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Önsöz
Elýnýzdeký bu çalýþma, ne bir edebiyat tarihi ne de bir
mazmunlar sözlüðüdür. Ýlmî kýymetten yoksun olmamak
la beraber, tamamen ilmî bir çalýþma da deðildir. Bu eser,
altýyüz yýldan fazla devam etmiþ muazzam bir kültür ve
edebiyat birikiminin ardýndan duyulan bir hasretin ifadesi
sayýlabilir.
Daha önce bir başka vesileyle söylediðimiz gibi Divan
þiiri bizim klâsik þiirimizdir. Ve bütün klâsik sanat gele
neklerinde olduðu gibi ruhu, zevki, idraki besleyen bir
hazinedir. Ama biz bu muazzam ve aziz mirasý kendi iste
ðimizle ve irademizle reddettik.
Bu satýrlarýn yazarý otuz yýlý aþkýn hocalýðý esnasýnda,
iyi anlatýlýrsa, öðrencilerin divan þiirinden büyük bir zevk
aldýklarýný ve daima daha fazlasýný istediklerini görmüþ
tür. Ama þunu da görmüþtür ki bütün incelikleriyle, hayâl
dünyasýnýn zenginliði ile bu þiiri açýklamak ve genç nesil
lere aktarmak gün geçtikçe daha zor, daha müþkül hale
geliyor.
Bu þiire bigâne kalanlar genellikle þu tezi ileri sürerler:
“Divan þiirinin dili eskimiþtir...”
Ýlk bakýþta doðru görünen bu tezin arkasýnda Cum
huriyet öncesi tarihimize, edebiyatýmýza ve topyekûn ha
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yatýmýza karþý duyulan ilgisizlik hatta -söylemeye insanýn
dili varmýyor- düþmanlýk yatar.
Onlara söylenecek þey þudur:
Divan þiirinin zorluðu, aslýnda þiirin zorluðudur. Þiir,
bütün soylu sanat gelenekleri gibi hazýrlýk ister. Ýncelmiþ
bir zevk, sanattan zevk alabilecek bir kültür birikimi ve
geniþ ufuklar ister. Bunlara sahip olmayanlar býrakýnýz
divan þiirini, Orhan Veli’yi bile anlamakta zorluk çeker
ler. Onlar, Cumhuriyet döneminde en sade -veya en
arý- Türkçe ile yazýlmýþ þiirleri bile anlamaktan âcizdirler.
Okur ve geçerler. Halbuki þiiri okumak baþka, anlamak
baþka bir þeydir.
Bugün alelâde bir insan bile günlük hayatýnda 150200 Ýngilizce kelime kullanýyor. Anlamýný ve ne olduðunu
bilerek... Kaldý ki Ýngilizce dilimize, kültürümüze ve ha
yatýmýza ne kadar yabancýdýr. Halbuki divan þiirinin dilini
anlamak için çok deðil 300-400 kelime öðrenmiþ olmak
yeter de artar bile. Hele bunlarýn çok önemli bir kýsmý
dilimizde yaþayan kelimeler olduktan sonra...
Demek ki “divan þiirinin dili eskimiþtir” tezi boþ ve
mesnetsiz bir düþünceden ibarettir. Divan þiirinden zevk
almak isteyen insan çok ufak bir gayretle bu þiirin diline
vâkýf olabilir. Ama þiire vâkýf olabilir mi? Bu, o kadar basit
deðil. Yukarýda da söylediðimiz gibi þiire vâkýf olmak için
þiire hazýr olmak gerekir. Bir büyük tablodan, bir beste
den, bir heykelden, Selimiye Camii’nden, Ferahfezâ âyi
ninden anlamak ile divan þiirini anlamak netice itibariyle
ayný þeydir. Ayný hazýr olmayý gerektirir. Ama bu gay
retin sonunda ulaþýlacak estetik zevk her türlü ölçünün
üstündedir.
Ýþte elinizdeki bu eser, bu hazýrlýk safhasýna ait küçük
bir çalýþmadýr.
Divan þiirinin en güzel saydýðýmýz beyitleri seçilmiþ,
bugünkü dille nasýl söylenebileceði gösterilmiþ ve müm
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kün olduðu kadar kolay anlaþýlýr bir þekilde açýklanmýþtýr.
Beyitlerin seçimleri tamamen þahsîdir. Ama açýkla
malarda, þimdi hepsi de Rahmet-i Rahman’a kavuşmuþ
Ferit Kam, Ali Nihat Tarlan ve Mehmet Çavuþoğlu gibi
bu sahanýn büyük otoriteleri olan ilim adamlarýnýn yolun
dan gidilmiştir. Eserimizin ilmî bir kýymeti varsa buradan
gelir.
Her eser, elbette ve öncelikle meraklýsýna hitabeder.
Biz de öyle yapýyor ve bu çalýþmayý onlarýn dikkat ve beðe
nisine sunuyoruz. Ama bu eserin -özellikle seçilmiþ me
tinlerin- genç nesiller ve þiir sevdalýsý olan genç insanlar
tarafýndan okunmasý da en büyük dileðimizdir.
N. Ziya Bakırcıoğlu
17 Nisan 2004, Altýntepe

Sultan Veled

Senin yüzün güneþdür yoksa aydur
Câným aldý gözün daký ne aydur
Senin yüzün güneþ mi yoksa ay mýdýr? Gözün -bakýþlarýn- caný
mý aldý, daha ne söyler, ne ister ?

Bu beyit, divan þiirimizin ilk örneklerinden birisidir.
Böyle olmakla, bütün divan þiirinde kullanýlacak bazý
mazmunlarýn; benzetme ve istiare unsurlarýnýn daha o
dönemden itibaren teþekkül etmeðe baþladýðýný gösterir.
Birinci mýsradaki “aydur” soru þeklidir; “ay mýdýr”
diye soruyor. Ýkinci mýsradaki “aydur”, Ortaasya, Azeri ve
Eski Anadolu Türkçesinde kullanýlan bir kelimedir ki “ne
söyler ne ister” anlamlarýna gelir.
Klâsik edebiyatta sevgilinin yüzü; güzelliði, biçimi
ve göz alýcýlýðý bakýmýndan güneþe ve aya benzetilir. Bu,
temel mazmunlardan birisidir.
Âþýkýn bu güzellik karþýsýnda yapabileceði tek þey
canýný vermesidir.
Temâþâ-çün  beri gel kim göresin
Nite gözüm yaþý ýrmak u çaydýr
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Seyretmek için yakýna gel; gel ki -senin yüzünden- gözümden
akan yaþlarýn ýrmak ve çay gibi akýp gittiðini göresin.

Klâsik edebiyatta âþýkýn bir başka davranýþý da gözyaþý
dökmektir. Bu gözyaþý ýrmaða, çaya ve deryaya benzetilir.

Dehhanî

Sabreyle gönül derdine dermân ere umma
Can atma oda bîhûde cânân ere umma
Ey gönül sabret; derdine derman bulacaðýný sanma -sabret
mekten baþka çaren yoktur-. Boþ yere canýný ateþe atma; sevgilinin
geleceðini sanma. Sevgili gelmeyecek.
Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin
Þol diþi güher dudaðý mercân ere umma
Gözünün sadefinden ne zamana kadar gözyaþý dökeceksin? Þu
diþleri inciye, dudaðý mercana benzeyen sevgilinin geleceðini hiç
ümit etme.

Sadef -sedef-, istiridye de denilen bir deniz mahsulü
dür. Sadef, nisan ayýnda deniz yüzeyine çýkarmýþ. Nisan
yağmuru sadefin içine düþer, bu, daha sonra inci olurmuþ.
Sadef ile insan gözü birkaç bakýmdan birbirine ben
zetilir:
Ýkisinin de þekli aynýdýr
Ýkisinin de kapaðý vardýr.
Sadefin içinde inci, gözün içinde inciye benzeyen göz
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yaþý vardýr.
Ýkisi de su ile ilgilidir.
Sevgili hem inci, hem de âþýðýndan gözyaþý bekler.
Ýnci, ayný zamanda sevgilinin dişleri ve sözleridir.
Mercan ise kýymetli bir taþtýr. Rengi ve kýymeti baký
mýndan sevgilinin dudaðý ile mercan birbirine benzetilir.
Beyitte hasret ile aðlayan âþýðýn gözyaşlarý inciye, aðla
maktan kýzarmýþ gözleri de mercana benzetilmiþ.
Ýnsanlar kendilerinde olmayan þeylere meylederler.
Þair, aðlayarak sevgilinin vuslatýný taleb ediyor. Bu vuslat
karþýlýðýnda da ona inci ve mercan sunuyor. Sevgili ise bu
talebi reddediyor, onun inci ve mercanýna itibar etmiyor.
Çünkü onun yeteri kadar ve daha kýymetli incisi de var,
mercaný da... Âþýðýn verdiklerini ne yapsýn?
***
Ay yüzünde hat belirse gözlerim giryân olur
Hâle görünce kenâr-ý mâhda bârân olur
Ay yüzünde çizgiler belirse gözlerim aðlamaya baþlar. Nitekim
ayýn kenarýnda hâle görününce yaðmur yaðar.

Sevgilinin yüzü aydýr. Yüzde hat belirmesi sevgilinin
öfkesine delâlet eder. Þair bundan aðlýyor. Ayýn kenarýnda
hâle görünmesi de sevgilinin bu öfkeli hâlidir.
Öteden beri devam eden bir halk inanýþýna göre ayýn
etrafýnda hâle -ayla, aðýl- olunca ertesi gün yaðmur yaðarmýþ.

Kadi Burhaneddýn

Hevâ ki þol sanemin zülfünü müþevveþ eder
Kokusunu erürür bu dimaðýma hoþ eder
Hava, o put gibi güzelin saçlarýný daðýtýr. Dimaðýma onun koku
sunu getirerek, onu hoþ eder.

Tasavvufî bir gazeldir. Dolayýsýyla kelimelerin an
lamýný tasavvuf inanýþýna göre düþünmek icab eder.
Hava, hem rüzgâr, hem aþk; zülf ise kesrettir. Aþk
gelince kesret -yani maddî âlem- daðýlýr, yok olur. Kâinat
aþk ile yaratýlmýþtýr.
Klâsik edebiyatta zülfün en önemli vasfý daðýnýk hal
de olmasýdýr. Rüzgâr onu böyle daðýtýr. Bu daðýnýklýk
Allah’ýn kâinatta binlerce tecellisi anlamýna gelir.
Rüzgâr, sevgilinin zülfünü deðil, onun kokusunu yani
mücerret güzelliðini getiriyor.
Hevâsý varlýðýmýn topraðýn göðe savurur
Aðzýnýn suyu yürekde yüzbin âteþ eder
Onun aþký -rüzgârý- varlýðýmýn topraðýný göðe savurur. Aðzýnýn
suyu ise yürekte yüzbin ateþ eder.
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Topraðýn göðe savrulmasý maddî varlýðýndan kurtul
mak demektir. “Yel üfürdü sel götürdü” derler. Bu ifade
ile Hz. Ýsa’ya telmih verdýr. O, vücudunu býrakarak göðe
aðmýþtýr. Bu, ancak ilahî aþk ile olur. Ýnanýþa göre Hz. Ýsa,
çarmýha gerilince, Cenab-ý Hak onu göðe almýþ; fakat
üzerinde bir iğne bulunduðu için ancak feleðin dördüncü
katýna kadar yükselebilmiştir. Kýyamet zamaný Hz. Ýsa
tekrar dünyaya dönecektir.
Aðzýnýn suyu ifadesi ile âb-ý hayat kastedilmiþtir. Âb-ý
hayat, içeni, ölümsüzlüðe kavuşturan bir sudur ki Hýzýr
ile Ýlyas peygamberler bu suyu bulup içmişlerdir. Onlar
kýyamete kadar yaþamaya devam edeceklerdir. Âb-ý hayat,
tasavvufda fenafillah makamýna tekabül eder. Yani mad
dî varlýðýndan kurtulup “Mutlak Varlýk”ta ebedî hayata
devam etmek demektir.
Aný ki zülf-i keþiþleri eyledi gönüle
Cihanda ancýlayýn iþi hangi serkeþ eder
Onun zülfünün keþiþlerinin bu gönüle yaptýðýný, dünyada hangi
âsi ve imansýz kimse yapar?

Zülf ile keþiþ arasýndaki ilişki þudur: Zülf, siyahtýr,
daðýnýktýr ve kesrete tekabül eder. Yüz ise vahdettir.
Zülf, yüzü; kesret âlemi de vahdeti örter. Vahdete ulaş
mak için kesretten; yüzü görmek için de zülfün daðýnýklýðýndan kurtulmak gerekir.
Keþiþ, hrýstiyan rahibidir. Siyah elbise giyerler. Zülf ile
keþiþ arasýndaki birinci ilişki bu renk benzerliðidir. Keþiþ,
gerçeði -Ýslamýn gerçeðini- örter. Kâfir; örten, saklayan,
inkâr eden anlamýna gelir. Zülf ile keþiþ arasýndaki ikinci
iliþki de budur.
Zülf -yani kesret âlemi- þairin mutlak varlýða ulaþma
sýný güçleştirdiði için þair, ondan þikâyetçidir.
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Ne ki ederse gözün dil-firîb eder sanemâ
Ne kýlar ise saçýn cümlesin dil-keþ eder
Ey put gibi güzel olan; gözlerin ne yaparsa güzeldir. Saçýn ne
ederse o da gönül çekicidir.

Gözlerin ettiði her þey gönlü aldatýr. Bu, kaþ ile gözün
müþterek hareketidir ki gamze derler.
Maddî âlemin inkâr edilemez bir güzelliði vardýr.
Fakat bu güzellik aldatýcýdýr. Saç da öyle... Güzelliði ile
insaný kendisine baðlar. -Saç kemende ve zincire benzeti
lir ki ikisi de bağlayýcýdýr- Fakat saç da aldatýcý ve gerçeði
örtücüdür. Ýnsan zülfün altýndaki yüzü -vahdeti- görünce
hakikate ulaþýr.

***
Hiç özin deremedi zülfün ile deli gönül
Kýla benzetti  özin yüzin ile deli gönül
Deli gönlüm senin zülfünün güzelliði ile öyle kendinden geçti ki
bir daha kendine gelemedi. Yüzünün güzelliðinden de kendini kýl
haline getirdi, o derece zayýfladý.

Yine tasavvufî bir beyittir.
Zülf kesrettir -madde âlemi-. Bu âlemin inkâr edile
mez bir güzelliði vardýr ve bu güzellik insaný kendisine
baðlar. Yüz ise vahdettir. Allah’a kavuşmak isteyen sûfî,
bu dünyanýn güzelliklerinden vazgeçip asýl güzelliðe
-Cemalullaha- ulaþmak ister. Kendini kýla benzetti ifade
siyle maddî varlýðýndan kurtuldu demek istiyor. Kýl deðer
sizlik ifadesidir. “Kýl kadar kýymeti yok” derler.
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Özini sende yitirdi bulamadý dahý hiç
Özini bula meger özin ile deli gönül
Deli gönlüm kendisini sende kaybetti; bir daha da bulamadý. O,
ancak kendini seninle olmakla bulabilir.

Yukardaki beyitle ayný mealdedir. Þair, maddî varlý
ðýndan geçip Allah varlýðýnda yok olmak istiyor. “Ken
dini bulmak” ifadesi gönlündeki Cemalullahla bir olmak
anlamýna gelir.
***
Kadem basalý yoluna kadem kadem yanaram
Tapunda þem gibi uþda dem-be-dem yanaram
Ey sevgili senin yoluna ayak basalý, adým adým yanarým. Mum
nasýl durmadan yanýp tükenirse, ben de senin yolunda öyle durma
dan yanýp tükeniyorum.

Kadem -ayak- basmak; bir yola girmek, bir yol tutmak,
bir yaþayýþ tarzýný benimsemek demektir. Mum ile insan
birbirine benzetilir. Mumun fitili yanar. Buna riþte-i cân
“can ipliði” derler. Mumun yanmasý ile þairin aþk ateþiyle
yanmasý arasýnda benzerlik vardýr.
Cihâný ten dilerem ben ki oduna yanam
Bu varlýkla yanarsam  oduna kem yanaram
Bütün dünyanýn bedenim olmasýný, o bedenle senin aþkýna yan
mayý dilerim. Çünkü bu bedenimle -kendi bedenimle- yanarsam
senin ateþine gerektiði gibi yanmamýþ olurum.

Yine tassavuftaki “fenafillah” düþüncesiyle ilgilidir.
Ten -beden- maddî varlýktýr. Cemalullah’a vasýl olmak
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için maddî varlýðýndan -bedeninden- kurtulmak gerekir.
***
Þâhâ senin cemâlini göreyim andan öleyim
Susamýþam visâline ereyim andan öleyim
Ey padiþahým senin yüzünün güzelliðini göreyim, ondan sonra
öleyim. Sana kavuþmaya susamýþým, sana kavuþayým, sonra öle
yim.

Yine tasavvufî bir beyit!
Þair, Cenab-ý Hakk’a hitab ediyor. O’na kavuştuktan
sonra ölmek “fenafillah” olmak demektir. Tasavvufdaki
“ölmeden evvel ölünüz” düþüncesiyle ilgilidir.
Bunca zaman lebin için saçýn karangusundayam
Âb-ý hayat kandadur sorayým andan öleyim
Bunca zamandýr dudaðýna ulaþayým diye saçýnýn karanlýklarý
içinde dolanýp duruyorum. Âb-ý hayat nerededir diye sorayým,
ondan sonra öleyim.

Leb -dudak- tasavvufta “fenafillah”týr. Fenafillah, Allah
yolunda varlýðýný yok etmek, o varlýk içinde fâni olmak
demektir. Saç ise -rengi ve çokluðu itibariyle- kesreti
-madde âlemini- temsil eder. Ölümsüzlüðe kavuşmak bu
kesret âleminden kurtularak, maddî varlýðýný yok etmekle
mümkün olur. Leb -dudak- vuslatý temsil ettiði için ayný
zamanda âb-ý hayattýr.
Âb-ý hayat, zulumat -karanlýklar- ülkesinde bir su
imiþ. Ýlyas ve Hýzýr peygamberler bu suyu bulup içmiþ ve
böylece ölümsüzlüðe kavuşmuşlardýr. Leb, ayný zaman
da -nokta kadar olduðu için- “yok, yokluk” anlamýna da
gelir. Maddesinden kurtulup yok olan insan için ebedî
hayat baþlar.
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Sorayým kelimesi hem soru sormak, hem de içmek,
emmek mânâlarýna gelir.
Þair, kýsaca, Cenab-ý Hakk’a “ben bu maddî âlemin ka
ranlýðýndan kurtulup senin cemaline ulaþmak istiyorum”
demek istiyor.
***
Ol göz ki yüzün görmeye göz deme ana
Þol yüz ki tozun silmeye yüz deme ana
Þol söz ki içinde sanemâ vasfýn yok
Sen bâd-ý hevâ tut âný söz deme ana
Senin yüzünü görmeyen göze, göz deme; ayaðýnýn tozuna yüz
sürmeyen yüze yüz deme. Ey put gibi güzel sevgili, içinde senden
bahsetmeyen söze söz deme; onu havada gelip geçen bir yel say.

Ayaðýnýn tozuna yüz sürmek hürmet ifadesidir. Sev
gili sultan kabul ediliyor. Bâd-ý hava hem rüzgâr, hem de
gelip geçicilik, fânilik, boþluk mânâlarýna gelir.
***
Yoluna can vermeyen taksîr eder
Gördüðü düþünü kej tâbir eder
Her kiþiye ne yazýlganýn görür
Aný bilmeyen dahi tedbîr eder
Senin yoluna can vermeyen kusur iþlemiþtir. Gördüðü rüyayý da
yanlýþ yorumlamýþtýr..Herkes alnýna ne yazýldýysa onu görür; ama
bunu bilmeyen tedbir almaya kalkýþýr.

Ýslâm inanýþýnda önce tedbir alýnýr, sonra tevekkül edi
lir -yani takdire rýza gösterilir-. Fakat tedbir takdiri -kade
rin hükmümü- deðiştiremez.

