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XVI. vi!ZVJ L DİVAN VE HALK ŞURINOE 
BAHAR KAVRAMI* 

Or. Kııdlr OOLER•• 

ÖZET 

Vazıh edebiyatımızın ilk eserlerinden günUmUıe uzanan 
çlzald• (l?ıerlnde en faz.la durulan konuların başındı! tablal, 
nıevslmler ve mevsimlerden de bahar gelmek.tedlr. 

&har mevsimlnl bayram olarak kutlayan Türle mJlleH, bu 
pınıcrt milleı olma şuurunun şekillendi#i &ünler olarak lcııbul 
etnl(kıedir . 

Bu )'2Zllllwla 
konulanndan biri olan 
brjılaştınlac:akıır. 

S UMMARY 

Halk ve Oivtn ıaın<riıriz.in onak 
btbar, tuQandıkLın kavramlar lıÇISlndan 

Naıure ancı sıeıısoni especially spring-time are the subject 
mauc.rs thar have been used by tbe "-...neı:s ara live startina ftom 
the fım lileraıy works ofowvvıitten literatüre came to the presenr-. 
dııy. 

Tiıe Turk.lsh-nat.ion who celebrates the sprina- tlme ru a 
restlval conslders there days on wltich they staned ıo become 
oorulous OO<>ut thıeir own-nation. 

in thb essay the sp~-time whicb had been the common 
.ubje<ıt.maııtr offolk-poeıs and Divi!n-poeıs will be oonıpa.ttd wlıh 
iıs nı<amlng>. 
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Bahar yenigün, yeniytl ve yılbaşı olarak kutlarırnakta, 

baharın ge~i ozanın mı.sralannda ve kopuzunun tellerinde 
terennüm edilmektedir.' 

Onbirinci asırdan onaltma asra kadar geçen zaman 
içerisinde bahar, hemen hemen bütün şairlerimiz.in ırusralaruıda yer 
almakta ve yazılı edebiyatımız içerisinde işlenen konular arasında 
ön srralarda yer atmaktadır. 

DlvanU Lll&At-lt-Tii'l(te bahar "çiçeklerin açılması, ipek 
kumaştan yaygı serilmesi, cennetin yerinin görülmesi, kış gene 
gelecek delildir" manalannda ifade edilmektedir.ı Bahar mevsimi: 

Tümen çeçek tlzlldl 
Bükünden ol yazıldı 
ÖkU. yatıp üzetdl 
Ylrde kopa adhrı~ur 

mısralarında, çiçeklerin tomurcuklanndan aynlarak yer 
altından tümen tümen bittiği zaman olarak değerlendirilmektedir. 

On birinci asanla yazdan eserlerintizden Kutadgu Blllg'de 
bahann, Do~'dan esen bahar yelinin zahmetli kışı sürmesiyle 
başladıAı anlattlmaktadır.' 

•B• yuı, 28-30 J\.lay19 1998 tarlderi ansrnda Ç•nakble 18 M•rt 
Orıiversftesl tanfı•••n <iiıerılenen iV. Ul•sla.ranası K•rtdaııtınnalıı 
E4elıf)'at Sec.po:ı.yum•'•• Telıljğ olanak St1am:r1;uştur. 
•• DPO Fen-Edebi)'at F•kiltesf Ofrtdnı Oyesl 
'AbdulhalOk Çay, Hı•reUeı Ki Mi r-Baı.ir Hayran , Ank.1990, s.6 
ı ~ Mahmud, Dfvaaü L6pt-it-1\irt, Çcv. B~im Atalay, Aokl992, C. 
l,sJ 19 
'a.e.., c.ı. s233-234 
• BiJik Tirt Klasikk>rl. fst. 1992- . c.ı., s. 141 
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Bahar, karanfil kokulu rüıga.r vasıtasıyla dünyayı misk ve 
anberle doldurmuş, aAaçlar yeşilliklerle donanmış ve onbinleıre 
çiçek gülerek açılmıştır: 

Kurnıuş yıgaçlar tonandı yaşıl 

Bezendi ylpün al sarig kök kızıl' 
Tünıen tü çiçekler yazıldı küle 
Yıpar toldı kafur ajın yıd bile' 

iki kültüıün,atlı göçebe Türk kültürüyle isınm kültürünün 
kesiştil!i noktada yaz.ılan bir eser olarak kabul edilen Kutadgu 
Bilig, baharla kışı savaş halinde düşünmektedir.' 

Onüçüncü asırda Yu111s l!nrt, ilkbahar rüzgarlanrun kış 
mevsimini ve onun münasebetsizJil!ini nasıl kesılil!ini anJattıAt 
mısralarında, bahar mevgroınde cihanın yeni elbiseler giydJğini 
ifllde etmekte, bu mevsimde aAaçlann ılirildil!ini, sulann OOjlıtAJJnu 
ve yer yüz.ünün donanclıl.ını söyJenıektedir. 

Yine bu bi!d-11...,-bahllr boş n..,lle esdl yine 
Yine kl'11l sovukluJ!:ı fuzOlluğln kesdJ yine 

Yine yfr yüzi tonanup kat kat. olup renge batup 
Bülbül güle karşu ötüp can budağa asılı yine 

Yunus Emre kış mevsimini zulmeti olarak görmekte, 
baharın bunu ortadan kaldırdıl!ınt söylemekte, gül bahçesinde güzel 
nağmeler duyutdıtAnno illide etmektedir.' 

··Kunuaaf •taçlar )'eŞl,mor,•l,san,gök ve la:ı1la 4onandı,beztıodi ,"', a.c, 
s.141 

"'On bink>tte çiçek ~ )'8)1kfı .Düa)'a,Nlst ve kib kobsQJta dol•• .... a .e..,s. 142 
BeşitAyvazo~u, GilH Kitabıı, lst. 1991, s.28 

• Mustata Tatç.ı. Yu.nus Bm.te Divttoı,..._olt, 1992-, C.J L, s:318 
a.e., s.338 Gft41 bn bf ılllnıedl gekl tı.har yaz. le 

Ytol lk'baıClıır •ttdi r1;evc:-ırdl hep nl\z. le 

\1ne nıwg-ıir ol•ı Ui ylae gilı-ir oldı 
Ter mğme düzer oldı Nisilide siı le 
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Ondôrdüncü asnn usta ~irierinden Ka)'psuı Abdal, 
bahlıı nevruzla bİlfilte anar ve nevnın.ın afiliıllne gelmesiyle 
biılitte yeıyiiıiiııün yeşerdllJnj bellnir. • Baharla beraber Uinaı 
cennete dönmekte, çiçekler renglrenklıcfanmaktııdır. 

DİV\\11 ~iirimi2in kuruluş asn olaıak bbuJ edilen ontı.şnci 
asırda ba§tı Şeylıl olmak üzere Ahmed Paşa ve N ec:ıti Bey, l:aside 
ve gazellerinde baMn bütün yönleriyle ele almı!j ve ~lemi§leıdir. 

8.-ılıar; bavalann ısınması, ııt•91ıınn y~ennesi, çiçekleJin 
açması, laıjlann örmesi, bahçelerde gezJnıiye çıkılması, sohbet, 
egıence ve işret mevslml gibi öulllkleriyle ele alınmakta ve llısl- ı 
bahar, ı:ıev-bahar, mevslm-1 gUI, mevslm-1 gCllsıcn, mevsirn-i gü.12a.r, 
mevsim-i sahra, Jlle'ı'Sim-1 nevruz, mcvsım .. ı serer, fasl-ı gül, vakt-i 
gül, zarnaıt-ı ferah, devr-1 gül, devr-1 cdm, e)')':lrn-ı adi gibj 
isimlerle anılmaktadır. 

Divan şiiıinin bu baŞangıç yıllarında bahar, çiçeklerin, 
ôzelllkle gül bajU olmak üzere ille, !Onblll ve menekjenin en 
ııözde olduklan devir olırak kabul edilmekte ve diger .. 
mevsimlerden üstün ıuıulmal:ıadır. 

~nci asıın usu j!jıt Necall U.7, babln u vt, egJence 
ve ~ mevsimi olaıU: ele almakta ve ehl-i ,,,.iti, bahar 

ı· 

esbtblarından isti1llde eımete daveı etmektedir. 
Od dü~ bata ııet berU 1"l!m• mahal Udür 
Esldl>-ı ay~dan ahı.ör sen de yid·&llr 

Necati Bey, bahar ıasvlrlerlnde bulut, yaAmur, y~k, 
yapraklar, çiçekler, 11\Je, gOJ, benefjo, ıaJcayık, nergis, sOseıı, 
sünbül, semen, gonca, seıv, bUJbOI , ırnuık, bt\a-bal:ıçe, sahra, dal ve 
saba. gibi unsurlardan faydalanmışrır ... 

11 
Abdurrahman Güuıl. 1\1111' Klllıtw. ft.11\tr otrtik, Ank.. 199 1, s.226 

mamume şu beyidı başlamaktadır: 
Erit•l bi6-ı ner-na pı,.-ıln• 
Gilis1aa ~d_)l!Ccl tim UJ'l•e 

• Cemil Kunıaz, "'Balur", TUVIA, ı .. 1991, c. .... 4&1 • ı.ı....ıa !';la, .._,..it ııı.1a Şlrl S&Jlltt. Ank, 1989, •. 6& 
• Mebmod ~ Nttaıl .,. U.lm._. TaWll,, lıl. l'Tl 1, s.lSl-254 
- a.e., s..2SS 
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Ona!Uııg asır, divln Şirinin zirveye ulaşı.aı devirdir. 
Flıı:Ott, Baki, Hlyll! Bey, Nev'i, Zait ,Usj)JJ ve RumeUI ZiiJ! ai>I 
divln edd>lyıunwn .- §!iderinin ye!Şlll bu dönem, halk 
şllıtnin ve halk şllileıinin de anılmaya baŞandıtı bir yüzyıldır. 

Ona.lluıcı asra tadar tetke ve ıasawuf şllıt içerisinde ele 
alınan halk şiirimiz, bu yüzyddan sonra laıth blr ad albnda ele 
nlınmıı ve lil.ıkJı sınıllandınlmaya başlanmıştır. Bu ınsnıne, halk 
~Jıinln yazılı olarak yaklaşık oııaluncı asırdan bu yana 
lncelendJ&lnln unutulmaması. gerekir. 

Bu asra gelinceye kadar ya21b olarak ellmJı.de bulunıın 
malıemenln azl®, halk şiirimizin 11.-16.asırlar arıı.sındakJ 
8"1lşlmlnl ı.kke ~Jri içerisinde incelememize sebep olmuştur. 

OnaJtıncı asar içerisinde yetişen halk ştırlerlmlı.ln hayatları 
ve oıı:rleıi hakkında bilgimiz sırurucıır. Bu yüıyıldan blııe nılras 
kalın şiirlerin blrçogu ıarihl hadiselere temas eden şllrlerd lr." 

Bu d6nemin belli bajb halk şlllıteri Annuııu, 811h9, 
Çırpanlı,Oed! Musll, Hayall, Kôroglu, Kul Çulha, Kul Mebmed, 
Kul Pili, <>aııı Ali, Ozan, Öl;süz Dede, Karacaollan ve Pir SWWı 
Abdardır.» 

Divan şiirinde ı.ıbiat, ıne>sirnler ve bahar, blr mecazlar ve 
llıiarel<r llemi olarak bbul edilmekte ve çlçel<lerin, etaçlaıın, 
tuşlann, bazı hayr.ınl.ırın ve pınarlann bu 11emln sembolleri 
okl\Cu belinUmelaedir.17 Bu Alemden ve sembollerinden, onaJWıçı 
nsnn hem baJk ~leri hem de dlv&n şa;rteıi faydalanm.şlardır ." 

Sı.tlm Sııknollu , ''XVI , YıiıJ1klaAnllıdol• Stı: Şilrlerr'. BTK,lit, 1996, C.4, 
S,'.17 1-404 • • 

Anlıi1JıwıcıJan1nız; anısında Karncao~ıan·m yaşadıAı as:ır h:lkkında ırun bİT 
nkır bltlJj.I buluomaırakladrr. Biz Karacao!Jan'ı onaltJncı aMr lçeriJJndt 
deJerlendhdit. Y'uıe Pir Sulan Abdal telle şiiri içerisinde: lncelenditl ;ibl lWk 
Şiiri Jçeıil:i.ndl de inoüe:nıııtltediı:. Bu i.nceılememizdt ~ Sul~n'ın halk fliri 
y6niln0 dtl ... ndWil. 

Abdulklö Kar.harı., "'Krisit T'irk Şü:rr••• Tabiat", Mim KWulr,Alu•cs 
ısm. s.ı ... ss-sı 

Biz bu M1*ılltr- içerbi.lıden 9dece bahar U..Wllllll wtmdl biati "ff'Dt)'t 
:;:ı; t• -bimUtÇiçetltr, +<tar, tuıW, ..,..... .. bmhırubnn 

• • alımw üt ilail çalq'Mme de'raııı ecmehtdi.r, 



• 
Bu asırda DMıı şiirlnde 1herinde en çok durulan 

sembolleıden birioci5i &<•el olar.ık balwdır. Bu tııvram ile ilgili 

olar.ık yazılan bablriyyelt nle bahar; ba&. ~·· lfilzlc. p11sen, 
pllistaıı, bOsı!n, r.rna, riy.lz, hadlka, .. bu:r!r, ~meıızlr, LllezAr 
ve sünbülza..r obıat zitredDmtktedir." 

Fımll, baJıar mevsimini ve sembollerini bag, bostan, 
hadlta, ravza, riyh, güJsi1An1 gOJzAr, &Olsen, gül-i nevruz, nergis, 
benelŞe, ergava.n, nesrin-ne.steren, ıaına.r, be:zm-i güJ, çemen, 
şakayık, ıaıe ve sebzezar kellmelerı ve bu kelimelerle meydana 
getirilen terkiplerle illide etmektedir. • 

f\Jztlll, baharla birlikte b(Ub(ll, gCll, movslm-i g ül, sünbül, 
yasıemen, reyhan, st'ısıen, nilüfer, gOlnAr, cennet, k.ere·m, adalet, 
hikmet, clln, yanak, ~. gill devri, hayaı, devlet, ikbal, gam, keder, 
ömür, ayna, fitne, dünyA, gOzcl ve sevgili gibi benıetme 
unswlarıru kullanmakta, kelime oyunlan yapmakta, bahan lülufve 
kerem sahıl>i olarak de&erlendlrmektedir:• 

Kesn1e bahfır-ı lutfu keru_nden Unıl:tinl 
Tecdlll-1 rabt-1 toıeye oı1u llmfd-,·lr 

H•yall B.,., baharla llglll o1aral: Cid-ı bahar, nev-b.\hııt, 
- - i süı gül mevsimi, Jjll vııtti , .....,ı balıarve adi bayramı 
kelimelerini tııllanmalaadır. Bahar; ıovk, eaı<nce , i§ret. içki ve 

meclis zamarudır: 1 

Şu kim evvel bahar erse kaddı nft$ etmez ayıkdur 
Otursun hanede scyr- 1 4y-Cı11en ana n e Hlyıkdur 

BaMn; buJutlu havalar, karlann erimesi, umaklann coşması 
ve yağmurlann )'<$nas1 gibi tabiat hadiseleriyle zikreden Hayall 
Bey, bunların yanısıra bflA, bOstrın , çemen, sebze.zar, bahAristl\n, 
şükOJ"e:r!r, mergiar, l~lezdr, g0iz4r, gillsen ve gülistan 
kelimeleriyle bahAn l}leınektedlr. 

BQ-ı kerem, baj!-ı adi, b:)l-ı zeındııe, b:lg-ı Jıasret , bQ-ı 
lrem, bOstln-ı dehr, bOstAn-ı c!n, bOstlıı-ı cihan, sahn-ı gülistan, 

• A,..,ucıf-~ 4 ·C.. 1.61 
• Nült A,t.d. Aıılll Ol'J'bı .. tı 1tt aclel ı::tıtlr Aak...., iti' s.• 
• FU• Dt'<'UJ, Hu.. E.e•-AkJôa Y.4.,AJtN l-.,.,Aak ım. ... 111 
.. Ce-1 bt.u., lllflJI a., OM.• ... nıaı•~ .... ·"'· ır..4&J 

g01l4T-ı ilan, giilzar-ı l:!inat ve güljen-1 llıkr, Hl)lall Bey'in 
b.ıllanchaa tert:ipterin zengjn1igini gôstermekttdir:D 

Bezm-1 mey bir giillstindur anda dl<f bllblln 
Clm-ı mey güldür surihf serv bUlbUI bOlbU le 

Asrın Rumelili §o!irlerinden UstJI, b.\lı<\n cllıanın c::ınland'8J 
gOnler olıırak görmettediı. Baharla beraber eyy&ın.ı bahar, evvel
baMr, nev-baMr, nesim-i nev-balıar, ezhAr. gömgök, sebuw, 
Jl)lşen-1 Omr, bad-ı rena, saba, güliıAr, şecer, bOstAn , ebr-1 bahar, 
saıscn, M&, b:lgban, gülzar-ı cennet, giilşen-1 h(isn ve gWlstdıı-ı 
hem kelJme ve terkjpJerini kullanmaktadır1": 

Dö ndü eyy§ın-ı bahar ile clhftne yeryllZO 
Enctiın ezh§rıyla yine ı:ömtök old11 selv.c-ıAr 

YQzyılın Rumelili ~!erinden Zı111, bahan NevrOZ'la 
bl~ilae anmattadrr. Baharla ber>lıer ~ar. sohn-ı aüJsen, 
llle.tlr, gülçitA11ı bag, oesrin~ sünbül, erguvan, ntseeren, nerp, 
yuemen, reyhan, gül, bülbül, çemen seyri, Ab-ı haytı, renaJreıık 
bitltller, ııebıtıı, hail-• bebi§t, bendşe, rmeıulr, ezblr, aaım. 
c:ı.aıar. tajllr, gülnAr, çemen seyri, sebzeıir, cihan bagı, seıv-i 
~men, sahn-ı çemen ve giil-!ıb gibi wısuıtan dile getirmektedir : 

R&-ı nevna. irdi ' ile-nı ho~ bahar olmı.$ durur 
f-le r aıaç bir nahl-1 dil-kC$ yadlı9r obn~ durur 
Sahn-ı gül.$enün ser- ll-ser HUez9r ollnf$ durur 
Balıa gel gülsld:n """'°' nl!Dt olml!J durur 

Zıct, bahdn zevk ve safa mevsimi olarak vıısıfln.ndJnnakta, 
bu mevslmJ zaman-ı vasi, zaman-ı td U visal, zaman-ı g(ll, f.isl-ı 

baha.r, eyydln-ı gill, mevsim-i sefer, ba.J. bostan, ş1h- ı d011)'4, vcrcl-1 
handan. aW vakti ve andelib gibi kelimelerle anlatmaktadır:• 

"a.c,..a.m 

Ge.rçl ki clh t nun ~.ı pür-cevr U cemttur 
Amma ki bahar lrtşecekzevk U s:aftldur 

.. UıJllf l>lılll., Hu.. M•.C• l-, Al:ç-l Y•J •• Aak. l990, ~ 
JC.IJDll Ata-, R••D Z.attr-lbfaD,SIUD,D•r1•r1 ... Dl9'1.l .I' ..... 
~ .. ,,Aak.. , ,,,, .... '7 
• zın IH'1at, u-. All N .. ı Ta&uı, hı. 1-"2. c. ı , .. LU 



Nevı, bahln, 21 Man ıarihlnde ıan~ lumel buıt:UDa 
ginneSyle, Nevruzla beraber l&delmdirmel:ıedir. Bahanla gece ve 
ııündüz. ~ıtir. Bu DMMim adaletin hllltOm dnlillü zamandır. 

şair, bahada birlikte jth-ı bahar, ııyş Q ıaıtb mevıimi, vüı-i 
!adi vü taıab, bad-ı sabt vü aı<ş-1 s.yylle vakii, zaınan-ı vasi, 
umaıı-ı ld Ü visal, 7.alllln-ı gjll, gjll valai, e:yytın-ı gül, ef&M u ntle 
me.,'Simi, mevsim-i eş'ar, ömr-1 dvidlnl, evvel bahar, nüsba-i 
bahar, kitab-l f&t bahar, mevsim-l td O vlsııl, çemen, nüsha-i 
çemen, ıaıezır, bal. bostan, çemcnzflr, sebz, sebzem, gülistan, 
gülsen, gülzar, gülm-ı cin~n gibi kelime ve terk.ipleri 
kullanmıştu": 

Nev"f~ bahar lrl şı.:11 yine andefib .. var 
Elgin u 119.le nıevsllnl zıtrun zanıli111dur 

Şiirlerinde bahln en r..zı. işleyen şllrlerimizden biri olan 
BaLf, kasidelerinde ve gazellerinde bahAn mevsimlerin sultaru 
olarak zikretmektedir. Bahlrlyycsinin dqıııda giil, siinbüJ, 
We, lonnfil ve menekşelere gaulleıte ve 6z.el beyitlede seslenen 
llal<t, bu mevsimle ilgili sulıJn-ı bahar, ıOJ.ocn, l>Qt-ı ciban, l!liJ!en
i !rem, Jiilsiıan, nev-balı!r, çemen mOlld, -· b<ıhar ve ikllnı-i 
çemen gibi telime ve tedlpl<!rl kullanmaktadır : 

Rfih-bah!j oldı M"'1tıa.sır.ı <'tlfls.ı bahar 
Açddar dfdelertn hfb.ı 'nde111den eıhllr 

Bakl ba.Mn anlatan mısralannda gQl, büJbül, servi, çenar, 
ban, sanavber, bact, .sabd, gOJ-1 m'na, ea.bft:r, nebatat, zanbak, 
şebnem, sOsen, nergis, ya.semen, ergavdn, ıa.ıe, IMezAr, gonca, güJ-i 
ter, şMı-ı gül, Jlısl-ı gül, sahn-ı gOl:dlr, berg-1 &(il, gül-film, gül-tb, 
rnev.sirn-i gül gibi zengln benzetme ve sembollerden 
faydalanmakıadır": 

Sular çaj(lar tuyOr !lvlıeslndoıı kOhs!lr inler 
Bahar e.yyin udur slnıden cıru sı)1 u sadl artar 

M.Ne;,. Sc-.iudop.~ Nf!"', DrY•._• Tıılı ... , Aa1t. 19'0, ır.)SS-JS7 
S.Ü•ubı E..iıçijk, BUi DPl•"HI• Sf.(•tW, Ad. 1,.., a.74 
..... -.21:2 

Bahar bvıamını halt şliıleri de liııtb yorumlamam!f, 
dMıı şliı1eı1 gibi aynı mecaz ve sembollerle IBde <tnüıl•ıdir. 
Ellerlnde sazlanyla tıbiada iç içe yaş>yan lı4llt şı;rı.rı, cllvaıı 

ljdirlerl ai>I, mevsimlerin en güreli olarak bbul enikle rı bahln 
Ç<Şiıll benutmeleı:le anlatıruŞardır. 

Bahar doluş mevsimidir diyen halk ştirl, baharla beraber 
do&lan, yaylalan, ovalan, dereleri, pınarlan, a&açlon, çiçıekleri, 
b(llbOlleri , &(illeri ve sünbülleri anmakta, tabiaıla birlikte yon yana 
devam eden hayauru mısralanna dökmektedir.,,, 

Sadece onaltJncı asnn delil, edebiyarımızln en büyük 
şaırtcrindcn o lan ıuracaotlan, bahln mısralanna resmetmiştir. 

Karacqlan, baharla birlikte cennet kadAr aO:ııel daiJan, 
belleri, yomaçıan, boz bulanık dereleri, ılgıt ılgıt eıı:n seher 
yel lerinl, burcu burc:.u kokan gülleri anlattr:ı.ı 

E""·d bahaT ya a.vıan eeteodt: 
LIJe sünbül dallanaca.t zamaodlr 
Koç ytfltler sılıısım arzular 
Vire nime gönderecek zaman<br 

Karac:aotJan'in şiirlerinde tıvrım tıvnm yayla yollan, 
g(lliııan, bııhçıeler, baa, bostan, al kırmw güller, goncalar, çli<!em, 
leyUk, menekşe, nergis, ardıç, We, gelincik, btd-ı sııb.I, keklikler, 
kumrular, !">'da bülbüller, kıJ&ıılar. tuzıılar, kazlar, ördekler, çayır 
ve çimenler, quk pınarlar, çay kenarlan, al çiçekler, o&açlann 
donanması. kuşların daldan dala ötüşmesi, selvller ve SOl<ltler, 
rablııhn ve bah.ıınn sembollerindendir:" 

BUlbUI ne yatarsın bahar erişti 
Ulu sular bulandı!ı zamandır 
Kat kııt olup gül yaprala kıırl!jlı 
Gene bülbül kul oldu!u zamandır 

._ w.~ı. ıtan.a.ı. nırıı: H.1A ua.ı ta«lf'91dfon, B.ht.e.dl- lf94.,., .,,. 
S. NG.&IMı e.ı-, bnıaı.gblı-lllb Şllrlfft, la. 19'0, -.,2'C 

....... .. 2&> 



Aynı asrın halk jfürleriııden Pir Sıltan, baban bltlanık 
sular, bahar eyyamı, gül- bülbül mevsimi ve özellikle Nevruz sultan 
o larak işlemektedir. Pir SUitan, Nevrt\ziyyesinde baban gönüllerin 
şad oldugu günler olarak görmektedir: 

Salt.in Ne,'ruz günü cenıdlr erenler 
Gönüller şad oldu ehl-1 lnıftnın 
Cenıftl yftrl görüp dogru bilenler 
Hlmnıetl erince N~·ruz Sul t..'lnın 

llgıt tlgıt esen seher yelleri, dağlar, yaylalar, suların 

köpürme.$1, göller, bQ, bostan, güJsen, gülistan, çaytr-çimen, 
bülbül, turna, şılıln, dol!an, ceren, ""2. keklik, Ulle ve sünbüL Pir 
SU!tan'ın baharla ilgili kullandtAı unsurlardandır:"' 

Yaz gününün suyu bulanık akar 
Kişi s..,dlğlne böyle mi bakar 
Yaz bahar eyyanu bülbül yas çeker 
Ha nna dağlattını gülün ucundan 

Bı yüzyılın saz şilirlerinden Kul Mebmet, bahan, evvel
balıAr, yeşil çemen, ağaçların yeşermesi, ilb-ı bayat, gül, bülbül, 
menekşe, eıxuvan, gök sünbül, kırmızı laleler, cennet- i Rıdvan, 
Firdevs bahçeleri, servi, seher yelleri ve dağlar gibi kelimeler ve 
benzetmelerle birlikte kullanmaktadır·: 

Be yaranlar yine evvel-bahSrdır 

Bülbül lntizarlık kılar durn1ayup 
Güller alıeng edüp çıgrışup öter 
Kalbin kasavetin siler durnıayup 

Kfü-oflu'nın şiirlerinde bahar, kınruzı
karalı mor sünbüllü daj1an, cereuleıi, ovaları, 

gonca gülleri, bülbülleri, yayla çiçekleri 
anılmaktadır": 

Bahar o lup yeşil yaprak erince 
coşa gelür gönlüm seni görünce 

kızıl gülleri, al 
yaylalan, ba#lan, 
ve selleri ile 

Cah.it ÖltelLi, Pir S•lt• • Abılal- Bi tim Şiir"rl. lst. 19&9, a.195 
1 Bi)ikTirk Ktasikkri, C.4, s.397-399 

» a .c , s.393 

E\'''el ~tan selim olsun ''arınca 
Blztnı iller çanılıbeller ~kolsun 

il 

Asrın, bayatı hakkında çok az bilgi bulunan diller halk 
şairlerinden Kul Çulha, Kul Prt, Öksüz Dede ve Ozan'ın 
mısralarında baharla ilgili olarak, yazıda kaba ağaçlar, ulu kuşlar, 
menekşeler, kınruzı güller, deste deste güller, gonca güller, sünbül, 
turualar, bülbül, bahçeler, andelib, ~-i cennet, evveJ-bahAr, 
yeşil donlu dağlar ve bo'ld-ı saba gibi kelime ve terkiplere 
rastlanmaktadır". 

SONUÇ: 

MilU birli#imizin korunması, milletimizin ortak kültürel 
deAerlerinin ve hususiyetlerinin bilinmesine bııllıdır. Bu sebepten 
kültürümüz.ün ortak unsurlarının o rtaya çıkarttlması gerekmektedir. 

EdebiyatUDJ2ın iki ayn bölümü o larak incelenen halle ve 
divan şürini birbirine aykrrı gôstennek veya biıbirinden tamamen 
farkb o larak düşünmek mümkün deJ!ildir. 

HaJlc ve divlln şürinin benzer yönleri santlctıAından litzladır. 
Aynı kültürel de~erlerden, aynı fikirlerden lllydalanan ve aynı 

cemiyete mensup olan .ş.ftirlerin, ortak sembollerin etrafinda bir 
bütünlük meydana getirdil!i göıülmektedir. 

Osmanlı kültürünün geniş bir cografyada ortak duygularla 
iJllde edilmesi, ortak bir dilin ve o rtak kültürel deJ!erlerin 
benimsenmesinin sonucu o larak detterlendirilmektedir."' 

.., Fuat Köprülü, TirtSaı Şiiırteri,Ank. 1962,s.73-&9 
' Abdülkerim Abdulbdiro~u. Tirt Halt f4e11Qıltı ve FoltJor Ya:ıııl an. 

Ank:. 1997, s.359 
' Antil Çelebioğlu, • Karacaotlan'da Dilan Şirl H•sll'ôİ)-ederl. .. Tüık: 

Folkloru Ar8Ştım:ıalan 1984, Ank. 1984, a.17 
• Cemal Kurnıız., Halı: ve Diva• Şiiri•ilt rttifterekkri Ozeri.e 0.Mae..,r, 
Ank 1990, &52 
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Edebiyatımızın oruk du~ulannın bvnuıılannd.ın biri olan 
bahar, 16. asır div!ıı "' h1ll:. j!iıteıt lanlindan da benzer kelime ve 
ıertipleıte anlao~. 

Kaynaklan, tiilıllr deterl•ri ve O..llikle dilleri aynı olan 
§olirleriıı ousralannda btnur illd<l<r bulunıruısı ck$ı( 

~lanmalıdu. 

Onaluocı asnn Divan §lllrleıtnden FuzOI, Balf, H'l)'all, 
Zati, UsOll, Rumellll Za'ill ve Nevı lle Halk §ilirlerinden 
Karacaoğlan, Kul Mehnıet, KllroRltı ve Pir SuUan·ıu şiirlerinde, 
bahar kavramının şu benzer ve ortak noktalarda buluştuğunu 
söyleyebiliriz:"° 

ı .Bahar, bayram olarak ortaktır: SuJtan-ı balw ve Nevruz 
sultan her iki alan şAlıterlnln ben .. r ıas.wvurlarıdır. Bayramla 
btraber adalet uruuru bir.ırada zlkredllmelıedir. 

2.Baııar mevsiminde bahçeler onaktır. Bahçe, çemen, 
c;emeııı:Ar, çimen, saluı, ~. taze ocıv, bosuıı, Jiilsen, gji.lz!r, 
giil.istm, wezar, ""2, sebzuilr, m1$1l-I cennet ve ~ı ciıı1n 
btnzer kuJJanılan kelime ve ttrtiplerclen bWJarıdır. 

3. Çiçekler ortaktır. Al ç~kler, wı çiçekler, yayla 
çiçekleri, gonca, gül, sOsen, .lllnbOI, itle, neriiz, menek§e, ç~. 
erguvan, leyıa.t, zanbat, tarannı, ya.semen. pi ra•na, nilüfer, 
fesle!en, reyhan, badem çiçekleri ve J<bboy benzer §ekilleıde 
ömnle seçilen çiçek çeşitlerinden birkaç.dır. 

• Biz. bu b3a araştırmamıtda ıadeee 16, ıt:ır Divit) v• Halk tliderinin bahu 
meYl:i.miDe y•kl•pmlannı1ati btnrMlltJıd onıyı ko)'llll)'• çabJık. Yaz:ıb 
edoıbiyat:uı:ımn Nşl-ngıcından bus,6na kadir lt9flll llirtdıt yiizyıllıt- devu:leır
almlu.Uvramlat tam oWat incUm1111H11fıJt, "BAHAR" bwramıoa 13. Y1!f8 
ıs. asar Türk ~&.SllUQ Divtıı- Raft.-Tet.te tür1tdnio btbl tÇl!IJI&. 16. uu 

rw:t ~ Divln-Haıt-Tıkb tll.dtrtııln bWf açdanm ottaıya 
m,.t:ıDmııtıoit için gmiı ve uzwı ar.flımalua Uıdylıç; d•yıılmebadv. "" 

O- i1ı!i1i -...."""' ·vm,•-O.m-Alon-ıc..nm 
..,..amhın°' aptlk •umdui TM edeııbö'tam Wı bUdiD oluıt bit•-.... ....,..._ 

u 

4.Rcq:!r, bilıl-ı seher, oes.tm, sab!, bahar yeli YO ıJaıt ılgıt 
.... sıelıer yelleri gıl>i isimler alıında onat du)lllJlaıt.1 
ıikrtdilmel:ıt<lir. 

$.S.ıvi, çeıılr, ardıç, sanavbtı, oiii!ilt, fidan ve nlh4i onak 
ve benztr kull:uıılan a#açWI• ilgili uıısıırlardandu. 

6. Bülbül, tOtl , andelib, lıezAr , kuğu, kumru, keklik, 
sQvtrcin, turna, ördek, kaz, t.uz.u, ceren ve geyit, her iki alan 
~lıterinin mısralannda baharla birlikte anılan hayvan ve 
tuşlardandır. 

7.Kınnlza, klul, gömgök, yeşU, n:ıor, ıruıvl , snn, penbe, 
goncA·· fem, ak, al, siyah ve beyaz. gibi renltlerln ortak ve benzer 
mollOenle birlikte kullanılcbgı göıülmektedlr. 

8.çaalayaralt akan seller, boz bulanık de,.lcr, pınarlar, 
ccşkun akarsular, çamurlu yollar, göller, etır, bulut, ~u.r, daaJar, 
bayıtlal, yaylalar, ovalar ve çamlıbeller, balıann ortlll: ve benzer 
laıllanıJ.ın diler 6ııemli wısudan olıırak dikbıl 9f):mektedir. 

Kaqıll§tınnalanmam "'°ucunda bahar tııvnunıııa, 
Onaftıncı oısnn Divln ve Halk edebiyau ~eıtnln btnzer ve onıık 
,.mboller, kelimeler ve tertiplerle yaklaştıklan g6r111~Qr. 

Onat kültürümüzün on.at ve benur kavrarnLtnnın 
belirlenmesi, Türk coArafyasında asırlar boyu geli§e,.k bujilne 
gelen edebiyauınıı.ın bütünlüğü açısından c;ok önemlldir. 

Araştırmalar devam ettikçe divan ve 
benıer noktalar, edebiyatun.ızı.n bir bütün 
koyacaktır. 

halk şaı~crindekl 
olduQunu ortaya 
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