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B

ahr, derya, kulzüm, umman, deniz ve bunun gibi daha nice kelime ve
tabir, Osmanlı şairinin engin ve derin hayal âleminde türlü görünümlerle dalgalanır. Bir mefhum olarak deniz ve onun getirdiği bütün
zenginlikleri kıyıları dar bir yazıya sığdırmak oldukça güçtür. Bu yüzden
Osmanlı şiirinin deniz ufkunda çizdiği çok renkli ve derinlikli manzarasından ilk göze çarpan ayrıntıları kayda geçirmekle Osmanlı şairlerindeki
deniz tasavvurunun kuşbakışı bir haritasını çıkarabiliriz. Yalnızca “deniz”
kelimesinin geçtiği beyitlerin rotasında çıktığımız bu seferde karanlık burgaçlardan, kuytu koylara, köpüren dalgaların dövdüğü kıyılardan, sakin limanlara kadar tabiatın akışına kapılmak ve atalarımızın bütün coşkunluklarına, metcezirlerine veya ağırbaşlı bir sükûnetin hâkim olduğu sütliman ruh
hâllerine şahit olmak mümkündür.

Osmanlı şairinin hayal âleminde deniz, uçsuz bucaksız ve derin görüntüsüyle insan düşüncesinin kıyılarını kestiremediği bir sonsuzluk hissini
canlandırır. Fakat bu asla, sığ ve sarp bir fikir olarak kalmaz. Mutlaka, şairin
ruhunu kattığı ve Türkçenin çeşnisiyle tatlandırdığı incelikli ve renkli mısralar dizisi hâlini alır. Şairlere şiir yazdıran ve sonsuzluk fikrinin en çok yakıştığı aşk, denizin engin ve derin, bazen fırtınalı ve coşkun bazen de sessiz
ve dingin yapısıyla kaynaşan bir duygu olarak İshak Çelebi’nin şu beytinde
süzülüp incelmiş bir zevkin ışıltılarıyla parlar:
Bir denizdir bu aşk sâhili yok
Gördügün sen arada bir dildir (İshâk; Çavuşoğlu ve Tanyeri 1989: G.
52/5)
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Aşk, ayrılık potasında fazlalıklarından arınır ve gitgide katışıksız arı
duru bir hâle bürünür. Saflaşma yolunda âşığın ayrılık acısıyla ve sevgiliye
kavuşma hasretiyle döktüğü gözyaşları, denizin gözleri yorgun düşüren sonsuzluğuyla yarışacak derecede çoktur. Köpürmüş bir okyanus, dünyaya göz
kırparcasına gelip giden bir hava kabarcığının içine sığmayacağı gibi âşığın
coşkun gözyaşları da göz kapaklarının örtüsü altına sığmaz:
Yaşı gözümün hicâba sığmaz
Suyu denizin habâba sığmaz (Helâkî; Çavuşoğlu 1982: G. 62/1)
Zamana ve zemine göre gözyaşlarıyla deniz arasındaki bu kıyasta,
rüzgâr gözyaşlarından yana esmeye başlamış ve aşkın taşkınlığıyla gönülden gelen yaşlar, denizleri aşmıştır. Aşk yolunda Emrî’nin gözyaşları öylesine fazladır ki deniz dedikleri onun yanında yedi yaşında bir oğlan olmaktan
öteye geçemez. Bilinen dünyayı çevreleyen “yedi deniz”e uzanan ince ima
ve “yaşında” kelimesiyle zihinde yakamozlar uyandıran zarif çağrışımlar,
birkaç sözcükte Türkçenin kıvraklığını ve zenginliğini yansıtıyor:
Tarîk-ı ‘aşkda Emrî bu dîde yaşlı-durur
Deniz dedükleri yedi yaşında oğlandır (Emrî; Saraç 2002: G.182/5)
Çin Denizi, Mağrib Denizi, Akdeniz, Karadeniz, Taberiye Denizi, Hazar Denizi ve Fars Denizi denilen ve eskilerin fikir coğrafyasını kuşatan bu
yedi deniz, şairler için çokluktan kinayeydi. Necâtî, İspermeçet balinasının
bir salgısı olan ve kıyılara vurduğunda toplanarak işlenen anber maddesini,
sevgilinin siyah ve mis gibi kokan saçlarına özenip onu taklit ettiği için
kınayıp bu yüz karasının, yedi denizin suyuyla yıkansa bile silinemeyeceğini söylerken bilinen bütün dünya denizlerini iki mısranın kanatları altına
topluyordu:
Miskîn saçına öyküneli anber ey sanem
Yunmaz yedi denizler ile yüzü karası (Necâtî; Tarlan 1963: G.611/3)
Denizin insanı sonsuzluğa sürükleyen mehabeti şairler için, sevgilinin
sınırlara sığmayan güzelliğini anlatmada eşsiz bir tasvir imkânı sağlıyor ve
bu güzellik her damlası bir güneş kadar olan uçsuz bucaksız bir deniz hâlini
alıyordu:
Bir denizdir hüsnü yârin katresidir âfitâb
Katrenin ne kadri var kim ede ummân ile bahs (Ahmed Paşa; Tarlan
1966: G. 23/2)
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Osmanlı şairi için tabiat, Doğu edebiyatının önceki sanatkârları elinde
şekilleri, boyutları ve renkleriyle usta işi tablolar hâlinde resmedilmişti. Osmanlı şairi bu hazır manzarayı, Türkçenin incelikleriyle süslediği büyülü
dokunuşlarla yeniden canlandırmayı başardı. Kılı kırk yararcasına keskin
bir dikkatle örülen beyitlerde, denizin acı suyu aşk acısıyla dökülen tuzlu
gözyaşlarıyla karıştı. Mesela şair şu beyitte acımak fiilini, Türkçenin çok
anlamlı kıvrak yapısından yararlanarak denizlerin acı suyuna işaret edecek
şekilde tatlı bir söz dizisi hâline getiriyor. Bir de buna şîrîn kelimesinin ‘tatlı’
anlamı ve Hüsrev ü Şîrîn hikâyesine uzanan ince telmih eklenince çağrışımlar arasında sözün süse dönüştüğüne şahit oluyoruz:
Ey husrev-i şeker-leb şîrîn lebinden ayrı
Görüp gözüm yaşını bana denizler acır (Nazmî; Gıynaş 2014: Pervane
Beg, Mecmua-i Nezâ’ir: 2278/3)
Acılıkla ilgili beyitler bununla sınırlı değil. Mesela köpürüp taşan gözyaşlarıyla sevgiliye gezecek yer bırakmadığını ifade eden Kemal Paşa-zade,
bir yandan deniz suyunun coşkunluğunu gözler önüne sererken bir yandan
da ima yoluyla denizin acılığını zarif bir beyitle tattırmayı başarıyor:
Kûyun etrâfını tuttu denize döndü yaşım
Acıdığım bu ki kalmadı güzer-gâh sana (K. Paşa-zade; Demirel 1996:
11/5)
Osmanlı şairi için her kelime renkli çağrışımlar dünyasında hayret
uyandırıcı anlam bahçelerine açılan bir anahtar gibidir. Yukarıda İshâk Çelebi, ‘gönül’ anlamına gelen dil kelimesini, denizin getirdiği çağrışımla bir
coğrafya ıstılahı olarak ‘denize uzanan kara parçası’ anlamına işaret ederek
kullanmıştı. Yine onun zarifliğine yakın bir tarzda Mesîhî, mana denizine
benzettiği şairlik tabiatını tarif ettiği şu beyitte dil kelimesini aynı incelikle
söz konusu ediyor:
Bahr-i maʻnâ-durur tabiat kim
Ol denizde zebân bir dildir (Mesihî; Mengi 1995: G.62/6)
Sanırım bu beyitlerin ardından Osman Nihat Akın’ın nihavent şarkısını
hatırlamamak mümkün değil:
Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi
Dilde yalnız dolaştım gözyaşlarım dinmedi
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Osmanlı şairlerinin ufukları enginliğine, denizleri derinliğine dolaşan
bakışları, bazen uzaklarda görünen karalara, seyre açılan kayıklara; bazen
de kıyıya vurmayan sessiz ve karanlık derinliklerde saklanan inci ve mercanlara uzanır. Şair bir “med-cezr” manzarası canlandırdığı beytinde akan
gözyaşlarının ardından ortaya çıkan siyah göz bebeklerini, denizin çekilmesiyle beliren veya seyrüseferde uzakta görünen kara parçalarına benzetiyor:
Dîde merdümleri yaşım dökeli oldı ayân
Görinü başladı gûyâ ki denizde karalar (Rûhî; Ak 2001: 413/4)
Enverî ise bütün dert ve tasalarının gözyaşı denizinde kayıkla dolaşmaya çıktığını söylerken gelişigüzel bir benzetmenin ötesine geçip kirpiklerini
kürek, gözlerini sandala benzeterek sevimli bir hayali canlandırıyor:
Yaşım denizini seyr eylemeğe gussa vü gam
Müjem kürekler olur gözlerim iki sandal (Enverî; Kurnaz ve Tatçı 2001:
G.153/3)
Bütün bu teşbihlerin süslü hayallerin özünde hep sevilen veya şairlerce kutlu bilinip övülen bir kimse vardır. Necâtî, “Deniz ne kadar kabarıp
köpürse, dalgalanıp coşsa bile bağrında sakladığı inciyi dışarı atmaz. A
cömertlik okyanusu sultanım, sen de beni, benim gibi değerli bir inciyi öfkeye kapılıp da kapından uzaklara sürme.” derken nefis bir temsilî teşbih
örneği verir:
Nice cûş etse deniz taşraya salmaz güheri
Sürme hışm ile kapından beni ummân-ı kerem (Necâtî; Tarlan 1963:
K.18/29)
Adı olur olmaz kişilerin dilinde dolaşan güzele toz konduramayan
Mesîhî, “Güzelin alçaklarla bulunmasına şaşmamak gerek, çünkü inci deniz
dibinde bulunur.” anlamındaki beytiyle şairane bir avuntuyu dillendiriyor:
Ne var alçakda anılsa o dilber
Deniz dibinde olur çünki gevher (Mesîhî; Mengi 1995: Şehrengiz-i
Edirne: 171)
Osmanlı şiiri, İslamın avuçlarında şekillenmiştir. Bu yüzden şiir, çoğu
kez ayet ve hadislerin, kıssa ve menkıbelerin kısacası İslamın getirdiği zengin muktesebatın rüzgârıyla yol alır. Ayet ve hadislere ya da bazı kıssalara yapılan üstü örtülü telmihler, beyitleri sıkışıp kaldıkları sığ koylardan
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uzak ufuklara doğru sürükler. Mesela şu beyitte, Kur’an-ı Kerim’deki “Eğer
yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkep, arkasından yedi deniz,
Allah’ın kelimatı tükenmez. Hakikat Allah aziz hakimdir.” (31/Lokman/27)
(Yazır 2002: 412) mealindeki ayete ince bir telmih var:
Benüm agladığım bu kim mürekkeb olsa deryalar
Denizden katresi yazılmaz eşkim mâcerâsından (Zâtî; Çavuşoğlu ve
Tanyeri 1987: 1056/4)
Denizlerin hesaba gelmez suyu dikkate alındığında ilk olarak Hazret-i
Nûh (a. m.) akla gelir. Şair, tatlı çağrışımlarla ördüğü beytinde Nûh, fülk
ve mellâh kelimelerini kol kola kullanırken, bir yandan da ‘söyleyiniz’ anlamındaki deniz kelimesiyle denizlere, melîh kelimesiyle de hem mellâh’a
hem de denizlerin tuzluluğuna imada bulunarak nefis bir beyit inşa ediyor:
Hazret-i Nûh hakı var mı deniz âşıklar
Fülk-i âlemde o mellâh-ı melîhin bedeli (Sânî; Gıynaş 2014: Pervane
Beg, Mecmua-i Nezâ’ir: 7652/2)
Emrî, mecma‘u’l-bahreyn ibaresiyle siyah göz bebeklerini Karadeniz’e
gözünün akını da Akdeniz’e benzeterek “Salmış iki deryayı demadem çatışırlar” (55/Rahman/19) (Yazır 2002: 531) ayetini insan zihninin derinliklerinden su yüzüne çıkarıyor:
Gamınla çeşm-i pür-âb oldu mecma‘u’l-bahreyn
Beyâzı ak deniz anun karası bahr-i siyâh (Emrî; Saraç 2002: G.491/3)
Renklerin aynı zamanda yönleri belirtmesi kökleri çok eskilere uzanan bir gelenekti. Buna göre kara kuzeyi, ak da güneyi karşılıyordu. Öyle
ki kuzeyin ve siyahın soğukluğu kuzeydeki denizi ‘soğuk deniz’ anlamıyla
Karadeniz’e, kuzeyden esen yeli de ‘soğuk yel’ anlamıyla Karayel’e çevirmişti. Bunun tam karşılığı olarak güneydeki deniz ‘ılık deniz’ anlamıyla
Akdeniz, güneyden esen yel de ‘ılık yel’ anlamıyla Akyel adını almıştı.
Osmanlı düşüncesi umumiyetle tasavvufun açtığı yolda yürüdü. Arada
bir rotası şaşmış olsa da Osmanlı şairinin düşünce dümeni sürekli tasavvufun elindeydi. Bazen açık bazen üstü örtülü görünen fikirler, şiirin özgür ikliminde neşvünema bulmayı başardı. Hayretî ayan beyan bir ifadeyle, kendi
şahsında âşıkları, zühdü bir yana bırakıp irfan incisine talip olmaya çağırıyor. Şairin, ‘sözüne kulak vermek, ciddiye almak’ anlamındaki kulağına
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koymak deyimini kullanarak “dürdane” kelimesinin yardımıyla deniz kulağı
adı verilen “sadef”e yaptığı gönderme nefistir:
Deniz ol kulağına koyma sözin zühhâdın
Gel beri tâlib-i dürdâne-i irfân olalım (Hayretî; Çavuşoğlu ve Tanyeri
1981: G.308/4)
Emrî şu beyitte, tasavvuftaki varlık tasavvurunun en girift meselelerini
güneş parlaklığı ve deniz enginliği nispetinde kolaylıkla ifade etmeyi başarıyor:
Mihrden zerre denizden katre görmek sehldir
Zerrede hurşîdi seyr et katrede ummânı gör (Emrî; Saraç 2002: G.112/3)
Denizlerin uçsuz bucaksız âlemini resmederken ve onu kendi ruh dünyalarının bir parçası yaparken Osmanlı şairi çoğu kez kıyıda, karanın güvenli kucağındadır. Sâ’dî’nin;
Be-deryâ der-menâfi bî-şümâr-est
Eger hâhî selâmet der-kenâr-est
“Denizde sayısız faydalar, nimetler vardır; ama sen selamet istiyorsan
karada kal.” beytine kulak verdiklerinden mi bilinmez, Osmanlı şairleri denizin uyandırdığı korku ve güvensizlik hissini mısraların arasından bazen
kısık bir sesle bazen de şikâyetle karışan bir feryatla hissettiriyorlar. Atalarımızın bu korkusu onları temkinli davranmaya itmiş olmalı ki denizden uzak
durmayı, karada karar kılmayı öğütleyen “Gemiyi kâğıtta suyu bardakta”
gibi uyarılarda bulunmuşlar:
Şarabı zevrak ile içmenin zamanı değil
Efendi keştîyi kâgıtta suyu bardakda (Baki; Küçük 1994: 444/3)
Denizin insanda uyandırdığı tedirginliği kıyıya ayak basmanın verdiği
huzur biraz olsun azaltıyordu. Kurtuluşun timsali kara, her ne kadar yakın
görünse de ona ulaşıncaya kadar selamete kavuşmak mümkün değildi:
Halâs olmadı merdümler eşk-i çeşmimden
Egerçi bu denizin karası yakın görünür (Emrî; Saraç 2002: G.180/3)
Güzelliklerin peşinden gidenler, tehlikelere ve tuzaklara karşı hazırlıklı
olmalıdır. Hâletî, sevgilinin güzellik denizi hâline dönüşen yüzündeki her
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bir beni insanı derinliklere çeken deniz maliklerine benzetirken dilden dile
dolaşan bir efsaneyi şiirin renkli dünyasına çekmeyi başarmış:
Bahr-i hüsn oldu ruhun her biri ol hâllerin
Bir deniz mâlikidir âdemi deryâya çeker (Hâletî; Kaya 2003: G.193/4)
Boğulma, denizdeki en büyük tehlike olsa bile bazen sağ salim karaya çıkmakla da insan kurtulmuş sayılmaz. Kitaplar, savaşlar sonunda veya
geçirilen deniz kazalarının ardından kâfirlere esir olan ve sayısız maceraya
atılan atalarımızdan söz eder. Yağmurdan kaçarken doluya tutulanlar da var:
Düşüp aşka göñül verdim yine bir zülf-i tersâya
Meded düştüm Müselmânlar denizden kâfiristâna (İshâk; Çavuşoğlu ve
Tanyeri 1989: G. 265/2)
Osmanlı şairinin hayal dünyasındaki deniz tasavvuruna kıyasla deryadan katre sayılabilecek bu birkaç beyit, şairlerin hem kendi ruh dünyalarındaki hem de insanlığın ortak hafızasındaki deniz kavramını ne şekilde sözün ve sesin malzemesi hâline getirdiklerini az da olsa gözler önüne seriyor.
Daha derinlere inmek ya da enginliğine ilerlemek isteyenler içinse Osmanlı
şiiri uçsuz bucaksız bir okyanus hâlinde meraklılarını bekliyor.
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