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ÖZET

Osmanlı şiirinde bahariyyeler, tabiattaki görüngülerin şairlerin imgelem
dünyası üzerindeki etkisini ve tabiatla insan arasındaki etkileşimin boyutunu
göstermesi açısından önemlidir.  Bahar mevsimi, şairinden musavvirine,
gündelik hayattan kültürel hayata kadar birçok açıdan Osmanlı toplumunda
etkili olmuş; insanların kültürel edimleri üzerinde olduğu kadar sanatçıların
estetik duyarlılıklarının şekillenmesinde de önemli rol oynamıştır.  Sosyo-
kültürel bir ortamın hazırlayıcısı olarak bahar, sosyolojik ve psikolojik
etkileriyle Osmanlı toplumunda en çok rağbet gören mevsim olmuştur.
Osmanlı şairinin tabiatla kurduğu ilişki başlı başına bir estetik anlayışı ortaya
koymuş ve bu estetiğin içinden bakılarak zengin imgeler üretilmiştir.  Bu
imgeler, kişisel olanın dünyasını imlemekle birlikte toplumsal hayata ilişkin
göndermeleri de içerir.  Bahariyyelerde yer alan bahar tasvirleri dolayımında,
şairin fenomenler evreninde edindiği duyumsamayı, şiirsel imgelere nasıl
dönüştürdüğünü ve görüngüleri ideal olan güzellik anlayışı içinde metaforik
çağrışımlarla ne şekilde ifade ettiğini görmek mümkündür.  Şair, tabiattan
edindiği duyumsamaların kendi zihninde oluşturduğu tasavvurdan hareketle
mecazî temsiller üretmiş ve bunun neticesinde şiirinde metaforik bir dünya
kurmuştur.  Tabiattaki her bir objenin üzerinde ayrıntıyla duran şair, şiiri âdeta
büyük olanı kapsayan bir minyatüre dönüştürmüştür.  Bu minyatürde gündelik
hayatından askeri hayatına kadar birçok yönüyle Osmanlı Devleti’ni bulmak
mümkündür.  Osmanlı kasidelerindeki bahar tasvirlerinden hareketle, tabiatın
insanın toplumsal ve bireysel edimleri üzerindeki etkisi açıkça görülebilir.
Osmanlı şairi, tabiattan hareketle şiirinde farklı bir dünya yaratmış ve dış
dünyadaki her bir objeyi bu dünya içerisinde anlamlandırmıştır.  Bahar
tasvirleri, şairin imgelemi ile yapıtı üzerinde tabiatın etkin ve şekillendirici bir
işleve sahip olduğunu göstermekle birlikte, insanın düşünsel ve yaratıcı gücü
ile tabiat arasındaki etkileşimin boyutlarını da açığa vurmaktadır.

anahtar sözcükler: bahar mevsimi, Osmanlı şiiri, görüngü, imge
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ABSTRACT

In Ottoman poetry, bahariyyeler are important since they show how
phenomena in nature affect the poet’s imagination and indicate the extent to
which nature and humanity interact with each other.  In Ottoman society, the
spring season affects poets ant artists both in their daily life and cultural life
and plays an important role in forming the artist’s aesthetic sensibility and
cultural activities.  Spring, setting up a socio-cultural environment, is the
favoured season with the Ottomans, since it produces sociological and
psychological effects.  The relationship that Ottoman poets establish with
nature creates an independent aesthetic understanding rich in symbols.  In
addition to hinting at the personal world, these images include references to
social life.  In bahariyyeler, it is possible to see how poets transform what
they perceive in the world of phenomena into poetic images and how they
express these phenomena in an ideal understanding of beauty using the
metaphorical connotations contained within their depictions of spring.
Working with these conceptions based on their perceptions of nature, the
poets form figurative representations and, as a result, create a metaphorical
world in their poetry.  The poet, carefully noticing every object in nature, turns
poetry into a miniature microcosm virtually containing the larger macrocosm.
In this microcosm, one can find the Ottoman State in its many guises from
daily life to military life.  Studing the depictions of spring in the Ottoman
kasides can explicitly show how nature influences social and individual
activities.  Starting from nature, the Ottoman poet creates a different world
and gives a different meaning to every object within the world.  The
depictions of springtime reveal the extent of interaction between the
intellectual and creative powers of the poet, besides showing that nature
exerts a dynamic and creative function on the poet’s images and works.

key words: spring season, Ottoman poetry, phenomena, image
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GİRİŞ

Tabiatın, insanın günlük yaşantısından kültürel edimlerine, sanatsal

yaratıcılığından estetik dünyasına kadar birçok alan üzerindeki etkisinin

açıkça görüldüğü yerlerden biri de yazınsal yapıtlardır.  Bu yapıtlarda dile

getirilen duygular ve kullanılan mecazlar dolayımında yazarın ya da şairin

tabiattan edindiği duyumsamalarla, imgeler üzerine kurulu bir dünya

yarattığından söz edilebilir.   Osmanlı şiirine de bu açıdan bakıldığında,

tabiatın, şairin imgelem dünyasının şekillenmesinde önemli bir işleve sahip

olduğu anlaşılmaktadır.  Özellikle bahariyye adı verilen ve içerisinde bahar

tasvirinin yer aldığı şiirler, tabiattaki görüngülerin, şairin yapıtı ile imgelemi

üzerindeki etkisini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Osmanlı şiirine konu olan tabiatın, şairlerin birbirlerinden aktarma

olarak, mecazlar sisteminin kısır döngülüğü içerisinde tasvir edildiği görüşü

yaygın olarak kabul edilir.  Ayrıca şairin, tabiatı ve dış dünyayı, kendi sanatçı

kişiliğini ve ustalığını kanıtlamak amacıyla bir araç olarak kullandığı da

söylenir.  Osmanlı şiirine yöneltilen bu temel eleştiriler, Tanzimat döneminden

başlayarak bugün de devam etmektedir.  Çeşitli ansiklopedi maddelerinde ve

makalelerde yeri geldiğinde bu konuya değinilmiş ve  bazı yorumlarda

bulunulmuştur.   Fakat, ne tabiat ne de bahariyyeler konusunda şimdiye

kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.  Gazi Üniversitesi’nde kaside

nazım şekli üzerine yazılmış olan üç master tezi, bahariyyeler konusunda

yeterli bilgi içermemekle birlikle konunun önemine değinmesi açısından

dikkat çekicidir.  Ayşe Gülay Keskin tarafından hazırlanan  “Klasik Türk

Edebiyatında Kaside Nazım Şekli (XIII.-XIV.-XV. Asırlar)” başlıklı tezde XIII.
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yüzyıldan başlayarak XV. yüzyılın sonuna kadar kaside nazım şekli konu

alınmıştır.  Tezde, gerek şekil gerekse içerik bakımından incelenen

kasidelerin matla beyitleri, beyit sayıları, bölümleri, türleri ve örnek metinler

tablo halinde yer alır.  Keskin’in çalışmasının devamı niteliğinde olan diğer iki

tez de Yaşar Aydemir ve Bilal Çakıcı tarafından yapılmıştır.  Bilal Çakıcı, XVI.

yüzyıl kasidelerini değerlendirdiği çalışmasında kaside nesibleri ve burada

işlenen konular üzerinde istatistikî verilere ulaşmıştır.  Çakıcı’nın belirttiğine

göre, bu yüzyıl kasidelerinin nesib bölümünde, en çok işlenen konu

“bahar”dır.  XVII. yüzyıl kasidelerinde de benzer bir değerlendirme yapılmış

ve nesiblerde en çok ele alınan konunun % 17.42 oranla bahar olduğu tespit

edilmiştir.  Her üç tez de, verdiği istatistikî sonuçlar ile bahar tasvirlerinin

kasidelerdeki önemine işaret eder.  Fakat, bunların dışında bahariyyeler

üzerine ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır.  Böyle bir çalışmanın

bulunmamasının yanı sıra baharın, Osmanlı şiirinde sıkça işlenen önemli bir

konu olması ve tabiata bakış tarzını büyük ölçüde yansıtması da bu tezin

çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Osmanlı şiirinde tabiat oldukça geniş bir konu olduğundan bu tezin

çalışma alanı bahar tasvirleri ve bunların en fazla görüldüğü nazım şekli olan

kasideler olarak belirlendi.  Yapılan divan taramaları sonucunda baharın

kasidelerde sıkça işlenen önemli bir konu olduğu görüldü.  Yüzyıllara göre

niceliksel bir inceleme yapıldığında, XV. yüzyıldan sonra çok fazla bahariyye

örneğinin yer aldığı tespit edildi.  Bahariyye sayısının fazla olması dolayısıyla

tezin kapsamı, başlangıcından XVI. yüzyılın sonuna kadar yazılmış olan

bahariyyelerle sınırlandırıldı.  Basılı divanlar ile Yüksek Öğretim Kurumu’nda

bulunan yüksek lisans ve doktora tezi olarak incelenmiş divanlar tarandı;
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şairlerin yazma halinde bulunan divanları bu çalışmanın içerisine dahil

edilmedi.

Baharriyelerden hareketle Osmanlı toplumunda bahar mevsiminin ve

onun dolayımında tabiatın algılanışını ortaya koymayı amaçlayan bu tezin ilk

bölümünde öncelikle bahariyyenin tanımı ve bu tanımla ilgili sorunsal ele

alınmaktadır.  Bahariyyelerin yapısal ve içeriksel özellikleri üzerinde

değerlendirmelerin yapıldığı alt bölümlerden sonra bahariyyenin doğu

edebiyatları içerisindeki gelişimine yer verilmiştir.  Tezin ikinci ana bölümünde

ise bahar mevsiminin Osmanlı insanın sosyal ve psikolojik dünyası

üzerindeki etkisinden; baharın o günün insanı için ifade ettiği önemden; bu

mevsimin toplumun gerek sosyal gerekse askeri-idari alanlarda sahip olduğu

işlevlerden ve sanatçısından şairine kadar birçok insanın kültürel dünyası ile

edimleri üzerinde oynadığı etkin rolden söz edilmektedir.  Tezin ilerleyen

aşamalarında ise, bahara ilişkin üretilen imgelerin metaforik bir okuması

yapılmakta ve bu imgelerden hareketle bahariyyelere Osmanlı Devleti’nin bir

minyatürü olarak bakılabileceği söylenmektedir.  Bunun ardından minyatür,

çini, kaat’ı gibi Osmanlı tasvir sanatları ile kasidelerdeki bahar tasvirlerinin,

şair ile musavvirin tabiatı algılayışları, sahip oldukları estetik anlayış ve tabiatı

yorumlama şekilleri vb. açılardan karşılaştırması yapılmaktadır.  Son kısımda

ise, bahar tasvirlerinin dini ve tasavvufi örüntü içerisinde yorumlanabileceği

düşüncesi ele alınmakta ve örneklerden hareketle konuya açıklık

getirilmektedir.

Bu çalışmada, bahariyyelerden örnek olarak verilen beyitler, daha iyi

anlaşılabilmesi amacıyla serbest çeviri yöntemiyle günümüz Türkçesine

aktarılmıştır.
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BÖLÜM I

OSMANLI ŞİİRİNDE BAHARİYYE

      A. Bahariyyenin İçerisinde Yer Aldığı Nazım Şekli Olarak Kaside

Edebiyat, müzik, resim gibi görsel ve işitsel sanatlarda, insanların

duyguları kelimeler, notalar, renkler aracılığıyla dile getirilmiştir.  Duyguları ve

istemleri çeşitli yollarla anlatma ihtiyacı, farklı formların ve türlerin ortaya

çıkmasını sağlamıştır.  Aşk, özlem, hüzün, sitem gibi insanoğlunun her an

yaşadığı duygular, şiirden müziğe, resimden el sanatlarındaki motiflere kadar

birçok alanda dolaylı olarak ifade edilmiştir.  İnsanoğlunun duygularını en iyi

yansıtan sanatlardan biri de sözün araç olarak kullanıldığı şiirdir.  Her

toplumda, her dönemde insanlar duygularını, istemlerini şiirler söyleyerek

veya dinleyerek açığa vurmuşlardır.

Osmanlı toplumunda da şiirin ayrı bir yeri ve önemi vardı.  Gazel

tarzında yazılan şiirlerde çoğunlukla aşk konusu işlenmiş ve aşkın

güzelliklerinden, verdiği acılardan bahsedilmiştir.  Gazelin dışında şairin

duygularını ve düşüncelerini anlattığı en önemli şiir formu ise kasidedir.

Kaside, genellikle din ve devlet büyüklerine takdim edilmek üzere övgü ya da

hiciv gibi çeşitli amaçlarla söylenmiş ve belirli kurallar içerisinde yazılmış olan

uzun şiirlere verilen addır.  Kaside nazım şekli, Arap edebiyatının bir ürünü

olup oradan İran’a geçmiş ve İran edebiyatında değişikliklere uğrayarak Türk
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Edebiyatı’na girmiştir.  Kasidenin başında yer alan nesib ya da teşbib adını

taşıyan ilk bölümde şair, genellikle mevsimlerin, ramazan, nevrûz gibi bazı

özel günlerin, çeşitli olayların tasvirini yapar ya da âşıkâne duygulardan

bahseder.

Nesib (veya teşbib) bir mevsim, bir olay, bir manzara, bir çiçek

ve başka akla gelecek herhangi bir şeyin tasviri olabilirdi.  Şair,

tasvir ettiği şeyle ilgili somut görüntü ve belirtileri bilgisinin ve

kültürünün elverdiği ölçüler içinde yorumlar, kendi düşünce ve

duygu âlemine göre anlamlandırırdı.   (Çavuşoğlu 21)

Nesib ve teşbib, zamanla iç içe geçmiş ve birbirinin yerine kullanılmış

olan iki sözcüktür.  Edebiyat tarihi kaynakları, başlangıçta bu iki sözcüğün

farklı konuları ifade ettiğini belirtmektedir.  “Konusu aşk ve sevgili olan, aşkın

acılarından bahseden başlangıç kısımlarına nesîb; diğer konulardan

bahseden kısımlara ise teşbîb denir” (İpekten 43).  Bunların birbirinin yerine

kullanılır olduğu ve yaygın olarak “nesîb” sözcüğünün tercih edildiği

belirtilmiştir.

Kasidelerin girişinde yer alan nesib ya da teşbib bölümü, şiirin bütünü

içerisinde belirli bir işleve sahiptir.  Kasideler, genellikle övgü, övünme ve

istek amaçlı yazılırlar; bu bağlamda nesib (teşbib), şair için bir hazırlık

aşamasını oluşturur.  Övdüğü kişinin vasıflarına ya da kendi isteğine

geçmeden evvelki ön hazırlık aşamasını bu giriş kısmında yapar.  Konuya

doğrudan girmez; başka bir şeyden bahsederek dolaylı olarak söze başlar.

Bu durumda nesibin (teşbib), okuyucuya kasidenin konu dekorunu çizdiği

söylenebilir.  Şair, okuyucunun ya da dinleyicinin kafasında, anlatmak istediği

mekânı veya konuyu yerleştirdikten sonra övgüye başlar.  Giriş bölümünde
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tasvir edilen bu mekân ya da anlatılan olay, ileride bahsedilecek olan

bölümden tamamen kopuk değildir.  Örneğin, şair bahar mevsiminin tasvirini

yapıyorsa, medhiyye bölümünde övdüğü kişinin vasıflarını, baharın

güzelliklerine benzeterek anlatır ve bahara ilişkin olumlu duyguları onun

özellikleri için kullanır.   Eğer kış mevsimi üzerine bir giriş yapmışsa burada

kışın zorluklarından söz eder ve övdüğü kişinin bu gibi sıkıntılardan uzak

kalması temennisinde bulunur.  Bu durumda nesib (teşbib), asıl amaca

geçmeden önce ön giriş, hazırlık devresinin yapıldığı bir bölüm olma özelliği

taşır.  Ayrıca şair, bu bölümde kurduğu hayaller ve benzetmelerle sanat

gücünü de ortaya koyar.  “ Nesib bölümü, şairin genel kültürünü

sergilemesine en uygun ve kasidede de oldukça uzun bir bölüm idi”

(Çavuşoğlu 21).  Bu açıdan nesib (teşbib) kısmı, şairlik yeteneğinin ispatında

önem taşımaktadır.

Kasideler, rediflerine, kafiyelerine göre adlandırılmakla beraber nesib

kısımlarının konularına göre de çeşitli adlar almaktadırlar.  Örneğin, giriş

kısmında kış tasviri yapılıyorsa “Şitâiyye”, bahar tasviri yapılıyorsa

“Bahariyye”, ramazan ayından bahsediliyorsa “Ramazâniyye” vs. denilir.

Osmanlı şiiri üzerine yapılmış olan çalışmaların verdiği bilgiye göre,

kaside nesiblerinde en çok işlenen konu bahar olup yazılan bahariyye sayısı

da oldukça fazladır.   Bahariyyelerin incelenmesi, Osmanlı toplumunda

tabiatın algılanışını ve tabiatla insan arasındaki etkileşiminin boyutunu

görmek açısından önemlidir.  Çünkü, bahar tasvirleri şairin tabiat karşısındaki

konumunu ve tabiattan elde ettiği duyumsamayı şiirsel imlere nasıl

dönüştürdüğünü göstermektedir.  Sanat, toplum ve tabiat üzerine kurulu bir

estetik anlayışı yansıtan bahariyyeler, Osmanlı şairinin ve onun dolayımında
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Osmanlı şiirinin, tabiata nasıl baktığını ve onu ne şekilde yorumladığını açığa

vurur.  Bahar mevsiminde tabiata ilişkin görüngüler, şairin imgelem

dünyasına göre anlamlandırılmış; çeşitli yorumlama örüntüleri üzerinde

temellendirilebilen imgeler üretilmiştir.   Baharda, tabiatta meydana gelen

değişimlerin toplumun sosyal, kültürel ve idari yapısı üzerindeki etkisi,

şairlerin ürettikleri imgeler aracılığıyla bahariyyelerde yansıtılmıştır.

  Tabiatın, göçebe topluluklar halinde yaşayan ve daha sonra yerleşik

yaşama geçen Türklerin hayatında da büyük önem taşıdığı bilinmektedir.

Dede Korkut Destanı, Kutadgu Biliğ, Divan-ı Lügât-it Türk gibi ilk dönem

eserlerinden itibaren Türkler’in tabiatı algılayışları ve yorumlayışları, yazınsal

yapıtlar dolayımında dile getirilmiştir.  Tabiat, o günün toplumunda olduğu

gibi, Osmanlı’da da önemli bir yere sahip olmuştur.  Öyle ki, Osmanlı

Devleti’nde bağ, bahçe gibi mekânlara, çiçeklere özel bir ilgi gösterilmiştir.

Çeşitli şehirlerden, ülkelerden çiçekler getirtilmiş; bahçeler tanzim edilmiş ve

mesire yerleri, parklar vs. koruma altına alınmıştır.  Bunların korunması ve

bakımı için Divan-ı Hümayûn’da fermanlar çıkarılmıştır. 1  Sarayda çiçeklerle

ilgilenmesi için şükûfecibaşı, bahçelerde bostancıbaşı adı verilen kişiler

görevlendirilmiştir.  Tabiatın insanlar tarafından denetim altına alınmasıyla

oluşturulan bahçe, mesire, park vb. alanların, insanların dışarıya gitme ve

rahatlama ihtiyacını karşılamak bakımından önemli bir işlevi yerine getirdiği

söylenebilir.

Osmanlı toplumunda tabiatın ve onun dolayımında mevsimlerin, insan

ve toplum hayatı üzerindeki etkisi şiirler aracılığıyla yansıtılmıştır.  Bu açıdan

bakıldığında bahariyyeler, Osmanlı insanının tabiattan edindiği

                                                
1 Divan-ı Hümayûnda çıkarılan bu fermanlar için bkz. Refik, Ahmet 10.Asr-ı Hicrî’de İstanbul Hayat.
İstanbul: Enderun Kitapevi, 1988.  Refik, Ahmet. 11.Asr-ı Hicrî’de İstanbul Hayatı.  İstanbul:
Enderun Kitapevi, 1988.
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duyumsamalarla, kendi yaşam tarzını, edimlerini ve imgelem dünyasını nasıl

şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.

      B. Bahariyyenin Tanımı ve Özellikleri

Bahariyye, içerisinde bahar konusunun işlendiği ve bahara ait

tasvirlerin yapıldığı şiirlere verilen addır.  Bahariyyeler, genellikle medhiyye

amaçlı kasidelerde bulunmakla beraber naat, münacaat gibi kaside şekliyle

yazılmış diğer türlerin girişlerinde de bahar tasvirleri yer almaktadır.  Osmanlı

şiiri hakkında bilgi veren kaynaklarda, bahariyyenin kaside nazım şekliyle

yazılmış olan şiirlerde bulunduğu söylenir.  Kaynakların verdiği bu tanımlama

tam olarak doğru olmayan ve eksik bir tanımlamadır.  Çünkü, bahariyye

sadece kasidelerde yer almaz; bunun dışındaki nazım şekillerinde de bahar

tasvirinin yapıldığı ve başına bahariyye yazılmış olan örneklere rastlamak

mümkündür.  Kasidelerin dışında kıta, terci-i bend, mesnevi gibi şekillerde

kaleme alınmış bahariyyeler bulunmaktadır.  Örneğin,  Nihânî Divanı’nda

“Terci-i Bend-i Bahariyye” başlığını taşıyan ve içerisinde başından sonuna

kadar bahar tasvirinin yer aldığı bir şiir bulunmaktadır.  Bu durumda,

bahariyyenin tanımını kasidelerle sınırlandırmak doğru bir yaklaşım

olmayacaktır; tanımlamayı, “içerisinde bahar tasvirinin yer aldığı şiirler”

şeklinde genişletmek gerekmektedir.

Bahariyyeler, çoğunlukla baharın gelişi dolayısıyla takdim edildikleri

kişilerin baharını kutlamak amacıyla yazılır.  Bahariyyelerde, “[Ş]airler,

bahardan söz açarak kasîdelerinde övdükleri kişiler için bu mevsimin uğurlu

olması temennîsinde bulunurlar âdeta baharın gelişiyle onları tebrik ederlerdi
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(Pala 73).  Osmanlı’da şairler, bahar, bayram, sefer gibi özel zamanlarda

devlet büyüklerine kaside sunarlar ve bu vesileyle isteklerini dile getirirlerdi.

Çeşitli kaynaklarda ve in’âmat defterlerinde yer alan bilgilere göre, şairlerin

padişaha kaside yazma sebepleri arasında bahar ve nevrûz önemli bir yer

tutmaktadır.  İsmail E. Erünsal, “Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak

Arşivlerin Değeri” adlı makalesinde, Osmanlı Devleti’ne ait İn’âm ve İhsân

Defterleri, Mühimme Defterleri, Vakıf Muhasebe Defterleri gibi çeşitli arşiv

belgelerinden söz eder.  Bu belgeler arasında in'âmât defterleri, şairlerin

hangi sebeplerle kaside sunduklarını ve karşılığında ne kadar câyize ya da

hediye aldıklarını göstermesi açısından dikkat çekicidir.  Erünsal, bu konuda

Zatî’ye ilişkin bilgiyi Âşık Çelebi Tezkiresi’nden şöyle aktarır.

İstanbul’a geldüm. Merhûm Sultân Bâyezîd devrânıydı. ‘Ulemâ

ve sâdâta ve meşâyih ve şuarâya câyizeler ve sâliyâneler bahş

ve ümid devrânıydı.  Kendüye ‘idiyye ve bahâriyye ve şitâiyye

kasîdeler virürdüm... ‘Ali Paşa Pâdişah-ı merhuma yılda üç

kasîde virmek buyurdu. Birini Nevrûzda virürdük ve birer kasîde

bayramda virürdük.  Nevrûzda iki bin akçe câyize ve her

bayramda birer yüzi kemhâ ve birer yüzi çuha (kumaş alurduk).

Nice yıl ol sâliyâneler ve câyizelerle geçündüm.  (216)

Zâtî’nin söylediğine göre, bahar mevsiminde kaside sunmak ve karşılığında

yardım almak Osmanlı şairi için bir âdet haline gelmiştir.  Şair, baharın

güzelliklerini anlatan bir tasvirden sonra medhiyyeye geçer ve bir vesileyle

kendi isteğini dile getirir.  Örneğin, Derzi-zâde Ulvi (ö.1575) bahariyyesinde

bunu şu beyitle ifade etmiştir.

Bahâr bülbüli gûyâ ider hazân çün lâl

Bahâr-i lûtf ile mahv it hazanûm ey dildâr (80)
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(Bahar mevsimi bülbülü söyleyici, hazan ise dilsiz yapar.  Ey gül yüzlü!

Lütfunun baharı ile hazanımı yok et )

Şair, bu beyitte açıkça padişahtan lütuf göstermesini ve kendisine yardımda

bulunmasını bahar dolayımında dile getirmektedir.  Bazen de şair, isteğini

doğrudan bir beyitle anlatmaz; padişahın erdemlerini, faziletlerini övgü dolu

sözlerle, mübalağalı olarak açıklar.  Birçok bahariyyede, padişahın vasıfları

bahardan üstün tutulur ve baharın güzelliğini padişahtan aldığı söylenir.

Devr-i gül sanman cihânı böyle tezyîn eyleyen

Yümn-i ikbâl-i Hudavend-i cihân-bân eyledi     (Bâkî 22)

(Dünyayı böyle süsleyenin gül zamanı olduğu sanmayın; uğurlu ve saadetli

hükümdar sayesinde oldu)

Kasidenin takdim edildiği padişah, övgü dolu bu beyitler karşılığında

şaire uygun gördüğü yardımı ve ihsanı yapar.  Böylece bahariyyelerde,

kaside sunulan kişinin baharı bir bayram edâsı içinde kutlanmakta ve

baharda kaside yazmak âdeti de yerine getirilmiş olmaktadır.

 Bahar mevsiminde tabiatta meydana gelen değişime ve canlılığa

paralel olarak şairlerin yaşadığı coşku bahariyyelerde dile getirilmiştir.

Baharın, Osmanlı toplumundaki yeri ve önemi, bu şiirlerde açıkça

görülmektedir.  Bu nedenle bahar, Osmanlı şiirinde sıkça işlenen bir konu

olma özelliğine sahiptir.  Bilal Çakıcı, “Eski Türk Edebiyatı’nda Kaside Nazım

Şekli, XVI.yy” adlı yüksek lisans çalışmasında, bu yüzyılda yazılmış olan

kasidelerin istatistikî bir değerlendirmesini yapar ve bu değerlendirme

sonucunda kasidelerin nesib bölümünde en çok işlenen konunun bahar

olduğunu belirtir.

Türkler arasında baharın gelişi ve kurtuluş sembolü olarak kutlanan

nevrûz bayramı da Osmanlı şiirine sıkça konu olmuştur.  Farsça “yeni gün”

anlamına gelen Nevrûz, Orta Asya Türkleri’nin yılbaşı olarak kabul ettiği ve
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bayram şeklinde kutladıkları gündür.  Nevrûzda, tabiatın yeniden

canlandığına inanılır; baharın gelişi, tabiatın yenilenişi ve canlanmasıyla ilgili

törenler yapılırdı.  Bahar bayramı olarak adlandırılan Nevrûz, Osmanlı şairleri

tarafından şiirlerde dile getirilmiştir.

Eski edebiyatımızda mevsimlerin, bayramların, toplum

hayatında önem verilen günlerin şiirlerle karşılandığı, kasidelere

bunların konu edildiği görülür.  Nevrûz’da baharın gelişi

münasebetiyle yazılan kasidelere nevrûziyye denir.  (Güzel 98)

Osmanlı şirinde bahar ve nevrûz çoğu kez birlikte kullanılmış ve nevrûz

baharın müjdecisi olarak gösterilmiştir.  Şiirlerde tabiatın canlanıp tazelendiği

bir bayram ve mübarek, uğurlu bir gün olarak anılmış; şairler bahar tasvirleri

yapıp, Nevrûzdaki eğlencelerden bahsetmişlerdir.  Bahariyyelerdeki bahar

tasvirleri gibi nevrûziyyelerde de bahara ilişkin benzer motifler kullanılır.

Nevrûzun gelişi, baharın başlangıcı sayılmış, bütün cihanın

tazelenip süslenişi, çiçeklerle bezenişi, adeta yeniden dirilişi

olarak kabul edilmiştir.  Bahar tasvirleri yapan şiirler yazılmış,

bahar eğlenceleri anlatılmış, baharın verdiği neşe klâsik

edebiyatımıza bir canlılık katmıştır.   (Cunbur 41)

Nevrûz da bahar gibi adalet sahibi, yüce bir sultâna benzetilmiş; her ikisi de

bir bayram olarak algılanmış ve birbirinden ayrılmayan iki arkadaşa teşbîh

edilmiştir.  Gerek nevrûziyyelerde gerekse bahariyyelerde bahar mevsimi

büyük bir sevinç ve coşkuyla işlenmiş ve baharın toplumdaki sosyal işlevine

değinilmiştir.
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1. Bahariyyelerin Yapısal Özellikleri ve Teknik Veriler

     Başlangıcından XVI. yüzyılın sonuna kadar yazılmış olan bahariyyeler

üzerinde teknik veriler, nesib bölümünün kasidenin ne kadarını oluşturduğu,

bahar tasvirinin yapıldığı beyitlerin sayısı, bahariyyelerin daha çok hangi

türler içinde yazıldığı gibi çeşitli açılardan değerlendirilip, istatistiksel

sonuçlara ulaşılarak elde edilebilir.

Türk edebiyatında kasidenin başlangıç dönemi olan XIII. yüzyılda

yazılmış çok fazla kaside olmadığı gibi bahariyye örneği de

bulunmamaktadır.  İlk dönem şairlerinden Dehhani’nin yaşadığı yüzyıl

tartışmalı olmakla birlikte son zamanlarda yapılan araştırmalarda şairin XIII.

da yaşamış olamayacağı ileri sürülmektedir.  Semih Tezcan’ın “Anadolu Türk

Yazının Başlangıç Döneminde Bir Yazar ve Çarh-nâme’nin Tarihlendirilmesi

Üzerine” adlı makalesinde, Adamoviç ve Doerfer’in, Dehhani’nin  XIV.

yüzyılın sonu XV. yüzyılın başında yaşamış olabileceği konusundaki

görüşlerine yer verilir.  Ömer Faruk Akün de “Divan Edebiyatı” başlıklı

yazısında, Dehhani’yi XIV. yüzyıl şairlerinden sayar.  Araştırmacıların bu

düşünceleri doğrultusunda biz de Dehhani’yi XIV. yüzyıl şairleri arasında

değerlendirdik.   Dehhani’nin,

Sun ey sâkî güle bize ol râh-i reyhânı

 Ki  gül yine bezemişdür bugün sahn-i gülistânı

(Mecmû’atü’n Nezâ’ir 26)

(Ey saki! Bize o fesleğen çiçeği ile kokulandırılmış şarabı sun çünkü gül yine

bugün gül bahçesini süsledi)

beytiyle başlayan kasidesi, başlangıç dönemine ait bahariyye örnekleri

arasında yer alır.

XIV. ve XV. yüzyıllarda yazılmış birçok bahariyye örneği bulunur.  XIV.

yüzyılda en çok bahariyye yazmış olan şairler arasında 10 bahariyyesi ile
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Ahmedî (ö.1412) gelir.  Yaşar Akdoğan tarafından doktora tezi olarak

hazırlanan Ahmedî divanında bahar konulu şiirler “Kaside-i Bahariyyât “

başlığı altında toplanmıştır.  Bahar tasvirinin yapıldığı bu şiirlerde,

alışılagelen kaside nazım şeklini ve onun bölümlerini bulmak mümkün

değildir.  Bu şiirlerin çoğunda baştan sona kadar bahar mevsiminden ve onun

güzelliklerinden söz edilir ve en sonunda mahlas beyiti bulunur.  Bunlardan

biri medhiye türünde kaleme alınmış olup, diğerlerini medhiye, naat, tevhid

gibi türler içerisine yerleştirmek güçtür.   Belirli bir türe dahil edemediğimiz

şiirler bütünüyle bahar tasvirine yönelik olup bazen birkaç beyit, arz-ı hâl

bildirmek ya da öğüt vermek için kullanılmıştır.  Ahmedî divanındaki bu

şiirlerin beyit sayıları genellikle 15 ile 17 arasında olmakla birlikte 21, 26, 41

gibi çeşitli sayılarda da yazılmıştır.  Fakat bunların çoğunluğu, yukarıda da

belirtildiği gibi, klasik kaside şekline uymaz.  Ahmedî’nin kaleme aldığı bu

şiirler, divanda kaside başlığı içerisine alındığı için biz de bunları bahar tasviri

yapılan kasideler olarak kabul ettik.

Ahmedî divanında olduğu gibi XV. yüzyıl şairlerinden Kemal Ümmî (ö.

1475)’nin şiirleri de benzer sorunları taşır.  Hayati Yavuzer’in doktora tezi

olarak hazırladığı Kemal Ümmî divanında da bahar konulu kasideler yer alır.

Bu şiirlere ”baharriyye” ya da “der-vasf-ı bahar” gibi başlıklar konulmamakla

birlikte bunlarda da zengin bahar tasvirleri yapılmıştır.  Fakat, Ahmedî’nin

şiirleri gibi bu kasideler de methiye ya da diğer türler içerisine

yerleştirilememektedir.  Örneğin, 24 beyitten oluşan bir kasidede 20 beyit

bahar tasviri yapılmakta ve son beyitlerde ise baharın güzelliklerinin Tanrı’nın

bir lütfu olduğu; bunların kıymetinin bilinmesi gerektiği öğütlenmektedir.

Kemal Ümmî’nin şiirlerindeki tasvirler, Tanrı’yı tabiata içkin kılan özelliğe
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sahiptir.  Fakat,  bunlarda kaside nazım şekliyle yazılmış olan türleri tam

olarak karşılayan örnekler değildir.  Tamamen baharı tasvir etmek amacıyla

yazılmış ve bazı yerlerde Tanrı’nın yüceliğini anlatan manzûmelerdir.

XIV. ve XV. yüzyılda yazılan bahariyyelerin büyük çoğunluğu methiye

türünde kaleme alınmıştır.   Taradığımız 44 kasidenin genel ortalama

uzunluğu 32 beyittir.  Nesib bölümünün beyit sayıları 5’erli gruplar halinde

şöyledir:

         Beyit Sayısı               Örnek Sayısı                  Yüzdesi

    1-5  1                2

    6-10 13     30

   11-15 12     27

   16-20   9     20

   21-25   4                                 9

   26-30   3                                 7

   31-35   1                                 5

Tablodan da anlaşılacağı üzere, bahar tasvirin yapıldığı beyitler en çok 6-10

arasında yoğunlaşmaktadır.  44 örneğin beyit sayısı % 30 oranla bu aralıkta

yer alır.

XVI. yüzyılda yazılan bahariyyelerin hem sayısal hem de içerik olarak

önceki yüzyıllara göre gelişim gösterdiği söylenebilir.  Bu yüzyıla ait

bahariyyelerde, kaside nazım şeklinin özellikleri ve türler daha belirgin bir

duruma gelmiştir.  En çok methiye türü içerisinde bahar tasviri yapılmış olup

naat, münacaat, tevhid türlerde de bahariyye kaleme alınmıştır. Örneğin,

Riyâzi (ö.1595)’nin naat türünde 2, Gelibolulu Mustafa Ali (ö.1600)’nin

münacaat türünde 1, Fuzûlî(ö.1556)’nin ise tevhid türünde 1 tane kaleme
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aldığı bahariyyesi bulunur.  Bu dönemde en fazla bahariyye yazan şairler

arasında Zâtî (ö.1546), Fuzûlî, Bakî (ö.1600), Derzi-zâde Ulvî ve

Nev’î(ö.1599) gelmektedir.

XVI. yüzyıla ait taradığımız 80 tane bahar konulu kasidenin ortalama

uzunluğu 38 beyittir.  Nesib bölümünün beyit sayıları 5’erli gruplar halinde

şöyledir:

         Beyit Sayısı               Örnek Sayısı                  Yüzdesi

    1-5 -                          -

    6-10 21     26

   11-15 30     38

   16-20 16     21

   21-25  9                                 11

   26-30  1                                  1

   31-35  1                                  1

             36-40  1                                  1

XVI. yüzyıl kasidelerinde, bahar tasvirinin yapıldığı beyitlerin uzunluğu 11-15

arasında yoğunlaşmaktadır (% 38).

XVI. yüzyıla ait bahariyye örnekleri incelendiğinde kasidelerinin

ortalama uzunluğu ile nesib bölümünün beyitinin uzunluğunda XIV. ve XV.

yüzyıllara göre artış görülür.  İlk dönem kasidelerine oranla, XVI. yüzyılda yer

alan örneklerde kasidenin klasik şekline ulaştığı söylenebilir.   Başlangıç

dönemi kasidelerinde, daha öncede belirtildiği gibi, girizgâh, methiye, fahriye

tegazzül gibi bölümlerden oluşan klasik kaside nazım şeklini bütünüyle

bulmak oldukça güçtür.  Bu nedenden dolayı özellikle Ahmedî, Kemal Ümmî

gibi şairlerin divanlarında yer alan bahariyye örneklerinin büyük
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çoğunluğunda bahariyeleri belirli bir türün içerisine yerleştirmek ve kasidenin

diğer bölümlerini bütünüyle görmek mümkün değildir.   XVI. yüzyıla

gelindiğinde incelenen bahariyye örneklerinde nesibin ve diğer bölümlerin

daha belirginleştiği ve klasik şeklini aldığı görülmektedir.  Bu noktada,  XVI.

yüzyılda bahariyyelerin içerik ve yapısal olarak gelişim gösterdiği açıkça

söylenebilir.

      2. Bahariyyelerin İçerik Özelikleri ve Baharla İlgili Kullanılan

         Benzetmeler

Baharın gelişinin yeryüzünde meydana getirdiği değişim, şairlerin

ürettikleri mecazî temsiller dolayımında bahariyyelerde ifade edilir.  Şair, dış

dünyadaki objelere kendi hayal gücünün perspektifi doğrultusunda yaklaşmış

ve tabiattaki görüngülerden hareketle tasavvurunda oluşan izlenimi dile

getirmiştir.  Tabiattaki objeler üzerinde ayrıntıyla durmuş; her bir ayrıntıda

farklı bir dünya yakalamıştır.

Bahariyyelerde kullanılan mecazî temsiller arasında en sık karşımıza

çıkan mevsim adı olarak “bahar”ın kendisine ilişkin olanlardır.  Osmanlı şiirine

konu olan bahar, üstünlük ya da güzellik vasıflarına sahip kişilere

benzetilerek tasvir edilmiş ve genellikle yeşillikler üzerinde tahtını kurmuş

olan bir “padişah”a veya “şah”a teşbih edilmiştir.  Bu nedenle bahar için

genellikle şâh-ı bahar, sultân-ı bahar gibi sıfatlar kullanılmıştır.  Bunun

dışında, bahara ilişkin yapılan diğer bir simgesel atıf da “gelin” benzetmesidir.

Yeşillikleriyle ve rengarenk açan çiçekleriyle bahar âdeta bir gelin gibidir.

Yine ‘arûs-i bahâr oldı nâz ile peydâ

Gülâb u müşk ile kıldı cihânı anber-sâ  (Amrî 17)
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(Yine bahar gelini naz ile ortaya çıktı; gül suyu ve misk ile dünyayı güzel

kokulularla doldurdu)

Bahar, güzelliklerle donatılmış bir geline benzetildiği gibi, “alımlı bir sevgili” ye

de benzetilir.  Kış, yaşlı bir insan gibidir, fakat bahar, yeni yetişmekte olan

güzel bir sevgili kadar ilgi çekicidir.

Gel temâşâ kıl acûz-i dehri gör ey nev-cüvân

Zeyn olup bir nâzenîn mahbûba dönmişdür hemân (Hayretî 46)

(Ey, delikanlı! Gel dünyanın kocakarısının süslenerek, cilveli,nasıl hoş bir

sevgiliye dönmüş olduğunu gör)

Baharın gelişiyle birlikte her yer çiçeklerle süslenmiş, sular lezzetli,

hava hoş kokulu olmuş, etrafa zevk ve sefa yayılmış, yeryüzü âdeta cennete

benzemiştir.  Bahariyyelerde baharın güzellikleri dolayımında sıkça kullanılan

benzetme “cennet” dir.  Şairlere göre, bahar mevsiminde yeniden canlanan

ve yeşillenen tabiat, cenneti bile kıskandıracak güzelliktedir.

Cihân cennet olup durur ser-â-ser ger inanmazıñ

Gözün nergis gibi aç gör ki güldür hûr u gılmanı  (Dehhani 27)

(Dünya baştan başa cennet gibi olmuştur, eğer inanmazsan gözünü nergis

gibi aç ve hurî ve gılmanın gül olduğunu gör)

Arzı behişte benzeten Ürd-i behişt midir

Ârâm-i dil midir bu yahut ravza-i İrem  (Şeyhi 55)

(Dünyayı cennete benzeten Nisan ayı mıdır? Gönül rahatlığı mıdır bu yoksa

cennet bahçesi mi?)

Baharın güzellikleri, cennet ile karşılaştırılır ve akan ırmakların cennetin suyu

kadar tatlı, ağaçların ve çiçeklerin cennetinki gibi güzel olduğu söylenir.

Cennet-i ‘Adn oldı gül-zâr âb-i kevser cûy-bâr

Ebr lülü’-yi ‘Aden saçdı vü yil müşg-i Hıtâ   (Ahmedî 22)

(Gül bahçesi Adn cenneti, ırmaklar Kevser suyu oldu; bulutlar Aden ülkesinin

incisini, rüzgar da Çin miskini saçdı)

Bahar mevsimindeki görüngülerin çeşitliliği ve güzelliği, “gizli bir hazine”

olarak düşünülür.  Bu, toprağın altında gömülü olan bir hazinedir ve içi,
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zümrüt, inci, yakut gibi değerli taşlarla doludur.  Gizli hazinenin sahibi

Tanrıdır ve O’nun hazinesiyle bu yeryüzü cennet kadar güzel ve değerli

olmaktadır.

Zeyn oldı dürlü reng ile ferş-i zümürrüdîn

Saçıldı âleme yine gencîne-i Hudâ   (Bursalı Rahmi Çelebi 275)

(Zümrüt gibi yeşil olan yeryüzü, çeşitli renklerle süslendi; dünyaya yine

Tanrı’nın hazinesi saçıldı)

Tabiattaki görüngülerin her biri bu hazinenin birer parçasıdır.  Şebnem inciye,

çiçekler değerli taşlara, çimen zümrüde vs. benzetilmiştir.  Kış boyunca

toprağın altında kalan bitkiler, baharın gelişiyle birlikte canlanıp, yeryüzünü

güzelleştirmiştir. Tıpkı yerin altında gizli olan hazinenin keşfedilmesi gibi,

birer mücevhere benzeyen çiçeklerler ve bitkiler de bu dünyaya

saçılmışlardır.

Bahar mevsiminde, tabiatta üzerinde en çok benzetme yapılan

unsurlardan biri de çiçeklerdir.  Genel olarak çiçeklerden bahsedilmekle

birlikte gül, sünbül, sûsen, nergis, lale gibi farklı türden çiçek betimlemeleri de

yapılmaktadır.  Tümel olarak ifade edilen çiçekler genellikle yıldıza, askere ya

da çocuğa benzetilir.  Bahariyyelerde yeryüzü ile gökyüzü arasında ilişki

kurulmuş ve çoğu kez her biri bir diğerinin yansıması olarak algılanmıştır.

Yeryüzünün aksi gökyüzüne vurmuş ve yerdeki çiçekler âdeta birer yıldız

olmuştur.

Yiridür rûy-i zemîne çarhı teşbih eylesem

Gül kamer lâle şafakdur her şükûfe bir peren  (Zâtî 61)

(Yeryüzünü gökyüzüne benzetsem yeridir; gül ay, lale şafak ve her çiçek

Ülker yıldızıdır)

Dürlü şükûfe şöyle tonatdı çemen yüzin

Cümle nücûmı yire döşedi sanur gören  (Hayretî 59)
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(Türlü çiçekler çimenliği şöyle donattı ki, bunu gören sanki bütün yıldızları

yere döşedi zanneder)

Çiçeklerle ilgili kullanılan diğer bir benzetme de “çocuk”tur.  Çiçekler,

kimi zaman uykusundan uyanan, kimi zaman dadısı tarafından beslenen ve

kim zaman da beşikte sallanan bir çocuk olarak tasavvur edilmiştir.  Bulutlar

ya da rüzgar dadı olarak düşünülmüş ve yağan yağmur da çiçekleri besleyen

süte benzetilmiştir.

Tıfl-i çemenin bitdi izârında hat-i sebz

Süd verir iken dâye-i ebr-i çemen-ârâ  (Ahmed Paşa )

(Çimenliği süsleyen bulut dadısı süt verirken, çemen çocuklarının yanağında

yeşillikler bitti)

Mehd içinde tıfla benzer nâ-şükûfte goncalar

Kim salar kehvâresini nitekim mâder nesim (Mesîhî 49)

(Açılmamış goncalar beşik içindeki çocuğa benzer; bahar rüzgarı tıpkı anne

gibi beşiğini sallar)

Baharda açan çiçeklere ilişkin kurulan bu benzetmelerin dışında sıkça

karşımıza çıkan diğer bir unsur da “asker” benzetmesidir.  Kış mevsimiyle

yaptığı savaştan galip çıkan bahar, çiçek askerlerinden oluşan ordusuyla

dünyaya tazelik, barış ve refah getirir.  Bahariyyelerde, çiçekler savaşan

askerlere, ağaçlar çadıra ve çimenlik de ordugâha benzetilmektedir.1

Mevsim-i gülde yine ‘arz eyledi leşker çemen

Kişver-i rûy-i zemîni tutdı ser-tâ-ser çemen  (İshak Çelebi 51)

(Gül mevsiminde yine çemen asker arz eyledi; çemen, ülkenin zeminini

baştan başa tuttu )

Bahar tasvirlerinde genel olarak çiçekler üzerinde üretilen bu mecazî

temsillerin yanı sıra özel çiçek türlerine yönelik benzetmeler de yer alır.

Çiçekler, her bir şairin tasavvurunda çok sayıda değişik unsurlara teşbih

                                                
1 Asker ve çiçek dolayımında kurulan bu benzetmeler, ikinci bölümde ayrıntılı olarak

işlenecektir.
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edilmiştir.  Örneğin gül, bahçenin sultanı, çiçeklerin başı ve komutanı olarak

düşünülmüştür.  Çoğu kez güzel yüzlü bir sevgiliye, parlak bir aynaya, parıl

parıl yanan bir kandile, kırmızı kaftan giyen halifeye ve bunun gibi birçok

unsura benzetilmiştir.

Halîfe gibi geyüb gül katîfe-i hamrâ

Kuruldı bâġa mücevher erîke-i hadrâ (Gelibolulu Mustafa ‘Ali 35)

(Gül, halife gibi kırmızı kadife giyip bağa mücevherli yeşil taht kuruldu)

Gül, ayrıca bülbülle olan aşkıyla da sıkça anılır.  Bahar mevsiminde gülün

açmasıyla birlikte bülbülün feryad ve figânı da başlamakta ve gül dikenleriyle

ona acı çektirmektedir.  Gül kırmızı rengini, dikenleriyle gövdesini kanattığı

bülbülün kanından almıştır.  Güle ilişkin kurulan bu benzetmelerin dışında

sûsen, lâle, nergis gibi çiçekler için de farklı mecazî temsiller kullanılır.

Nergis, içki mahmuru olan bir kişiye ya da baygın gözlere; benefşe, kıvrım

kıvrım olan saça, hintli birinin yüzündeki bene; sûsen kılıca; lâle, mercan bir

kaseye ya da şarap dolu bir kadehe; erguvan yakuta vs. benzetilir.

Bahariyyelerde, tabiattaki görüngülere ilişkin yapılan tasvirler arasında

“bulut”, “yağmur” ve “rüzgar” üzerinde de ayrıntılı benzetmeler kullanılır.

Bulutlar, yukarıda da söylendiği gibi, genellikle dadıya, yağan yağmurlar ise

inciye teşbih edilir.

Döküldi dâmen-i kûha le’âli-i nîsân

Sadef gibi yine pür-gevher oldı pîrâmen (Hakanî Mehmed Bey 88)

(Dağın eteğine nisan incileri  döküldü; her taraf yine sadef gibi inci dolu oldu)

Yağmur için kullanılan diğer benzetmeler arasında gülsuyu, süt, ok, âb-ı

hayat vs. de bulunmaktadır.  Yağmur damlaları bazen de toprağın altındaki

bitkileri yeryüzüne çekip çıkaran bir ip olarak düşünülmüştür.         

Zindân-i hâkden bu nebâtatı çekmege

Bârânı rismân ider eltâf-i Kirdiğâr (Necâtî 34)
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(Tanrı’nın lütufları, toprak zindanından bitkileri çıkarmak için yağmuru iplik

yapar)

Bahariyyelerde, bâd-ı sabâ, nesim-i bâd, enfâs-ı sabâ, bâd-ı bahâr gibi

çeşitli tamlamalarla birlikte kullanılan rüzgâr, bahar mevsiminde yaydığı

ferahlık, tazelik ve güzel kokular ile kendisinden en çok söz edilen unsurlar

arasındadır.  Bahar rüzgarı çoğunlukla, nefesiyle ölüleri dirilttiğine inanılan

İsa’ya benzetilmiştir.

Yine enfâs-i nesîm oldı çemenden güzerân

Hızr olup virdi nebâtâta Mesîhâ gibi cân  (Cinâni 6)

(Çemenden geçen yine rüzgarın nefesi oldu; Hızr olup İsa gibi bitkilere can

verdi)

İsa gibi can bağışlayıcı olan rüzgar aynı zamanda Cebrail ya da İsrafil’in sûr

borusu olarak da düşünülmüş; bazı örneklerde ise hizmetçiye, yükü çiçek

olan kervancıya, mûsikâra vs. teşbih edilmiştir.

Bahar tasvirlerinde üzerinde mecazî temsillerin kurulduğu unsurlardan

bir diğeri de “gül bahçesi” ya da “çemenlik”tir.  Çeşitli çiçeklerle donatılmış

olan çemenlik, yaydığı güzel kokularla attar dükkanına veya çiçeklerin

satıldığı çarşıya benzer.  Çemen ya da gül bahçesi çoğu kez içerisinde bahar

çocuklarının yani çiçeklerin oynadığı bir bayram yeri olarak algılanır.

Îd-gâh oldı çemenler goncalar etfâl-i ‘ıd

Salınup bâd ile gül dûlâba bindi cûybâr  (Nev’i 50)

(Çemenler bayram yeri, goncalar ise bayram çocuğu oldu; gül, rüzgar ile

sallanıp akarsu dolaba bindi )

Bunun dışında çemenliğin en çok benzetildiği örnekler arasında

“deniz” gelir.  Çiçekler, denizin içindeki inci kabuğu, çiçeklerin üzerindeki çiğ

taneleri inci ve rüzgar da kaptan olarak tasavvur edilir.  Gül bahçesi de bazen

pazaryerine ya da çarşıya benzetilmekle birlikte daha çok inciden küpe takan

güzel bir kadın, renkli atlastan bir kumaş, hazine, cami’, cennet  vs. olarak
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algılanmıştır.  Ayrıca, gül bahçesi ve sevgili arasındaki ilişki de üzerinde en

çok durulan konulardan biridir.  Şaire göre, baharda gül bahçesinde sevgili

olmadan hiçbir şeyin anlamı ve önemi yoktur.  Şair, içinde sevgilinin

gezinmediği gül bahçesinin cehennemden farkı olmadığını söyler.

Yârsuz gülşen olur ‘âşıka gûyâ dûzâh

Bâġ olur ‘âşıka yâr ile olıcak taġlar (Hâletî Gülşenî 44)

 (Sevgili olmadan gül bahçesi aşığa cehennem gibidir; sevgili ile birlikte

olunca dağlar aşığa bağ olur)

Bahariyyelerde, tabiata ilişkin kurulan bu mecazî temsillerin sayısı ve

türü oldukça fazladır.  Burada en yaygın ve genel olarak kullanılan

benzetmelere ve simgesel atıflara yer verildi.  Şairler, Osmanlı şiirinin belirli

mazmunlarını kullanmakla birlikte değişik ve orijinal imajlarda üretmişlerdir.

Örneğin, gül bahçesindeki gül, kanlar içinde yatan bir şehide ve çiğ tanesi de

şehidin üzerindeki nura teşbih edilmiştir.  Fakat bu çalışma, bahar

tasvirlerinde kullanılan benzetmelerin tamamını tespit etme ve sınıflandırma

gibi bir amaç taşımadığı için, benzetmeler ve imgeler ayrıntıya girmeden,

yaygın olan kullanım şekilleriyle verildi.

Bahar tasvirlerinde yer alan bu mecazî temsiller ve benzetmeler ayrıca

o dönemin belirli âdet ve inanışlarına da gönderme yapması açısından

önemlidir.  Bahariyyelerde tasvir edilen objeler ya da edimler dolayımında

toplumun belirli inançları ve âdetleri ifade edilmiştir.  Bunlardan birkaçına

burada örnek olarak yer verilebilir.  Örneğin Mesîhî bir beytinde, hava

kabarcıklarını başında legençe taşıyan cariyeye benzetir.

Gül ‘arûsınun önince yüriyüp cûy-i habâb

Başı üstinde legence götürür câriye-vâr (42)

(Su üzerindeki hava kabarcıkları, gül gelinin önünde yürüyerek cariyeler gibi

başı üstünde legen taşırlar)
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Mesîhî’nin bu benzetmesi o dönemde yapılan bir âdete göndermedir.  E.J.

Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi adlı yapıtında, Mesîhî (ö.1512)’den ve

onun şiirlerinden söz ederken bu beyit için “ düğün ve benzeri törenlerde

cariyeler başları üzerinde legence taşırlar” açıklamasını yapar.

Diğer bir örnek olarak Tacizâde Ca’fer Çelebi (ö.1514)’nin bir beyti

gösterilebilir.  Çelebi, günümüzde de devam ettirilen, kurbandan sonra alna

kan sürülmesi âdetinden söz eder.

Îd-ı nevrûz oldı vü alnında tıfl-ı goncanuñ

Şol kızıl beñ kim görinür tâze kurban kanıdır (133)

(Nevrûz bayramı oldu ve gonca çocuğunun alnındaki şu kızıl ben taze kurban

kanı gibi görünür)

Toplumda yapılması âdet haline dönüşmüş olan davranışlar arasında

mektup ya da tomar taşıma yöntemi de bulunmaktadır.  “ Eskiden [...]

mektuplar misk ya da safranla yazılır, tomar halinde bükülüp gümüş bir kılıf

içine konarak boyuna asılır ya da pazuya bağlanarak  gideceği yere

götürülürdü (İpekten, Bâkî 92)”.  İpekten’in hakkında bilgi verdiği bu âdet,

Bâkî’nin bir beytinde şöyle dile getirilir.

Zanbakun goncesidür bâğa gümüş bâzûbend

Za’ ferân ile yazılmış ana hatt-i tûmâr (41)

(Zanbak çiçeğinin goncası bağa gümüşten bir pazubenttir. Tomarının içindeki

yazı safranla yazılmıştır)

          Yukarıda verdiğimiz bu örnekler dışında, esirlerin boyunda zincirlerle

dolaştırılıp satılması, geline değerli taşlarla ya da paralarla saçı saçılması ve

para karşılığında güzellerin elde edilmesi gibi toplumda yaşayan çeşitli âdet

ve inanışlar da bahariyyelerde kullanılan benzetmeler aracılığıyla ifade

edilmiştir.
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          Görüldüğü üzere bahariyyelerde şair, tabiattan edindiği

duyumsamaları, kendi zihninde oluşturduğu tasavvur ile birleştirmekte ve

bunun üzerine temellenen imgeler üretmektedir.   Bu imgeler, kişisel olanın

dünyasını imlemekle birlikte toplumsal hayata ilişkin göndermeleri de

içermektedir.  Baharın gelişi dolayısıyla yapılan tasvirlerin, şairin imgelem

dünyasını açığa vuran oldukça zengin imgeler içerdiği söylenebilir.   

     C. Arap, İran ve Türk Edebiyatı Geleneği İçinde Bahariyye

İnsanla tabiat arasındaki ilişki, her dönemde, her toplumda farklılıklar

göstermiştir.  Tabiatın ve insanın, birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen

konumları sürekli değişime uğramış; insanın tabiata karşı müdahalesi

arttıkça tabiat edilgen bir nesneye dönüşmüş ya da etken konumda olduğu

süreçte insanın kültür edimlerinin şekillenmesinde etkili olmuştur.

Tabiatın insanın yaşamı ve kültür hayatı üzerindeki etkisi, giriş

bölümünde de belirtildiği üzere, birçok alanda olduğu gibi yazınsal yapıtlarda

da kendisini gösterir.  Farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda yaşamış olan

insanların tabiatla kurdukları ilişki, yazınsal yapıtlarda bazen doğrudan bazen

de kurmaca dünyanın içerisinde dile getirilir.  Tabiatta meydana gelen

değişimlerin, mevsimlerin, insan psikolojisi üzerindeki etkisini ve toplumda

bıraktığı izleri bu yapıtlarda görmek mümkündür.

Osmanlı toplumunda insanla tabiat arasındaki ilişki, bahariyyelerde yer

alan bahar tasvirleri dolayımında açıkça dile getirilir.  Baharın gelişinin insan

ve toplum hayatında meydana getirdiği değişim, kaside girişlerinde yapılan

bahar ve tabiat tasvirleri aracılığıyla yansıtılmıştır.  Bu nedenle bahariyyeler,
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insanın tabiatla olan ilişkisini ve Osmanlı kültür hayatında tabiatın etkisini

göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 

Kaside girişlerinde çeşitli olayların ya da mevsimlerin tasvirinin

yapılması, Arap ve İran edebiyatından beri süregelen bir özelliktir.  Tabiatın

bir tema olarak şiirde işlenmesi ve çeşitli yönleriyle betimlenmesi  Arap

edebiyatından itibaren farklılıklar göstermiş; İran ve Osmanlı'da değişime

uğramıştır.

Arap şiirindeki tabiat tasvirleri konusunda geniş bir bilgi bulunmamakla

beraber kaynaklarda belirtildiği üzere, cahilliye dönemine ait şiirlerde,

toplumun içinde yaşadığı coğrafya sebebiyle çöle ait tasvirler yapılmıştır.

Göçebe toplumun içinde yaşayan şair, sevgilisinin bir süre konakladığı ve

daha sonra terk ettiği çöl ortamını, hüzünlü bir eda ile tasvir etmiştir.

Kasidelerin başlangıcında yapılan bu tasvirlerin özellikleri konusunda Nihat

Çetin şu bilgiyi verir.

Tasvir de kasîdeye bağlı olup, eskiden beri mevcuttu.  Tasvirî

parçalar arasında tabiat, çöle mahsus av hayvanları, bedevî

hayatında mühim yeri olan deve vs’ nin, çoğu defa zengin ve

güç bir lügat malzemesiyle yapılmış en ince teferruâta kadar

inen tasvirler vardır.  Bunlarda bugün gerçek şiirin zevkini

bulmak zordur.  Bununla beraber, bazen, hareket hâlindeki

tabiat ve hayat levhalarının pek canlı ifâdelerine de rastlanır.

(90)

Arap şiirinin başlangıç dönemlerinde, çöl hayatı dolayımında çeşitli

tasvirlerin yapıldığı ve bunların coğrafyanın şartları nedeniyle çok yoğun ve

ayrıntılı tasvirler olmadığını söylemek mümkündür.  Çünkü, göçebe kabileler
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halinde yaşayan çöl insanı ile yerleşik düzen içerisinde farklı coğrafyada

bulunan insanın tabiatı algılayışı ve tasvir edişi arasında farklılıklar söz

konusudur.  Çöldeki bir şairin betimlemelerine konu olabilecek görüngülerin

sayısı ve çeşitliliği, güllerin, nergislerin, servilerin bulunduğu ortamda

yaşayan bir şaire göre sınırlı olacaktır.

Arap toplumunda meydana gelen kültürel ve toplumsal değişimler

edebiyata da yansımıştır.   İslamiyetin etkisi, yerleşik kültürlerle tanışma ve

yeni bir yaşam tarzını benimseme gibi toplumda yaşanan çeşitli değişimler,

şiirin içeriği üzerinde etkili olmuştur.

[G]öçebe Araplar Müslümanlığın itici gücüyle kıtalara yayılıp

yeni kavimler ve yeni medeniyetlerle temasa gelerek yerleşik

hayata geçtikten sonra hayatlarındaki ve zihinlerindeki büyük

değişiklikler kasidelere de yansıdı.  Abbasiler devrinde VIII.

yüzyılın sonlarına doğru yazılmış olan kasidelerde muhteva

değişikliği yerleşik medeniyetin bütün özelliklerini taşımaktadır.

Nesib kısmında şarap zevki ve beden hazları tasvir ediliyordu,

çöl tasvirlerinin yerini bağ bahçe tasvirleri almıştı.  (Çavuşoğlu

18)

Mehmed Çavuşoğlu’nun, “Kaside” başlığını taşıyan makalesinde

belirttiği üzere, kasidenin içeriğinin değişmesi ve bir nazım türü olarak önem

kazanması İran edebiyatında olmuştur.  İran’ın süslü, cenneti andıracak

güzellikteki bahçeleri, kasidelerde zengin tabiat tasvirleri dolayımında dile

getirilmiştir.  Arap şiirinden farklı olarak çok geniş ve canlı tasvirler yapılmış;

bu tasvirlerin yer aldığı şiirler, konularına göre bir takım terimlerle

adlandırılmıştır.  Örneğin, bahar mevsiminde dış dünyanın, bahçelerin
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tasvirinin yapıldığı şiirlere “ der vasf-ı bahar” ya da “bahariyye”; sonbaharda

tabiatın görünümünü anlatan şiirlere “der vasf-ı hazan” veya ”hazaniyye”

denilmiştir.

İran edebiyatında, baharın ve bahçelerin güzelliğini anlatan şiirler için

özel ifadelerin kullanılması ve bu konuda ayrıntılı, canlı tasvirlerin yapılması

tabiat- toplum arasındaki ilişkiyi yansıtması açısından önemlidir.  İran ‘da

bahar ve sonbahar mevsiminde festivaller düzenlenerek, bu zamanlarda

şiirlerin sunulması geleneğinin varolduğu bilinmektedir.  Julie Scott

Meisami’nin Medieval Persian Court Poetry adlı eserinde, İran şairlerinin

Mihrigân adı verilen sonbahar festivalleri ile Nevrûz bayramında hükümdara

sunmak üzere yılda bir kez şiirler yazdıkları söylenir.  Yılın bu zamanlarında

şiirlerin yazılması ve festivallerin toplumda yoğun bir ilgiyle kutlanması, İran

kültüründe baharın önemli bir yer tuttuğuna işaret eder.

İran kültüründe bahara ve onun dolayımında bağ, bahçe gibi dış

mekânlara verilen önem, kasidelerin başlangıç kısımlarında yapılan

tasvirlerde dile getirilmiştir.  İran edebiyatı üzerine birçok çalışması bulunan

Julie Scott Meisami, “Allegorical Gardens In The Persian Poetic Tradition:

Nezami, Rumi, Hafez” adlı makalesinde, bahçelerin İran kültüründeki yerine

değinir ve şiirde yer alan bu bahçelerin mecazî temsilleri üzerinde durur.

Meisami’nin belirttiği üzere, tabiat ve bahçe tasvirleri İran şiirinin en belirgin

özelliğidir.

Ortaçağ İran şiirinin belirgin bir özelliği, her şiir türünün içine

sızmış olan, özellikle de bahçe ile ilgili betimlemelerdir.

Kasidelerin betimlemeli başlangıç kısımlarında sarayın bahçe

ve parklarından bahsedilir; aşk hikayelerinin geçtiği lüks
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bahçelerden, mistik yazılardaki bahçelerden, gülle bülbülün

buluşma yeri olan çiçekli bahçelerden kısacası İran kültürü için

önemli olan tüm bahçelerden bahsedilir.  (229)

İran şiirindeki tabiat tasvirlerinin önemli bir yönü,  bahçelerin simgesel

anlatımıdır.  Bahçenin en çok karşılaşılan simgesel kullanımı “cennet”dir.

Bahçeyi oluşturan unsurların her biri, cennete ait güzelliklerin yansıması

olarak algılanmıştır.

Meisami’ye göre şair, bahçeler vasıtasıyla kafasındaki ideal dünyayı

anlatırken tabiatla olan ilgisini de ifade etmeye çalışır.  Bahçe, tabiata ait

güzelliklerin insan eliyle dizayn edildiği ve insanların hoş vakit geçirerek

eğlendikleri bir mekândır.  Akan sular, yeryüzünün güzelliğini yansıtan

değişik türden ağaçlar, çiçekler, çimler, tatlı bir serinlik veren rüzgar bahçe

dolayımında tasvirleri yapılan unsurlardır.  Bu güzellikler içinde dünyevi ve

dini arzular bir araya gelerek belirli bir harmoni oluştururlar.

Julie Scott Meisami’nin verdiği bilgilere göre alegorik bahçeler, 11. ve

12. yüzyıllardaki İran mistik yazılarında ortaya çıkmıştır.  Ortaçağ İran

edebiyatında ise şiirsel bahçeler, önemli ve birleştirici bir özelliğe sahip olan

aşkın cennetlerdir.  İster hükümdar bahçesi, isterse mistik ya da fantezi

bahçeler olsun hepsinin ortak özelliği aşka tanıklık etmeleridir.

İran edebiyatının ilk dönemlerinde de bahar tasvirlerinin, bahçe

tasvirleri ile birlikte mecazî temsiller kullanılarak yapıldığı görülmektedir.

Meisami’nin “Poetic Microcosms: The Persian Qasida To The End Of The

Twelfth Century” adlı bir başka makalesinde, erken dönem İran şairlerinden

Rudekî (ö.941), Unsurî (ö.1040), Ferruhî (1037-38), Nâsir-i Husrev (ö.1061)

gibi şairlerin tabiatı algılayışları ve bu konuda yaptıkları tasvirler ele alınır.
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Makalede anlatıldığı üzere Rudekî, bahar şiirlerinde bahçeyi hayatla birlikte

varolan coşkulu bir avlu olan tanımlamıştır.  Rudekî için bahar, dünyayı

süsleyerek güzelleştiren ve insanlara keyif veren bir mevsimdir.

Taze bahar geldi hoş kokularla ve renklerle

Binlerce neşeli keyiflerle ve değişik süslemelerle (Rudekî)2

Rudekî baharı genç delikanlıya benzetir; kış ise yaşlı bir adam gibidir.

Baharın gelişiyle yaşlı adam yeniden gençleşecek ve  böylece dünya zindelik

kazanacaktır.  Unsurî’ye göre, İran’da Nevrûz ve Mihrigân festivallerinin

kutlanmasına karşın bahar geçiciliği, ömrün kısalığını ifade eder; asıl kalıcı

ve güzel olan hükümdarın büyüklüğüdür.

Gerçek bahar hükümdara, Fars  kralına methiyedir

Şairin yeteneğinin ve ilhamının bir bahçeye dönüştüğü (Unsurî)

Unsurî’de olduğu gibi Ferruhî için de baharın güzellikleri ve bahçe,

hükümdarın hayat veren güçlerinin ödüllendirildiği canlı bir şahididir;

hükümdarın büyüklüğünü aksettirir.  Aynı zamanda bahçe, belirli bir

değişimin göstergesi olarak algılanmıştır.  İlkbaharın yerini sonbaharın alması

hükümdarın yerine başka bir hükümdar geçmesine benzetilmiştir.  Görüldüğü

üzere İran şiirinde, bahar ile hükümdar arasında bir ilişki kurulmuş ve bu ilişki

mecazî temsillerle ifade edilmiştir.

Meisami, İran kasidesindeki uzun nesiblerde, kış ile bahar arasındaki

zıtlıktan bahsedildiğini söyler.  Nevrûz, bir hükümdar gibi kişileştirilmiş, kış

onun bir yeri işgal etme şansını elinden almaya çalışan bir düşmana

benzetilmiştir.  Kuzey rüzgarı, hükümdarı şikayet eden bir casus, çiçekler ise

nevrûz ordusunun askerleri olarak düşünülmüştür.

                                                
2 İran şiirine ilişkin bu bölümde örnek olarak verilen beyitler, doğrudan Farsça asıllarından
değil, Julie Scott Meisami’nin İngilizce çevirilerinden Türkçe’ye aktarılmıştır.
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           Kışın ordularına karşı meşhur Nevrûz

Bir saldırı başlatmaya ve savaşmaya karar verir

İran şairlerinden Nizâmî’nin şiirlerinde bahçe, sembolik aksiyonlar için

bir sahne ve aynı zamanda tabiata ilişkin alegorik betimlemelerin zengin

kaynağı olarak görülür.  Bahçe, sayısız çiçeklerin, meyvelerin yer aldığı,

hükümdarın içinde gezdiği ve ağaçların gölgesi altında dinlendiği bir mekân

olarak betimlenir.  Meisami’nin verdiği bilgiye göre, Nizâmî (ö.1214)’nin

kasidelerinde çöl ile bahçe kontrast halindedir.  Bahçe meyvelerle ve

çiçeklerle dolu olmasına karşın çöl kuraktır ve başıboş gezginciye terk

edilmiş bir bölgedir.  Baharın güzelliklerinin yaşandığı mekân olarak bahçe,

çölle karşılaştırılarak güzel yönleriyle tasvir edilmiştir.

Meisami’nin çalışmalarından elde ettiğimiz bilgilere göre, İran şiirindeki

bahar tasvirlerinde çoğunlukla ordu, cennet ve hükümdar dolayımında

mecazî temsiller üretilmiştir.  Baharın dünyayı yenileyişiyle, hükümdarın

hayat veren gücü arasında ilişki kurulmuş; yeryüzünün güzelliğinin nedeni

baharın ordularının zaferine bağlanmıştır.  Bulutlar ve çiçekler kişileştirilmiş;

bülbüller methiye söyleyen şairlere benzetilmiştir.  Çimenliğin ya da

bahçesinin ortasında yer alan gül, hükümdar olarak düşünülmüş; nasıl ki

hükümdar saray için, âşık sevdiği için önemli bir husus ise, dünya bahçesinin

en önemli öğesi de güldür.  Çiçeklerin sultanı olan gülün geçiciliği, her zaman

taze kalmaması ile hükümdarın da daima baki olamayacağı arasında

paralellik kurulmuştur.

 İran şiirindeki bahariyyeler, şairin görünenin doğasına ve sanatın

yaratıcı özelliğine tanıklık ettiğini gösterir.  Julie Scott Meisami’ye göre, İran

kasidesi, bahçe, saray ya da insan bedeni gibi şiirsel küçük bir dünyadır.  Bu

dünya, büyük olanı kapsayan küçük bir evrendir.
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Baharı konu alan şiirler, Osmanlı şairleri tarafından da yazılmış ve bu

şiirlere İran’da olduğu gibi bahariyye adı verilmiştir.  İran’da şairlerin, baharın

ve nevrûzun gelişini kutlamak amacıyla, yılın bu zamanlarında kaside

sunmaları geleneği, Osmanlı’da da devam ettirilmiştir.  Bahar mevsimi,

Osmanlı insanı ve şairi için, İran’daki gibi büyük bir öneme sahipti.

  Arap şiirinden itibaren kasidelere konu olan tabiat tasvirleri,  İran

edebiyatında görüldüğü şekliyle, Osmanlı şiirinde de aynı zenginlik ve

canlılıkla işlenmiştir.

Araplar, bu bölümde aşk duygularıyla birlikte çöl hayâtını

söyler; çöl, vâha, at, deve, ve savaş tasvirleri yaparlardı.

İranlılar ve Türkler ise aynı bölüme kendi tabiî ve sosyal

coğrafyalarının özelliklerini işlediler.  Kasîdelere bahar, hazan,

kış gibi mevsim tasvirleriyle ve tabîatın mevsim mevsim değişen

güzelliklerini belirten bölümlerle başladılar.  Nesîb ve teşbîblere,

önce İran’ın kırmızı çiçeklerle süslü baharıyla muhteşem İran

hazanlarının güzellikleri işlendi; bahçe, saray, şehir, av ve

savaş tasvirleri gibi Arap ülkesine nisbetle çok çeşitli iklim ve

medeniyet eserlerinin tasvirleri yapıldı.  Kasîdeye başlayış, bu

ülkelerde alabildiğine zengin ve değişik mevzûlar buldu.

(Banarlı 187)

Osmanlı kasidelerinin başlangıç kısımlarında yapılan bahar tasvirleri

ve kullanılan metaforlar, İran şiirdekilerle büyük benzerlik gösterir.  XVI.

yüzyılın sonuna kadar yazılmış olan bahariyyeler incelediğinde, şairin tabiata

yaklaşımında ve şiirlerinde yer alan benzetme kalıpları ile mecazî temsillerde

İran edebiyatının etkisi açıkça görülmektedir.  Osmanlı şairi de bahara ilişkin
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kurduğu metaforik dünyaya öncelikle sevgiliyi ve/ ya da hükümdarı yerleştirir.

Bahar mevsimi, İran şirinde olduğu gibi, aşkın özel dünyasına ve hükümdarın

büyüklüğüne, yüceliğine tanıklık eder.  Bunun dışında, baharın tabiatta

oluşturduğu görüntü, cenneti andırır güzelliktedir.  Bahar mevsiminde

yeşilliklerle, çiçeklerle süslenmiş olan bahçe, cennetin dünyevi aksi gibidir.

Osmanlı kasidelerinde sıkça kullanılan mecazî temsillerden biri de “ordu”

benzetmesidir.  Gül hükümdar, çiçekler asker, ağaçlar da çadır olarak

düşünülmüş ve baharın unsurları dolayımında bir ordu panaroması çizilmiştir.

Ordu ve hükümdara ilişkin kurulan benzetmeler; kışın ve baharın savaşan iki

hükümdar olarak algılanışı; yeryüzünün cennete benzemesi; baharın gençliği

ve geçiciliği ifade etmesi gibi birçok konuda Osmanlı şairlerinin, İran şiirini

örnek aldıkları söylenebilir.  Fakat, görünürde olan bu benzerlikler, Osmanlı

şiirinin İran’ın birebir taklidi olduğu anlamına gelmemelidir.  Her şeyden önce

şiir, içinde üretildiği toplumdan kopuk değildir ve şairin imgelem dünyasının

şekillenmesinde toplumun da etkisi vardır.  Osmanlı toplumunda yaşayan

şairin şiiriyle, İran şairininki arasında yorumlama örüntüsü açısından

farklılıklar bulunabilir.

Osmanlı bahçesi ile İran bahçesi, yüzeyde birbirine çok

benzemektedir-her ikisi de benzer bir mikrokozmik niteliğe

sahiptir- ama bahçeyle yorum getirilen koşullar ve bahçenin

kendisine ilişkin yorum hayli değişik olabilir. (Andrews 190)

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki,  bu çalışmada, İran şiiri ile Osmanlı

şiirini bahariyyeler açısından karşılaştırma gibi bir amaç bulunmamaktadır.

Bahariyyenin diğer doğu edebiyatlarındaki yerine değinilerek, Osmanlı şiiri ile

aralarındaki parallellik ya da değişim görülmek istenmiştir.



33

Sonuç olarak bahariyyeler, şairin fenomenler evreninde edindiği

duyumsamayı, şiirsel imgelere nasıl dönüştürdüğünü ve görüngüleri ideal

olan güzellik anlayışı içinde metaforik çağrışımlarla ne şekilde ifade ettiğini

göstermesi açısından önemlidir.  Osmanlı kasidelerindeki bahar

tasvirlerinden hareketle, tabiatın insanın toplumsal ve bireysel edimleri

üzerindeki etkisi açıkça görülebilir.
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BÖLÜM II

OSMANLI ve BAHAR

      A. Osmanlı Toplumunda Baharın Algılanışı

Osmanlı şiiri, belirli mazmunlar ve klişeler etrafında, ortak bir

malzemenin işlenmesi geleneğine dayanıyordu.  Bu gelenek içinde asıl

önemli olan, bu malzemeyi nasıl kullandığınız ve kendi sanatçı kişiliğinizden

ne katabildiğinizdi.

Osmanlı şiiri, ayrıntılar üzerine temellenen bir yapıya sahipti.  Şair için

yaratıcı olmak, öncelikle eldeki malzemeyi en ince ayrıntısına kadar işlemeyi

ve kimsenin göremediğini görmek için bu malzemeye ayrıntıyla bakmayı

gerektiriyordu.  Ancak ayrıntıları yakalayabilen şair hüner sahibi olabiliyor ve

orijinal yaklaşımlar üretebiliyordu.   Bu yaklaşımın en güzel örnekleri

bahariyyelerde karşımıza çıkmaktadır.  Övgü amaçlı yazılan kasidelerin

girişlerinde yer alan bahar tasvirleri, şairin ortak malzemeden hareketle

tabiata nasıl ayrıntılı bir gözle baktığını göstermesi açısından önemlidir.  İlk

bakışta geleneğin dayattığı şekilde, belirli mazmunların ve klişelerin etrafında

anlatılan bir tabiatla karşı karşıya kalıyor izlenimine kapılabiliriz.  Bu tasvirler,

ilk anda oldukça abartılı, süslemeci üslûba dayalı, klişelerle üretilmiş bir

yaklaşımın ürünleri olarak algılanabilir ve dolayısıyla gerçek tabiatın çok

dışında kaldığı söylenebilir.   Burada vurgulanmak istenen düşünce, Osmanlı
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şiirinin ve onun dolayımında tabiat anlayışının yorumlanabilmesi için önemli

olanın, görünende söylenenlerle yetinmemek gerektiğidir.  Yüzeyde görünen

abartı, şiirin üzerine sürülen bir sır gibidir.  Önemli olan sırrı kaldırıp altındaki

görebilmekti.  Bu gelenek, görünenin altındaki görünmeyene ulaşabilmenizi

ister sizden.

Divan şiirinin yaşamdan kopuk olduğunu öne sürenler,

kuşkusuz, yazın’la yaşam arasında dolayımsız bir bağlantı var

sayıyorlar.  Gene sormalı: acaba bu bağlantıların dolayımlı

olabileceğini düşündüler mi? Belki sorunu bu düzlemde alırsak

divan şiirinin gerçek yaşamla bağlantılarını yüzeyde değil, ama

derin yapıda ortaya koyabiliriz.

 (Yavuz 261)

Görünenlerin dünyasından sıyrılıp görünmeyenlerin dünyasına

ulaştığımızda, “Osmanlı toplumu baharı nasıl algılıyor ve bahar o günün

insanı için neyi ifade ediyor?” sorusunun yanıtına kolaylıkla ulaşabiliyoruz.

Bahar, Osmanlı için mutlu olmanın, yaşamdan haz almanın önemli

kaynaklarından biriydi; yeniden doğuş demekti; yeniden yaşamaktı; yaşama

keyifle yeniden bakabilmekti.

Fasl-i gül irdi gönül zevk u temâşâdur yine

Mevsim-i gül-zâr ü devr-i câm-i sahbâdur yine  (Necâtî 90)

(Gönül, gül mevsimi geldi, yine zevk ve eğlenme zamanıdır; gül bahçesi

mevsimi, kırmızı şarap devridir)

Bahar, Osmanlı toplumunda iki büyük işlevi yerine getiriyordu.  Hem

sosyolojik hem de psikolojik bağlamdaki olumlu etkileriyle, mevsimler

içerisinde en rağbet göreniydi.
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      1. Sosyo-Kültürel Ortamın Hazırlayıcısı Olarak Bahar

Tabiatla insan arasındaki ilişki, sanattan edebiyata, günlük hayattan

kültürel hayata kadar birçok alanda etkisini göstermiştir.  Osmanlı insanı,

tabiattan edindiği duyumsamalarla kendi kültürel dünyasını anlamlandırmıştır.

Osmanlı toplumunda tabiatın, kültürel edimlerin oluşmasında ve

şekillenmesinde önemli bir role sahip olduğu söylenebilir.

Osmanlı kültürel ürünlerinin birçok şekliyle bize gösterdiği gibi

doğa ve kültür birbirine karşı olgular değildir.   Bu bütüncül

yaklaşımda insan, ortam ve çevre içinde kendi evindedir ve

onun kültürü referanslarını sürekli olarak doğadan alacaktır.

İnsanın eseri ve ürünü biçim ve anlam referanslarını,

mükemmel olarak tasarlanmış ve eklemlenmiş doğadan

üretmektedir.  (Erzen 40)

Tabiatta meydana gelen değişimler, Osmanlı insanının kültürel dünyasını ve

edimlerini doğrudan etkilemekteydi.  Her bir mevsimden farklı duyumsamalar

elde ediliyor ve bu duyumsamalar neticesinde farklı dünyalar kuruluyordu.

Dışarıya gitme ve eğlenme kültürünün mevsimi olarak bahar,

Osmanlı’da öncelikle sosyo-kültürel bir ortamın hazırlayıcısıydı.  İnsanların

doğayla iç içe bulunduğu, dost sohbetlerinin yapıldığı, eğlencelerin

düzenlendiği kültürel bir ortamın habercisiydi bu mevsim.  Baharın gelişiyle

birlikte yeryüzünde yaşanan değişim, şairlerin gözünden bahariyyelerde

açıkça dile getirilir.   Baharın gelmesiyle birlikte, yeryüzü şeref bulur, ölü

bitkiler canlanır, her yer cennete benzer, cihâna ferahlık ve safa ulaşır,

yeryüzü türlü çiçekler ile bezenir, meyveler çiçek açar, soğuk ve zulmet gider
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yerine sıcak ve rahat gelir, pınarlar çağlar, köhne dünya bir gelin gibi süslenir,

zengin, fakir herkes mutlu olur.

 Şairin betimlediği bu tabiat manzarası ile özellikle klasik dönemin

kültür hayatında önemli pay sahibi olan bahçeler ve mesire mekânları büyük

bir uyum göstermektedir.  XVI. yüzyılın ünlü tezkirecisi Lâtifî, Risale-i  Evsâf-ı

İstanbul  adlı küçük bir risalesinde, İstanbul’un büyüklüğünden başlayarak

mesire yerlerinin, bahçe ve parklarının güzelliğinden bahseder.  Lâtifî,

bahariyyelerde olduğu gibi, bahar mevsimindeki her bir mesire yerini ve

bahçeyi birer İrem bağına benzetir.  Örneğin Kağıthenin güzelliğini şöyle

anlatır:

İstanbul’un teferrücgâhı, gezinti mahalli olan buranın

gülistanında kuşlarla çiçekler âdetâ işret âlemi yaparlar.  Akar

suları ab-ı revan ve her tarafta firavan olup insan ömrü gibi

geçip gitmede, bahçeleri cennet bahçeleri gibi sayısız ağaç ve

türlü çiçeklerle doludur. Buralarda kadınlı erkekli zevraklara

binip zevk ve safa etmek âdet olmuştur. (22)

Latîfî’den sonra İstanbul’daki dış mekânların güzelliği hakkında bilgi veren

diğer bir kişi de ünlü seyyah Evliya Çelebi’dir.  Çelebi, ünlü eseri

Seyahatnâme’de mesire yerlerinden ve bahçelerden ayrıntıyla söz eder.

Bahariyyelerde anlatılan tabiat tasvirleri ile Çelebi’nin bahsettiği mekânlar da

estetik ve güzellik açısından örtüşür.  Evliya Çelebi’ye göre, Kağıthane,

Beşiktaş, Bülbül Deresi, Kırkserviler gibi birçok mesire ve bahçe, âb-ı

hayattan örnek verir güzelliktedir.  Özellikle ilkbaharda ve tatil günlerinde

bütün delikanlıların, âşık ve ma’şukların, dostların, bahçe ve mesirelerde bir

araya gelerek gam dağıtıp içki içerek eğlendiklerini öğreniyoruz.
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En genel anlamıyla mesireler, gündelik hayatın dışa dönük

yönünü somutlaştıran ve böylece cami, ev, çarşı üçgeni içindeki

kapalı yaşam anlayışını, farklı geleneklere dayalı kültür

biçimleriyle kaynaştıran mekânlardır.  (Işın 48)

Zevk ve eğlence mekânı olarak görülen bahçe ve mesirelerin, baharın

gelmesiyle birlikte halkın dış dünyaya açılma ve rahatlama ihtiyacını

karşıladığı söylenebilir.

Osmanlı’nın gündelik ve sosyal hayatta bu kadar etkili olan bahar

mevsimi, askerî alanda da motivasyonu ve gücü arttıran bir öneme sahiptir.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, bahar mevsimi askerî harekatların ve

seferlerin en çok yapıldığı mevsimdir.

[B]ahar mevsiminin sadece gül mevsimi, yeme içme, eğlenme

mevsimi değil, aynı zamanda sefer mevsimi olduğunu belirtelim.

Osmanlı ordusu baharda sefere çıkardı.  Meselâ İstanbul’un

fethi...  II. Mehmed, 1452-1453 kışını Edirne’de büyük sefer

hazırlıklarıyla geçirmişti.  Büyük Top, Edirne’den şubatta yola

çıkarıldı.  Padişah ise 23 Mart’ta yani Nevrûz’dan hemen sonra

yola çıkmış ve 5 Nisan’da İstanbul önlerine gelmişti.

İstanbul’un fethi başlı başına bir bahar macerasıdır...

(Ayvazoğlu 34)

Görüldüğü üzere bahar, gündelik hayattan askerî hayata kadar birçok

alandaki olumlu etkisiyle, Osmanlı toplumunda önemli bir işleve sahip

olmuştur.
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      2. Toplumdaki Psikolojik Etkisi Açısından Bahar

Kış mevsiminin şiddetine maruz kalan ve kış boyunca cami, ev gibi

kapalı mekânlarda zaman geçiren halk için bahar, dış dünyaya açılan bir

ferahlık ve rahatlama kapısıydı.  Kaynakların verdiği bilgilere göre, o

dönemlerde kış ayları oldukça zor geçermiş; öyle ki bazı yıllarda Boğaz’ın

donduğu bile söylenmektedir.  Böylesine çetin bir kış yaşayan halk için

baharın ayrı bir yeri ve önemi olduğu, bahar tasvirleri dolayımında açıkça

görülmektedir.

Bahariyyelerde, bahar ile kış sıkça karşılaştırılır.  Bahar, mutluluk

vericidir; safa, neşe ve kavuşma zamanıdır.  Buna karşılık bütün olumsuz

duygular kışa yüklenmektedir.  Şair için kış, ağlama, hüzün, gam, ayrılık ve

savaş mevsimidir.  Kış, âdeta bir şeytan gibidir, etrafına kötülük ve zulmet

yayar.

Yine âlemde şitâdan kalmadı hergiz eser

Gûyiyâ dergâhdan sürüldi şeytân-i la’în  (Zâtî 11)

(Allah’ın rahmetinden mahrum olmuş şeytanın dergahtan sürülmesi gibi yine

dünyada kıştan hiçbir iz kalmadı)

Kış, gönlünde kin dolu, kötü bir insana, bahar ise yüreği tertemiz bir kişiye

teşbih edilir.  Şair, kışın gidişi ile insan gönlünde kin kalmaması arasında

benzerlik kurar:

Zâ’il oldu ‘arsa-i âfâktan berd-i şitâ

Hâtır-i mü’min gibi kim kalmaya âsâr-i kîn  (Necâtî 75)

(İçinde kin eseri kalmayan inanmış müminin gönlü gibi ufukların

meydanından kışın soğuğu kalktı)

Şiirlerde baharın daha çok zevk ve mutluluk zamanı olarak insanları

rahatlatmasından söz edilmesi, bu mevsimin insanlar üzerindeki psikolojik

etkisini açıkça gösteriyor.  Yukarıda da belirtildiği gibi, baharın gelişiyle
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birlikte tabiatta yaşanan canlanma, insanları da harekete geçirmekte ve

bahçe, mesire gibi yerler duygusal bir rahatlamanın mekânı olmaktadır.

Walter Andrews,  Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı adlı kitabında, bahçenin

Osmanlı toplumundaki yerine değinmekte ve önemli bir tespitte

bulunmaktadır.

Güvenli bir iç mekânın simgesi olarak bahçe kavramı, bir

duygusal sığınak olarak bahçe kavramıyla yakından ilintilidir [...]

Türk için, bahçe, bir tür sığınaktır; orada, şiirle büyük ölçüde

ritüelleşen duygusal hareketlere izin verilir, hatta bunlar

beklenir[...]   Bahçenin, hem mikrokozmos yönüyle hem de

duygusal sığınak yönüyle, Osmanlı hayatının bir çok alanında

yansımaları bulunduğu söylenebilir. (191-92)

Andrews’e göre bahçe, duygusal boşalmanın yaşandığı bir mekândır ve bu

yönüyle bir tür sığınak işlevi üstlenmektedir.  Andrews’in öne sürdüğü

“duygusal boşalma” kavramı, kaside nesiblerinde yer alan bahar tasvirlerinde

açıkça hissedilir.  Örneğin Zâti, bir beytinde gül bahçesini bir sığınak yerine

benzetir:

Gül-zâra götür ayağı sâkî ile sûfî

Gamdan sen eger ister isen melce’ ü me’men (80)

(Sufî, eğer gamdan uzaklaşıp sığınacak bir yer istersen kadehi, saki ile

birlikte gül bahçesine götür)

Hemen her şair, baharın gelişiyle birlikte bu boşalmanın yaşandığını

ifade etmekte ve gül bahçesi, çemenzâr, bostan gibi yerleri psikolojik açıdan

birer sığınak mekânı olarak algılamaktadır.
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      3. Delirme ve Cinnet Mevsimi Olarak Bahar

Bahar mevsimi şiirlerde daha çok aşk ve sevdâ zamanı olması özelliği

ile anılır.  Bahar, gül bahçesi ve çimenlikte meclislerin kurulduğu,

eğlencelerin düzenlendiği bir mevsimdir.  Bu zevk ve safa zamanında gönlün

tek isteği, içerek eğlenmek ve aşka düşmektir.

Eger ben rind-i şâhid-bâz isem ‘ayb etmesinler kim

Yigitlik çağı ‘işret devri âşıklık zamânıdur  (Vasfi 51)

(Eğer ben güzel peşinde koşan bir rindsem ayıplamasınlar çünkü yiğitlik çağı,

içki devri ve âşıklık zamanıdır)

Bahar gelince, tabiattaki canlanma âşıkların gönüllerine de yansır ve

vuslat özlemi çeken sevgililer yerlerinde duramazlar.  Baharın vuslat zamanı

olması, bu mevsimin toplum açısından önemini daha da arttırmaktadır.

Şairler, bahar mevsimiyle birlikte çılgınlığın, deliliğin arttığından, bahar

günlerinde âşıkların akıllarının başlarından giderek kara sevdâya

düştüklerinden söz ederler:

Geldi eyyâm-i cünûn irişdi fasl-i nev-bahâr

Bî-karâr oldı yine dîvâne dillerden karâr  (Hayretî 50)

(Bahar mevsimi oldu ve çıldırma, delilik günleri geldi; yine deli gönüllerde

rahatlık kalmadı)

Bahar mevsiminde yaşanan çılgınlığın ve divâneliğin tek sebebi aşka düşmek

değildir.  Bahar mevsimi, şiirlerde cinnet geçirme mevsimi olarak yer

almaktadır.  Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar adlı

kitabında “bahar-cinnet” arasındaki ilişkiye değinmektedir.  Onay, baharın

cinnet mevsimi olarak anılma sebebini şöyle açıklar:

Bahar ve sonbahar, vücûtlarda kan deverânın tebeddül

zamanıdır.  Cinnet, beyindeki akıl ve muhâkeme hücresine
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kanın fazla hücumundan ileri gelir; yani bir nev’i dimâğî nefzdir.

Eski tıbba göre, mayısta kiraz çıkmadan önce kan aldırmanın

birçok hastalığı önlediği, sonra emrâz müvellidi maddeleri

vücuttan çıkarmaya yaradığı itikadı,halk arasında şâyidir.  Bu

mevsimde ağaçlara su sereyân eder; insanların, hayvanların

vücûtlarına da zindelik, cevvâliyet yayılır.  İşte bunlar gibi kanı

gür delikanlılarda kabına sığmazlık olurmuş; delilerin cinneti

bilhassa bu mevsimde artarmış.  (64)

Görüldüğü üzere bahar, hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan insanlar

üzerinde etkili olan bir mevsimdir.  Baharla birlikte yaşanılan duygusal

coşkunluk, şairler tarafından sıkça dile getirilmiş ve insanları bu coşkuyu

yaşamaya davet eden beyitler kaleme alınmıştır.

     B. Osmanlı Devleti’nin Metaforik Bir Minyatürü Olarak Bahar

Bahar tasvirlerinde, şairlerin imgelem alanlarının çoğunlukla politik ve

askerî düzleme yöneldiği görülmektedir.  Şairin bu imgelemi, şiirinde

kullandığı betimlemelere egemen olmakta; böylece bu politik ve askerî

düzlemi yansıtan metaforlar kullanmaktadır.  Şairlerin bahara ilişkin

kullandıkları bu metaforlar, sosyal düzenle ilgili bir sistemi ortaya koyması

açısından da dikkat çekicidir.  Osmanlı’da otoritenin padişahın şahsında

toplanması ve merkezi iktidarın askerî bir yapıya sahip olması özelliği yani

devletin patrimonyal yapısı , bahar tasvirlerinde imgelenen nesneler

aracılığıyla yansıtılır.
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Osmanlı Devleti’nin- varlığını sürdürdüğü zaman diliminin büyük

bir bölümünde- en genel, en belirgin ve en temel özelliği, belki

de padişahın şahsında toplanmış olmasıdır [...] Osmanlı

anlayışının önemli bir boyutu, “özellikle sadık kalınan” bir

boyutu, hükümdar ile geniş ordusu arasındaki ilişkiydi.

(Andrews 113)

Mutlak otorite olarak padişah, onun buyruğu altında bulunan, yönetilen kesim

ve devletin idarî-askerî yapısı, bahara ait unsurlar dolayımında metaforik

olarak tasvir edilir.

Baharın güzelliklerini içinde barındıran bir mekân olarak bahçe, idarî

yapı bağlamında saraya, askerî düzlemde düşünüldüğünde ise ordugâha

benzetilmiştir.  Sarayın otorite gücüne sahip olan öznesi padişah, bahçenin

ise çoğunlukla güldür.  Bahariyyelerde gül, bir ülkeyi yöneten padişah gibi

güçlü bir otoriteye sahiptir; diğer çiçekler ona hizmet etmek için harekete

geçer çünkü o çiçekler ülkesinin şâhıdır.

Gül tahtına agdı dükeli hizmete turdı

Kim’ elin öper kim’ ayagına düşer oldı   (Kemal Ümmî 463)

(Gül, tahtına çıktı; herkes hizmete durdu. Kimi elini öper, kimi ayağına düşer

oldu)

Çemen eyâletine oldu nasb husrev gül

Hevâya ebr-sıfat hükmün etmeğe icrâ  (Fuzûlî 23)

(Gül, havaya bulut gibi hükmünü icra etmek için çimenlik ülkesine padişah

olarak atandı)

Bahar tasvirlerinde gülün padişah olarak imlenmesinin yanında ordu

kumandanına benzetilmesi de sıkça karşımıza çıkan bir imgedir.  Dış mekân

olarak bahçe, bir ordugâha teşbih edilir; çiçekler buranın askeri ve gül ise

komutanıdır.  Lale, zanbak gibi çiçekler de bazı örneklerde komutana
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benzetilmekle birlikte tasvirlerin büyük çoğunluğunda kumandan olarak gül

yer almaktadır.

Gülşende olup gül yine serdâr-i çemenzâr

Şarka çekilür leşker-i ezhâr-i çemenzâr    (Nev’i 63)

(Gül, gül bahçesinde yine çimenliğin kumandanı olup çiçek askerleri doğuya

çekilir)

Gül, bu konumuyla otoriter güce sahiptir ve kendisine idare etme

yetkisi tanınmış olan öznedir.  Kumandan olarak orduyu yöneten özne gül,

askere benzetilen çiçekler ise ondan etkilenen nesnelerdir.  Özne- nesne

dolayımında kurulan bu ilişki, yöneten ile yönetilen arasındaki yapıyı

dolayısıyla idarî-askerî sistemi yansıtması açısından önemlidir.

  Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, bahariyyelerde

çoğunlukla askeriyle, kumandanıyla savaşa hazır bir konumda bulunan bir

ordu panoraması çizilir.

Dikdi leşker-geh-i ezhâra sanavber tûğın

Haymeler kurdı yine sahn-i çemende eşcâr  (Bâkî 40)

(Çam ağacı, tuğunu çiçekler ordugâhına dikti; ağaçlar, çimenlikte yine

çadırlarını kurdular)

Bâkî’nin bu beytinde bağ, ordugâha, ağaçlar da çadıra benzetilmiştir.  Başka

bir beyitte de menekşeler ellerinde top tutmakta, güller siper takınmakta ve

servi ağaçları da sancak tutmaktadırlar.

Gürz-i girânı destine alıp benefşeler

Güller siper takındı çeküp servler livâ (Bursalı Rahmî Çelebi 276)

(Menekşeler ellerine ağır topuzlar alıp servi ağaçları bayrak çekip güller siper

takındılar)

Asker-çiçek dolayımında kurulan benzetmeler, benzeyen ile

benzetilenin biçimsel uyumu üzerine temellendirilir.  Örneğin, zanbak içindeki

sarı tohumlarından dolayı başına altın telli taç takınmış bir serdâra; sûsen
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yapraklarının görünümü açısından hançere; benefşe top halindeki çiçekleriyle

gürze vs. benzetilir.

Farkına bir nice per takınur altun tellü

Hayl-i ezhâra meger zanbak olupdur ser-dâr  (Bâkî 40)

(Başına altın telli taç takınmış olan zanbak, sanki çiçekler ordusuna serdâr

olmuştur)

Bahariyyelerde ortaya çıkan bu panorama, minyatürleştirilmiş bir

imgelem olarak düşünülebilir.  Gaston Bachelard’ın, Mekânın Poetikası adlı

eserinde, yazınsal minyatür kavramından söz edilir ve küçüğün içinde

varolan büyüğün nasıl alımlanacağı açıklanır.   Bachelard’a göre, “ yazınsal

minyatür, tersine çevrilmiş büyüklükler perspektifinde açımlanan yazınsal

imlerin tümünü kapsamaktadır (168)”.  Yazar, betimlemenin bir yere kadar

nesnel anlatımlı olabileceğini ve daha sonra betimlemeye düşsel öğelerin

eklemlendiğini örneklerden hareketle açıklar.  Bu örnekler arasında bir

botanikçinin düşü de yer almaktadır.  Bachelard’a göre, botanik bilgini, küçük

bir çiçek üzerine yaptığı ayrıntılı inceleme sonucunda, bu çiçeğin içinde bir

aile yaşamının minyatürünü bulmuştur.  Bachelard’ın verdiği bu örnek ile

bahariyyelerde karşımıza çıkan çiçek- asker-ordu betimlemesi arasında bir

benzerlik kurulabilir.  Botanikçinin küçük bir çiçeğin içinde bulduğu aile ortamı

gibi, bahar tasvirlerindeki bu ordu-asker benzetmesi de Osmanlı Devleti’nin

politik ve askerî yönünün yansıtıldığı bir minyatür olabilir.

[K]üçük olan, kapısı dar da olsa, önümüze bir dünya açar.  Bir

şeyin ayrıntısı, yeni bir dünyanın, bütün öteki dünyalar gibi

büyüklüğün özniteliklerini taşıyan bir dünyanın göstergesi

olabilir.  Minyatür, büyüklüğün barınaklarından biridir.  (173)



46

Bachelard’ın söylediklerinden hareketle, bahar tasvirlerini, metaforik bir

minyatür olarak okuyabiliriz.  Bu noktada, büyük olanla küçük olan arasında

kurulan bir diyalektten söz etmek mümkündür.  Şairin, bahar tasvirlerinde

kurduğu bu diyalekt, ayrıntılar üzerine temellenir ve ayrıntılardan hareketle

küçüğün imlediği büyük algılanabilir.

Mekânı, sanki dünya molekülleri oradaymışcasına onca

incelikle betimlemek, bütün bir manzara deseninin tek

molekülüne hapsetmek için, onu sevmek gerekir.  Bu uğraşta,

hep büyük gören ne büyük bir sezgi diyalektiği ve ruh

kanatlanmasını engelleyen ne büyük bir çalışma saklıdır.

Gerçekten de sezgiciler her şeyi bir bakışta sunarlar, oysa

ayrıntılar teker teker, sabırla, minyatürleştirilmiş amacın

söylemsel muzipliği çözüle çözüle ortaya çıkar, düzene girer [...]

Bir minyatüre bakarken, ayrıntıları bütünleyebilmek için sıçrama

yapan bir dikkate gerek vardır.  (175)

Bahariyyelerde yer alan imgeler de Bachelard’ın sözünü ettiği gibi,

minyatürleştirilmiş söylemin amacını ortaya çıkarmak için ayrıntıyla

okunmalıdır.  Minyatürleştirilmiş olarak nitelendirdiğimiz bu söylemdeki

ayrıntıları bütünlediğimizde, Osmanlı’nın askerî ve politik düzlemi yansıtan

şiirsel betimlemeleri açıkça görebiliriz.

Şairin, bahardan hareketle içinde yaşadığı topluma ve düzene ilişkin

kurduğu imgelem, zamanı ve mekânı egemenliği altına almaktadır.  Bahar

mevsiminin yaşandığı zaman ve güzelliklerin bir araya geldiği bahçe, şairin

imgeleminin kontrolü altındadır.  Şair, bahar mevsiminde dış mekâna ilişkin

çeşitli ayrıntılar yakalamakta ve bunları kendi imgelem dünyası içerisinde
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istediği diyalektik üzerine yerleştirmektedir.  Bahariyyelerde yer alan imgeler

ise küçük ve büyük arasındaki diyalektik üzerine kurulmuştur.  Belirli bir

zaman diliminde ve belirli mekânda yer alan nesneler dolayımında kurulan

imgeler bizi, büyük olanın dünyasına sokar.  Bahar mevsiminde gül

bahçesinde ya da çimenlikteki çiçeklerin, ağaçların, suların kısacası tabiatın

oluşturduğu manzara, şairin imgelemi içerisinde, büyüğü barındıran bir

minyatür haline gelir.  Öyle ki, çiçeklerin yer aldığı bir bahçe, askeri,

kumandanı, padişahı, defterdârı vs ile bir ülkenin idarî ve sosyal yapısını

imleyebilmektedir.  Şair, nesneler üzerine yaptığı ayrıntılı gözlem sonucu

küçüğün içinde büyüğü kolaylıkla görebilmektedir.

Osmanlı şairinin bahar mevsimine ilişkin kurduğu bu imgelerin, içinde

yaşanılan toplumdan ve sosyal yapıdan uzak olmadığı açıkça görülür.

Gerçek yaşamın bir çok yönüyle, minyatürleştirilmiş imgeler aracılığıyla

aksettirildiği söylenebilir.  Yazınsal yapıtlardaki imgelemin gerçekliği

konusunda Gaston Bachelard şunları söyler:

[B]iz, yazınsal belgeleri imgelemin gerçekleri, imgelemin saf

ürünleri olarak kabul ediyoruz.  İmgelemin edimleri, algılamanın

edimleri kadar neden gerçek olmasın? Ayrıca, bizim kişisel

olarak kuramadığımız, ama şairden içtenlikle alabileceğimiz bu

“aşırı” imgeler, bize düş kurma tohumları sağlayan yapay

“uyuşturucular”-yalnızca kavram olarak düşünürsek- neden

olmasın? Bu yapay uyuşturucu çok arı bir etkiye sahiptir. “Aşırı”

bir imge karşısında, özerk bir imgelemin ekseninde

olduğumuzdan emin oluruz. (176)
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Bachelard’ın, şairin kurduğu imgeler için kullandığı “aşırı” sıfatı, bahar

tasvirleri için de geçerli olmakla birlikte, bu abartının altında gerçek yaşama

yapılan atıfları bulmak mümkündür.

Bachelard, yazarın bir minyatürün içine girerek imgeler yaratmasına

“yazınsal sihirbazlık” adını vermiştir.  Osmanlı şairinin de yaptığı da bir tür

sihirbazlık olarak algılanabilir.  İmgeleriyle sizi şaşırtan, düşündüren ve

dahası size de düş kurduran bir sihirbaz.

     C. Bahariyyelerin Osmanlı Tasvir Sanatları İle Olan İlişkisi

Başta minyatür olmak üzere, çini, tezhip, kaat’ı gibi tasvir ve süsleme

sanatları, Osmanlı sanat estetiğini yansıtmaları açısından önem taşımaktadır.

Bu ürünlerdeki estetik anlayış, Osmanlı Devleti’ndeki çeşitli kültürlerin

oluşturduğu sentez üzerinde temelleniyordu.  Bizans, Selçuklu gibi farklı

kültür birikimleri, bu eserlerdeki estetik yapı aracılığıyla yansıtılmaktaydı.

Osmanlı kültüründen söz edildiğinde ilk akla gelen

imparatorluğun altın çağı sayılan 16. yy. ürünleridir.  Sinan,

Karahisarî, Süleymanname minyatürleri, İznik çinileri, dönemin

kaftanları, Topkapı sarayı ve avluları, ve daha birçok tasarım,

sanat ve zanaat işi bize imparatorluğun çeşitli kültür

birikimlerinin en incelmiş sentezi olan ve güç tutkusunun

kabalaştırılmadığı bir zevk sunar.  700 yıllık Osmanlı Devleti,

çeşitli aşamalarında, doğu ve batıya birçok yakınlaşmalarında

farklı beğeniler geliştirmiştir.  (Erzen 39)



49

Erzen’in de belirttiği gibi, Osmanlı, farklı kültürlerle kurduğu ilişkiler

neticesinde, bu kültürlerin sahip olduğu birikimlerden yararlanarak kendi

estetik anlayışını inşâ etmiştir.  Camisinden külliyesine, avlusundan çarşısına

kadar birçok mekânda Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu yüksek kültürün

izlerini görmek mümkündür.   Halil İnalcık, “ Kültür Etkileşimi, Küreselleşme”

adlı makalesinde, Osmanlı yüksek kültürünün, özgün bir dünya görüşünü ve

özgün bir yaşam stilini sergilediğini belirtir (103).  Halil İnalcık’a göre:

XV.-XVIII. yüzyıllarda külliyeleri, bedestanları, çarşıları, zaviye

ve tekkeleri, hamamları, bahçe ve mesireleri ile özgün bir

Osmanlı kültürü, halkların yaşam ve davranış biçimlerini

şekillendirmiştir. (103)

Osmanlı kültürünü ve yaşam stilini sergileyen bu mekânların aynı zamanda

inşâsından süslenmesine, dizayn edilmesine kadar birçok yönüyle Osmanlı

estetiğini de ortaya koyduğunu söylemek mümkündür.

Cami, hamam, tekke gibi çeşitli mimari yapıların dışında tasvir

sanatları da Osmanlı’nın estetik anlayışını yansıtması açısından önemlidir.

Osmanlı sanatçısının estetik duyarlılığı, tasvir sanatlarındaki nesnelerin

yerleri ve yoğunlukları, biçimlendirme, renklendirme ve kompozisyon gibi

özellikler aracılığıyla ifade edilmiştir.  Osmanlı estetiğini ve yorumunu

yansıtan bu tasvir sanatları ile Osmanlı şiiri ve metinleri arasında paralellik

kurulabilir.  Örneğin, kasidelerde yer alan bahar tasvirlerinin, minyatür, çini,

tezhip gibi sanatlarla uyum içinde olduğu düşüncesi ileri sürülebilir.  Tasvir

sanatlarındaki zengin çiçek, bitki, ağaç vb. kompozisyonları ile Osmanlı

şiirindeki betimlemeler karşılaştırılacak olursa şekil, renk ve canlılık açısından

aralarındaki uyum açıkça görülebilir.
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İlk olarak, Osmanlı tasvir sanatlarından olan minyatürlerle, şiir ve

metinler arasındaki ilişki üzerinde durabiliriz.  Minyatür, tasvir sanatları içinde

edebi metinlerle aralarında ortak yorumlama örüntüsünün bulunduğu önemli

sanatlardan biridir.  Minyatür sanatı, Osmanlı’da çok kullanılmış ve gelişmiş

bir sanat olup çoğunlukla edebi metinlerle bir arada yer almıştır.  Birçok

divanının, mesnevinin, sûrnâmenin içerisinde anlatılan olay, minyatürlerle

resmedilmiştir.  Eserlerde, metinlerle birlikte yer alan minyatürler aynı

zamanda anlatılan olayı özetleyen, tasvir eden bir özelliğe sahiptir.

Minyatürler, genellikle resmedildikleri konuların en tanımlayıcı,

en can alıcı noktalarını gösterirler.  [...] Metinlerle minyatürlerin

dili ortaktır.  Yazarın ya da şairin kelimelerle ifade ettiği konu,

musavvirin elinde görsel bir tasvire dönüşür.  (Toska 50)

Osmanlı şiirinde, şairin dış dünyadaki görüngülere yönelik kurduğu

benzetmelerle, minyatürlerdeki betimlemeleri karşılaştırdığımızda

aralarındaki paralelliği açıkça görebiliriz.  Şair ile minyatürü resmeden

musavvir, aynı işi farklı malzemeyle yapan iki sanatçıdır.  Şairin kelimelerle

yaptığını, musavvir renklerle ve figürlerle yapar.   Bu noktada, Osmanlı şiirine

ve minyatürüne birbirini bütünleyen sanatlar olarak bakılabilir.

Divan şiirinin hayal dünyasını daha iyi anlamak için

minyatürlerden yararlanmak lazımdır.  Musavvirin şekil, renk ve

gölgeyle ifade ettikleri tasviri, şairler kelimeler ve bu kelimelerin

istiareli kullanışları ve çağrışımlarla uygularlar.  Kimi beyit hatta

mısraları okuduğumuzda gözümüzün önünde bir tablo canlanır.

Divan şiiri bunun örnekleriyle doludur [...] Şairlerin de bir resim

dili vardır.  Bu iki sahanın sanatçılarının ortak özellikleri pek
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çoktur.  Bunlardan biri de beğenilerindeki çakışmadır.  (Toska

56-57)

Osmanlı şiirinde, şairin betimlediği ortamı ve tabiatı doğrudan konu

alan ve yansıtan bir minyatür bulmak güçtür; tabiat, olayların arkasına

yerleştirilmiş bir fon olarak karşımıza çıkar.    “ Osmanlı minyatürlerinde

doğayı gösterenler sayıca pek çoktur; ancak bunların çoğunda odak doğa

yerine- bir av, bir savaş, bir eğlenti sahnesi gibi- bir başka konudur.  Doğa da

bu konunun dekoru olmaktadır” (And 311).   Bu durumda tabiat

manzarasının, minyatürlerde dekoratif amaçla kullanılmış olduğu söylenebilir.

 Şiirlerde betimlenen tabiatla, minyatürlere fon oluşturan tabiat

manzarası arasında benzerlik bulunduğunu söylemek mümkündür.  Şairin,

çeşitli mecazlar ve benzetmeler kullanarak betimlediği çiçekler, ağaçlar,

bahçe ve mesireler aynı şekilde minyatürlerde musavvir tarafından figuratif

olarak canlandırılmış ve resmedilmiştir.  Minyatürde ve şiirde, tabiat

ortamının, bahçelerin betimlenmesi arasındaki paralellik, minyatürlü bir divan

örneğinden hareketle açıklanabilir.  Bâkî Divanı’nın minyatürlü bir

nüshasında, insanların doğal ortamda, yiyip içerek eğlendiklerini gösteren bir

kır sahnesinin minyatürü yer alır (Resim1).  Bu minyatürde de tabiat, fon

olarak kullanılmış ve insanlar bu fonun üzerine yerleştirilerek tasvir

edilmişlerdir.  Minyatürde kullanılan betimlemelerle, bahariyyelerde karşımıza

çıkan bahar tasvirlerini bu bağlamda karşılaştırabiliriz.

 Kır sahnesinin tasvir edildiği minyatürde, insanlar bahçeye ya da

çimenliğe benzer doğal bir ortamda eğlenmekte ve sohbet etmektedirler.  Sol

üst köşede âşık, sevgilisiyle birlikte oturmakta ve ona gül vermektedir.

Osmanlı şiirinin yay kaşlı, nokta ağızlı, siyah saçlı olan klasik sevgilisi, kırmızı
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şarap dolu kadehi elinde tutmaktadır.  Arkalarında fon olarak çimenlik ve

güller bulunur.  Diğer tarafta ise, birkaç kişi toplanmış sohbet ederek şarap

içmektedirler.  Şairlerin, bahar mevsimi gelince sevgiliyle gül bahçesine

gidildiğini ve dost sohbetlerinin yapıldığını söyledikleri beyitlerle, minyatürdeki

bu manzara örtüşür.

Bahçelerde meclislerin kurulduğu, müzik eşliğinde şarap içilerek

insanların eğlendiği, sohbetlerin yapıldığı mevsim olarak şiirlerde tasvir edilen

baharla, minyatürlere konu olan bahar arasındaki uyum açıkça görülüyor.

Bahar mevsimi, şiirlerde daha çok dışarıya gitme ve eğlenme zamanı olarak

işlenmiştir.  Bu minyatürde de baharın gelişiyle beraber çimenlikte içki meclisi

kurarak eğlenen insanlar resmedilmiştir.  Sevgililerin hemen yanındaki kişiler

çeşitli sazlar çalmakta, diğer tarafta yemekler pişmekte ve alt köşede insanlar

şarap içmektedirler.  Özne konumundaki insanların eylemlerinin dışında

nesnelere ilişkin ayrıntılar da yansıtılmaktadır.  Baharın güzelliklerini

oluşturan çiçekler, çimenlik, ağaçlığın içinden akan ırmak ve bu ırmakta

yüzen ördeklerin de tasvir edildiği görülür.

Minyatür sanatı ile baharı konu alan şiirler arasındaki ilişki, farklı bir

örnek üzerinde daha gösterilebilir.  Hüsrev ü Şîrîn hikâyesini konu alan bir

minyatürde, kır sahnesinin tasviri yapılmaktadır (Resim 2).  Birbirlerine âşık

olan Hüsrev ve Şîrîn, bahar mevsiminde yeşilliğin içinde oturmuş bir şekilde

resmedilmişlerdir.  Bahar mevsiminin aşk ve eğlenme zamanı olması ve bu

mevsimde aşığın çimenlikte sevgilisiyle sohbet edip, sevgisini anlatmak

arzusu minyatürde dile getiriliyor.  Sevgili, şarap, müzik ve çimenlik, bahar

konulu şiirlerin âdeta anahtar kelimeleridir.  Şiirde yer alan bu anahtar

kelimelerin, minyatürü yapan sanatçı tarafından, resimler ve figürlerle
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işlendiği açıkça görülmektedir.  Minyatürün alt köşesinde kadın sazendeler

çalgı çalmakta, diğer tarafta içkiler sunulmakta; sevgililer ise yeşilliğin orta

kısmında özel bir bölmede oturmaktadırlar.  Hüsrev, bahar mevsiminin

yeşilliği, tazeliği içinde Şîrîn’e olan aşkını dile getirmektedir.

Minyatürü yapan sanatçı, ağırlıklı renk tonu olarak yeşili kullanmış ve

böylelikle baharın güzelliğini tüm canlılığıyla yansıtmıştır.  Bu minyatürde,

diğer örnekte olduğu gibi, zengin çiçek betimlemeleri yapılmamış; yoğun

olarak ağaç ve bitki figürlerine yer verilmiştir.  Tabiatın ve objelerin, stilize bir

şeklide tasvir edildiği ve figüratif olarak işlendiği söylenebilir.

Her iki örnekte de görüldüğü üzere, şiir ile minyatür ortak bir dünya

görüşünün ve estetik anlayışının ürünüdür.  Minyatürlerin metinlerle birlikte

yorumlanması, Osmanlı şairinin ve musavvirinin, ortak estetik anlayışa sahip

olduklarını göstermesi açısından önemlidir.  Metinlerin anlamlandırılmasında

ve doğru olarak yorumlanmasında minyatürlerin tamamlayıcı bir işlevi vardır.

“ Divan şiirinin hayal dünyasının minyatürlerle birlikte ele alınıp işlenmesi,

özellikle divan şiirinin daha iyi kavranmasını, görsel çağrışımların da

yardımıyla şiirin anlam katmanlarına ulaşılmasını sağlar (Toska 58)”.  Bu

bağlamda, bahariyyelerde dile getirilen tabiat anlayışının ve tasvirlerinin,

minyatürlerde de aynı yorumlama örüntüsü içinde işlendiği açıkça

söylenebilir.

Tasvir sanatlarının diğer bir dalı olan çinicilik de, minyatürde olduğu

gibi tabiata, eşyaya ve insana ait çeşitli figürlerin işlendiği bir sanattır.

Süslemeli seramik sanatı olarak bilinen çinicilik, seramiğin dışında mozaik,

levha gibi farklı maddeler üzerine de yapılmıştır.  Kaynakların verdiği bilgiye
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göre, Türk çinicilik sanatı XVI.yüzyılda Osmanlılar devrinde en yüksek

seviyesine ulaşmıştır.  Osmanlı çini sanatı hakkında Metin And şunları söyler:

Türk sanatının en önemli dallarından biri olan çinicilikte de

tasvirli olan örnekler çoktur.  Bitki, çiçek, yaprak ve geometrik

çizgiler egemen olmakla birlikte, hayvan ve insan tasvirleri de

kullanılmıştır.  İznik, Kütahya, Çanakkale gibi Osmanlı

çinilerinde insan figürünün yanı sıra stilize bir biçimde

kullanılmış balık, kuş, öteki hayvanlar, gemi ve başka bir çok

figüratif (tasvir) zaman zaman canlandırılmıştır.  (23) 

Osmanlı çini sanatında en çok işlenen motifler arasında çiçekler bulunur.

XVI. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu bilinen ve polikrom adı verilen

bir tabak, çiçek motifli çinilere örnek olarak gösterilebilir (Resim 3).  Tabakta,

bahariyyelerde betimlenen sünbül, lale, gül, karanfil, nergis gibi çiçekler,

mavi, kırmızı ve yeşilin hakim olduğu renk tonlarıyla işlenmiştir.  Çiçek

motiflerinin tasvirinin yapıldığı çini tabak, baharda çiçek açmış bir bahçenin

minyatürü görünümünü veriyor.  Osmanlı şiirinde kurulan metaforik dünya,

burada da şekiller ve resimler aracılığıyla ifade edilmektedir.  Gül dalı üzerine

konmuş olan bülbülün tasviri, Osmanlı şiirinin değişmez mazmunlarından biri

olan gül-bülbül aşkını göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Sıraltı polikrom adı verilen diğer bir çini örneği de Topkapı Sarayı’nın

hareminde bulunmaktadır (Resim 4).  Bu çini, tamamen çiçek motifleriyle

işlenmiş olup, baharın tazeliğini, canlılığını yansıtan renkler ve şekiller

içermektedir.  Kırmızı, beyaz ve yeşil tonlarının ağırlıklı olarak işlendiği

çinide, karanfil, gonca, sünbül, lale türünden çiçeklerin yanı sıra ağırlıklı

olarak kır çiçeği görünümünde, ortası kırmızı dışı beyaz olan çiçekler tasvir
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edilmektedir.  Çiçek motifleri, diğer çini örneğinde olduğu gibi, sitilize bir

tavırla işlenmiştir.   Sanatçının stilizasyonuna karşın, her bir çiçeğin, her bir

ağacın farklı ve bir o kadar da doğal göründüğü söylenebilir.

Minyatür ve çini dışında, tasvire dayalı diğer bir sanat dalı da “kağıt

oymacılığı” ya da “kaat’ı” tekniğidir.1  Kaat’ı sanatında da çeşitli motifler ve

desenler figüratif olarak işlenmiş ve özellikle  bahçe, çiçek ve ağaç gibi

doğaya ilişkin görüntüler bu teknikle tasvir edilmiştir.  1530 yılında yapıldığı

tahmin edilen bir bahçe tasviri, kaat’ı tekniğine örnek olarak gösterilebilir

(Resim 5).  Stilize edilmiş olan bu bahçede, yoğun figür olarak ağaçlar ve

çiçekler kullanılmıştır.  Resmin üst tarafında lale, gül, karanfil, sünbül, nergis

gibi çiçeklerin; ortasında ise servi, çınar türünden ağaçların çeşitli renk ve

tonlarda tasviri yapılmıştır.

Arapça, “altınlama”, “yaldızlama”, “bezeme” anlamlarına gelen tezhip,

tasvir sanatlarının diğer bir dalını oluşturur.  Padişahlara, vezirlere, devlet

büyüklerine sunulan kitapları ya da divan, mesnevi gibi eserlerin sayfa

kenarlarını, köşelerini çiçek motifleriyle veya simetrik desenlerle süsleme

sanatına tezhip adı verilir.  Edebi metinlerden kutsal kitaba kadar birçok

esere tezhip sanatı uygulanmıştır.  Örneğin, İslâm dininin kutsal kitabı olan

Kur’an-ı Kerim’in ilk sayfalarında, sûrelerin baş tarafında tezhibin yer aldığı

görülür.  Osmanlı sanatında tezhiple süslenmiş eserler arasında şairlerin

divanları önemli bir yere sahiptir.  Bunlara örnek olarak, 1566 yılında

Karamanî tarafından tezhip edilmiş olan  Muhibbî Divânı gösterilebilir.

Elimizde, bu divandan tezhip yöntemiyle süslenmiş bir örnek bulunmaktadır

                                                
1 Arapça, “kaat’ı” denilen bu teknikle çiçek resimleri yapmaya da “şükûfe kaat’ı”
denilmektedir.  Bu,  gerek halk, gerek saray sanatında yüzyıllar boyunca önemli bir yer
tutmuş, çok seçkin örnekleri günümüze kadar gelebilmiştir.  Özel bıçak, makas gibi kesici
aygıtlarla renkli kağıtlardan tasvirler kesilir ve bunlar renkli zemin kağıdı üzerine yapıştırılır.
(And, 24)
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(Resim 6).  Sayfa kenarlarında yer alan çiçekler ve desenler, altın renginde

boyanmış olup sırmayla işlenmiş bir görünüm kazanmıştır.  Beyitlerin arasına

yerleştirilen türlü renklerdeki çiçeklerle, zengin bir kompozisyon

oluşturulmuştur.  Her bir beyitten sonra sünbül, lale, karanfil gibi çiçekler canlı

renk tonlarında tasvir edilmiştir.  Bu tezhip örneğinde de kullanılan motifler,

doğadaki bitki ve çiçek biçimlerinin stilizasyonudur.

Osmanlı tasvir sanatları ile bahariyyeleri karşılaştırdığımızda,

sanatçının tabiatı algılayışı ve betimlemesi bakımından aralarında büyük bir

paralelliğin bulunduğu söylenebilir.  Gerek şiirde gerekse minyatür, çini,

tezhib vb. tasvir sanatlarında tabiat stilize edilmiş ve üslûplaştırılarak

betimlenmiştir.  Tabiata ait objeler, özsel nitelikleri yitirilmeden; doğal görünüş

özellikleriyle birlikte anlatılmıştır.  Ağaç, çiçek betimlemelerinde ağacın

gövde, dal ve kök gibi özsel nitelikleri ön plana çıkarılarak stilize edilmiştir.

Hilmi Yavuz, Osmanlı sanatındaki üsluplaştırmada kapalılıklar

bulunabileceğini ve çini, minyatür gibi sanatlarda yer alan bu belirsizliklerin

birer kod olabileceğini belirtir. 2 Yavuz’a göre, Osmanlı şiiri de tasvir

sanatlarındaki motifler, desenler gibi deşifre edilebilir kodlara yani

mazmunlara sahiptir.  Bahariyyelerde tabiata ilişkin kullanılan mazmunlar da

çini, minyatür gibi sanatlarda yer alan nakışlar ve motifler gibi birer

stilizasyondur ve ikonografik özellik taşırlar.  Örneğin, bir resimde insanların

başlarının üzerinde halelerin ya da kırmızı hac işaretinin bulunması bir

ikonografidir.  Bu haleler, azizlik veya kutsallık anlamına gelir; kırmızı haç ise

tanrısallığı ifade eder ve İsa’nın aurasının üstünde yer alır.  Bu ikonografi

bilinmeden resmin anlaşılması zordur.  Aynı ikonografik özellik, Osmanlı şiiri

                                                
2 Hilmi Yavuz’un tasvir sanatlarındaki motiflerle, Osmanlı şiirindeki mazmunların ikonografik
özelliğe sahip olduğu konusundaki bu düşüncesi, Bilkent Üniversitesi’nde 2001-2002 öğretim
yılında vermiş olduğu “Cumhuriyet Devri Türk Şiiri” adlı ders notlarından alınmıştır.
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ve tasvir sanatları için de geçerlidir.  Bahar tasvirlerinde ve adı geçen sanat

dallarında ortak yorumlama örüntüsüne sahip kodlar yer alır.  Örneğin, bahar

mevsiminde güllerin açması ve bülbülün güle olan aşkı şiirlerde sıkça işlenen

bir mazmundur.  Aynı mazmunun çinilerde ve minyatürlerde de tekrar edildiği

görülür.  Yukarıda, 16.yüzyıla ait olduğunu söylediğimiz çini tabakta, gül dalı

üzerine konmuş bir bülbül figürü canlandırılmıştır (Bkz. Resim 3).  Bu

bağlamda düşünüldüğünde, gül-bülbül mazmunu gerek şiirin gerekse çininin

anlaşılıp yorumlanması için bir kod niteliği taşır.  Bu kodu bilmeyen için gül

dalındaki bülbül, herhangi bir çiçeğin üzerine konmuş olan sıradan bir kuştur

ve fazla bir anlam ifade etmez.  Fakat, kodu bilen ve bunu deşifre ederek

yorumlayan kişi için şiirin ya da çinideki motiflerin anlamı farklı olacaktır.

Motiflere ve mazmunlara ait kodlar çözülünce anlam ortaya çıkar.  Bunu

kurallarına göre oynanan bir oyuna benzetebiliriz.  Kuralları bilmek kodları

çözmek, kodları çözmek ise anlama ulaşmak demektir.

Sonuç olarak, Osmanlı şiiri ile tasvir sanatları arasında ortak bir estetik

anlayışın olduğu ve tabiatın aynı perspektif içerisinde yorumlandığı

söylenebilir.  Bahariyyelerde işlenen tabiatın, tasvir sanatlarında da aynı

stilize tavırla ele alındığı görülür.  Baharı konu alan şiirlerde olduğu gibi

minyatür, çini, tezhip gibi alanlarda da zengin çiçek betimlemeleri yapılmıştır.

Baharın gelişiyle birlikte açan gül, karanfil, sünbül, lale gibi türlü çeşit ve

renkteki çiçekler, bahariyyelerde olduğu gibi stilize bir şekilde tasvir

edilmişlerdir.

Tasvir sanatları ile bahariyyeler, Osmanlı sanatçısının ve şairinin

tabiatın dışında kalmadığını ve sanat eserinin üretim sürecinde tabiattan
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edinilen duyumsamaların sanatçının estetik duyarlılığı üzerinde yarattığı

etkiyi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Osmanlı’da tipik olarak insancıl ve insana yakın olan, rafine,

düzenli ve tasarlanmış olan aslında doğadan temellenir.  Bilgi

ve üretim yöntemleri doğadan alınmış ve insan ile doğa

arasında kopukluk değil yakınlık yaratacak şekilde

uyarlanmıştır.  Gerek dekoratif motifler, gerekse kent düzeni ve

mimarî, giyim ve edebiyattaki simgesellik ve değerler hep

doğadan esinlenmiştir; doğa ile bütünleşmiştir.   (Erzen 41)

Osmanlı insanı ve sanatçısı, edebiyattan tasvir sanatlarına, mimariden

günlük yaşama kadar birçok alanda tabiattan elde ettiği duyumsamayı ifade

etmiştir.  Tabiattan hareketle kendine ait bir dünya ve anlam yaratmış; bunu

eserlerindeki estetik anlayışla dile getirmiştir.

   D. Bahar Tasvirlerinin Dini-Tasavvufi Örüntü İçerisinde Yorumlanması

Tabiatın canlandığı bahar mevsiminin Osmanlı şairi için ayrı bir önemi

vardır, çünkü baharın güzellikleri Tanrı’nın bir lütfudur ve tabiattaki

görüngüler Tanrı’nın güzelliğinin birer yansımasıdır.  Şair, objelere yönelttiği

ayrıntılı bakışla, görünenin ardındaki görünmeyeni bulma çabası

içerisindedir.

Bahariyyelerde yer alan bahar tasvirlerinde, şairlerin tabiattaki

görüngülere çoğunlukla metafiziki bir anlam yükledikleri görülür.  Baharda

renk renk açan çiçekler, türlü ağaçlar, bitkiler, ırmaklar vs. ideal güzelliğin bir

yansıması olarak algılanmış ve bu bağlamda metafiziki yorumlama
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örüntüsünü içeren imgeler kullanılmıştır.  Bu anlayıştan hareketle oluşturulan

imgeler, insan-dünya ve Tanrısallık üzerine kurulu bir estetik anlayışı

içermektedir.

Osmanlı şairinin, tabiata ait objelerde mistik anlamı gören simgeci bir

yaklaşım üretmiş olduğunu söylemek mümkündür.  Dışsal güzellikten içsel

olan güzelliğe ulaşma istemi, bahar tasvirleri dolayımında dile getirilir.   Şaire

göre, fenomenlerin dış görünüşlerinden duyulan haz geçicidir; önemli olan iç

yüzeye ulaşabilmektedir.  Tabiattaki görüngülerin çeşitliliği ve güzelliği, içsel

ve aşkın olanın güzelliğinin bir yansımasıdır.  Fenomenlerin içselliği ve

dışsallığı; görünenden görünmeyene ulaşma çabası, Nietzsche’nin Apollon-

Diaonysos karşıtlığını hatırlatır.  Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği adlı yapıtında

Nietzsche’nin bu düalizmi konusunda şunları söyler:

Dionizik insan, görünenlere bakmaz, görünenlere dalar ve

temelinde bulunanı araştırır.  Böylece insanla insan, insanla

eşya arasındaki sınır ortadan kalkar.  Dionizik durum, kısaca

Öz-Bir’den kopmuş insanın tekrar ona kavuşmak istemesidir [...]

Apollon ise, Öz-Bir’e kavuşmak isteyen insanın kulağına

yaşaması gerektiğini fısıldayıverir.  Çünkü neye mal olura olsun,

görevi, güzel görünüşleri ve şekilleri kurtarmaktır [...] Bunun için,

fenomenlerin dış yüzüyle ilgili apollonik, iç yüzüyle ilgili

dionizik‘le  devamlı çatışma halindendir.  (25)

Şair, tabiattaki objelerin görünüşünden elde ettiği duyumsama neticesinde

simgesel atıflar üretir ve bu atfın arkasına aşkın ve mutlak güzellik olan

Tanrı’yı yerleştirir.  Tabiattaki güzelliklerde Tanrı’nın gücü ve yüceliği aranır;

görüngülere ilişkin yapılan ayrıntılı benzetmelerde, görünmeyenin
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algılanabileceğine dair atıfta bulunulur.  Bu durumda, Osmanlı şairinin de

dionizik kişi gibi görünenlerden hareketle görünmeyene ulaşma çabası içinde

olduğu söylenebilir.  Bahara ilişkin yapılan tasvirlerde, Tanrı tabiata içkin

kılınmış ve tabiattaki güzellikler Tanrı’nın bir lütfu olarak kabul edilmiştir.

Tanrı bir nakkaş gibi bu dünyayı süslemiş ve süslenen her obje O’nun

güzelliğinin bir parçası, yansıması olmuştur.

Niçe nakş itdi gülistânda her bir varaka

Yed-i kudretle bugün gör yine nakkâş-i kadîm (Mihrî Hatun 437)

(Ezeli nakkaşın, kudret eliyle bugün yine gülbahçesinde her bir yaprağı nasıl

süslediğini gör)

Tabiatın, Tanrı’nın bir tecellisi olduğunu söyleyen şair için, bahar mevsiminin

güzellikleri, aşılması gereken birer engeldir.  Geçici ve yok olan güzelliklere

değil; bunların temsili olan iç güzelliğe ulaşmak önemlidir.  Tabiattaki

görüngülerin her birinin ardında mutlak güzelliğin kendisi gizlidir.

Dış dünyada gözlerimize güzel görünen şey, aslında mutlak

güzelliğin, ilâhî cemalin yansımalarıdır.  Her çeşidinden güzellik,

klasik müslümanlarda, özellikle eşyaya tasavvufî bir duyarlılıkla

bakanlarda bir çeşit mistik birleşme, Tanrı’yla bütünleşme zevki

yaratıyordu; başka bir ifadeyle eşya ile kozmos arasındaki

tabiatüstü ilişkileri kavramak ve somut eşyada mutlak güzelliğin

ontolojik yansımasını farketmek estetik zevkin temelini teşkil

ediyordu.  (Ayvazoğlu, “Osmanlı Estetik Dünyasına Bakış” 22)

Tabiattaki objeler, mutlak güzelliğin yansıması olarak algılanmakla beraber,

içinde yaşanılan dünyanın güzellikleri insan için birer tuzaktır.  Fenomenler

dünyasının dış yüzüne ait her şey kesreti ifade eder; bu nedenden dolayı
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baharın güzellikleri insanı tuzağa düşüren ve Tanrı’dan uzaklaştıran bir

özelliğe sahiptir.

Zihî tecellî-i hüsnün kemâl-i sun-i Hudâ

          Saçun girihleri ervâh-i kudse dâm-i belâ   (Amrî 17)

(Kudretli yüce Tanrı, güzelliğinin tecellisi ne hoş! Saçın düğümleri, kutsal

ruhlara bela tuzağıdır)

Baharın güzellikleri karşısında insanların tabiata ibretle bakmaları gerektiği,

şairler tarafından sıkça vurgulanan bir konudur.  Gaflet içindeki kişi, gönül

aynasını açarak tabiattaki görüngülerde Tanrı’nın büyüklüğünü aramalıdır.

Öyle ki, tüm bu güzellikler Tanrı’nın kudretini görmek için birer ibrettir.

Gel bâġa teferrüc kıluben ‘ibret ile bak

Gör kim bu ağaçlar ne ‘aceb mu’teber oldı   (Kemal Ümmî 464)

 (Gezintiye çıkıp gam dağıtarak bağa gel, ibret ile bak ve bu ağaçların nasıl

itibarlı olduğunu gör )

Tanrı’nın duyularla algılanabilen güzellikler aracılığıyla kendini

gösterdiği düşüncesi, görüngüler üzerinde kurulan imgeler aracılığıyla dile

getirilir.  Şaire göre, bahar mevsiminde açan her çiçek, öten her kuş onun

kudretini, yüceliğini gösterir.  Bülbülün ötüşü Tanrı’yı övmek içindir; ağaçların

duruşu O’na duyulan minnetin ve hayranlığın göstergesidir; ırmaklar Tanrı’yı

zikr etmek için çağlamaktadır.

Kamusı dillü dilince ögerler Allah’ı

Bâġ u havâda tuyûr u taġ u ovada vuhûş  (Kemal Ümmî 458)

(Bağda ve havada kuşların, dağda ve ovada yabani hayvanların hepsi kendi

dillerince Tanrı’yı överler)

Bahar mevsiminde bu dünyayı cennete dönüştüren, Tanrı’nın yaratıcı

gücü ve büyüklüğüdür.  Baharın güzelliklerinden söz edilirken sıkça kullanılan

benzetme ”cennet”dir.  Bu dünyadaki bağ, gülşen, çemenlik, bahçe gibi

mekânlar, cennetin dünyevi aksi gibi düşünülmüş ve cennete ait unsurlar
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dolayımında bu güzelliği yansıtan tasvirler yapılmıştır.  Baharda akan sular

âb-ı hayata, ağaçlar Tûba’ya benzetilmiş ve bu dünyayı cennete çevirenin

Tanrı’nın rahmeti olduğu söylenmiştir.

Bâġa gir bismillâh ihlâs ile el-hamd okı-gör

Bôstânı cennet itmiş sun’-i Rahmânu’r-Rahîm (T.Cafer Çelebi 29)

(Bismillah ile bağa gir, gönülden gelen bağlılıkla el-hamd oku ve Tanrı’nın

kudretinin bostanı nasıl cennete dönüştürdüğünü gör)

Osmanlı şairine göre, tabiattan edinilen duyumsamalar bize, dünyanın

güzelliğini öğretip orada Tanrı’nın yansımasını keşfetmemizi sağlar.  Şair, dış

dünyaya ait objelerde günlük hayatın yansımalarını, iktidarın gücünü ve

yapısını görebildiği gibi, onlara mistik anlamlar da yükleyebilmektedir.

Üretilen bu mistik anlam doğrudan, Tanrı’nın büyüklüğüne ve yüceliğine atıfta

bulunabilmekte ya da dini-tasavvufi örüntüyü temellendiren çeşitli unsurları

içermektedir.  Öyle ki, baharın güzelliklerinin Tanrı’yla ilişkilendirilmesinin

yanında peygamberlere, ulu kişilere ve kutsal kitaba da gönderme yapılır.

Örneğin, bahar mevsiminde ölü bitkilerin canlanarak, dünyanın yenilenişinin

sebebi İsa’nın ölüleri dirilten nefesine bağlanır.

Rûh-bahş oldı Mesîhâ-sıfat enfâs-i bahâr

Açdılar dîdelerin hâb-i ademden ezhâr  (Bâkî 39)

(Bahar rüzgarı, İsa gibi can bağışlayıcı oldu; çiçekler yokluk uykusundan

gözlerini açtılar)

Bahar rüzgarı İsa’nın nefesine benzetildiği gibi, baharda açan çiçekler de

Meryem’e ve doğurganlığa gönderme yapmaktadır.  Kışın solan çiçeklerin

baharda tomurcuklanarak açmaları, bakire Meryem’in İsa’yı dünyaya

getirmesine teşbih edilmiştir.

Duhter-i ‘İmrân gibi bir nefhadandur hâmile

Mâder-i tıfl-i şükûfe şöyle kalmışken ‘akim  (T.Cafer Çelebi 29)
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( Çiçek çocuklarının annesi kısır kalmışken, İmran’ın kızı gibi bir nefesden

hamile olmuştur)

Baharın unsurlarının dini-tasavvufi yorumlama örüntüsü içerisinde

anlamlandırıldığı örnekler arasında Fuzûli’nin bahariyyeleri de dikkat

çekicidir.  Şair, bahar mevsiminde yeşillenerek çiçekler açan bağı, bir okula

benzetir.  Bu okulun öğrencileri, Tanrı’ya ulaşmak isteyen ve bu yolda eğitim

alan çiçeklerdir.

Yine pîr-i felek etfâl-i reyâhîni yığıp

Feyz-i ta’lim ile bustânı deb-istân eyler  (Fuzûlî 103)

(Felek ihtiyarı, fesleğen çocuklarını toplayıp, irfan dersi ile bahçeyi okul

yapar)

İrfan okulunda sünbül, ilm-i ilâhi öğrenir; sûsen bahş-i riyâzide güzel sözler

söyler.  Seher kuşu, gönül ile birlikte mantık dersi okur; bülbül ise bir hafız

gibi Kur’an’ı güzel sesi ile terennüm eder.  Kuşlardan çiçeklere, sulardan

çimene kadar yaratılmış olan ne varsa hepsi Tanrı’nın varlığını ve yüceliğini

göstermeye çalışırlar.

Fenomenler dünyasındaki görüngülerin dış görünüşlerinden hareketle

mutlak olana ulaşma gayesi, bahar tasvirlerde sıkça karşımıza çıkan bir

yorumlama örüntüsüdür.   Görünürdeki objelerden görünmeyene ulaşma

çabası, İslâm felsefesinde olduğu gibi Ortaçağ mistisizminde de

görülmektedir.   Umberto Eco’nun, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik adlı

yapıtında, Ortaçağ insanının estetik duyarlılığından bahsedilmektedir.

Yapıtta üzerinde durulan konulardan biri de mistiklerin, evren ve sanat

bağlamında metafiziğe olan yaklaşımlarıdır.  Eco, Saint-Victor’lu mistik olan

Hugh’un, metafizik simgeciliğine ilişkin yaptığı yorumu şöyle aktarır:

Tüm görülür nesneler görülmez şeyleri imlemek ve dile getirmek

üzere sunulmuş olup, bizi simgesel yani, mecazî tarzda görme
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yoluyla eğitirler...  Görülür şeylerin güzelliği onların biçiminden

kaynaklandığına göre... görülür güzellik görülmez güzelliğin

imgesidir.  (Eco 92)

Hugh’un görünenlerden hareketle görünmeyene ulaşılabileceği konusundaki

bu yorumu ile Osmanlı şairinin tabiattaki görüngülerde Tanrı’yı görme istemi

birbiriyle örtüşür.  Osmanlı şairi için de dış dünyanın objeleri görünmeyeni

imleyen simgesel bir özelliğe sahiptir.

Umberto Eco’nun belirttiğine göre, metafizik simgeciliğin kökleri

Antikçağa kadar uzanmaktadır.  Ortaçağda da objelerin güzelliğinde Tanrı’nın

yansıdığı düşüncesi yaygın olarak kabul edilmektedir.  Ortaçağ insanı, obje

ile kozmos arasındaki doğaüstü ilişkileri kavrayarak, görüngülerde Tanrı’nın

varlığının ontolojik yansımasını aramaya çalışmıştır.

Denilebilir ki, Osmanlı sanatçısı da Ortaçağ insanın duyarlılığıyla

tabiata yaklaşmış ve Tanrı’yı tabiata içkin kılmıştır.  Tabiattaki somut objede,

Tanrı’ya ilişkin anlamlar ve göndermeler üretmiş ve bunları üstün bir hakikatin

göstergesi olarak yorumlamıştır.  Bu noktada bahariyyeler, tabiata simgesel

bir söylemle yaklaşan Osmanlı şairinin, görüngülerden aldığı dünyevi zevkin

yanında, onlara yüklediği mistik anlamı da göstermesi açısından önemlidir.
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SONUÇ

Başlangıcından XVI. yüzyılın sonuna kadar yazılmış olan

bahariyyelerin incelenmesini ve yorumlanmasını konu olan bu çalışmada,

çeşitli tespitlerde bulunarak bazı sonuçlara ulaşıldı.  Öncelikle, bahariyyeler

üzerinde yapılan tanımların eksikliğine ve bazı noktalarda yanlışlığına

değinildi.  Şimdiye kadar yapılan tanımlamalarda bahariyyeler yalnızca

kasidelerle sınırlı tutulmuş ve kaside nesiblerinde bahar tasviri yapılan şiirlere

“bahariyye” adı verildiği söylenmiştir.  Bu çalışmanın kapsamı doğrultusunda

yapılan taramalar ve incelemeler sonucunda, kaside nazım şeklinin dışında

da yazılmış bahariyye örnekleri tespit edildi.  Bu durumda alışılagelmiş

tanımlamayı genişleterek, bahariyyenin “içerisinde bahar tasviri yapılan

şiirler” olarak tanımlanmasının daha doğru olacağı sonucuna ulaşıldı.

Daha sonra bahariyyeler üzerinde çıkartılan istatistiksel veriler

neticesinde, ilk dönem şiirlerine oranla XVI. yüzyılda yazılmış olan bahar

konulu kasidelerde içerik ve uzunluk bakımından gelişim olduğu izlendi.

Nesib bölümünün beyit sayısı bu yüzyılda artış göstermiş ve 11-15 ile 16-20

arasında yoğunlaşan beyitlerde bahar tasvirleri yapılmıştır.  Bahariyyelerde,

şairin tabiattaki görüngülerden hareketle ürettiği imgelerde, yüzyıllara göre bir

dönüşüm olup olmadığı sorgulandığında, çok büyük bir farkın bulunmadığı

sonucuna ulaşıldı.  İran şiirinde tabiatı tasvir etmek için kullanılan imgelere,

bu yüzyıllar içinde Osmanlı şairleri tarafından da yer verildiği gözlemlendi.
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XVI. yüzyılın Fuzûlî, Bâkî, Hayretî gibi ünlü şairlerinin bahariyyelerinde ilk

yüzyıllara oranla daha güçlü ve değişik imgeler yer aldığı söylenebilir.  Bahar

tasvirlerine ilişkin üretilen imgelerde belirli bir dönüşümün olup olmadığı

sorusu, ancak sonraki yüzyıllara ait bahariyye örneklerinin incelenmesiyle

yanıtlanabilir. Fakat, başlangıcından XVI. yüzyıla kadar yazılmış olan

bahariyyelerde kullanılan imgelerde büyük bir dönüşümün yaşandığını

söylemek mümkün değildir.

Tezin ilerleyen aşamalarında, Osmanlı şiirinde yazılan bahariyyeler ile

doğu edebiyatı geleneği içerisinde yazılmış olanlar arasındaki paralellik ya da

farklılıkları görmek amaçlandı.  Bu değerlendirme neticesinde, Osmanlı

şairlerinin de İran’da olduğu gibi baharın gelişini kutlamak için kasideler

sundukları ve bunun İran’dan Osmanlı’ya geçen bir gelenek olduğu belirtildi.

Osmanlı şiirinde de İran şiirinde olduğu gibi, bahçe ve avlu gibi dış

mekânlardan hareketle tabiat tasvirleri yapılmış ve her iki edebiyatta da

tabiattaki görüngüler, şairin imgelem dünyasının içerisinde anlamlandırılmış

ve buradan yola çıkılarak zengin imgeler üretilmiştir.

Osmanlı toplumunda baharın alımlanışının ele alındığı ikinci bölümde,

bahariyyelerde yer alan imgeler ve benzetmeler yorumlanarak, baharın

Osmanlı toplumunda ifade ettiği önem üzerinde duruldu.  Buradan hareketle,

baharın Osmanlı toplumu tarafından zevk ve eğlence zamanı olarak

algılandığı ve o günün insanı için her türlü sıkıntının unutulup yaşamın keyfini

çıkarmak anlamına geldiği belirtildi.  Şairlerin, bahar mevsiminde

duyumsadıkları rahatlamayı ve duygusal boşalmayı ifade ettikleri beyitlere

örnek olarak yer verildi ve bu beyitler doğrultusunda baharın, toplumda
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sosyo- kültürel bir ortamın hazırlayıcısı olduğu; insanların kültür edimlerinin

şekillenmesinde önemli rol oynadığı sonucuna ulaşıldı.

Daha sonra, şairlerin tabiattaki görüngülere yönelttikleri ayrıntılı

bakışla, şiiri büyük olanı kapsayan küçük ve simgesel bir dünyanın ifadesi

olarak kullanmış oldukları söylendi.  Osmanlı şairinin bahara ilişkin ürettiği

imgeler dolayımında küçük olanın büyüğü nasıl içerdiği örneklerden hareketle

açıklandı ve imgeler üzerine kurulu bu şiirlerin, gerek sosyal gerekse idari ve

askeri yapısıyla Osmanlı Devleti’nin bir minyatürü olabileceği savı ortaya

sürüldü.  Bu sav doğrultusunda bahar tasvirleri, metaforik birer minyatür

olarak yorumlandı.

Daha sonraki aşamada, bahariyyeler ile Osmanlı tasvir sanatlarının

tabiata yaklaşımları ve bunlardaki estetik duyarlılık üzerinde duruldu.

Bahariyyelerle, minyatür, çini, tezhip gibi tasvir sanatlarının ortak bir estetik

anlayışa sahip oldukları tespit edildikten sonra tabiatın ayını yorumlama

örüntüsü içerisinde, stilize bir tavırla betimlenmiş olduğu sonucuna ulaşıldı.

Baharı konu alan şiirler ile tasvir sanatları, Osmanlı sanat estetiğini

yansıtmaları açısından birbirini bütünleyen sanat dalları olarak değerlendirildi.

Tezin son kısmında ise, bahar tasvirlerinin, dini ve tasavvufi örüntü

içerisinde yorumlanabileceği söylendi.  Bahar tasvirlerinde Tanrı’nın tabiata

içkin kılındığı ve şairlerin, tabiattaki görüngülere Tanrı’nın ontolojik yansıması

olarak yaklaştıkları ve dış dünyadaki objeler üzerinde bu anlayışla simgesel

atıflar ürettikleri ortaya konuldu.

Son olarak bahar tasvirlerinin, Osmanlı şiirinde tabiatın ele alınışının

ve tasvir yaklaşımının anlaşılıp yorumlanması için önemli bir çıkış noktası

olduğu söylenebilir.  Bahariyyelerde,  şairlerin tabiattaki görüngülerden
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edindikleri duyumsamalarla simgesel atıflar ve imgeler ürettikleri tez boyunca

ileri sürülen bir düşüncedir.  Şairin şiirine konu olan bu tabiatın gerçek

tabiatla ne derece örtüştüğü ya da bazı araştırmacıların ileri sürdüğü gibi

soyut bir tabiat mı olduğu sorunu tartışılabilir.  Bahariyyelerdeki bahar

tasvirleri incelendiğinde, Osmanlı şairinin, tabiattaki objelere doğal görünüş

özelliklerini yitirmeden yaklaştığı ve görüngüleri özsel nitelikleriyle birlikte

tasvir ettiği açıkça görülmektedir.  Diğer bir ifadeyle söylemek gerekirse,

Osmanlı şiirinde tabiat stilize edilmiş yani üslûplaştırılmıştır.  Bu noktada

Hilmi Yavuz, Osmanlı şiirindeki tabiatın somut ile soyut arasında bir ara-

konumda bulunduğunu söyler:

Doğa’nın ne tam anlamıyla somut bir kullanılabilir nesne ne de

zihinsel bir soyutlama (bilgi nesnesi) olarak kavranmadığı bir

ara-konumdadır Divan şiiri: Doğa’nın, stizilize bir temaşa

(contemplation) nesnesi olarak kavrandığı bir ara-konumdur bu.

(Yavuz 262)

Hilmi Yavuz’un bu sözleri, Osmanlı şiirinde tabiatın nasıl ele alındığını ve

şairler tarafından ne şekilde yorumlandığını özetler niteliktedir.

Son söz olarak şu söylenebilir: Osmanlı şairinin tabiatla kurduğu ilişki

başlı başına bir estetik anlayışı ortaya koymuş ve bu estetiğin içinden

bakılarak zengin imgeler üretilmiştir.  Şair, tabiattaki objelerin ayrıntısı

üzerinde durmuş ve her bir ayrıntıyı kendi imgelem dünyasının içerisinde

yorumlayarak farklı anlamlar yaratmıştır.
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