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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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‹nsan›n tarihsel geliflimine paralel olarak fliir sa-

nat›, kendi mecras›nda ak›fl›na devam ederken kimi za-

man zeminin e¤imine göre h›z›n› ve coflkusunu art›r-

m›fl, kimi zaman bir bendin mukavemeti ile durulup

sakinleflmifl, kimi zaman da her türlü engeli önüne ka-

t›p bünyesinde eritmeyi bilmifltir. Bu ak›fl sürecinde çe-

flitli kollardan beslenen fliirin, sürekli bir geniflleme ve

zenginleflme içinde oldu¤u, bünyesine dâhil ettikleri

ile durulu¤unu asla yitirmedi¤i, aksine onlarla yeni lez-

zetler kazand›¤› söylenebilir. Manan›n kelime kal›plar›-

na dökülmesi ifline soyunan flairlerin poetik yaklafl›m-

lar›, devre hâkim sanat telakkisinin duygu ve düflünce

dünyas›na etkisi, kiflisel tasarruflar ve yenilik ad›na ya-

p›lan denemelerin her birisi -bir baflkald›r›y› simgele-

seler bile- fliir yelpazesinde bütünlü¤ün ahengine kat-

k›da bulunan uyumlu tonlardan ibarettirler.

Estetik haz uyand›rma yoluyla düflünsel ya da

duygusal bir mesaj verme arzusu her fliirin m›sralar›

aras›na nüfuz etmifl bir özelliktir. Biçim ve içerik olarak

birbirlerinden farkl›l›k gösterseler de bütün fliirlerin ay-

n› hedefe at›lan farkl› nitelikteki oklar gibi düflünülme-

si gerekir. Her fliir kendi türündedir, her fliir kendi vez-

nindedir, her fliir kendi konusundad›r, her fliir yaln›zca

kendisidir. fiiir vezin de¤ildir, konu de¤ildir, ritim de-

¤ildir, kafiye de¤ildir. fiiir, fliire ait her fleyin yekûnudur

ve bu yekûn tek bir amaca yönelmifltir. fiiirin özü ve

kayna¤› tektir. 

Sanat telakkisi, tarihsel flartlar›n gere¤i olarak

flekillenirken fliir de belirli birtak›m kal›plar›n içine s›¤-

d›r›lm›flt›r. Sözgelimi Türk edebiyat›n›n on as›rl›k bir

dönemine damgas›n› vuran klasik fliir gelene¤i çerçe-

vesinde oluflturulmufl eserlerde müflterek birikim,

müflterek formlar ile ifade edilirken orijinal manalar ve

üslup özellikleri önem kazanm›flt›r. Bu dönemde ken-

di ikliminde canland›rd›¤› orijinal hayaller ve düflünce-

leri kendi söyleyifl özellikleriyle kal›plara döken flairler

baflar›l› görülmüfltür. Nitekim Latîfî, tezkiresinde flairle-

ri k›s›mlara ay›rmadan önce bu noktaya dikkat çeker:

“Her ne kadar flairlik mizac› insan soyunun ço¤una ko-

nulmuflsa da yeniliklerin icad› ve efli görülmemifllik ile

sözün ruhu gönlü ölmüfllere verilmemifltir” (Latîfî,

2000: 102)  . Klasik edebiyat›m›z›n doruk isimlerinden

Nef’î de bir kasidesinde, gelene¤in biçimlendirdi¤i po-

etik yaklafl›m ile, sözün fliir k›vam›na ulaflmas› için ge-

rekli flartlar› dile getirir.

Nef’î, klasik fliirimizin XVII. as›rda yetifltirdi¤i

coflkun -h›rç›n- tabiatl›, kendine güveni ve be¤enisi s›-

n›r tan›mayan bir flairdir. Nef’i tecrübesini yaflayan kla-

sik Türk fliiri, uzun bir zaman kendisini etkileyen ‹ran

ve Arap edebiyatlar› karfl›s›nda “Ben de var›m!” deme

kudretini gösterebilmifltir. Onun bir kasidesinde -ken-

di maharetini de göz önüne alarak- fliir hakk›nda söy-

ledikleri, klasik edebiyat›m›z›n söz ve fliiri de¤erlendir-

me ölçütlerini ortaya koyan bir manzume olarak de-

¤erlendirebilir. Söz konusu fliir, “Der Medh-i Sultân Ah-

med Hân” (Akkufl, 1993: 65-69) bafll›¤›n› tafl›yan bir öv-

gü olmakla birlikte nesib k›sm› “suhan oldur ki” fleklin-

de bir ibare ile bafllar ve befl merhun  beyit boyunca -

fliirde- sözün nas›l olmas› gerekti¤i üzerinde durur. Bu

esere ait birkaç beytin aç›klanmas›, klasik edebiyat›-

m›zda fliir k›vam›na ermifl sözün nas›l olmas› gerekti¤i

hakk›nda bir fikir verebilir:

Suhan oldur ki bilâ-vâs›ta-i tab’-› selîm

Ola makbûl-i dil-i nâdire-sencân-› fehîm

NEF’‹’N‹N B‹R fi‹‹R‹NDEN HAREKETLE
D‹VAN fi‹‹R‹NDE SÖZ KAVRAMI

ÖZER fiENÖDEY‹C‹*

*K›rflehir Ahi Evran Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Araflt›rma Görevlisi
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(Söz odur ki tab’-› selimden bir arac›s› olmaks›-

z›n meydana ç›ks›n ve zeki -anlay›fll›- kimselerin ölçü-

lü sözler sarf eden gönüllerinde hofl karfl›lans›n.)

Tab’-› selim, zevk sahibi kimselerin -flairlerin-

güzel olan› tespitle ve eserlere nakfletmekle görevli du-

yusudur. fiair her fleyden önce tab’-› selime ihtiyaç du-

yar. Çünkü o, etraf›nda olan biteni farkl› bir duyarl›l›k-

la izleyen ve bunlar› estetize eden kimsedir. Söyledik-

lerinin, ölçülü sözler sarf edenlerin kat›nda geçerli ol-

mas› gerekir. Bu özellik, klasik fliirimizde elefltiri meka-

nizmas›n›n ifllevselli¤ini de gösterir. Harc›âlem bir tarif-

le eskilere göre fliir, kelâm-› mevzun (ölçülü söz)dür.

Sözün fliir olabilmesi için öncelikle ölçülü olmas› gere-

kir. Bu ölçüler, as›rlarca ifllenerek olgunlaflm›fl esnetil-

mesi zor bir tak›m klifleleri de içermektedir. Gelenek,

her fleyden önce kurallara riayet etmeyi önemser. Bu-

nun gere¤i olarak flair adaylar›, öncelikle gelene¤in fle-

killendirdi¤i ölçü ve uyak bilgilerini kusursuz bir bi-

çimde kullanabilmeyi ö¤renmelidir. Aksi durumda yo-

lun bafl›nda elenirler. Baz› flairler ölçü, uyak ve form

bilgisini büyük flairlerin fliirlerini taklit ederek gelifltirir,

-dönemin diliyle- “tab’lar›n› azmâyifl” ederler. Ancak

klasik flairin görevi burada bitmez. Tek bafl›na ölçülü

sözler söylemek yeterli de¤ildir. Bu sözlerin makbul

olabilmesi için, hayal gücünün bir anl›k parlamas›ndan

do¤an orijinaliteyi, heyecan› da içermesi gerekir.

fiiir, aruzun, kafiyenin d›fl›nda baz› kiflisel kabi-

liyetleri de aksettirmek zorundad›r ki as›l zor olan bu

cihettir. Profesyonel bir flair, iç dünyas›n› d›fla vururken

aruzu bir engel olarak görmez. Beyitte sözün ‘tab’-› se-

limden arac›s›z’ olarak zuhur etmesi gerekti¤inin söy-

lenmesi de bu manadad›r. 

Gelene¤i ruhuna sindirmifl bir flair için aruzla fli-

ir söylemek, günümüzde ‘aruz fobisi’nin yol verdi¤i

zann›n aksine flairin zorlanmas› anlam›na gelmez. Nite-

kim klasik fliir gelene¤imiz içinde do¤açlama fliir söy-

leyenler yok de¤ildir.  Dönemin okuma-yazma dahi

bilmeyen insanlar›n›n (Enverî, Ümmî Sinan vb. ümmî-

ler), fliir meclislerinde edindikleri bilgilerle aruzlu fliir-

ler söyleyebildikleri de göz önünde bulundurulmal›d›r.

Hatta baz› flairlerin irticalen tarih bile düflürebildikleri

düflünülürse profesyonel flairler için kal›plar›n söyle-

necek sözün önünde büyük bir engel oluflturmad›¤›

anlafl›l›r. fiair için as›l problem, kal›b›n içine as›rlarca ifl-

lenmifl mazmun ve mecazlar›n aras›ndan kendisine has

anlamlar ç›karmak ve bunlar› ifllemektir. Nitekim Müs-

takim-zâde flu sözleriyle aruzun fliirdeki rolüne ve flair-

lik maharetinin kendisini gösterebilmesi aç›s›ndan

önemine dikkat çeker: “‹nsan vicdan› manzumenin ku-

surunu ve ölçülü fliirlerin bozuklu¤unu, flairlik zekâs›-

n›n gücü hükmüyle ay›rt edip bilir.” demifllerdir. Ancak

yald›zlanm›fl flairli¤e sahip olmayan kimselere -aruz-

güç verir, -onlar- aruz bilmek sebebi ile beyti mevzun

okurlar. Zira aruz mizand›r. Onunla beytin a¤›rl›¤› ve

hafifli¤i bilinir.” (Tolasa, 1981: 366) Ölçü, gelenek fliiri

için önemli olmakla birlikte, flairlik kudreti olmadan

bir ifle yaramaz. “Sonuçta hem flairlik mizac› hem de

aruz laz›m imifl.” Aksi bir durumda, söz ehli devreye gi-

rer ve flairi alabildi¤ine elefltirir. Sözün k›ymetini bir

sarraf edas›yla tespit edebilen, ayn› zamanda kendileri

de söz ehli olan kimseler, klasik fliirimizin elefltiri me-

kanizmas›n›n temel çarklar›d›rlar. Onlar›n indinde ka-

bul görmeyen eser, tarihin ve toplumun da itibar naza-

r›nda yer edinemez.

Ya’nî ya vahy ola mazmûnu an›n yâ ilhâm

Bunu fasl etmede ahbâb edeler bahs-i azîm

(Yani anlam› ya vahiy olsun ya da ilham, dostlar

bunu ay›rmada büyük bahislere giriflsinler.)

Kemale ermifl sözün kayna¤› iki k›s›md›r. Bun-

lardan ilki vahiydir ki sadece peygamberlere nasip ol-

mufl bir ilahi esinlenmedir. Allah, peygamberlerine ila-

hi emirleri bu yolla bildirir. Kalbe do¤rudan ya da do-

layl› olarak yap›lan bu telkinin toplumsal bir yönü var-

d›r. “Vahiy getiren melek peygamber taraf›ndan görü-

lebilir ve vahiyde mündemiç olan risalet bütün befleri-

yete aittir.” (Mc Donald: 1997: 967) ‹lham ise, “bî-hurûf

u savt kalbe bir fleyin tulû etmesidir” (Levend, 1980:

28) ve tamam› ile kifliseldir. Bir anl›k parlama ile beli-

ren bir uyan›kl›k durumudur. Bu an içinde flair, icra

edece¤i eserin ruhsal malzemesini edinir.  fiairler sö-

zün sultanlar› olarak atanmalar›na ve di¤er insanlar

aras›ndan seçilerek ayr›lm›fl olmalar›na ra¤men pey-

gamberlikle müjdelenmifl de¤illerdir. Bu yüzden vahiy

gelen peygamber ile ilham telkin olunan flair aras›nda

bir ayr›m yapmak gerekir. 

‹slamiyet’in zuhur etti¤i y›llarda, fliir söyleyen

baz› kimselerin peygamberlik iddias›nda bulunmalar›

neticesinde fliir ve flaire temkinle yaklaflmak gere¤i

do¤mufltu. Bu nedenle klasik flairlerimiz, ço¤u kez
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peygamberlik ve flairlik aras›ndaki çizgiyi kal›nlaflt›ra-

rak divan önsözlerinde dile getirmifllerdi (bahs-i azîm

etmifllerdi.) Sözgelimi Fuzûlî flairler hakk›nda ‹slam

medeniyeti dâhilinde bulunan iki z›t kutbu bir ayet ve

bir hadisle izah ederek flairleri savunma gere¤i duy-

mufltu: “Sonsuz hamd ve say›s›z övgü o, nutku yaratan

Mütekellim’e (Allah’a) olsun ki, naz›m denizlerinin

ümit gemisini ‘fiairler; bunlar›n arkas›na hep zevk ve

e¤lence arayan flaflk›nlar ve azg›nlar düflerler…’ (ayeti-

nin flairlere) ölüm (getiren) dalgalanmas› esnas›nda

ümitsizlik ve mahkumiyet girdab›nda batmaya mah-

kum etmifl iken, ‘Ama , iman edenler müstesna…’ zin-

cirini sal›p ‹slam flairlerini sahih ve salim bir flekilde

kurtulufl sahiline çekmifl…” (Do¤an, 1996: 49) 

fieytanî kaynakl› ilhama ‘vesvese’ denir. Vesvese

insanlar› kötüye sevk eder .Vahiy Cebrail’in, vesvese

fieytan’›n iflidir. fiairler, ilham›n da kalbe tafl›nmas›n› ru-

hani bir varl›kla iliflkilendirmek istemifllerdir. Bu iflle

görevli melekler olarak Hârût ve Mârût ikilisini atam›fl-

lard›r. fiairlerin gönüllerine düflen coflkun ve aflk›n ruh

halinin birçok inanç sisteminde ilahi menfle’e dayand›-

r›ld›¤› görülebilir. Çünkü insano¤lu, duyu organlar› ile

yakalayamad›klar› bu vecde yak›n hali, Tanr›’n›n bir

lütfu, ona yak›nl›¤›n bir alameti ve müjdesi kabul et-

meye e¤ilimlidir. 

Bir anl›k parlama ile kalbe do¤an ilham, flairin

ateflleyicisidir. fiair kalbine dolan ilham›n peflinde ko-

flan, onu ifade edebilmek için söz cevherini iflleyen

kimsedir. Feyiz yoluyla kalbe telkin edilen bilginin

flaire, reel dünyan›n somut varl›klara dair görüntüler-

den ayr› olarak bir vizyon kazand›rd›¤› söylenebilir.

‹lhamdaki görüflün fiziksel bir karfl›l›¤› yoktur; yaln›z-

ca sanat eseri olarak zuhura gelir.  ‹lham›n fluurlu bir

biçimde d›flavurumu ise fliirle gerçekleflir. fiiir ve flu-

urun ayn› kökten türedi¤ini de göz önünde bulundu-

rarak fliirin, fluurlu hale gelmifl ilham oldu¤unu söyle-

yebiliriz.

Akd-i gevher gibi manzûm ola tab’a vârid

Çekmeye nâz›m olan zahmet-i kayd-› tanzîm

(-Söz odur ki- mücevher dizisi gibi düzenli bir

flekilde flair ruha eriflsin ve onu dizen, düzenleme en-

diflesinin zahmetini çekmesin.)

Birinci beytin aç›klamas›nda belirtildi¤i üzere,

klasik fliir terbiyesini gere¤i gibi alan kimseler ilham›

söze dönüfltürürken s›k›nt›ya düflmezler. Gelenek;

kal›plar›n›, mecazlar dünyas›n› ve kelime hazinesini

flaire devretmifltir. Ona düflen görev, içine do¤anlar›

bir ipli¤e inci dizer gibi düzenli bir biçimde s›rala-

makt›r. 

‘Söz’ kavram› klasik fliirimizde oldukça önem

arz eder. Çünkü ‹slam medeniyeti dairesinde kâinat›n

‘kün’ (ol) emri ile yarat›ld›¤› ve bir söz neticesinde vü-

cut buldu¤u inanc› vard›r. ‹nsanlar› di¤er canl›lardan

ay›ran temel özeli¤in de konuflma yetisi oldu¤u biline-

rek bu yetiye ‘lutf-› Rabbanî’ denilmekteydi. Nef’î de,

‘Der Medh-i Kasr-› Vezî-i A’zâm Muhammed Pafla’ bafl-

l›kl› kasîdesinde ilham›n dayand›¤› ulvî ve ilahî kayna-

¤› ifade ederken:  ‘Suhan bir genc-i bî-pâyân-› esrâr-›

‹lâhîdir’ (Söz, ‹lahî s›rlar›n sonsuz bir hazinesidir) diye-

rek onun çözümlenmesi zor, ilahî bir s›r oldu¤una te-

mas eder. 

Sözün olgun biçimi, flairlerin gönüllerine düflen

ilham›n düzenli bir biçimde ifade edilmifl halidir. Ölçü-

nün, uyak ve rediflerin beyitte ‘üzerine inci dizilen ip-

lik’i karfl›lad›¤› görülmektedir. Bu iplik üzerine söz

cevheri dizilir. Profesyonel flair bu dizme eylemi esna-

s›nda zorluk çekmez. Çünkü Nef’î’nin iddias›na göre

söz, ilham halindeyken dahi tertip edilmifl bir biçimde

gönülde tafl›n›r.

Silk-i tesbîh-i dil-i Arif-i Billâh gibi

Ola pür-gevher-i esrâr-› Hudâvend-i Alîm 

(-Söz odur ki- velinin gönül tespihinin ipi gibi

her fleyi bilen Allah’›n s›rlar›n›n cevherleriyle dolmufl

olsun.)

Arif-i Billâh, velilik mertebesine ulaflm›fl kifliler

için kullan›l›r. Bu kimseler varl›klar›n› mutlak varl›kla

(Allah’la) özdefllefltirmifllerdir. Onunla duyarlar, onun-

la görürler. Allah’›n s›rlar›ndan haberdard›rlar. Nef’î ve-

li motifini fliirine al›rken, bu kimselerin Allah’a olan ya-

k›nl›klar› ve s›rlara yatk›nl›klar› yönlerini gözetmifltir.

Velilerin sözleri Tanr› s›rlar›ndan alametler tafl›r. Ancak

ehil olmayan kimseler için bu sözlerin manas› kapal›-

d›r. Onlar›n gönül tespihlerinin ipi üzerine her fleyi bi-

len Allah’›n s›rl› mücevherleri dizilir. Bunlar›n d›flavu-

rumu da söz ile gerçekleflir. 
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Söz olmadan mana aktar›lamaz. Sözün sultan› -

flairler- manay› söz kal›plar› içinde uygun k›vama geti-

rirler. fiair, manan›n zuhur yeridir. Nef’î, Der Medh-i

Vezîr-i A’zâm Merhûm ‹lyâs Pafla isimli kasidesinde fla-

ir olman›n verdi¤i gururla, flairin bu ifllevini de ifade

eder: ‘Suhan ben olmasam ma’nâda bir gencîne-i nâ-

bûd.’ Söz hazinesi, insanda görünür hale gelmezse bi-

linmeyen, bulunmayan bir manadan baflka bir fley de-

¤ildir. fiairler manay› görünür duruma getirmekle mü-

kelleftirler. Nef’î, beyitte fliirin, okuyanda aflk›n bir ruh

hali uyand›rmas› gerekti¤ine ve okuyan› gizli bilgilerin

efli¤ine getirdi¤i hissi uyand›rmas› gerekti¤ine de dik-

kat çekmifltir. 

Kim okursa ede feyz-i nefesi dünyâya 

Neflr-i âsâr-› dem-i nutk-› Mesîhâ vü Kelîm

(-Söz odur ki- onu okuyan›n nefesinin gürlü¤ü,

‹sâ ve Musa’n›n konuflurken verdikleri solu¤un alamet-

lerini dünyaya yays›n.)

‹sa Peygamber nefesi ile körlerin gözlerini aç-

m›fl, hastalar› iyilefltirmifl hatta ölüleri diriltmifltir. Musa

Peygamber ise Tûr Da¤›’nda Tanr› ile konuflmufltur.

Verdikleri nefesin sonuçlar› aç›s›ndan beyte al›n›n bu

iki peygamber, fliirdeki sözün uyand›rmas› gereken et-

kiyi temsil etmektedirler. ‘Kim okursa’ ibaresi, fliiri icra

eden flair için kullan›lm›flt›r. fiiirdeki sözü icra eden fla-

ir, söyledikleri ile muhatab›n› sarsmal›, onda derin etki

b›rakmal›d›r. 

fiiirin flairin iç dünyas›nda oluflurken onda uyan-

d›rd›¤› heyecan ve vecd duygusu, ayn›yla muhatapta

da uyanmal›d›r. fiairin, gönlüne ilham düfltü¤ü andan

fliirin zuhura geldi¤i ana kadar ruhta meydana getirdi-

¤i dalgalanma, muhatab›n gönül sahiline de¤in uzan-

mal›d›r.  fiairin fliir serüveninde yaflad›¤› tecrübe, his ve

düflünce parlamas› yaratarak muhataba zevk vermeli-

dir. Çünkü edebi eser, paylaflma arzusundan do¤ar. Sa-

natç›, içine düflen ilham›n peflinden koflan kimsedir;

birikimi ve çabas› ile gönlündeki cisimsiz flevki cisme

bürüyendir. Nef’î de ‘Yine düfldü ser-i endîfleme sevdâ-

y› suhan / Yine kopdu dil ü cândan söze bir flevk-i ce-

dîd’ (Yine düflüncemin bafl›na sözün sevdas› düfltü, yi-

ne gönül ve candan söze yeni bir flevk geldi) dedikten

sonra manay› söze dönüfltürmüfl ve belirtti¤i özellikle-

ri içeren sözlerin pefline düflmüfltür. 
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Nef’î’nin, kasidesinde de¤indi¤i noktalardan ha-

reketle fliirde söz hakk›ndaki fikirlerini bafll›klar halin-

de verecek olursak, söz:

1- fiairin ruhundan arac›s›z ve hiçbir engele u¤-

ramadan ortaya ç›kmal›d›r.

2- fiiirden ve sözden anlayan erbab›n indinde

kabul görmelidir.

3- Muhatapta dinî vecdi and›r›r aflk›n bir ruh ha-

li uyand›rmal›d›r. 

4- Bir ipe hiç zorlanmadan dizilmifl mücevherler

gibi düzgün ve ahenkli olmal›d›r.

5- Velilerin sahip oldu¤u s›rlar› içeriyor olmal›

ya da bu izlenimi vermelidir. 

6- Muhatab› sarsmal›, onda derin etki b›rakmal›-

d›r.

Ayn› kasidenin devam›nda Nef’î, sözün nas›l ol-

mamas› gerekti¤ine de temas eder. Ona göre anlam›

sa¤a sola da¤›lm›fl -kendi içinde tutars›z-; düzeni, ku-

surlu bir laf›z ile bozulmufl; ne yeni ne de eski bir yol-

da olmay›p garip bir yola sapm›fl fikirler içeren; bir

nükte bilir kimsenin kendisini zorlasa da anlayamaya-

ca¤›; flairinin bir fleyler düflünerek ortaya koydu¤u an-

cak etraf›ndakilere aç›klamay› bir türlü beceremedi¤i

türden ifadeler ‘söz’ olamazlar.

fiiir, malzemesi dil olan bir sanat eseridir. Bu sa-

nat eserinin duygusal kayna¤› olan ilham›n, flairin gön-

lüne düflmesi ile bir dönüflüm süreci bafllar. Duygusal

ve düflünsel kaynakl› bir ruh hali kelimelere sirayet

eder. Mana, gözle görülen kal›plar içine yerleflir. fiiirle-

rin biçimsel ve içeriksel yönleri her ne kadar de¤iflse

de özde de¤ifliklik olmaz. Klasik fliir gelene¤imizin üs-

tat flairlerinden Nef’î de de¤iflmeyen bu ciheti eserle-

rinde, devrinin sanat, dil ve fliir yaklafl›mlar›na paralel

olarak aç›k bir biçimde dile getirmifltir. 

___________________

1. Sözün orijinali: “Egerçi tabiat-› fli’riye nev-i insân›ñ ekse-

rinde konulm›fldur lâkin îcâd-› cedîd ve ihtirâ’-› mezîd

ile sözün ruh› her merd-i mürde-dile virilmemifldür.”

2. Klasik fliir gelene¤imizde beyit bütünlü¤ü esast›r. Her

bir beyit kendi içinde bir dünyad›r ve bir di¤erinden ba-

¤›ms›zd›r. Merhun tabir edilen beyitler ise, birbirine ba¤-

l› olan ve bir düflünce etraf›nda kümelenmifl beyitler

toplulu¤unu ifade eder. 

3. Do¤açlama fliir söyleme ilgili olarak Tâhirü’l-Mevlevi’yi

örnek gösterebiliriz: “Farsçay› ilerlettikten sonra Hac

yolculu¤u s›ras›nda Câmî’nin bir gazeline hocas›n›n da

takdirini kazanan Farsça bir nazire yazm›fl, yine bir

müddet zarf›nda mümârese ile irticâlen fliir söylemeye

de bafllam›flt›.” (fientürk, 1991: 9-10.)

4 Do¤açlama söylenen bir tarih beyti örnek verilecek

olursa: 

Târîh içün bu m›sra’› yazdum bedâheten

Fevzî-i zâr buld› belâs›n bugün tamâm 
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