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Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti ka-

bul etmelerinden sonra verdikleri ilk eserlere kadar dayan›r. Genifl co¤rafyalarda dil bak›m›ndan birbirinden az

çok farkl› geliflen ‹slamî edebiyat, flüphesiz ki en parlak dönemini 13. yüzy›ldan bafllamak üzere Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤unun genifl topraklar› üzerinde yaflam›flt›r. Befl yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bu-

lunan bir imparatorlu¤un ihtiflam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incele-

meye çal›flaca¤›z. 

Bir toplumu etkileyen kültürel oluflumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baflka bir kültürel etkiyle de bir-

den bire ortadan yok olmaz. fiiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü fliirimize –genel anlamda edebiya-

t›m›za- etkileri üzerinde de mümkün oldu¤u nispette durmaya çal›flt›k. 

Klasik edebiyat, yayg›n söyleyiflle divan edebiyat›, Tanzimatla birlikte bafllayan kültür de¤iflim teflebbüsleri-

ne paralel olarak tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Avrupaî bir edebiyat oluflturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damar-

lar›ndan beslendikleri, onun kal›plar›n› ve ifade yöntemlerini kullanarak eserler verdikleri hâlde divan edebiyat›-

na sert elefltirilerde bulundular. Zaman zaman ölçünün kaçt›¤› bu elefltirileri dönemin flartlar› ile irtibatland›rarak

aç›klamak mümkündür.

Ancak, bugün hâlâ Tanzimat neslinin divan edebiyat›na karfl› yöneltti¤i, birçok bak›mdan ilmî olmaktan

uzak, bu elefltirilerin kronik bir ön yarg›ya dönüflerek devam etmesi Divan Edebiyat› Özel Say›s›’n› haz›rlama ih-

tiyac›m›z›n birinci sebebidir.

E¤er kültürümüzün köklerine karfl› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›fl›lma-

s› gerekiyordu ki biz bu say›da bunu yapmaya çal›flt›k. Zira befl yüz y›ll›k edebiyat› bir derginin s›n›rl› sayfalar›

içinde bütün yönleriyle ele alman›n imkân› yoktur. Biz amaçlad›k ki gençlerimiz, eski edebiyat›m›zla e¤itim çer-

çevesi içinde bir flekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –var-

sa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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Divan edebiyat› kaideci bir edebiyatt›r. Hayatla

alâkas› azd›r. Kitabî ve mücerrettir. Manzum ve mef-

hum edebiyat›d›r vs. Evet... Fakat kaideci, kitabî ve

mücerret dedi¤imiz bu edebiyat nedir? Ne gibi esasla-

ra dayanmakta, hangi vas›flar› ve hususiyetleri ihtiva

etmektedir?

Her edebiyat, kendi devrinin bir tefekkür, bir ta-

hassüs ve tahayyül kâinat›d›r. Kendi devrinin hususi-

yetlerini, zevklerini, sanat telâkkilerini, hurafelerini, iti-

katlar›n›, hakiki ve bât›l bütün bilgilerini tafl›r. Divan

edebiyat›m›z da, hayatla alâkas› ne kadar az olursa ol-

sun, cemiyet hayat›n›n seyrini takip etmekte, onun

akislerini tafl›maktad›r. 

Divan edebiyat› mücerret mefhum ve mazmun-

larla doludur. Böyle olmakla beraber, bu mücerret de-

di¤imiz mefhumlar ve mazmunlar, o devre ait akîdele-

re, bilgilere ve kanaatlere telhim ve iflaret ediyor. 

Türkler ‹slâmiyet’i kabul ettikten sonra, bu yeni

dinin câmias› içine girince, benliklerinden ve hususi-

yetlerinden birçok fedakârl›klar yapt›lar. ‹slâmiyet’in

vücuda getirdi¤i yeni telakkileri, yeni mefhumlar› ve

yeni bilgileri kabul edip benimsediler. 

‹slâmiyet, kendi içine giren bütün kavimlere flâ-

mil olmak üzere yeni bir nâs, yeni bir iman ve yeni bir

bilgi silsilesi getirmifl oluyor, bu suretle yeni bir fikir

manzumesi teessüs etmifl bulunuyordu. 

Bu cümleden olarak, Kuran’›n âyetleri toplan-

d›ktan sonra, bu âyetlerin flerh ve izah› ile (tefsir), Pey-

gamber’in söyledikleri tespit edilerek (hadis), Kuran ve

hadise istinat ederek dünyevî ahkâm› toplay›p tedvin

eden (f›k›h) ilmi meydana ç›kt›. 

Bundan baflka, ‹slâmî meselelerin münakaflas›n-

dan do¤an (kelâm) ilmi ile, ‹slâm aras›ndaki fikir ihti-

laflar›ndan ç›kan (tasavvuf), fikir ve felsefe sistemi ola-

rak teessüs etmifl oldu. 

Aristo’dan beri devam eden ilimlerin tasnifine,

naklî ilimler de ilâve edilerek yeni bir tasnif meydana

geldi. 

‹flte bütün bu yeni telâkkileri, bu yeni bilgileri

as›rlarca âlimler izah için u¤raflm›fllar, flairler de bu fi-

kirlerden mülhem olarak, onlar› en güzel bir tarzda ifa-

deye çal›flm›fllard›r. 

Daha sonra flark›n kendine mahsus hurafeleri ve

itikatlar› vard›r. fiairlerin, bunlar›n tesiri alt›nda kalma-

lar› çok tabiî de¤il midir?

‹flte Divan edebiyat› dedi¤imiz bu eski edebiya-

t› anlamak, ancak bunlar› bilmek ve tan›makla kabil

olabilir. 

Bu kadar zengin ve çeflitli kaynaklara mâlik olan

bu edebiyat esas karakteri itibariyle kitabî ve mücerret

oldu¤undan, bütün ilmî ve felsefî müdevvenat, Kur’an

ve hadis, k›ssalar ve mucizeler, tarih ve esatir, bât›l ve

hakikî ilimler, bu kaynaklar›n bafl›nda gelir. Bunlara,

içtimaî hayat›n ve çeflitli hadiselerin akisleriyle, o gün-

kü zihniyetten do¤an sanat ve telâkkileri ilâve edecek

olursak, bu edebiyat, fikrî, hissî ve hayalî cephesiyle

meydana ç›km›fl olur. 

D‹VAN EDEB‹YATI*

Agâh S›rr› LEVENT

* Divan Edebiyat›, 2. bsk. 1943
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