ÂﬁIK EDEB‹YATINDA D‹VAN SÖYLEME GELENE⁄‹
VE TULÛAT D‹VAN
Yrd. Doç. Dr. Ali YAKICI*
“Divan” söyleme gelene¤i, Türk
halk ﬂairlerinin Divan ﬂiiri tarz›nda söylemelerinden kaynakland›¤› için bu ﬂairlerce “divani” biçiminde de adland›r›lmaktad›r. “Divan” ya da “divani”ler üzerine edebiyat ve mus›ki araﬂt›rmac›lar›
taraf›ndan çeﬂitli görüﬂler belirtilmiﬂ,
bilgiler aktar›lm›ﬂt›r. Bu konuda bir çok
ünlü halk ﬂairi örnekler vermiﬂtir.
Âﬂ›k Tarz› Türk ﬁiiri, Anadolu sahas›ndaki geliﬂmesini sürdürürken yeni
naz›m ﬂekil ve türleriyle tan›ﬂm›ﬂ, bir tak›m sentezler sonucunda yeni türlerin
do¤mas›na vesile olmuﬂtur. Özellikle
aruzun âﬂ›klar taraf›ndan kabul görmesiyle birlikte ortaya ç›kan türlerin baﬂ›nda divan gelmektedir. Âﬂ›k fas›llar›n›n
vazgeçilmez icra türlerinden biri olan divan, 17., 18., ve 19. yüzy›llarda âﬂ›klar
aras›nda çok ra¤bet görmüﬂ, bu gelenek
20. yüzy›lda da devam etmiﬂtir.
Tahir-ül Mevlevî’ye göre divan; “ 17.
as›rda okumas› yazmas› olan halk ﬂairlerinin divan ﬂiiri tesiriyle ve saz eﬂli¤inde aruzun fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün vezninde tertip ederek okumuﬂ olduklar› bir türdür.” Mevlevî’ye göre saz
ﬂairleri bunlar› hususi bir beste ile okumuﬂlard›r. Divanlar›n Hafdi, Orta,
Konya, Yenikap› gibi muhtelif k›s›mlar› vard›r. Aralar›ndaki fark yaz›l›ﬂta de¤il rast, uﬂﬂak, karc›¤ar gibi makamlarla bestelenmiﬂ olmas›ndad›r.1

Ahmet Talât Onay’›n divan terimi
konusundaki yaklaﬂ›m› di¤er araﬂt›rmac›lara göre farkl›l›k arzetmektedir: “Aruzun fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
cüz’üne tevafuk eden gazel ﬂeklindeki ﬂiirlere halk ﬂairleri divan derlerse de, hakikatte divan onbeﬂ heceli, imale ve zihaf sayesinde aruza tetâbuk eden ﬂiirlerdir. Saz ﬂairlerince hususi bir ahenkle
okunur. Tesmiye, baﬂl›ca bu âhenkden
münbaistir.
Gazel ve divanlar› tefrik için ﬂekilden ziyade mânâya, bilhassa teganniye
dikkat ﬂartt›r. Gazel ﬂevk ü garâm›, hissiyat ve hicran›; divan ise lakaydi ve laubalili¤i ifade eder. Üç nev’i vard›r: Divan, musanna divan, yedekli divan.2
Onay’a göre “eski cönklerde, halk
ﬂairlerinin matbu divanlar›nda divan
ünvan›na çok tesadüf olunur ve bahr-i
remel ile yaz›lm›ﬂ ﬂiirlere ›tlâk olundu¤u
görülür. Divan’›n gazel d›ﬂ›nda murabba, muhammes, müseddes v.s. ﬂekilleri vard›r.
17. yüzy›l da divan söyleyen halk
ﬂairlerinin baﬂ›nda Âﬂ›k Ömer ve Gevheri gelmektedir. Âﬂ›k Ömer murabba tarz›ndaki bir divan›nda;
Dün gice tâ suhba-dek ol yâre bakt›m gelmedi
Ol gönüller u¤rusu a¤yare bakt›m gelmedi
Gayr ile itti refakat ferdâlara sald› beni
Kirpi¤i ok gamzesi tâtâra bakt›m gelmedi

* G.Ü. Gazi E¤t. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.
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Dûd-› âh›m gök yüzünde encüm oldu serteser
Âh-› efgan›mdan oldu yer yüzü zîr ü zeber
Rûz ü ﬂeb efgane düﬂtüm olunca vakt-i seher
Diﬂleri dür gözleri sehhâre bakt›m gelmedi
Andelîbim gülﬂeninde gelmiﬂim feryâde ben
Ey dirîga bend ü gamdan olmad›m âzâde ben
Meskenim âh-› kûh-i gamd›r dönmüﬂüm Ferhâd’e
ben
Ol lebi ﬂirin ﬂeker güftâre bakt›m gelmedi
Ey gönül bir nice gündür görmedim cânân›m›
Hayli çektim intizâr› gonce-i handân›m›
Ben Ömer derdimendim tuttular dâmân›m›
Ba¤çesi gülservi hoﬂ reftâre bakt›m gelmedi3

derken, Gevheri yine murabba tarz›nda
meydana getirdi¤i bir divan›nda ﬂunlar›
söylemektedir:
Bülbülüm medhin okurum rûz u ﬂeb dal üstüne
Giy yeﬂiller sevdi¤im ol yaraﬂ›r al üstüne
Gitti¤in seyreyledim ol hûblar›n serdar›n›
K›rm›z› güller sokunmuﬂ efendim ﬂal üstüne
‹steme çok deli gönül k›l kanaat az ilen
Âk›bet gelmek mukadder serimize yaz›lan
Bir güzele gönül verdim söyledikçe naz ilen
Dilinden ﬂerbet ü sükker dökülür bal üstüne
Rûz u ﬂeb Mecnun misâli gezerim her bir yeri
Etmeziz gerçi diri¤ yâr›n yolunda serleri
Gül yana¤›n üzerinde seyreyledim dürleri
Sanas›n dürlü cevâhir dökülmüﬂ gül üstüne
Gevherî der ki bu nazm›n gevher-i gülzâredir
Dört harfle ey efendim ismin âﬂikâredir
Derd-i aﬂk›nla efendim vücudum bin pâredir
‹kisi mim birisi ha yaz›l›r dal üstüne4

Musanna divan, çok emek harcanarak meydana getirilir. ﬁiir k›ymetleri
noksand›r. Fakat buna ra¤men bir çok
ﬂair musanna divan oluﬂturmaya muktedir de¤ildir. Bu çeﬂit divanlar bir nevi
vezn-i ahar’d›r.5
Onay, bu türe örnek olarak Esat
Muhlis Paﬂa’n›n ﬂu “murabba-› musanna”s›n› vermektedir:
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Dil-rübâs›n bî-vefâs›n ey cefâ-cü nev-civân
Bî-vefâs›n ey cefâ-cû nev-civân hâlim yaman
Ey cefâ-cû nev-civân hâlim yaman senden aman
Nev-civân hâlim yaman senden aman sad el-aman
Muktezâ-y› ta’liimdir derd-i aﬂk›n zâr›y›m
Ta’liimdir derd-i aﬂk›n zâr›y›m bîmâr›y›m
Derd-i aﬂk›n zâr›y›m bîmâr›y›m gamhâr›y›m
Zâr›y›m bîmâr›y›m gamhâr›y›m kâr›m figan
Tâ ezelden mest-i aﬂk›m sunma sâki câm-› Cem
Mest-i aﬂk›m sunma sâki câm-› Cem nûﬂ eylemem
Sunma sâki câm-› Cem nûﬂ eylemem hayretteyem
Câm-› Cem nûﬂ eylemem hayretteyem dâim heman
Muhlisâ biz gülistân-› aﬂka geldik çün hezâr
Gülistân-› aﬂka geldik çün hezâr-› nâlegâr
Aﬂka geldik çün hezâr-› nâlegâr-› nevbahar
Çün hezâr-› nâlegâr-› nevbahar ol her zaman6

Yedekli divan’a saz ve kalem ﬂairleri müstezat divan ve ayakl› divan
ad›n› da vermektedirler. Bu çeﬂit divanlar m›sra aralar›na fâilâtün fâilün ziyadesinin eklenmesiyle elde edilmektedir.7
Ayr›ca, Divan ﬂiirinde aruzun mef’ûlü
mefâîlü mefâîlü feûlün kal›b›na mef’ûlü
feûlün ziyadesi eklenmesi suretiyle meydana getirilen ﬂiire de müstezat ad› verilmektedir.8
Yedekli, müstezat ya da ayakl› divanlara 17. yüzy›ldan itibaren âﬂ›k tarz›
Türk ﬂiirinde rastlan›ld›¤›, özellikle ad›
geçen yüzy›l›n ﬂairlerinden Gevheri’nin
ayakl› divanlar›n›n bulundu¤u belirtilmektedir.9 Bu gelenek 19. yüzy›lda da
önemini koruyarak devam etmiﬂtir. Bu
as›rda ayakl› divan teﬂekkül ettiren ﬂairlerden biri de Kütahyal› Pesendî’dir:
Mübtelâ-y› aﬂk olanda buldu lezzet cân›m›z
Var bizim cânân›m›z
Pâk olur her bezmde güller gibi meydân›m›z
Her dem ü devrân›m›z
Gelse nâdân neﬂ’e bulmaz bezmimiz vârestedir
Aﬂk ile ﬂâyestedir
Cân içinde gizlidir her an bizim mihmân›m›z
Böyledir irfân›m›z
Tâ ezel merdânelerdir ser verirler ﬂâh›na
ﬁems-i Tebriz râh›na
Ser verir s›r vermeyiz çoktur olan kurbân›m›z
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Cân verir hûbân›m›z
Var semâm›zda safâ câna g›dâ aﬂka cilâ
‹smi her anda vefâ
Anlaﬂ›lmaz zahidâ hemseyrimiz seyrân›m›z
‹ncedir erkân›m›z
Ma¤z-› Kur’an’d›r muhakkak der tarîk-i Mevlevî
Ey Pesendî Mesnevî
Huccet-i kat’› oluptur serteser peymân›m›z
Var bizim îmân›m›z10

Onay’a göre “baz› ‹stanbul matbuat›nda on bir heceli nefeslere, kalenderane ﬂiirlere divan ünvan› verildi¤i görülmüﬂ ise de bu ismin niçin verildi¤i anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.” Ayr›ca, “selis ve divan vezin itibar›yla as›llar›nda 4+4+4+3=15
hece iken sonralar› Fuzûli ve Baki tesiriyle aruzlaﬂm›ﬂlard›r.”11
Divan’›n kafiye ﬂemas›, istisnalar
olmakla birlikte genel olarak ﬂu ﬂekilde
verilebilir : “Gazel biçiminde yaz›lan divanlarda aa xa xa xa; dörtlüklerden
oluﬂan divanlarda aaba ccca ddda; ilk
dörtlü¤ün durumuna göre de aaaa bbba
ccca, abab cccb dddb ve aaab cccb
dddb’ dir.
Muhammes ve müseddes biçimde
yaz›lan divanlarda son m›sralar ya nakarat halindeki bentlerle, ya da di¤er
bentlerle kafiyelidir. Bu durumda kafiye
ﬂemas›; aaa aa bbb aa ccc aaa, aaaa
aa bbbb aa cccc aa veya aaa AA bbb
AA ccc AA ya da aaaa AA bbbb AA cccc
AA ﬂeklinde olur. Yedekli divan›n kafiye
ﬂemas› ise aa aa xa xa xa xa xa xa ﬂeklindedir.”12
Âﬂ›k Tarz› Türk ﬁiiri’ni mus›kiden
ayr› düﬂünmek, onu bestesiz metinler
olarak görmek, bir bak›ma yan›lg› içinde
olmak demektir. Divan konusunu da bu
bak›mdan de¤erlendirmek yerinde ve
yararl› olur. Çünkü, cönklerde ya da benzeri yazmalarda “divan” veya “divani”
baﬂl›¤›yla yaz›lan ﬂiirler, rahatl›kla gazel, murabba, muhammes, müseddes v.b.
olarak de¤erlendirilebilir. Ama yazd›¤›
cönk yahut cönklere bu ﬂiirleri alan kiﬂi
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ya da kiﬂiler, kahvelerde ve benzeri âﬂ›k
toplant›lar›nda bunlar› dinlemiﬂ, saz ﬂairlerinin bunlar› özel bir ezgiyle divan
olarak okuduklar›na emin oldu¤u için bu
tür ﬂiirlere divan veya divani baﬂl›¤›n›
yazmaktan çekinmemiﬂtir. Hatta araﬂt›r›c›lar›n feilâtün feilâtün feilâtün feilün
kal›b›yla söylenmesinden dolay› “selis”
olarak belirttikleri13 tür bile Konya âﬂ›k
fas›llar› baﬂta olmak üzere di¤er baz› ﬂehirlerin fas›llar›nda “divan” olarak icra
edilmiﬂ ve cönklere o ﬂekliyle al›nm›ﬂt›r.
Türk mus›kisi içinde “divan”›n
önemli bir yeri vard›r. Divan, “Türk mus›kisi yönünden kendine özgü bir beste
ﬂeklidir. Özentisiz, ﬂark› formuna benzeyen, biraz halk mus›kisindeki uzun havalar› hat›rlatan bölümleri bulunan, baz›lar› ola¤anüstü güzellikte bestelerdir.
Bununla birlikte daha sade, k›sa, her
m›sra› ayn› melodik cümlelerle söylenen
divanlar da vard›r. Divanlar genellikle
hicaz, muhayyer, gerdaniye, ﬂehnaz gibi
makamlardan; nim sofyan, sofyan, daha
az olarak düyek usulü ile bestelenmiﬂlerdir. Beste tekni¤i ise ﬂöyledir: Esere
önce bir saz pay› ile girilir. Bunu ﬂiirin
ilk m›sra› izler. Bu kompozisyon her
bendden sonra tekrarlan›r. Daha sonra
ritimsiz okunan bölümler gelir.14
Salih Turhan’a göre divan; “Daha
ziyade ﬂehir menﬂelidir. Bu adland›r›l›ﬂ
yaln›z kal›pla de¤il, ezgiyle de ilgilidir.
Çünki divanlar özel bir ezgiyle okunurlar. Erzurum, Elaz›¤, Malatya, Diyarbak›r, ﬁanl›urfa, Mardin, Ankara, Konya,
Kastamonu ve Kerkük’te örnekleri tespit
edilmiﬂtir. ‹smini ait oldu¤u vilayet ve
vezninden almaktad›rlar: Harput-Elaz›¤
Divan›, Konya Divan› gibi. Söz konusu
bu divanlardan baz›lar› sözsüz ensrümental saz eseri ﬂeklinde de icra edilebilmektedirler. Bu durumda eseri divan
diye tan›mlamak yanl›ﬂ olaca¤›ndan
“ayak” tabirini kullanmak gerekmektedir. “ﬁanl›urfa Divan Aya¤›”, “Konya Di-
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van Aya¤›” gibi. Genellikle halk mus›kisi
repertuar›na dahil dahil divanlar›n ortak özellikleri; baﬂta ve aralarda usullüritmik saz bölümlerinin oluﬂudur. Zemin, meyan, karar ﬂeklinde ezgi seyri
vard›r.Erkek edal› olup geniﬂ ve gür sesle icras› daha etkileyicidir. ‹cras› ustal›k
gerektirir.”15
Mahir Nakip’e göre ise divan “eski
bir Türk mus›kisi formudur. Klasik Türk
mus›kisinde uzun y›llar kullan›lm›ﬂt›r.
Halk mus›kisinde ise çok ve yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Klasik mus›kide
divan en fazla Hicaz makam›nda bestelenirken, halk mus›kisinde Hüseyni makam› tercih edilmektedir. Aqncak ne var
ki her iki mus›ki ﬂubesinde de divan formu usulsüz(serbest) ve usullü(ölçülü) olmak üzere iki bölümden oluﬂmaktad›r.
Hiçde tesadüfi olmayan bu benzerlik,
her iki mus›kinin ayn› kaynaktan beslendi¤ini aç›k biçimde göstermektedir.
Her ilde hemen hemen bütün mus›ki
meclisleri divanla aç›l›r. Ancak ezgi ve
sözler yörelere göre farkl›l›k gösterir.
Kerkük’te divana Kerkük Urfas› denilmektedir. Burada Urfa kelimesi bir
ezgi ﬂeklini veya bir makam›n ismini ifade etmektedir.Kerkük uzun havalar›
aras›nda yer alan divan, bir hoyrat türü
olarak kabul edilemez. Çünkü, hoyratlarla at›ﬂma yap›l›rken divanlarda yap›lmaz. Hoyrat›n sözleri de¤iﬂken, divan’›n
sözleri sabittir. Hoyratlar›n ezgileri divana göre daha k›sad›r.”16
Âﬂ›k Tarz› Türk ﬁiir Gelene¤i içinde
önemli bir yere sahip bulunan divanlar,
baﬂta ‹stanbul Âﬂ›k Fas›llar› olmak üzere Konya, Kastamonu, Kars, Erzurum
v.b. Âﬂ›k Fas›llar›n›n önemli bir bölümünü oluﬂturmuﬂtur.17
19. yüzy›l ‹stanbul âﬂ›k fas›llar›,
âﬂ›klar reisi(reis-i âﬂ›kân)nin fasl› aç›ﬂ
taksiminden sonra ilk olarak mecliste
bulunan bütün âﬂ›klar topluca bir divan
okur, bunu takiben de mecliste yer alan
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her âﬂ›k ayr› ayr› birer divan çalar ve
söylerlerdi. Böylece fas›la “divan” a¤›rl›kl› olarak baﬂlan›rd›. Ayr›ca koﬂma,
taﬂlama, muamma, türkü, gazel, kalenderi, semai, destan ve koçaklamadan
sonra s›ra tekrar “divan” okumaya gelirdi18 ki bu durum bize ‹stanbul âﬂ›k fas›llar› içinde “divan” söylemenin ne kadar
önemli oldu¤unu göstermektedir.
19. yüzy›l Kastamonu âﬂ›kl›k gelene¤inin icra fas›llar›nda ise hay›r dua,
giriﬂ taksimi ve münacaat ya da naattan
sonra “divan” söylenirdi.19
Kars Âﬂ›k Fas›llar› içinde yer alan
yirminin üzerinde divani makam› bulunmaktad›r. Bunlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
Kars Divanisi, Mereke, Osmanl›, Yerli,
Hasta Hasan, Yüyrük, Gazeli, Müstezat,
Reiso¤lu, Bektaﬂi, Esme Sultan, ﬁahnaz›, Semai, Borçal›, Erzurum, Ka¤›zman,
Ç›ld›r, Sezai, Terekeme, Türkmen, Dudakde¤mez.20
Konya Âﬂ›k Fas›llar› içinde “divan”›n ayr› bir yeri vard›r. Konya âﬂ›k
fas›llar›n›n genellikle “divan”la aç›ld›¤›
ve “divan” a¤›rl›kl› olarak devam etti¤i
belirtilmektedir. ‹brahim Aczi Kendi’nin
Konyal› Âﬂ›k ﬁem’î’yi hikaye etti¤i eserinde yer alan ﬂiirlerin büyük bir bölümünü “divan”lar oluﬂturmaktad›r.21
Konya âﬂ›kl›k gelene¤i içinde “divan”lar›yla
ünlü
ﬂairlerden
biri
ﬁem’î’dir. ﬁem’î bir “divan”›nda;
Geçince destine sâki ﬂarâb-› erguvan a¤lar
Hicâb›ndan sürâhi titrer elde keman a¤lar
Delikler sinem üzre ney gibi birden âvaz eyler
Derûnum gözleri hâli de¤ildir her zaman a¤lar
Sînemi santur edip kaﬂ›n gibi kaddim keman
Kaçankim debrenirsem kûﬂ eder kevn-i mekân a¤lar
Benim hasbi figân›mdan felek tas›n› çinletmez
Melekler mâtem eylerken görür hûri cinân a¤lar
Huzûr-› Hakk’a vard›kta yar›n bir sayha eylersem
Nedir bu ﬁem’î’nin hâli deyü ehl-i divan a¤lar22

derken bir baﬂka “divan”›nda ﬂunlar›
söylemektedir:
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Kapatma âlemi vâiz cihan meyhânesiz kalmaz

Vücudum allemü’l-esmâ de¤il de ya nedir

Burada dikkat çeken bir husus da
di¤er illerin Âﬂ›k Fas›llar›nda rastlan›lmayan bir divan çeﬂidinin, yani “tulûat
divan”›n bulunuﬂudur.
Bu terimle, Konyal› Âﬂ›k Mehmet’in
ﬂiirlerinin yer ald›¤› yazmada karﬂ›laﬂt›k. Dikkatimizi çeken bu terim üzerinde
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar sonucunda net bir
bilgiye ulaﬂamad›k. Çünkü, canl› belge
olarak kabul edebilece¤imiz her hangi
bir görgü ﬂahidine ulaﬂamad›¤›m›z gibi
kaynaklarda da böyle bir terime rastlamad›k.
Âﬂ›k Mehmet’in ﬂiirlerinin yer ald›¤› yazman›n en önemli ve farkl› taraf›,
ﬂiirin ne zaman, neden, kimin için, hangi tarihte, nas›l söylendi¤i ya da yaz›ld›¤› ve zaman zaman da türünün ne oldu¤u hususunun ﬂiirin üst veya alt k›sm›nda belirtilmiﬂ olmas›d›r. Konyal› Âﬂ›k
Mehmet’in ﬂu ﬂiiri, “1931 senesi Haziran
ay›n›n ondördüncü (pazar) günü Âﬂ›k
Mehmet’in söyledi¤i tulûat divan” notu
düﬂülerek yazmada yer alm›ﬂt›r.26

Bak bu Merdâni yüzün vurmuﬂ a¤lar müdâm

Var›m› ben var eyledim yoklu¤a minnet nedir

Cân› dilden maksad› r›zâ de¤il de ya nedir24

Çok meﬂakkat çok telaﬂ var bunlara ibret nedir

Ayn› gelenek içinde yer alan ve “divan” söyleyen ﬂairlerden biri de, ayn› zamanda dönemindeki âﬂ›klar›n hâmisi
olarak da bilinen Hemdem Said Çelebi’dir:

Ben divâne meﬂrebim hiç bakmazam sa¤a sola

Rûy-i hâke sâyeveﬂ düﬂmem âzâdeyim

Âfiyet var sana ölüm dünyada gaflet nedir

ﬁikest olsa sürâhi sâkîler peymânesiz kalmaz
Suda aksin görünce sûretin zâhid hazer eyler
Dalar aﬂk bahrine kavas olan dürdânesiz kalmaz
Boﬂand›ysa zincir-i aﬂktan cümle mecnûnlar
Biraz bâki kal›r dâr-› ﬂifâ dîvânesiz kalmaz
Hüdâ rezzâk-› âlem günbegün saatbesaat
Bulur taksimi kendüm de¤irmen dânesiz kalmaz
Kuru feryâd ile bülbül umar m› vuslat› gülden
Yakar baﬂ›na odlar ﬁem’î de pervânesiz kalmaz23

Konya âﬂ›kl›k gelene¤i içinde “divan” söyleyen bir baﬂka ﬂair de Merdânî’dir:
Zâhidâ bu bende-i aﬂk u sevdâ de¤il de ya nedir
Zikr-i Mevlâ nîmet-i uzmâ de¤il de ya nedir
On sekiz bin âlemin mâbudunun mahbûbudur
Sevdi¤im hep cümleden âlâ de¤il de ya nedir
Yok iken var eyledi arﬂ u semâvât› zemîn
Katreyi umman eden Mevlâ de¤il de ya nedir
Ahsen-i takvimde buldum kendimi ey zâhid

Baksam ben âlem a¤z›na câhile ülfet nedir
Bir kemâl-i âdem olsa dinlesem ben sözünü
Ne namaz var ne niyaz var bunlara illet nedir
Kemlik etme kimseye iyili¤e daim sar›l

Ehl-i dünya zillete dald›kca ben âlâdeyim
Tâ ezelden r›zk›n› vermiﬂ Hüda bir gün senin
Tî¤-› âh›m sîneni mecrûh eder bir gün senin

Bilmelisin sen de bunu kul nedir millet nedir

Sûrete etmem nazar ey müdde-i mânâday›m
Âﬂ›¤›n aﬂk›n› vermiﬂ hem Hüdas› kendine
Münkesir kalplerdeyim dedi Cenâb-› girdigâr

Bir yâr ile ülfet etmiﬂ bunlara zillet nedir

Ben belây-› aﬂk-› yâri çekmeye âmâdeyim
Mey verir uﬂﬂâk›na dâim Cenâb-› ﬂems-i aﬂk

Gece gündüz düﬂünürüm akl›m› ﬂaﬂ›racam

Ol sebeptendir müdâm pây-i hûmda üftâdeyim

Baﬂ›m› taﬂlara vurup bendeki cinnet nedir

G›llî giﬂten pâktir levh-i zamîrim neyleyim

Gece gündüz yalvar›r›m beni uyaran olmuyor

25

Hemdemâ ﬂiirim gibi âyine âsâ sâdeyim
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Y›l: 13 Say›: 49
Ey Mehmet sen ihtiyâr etsen diyâr-› gurbeti
Çal›ﬂ›p herkes evinde sana bu gurbet nedir27

Âﬂ›k Mehmet’in yine 1931 y›l›n›n
Kanun-i Sani baﬂlang›c›nda söyledi¤i bir
baﬂka tulûat divan› ise ﬂu ﬂekildedir:
Ey gönül hayrette kalm›ﬂ deli divâneyim ben
‹çtim aﬂk›n ﬂarab›n› dolu peymâneyim ben
Bu özrümü kabul edip dar›lmay›n siz bana
Derûnumda bir ateﬂ var yanar pervâneyim ben
Masarif çok para yok bu dert ile ölürüm
Gezerek bu âlemi tayyeden seyrâneyim ben
Tefekkür k›l ﬂu haline biraz düﬂün arkadaﬂ
ﬁu yalan dünyaya ma¤rur sana hayrâneyim ben
Ölmüﬂüm aﬂk›n elinden dideler kan a¤l›yor
Uçup tayyareler gibi döner devrâneyim ben
Binüçyüzyi¤irmibeﬂ’de geldi bu aﬂk hem bana
Bu aﬂk›n u¤runa ölmek için kurbâneyim ben
‹çmiﬂim pîrin elinden bir dolu peymâneler
Bu hikmetten deli mi olmuﬂum bilmem neyim ben
Mehmet bu aﬂka giriftar olmasayd›n sen bugün
Haberdar›m bu âlemi ölü de¤il hâyy›m ben28

Görünüﬂte bu ve di¤er divan, yap›
bak›m›ndan gazel tarz›nda söylenmiﬂ ve
yaz›ya aktar›lm›ﬂt›r. “Tulûat Divan”›n
yap› bak›m›ndan farkl›l›k göstermesi söz
konusu de¤ildir. Bu bak›mdan Tulûat
Divan, ya Konya Âﬂ›k Fas›llar› içinde icra edilen bir makam ad›, ya da “tulûat”
kelimesinin yüklendi¤i anlamdan dolay›
usta mal› olmayan, ya da önceden haz›rlanmam›ﬂ olan ve bilinmeyen, icra an›nda irticalen söylenen bir divan çeﬂididir.
Gerek bir makam olarak, gerekse
bir icra gelene¤i olarak kabul edilsin bu
divan çeﬂidinin, yani “tulûat divan”›n,
yap› bak›m›ndan olmasa bile beste veya
teknik ve yöntem bak›m›ndan yeni bir
terim olarak Âﬂ›kl›k Gelene¤i içinde yerini almas› gerekti¤i düﬂüncesi ve inanc›nday›z.
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