl söy-
leyeceğini, hangi duyguları dile getirebileceğini, şiirini işlerken hangi motif 
ve mazmunları kullanacağını bilerek sanatını inşa eder. Bu anlamda sultanla-
rın şiirleri bu genel çerçeveye uyar. Onların şiirleri de aruz vezniyle yazılmış, 
geleneksel kafiye, redif unsurları konusunda titizlik gösterilmiştir. Üslubu 
zenginleştiren edebî sanatların kullanılması klasik edebiyatın başlıca özellik-
lerindendir. Bu gelenek içinde daima bir sultan edasıyla karşımıza çıkan sev-
gili tipine karşılık âşık, bir kul veya dilenci konumundadır. Bu durum, sözü 
edilen bütün özellikleriyle sultan şairler için de geçerlidir. Bu çerçevede Sultan 
II. Bayezid’in şiirlerinin de genel yapı ve içinde üretildiği dönemin üslubu ile 
uyumlu bir çerçeve gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Kılıcın ve Kalemin Sultanları’ndaki hükümdarlar için de II. Bayezid gibi müs-
takil çalışmalar yapılabilir mi? Yeterli malzeme ve kaynak var mı? 

Şiir özelinde konuşursak elimizde divanı bulunan çok sayıda sultanın üretim-
leri dönemlerindeki üslup özellikleri ve klasik şiirin genel görüntüsü içeri-
sinde değerlendirilebilir. Osmanlı hanedanı sanatın farklı alanlarına yönelik 
çokça malzeme sunuyor bize. Bu yönde çalışmalar da var. Ancak bu yöndeki 
araştırmaların, sadece ele alınan isme ait üretimlerin günümüze yaklaştırıl-
dığı çalışmalar olmaktan ziyade bu metinleri içinde üretildiği dönemin şart-
larına göre değerlendiren çalışmalara evrilmesi lazım. Biz, II. Bayezid ile ilgili 
kitabımızda bunu yapmaya çalıştık. Kitabı okuyanlar Sultan’ı değişik yönle-
riyle tanıyacak.  

Kıymetli hocam vaktinizi ayırdığınız ve bu keyifli sohbet için Türk Dili dergisi 
adına teşekkür ederim.

Sorularınız için ben teşekkür ederim. 


