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"GELENE(;E BA(;LI YENİ" OLABiLMEK içiN:
DivAN EDEBiYATı YAZıLARı
Abdullah ŞAHiN-

van

edebiyatı araşhnnacıları

özellikle son

yıllarda

bilgi ve kültUr

irikimleriııibizimle' paylaşmak için makalelerini, kitap tanıtımıarını,
konfe~ans,

panel, sempozyum metinlerini yayımlamaya başladılar. Bu tUr eserlerin
Klasik kUltUrUmUzUn günUmUz edebiyatına
tesirlerini peki'ştirmek için bu tUr eserlere ihtiyaç vardır.
artması'biıl'eri sevindinnektedir.

Prof. Dr. Cemal KURNAZ çeşitli dergilerde yayımlanan yazılarının ye
bildirilerinin bir 1<:lsmınl "Divan Edebiyatı Yazıları" (Akça~ Yayınları, Ank. 1997,
467 s.) adıyla kitaplaştırdI.
Yazar, "Divan Edebiyatt Yazıları" sözü ile Klasik edebiyatımızIa ilgili
kastediyor, ancak kitabın ilk bölümü "Yunus 'tan Veyse/ 'e" başlıgıyla
adlandırılmış. Bu da gösteriyor ki eserde sadece Divan edebiyatı ile ilgili yazılar
yok.
yazıları

Kitap, "Yunus 'tan Veyse/ 'e", "Divan Edebiyatma OmiJr Veren/er" ve
Uç bölUmden oluşuyor. Eserin birinci bölümUnde i 8, ikinci
bölümünde 2, üçUncü bölümünde ise 15 olmak üzere toplam 35 yazı bulunmaktadır:

"Dost

Yazı/arı" adlı

ı. Yunus'tan Veysel'e (s. 1-313): "Mecazdan Hakikate ", "Yunus Emre 'de
Tenkit", "Tasawuf Şiirinde Ak.şemsettin'in Yeri", "Şeyhi", "FuzıJ.li", "Aşık Çelebi ye Göre
Hayali Bey", "Çağının Cesur Bir Tanığı: Bağdatlı Ruhi", "Ruhi'nin Dostları", "Zaifl'nın
Fal-ı Murgan 'ı ", "Yahya Bey Divanı 'nda Atasözleri ve Deyimler ", "Siyah-Beyaz Tablo:
Yahya Bey'in Bir Gazeli", "ArayıClzade Hüseyin Ferdi ve Derviş Omer Efendi 'nin
Biliidiyeleri", "Seyyid Mehmed Rıza'nın Kızanlık Kasidesi", "Divan Şiirinde Belge
Redifter", "Dini Edebiyat Türleri ve Dini Edebiyalımızın Bugünü Hakkında Dü.şünceler",
"Divan Şiiri Geleneğinden yararlanma", "Cumhuriyet Ddneminde FuzıJ./f'ye Bir Nazire: Ali
Divanı ", "Aşık Veysel 'in Şiirlerinde KI{isik Kültürün Yeri ".

2. Divan Edebiyatına Ömür Verenler (s. 315-353): "Divan Edebiyaıının
Bütün Cephelerini Yok/ayan Bir IlimAdamı: Prof Dr. Mehmed Çavuşoğlu ", "Hocam Prof
Dr. Amil Çelebioğlu ".
'

3. Dost Yazıları (s. 355-467): "Çavuşoğlu", "Çelebioğlu ve Jpekten
Armağanları ", "Hayali Bey ve Divanı 'ndan Ornek/er", "Seziiyi-i Gülşeni Divanı ", "Jsmail .
Beliğ ve Nuhbetü 'ı-Asar', ", "Divan Şiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi NaM", "Ne!,i yi
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Anarken ", "Olumunun Oçyüzel/inci Yılında Nef'f", "Cem Sultan 'ın Oğuz Han Mersiyesi: Bir
Kaside mi, Oç Gazel mi? ", "Şeyh Galip Divanı 'nda Nazım Şekil/eri Ile Ilgili Problemler ",
"XVII. Yy.da Hece Vezniyle Yazılmış Bir Mesnevi: Feyzi'nin Şem' ü Pervône 'si", "Kitapların
da Bir Kaderi Var ", "Mersiye Şairinin İşi: "Acıyı Bal Eylemek ", "Türk Edebiyatında
Tevhidler ", "Tasavvufi Rüya Tabirnameleri ", "Müstesna Güzeller 'e Dair ".

Kurnaz, bugünkü Türk kültürü üzerinde büyük etkisi olan Divan
ilgili incelemelerini akademik bir üsh1pla kaleme almış, kendi bilgi
birikimiyle ve çarpıcı yorumlarıyla okuyucularının karşısına çıkmıştır.
edebiyatıyla

Birinci bölüme "Yunus 'tan Veysel'e"

adını

veren Kurnaz,

başlıktan

da

anlaşılacagı gibi Divan edebiyatı, Aşık edebiyatı ve Tasavvuf edebiyatıyla ilgili
konuları

"Mecazdan Hakikate" adlı tebliginde Yunus Emre'yi tam
olarak niteleyen yazar, onun kurdu-kuşu, dagı-taşı cümle
yaratılmışı sevgi göZOyle gördügünü söyleyerek, Yunus'taki aşkı sadece İıahi aşk
olarak görmememiz gerektigini vurgulamaktadır. Yunus ona göre her şeyden önce
bir insandır: Umutları, korkuları, sevinçleri, üzüntüleri ve arayışlarıyla ... Bu nedenle
Yunus'un bazı şiirlerindeki mecazi aşkları hatırlatan sözleri görmezlikten gelinemez.

ele

anlamıyla

almıştır.

aşk şairi

Yazar, "Yunus Emre'de Tenkit" isimli makalesinde Yunus'un kendi
kendine ve kendi devrine birtakım eleştiriler getirdigini ortaya koymakta. Yunus'un
kendi kendini tenkit ettigi şiirlerini; "işlediği günahlara pişmanlık için söylediği
şiirler", "nefsini tahkir etmeye yönelik şiirler" ve "iç muhasebe yoluyla kendini
eleştirdiği şiirler" olarak üç grupta incelemek mümkündür. Yunus, kendi kendini
eleştirdigi gibi devrindeki MüsıÜmanları, alimleri, hocaları, müfiü!eri, fakihleri,
müderrisleri, hacıları, dervişleri, hatta kadıları, beyleri ve sultanları da eleştirir.
Kurnaz, Tasavvuf edebiyatında önemli bir yere sahip olan Hacıbayram
Veli 'ye intisap etmiş olan Akşemsettin' i de "Tasawuf EdebiyatındaAkşemsettin'in
Yeri" adlı yazısında incelemiştir. Bu makalede Akşemsettin'in şiire ve şairlige nasıl
muhabbet besledigini ispatladıktan sonra, onun şiirinin tasavvuf talim ve telkini için
bir vasıta oldugunu, şiirlerini aruzla yazdıgmı, şiirlerinde Şemsi mahıasını
kullandıgını, hem söyleyiş hem de kafıye yönünden tekrarlara düştügünü, bunu
bÜy11k ölçüde devrinin bir icabı olarak görmek gerektigini söyler.
Ruh!'nin

Eserin birinci bölümünde Şeyh!, Fuzo.li, Hayali Bey,
Dostları şeklinde biyografi niteliginde yazılar da vardır.

Bagdatlı

Ruhi ve

Yazar, "Aşık Çelebi'ye Göre Hayali Bey" adlı makalesinde Hayali Bey'in
tezkirelerde kısa bir şekilde anlatıldıgını, ama Aşık Çelebi'nin Meşairü'ş
Şuara'sında, herhangi bir şair gibi yer almadıgını, çünkü onun yirmi yıllık dostu
oldugunu, bu nedenle Hayali Bey'in yiyen, içen, özleyen, kıskanan, eglenen, üzülen,
kızan bir insan olarak hayatın içinde, adeta bir roman kahramanı gibi ele alındıgını
vurgular. "Zalfi'nin Fal-ı Murgan'ı" başlıklı makalede ise Kurnaz, bilinen her kuş
için bir tane olmak üzere toplam 59 nazımdan oluşan bir falnameden söz eder.
Makalenin sonuna bir de kuş isimleri dizini yerleştirmiştir.
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Kurnaz, "Yahya Bey Divanı 'nda Atasözleri ve Deyimler" adlı çalışmasında
divan şairlerinin halk kUltUrU ile ne denli ilgili olduklarını ortaya koyar. Yahya
Beyin bir gazelini ele alarak onun ısrarla çizdigi siyah-beyaz tezadı üzerinde durur.
Böylelikle divan şiirindeki farklı bir estetik yapıyı da ortaya çıkarmış olur.
Şehir

,

::1

ve yer adlarını konu alan bilı'ldiyeleri de Hüseyin Ferdı ve Derviş
Ömer Efendinin eserlerinden hareketle işleyen Kurnaz, bu çalışmasının sonuna da
yer adları dizini ekleyerek bol örneklerle makalesini zenginleştirmiştir. Yine bir
beldeyi anlatan Kızanlık kasidesini ele almış, Kızanlık'taki bahçelerin, meyvelerin,
özellikle elmaların bu kasidede nasıl yer aldıgını ortaya çıkarmıştır. Şair Seyyit
Mehmet Rıza bu kasidesinde elma türlerini sıralamış; hangI elmanın ne kalitede
oldugunu ve lezzetlerİni anlatmıştır. Zagra'nın armutlarına Kızanlık kasidesi adlı bir
kaside yazan lIbeydl de, bu kasidesiyle incelemeye deger görülmüştür.
"Divan Şiirinde Belge Redifter" makalesinde sosyolojik bir bakış açısı
yakalayarak. şiirlerde redif olarak seçilen kelimenin. şairin içinde yaşadıgı toplumun
psikolojisini yansıttıgını, siyasalolaylara ışık tuttugunu vurgulamaya çalışmıştır.

Kurnaz, "Kutlu Dogum Haftası" nedeniyle hazırladıgı dinı edebiyat
türleriyle ilgili kısa bir araştırmasını da kitaba eklemiştir. Esmayıhüsna, mUnacat,
Muhammediye, na 't, mevlit, esmayınebi, miraciye, gazavatname, hilye, hicriye,
şefaatname, hadisierbain... gibi türlerin varlıgından bahsetmiş, dinı edebiyatımızın
bugünü hakkında da bir incelemede bulunmuştur.
"Divan edebiyatma Ömür Verenler" başlıgıyla sundugu ikinci bölümde ise
yazar, Prof. Dr. Mehmet çavuşogıu ile Prof. Dr. Amil Çelebioglu'nu hayatları ve
eserleri yönüyle araştırmış; bu şahısların TOrk kültürüne verdikleri hizmetleri
vurgulamaya çalışmıştır.
"Dost Yazıları"nın son bölümünde Prof. Dr. Mehmet Çavuşoglu'nun
KUltUr ve Turizm Bakanlıgı tarafından yayımlanan "Hayali Bey ve Divanından
Seçmeler" adlı eseri; Şahver Çelikogıu tarafından hazırlanan ve Yazı Yayıncılık
tarafından basılan "Sezayi-i Gülşeni Divanı" adlı eseri; Abdulkerim Abdulkadirogıu
tarafından hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Yayınlarında çıkan "Jsmail Beliğ ve
Nuhbetü 'ı-Asar "ı; Mine Mengi tarafından hazırlanan Atatürk Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınlarında çıkan "Divan Şiirinde Hikemi Tarzm
Büyük Temsilcisi" adlı doçentlik çalışması; 28-29 Ocak 1985 tarihlerinde Atatürk
Kültür Merkezi ve Mim Kütüphanede F. Tulga Ocak, ısmail Ünver, Mehmet
Çavuşogıu ve Hasibe Mazıogıu tarafından "Nef'i" ile ilgili verilen konferansıar;
Gönül Alpay Tekin'in hazırladıgı Harvard Üniversitesi Yakındogu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü, Türklük Bilgisi Araştırmaları serisi içinde yayımlanan
"Feyzı Çelebi'nin Şem ü Pervanesi"; Kemal Edip Ktirkçüoglu'nun hazırladıgı
"Osman Şems Efendi Divanı 'ndan Seçmeler" adlı eseri; Mustafa tsen'in, Akçag
Yayınları tarafından yayımlanan "Acıyı Bal Eylemek-Türk Edebiyatında Mersiye"
adlı eseri; Muhsin Macit-Mustafa tsen tarafından hazırlanan ve Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından ı 992 yılında basılan "Türk Edebiyatında Tevhitler" adlı eseri;
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Mustafa Tatçl·Halil Çeltik tarafından hazırlanan, Akçag Yayınlarında çıkan
"Niyazi-i Mısri'nin Rüya Tabirndmeleri"ni ve İskender Pala'nın "Müstesna
Güzel/ere Dair" adlı eseri tanıtılmış, bu çalışmalardan hareketle de yazar duygu ve
düşüncelerini ortaya koymuştur.
Sonuç olarak Prof. Dr. Cemal KURNAZ, bu eseriyle bilim dünyasına ışık
"Divan Şiiri Geleneğinden Yararlanma" adlı tebliginde de belirttigi gibi,
artık bugün sanatın her sahasında gelenege yönelik arayışlar vardır. Bugün artık
bUyilk şairlerin de eserlerinde yaslandıgı köklü. kültUr birikimini ve gelenegi
yenileyerek geliştirdiklerini görtlyoruz. Bu tUr çalışmalar bizi biz yapan degerleri
ortaya çıkaracak ve daha köklü bir medeniyet tesis etmemize yardımcı olacaktır.
Yazarın diger makalelerini ve bildirilerini de bu şekilde yayımlayacagını Umit
ediyoruz.
tutmuştur.

