editörden...
Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti kabul 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› ‹mparatorlu¤unun geniﬂ topraklar› üzerinde yaﬂam›ﬂt›r. Beﬂ yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bulunan bir imparatorlu¤un ihtiﬂam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incelemeye çal›ﬂaca¤›z.
Bir toplumu etkileyen kültürel oluﬂumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baﬂka bir kültürel etkiyle de birden bire ortadan yok olmaz. ﬁiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü ﬂiirimize –genel anlamda edebiyat›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 teﬂebbüslerine paralel olarak tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Avrupaî bir edebiyat oluﬂturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damarlar›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 ihtiyac›m›z›n birinci sebebidir.
E¤er kültürümüzün köklerine karﬂ› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›ﬂ›lmas› 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 çerçevesi içinde bir ﬂekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –varsa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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D‹VAN EDEB‹YATINA DA‹R YAPILAN
ELEﬁT‹R‹LER VE SAVUNMA NOKTALARI
AL‹YE USLU ÜSTTEN*

Türk ﬂiirinin temel kayna¤›n› oluﬂturan Dîvân
edebiyat›n› ele al›rken öncelikle edebiyat ve medeniyet iliﬂkisine bakmak gerekir. Medeniyetin dayanaklar›n› oluﬂturan unsurlar›n baﬂ›nda “din” gelir. Hem dinin
toplum üzerinde hem de toplum anlay›ﬂ›n›n din üzerinde etkileri vard›r. Bu nedenle öncelikle ‹slam medeniyetine bak›lmal›d›r. Sadece Türk edebiyat› de¤il,
Arap ve Fars edebiyatlar›n›n da dayanaklar› Kur’an’d›r.
Hadis, peygamberler ve evliya hikâyeleri, ﬁehnâme, tasavvuf felsefesi ve o milletlerin kendi tabiatlar›ndan
getirdikleri özellikler de di¤er dayanaklard›r. Bu toplumlar›n din anlay›ﬂ›, sosyal hayat› oluﬂturur. Selçuklular›n ‹slam’la yüz yüze geliﬂi Farslar kanal›yla gerçekleﬂmiﬂtir. Ard›ndan kurulan Osmanl› Devleti’nde de
Farslar›n Kur’an anlay›ﬂ› etkili olmuﬂtur.
Dîvan ﬂiirinde beyit güzelli¤i önemlidir. Her beyitte ayr› bir ﬂeyden söz edilebilir. Bu bir üstünlük olarak da kabul edilebilir (‹sen, 1997, s.503). Buna karﬂ›l›k, Divan edebiyat› dil ve muhteva yönünden pek çok
noktalarda eleﬂtirilmiﬂtir. Agâh S›rr› Levend, Kur’an ve
hadisin Divan edebiyat› ﬂairleri için bir ilham kayna¤›
oldu¤unu söyler (Levend, 1943, s.101). Abdülbaki Gölp›narl›, ise Divan ﬂiirinin kaynaklar›n› “ﬁarap, meyhane, bozahane, rakkas, rakkase, helva sohbetleri, Ç›ra¤an safalar›, Hüseyni Baykara meclisleri, Haf›z cemiyetleri, hatim, teravih, kandiller, ﬂerhrayinler, iftarlar,
diﬂ kiralar›. Bab-› fetvalar, yeniçeriler, sipahiler, bozgunlar, medrese ve tekke z›dd›yeti, evliyalar ve ﬂeyhler. Kad›nl›k eden gençler. Erkekçe birbirini seven kad›nlar. Esrar ve afyon. Bak›ms›zl›k, yolsuzluk, sefalet,
isyan, açl›k ve t›ka basa yiyip içmek...” olarak gösterir
(Gölp›narl›, 1945, s.18).
Ali Ekrem’e göre eski ﬂiirde hep aﬂ›kâne tasavvuf iﬂlenmiﬂ ve hayaller bu dairede s›k›ﬂ›p kalm›ﬂt›r.
(Kahraman, 1996, s.60) Sadri Ertem, Divan edebiyat›
dünyas›n› mistik, Ça¤daﬂ edebiyat›n dünyas›n› ise

müspet ve ak›lc› bulur (Kahraman, 1996, s.64). Ziya
Gökalp bu s›n›fland›rmaya “millî” kelimesini de ekler.
“Ne mahkememizde Mecelle, ne alfabemizde eski
harf, ne baﬂ›m›zda fes, ne de ﬂiirimizde aruz” (Ça¤lar,
1933, s.82) sözleri ne kadar sert bir çizgiye do¤ru gidildi¤ini aç›kça göstermektedir.
Bu eleﬂtiriler karﬂ›s›nda Divan edebiyat›n› yüzy›l
ve edebî dönemler aç›s›ndan ele alarak anlamaya çal›ﬂmak yararl› olacakt›r; çünkü her dönemde yaﬂanan
olaylar edebiyat› farkl› yönlerden etkilemiﬂ ve eserlerde kendini göstermiﬂtir. Divan ﬂiiri, Anadolu’da 13.
yüzy›lda Yunus Emre, Ahmed Fakih, Sultan Veled ve
ﬁeyyad Hamza ile baﬂlar. Mevlânâ’n›n eserleri Farsça
yaz›lm›ﬂ olmas›na ra¤men Anadolu’da geliﬂen edebiyat
üzerinde derin izler b›rakm›ﬂt›r. Bu yüzy›lda Dehhanî,
ladinî ﬂiirin temsilcisidir.
11. yüzy›ldan 12. yüzy›la do¤ru dinin önderleri
olarak bulunan insanlar (derviﬂ, alp eren), tasavvufun
da etkisiyle Anadolu içlerine bir hareket baﬂlat›r. Mevlevîlik, Yesevîlik gibi. Osmanl›lar döneminde Mevlevilik ve Bektaﬂili¤e önem verilir. 15 ve 16. yüzy›llardan
itibaren Rumeli’nin Türkleﬂmesinde Alp erenlerin
önemli bir misyon üstlendi¤i görülmektedir. Bunlar,
beraberinde kendi din anlay›ﬂlar›n› da getirir. Ortaya
konulan edebiyat ürünü de ister istemez bunlar›n anlay›ﬂ›na göre olacakt›r. Bat› ile mukayese edildi¤inde tasavvufun etkisiyle oluﬂan eserlerde iﬂleniﬂ farkl›l›klar›
görülür. Bat›’n›n hümanist anlay›ﬂ›yla sergilenen insan,
bizde bir gölge olarak sahnede yer al›r. Perdenin arkas›nda figürleri oynatan bir güç vard›r. Bu da tasavvufun
yans›mas›d›r.
14. yüzy›lda yaz›lan eserler Rumeli’deki fetihlere ba¤l› olarak kahramanl›k hikâyelerine yer verir. Gülﬂehrî, Âﬂ›k Paﬂa, Nesîmî, Kad› Burhaneddin bu dönem
ﬂairleridir. Dinî-ahlaki mesnevîler geniﬂ yer tutar. 1453
y›l›nda ‹stanbul’un fethi, ‹stanbul’u önemli bir kültür

*Ö¤retmen, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu
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merkezi haline getirmiﬂ ve buna ba¤l› olarak da edebiyat h›zla geliﬂme göstermiﬂtir. Padiﬂahlardan baﬂlayarak bütün devlet büyükleri edebiyata ve özellikle ﬂiire
önem vermiﬂlerdir. Edebî muhitlerin kurulmas› ve buna ba¤l› olarak edebiyat›n geliﬂmesi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zaman›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂmiﬂtir
(‹pekten, 1996). ‹ran edebiyat› tesirinde baﬂlayan Türk
edebiyat›, 13. yüzy›ldan itibaren bu etkilenme yan›nda
ﬂairlerin kendi benliklerinden de yeni hayaller ve mazmunlar eklemeye baﬂlamalar›yla geliﬂme gösterir.
16. yüzy›la gelindi¤inde ülkenin geliﬂmesi daha
da artar, buna paralel olarak ﬂiirdeki geliﬂme de h›zlan›r. ‹ran ﬂairlerinin etkileri sürmekle beraber Fuzûli,
Bâkî, Hayalî Bey gibi ﬂairler yetiﬂir. Bu yüzy›ldaki ﬂiir
dili önceki yüzy›llardan daha süslü bir dildir. Karlofça
Antlaﬂmas›’yla Osmanl› Devleti gerilemeye baﬂlar. Buna ra¤men edebiyat 16. yüzy›ldaki zirvesini korumaya
devam eder. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda devletin y›k›lmaya baﬂlad›¤›n›n farkedilmesiyle toplumdaki bozulma
edebiyata da yans›r.
17. yüzy›lda tasavvufî kavramlara yöneliﬂ baﬂlar.
Yeni kal›p ve mana aray›ﬂ› Sebk-i Hindi ak›m›n›n kabul
görmesini sa¤lar. 18. yüzy›lda devletin siyasi gücünü
kaybetmesine ra¤men 17. yüzy›l edebiyat›n›n devam
etti¤i görülür. Lale Devri, kültürel ortama canl›l›k katar.
19. yüzy›lda ise eski-yeni tart›ﬂmas› baﬂlar.
Necati Bey’le baﬂlayan mahallileﬂme ak›m›, Nedim’de ustalaﬂm›ﬂt›r. Bakî’nin ﬂiire soktu¤u ‹stanbul
Türkçesi, Nedim’de ﬂiir dili olmuﬂtur. Buna ba¤l› olarak
yerli malzemeler, gelenek ve görenekler de edebiyata
girmiﬂtir. Böylece sosyo-kültürel olaylar ﬂairlerin kulland›¤› konular aras›nda yer almaya baﬂlar. 16. ve 18.
yüzy›llar aras›nda geliﬂen ﬂiir Sebk-i Hindî ak›m›nda
söze göre mana daha hakimdir. Muhayyile ön planda
oldu¤u için insan›n iç alemi, ruhu ﬂiire konu olur. Hint
üslubunda ﬂiire hakim unsur, tasavvuftur.
Divan edebiyat›ndan sonraki dönemleri incelendi¤inde Tanzimat öncesinde onu haz›rlayan birtak›m
ﬂartlar›n oldu¤u görülür. Sadece ayd›nlar de¤il, devlet
olarak da bat›ya yöneliﬂ görülür. Osmanl›da sadece sosyal ve siyasal de¤iﬂim de¤il, zihinlerde de bir ikilem görülür. Ayd›nlar›n gittikleri yerlerdeki anlay›ﬂ›n farkl› olmas› bu ikilemi do¤urur. Osmanl›da bilgi ulema s›n›f›n›n elindeyken bu gelenek fakl›laﬂmaya baﬂlar. Bu farkl›laﬂma, pozitivist düﬂünen grubun oluﬂmas›d›r. Asl›nda
de¤iﬂen çok fazla bir ﬂey yoktur; ancak uleman›n üretti¤i bilgi, yerini pozitivist bilgiye b›rak›r. Temelde, gerek
siyasette gerekse edebiyattaki mesele, bu iki gelene¤in
(bilginin) çat›ﬂmas›d›r. Edebiyat›n siyasal tarihi belli bir
mesafeden takip etmesiyle bu iki farkl› medeniyetin
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içinde insanlar bocalar. Baﬂlang›çta sadece muhtevada
bir de¤iﬂiklik söz konusudur. Kelimeler ve kal›plar yine
Divan edebiyat›n›nd›r. Nam›k Kemal, aruzla yaz›lmas›na karﬂ› ç›kar; fakat; aruzla yazar. Ayn› dönemde ﬁinasi’nin farkl› bir anlay›ﬂ› vard›r. Ziya Paﬂa’n›n hareket
noktas› biraz daha sistemlidir. Halk edebiyat›na dönmeyi önerir. Halk edebiyat› da kendi edebî zevkine hitap
etmedi¤i için yine Divan edebiyat›na döner. “ﬁiir ve ‹nﬂa”y› yazan Ziya Paﬂa’n›n “Harabat”› yazmas› üzerine
Nam›k Kemal de buna karﬂ›l›k “Tahrib-i Harabat”› yazar.
Edebiyat-› Cedide’de estetik ön plana ç›kar. Servet-i Fünûn ﬂairleri, heceye dönmenin ﬂiirde musikiyi
azaltaca¤›n› düﬂünürler. Dil, Divan edebiyat›n›n dilinden daha a¤›rd›r. Ne halk edebiyat›na ne de Divan
edebiyat›na dönerler. Sadece ölçü olarak aruzu kullan›rlar. Dolay›s›yla, hem ﬂekil hem de içerik olarak taklidî bir edebiyat olur.
Fecr-i Ati, Servet-i Fünûn’dan çok farkl› bir ﬂey yapamaz. ﬁairlerin bir k›sm› Millî edebiyata kayar. Halk ﬂiirine dönme çabas› vard›r; fakat, baﬂlang›çta çok ciddi faaliyet gösteremezler. Bu da dönemin ﬂartlar›ndan kaynaklan›r. Savaﬂ ortam›nda ciddi bir toparlanma yaﬂanmaz.
Divan edebiyat›n›n dil bak›m›ndan eleﬂtirildi¤i
noktalar ise vezin zaruretinin olmas›, ortak bir lügat ve
edebî tenkitten uzak oluﬂudur.
Tanp›nar, dilin de¤iﬂmesinin sebebini aruz veznine ba¤lar. Sadece vezin zarureti Arapça, Farsça kelimeleri ö¤renmeye sebep de¤ildir. Farkl› bir medeniyete geçme, farkl› bir dini kabul etme, o dinin dilini de
ö¤renme zarureti getirir. Yahya Kemal, Edebiyata Dair’de eski ﬂiirin kayna¤›n›n din oldu¤unu, buna ba¤l›
olarak ayr›ca bir Türk lügati oluﬂturmaya gerek duymad›¤›n› belirtir. Osmanl›n›n ›rka dayal› bir milliyetçilik anlay›ﬂ› olmad›¤›ndan bununla ilgili bir sorunu da
olmam›ﬂt›r.
Divan edebiyat› dilinin halk›n dilinden ayr› oldu¤u eleﬂtirisine karﬂ›l›k Türkçe kelimelerin ve halk
deyimlerinin (konuﬂmalar›) en fazla Nedim’de ﬂiire girdi¤ini görürüz. Yaﬂar Nabi’nin Divan dilinin ileride varl›¤›n› sürdüremeyece¤ini ileri sürmesi ve Agah S›rr› Levend’in Divan edebiyat› için Acem edebiyat› demesi,
Ahmet Kutsi Tecer’in sa¤l›¤›n› kaybetmiﬂ bir dil diyerek Osmanl›caya yüklenmesi dil ink›lab›ndan sonra ortaya konulan, dil bayramlar›nda dile getirilen düﬂüncelerdir. Cumhuriyet döneminde yaz›lan romanlar›n› ﬂu
an a¤›r bir dile sahip olarak de¤erlendirilmesi, Divan
edebiyat› dilinin çok daha a¤›r, a¤dal› bir dil olmas›n›
gerektirir. Halid Ziya ise dilimizde yabanc› kelimelerin
bulunmas›n›n normal oldu¤unu söyler. Dolay›s›yla burada ideolojik bir alg›lay›ﬂ ortaya ç›kmaktad›r.
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Divan Edebiyat›n› Savunma Noktalar›
Divan edebiyat›n›n savunma noktalar› ﬂu baﬂl›klar alt›nda s›ralanabilir:
1. Ça¤ ile uyumu
2. Toplumu yans›tmas› (içtimailik)
3. Kendi içinde bütünlü¤ü (eski-yeni tart›ﬂmas›n›n olmamas›)
4. Soyutluk
5. Tasavvufî öz
1. Türklerin önünde Acem, Arap diye ›rk ayr›m›
olmad›¤›ndan onlar›n dinini al›rken de bir ayr›m olmayacakt›r. Bu, millî kelimesinin kullan›m›yla ilgili bir durumdur. Millî o zamanki kullan›m›yla ›rkç›l›k de¤ildir.
Medeniyet olarak Farslar› görmemize ra¤men dil, dinin
dili olarak Arapça a¤›rl›kl›d›r. Arapça ad dili, Farsça s›fat dilidir. Fiil dili de Türkçedir. Bu da bizim hareketli
bir toplum olmam›zdan kaynaklanmaktad›r. Medeniyetin, zihniyet yap›s›n›n esere etkisini iyi anlamak gerekir.
2. Divân ﬂiirinde cemiyet deyince akl›m›za padiﬂah, vezirler, devlet adamlar›, birtak›m tarihî ﬂahsiyetler, hikaye kahramanlar› gelmektedir. Örne¤in; ‹ran’dan al›m›ﬂ bir kahraman Cem veya Cemﬂid, ﬂarab› bulan kiﬂi olarak an›l›r.
Cemﬂid görse bezm-i erâzilde bâdeyi
Bî-ﬂek teessüf eyler idi iht›râ›na
(Cemﬂid rezillerin bulundu¤u meclisteki içkiyi
görse ﬂüphesiz icat edilen ﬂeye teessüf ederdi.)
Key, Keykûbâd, ‹ran padiﬂahlar›na verilen isimdir. Bir ﬂiirde Key, Keykûbâd varsa taç özelli¤i vard›r.
Sevgilinin baﬂ›na tak›lan bir taç, Keykûbâd’›n tac›ndan
daha de¤erlidir.
Vere mi tâc-› Key’e penbe-i dâ¤›n âﬂ›k
Be bu divâneli¤i hiç ede mi bir uslu
Hayâlî Bey
(Key’in tac›n› aﬂ›k yaralar›n üzerindeki pamukla
hiç de¤iﬂir mi ve bu delili¤i hiç eder mi bir ak›ll›.)
Nûﬂirevân’›n özelli¤i, adaleti ile ünlü olmas›d›r.
Nûﬂirevân saray›n›n penceresinden bir zincir sark›t›r
ve ucuna çam takar. ﬁikayeti olan bu zinciri çeker.
Gûyiya Nûﬂirevân-› subhdur kim adl için
Laciverdî kubbeye zencîr-i zer asar güneﬂ
Ferhad ve Mecnun da s›k s›k karﬂ›laﬂ›lan mesnevî kahramanlar›d›r.
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Zâtiyâ Ferhâd içim da¤larda feryâd eyledim
‹ﬂidip feryâd›m› gö¤sin geçirdi da¤lar
(Ey Zâti, Ferhâd için da¤larda feryâd eyledin,
da¤lar feryâd›n› iﬂitip içini çekti.)
Bende Mecnun’dan füzûn âﬂ›kl›k istidâd› var
Âﬂ›k-› sâd›k benim Mecnun’un ancak ad› var
(Bende Mecnun’dan çok aﬂ›kl›k yetene¤i var.
Gerçek aﬂ›k benim, Mecnun’un ancak ad› var.)
Divan ﬂiirinde mekân da önemli bir yer tutar. En
fazla kullan›lan mekânlar, Çin (putlar›yla), H›ta (Hoten- misk ile), Bedehﬂan (lal ülkesi), Kirman (en iyi k›l›c›n yap›ld›¤› yer), Hindistan (siyahlar›n ülkesi), Yemen (akik mücevheri), Isfahan-Hicaz, Umman (incinin
memleketi) d›r.
ﬁairlerin ﬂiirlerinde yer verdi¤i konulardan biri
de topluma ait gelenek ve göreneklerdir. Mum yak›p
dü¤üne davet edilmesi, papa¤anlara ayna karﬂ›s›nda
konuﬂma ö¤retilmesi, meyvelerin olgunlaﬂmas› için saman›n içine konulmas›, örümcek a¤›n›n kan› dindirmesi gibi inan›ﬂ ve geleneklere de yer vermiﬂlerdir.
Gözüm ﬂu yaraya benzer ki dinmeye kan›
Örümcek a¤›d›r üstünde sanki müjgânum
3. Naili’de gördü¤ümüz Sebk-i Hindi ak›m›na
karﬂ›l›k Naili eskileri kötülemez. Nedim’i hem mahallileﬂmenin hem de Sebk-i Hindi’nin en güzel örnekleri
aras›nda sayar›z.
4. Divan ﬂiirindeki soyutlu¤u de¤erlendirebilmek için öncelikle gelene¤in nas›l kuruldu¤unu anlamak gerekir.
E¤er maksut eserse m›sra-› berceste kâfidir
Aceb hayretteyim ben Sedd-i ‹skender hususunda
Koca Rag›b Paﬂa
Gölp›narl›, özelikle divan edebiyat›ndaki sevgiliyi eleﬂtirir. Bu sevgilinin soyut oldu¤unu söyler. Dini
mahiyette geliﬂen bir edebiyat›n sevgilisi elbette ki ilahi bir sevgili olacakt›r. ﬁiir gelene¤i kurulurken baﬂlang›çta ilahi sevgili üzerine kurulur ve bu gelenek divan
ﬂiirinin sonuna kadar devam eder. Sevgiliye bakt›¤›m›zda bütün “en”leri kendisinde toplad›¤›n› görürüz.
Ete kemi¤e bürünen bir sevgili yoktur. T›pk› Kur’an’›n
Allah’› bize bildi¤imiz kelimelerle ontolojik olarak anlatmas› gibi divan edebiyat›nda da sevgili bildi¤imiz
kelimelerle tasvir edilir.
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Nedim, sosyal hayat›n içinde olan, divan edebiyat› gelene¤ini zorlayan bir ﬂairdir. Buna ra¤men, hayalî bir sevgiliden bahseder, gelene¤in d›ﬂ›na ç›kmaz.
divan edebiyat› ﬂairleri, hep sevgilinin s›fatlar›ndan
bahseder; ama; kendisinden bahsetmez.
Dîvan edebiyat› denince akla gelen konular›n
baﬂ›nda âﬂ›k, sevgili ve rakip iliﬂkisi gelmektedir. Rakibin görevi, âﬂ›k ve sevgili aras›nda engel teﬂkil etmektir (Çavuﬂo¤lu, 1981, s.58). Bu nedenle rakip, y›lana,
köpe¤e, dikene benzetilir. Sevgili, hükümdard›r. ‹hsan
sahibi, ayn› zamanda zalimdir. Sevilir, ancak sevmez.
Her zaman naz eder. Âﬂ›k bir yandan sevgiliyi görememenin ac›s›n› çeker, bir yandan da rakiple mücadele
etmek zorunda kal›r.
Ayb sanma rakîbe etti¤im ta’zîmi ey Zihnî
Tavâf-› hâk-i kûy-› hazret-i cânâneden gelmiﬂ
(Ey Zihnî, rakibe ikramda bulundu¤umu ay›p
sanma; çünki, o sevgilinin mahallesinin topra¤›n› tavaf
etmekten gelmiﬂ.)
ﬁairler harfler üzerinde de çok durmuﬂlard›r.
Elif, lam, mim, dal, cim, re, güzel he en çok kullan›lanlard›r.
Kadd ü zülf ü dehenin oldu elif lâmla mim
Ol sebebden dil ü cân lezzetin ald› elemin
(Boyun elif, saç›n lam, a¤z›n mim oldu, bu yüzden gönül elemin lezzetini alm›ﬂ. Elemin ac›s›n› tatm›ﬂ.)
Elif, lam ve mim harfleri birleﬂti¤inde ortaya
“elem” kelimesi ç›kar.
5. Tasavvuf ad›na ald›¤›m›z ﬂeylerin hepsi ‹ran
edebiyat›ndan de¤ildir. Bunlar›n bir k›sm› zaten edebiyat›m›zda vard›r. Edebiyat›m›zda, var olan ﬂeyleri farkl› tarzda terkip etme vard›r.
Dîvan edebiyat›nda karﬂ›m›za ç›kan eserlerin
ço¤unlu¤unda Allah’›n isimleri ve s›fatlar› yer al›r. Dinî
kavramlar, melekler, peygamber, kitaplar, insan›n yarat›l›ﬂ›yla ilgili terimler vard›r. ﬁairler, sözlerine deliller
getirebilmek için Kur’an’dan ayetler, hadisler getirirler.
Peygamberler belli özellikleriyle ele al›n›r. Hz. Adem,
cennetten kovulmas›yla, Hz. Nuh, gemisiyle, Hz. Musa
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asas›, Hz. ‹sa ölüleri diriltme özelli¤iyle, Hz. Yusuf güzelli¤iyle...
“Elinde mu’ciz-i Musa hat› Hazn u lebi ‹sa
Gönül Ya’kûb-› nâ-binâ meh-i Ken’an’d›r Yusuf ”
(na-bina: görmeyen; Ken’an: yaﬂad›¤› yer)
“Sevgilinin elinde Musa’n›n asas› ve ‹sa’n›n duda¤›, gönül ise Yakub’u görmeyen Yusuf’un yaﬂad›¤›
yerde do¤an ayd›r.”
Divan ﬂiiri, yukar›da bahsetti¤imiz eleﬂtirilere
cevap verecek kadar köklü ve sa¤lam bir gelene¤e sahiptir. Bu nedenle divan ﬂiirini tan›mak ve eleﬂtirilerin
ne derece yerinde oldu¤una karar vermek gerekir. “Fuzulî’nin gazellerini okurken, Bâkî’nin gazellerini okurken o Arapça ve Farsça sözcükler alt›nda Türkçe’nin
tatl› sesini duymuyor musunuz?” (Ataç, 1967, s.258,
259) diyen Ataç’›n ve günümüzde gelenekle ça¤daﬂ ﬂiiri birleﬂtiren Behçet Necatigil, Mehmet Ç›narl›, Atilla
‹lhan, Hilmi Yavuz, Talât Halman gibi ﬂairlerimizin divan ﬂiiri ile ilgili olumlu düﬂünceleri, bu eleﬂtirilere verilebilecek en güzel cevapt›r.
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