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AYŞE BÜYÜKYILDIRIM İLE SÖYLEŞİ 

ZARİF BİR EVREN: KLASİK TÜRK 

EDEBİYATI*
 

 

Söyleşiyi Yapan: Seda Nur KURT 

Yıllarca Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eski Türk 

Edebiyatı Ana Bilim Dalında öğrenciler yetiştiren çok sevgili hocamız 

Yard. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM ile Klasik Türk edebiyatının 

evreni üzerine sohbet ettik.  

                                                           
*Künye: Kurt, Seda Nur (2020). “Ayşe Büyükyıldırım ile Söyleşi/Zarif Bir Evren: Klasik Türk 

Edebiyatı ”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 6-14. 
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Ayşe hocamızdan: “Sevgili gençler, hocaları 

olmaktan her zaman gurur duyduğum değerli 

öğrencilerim/meslektaşlarım, sizlerle bir röportaj 

aracılığıyla söyleşiyor olmaktan çok çok mutlu 

oldum. Sağ olun, var olun. Bu vefayı Necatibey’i de 

minnet ve şükranla anarak Necatibeyli olmaya 

bağlayacağım izin verirseniz. 

Klasik Türk edebiyatı evreninde bir araştırmacı olarak sizi en çok 

etkileyen nedir? 

Bu sorunun cevabı biraz da kullandığınız zarif başlıkta gizli. Benim 

öğrencilerim iyi bilirler zarafet, incelik denince klasik şiir dönemi çok öne 

çıkar. Bu konuda Nedim’in benim de hayran olduğum, 
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 “Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder 

 Nâzenînim sâye-i gül-i hâr-ı_dîbâ seni” 

 

beyti klasik şiirdeki inceliği tek başına bile temsil edebilir. Elbisedeki gül 

motifinde yer alan dikenin gölgesinin sevileni incitebileceğinden 

endişelenen bir âşık fikri, sevgide,  sanatta, mübalağalı ama oldukça zarif 

bir anlatımın son noktası değil midir? Bir de şu var sizi çeken demiştiniz 

ya birkaç örnek verelim. Sevgili incitir ama asla incinmemelidir, 

Fuzûlî’nin dediği gibi hatta “Gamdan ölür de öldüm demez.”: 

 Gamdan öldüm demedim hâl-i dil-i zâr sana 

 Ey gül-i tâzerevâ görmedim âzâr sana 

 

Bir başka örnek de Fuzûli’nin zirve 

eseri, Leyla ile Mecnun’dan; Kays’ın 

akıl engelini ortadan kaldırarak 

Mecnun’a dönüşümü ve sonrasında 

Leylâlı yolculuğunun anlatımındaki 

estetik;  Leyla’yı arayışı, aşk derdini 

paylaşma biçimi, hayvanlarla kurduğu 

yakınlığın da onların Leyla’ya 

benzerlikleriyle ilişkilendirilmesi, 

Leyla adlı mecaz basamağının 

Mecnun’u alıp Mevla’ya yükseltmesi; 

yani “Leylî-i sırr-ı hakikat”’e eriş… 

Bir başka yolculuk neferi Aşk’ın 

mumdan gemilerle ateş denizinde, 

aslında kendinde var olan Hüsn’ü son 

derece çileli arayışı… Ancak gam 

biletiyle kimyayı bulabileceğini işaret 

ederek sınavdan sınava koşturduğu ama pes ettirmediği Aşk ve beyit 

aralarına ustaca gizlediği “sonsuz bilgi” iddiasında, eser sonunda: 

 

Leyla ile Mecnun’dan bir 

minyatür 
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“Kim Aşk Hüsn’dürayn-ı Hüsn Aşk 

  Sen râh-ı galatta eyledin meşk” 

 

beytini adeta kanıt göstererek haklı çıkışı… Ve evrenin aslında insanın 

kendini arayış ve buluş arasındaki zamandan ibaret oluşunun dünya 

çapında şiirsel bir öykü olup resme, sanata, müthiş bir harekete, renge 

dökülüşü… İşte Eski/Klasik/ Divan şiirini sevme sebepleri ve cazibe 

noktaları… Bilmeyene nasıl anlatılır ki… Ve okuyucuyu sarsan bir dizi 

mesaj… Eski şiirin sevgi ile karılmış bu temelini/evrenini seviyorum. Bu 

şiirin en fazla ilgimi çeken kısmı da bu. Diğer taraftan size hem gerçek 

hem mecaz sevgiye dair ipuçları verirken dünya işlerine dair 

güncellemeler yapmanıza da imkân tanıyabiliyor, yukarıdaki metinlerde 

de var bu, Necatî Bey’de de, şöyle ki 

 

Ayağı yer mi basar zülfüne ber-dâr olanın 

Zevk u şevkîle verircân u seri döne döne 

 

“Senin saçına asılanın ayağı yere basar mı? O canını ve başını döne döne 

zevk ve mutlulukla verir.” Uğruna seve seve can verilecek o kadar çok 

değerimiz var ki… İşte klasik şiirimizin evreni içinde üzerine çok şey 

yazılabilecek bercestelerden biri… 

Türklerde evren tasarımı nasıldır? İslamiyet öncesinden Klasik 

edebiyata bu tasarım nasıldır?  

Evet, sanırım asıl soru buydu ama çerçeve çok geniş, toparlayabilirim 

umarım. 

Eski Türklerde evrenin bütün görünüşlerini yer ve gök olarak algılayan bir 

anlayış vardı ve bu ikisini birbirini tamamlayan unsurlar olarak 

görmekteydi. Bu doğrultuda yer ve gökle ilgili kutsallar da yaratmışlardı. 

Örneğin“Gök” kutsallığı, iyiyi ve tanrısal olanı temsil eder. Göğün evren 

tasarımı bakımından daha dikkatle ele alındığı, gerek mitolojide gerekse 

bu mitolojiden beslenen sanat ve edebiyatta ayrıntılarıyla işlendiği 

görülmektedir. Gök, Türk evren düşüncesindeki en önemli sembollerden 

biridir. Önemi de ona Tanrı anlamı yüklenmesi ve Tanrı’nın gökte olduğu 

inançlarından kaynaklanmaktadır. Nitekim Göktürk Yazıtları’nda da bu 
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inanış sık sık vurgulanır, hatta Kağanlar da gökte “Tanrı katında” 

doğduklarını ifade ederler,  “Tengri teg Tengride bolmış Türk Bilge 

Kağan” sözü meşhurdur bildiğiniz gibi. Tanrı’nın devlet yönetimi 

üzerindeki etkisi de çok açıktır. Özellikle Göktürk Yazıtlarında 

hükümdarın, Gök (Tanrı) tarafından tahta oturtulduğu sıkça belirtilmiştir. 

Bu tasarımda, Evrenin ikinci en önemli 

unsuru olan dünya, yer olarak 

adlandırılmıştır. Tanrı tarafından 

insanların yaşamasına olanak verecek 

şekilde biçimlendirildiğine şüphe 

yoktur. Aynı zamanda, kozmik bir 

nehirle sınırlandırılmıştır. 

Göktürkler için dünyanın merkezi 

Ötüken bölgesidir. Bütün boyları 

kendine çeken bu kutsal yer, aynı 

zamanda dünyanın dört köşesinin 

birleştiği noktadır.  Dünyanın merkezi 

olarak kabul edilen yer terk edildiğinde, 

felaketler başlamaktadır. Çünkü 

dünyanın merkezi olarak kabul edilen 

Ötüken aynı zamanda kutsal merkezdir. 

Kutsal merkez, insanın kültürel düzen 

içinde varoluşunu, güvence altına alır.  

Eski Türklerde evren tasarımı ile ilgili 

bilgiler büyük ölçüde destanlarda da yer 

alır. Konuyla ilgili destanlara da bakılabilir tabii. Bu tasarıma Türklerin 

yaşayış biçiminin etkisi büyüktür. Göçebelik ve bozkırlarda hayvancılığa 

dayalı yaşama biçimi evrenle ilgili bir hatta birkaç düşünce yapısının 

oluşumunu da tetikler.  

Gök çarkı eski kaynaklarda kadırıkegirçek, gök çıkrısı ve tezginç gibi 

isimlerle adlandırılmaktaydı. Bir araştırmacı evren sözcüğünün metaforlu 

anlamları arasında “ejderha” anlamının olmasından hareketle Ķutadġu 

Orhun 

Yazıtları’nda 

Türklerin evren 

tasavvuruyla ilgili 

birçok bilgi 

bulunmaktadır. 
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Bilig’de iki beyitte geçen evren tuçı ibaresindeki evren sözcüğünü ejderha 

olarak çevirmiş ve bunu da Eski Türk inancında bulunan gök kağnısını iki 

ejderin devamlı olarak çevirmesi mitsel inanışına dayandırmıştır. Çıkrı 

/tezginç/ ķadırıkegirçek olarak adlandırılan felek sürekli dönüş halindedir. 

Bu dönüş bir sıra üzerine yapılır ve burçlar buna göre oluşur. Kâşgarlı, 

Türklerin dünyayı çıkrı üzerinde dolaşan bir gezegen olarak düşündüğünü 

gösteren bir dörtlüğe de yer verir. 

Bakınız İskandinav mitolojisinde de dünyanın etrafını bir yılanın sardığı 

ve kendi kuyruğunu ısırdığı bilgisi yer alır. Hatırladığım kadarıyla Haluk 

Duman bir yazısında ejderha sözcüğünün Farsça “Ajdahak, Ajdaha” 

sözcüklerinden türetildiğini belirtir. İngilizce yazılışı Dragon olan 

sözcüğün Türkçe karşılığının da evren olduğu bilgisini verir. Hatta bu 

anlamıyla Dede Korkut’ta da “Kara Evren koptu Tepegöz.” biçimiyle yer 

aldığını söyleyelim. Belki “evirip çevirmek” gibi bir ikileme de evren, 

felek, dönme kelimeleriyle ilişkilidir. Bu soru çok su götürür gençler. 

Devamını ayrı bir söyleşiye bırakıp klasik şiir dönemine geçelim 

dilerseniz.    

İslamiyet sonrası döneme baktığımızda tasavvuf düşüncesinin eski 

şiirimizi büyük ölçüde etkilediğini görürüz. Klasik şiirde evren denilince 

Âşık Paşa’yı anmadan geçmemeli. Âşık Paşa,  Garib-nâme adlı kitabında, 

dönemin tasavvuf çevrelerinde hâkim olan evren tasavvuruyla ilgili şöyle 

söyler: O vakit daha zaman yaratılmamıştı, zamansız ve mekânsız yalnız 

o vardı. Âşık Paşa’ya göre evrenin bütün aşamaları ve yeryüzündeki bütün 

varlıklar birbirleriyle ilişki içindedirler ve Tanrı’nın oluşturduğu evrensel 

düzende kendilerine düşen görevleri yerine getirmektedirler. Asıl olan ise 

yaratıcıdır. Bütün bu oluşun arkasında Tanrı vardır. Hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir dilin haber vermediği, hiçbir kulağın adını işitmediği, 

aklın ulaşamadığı, yalnızca tanrısal inayetin belirlediği evrensel 

yapı, birlik ülkesi olarak anılmaktadır. Hatırlarsınız, Âşık Paşa bu yapıyı 

on bölüme ayırdığı mesnevisinde farklı destanlar/öykülerle bize masal 

tadında anlatırken kimsenin bakmadığı/gönül akıtmadığı Türkçeyi de bir 

kez daha garibanlıktan kurtarma çabasına girer ve çok da başarılı olur. 

Ruhları şad olsun diyelim bütün Türkçe âşıklarının.  



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 12 

 

Bir de İslamiyet’ten sonra gelişen düşünce sisteminin dünyaya sırtını 

dönmek şeklinde ifade edilen anlayışı devreye girer. Bu da evren 

tasavvurunu farklı değerler üzerinden kurar. Şöyle ki Tanrı, evren ve insan 

temelli bu yapı Tanrı’ya ulaşmayı amaç olarak belirler ve bu da uzun yıllar 

sürecek divan şiiri serüveninin yapı taşlarından birini oluşturur. Şairler 

hem tasavvufi hem de yaşamsal bağlamda anlamlandırılabilecek âşık-

sevgili kimliği giydirilmiş yüzlerce eser meydana getirirler. 

Sözlüklerde, dünya, cihan, kâinat, evren yerine kullanılan âlem sözcüğü 

üzerinde de kısaca duralım. Eskilerin çok kullandığı bir kelimedir bu. En 

büyük âlem Tanrı, küçük âlem ise insandır. Bazen küçük evren veya âlem 

olarak dünya da kastedilir. Edebiyatta âlem mecaz yoluyla insan yerine de 

kullanılır. Tasavvuf düşüncesi eski şiirimizi çok etkilemiştir demiştik 

yukarıda, bu etki evrenin bir konuk evi, gezinti yeri olarak algılanmasına 

da yol açar; bu algı onun gelip geçici bir pazar yeri, fani, aldatıcı, yalancı, 

göründüğü gibi olmayan, ikiyüzlü, yedi başlı ejderhanın sarmaladığı bir 

hazine, talihin çoğu zaman ters gittiği tanımlamalarıyla ilgilidir. Nitekim 

âşığın ahvâli de bunun en güzel kanıtıdır. Hemen iki örnek verelim, 

Bâkî’den olsun: 

Kaçan mestâne gezsen çârsû-yıdehri ey bâkî 

Olur, ol demde peydâ her tarafdan nâleler yiryir 

 

Felek bir ejdehâ-yıheft-serdir 

Tolanmışgenc-i dünyâyı ser-â-pây 

Dikkat ederseniz, dünya, âlem, felek sözcükleri birbirinin yerine de 

kullanılmakta ve evreni karşılayabilmektedir. Bir de 18 bin âlem vardır ki 

söylemeden geçmemeli. 

Feleğin de eski şiirimizde, gök, gökyüzü anlamlarının yanı sıra dünya, 

evren, âlem anlamlarında kullanıldığını belirtelim. Yaratılmış âlem 

olgusunun bu derece olumsuz oluşu Yaratanın tartışılamaz mükemmellik 

ölçüsünden geldiğini de belirtmek gerekir. İnsanın asıl evreni de orasıdır. 

Bu inancın, geri kalanı zararlı ilan etmesinin bana göre en güzel sembolü 

Mevlana’nın vuslat/kavuşma anını “şeb-i arus” olarak adlandırmasıdır. 
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Siz nefis evrenine (bir nevi iç düşman) yol verdiğinizde asıl evrene ulaşmış 

oluyorsunuz. Bakın bir evren karşılığı daha: Nefis (kişinin öz varlığı, 

kendisi, insanın yeme içme gibi yaşamsal gereksinimlerinin tümü) neyse 

bu da başka bir konuşmanın konusu olmalı. Çünkü Eski/Klasik/ Divan 

edebiyatında bu konunun sınırları oldukça geniş. 

Sadece klasik şiirde böyle değildir aslında, halk şiirinde, türkülerinde, yeni 

şiirde de “felek” adıyla ifadesini bulan metinler vardır. Hatta klasik şiirde 

tek başına bir tür olan feleknâmeleri de analım. Felekle ilgili algı da 

çoğunlukla olumsuzdur. Yalancı, fani, geçici, kötü, aldatıcı, alçaktır fakat 

orayı gerçek güzelliğin yansıması olarak gören ender kişiler için bu mekân 

aslında Tanrıya ulaşmada bir vasıta olabilmektedir. 

Nef’î’ de, on sekiz bin âlemi seyretmek yerine her nefeste yaratıcıyı 

hissetmeyi tercih eder:  

On sekiz bin âlemi seyr eylemek lâzım değil 

Her nefeste feyz-i hak bir özge âlemdir bana 

 

Mevlana’nın görüşleri klasik edebiyatın evrene bakışında önemli 

bir etkiye sahiptir. 
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Özetle dini ve tasavvufi kabuller, tercihler evren fikrine her dönemde daha 

farklı bir anlayışla yaklaşmayı da zorunlu kılmıştır.  

İnsanın ve evrenin Tanrı’dan gelip Tanrı’ya gitmesine dayanan 

devriye inancının klasik şiirdeki yansımaları nelerdir? 

“Devriye” konusuna gelince; insanın ve evrenin Tanrı’dan gelip tekrar Tanrı’ya 

dönmesi görüşünü temel alan devir kuramını anlatan şiirlerdir, diyebiliriz. 

Devriye, yaratılışın başlangıcı ve sonu, varlığın nereden gelip nereye gittiği ve bu 

ikisi arasındaki safahatın tasavvufa göre açıklamasıdır. Daha açık söylemek 

gerekirse devriye, bir çember veya dairenin üzerinde tecellinin çeşitli görünüşler 

şeklinde Tanrı katında cansız varlıklara doğru iniş kaydetmesi ve belli 

deneyimlerden sonra çeşitli aşamalar kat ederek Allah katına ulaşması seyridir. 

Bu türü tasavvuftan ayrı düşünemeyiz. Edebiyatımızda bu türde yazılmış epeyce 

şiir ve devir nazariyesine ait birçok terim vardır. Burada iniş ve çıkış yayını 

tamamlayarak Tanrı’ya ulaşmak esastır. Daha çok Bektaşi şairlerince işlenir. 

Hamlıktan olgunluğa insanın iç evrenindeki yolculuğu anlatır aslında. 

Gufranî’den: 

Kaç kez alet oldum elde bakıldım,  

Semadan kaç kere indim çekildim,  

Balçık olup kerpiç kerpiç döküldüm, 

Kaç bozuldum kaç kuruldum kim bilir. 

 

 Dünyaya dolaştım hep karabatak, 

 Görmedim bir karar bilmedim durak,  

Üstümü kaç örtü bu kara toprak, 

Kaç serildim kaç dirildim kim bilir. 

 

Sevgili Seda; dipnotlu, asık suratlı, sayfa sınırlı, etki alanı dar, hazır ola geçiren 

kibirli yazılar yerine rahatça konuşabilmeyi her zaman tercih ederim. Bana 

böyle güzel bir konuşma zemini hazırladığınız için teşekkür ederim. İşlerinizde 

kolaylıklar dilerim. 

 

 


