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                                                   ÖZET 

 

           Bu çalışmada, 16. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı’ndaki “bak” ve “gör” redifli 

gazeller incelenmiş, divan şairlerinin bu redifleri seçme sebeplerini açıklamaya ve 

buna istinaden 16. yüzyılda belirlenen 30 gazel şerh edilmeye çalışılmıştır. Klasik 

Türk Edebiyatı’nın kaynak eserlerinin başında Kur’ân-ı Kerîm gelmektedir. Kur’ân-ı 

Kerîm’de bakmak ve görmekle ilgili pek çok ayet vardır. Şairlerin bu ayetlerden 

ilham alabileceğini düşünüp, buna kaynaklık eden Kur’ân-ı Kerim ayetlerine 

değinilmiştir. Hadis kitaplarından bakmak ve görmek ile ilgili bazı hadisleri, 

dilimizde yaygın olarak kullanılan bak ve gör ile ilgili bazı deyim ve atasözlerinden 

örnekler verilmiştir. Ayrıca divan edebiyatının başka bir kaynağı olan tasavvufta 

bakmak ve görmekle ilgili bazı kaynaklar bu amaçla taranmıştır. Arkasından 16. 

yüzyılda “bak” ve “gör” redifli gazel yazan şairler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Dönemin sosyal ve edebi atmosferini kısaca yansıtmaya çalışılarak şairler hakkında 

bilgi verilmeye gayret edilmiştir. 16. yüzyıldaki bak ve gör redifiyle gazel yazan 

şairlerin şiir sayısı otuzla sınırlanmış ve belirlenen 30 gazeli şerh edilmeye, 

açıklanmaya gayret edilmiştir. Şerh çalışması için seçilen gazellerde şiirlerin arka 

planını, hangi hadiselerden etkilendiklerini hangi düşünce, ayet ve hadislerden 

istifade edildiği anlamaya çalışılmış, şairlerin hayal ve imge dünyasını tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Tezin başında metinleri, Osmanlıca harfleriyle bütün olarak 

verilip, çeviri yazı sistemiyle yazılmıştır. Beyitte geçen bilinmeyen kelimelerle ilgili 

küçük bir lugatçe oluşturulup bu doğrultuda beyitleri günümüz Türkçesi ile nesre 

aktarılmıştır. Akabinde beyit beyit şerh etmeye çalışılmıştır. 

  

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, şerh, “bak” ve “gör” redifi 
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                                                    ABSTRACT 

 

 In this study, “look” and “see” redif ghazals in 16th Century Classical 

Turkish Literature were examined, and the reasons why divan poets chose these 

redifs and 30 ghazals determined in the 16th century were tried to be explained. The 

leading works of Classical Turkish Literature is the Quran. There are many verses in 

the Quran about looking and seeing. Considering that poets can be inspired by these 

verses, the verses of the Holy Quran which are the source of these verses are 

mentioned. Some examples of hadiths about looking and seeing from hadith books, 

some of the idioms and proverbs related to look and see commonly used in our 

language are given. In addition, in Sufism which is another source of divan literatüre 

looking and seeing were searched for this purpose. Then, in the 16th century, poets 

who wrote “look” and “see” redif ghazals were tried to be identified. An attempt was 

made to briefly reflect the social and literary atmosphere of the period and to give 

information about poets. In the 16th century, the number of poems of poets who 

wrote poetry “look” and “see” redif ghazals was limited to thirty and identified 30 

ghazals were tried to be annotated and explained. It is tried to understand the 

background of the poems, the thoughts, verses and hadiths which are influenced by 

the ghazals selected for the study of commentary, and it was tried to determine the 

world of imagination and imagery of poets. At the beginning of the thesis, the texts 

were given as a whole in Ottoman Turkish letters and were written in a translation 

writing system. A small vocabulary of unknown words in the couplet has been 

created and the couplets have been translated into modern Turkish. Then, couplets 

were tried to comment. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Divan poetry, commentary, “look” and “see” redif 
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                                                       ÖNSÖZ  

 

Çalışmanın temelini oluşturan 16. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı şairlerinin 

pek çoğunun “bak” ve “gör” redifli şiirlerinde Kur’an ayetleri temel etken olmuştur. 

Kur’an, âlemlerin yaratılışının Allah’ın (c.c.) hikmet, kudret mucizeleri olduğunu 

dile getirir. Allah (c.c.) kudret mucizelerini insana göstermek ve kâinatın yaratılışı 

üzerinde düşünmesini sağlamak için canlıların, eşyanın, semavatın, kısaca 

mevcudâtın yaratılışına bakmasını ve Allah’ın (c.c.) her şeye kadir olduğunu 

görmesini istemektedir. Dolayısıyla insanın, hakikati görmesi için eşyayı temaşa 

etmesi pek çok ayette tekrarlanmaktadır. 

 Aşağıdaki bölümlerinde de görüleceği üzere Klasik edebiyat şairlerinin 

eserlerinde, ayet ve hadisler muhtevasını oluşturmaktadır. Kur’an’da, “bak” ve “gör” 

ifadelerinin geçtiği pek çok ayetin ısrarla tekrar edilmesi insanlığın her şeye kadir 

olan Allah’ın (c.c.) varlığını idrak etmesi içindir. Bu bağlamda 16. yüzyıl Klasik 

Türk Edebiyatı şairlerinin gazelleri muhteva olarak ayetlerle paralellik arz 

etmektedir. Âyet ve hadislerden mülhem gazellere aşağıda geniş yer verilmiştir. 

“Bakmak” ve “görmek” ile ilgili hadis-i şerif, tasavvuf, deyim ve atasözü kaynakları 

çalışmanın en önemli ayağını oluşturmaktadır. Diğer yandan incelenen gazellerin 

sosyal ve edebi arka planı, yaşanmış hadiselerin etkileri, toplumun düşünce yapısı 

dönemin şartları içinde ele alınmıştır. Ayrıca dönemin şairlerinin düşünce yapısını, 

etkilendikleri ayet, hadis, tasavvuf, deyim ve atasözlerinden nasıl istifade ettiklerini, 

“bak” ve “gör” sözcüklerini hayal ve imge dünyasına nasıl yansıttıklarını anlamaya 

çalışılmıştır. 16. yüzyıl divanlarını taramaya çalışıp “bak”ve “gör” redifli şiirlerin 

sayısını tespit etmeye gayret edilmiştir. Bu dönemin şairlerinden seçtiğimiz “bak” ve 

“gör” redifli 30 gazeli bu çalışma için incelenmiş,  şairlerin vefat tarihlerini ele 

alarak kronolojik sırayla şerh edilmiştir.  

16. yüzyıl divan şiirinde seçmiş olduğumuz 30 gazele ait divan şairlerinin 

isimlerini vefat yıllarına göre kronolojik sırayla Adlî, Şevkî, Hayretî, Misâlî, Zâtî, 

Fuzûlî, Fedâyî, Muhibbî, Nev’î ve Bâkî’ye aittir. Çalışmada uzman ve 

akademisyenlerin çalışmalarından istifade edilmiştir. Gazellerini açıklamaya 

çalışıldığı bu şairler hakkında tanıtıcı bilgilere yer verilmiştir. Adlî’nin gazel metnini 

Yavuz Bayram’ın 2008 yılında hazırladığı kaynaktan, Şevkî’nin gazel metnini 

Yakar’ın hazırladığı kaynaktan, Fuzûlî’nin Ali Nihat Tarlan’ın Fuzûli Divanı Şerhi 
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kitabından, Muhibbî’nin gazel metnini Coşkun Ak’ın hazırladığı kaynaktan ve yeni 

hazırlanan Kemal Yavuz’un kitabından, Nev’î’nin gazel metnini M.Tulum ve 

Tanyeri’nin birlikte hazırladığı kaynaktan, Zâtî A.N. Tarlan’dan, Hayretî’nin 

Çavuşoğlu ve Tanyeri’nin kaynağından, Fedâyî’nin gazel metnini M. Urhan’ın 

hazırladığı yüksek lisans tezinden alarak faydalanılmıştır. Günümüz Nesrine 

Aktarırken; Fuzûlî’nin gazeli için A.N. Tarlan’ın kitabından Muhibbî’nin gazelleri 

için Coşkun Ak’ın kitabından, Bâkî’nin şiirleri için Furkan Öztürk’ün 2015’te 

hazırladığı kaynaktan günümüz nesirlerine aktarılışlarından faydalanılmıştır. 

İncelenilen gazelleri aslına uygun olarak eski harflerle yeniden yazılmış ve latin 

harfleri ile beyitler halinde şerh edilmiştir. Bilinmeyen kelimelerin açıklaması için 

lügat oluşturulmuş ve günümüz Türkçesi ile nesre çevirilmiştir. 16. Yüzyıl Klasik 

Türk Edebiyatı bağlamında “bak” ve “gör” sözcüklerinin gazellere nasıl yansıtıldığı, 

klasik edebiyat içinde kendisine nasıl yer edindiği, sonraki yüzyıllara ve günümüze 

olan etkilerini araştırmak tezin amacını oluşturmaktadır. 

Çalışmamın her aşamasında yardım ve desteğini esirgemeyen, engin 

bilgileriyle yolumu aydınlatan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Kenan 

ERDOĞAN’a, öğrenim hayatım boyunca beni maddi ve manevi olarak destekleyen 

ve hep yanımda olan aileme yürekten teşekkürü bir borç bilirim.       

                                                                         

                                                                             Ayşe KIDIR 

                                                                             Manisa, 2019  

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

                                                             TEŞEKKÜR 

 

Lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca bilgi ve tecrübeleri ile bana sürekli destek 

olan başta tez danışman hocam Sayın Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN olmak üzere, bilgi 

ve tecrübelerini herzaman benimle paylaşan Sayın Bilal ELBİR’ ve Sayın Selim 

ALTINTOP’a, bölümdeki tüm hocalarıma, çalışmalarım boyunca yardımını hiç 

esirgemeyen değerli hocam Sayın Abdülkadir İNALTEKİN’e, öğrenim hayatım 

boyunca maddi ve manevi destekleri ile her zaman yanımda olan kıymetli aileme 

yürekten teşekkür ederim. 

 

 

                                                                                               Ayşe KIDIR  

                                                                                              Manisa, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

 

age.  Adı geçen eser 

a.i.  Arapça isim 

a.i.c.  Arapça ismin cemi 

a.s.  Arapça sıfat 

a.s.c.  Arapça sıfatın cemi 

b.  Beyit 

bkz.  Bakınız 

C.  Cilt 

çev.  Çeviren 

der. Derleyen 

DİB  Diyanet İşleri Başkanlığı 

fel.  Felsefe 

fık.  Fıkıh 

haz.  Hazırlayan 

Hz.  Hazret-i 

t.i. Türkçe isim 

tas.  Tasavvuf 

 s.a.v                     Sallallahu Aleyhi ve Sellem 

 

 Yay.                          Yayın 

 

 

 

 



ix 

 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖZET ..........................................................................................................................................ii 

ABSTRACT ................................................................................................................................ iv 

ÖNSÖZ ....................................................................................................................................... v 

TEŞEKKÜR ............................................................................................................................... vii 

KISALTMALAR DİZİNİ ............................................................................................................. viii 

GİRİŞ ......................................................................................................................................... 1 

BİRİNCİ BÖLÜM ....................................................................................................................... 3 

DİVAN ŞİİRİNDE “BAK” VE “GÖR” REDİFLİ ŞİİRLERE KAYNAKLIK EDEN BAZI AYET VE 

HADİSLER, BAZI MUTASSAVIFLARIN BAKMAK VE GÖRMEK İLE İLGİLİ SÖZLERİ VE 

DEĞERLENDİRMELERİ, BAKMAK VE GÖRMEK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER, BAK 

VE GÖR REDİFLİ  ŞİİRLERİN YAPISAL BOYUTU .................................................................... 3 

1.1. Divan Şiirinde “bak” ve “gör” Redifli Şiirlere Kaynaklık Eden Bazı Ayet ve Hadisler 3 

1.2.  Bazı Mutasavvıfların Bakmak ve Görmek İle İlgili Sözleri ve Değerlendirmeleri .. 8 

1.3. “Bak”mak ve “Gör”mek İle İlgili Atasözü ve Deyimler .............................................. 12 

1.4. Bak ve Gör Redifli Şiirlerin Yapısal Boyutu ................................................................ 14 

İKİNCİ BÖLÜM ........................................................................................................................ 17 

16. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ ..................................................................................................... 17 

2.1. 16.Yüzyıl Toplumsal Özellikleri .............................................................................. 18 

2.2. 16. Yüzyılın Edebi Özellikleri ve Araştırmada Yer Verilen Şairler ............................. 18 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................................................................... 27 

16.YÜZYILDA SEÇİLEN “BAK” VE “GÖR” REDİFLİ 30 GAZELİN ŞERHİ .................................... 27 

3.1. “Şerh” Kavramı ........................................................................................................... 28 

3.2. 16.Yüzyılda Seçilmiş “Bak” ve “Gör” Redifli 30 Gazelin Şerhi ................................... 30 

3.2.1. Gazel 1. Adlî ......................................................................................................... 30 

3.2.2. Gazel 2.  Şevkî ...................................................................................................... 39 

3.2.3 Gazel 3. Hayretî .................................................................................................... 48 

3.2.4. Gazel 4. Misâlî ..................................................................................................... 54 

3.2.5. Gazel 5. Zâtî ......................................................................................................... 63 

3.2.6. Gazel 6.  Fuzûlî ..................................................................................................... 70 

3.2.7. Gazel 7. Fedâyî ..................................................................................................... 77 

3.2.8. Gazel 8.  Muhibbî ................................................................................................ 86 

3.2.9. Gazel 9. ................................................................................................................ 91 

3.2.10. Gazel 10. ............................................................................................................ 95 

3.2.11. Gazel 11. .......................................................................................................... 100 



x 

 

3.2.12. Gazel 12. .......................................................................................................... 105 

3.2.13. Gazel 13. .......................................................................................................... 109 

3.2.14. Gazel 14. .......................................................................................................... 116 

3.2.15. Gazel 15. .......................................................................................................... 121 

3.2.17. Gazel 17. .......................................................................................................... 132 

3.2.18. Gazel 18. .......................................................................................................... 137 

3.2.19. Gazel 19. .......................................................................................................... 143 

3.2.20. Gazel 20. .......................................................................................................... 147 

3.2.21. Gazel 21. .......................................................................................................... 151 

3.2.22. Gazel 22. .......................................................................................................... 156 

3.2.23. Gazel 23. .......................................................................................................... 161 

3.2.24. Gazel 24 Nevî ................................................................................................... 165 

3.2.25. Gazel 25. .......................................................................................................... 173 

3.2.26. Gazel 26. Bâkî .................................................................................................. 178 

3.2.27. Gazel ................................................................................................................ 184 

3.2.28. Gazel 28 ............................................................................................................ 190 

        3.2.29. Gazel 29. ........................................................................................................... 195 

3.2.30. Gazel 30. .......................................................................................................... 203 

SONUÇ.................................................................................................................................. 210 

 

KAYNAKÇA………………………………………………………………………214 

DİZİN…………………………………………………………………………….. 220



1 

 

GİRİŞ 

 

Yaratılışla beraber canlılara verilen duyular bazen birden çok işlevi yerine 

getirir. Bundan dolayı duyularımız çevreyi, eşyayı, olayları tanımamız ve 

anlamlandırmamız için birçok bilinmezleri algılamamızı sağlar. Duyularında hiçbir 

engeli olmayan insanla, duyularında engeli olan insan aynı şeyi birbirinin zıddı 

olarak algılayabilir. Örneğin gözleri görmeyen bir kimse eşyayı algılarken, gözleri 

gören bir kimse o eşyâyı algılayamaz. Bu hususta Kur’an’da: “Andolsun biz, cinler 

ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla 

görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. 

İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta 

kendileridir.” buyrulmuştur. (A’râf, 7/179) Kur’an ayetleri bize, görme eyleminin 

sadece fiziki organımızla yaptığımız bir davranış olmadığını haber veriyor. Günlük 

hayatımızda sıkça kullandığımız “görmüyor musun”, “kör müsün”, “baksana” gibi 

deyimler de bize muhatabımızın fiziki kör olmadığını, ancak baktığı halde 

görmediğini anlatmaktadır. 

 Görme duyumuz fizyolojik olduğu kadar psikolojik ve manevi bir eylemdir. 

Bundan dolayı “bakmak” ve “görmek” aynı şey değildir. Yukarıdaki ayet ve pekçok 

ayetler insanın baktığı halde göremeyen, görmek istemeyen manevi körlüğe sahip bir 

varlık olduğuna işaret etmektedir. Günümüzde modern tıpta bakmak ve görmek 

eylemleri üzerinde fizyolojik, psikolojik ve nörolojik boyutlarda bilimsel araştırmalar 

yapıldığını biliyoruz. Görsel algılama ve optik ilüzyon çalışmalarından da anlaşıldığı 

üzere “bakmak” ve “görmek” bütün canlılar için hayatı algılamada çok önemli rol 

oynamaktadır. “Bakmak” sözcüğü fizyolojik organ vasıtasıyla yapılan bir eylem 

iken, “görmek” sözcüğü bakılan nesnenin algılanması, ne olduğunu belirleme ve 

idrak etme eylemidir. Kur’an’da: “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup 

da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla 

işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha 

da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” (A’râf, 7/179) âyetinde, 

fizyolojik olarak baktığı halde algı olarak göremeyen, baktığı eşyayı idrak 

edemeyenlerden bahsedilmektedir. Tamamıyla fizyolojik bakmak ve görmekten 

farklı olarak rüyada gördüklerimiz, ya da kalp gözü ile görülen başka boyutlardan da 

söz edilmesi gerekir. 
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Gören insan düşünen, yorumluyan, değerlendiren insandır. Bakmak ise 

varlıktaki manayı anlamadan, idraksız, şuursuz bir eylemdir. Bakmak bir göz 

eylemidir, görmek ise akıl, kalp ve gözün anlamlandırmasıyla oluşan eylemdir. 

Görmek eserden müessire gitmek, varlığın arkasında sırrı idrak etmektir. Bakan insan 

her zaman olayların derinliklerini ve arka planını göremez, ancak olayların 

gelişmesinden neler olabileceği konusunda tahminde ve varsayımda bulunabilir. 

Gören insan temaşa ettiği eşyayı ya da olayları düşünen, yorumlayan, değerlendiren 

canlıdır aynı zamanda. Baktığı nesneye anlam yükleyen, idrak eden, şuur ve sırrına 

eren insan gerçekte bakan ve görendir. Bu tespit hem inanç boyutuyla, hem de 

bilimsel boyutu ile böyledir. Bu bağlamda bakmak fizyolojik eylemidir, görmek ise 

akıl, kalp, göz, kulak, dil, his ve algı yoluyla anlamlandırdığımız eylemin adıdır. 

Görmek eserden müessire gitmek, varlığın yaratılışındaki sırrı idrak etmektir. 16. 

Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı şairleri bağlamında “bak” ve “gör” sözcüklerinin 

incelenmesi, konunun farklı boyutlarda değerlendirilmesi gerektiğini kaçınılmaz 

kılmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

DİVAN ŞİİRİNDE “BAK” VE “GÖR” REDİFLİ ŞİİRLERE KAYNAKLIK 

EDEN BAZI AYET VE HADİSLER, DEYİM VE ATASÖZLERİ, ŞİİRLERİN 

YAPISAL BOYUTU 

1.1. Divan Şiirinde “Bak” ve “Gör” Redifli Şiirlere Kaynaklık Eden Bazı Ayet 

ve Hadisler  

Divan şiirinin en önemli kaynaklarından birisi Kur’an’dır. “Kur’an, Eski Türk 

Edebiyatının şekle ait birtakım özelliklerinden, muhtevasına ve bazı türlerin ortaya 

çıkışına kadar, hemen her alanda temel kaynak olmuştur”(Mermer, 2016: 28). 

“Kur’an ve hadis eski şairlerin bol bol istifade ettikleri bir hazinedir; ilham 

kaynağıdır”(Levend, 2017: 103). Kur’an-ı Kerîm’de bakmak ve görmekle ilgili 

pekçok ayet vardır. Şairlerin bu ayetlerden ilham alabileceğini düşünüp ve bu şiirlere 

kaynaklık eden Kur’an-ı Kerîm ayetlerine aşağıda değinilmiştir: 

 

ٌقَ۪ديرٌ  ٌَشْيءٌ  ٌَوُهوٌٌََعٰلىٌُكل ٌ  َكلَمٌُْحي ٌٌاْلَمْوٰتىٌ  ٌٰذل  ٌا نٌ  ٌّللٰا ٌٌَكْيفٌٌَيُْحي ٌٌاْْلَْرضٌٌَبَْعدٌٌََمْوت َهاٌ  ٌَرْحَمتٌ  ىٌٰاثَارٌ 
  اْنُظرٌٌْا ٰلٰٓ

 

“Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl 

diriltiyor? Şüphe yok ki O, mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kâdirdir.”
1
 

(Rûm, 30/50) 

 

ئًاٌَوُهوٌٌََح۪سيرٌ  ٌيَْنَقل بٌٌْا لَْيكٌٌَاْلبََصرٌٌَُخاس  تَْينٌ  ع ٌٌاْلبََصرٌٌََكر  ٌاْرجٌ   ثُمٌ 

 

 “Sonra gözünü tekrar tekrar döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz 

ve bitkin halde sana dönecektir.” (Mülk, 67/4) 

 

ٌُم۪بينٌ  ٌفَا ذَاٌُهوٌٌََخ۪صيمٌ  نٌٌْنُْطفَةٌ  ْنَسانٌٌُاَن اٌَخلَْقَناهٌٌُم   اََولَمٌٌْيَرٌٌَاْْل 

 

“İnsan bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedimi ki, kalkmış 

apaçık düşman kesilmiştir.” (Yasin, 36/77)  

                                                           
1
 Kur’an mealleri, F. Abdülbaki’nin 1938 yılında hazırladığı  el-Mu'cem el-Mufehres li Elfaz el-Kur'an 

el-Kerîm kaynağından alınmıştır. Ayrıca e kaynak: http://kuranmeali.com/Mucem.php?harf=%D8%A8 
E.T: 28.05.2018 

http://kuranmeali.com/Mucem.php?harf=%D8%A8
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ٌَس۪بيلًٌ َرةٌ ٌاَْعٰمىٌَواََضلٌ  خ  ۪هٌٌٰٓاَْعٰمىٌفَُهوٌٌَف يٌاْْلٰ  َوَمنٌٌَْكانٌٌَ۪فيٌٰهذ 

 

“Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır.” 

(İsrâ, 17/72) 

 

ٌل َمْحُجوبُونٌَ ْمٌيَْوَمئ ذ  ب  ه  ٌٰٓإ ن ُهْمٌَعنٌر   َكَّل 

  

“Onlar [kâfirler] o gün Rablerini [cemal sıfatı ile] görmekten mahrumdur.” 

(Mutaffifin, 83/15) 

 

ٌ
َرة   ٌَناض   ُوُجوه ٌٌيَْوَمئ ذٌ 

 

"O günde yüzler, parlak olduğu halde Rabbine bakacaktır." 

(Kıyamet, 75/22) 

 

ٌَوُهوٌٌَالل ۪طيفٌٌُاْلَخ۪بيرٌُ كٌٌُاْْلَْبَصاَرٌ  ٌَوُهوٌٌَيُْدر  ُكهٌٌُاْْلَْبَصاُرٌ   َْلٌٌتُْدر 

 

“Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her şeyden 

haberlidir.” 

(En’âm, 6/103) 

 

ٌَولَوٌْ ٌَقاُموا  ْم ٌاَْظلََمعَلَْيه  ٌَوا ذَٰٓا ٌ۪فيه   ٌَمَشْوا ٌلَُهْم اَء ٌاََضٰٓ ا ٌُكل َمٰٓ ٌاَْبَصاَرُهْم  ٌيَْخَطُف ٌاْلَبْرُق ْمٌيََكاُد ه  ٌب َسْمع  ٌلَذََهَب ٌّللٰاُ اَء ٌَشٰٓ

ٌ ٌَشْيء  ٌّللٰاٌََعٰلىُكل   ٌا ن  ْم  ه  قَ۪دير ٌ َواَْبَصار   

 

“O şimşek nerdeyse gözlerinin (nûrunu) kapıverecek. Önlerini aydınlattımı ışığında 

yürürler, karanlık üzerlerine çöktümü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı 

işitmelerini, görmelerini de alıverirdi. Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.”  (Bakara, 

2/20) 

 

ٌلَعَل ٌ ة َواْذُكُرواٌَماٌ۪فيه  اٌٰاتَْينَاُكْمٌب قُو  ٌُخذُواٌَمٰٓ ُكْمٌتََ قُونٌََوا ْذٌاََخْذنَاٌ۪ميثَاقَُكْمٌَوَرفَْعنَاٌفَْوقَُكُمٌالط وَر   
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“Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp, sizi kurtardık da Firavun'un adamlarını 

suda boğduk, siz de bakıp duruyordunuz.” (Bakara, 2/63) 

 

ْمٌيَْعَمهٌُ ة ٌَونَذَُرُهْمٌ۪فيُطْغيَان ه  َلٌَمر  نُواٌب ۪هٌٰٓاَو  وَن ٌَونُقَل  ُبٌاَْفـ  َدتَُهْمٌَواَْبَصاَرُهْمٌَكَماٌلَْمٌيُْؤم   

 

“Biz onların kalblerini ve gözlerini çeviririz de, onlar, ilkin iman etmedikleri gibi, 

gene de iman etmezler. Biz de onları taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın bırakırız.” 

(En’âm, 6/110) 

 

ٌَْلٌ ٌاَْعيُن  ٌَوَلُهْم ٌَيْفقَُهونَب َها  ٌَْل ٌقُلُوب  ٌلَُهْم ْنس   ٌَواْْل  ن   َنٌاْلج  ٌَك۪ثيًراٌم  َجَهن َم ٌل  ٌذََرأْنَا ُروٌَولَقَْد ٌَْلٌيُْبص  ٌٰاذَان  ٌَولَُهْم َنٌب َها 

ٌاُ۬وٰلٰٓئ َكٌُهُمٌاْلغَاف لُونٌَ
 
ٌبَْلٌُهْمٌاََضل  ئ َكَكاْْلَْنَعام 

ٌاُ۬وٰلٰٓ  يَْسَمعُوَنٌب َها 

 

“Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların 

kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla 

görmezler. kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. 

Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.” 

(A’râf, 7/179) 

 

ُكْمٌاَْجَم۪عيَنٌ ٌْذَهبُواٌب قَ۪مي۪صيٌٰهذَاٌفَاَْلقُوهٌُا ِ ٌَوأْتُو۪نيب اَْهل  ٌبَ۪صيًرا  ٌاَ۪بيٌيَأْت  َعٰلىٌَوْجه   

 

“Alın şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün, gözü açılır. Ve bütün ailenizle 

toplanıp bana gelin." (Yûsuf, 12/93) 

 

َرتٌٌْاَْبَصاُرَناٌبَلٌٌْنَْحنٌٌُقَْومٌ ٌَمْسُحوُروَن ٌ  لَقَالُٰٓواٌا ن َماٌُسك  

 

"Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler. (Hicr, 15/15) 

 

ٌَواُ۬وٰلٰٓئ َكٌُهُماْلغَاف لُونٌَا ْم  ه  ْمٌَواَْبَصار  ه  ْمٌَوَسْمع  ئ َكٌال ۪ذيَنٌَطبََعٌّللٰاٌَُعٰلىٌقُلُوب ه 
۬وٰلٰٓ ُُ  

 

“Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve 

onlar, gafillerin ta kendileridir.” 

(Nahl, 16/108) 
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ٌَعْينَاَكٌَعنٌْ ٌَوَْلٌتَْعُد ي  ٌيُ۪ريُدونََوْجَههُ ٌَواْلعَش  ٌب اْلغَٰدوة  ٌَرب ُهْم ٌال ۪ذيَنٌيَْدُعوَن ٌنَْفَسَكٌَمَع ٌاْلَحٰيوة ٌهٌَُواْصب ْر ٌ۪زينَةَ ٌتُ۪ريُد ْم 

نَاٌَوات بََعٌَهٰويهٌَُوَكاَنٌاَْمُرهٌُفُُرًطا ْكر  ْعٌَمْناَْغفَْلَناٌَقْلبَهٌَُعْنٌذ  ْنيَاٌَوَْلٌتُط   الد 

 

 “Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan 

sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi 

anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan 

kimseye uyma.” 

(Kehf, 18/28) 

 

ْك۪ريٌَوَكانُواٌَْلٌيَسٌْ ٌَعْنٌذ  اء  َطٰٓ ََ۪طيعُونََسْمعًاٌ اَل ۪ذيَنٌَكانَْتٌاَْعيُنُُهْمٌ۪فيٌغ   

 

 “Onlar ki, beni hatırlatan âyetlerimden gözleri bir örtü içindeydi. İşitmeye de 

tahammül edemiyorlardı.” 

(Kehf, 18/101) 

 

ٌيَاٌَوْيلََناقَْدٌُكن اٌ۪فيٌغٌَ اَْبَصاُرٌال ۪ذيَنٌَكفَُروا  َصةٌ  َيٌَشاخ  ٌَفا ذَاٌه  ْنٌٰهذَاٌبَْلٌُكن اٌَظال ۪مينٌََواْقَََرَبٌاْلَوْعُدٌاْلَحق  ٌم  ْفلَة   

 

“Ve gerçek vaad yaklaştığında, işte o zaman kâfir olanların gözleri beleriverir. Eyvah 

bizlere! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik, hayır biz zalim kimselerdik. Derler”. 

(Enbiyâ, 21/97) 

 

ٌَفا ن َهاٌَْلٌتٌَ اٌاَْوٌٰاذَان يَْسَمعُوَنٌب َها  ٌيَْعق لُوَنٌب َهٰٓ ٌفَََُكوَنٌَلُهْمٌقُلُوب  ْنٌتَْعَمىٌاَفَلَْمٌيَ۪سيُرواٌف يٌاْْلَْرض  ْعَمىٌاْْلَْبَصاُرٌَوٰلك 

ُدورٌ  يٌف يالص  َ۪  اْلقُلُوُبٌال 

 

“Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun.  

Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur.” 

(Hac, 22/46) 
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ٌيَْجَعلُهٌُُرَكاًماٌفََََرىاْلَوْدَقٌيَْخُرُجٌمٌ  ٌيَُؤل  ُفٌبَْينَهٌُثُم  ٌّللٰاٌَيُْز۪جيٌَسَحاًباٌثُم  ْنٌاَلَْمٌتََرٌاَن  ٌم  اء  َمٰٓ َنٌالس  ُلٌم  ٌَويُنَز   ۪ه  ََّلل  ْنٌخ 

ٌيََكاُدٌَسنَاٌبَْرق ۪هٌيَْذَهبُب اْْلٌَ
اُء  فُهٌَُعْنٌَمْنٌيََشٰٓ اُءٌَويَْصر  فَيُ۪صيُبٌب ۪هٌَمْنٌيََشٰٓ ْنٌبََرد  ٌ۪فيَهاٌم  بَال  ْبَصار  ٌج   

 

“Görmez misin ki Allah bulutları (dilediği yere) sürüklüyor; sonra onları biraraya 

getirip üstüste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasında yağmur çıkıyor. O, gökten, 

sanki oradaki dağlardan da dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir; 

dilediğinden de onu uzak tutar; bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı nerdeyse 

gözleri alır!“ 

(Nûr, 24/43) 

 

ٌَعلَيٌْ ٌاَْعيُنُُهْمَكال ۪ذيٌيُْغٰشى ٌتَُدوُر ٌا َلْيَك ٌيَْنُظُروَن ٌَراَْيََُهْم ٌاْلَخْوُف اَء ٌَجٰٓ ٌَفا ذَا ٌَعلَْيُكْم  ةً ح  ٌذََهَبٌاَش  ٌفَا ذَا ٌاْلَمْوت   َن ٌم  ه 

ةًٌ ح  ٌاَش  َداد  ح  نَة  يَ۪سيًرااْلَخْوُفٌَسلَقُوُكْمٌب اَْلس  َوَكاَنٌٰذل َكٌَعلَىٌّللٰاٌ  نُواٌفَاَْحبََطٌّللٰاٌُاَْعَمالَُهْم  ٌاُ۬وٰلٰٓئ َكٌلَْمٌيُْؤم  َعلَىٌاْلَخْير    

 

“Size karşı kıskançlık ediyorlardı. Derken o korku hali gelince, gördün onları ki, 

ölümden baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. O korku 

gidince, size keskin keskin diller sıyırdılar. Onlar hayra karşı kıskançlık ediyorlardı. 

İşte bunlar iman etmediler de Allah amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a göre 

önemsizdir”. (Ahzâb, 33/19) 

 

ٌفٌَ ٌَعلَْيُكْم  ةً ح  ذٌَاَش  ٌفَا  ٌاْلَمْوت   َن ٌم  ٌَعلَْيه  ٌاَْعيُنُُهْمَكال ۪ذيٌيُْغٰشى ٌتَُدوُر ٌا َلْيَك ٌيَْنُظُروَن ٌَراَْيََُهْم ٌاْلَخْوُف اَء ٌَجٰٓ ٌذََهَبٌا ذَا ا

نُواٌفَاَْحبََطٌّللٰاٌُاَْعمٌَ ٌاُ۬وٰلٰٓئ َكٌلَْمٌيُْؤم  ةًٌَعلَىٌاْلَخْير   ح  ٌاَش  َداد  ح  نَة  يَ۪سيًرااْلَخْوُفٌَسلَقُوُكْمٌب اَْلس  َوَكاَنٌٰذل َكٌَعلَىٌّللٰاٌ  الَُهْم   

 

“Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. 

Fakat nereden görecekler?” 

(Yâsîn, 36/66)  

 

ٌَو۪كيلًٌ ٌاَفَاَْنَتٌتَُكوُنٌَعلَْيه 
ٌات َخذٌَا ٰلَههٌَُهٰويهُ   اََراَْيَتٌَمن 

 

“(Ey Muhammed!) Hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah'ın kendi ilmi 

dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi 

görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidâyete erdirebilir? Hala düşünmez 

misiniz?” (Furkân, 25/43) 
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Görmek ile ilgili şu hadis yer almaktadır: 

 

“Perde açılır. Onlara, Yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmez.” 

(Müslim, İman, 297) 

 

Kur’an’da, “bak” ve “gör” ifadelerinin geçtiği pek çok ayetin ısrarla tekrar edilmesi 

insanlığın, her şeye Kadir olan Allah“ın (c.c.) varlığını, tüm varlıkların varoluş 

hikmetinin sırrını, O’nun rahmetinin tecellisini, idrak etmesi içindir. 

 

1.2.  Bazı Mutasavvıfların Bakmak ve Görmek İle İlgili Sözleri ve 

Değerlendirmeleri  

  

Bakmak ve görmek ile ilgili Kur’an-ı Kerîm’de pekçok ayet vardır. Yukarıda 

bunlardan bahsedilmiştir, ayrıca hadislerden örnek verilmiştir. Tasavvuf büyükleri de 

Kur’ân-ı Kerîm’deki ayetlere, hadislere önem verip; bu iki kavram hakkında 

dikkatlerini vermiştir. Bu kavramlarla ilgili çeşitli şiirler, sözler söylemişlerdir. 

Allah yaratttığı tüm varlıkların hikmetini, rahmetinin tecellisini anlamasını, 

idrak etmesini ister. Bu yüzden “bak” ve “gör” der. Sadece yaratılan varlıkları 

görmek değil, yaratılan varlığa bakıp yaratıcıyı hatırlamak, O’nun cemal sıfatını, 

kâinattaki güzelliklerde görebilmek, Allah’ın esma-i ilahiyyesini şuurla anlayabilmek 

gerekir. Bunu anlamak için gaflet perdesinden arınmak, maddi gözle değil “can 

gözüyle” görebilmek gerekir. 

 

Yunus Emre  

 

 Yûnus imdi sen Hakk'a ir dün ü gün gönlün Hakk'a vir 

 Gönül gözi görmeyince bu baş gözi görmeyiser (Tatcı, 2005: 21) 

 

 Cân gözile bakan görür Yûnus gözile gördügin 

 Yohsa yaban gözi ile kimseneye ne söyleyem (Tatcı, 2005: 173) 

 

Yunus Emre Hakk’ın tecelli nurlarını göremeyenler bakarkörler için  “baş gözü” 

tabirini kullanmıştır.  
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Mevlana Celaleddin Rûmi, Mesnevi Şerif’inde: 

 

Sırrım olmaz nalişimden gerçi dür  

Lîk yok her çeşm-i guşa feyzi nûr (Gölpınarlı, 1990: 26/27) 

 

Niyâzî-i Mısrî şöyle demiştir: 

 

İçerü gel añlar iseñ söyleyen ‘irfâna bak 

Ḥâl diliyle saña bir bir nuṭḳ iden ḥayvâna baḳ 

 

Ehl-i diller sükût üzre ḳamusı münzevi 

Başını ḫırḳaya çekmiş şu yatan aṣlana baḳ 

 

Buyrılan emrin ḫılâfı alınan tedbîr ḳamu  

Münkir ü kâfîr münâfıḳ ḳatl olan Mervâna baḳ (Erdoğan, 2008: 269) 

 

Niyâzî-i Mısrî başka bir şiirinde Allah’ın esmalarının tüm eşyalarda 

tecelli ettiğini, her yaratılanda Mevlâ’nın tecelli nurları göründüğünü ifade etmiş “Bu 

Niyâzîden de Mevlâ görinür” demiştir. 

 

 

Ârife eşyâda esmâ görinür  

Cümle esmâda müsemmâ görinür  

Bu Nîyâzîden de Mevlâ görinür  

Âdem iseñ semme vechullâh’ı bul 

Ḳande baḳsan ol güzel Allâh’ı bul     (Erdoğan, 2008: 286)  

 

“Nereye bakarsan o güzel Allah’ı bul” diyerek kâinatı, cümle esmâda her yerde 

Allah’ı gör; onun yaratma sanatının eserlerini gör! İdrak et demek istemiştir.  

    Hacı Bayram Veli ise bir şiirinde insanın, fiillerin, isim ve sıfatların gerçek 

sahibini bilerek, O’nu görebileceğini ifade etmiştir. 
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Kim bildi ef’âlini 

Ol bildi sıfâtını 

Anda gördü zâtını, 

Sen seni bil sen seni 

 

Görünen sıfâtındır 

Ânı gören zâtındır 

Gayri ne hâcetindir, 

Sen seni bil sen seni  (Cebecioğlu, 2006: 96) 

 

 

Hoca Ahmet Yesevi de candan geçen âşıkların özünü görmesi, ezel gününde 

Hakk’ın birisini âşık eyleyip, ona lütuf ve keremini nasip edip, aşk vermesi ve orada 

Rabb’inin cemalini görmesi anlatılmıştır.  

 

Candan geçen gerçek âşıklar özünü gördü 

Ezel günü yine birisini âşık eyledi 

Lütuf kerem eyleyip ona aşkını saldı 

Orada cemal göreceğimi bilemezdim (Bice, 2008: 47) 

 

 

1.2. 16.Yüzyıl Divan Şiirinde “Bak” ve “Gör” Redifli Şiirler  

Osmanlı Devleti’nde tasavvufun zirvede olduğu asırlarda bazı Osmanlı 

padişahları ve üst düzey devlet adamlarının bizzat divan edebiyatı ile ilgilendiğini 

biliyoruz. Dolayısı ile 16. yüzyılı, Osmanlı Devleti’nin divan edebiyatında zirvede 

olduğu asır olarak telakki etmek mümkündür. “16 yüzyıl Divan edebiyatı açısından 

önemli bir zaman dilimidir. Kur’an, âyet iktibası konusunda zengin malzeme 

barındıran bir dönemdir” (Saha, 2008: 8).  16. yüzyıl şairlerinin eserleri Kur’an, 

Hadis ve tasavvuf üçgeninde şekillenmiştir ve bu üç kaynaktan beslenmiştir 

diyebiliriz. Klasik Türk edebiyatının en belirgin özelliği ölüm ve ötesi, yaratılışın 

sırları, peygamber sevgisi, tasavvuf, hikmet gibi dini düşünceden, iman ve itikat 

esaslarından kaynaklanan dünya görüşü, içtimai ve yaşam biçimi ile harmanlanmış 

olmasıdır. Klasik edebiyatımızın en belirgin özelliği olan din olgusu aşk, tabiat, 
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içtimai hayata dair şiirlerde kendisini göstermektedir. Taradığımız “bak” ve “gör” 

redifli şiirlerin muhtevası da tespitlerimizi doğrulamaktadır. 16. yüzyıl Divan 

Edebiyatı kaynaklarında tespit edebildiğimiz “bak” ve “gör” redifli şiirlerin sayısı 

aşağıda belirtilmiştir: 

 Divân “bak” ve “gör” redifli şiir sayısı 

Muhibbî 30 

Misâli 10 

Fedâyî 5 

Nev’î 7 

Hayretî 1 

Zâtî 1 

Bakî 6 

Celilî 4 

Şevkî 1 

Şâni 2 

Adlî 1 

Gelibolulu Alî 1 

Bağdatlı Rûhi 3 

Vechî 3 

Fuzûlî 1 

 

Toplam                                76 

 

16. yüzyıl divan şiirinde “bak” ve “gör” redifli şiirlerin temel kaynağı Kur’an-ı 

Kerîm olmuştur. 16 yüzyıldaki incelenen bu şiirlerin muhtevası ekseriyetle ilahi aşk, 

tefekkür olmuştur. Kaynak taramalarında incelediğimiz eserlerinde ‘‘bak’’ ve ‘‘gör’’ 

redifli gazellere rastlamadığımız, fakat muhteva itibariyle gazelleri aynı mazmunda 

olan ve yapısal olarak “gör” ve “bak” rediflerine benzer (baktı, gördü, göremez, göz, 

göresin, gördün) gibi redifli şiirler de mevcuttur.  
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1.3. “Gör”mek ve “Bak”mak İle İlgili Atasözü ve Deyimler 

 

“Atasözleri, atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, 

bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan, 

kamuca benimsenmiş özsözlerdir”(Aksoy, 1988: 37). “Deyimler; bir kavramı, bir 

durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek 

anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da 

tümcelerdir” (Aksoy, 1988: 52). 

Deyim ve atasözleri sözcük dağarcığımızın mihenk taşları arasında yer alır. 

Kültürümüzü, geleneklerimizi yansıtan; hitabet sanatının en önemli değerleridir. Gör 

ve bak sözcükleriyle kullanılmış atasözü ve deyimlere yer vermenin önemli 

olduğunu düşünüp, araştırılmış; çalışmada yer verilmiştir. 

 

1.3.1. “Gör”mek İle İlgili Deyim ve Atasözleri  

 

Türk Dil Kurumu Atasözü ve Deyimler Sözlüğü’nde “gör” ve “bak” sözcükleri 

üzerine deyim ve atasözleri taranmıştır. “Gör” ile ilgili kimi deyim ve atasözleri 

aşağıda yer verilmiştir: 

 

“Her gördüğü sakallıyı babası sanmak” 

“Görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler” 

“Göz gördüğünü (ağız yediğini) ister”  

“Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.” 

“Hoş bulduk (gördük)” 

“Ayı gördüm, yıldıza itibarım (minnetim) yok”. 

“Gördün deli, savul geri!” 

“Göresi (göreceği) gelmek” 

“Görüp göreceği rahmet bu” 

“Yürü ense tıraşını göreyim (görelim)” 

“Rüyasında görememek” 

“Ak koyunu gören içi dolu yağ sanır” 

“Ala keçiyi gören içi dolu yağ sanır” 

“Gören gözün hakkı vardır” 
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“ Hile ile iş gören mihnet ile can verir” 

“Ölümü gören hastalığa razı olur” 

“Sanatına hor bakan (sanatını hor gören) boğazına torba takar” 

“Yüzünü gören cennetlik” 

“Göreyim seni” 

“Ayı görmeden bayram etme” 

“Sonradan görme, gâvurdan dönme” 

“Ayı görmeden bayram etme” 

“Çayı görmeden paçaları sıvamak” 

“Dereyi görmeden paçaları sıvamak” 

“Karpuz kabuğunu görmeden denize girme” 

“Suyu görmeden paçaları sıvamak” 

“Acısını görmek” 

“Acı (acılar) görmek” 

“At görür aksar, su görür susar” 

“Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur” 

“Az eli aşta gör, çok eli işte gör” 

“Az görmek”  

“Abdalın dostluğu köy görününceye kadar” 

“At görür aksar, su görür susar.” 

 (Tdk.gov.tr/atasözlerivedeyimlersözlüğü) E.T: 26.03.2019 

 

1.3.2. “Bak”mak İle İlgili Deyim ve Atasözleri  

 

‘Bak’mak sözcüğü ile ilgili Türk Dil Kurumu Atasözü ve Deyimler Sözlüğü’nde 163 

atasözü/deyim bulunmaktadır. “Bak” sözcüğüyle ilgili olan kimi deyim ve atasözleri 

şunlardır: 

 

“Aç tokun gözüne bakmakla doymaz.” 

“Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork.” 

“Agop’un kazı gibi bakma” 

“Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.” 

“Ağzının içine baktırmak” 
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“Ahbap kusuruna bakan ahbapsız kalır.” 

 “Akara kokara bakma çuvala girene bak” 

“Alıcı gözüyle bakmak” 

“Allah'ın işine bak.” 

“Anasına bak, kızını al, kenarına (kıyısına, tarağına) bak, bezini al” 

“Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli” 

“Aza çoğa bakmamak” 

“Bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun” 

“Bahşiş (beleş) atın dişine (yaşına) bakılmaz.” 

“Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ (olur)” 

“Bana bak!” 

“Başının çaresine bakmak” 

“(Bir şeyin) çaresine bakmak” 

“Güzele bakmak sevaptır.” 

“Hâline bakmamak” 

“Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakar.” 

“Kötü gözle bakmak” 

 

(Tdk.gov.tr/atasözlerivedeyimlersözlüğü) E.T: 26.03.2019 

 

1.4. Bakmak ve Görmek Redifli Şiirlerin Yapısal Boyutu  

 

16. yüzyıldaki incelediğimiz divanlarda bakmak ve görmek eylemlerini şahıs 

ve zaman olarak çekimlerini ve kullanılan diğer benzer redifleri inceledik. Göz gibi 

muhtevamıza uygun sözcükle yapılmış rediflere de göz attık. Gazellerde 

karşılaştığımız bu rediflere örnek verecek olursak şöyledir: 

 

 Görür  

Bir nazar kılmaz o meh-rû ‘âşıḳuñ zârın görür  

Bir nefes olmaz cüdâ yanından aġyârın görür (Muhibbî) 
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 Görinmez 

Derdâ ki bu şeb doğmadı ol mâh görinmez 

Cân oldı revân ol büt-i dil-ḫâh görinmez (Muhibbî) 

 

 Gördüm  

Ne gözden baḳsam ol yüzden ki ẕerrât-ı cihân gördüm 

Ḳamûda ol ‘ayân ammâ ḳamudan ol nihân gördüm (Fedâyî) 

 

 Gördüğüm  

Yâr elinden dem-be-dem cevr ü cefâdur gördüğüm 

Dehr elinden dâyimâ zecr ü ‘anâdur gördüğüm (Muhibbî) 

 

 Gözlemez 

Dil Ka’besin ṭavâf iden cân sev menâtı gözlemez 

Ma’bûd evine ‘abd olan Lât ü Menâtı gözlemez (Fedâyî) 

 

 Gösterür 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’âtı selâmet gösterür   

Lîk sonra ‘âşıḳa bunca melâmet gösterür (Muhibbî) 

 

 Gözler 

İki çeşmüm revân itmiş yaşını ya yabân gözler 

Nitekim dûd-ı dil dilden çıkıcak âsümân gözler (Muhibbî) 

 

 Göz  

Oldı bahr-i ‘ışka fülk- âsâ gönül gird-âb göz 

Olmasun mı ḡarka-i deryâ gönül ḡark- âb göz (Zâtî) 

 

 Görsek  

Ḫarc itsek elde varı ol özge yâri görsek 

Mümkin degülse vuṣlat rûyini bâri görsek (Nev’î) 
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 Görmedük 

Bir güzel gördük bu gün ol deñlü dil-ber görmedük 

Bir miyânı var anuñ ‘âlemde gözler görmedük (Zâtî) 

 

 Göresin 

Yüz ṭut ol manẓara tâ gülşen-i zibâ göresin 

Her nazar güllerini tâze vü ḥamrâ göresin (Fedâyî) 

 

 Görmezler 

Cemâl-i âdemi an Ḫudâ’dur anı görmezler  

Ṣıfât-ı muṭlaḳdur niçün bes anı görmezler (Misâlî) 

 

 Görünmez 

Vechinde daḫı hîç ḫaṭ-ı ruḫsâre görünmez 

Deryâ-yı mahabbetde henüz ḳara görünmez (Nev’î) 

 

 Gözüm  

Olalıdan zülfün-ile âşinâ gönlüm gözüm  

Başuma biñ dürlü getürdi belâ gönlüm gözüm (Muhibbî)  

 

 Görmişem 

Ṣûret-i zecri ben ol mir’ât-ı cândan görmişem  

Hey hatâ didüm bu çeşm-i dür- fişândan görmişem (Zâtî) 

 

 Gören 

Ey (pehlûyu) melâmetde bugün şeydâ gören 

Dil-rübâlar ‘ışḳıyıla vâleh ü rüsvâ gören ( Vechî )  
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İKİNCİ BÖLÜM 

XVI. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ 
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2.1. 16.YÜZYIL TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ 

 

Bu dönemde Osmanlı Devleti, siyasi ve ekonomik açıdan gelişimini 

sürdürerek dünyanın en büyük devletlerinden biri haline gelmiştir. Bu 

yüzyılda Osmanlı tahtında II. Bayezid (1481-1512), Yavuz Sultan Selim 

(1512-1520), Kanûni Sultan Süleyman (1520-1566), Sultan II. Selim (1566-

1574), Sultan III. Murad ( 1574-1595) ve Sultan III. Mehmed (1595-1603) 

bulunmuştur. Bu devirde bilhassa askeri, kültürel, sosyal hayattaki gelişmeler 

halkın refah ve kültür seviyesini yükseltmiştir. 

Bu umumi gelişmelerin sonucu olarak bilim ve edebi alanda önemli 

ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Bu yüzyılda yabancı bilim adamları ve 

sanatçılar saraya davet edilmiş ve İstanbul’a gelmişlerdir. Padişahlar bu 

dönemde bilim ve sanat adamlarını koruyup, gözetlemişler. Özellikle bu 

tutumu Yavuz Sultan Selim’in doğuda yaptıkları fetihlerden sonra görüyoruz. 

Bilhassa bilim ve din adamlarının İstanbul’a getirilmesi, İstanbul’u islam 

dünyasının merkezi haline getirmiştir. İstanbul’da oluşan bu kültürel zemin 

giderek taşraya yayılmış; Bağdat, Edirne, Konya, gibi yerlerde pek çok 

yerlerde ilim ve kültürel açıdan gelişmeler hâkim olmuştur (İsen, vd. 2012: 

88,89). 

 

2.2. XVI. Yüzyılın Edebi Özellikleri ve Araştırmada Yer Verilen Şairler 

 

16.yüzyıl Klasik Edebiyatımızda İran etkisinden genel olarak uzaklaşıldığı 

kültürel ve edebî olarak daha özgün eserlerin ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 

Bu yüzyılda tüm nazım türlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiş, edebî açıdan 

değerli gelişmeler meydana gelmiş ve edebiyat tarihimiz açısından büyük şairler 

yetişmiştir. 16.yüzyıl edebiyatının zirve çağında olmasının sebebi, Osmanlı 

devletinin toplumsal ve kültürel açıdan altın çağını yaşamasından kaynaklıdır 

diyebiliriz. Devlet adamlarının şiir ve edebiyata rağbet göstermeleri, sanat ve bilim 

adamlarını korumaları bu yüzyılı kültürel açıdan zirveye taşımıştır. Birkaçı dışında 

bütün Osmanlı padişâhları, şiir ve edebiyatla ilgilenmişler ve Sultan II. Murat'tan 

başlayarak çoğu şiir de söylemiştir. Fâtih Sultan Mehmed ( Avnî) , Sultan II. Bayezid 

(Adlî) , Yavuz Sultan Selim (Selimî), Kanunî Sultan Süleyman ( Muhibbî), Sultan II. 
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Selim (Selimî), Sultan III Murad (Muradî); şehzadelerden Sultan Cem, Sultan Korkut 

( Harîmi), Sultan Mustafa (Muhlisî), Sultan Mehmed, Sultan Bayezîd (Şâhi) oldukça 

tanınmış şairlerdir. Bazılarının müretteb divanları da vardır. Osmanlı sultan ve 

şehzadelerinin başlangıçtan itibaren şiirle çok yakın ilgisi, daha doğrusu hanedan 

mensuplarının tamama yakınının şiir söylemesi, dünyada hemen hemen hiç bir 

hanedanda görülmeyen bir özelliktir. Bütün Ortaçağ boyunca doğu ve batının devlet 

yöneticileri şairlere çok yakın ilgi göstermişler, onları saraylarında barındırıp 

ihsanlara gark etmişlerdir. Fakat belirtildiği gibi hemen hepsi şiirle uğraşan bir 

hanedan, neredeyse sadece Osmanoğullarına hastır (İsen, vd. 2012: 88,89). 

 

Nev’î 

16. Yüzyıl Dîvan şiirinin temsilcilerinden birisidir. İsmi Yahya’dır. Nev’î 

mahlasını kullanmıştır. Babası Pîr Ali’dir. Babası Sıbyan mektebi muallimliği ve 

cami imamlığı yapmıştır. İlk eğitimini tasavvuf konusunda ilim sahibi babası Pir 

Ali’den almıştır. 1550 yıllarında İstanbul’a gitmiş Karamânî Ahîzâde Ahmed 

Efendi’nin Davutpaşa Medresesi’nde ve Karamânî Ahîzâde Mehmed Efendi’nin 

Sahn Medresesi’nde derslerine devam etmiştir. Bu zaman sürecindeBâkî, Remzî-

zâde, Hüsrev-zâde, Hoca Sâdeddin gibi pekçok önemli şairi tanıma fırsatı bulmuştur.   

İstanbul’da çeşitli medreselerde müdderislik yapmıştır. Hayatı boyunca dört padişaha 

tanıklık etmiş, asıl şöhretini III. Murad devrinde kazanmıştır. Nev’î divanını III. 

Murad adına tertip etmiş, pekçok edebi eserini ona ithaf etmiştir. III. Murad’ın ölümü 

Nev’iyi çok etkilemiş, onun ölümü üzerine mersiye yazmıştır. 1599 yılında vefat 

eden Nev’î’nin cenaze masraflarını çıkartacak parası olmadığından, padişah cenaze 

parasını karşılamıştır (Atâi, 1268: 68, 324-325,418-427).  

 

          Nev’înin eserlerinden bahsedersek, 800 beyitten oluşan Türkçe divanı vardır. 

40 hadis tercüme geleneğine Nev’î de katılmış, Tercüme-i Hadîs-i Erbâin manzum 

eseri yazmıştır. Hadisleri manzum olarak kıtalar halinde tercüme etmiştir.  

Hasb-i Hâl adında ilahi aşkı anlattığı mesnevisi vardır. Türkçe divanı vardır. Nev’î 

Divanı’nın tenkitli basımını Mertol Tulum, Ali Tanyeri hazırlamıştır ( Dia, 2007: 52-

54). 

(e-kaynak: (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) E.T: 19.05.2019 

Nev’î divanında bak ve gör redifli şiirlerin toplam sayısı 5’tir. 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
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Adlî 

Sultan İkinci Bâyezîd 1447’de doğmuştur. Fatih Sultan Mehmed’in oğlu 

Yavuz Sultan Selim’in babasıdır. “İstanbul’un fethinden bir yıl sonra geldiği 

Amasya’da iyi bir eğitim almış, ve 27 yıl süren Amasya valiliğinin ardından, 

1481’den itibaren 31 yıl Osmanlı Devleti’ne padişahlık yapmıştır” (Bayram, 2008: 

22). Onun tahtta bulunduğu yıllar istikrar ve güvenli şekilde politikalar düzenlemiş, 

devletin refah seviyesi artmıştır.  Kemal Paşa-zâde, Bâyezîd’in babası gibi büyük bir 

fâtih olmadığını, ancak babasının dönemindeki fetihleri pekiştirdiğini söyler.” 

(Şentürk vd. 2004: 156) 

          İkinci Bâyezîd sanat ve ilim erbabına, şairlere çok destek vermiştir. Onun 

döneminde edebi ve kültürel olarak pekçok gelişme kaydedilmiştir. Özellikle 

hayatının ilerleyen dönemlerinde zamanını ilim ve sanatla, hayır işleriyle, dini ve 

tasavvufî sohbetlerle geçirmiş; bu sebeple “Bâyezîd-i Velî” ve “Bâyezîd-i Sânî 

unvânlarıyla anılır olmuştur.  İslâm Ansiklopedisi’nde “ortadan uzun boylu, yağız 

çehreli, elâ gözlü, geniş göğüslü” olarak tavsif edilen II. Bâyezîd’in “yumuşak, hatta 

melankolik bir tabiata sahip” olarak anlatılmıştır. (Turan 1992: 237).  

Adlî’nin tek eseri, beş nüshası olan Türkçe Dîvân’ı’dır.  

 

Adlî’nin divanında bak ve gör redifli şiir sayısı 1’dir. Bak redifli bir adet şiir 

yazmıştır. 

 

Fuzûlî 

Asıl ismi Mehmet’tir. Irak Türkleri'nden olan ve Azeri lehçesiyle şiirler yazan 

ünlü şairimiz Fuzûlî'nin asıl adı Mehmet’tir. Fuzûlî’nin doğum tarihi kesin olarak 

bilinemediği gibi doğduğu yerde kesin olarak belli değildir. Yapılan çalışmalar 

sonucu Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânındaki mukaddimesinde “menşe ve mevlidim Irak” 

ibaresinin ebced hesabındaki değeri olan 888/1483 yılında doğduğu kabul 

edilmektedir (Dakukî 1996: 53-68; Mazıoğlu 1997: 61). Tezkirelerde şairin Kerbelalı 

ya da Hilleli olduğu hakkında çelişik görüşler bulunmaktadır. Fuzûlî ilk eğitimini 

müftü olan babasından almıştır, daha sonra Rahmetullah adlı başka bir hocanın 

derslerine devam ettiği rivâyet edilir. Siyasi istikrarsızlık ve mezhep ayrışmaları onun 
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yaşadığı dönemde Fuzûli’yi etkilemiştir. Bir dönem Necef’teki Hz. Ali Türbesinde 

türbedarlık yaptığı söylenilmektedir. Fuzûli'nin iyi tahsil gördüğünü ve dönemin 

bilimlerini öğrendiğini eserlerinde ifade edilmiştir. Fuzûli âlim bir şairdir. Arap, Fars 

ve Türk dillerini ve bu üç dilin edebiyatını çok iyi öğrenmiştir (İpekten, 2012: 

27,50). 

  Fuzûlî, 963/1556 yılında Bağdat’ı saran veba salgını sonucu Kerbela’da 

vefat etmiştir. Ölümüne ebced hesabıyla "Geçdi Fuzûlî" sözüyle tarih düşürülmüştür. 

Fuzûli'nin üç dilde manzum ve mensur eserlerini şöyle sıralayabiliriz. 

Türkçe eserleri: Divan, Leylâ ve Mecnûn, Beng ü Bâde, Tercüme-i Hâdis-i Erbâîn, 

Sohbetü’l Esmâr, Hadikatü’s Süedâ, Mektuplar’dır. Farsça eserleri: Divan (farsça),  

Heft- câm, Risâle-i Muamma, Rind ü Zâhid, Sıhhat u Maraz’dır. Arapça Divan’ı 

vardır (İpekten, 2012: 27,50). 

 

 

Fuzûlî’nin divanında bak redifli 1 gazel mevcuttur. 

 

Bâkî 

 XVI. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı'nın en büyük şairi sayılan Mahmut 

Abdülbâkî, İstanbul’da doğmuştur. Fatih cami müezzinlerinden Mehmet 

Efendi’nin oğludur. Çocukluğunda saraç çıraklığı yapmış, sonra medreseye geri 

dönmüştür. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra müderrisliklerde bulunmuş, 

şiirleriyle Kanunî Sultan Süleyman'ın beğenisini de kazanmıştır. Sultan II. Selim 

zamanında da Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa tarafından korunmuştur. Bâkî’nin 

böyle padişahlar ve devlet büyükleri tarafından tutulması ve korunması Sultan III. 

Murad devrinde de sürmüştür. Bu padişah zamanında Süleymaniye müderrisliği ve 

Mekke kadılığına atanmış, İstanbul’a döndükten sonra Anadolu ve Sultan III. 

Mehmed’in cülûsundan sonra Rumeli kazaskeri olmuştur. Bir ara düşmanlarının 

da etkisiyle Padişah’ın gözünden düşmüş ve kazaskerlikten de uzaklaştırılmıştır. 

Yaşlılığında şeyhülislam olmak için çırpınırken bu makama önce Sa’deddin 

Efendi ve onun ölümü üzerine Sun’ullah Efendi kıldırmıştır. Bâkî’nin eserleri 

şunlardır: Divan, Fazâ'ilü'l-Cihad, Fazâil’i- Mekke, Hadîs-i Erbain Tercümesi, 

Kanuni Mersiyesi’dir (İpekten, 2017: 27). 

Bâkî’nin divanında, bak ve gör redifli şiir sayısı 6’dır.  
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Muhibbî  

XVI. yüzyıl âlim devlet büyüklerinden olan Kânûnî Sultan Süleyman, 1494-

1495 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Osmanlı padişahlarının onuncusu olan 

Kânûni Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selim Han’ın oğludur. İlk tahsilini 

Trabzon’da yapmıştır. 15 yaşında iken Kefe sancak beyliğine tayini olmuştur. 

1520’de, Yavuz Sultan Selim Han’ın vefatından sonra padişah olmuştur. 16. yüzyıl 

Kânûni ile toplumsal, siyasi ve edebi alanda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Viyana, 

Rodos, Bağdat, Estergon, Tebriz, Halep’e seferler düzenlemiştir. Sigetvar seferi 

sonunda vefat etmiştir. Cenaze töreni Süleymaniye Camî’de olmuş, cenazesini devrin 

muhterem Şeyhülislamı Ebûssuud Efendi kıldırmıştır.  

Kânûni Sultan Süleyman yalnızca siyasi alanda değil, sanatsal ve edebi 

alanda da oldukça başarılı bir devlet büyüğüdür. Kırk altı yıllık saltanatında; ilim, şiir 

ve sanatla uğraşanları koruyup kollamıştır. Kendisi de edebiyatla ilgilenmiş, ilim 

sahibi olan âlim bir hükümdarımızdır. Şiirlerini cem ettiği divanı mevcuttur.  

“Arapça ve Farsça dillerine oldukça hâkim olan Kânuni” (Ak, 2006: 313) Türkçe 

divanının yanında Farsça olan bir divanı da vardır.  

Kânûnî Sultan Süleyman şiirlerinde sevgi, muhabbet anlamına gelen Muhibbi, 

Muhîb, Muhib mahlaslarını kullanmıştır (Ak, 2006: 313). 

 

İy Muḥib ḫayr eyle kıl şerden ḥaẕer 

Diyeler maḫşerde yüzi ak saña 

 

Gözüñ yaşı-durur bir mâ-i cârî 

Muḥibbî adına dirler apar dost 

 

          Muhibbî; Figânî, Fuzûlî, Taşlıcalı Yahyâ, ve Kemâl-i Hucendî, Hassân, Hâfız, 

Câmi gibi şairleri edebi yönden takip etmiştir. Şiirlerinde Husrev, Nizâmî ve 

Selman’ı edebi yönden beğendiği ve şiirini kıyasladığını görmekteyiz (Yavuz, 2016: 

22- 27). 

        16 yüzyılda divan şiirinde “bak” ve “gör” redifli en çok şiir yazan şair 

Muhibbî’dir. Muhibbî’nin divanında “bak” ve “gör” redifli 30 şiir vardır. 
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Misâlî 

16. y.y. divan şairlerinden Misâli’nin “Gülbaba” ismiyle anıldığını görüyoruz 

(Güneş, 2011: 27). Kaynaklarda Gülbaba hakkında pekçok farklı rivâyet vardır.  

 Gül baba hakkında, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşadığı, camide tefsir 

dersleri verdiği hatta dönemin padişahına tefsir öğrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan 

Mehmetle bir av esnasında gittikleri Korucu köyünden Gül Baba’ya bir yer hediye 

edildiğini, ölümüne kadar orada yaşadığını kaynaklardan öğreniyoruz(Köprülü, 

1988: 832). 

Bir başka kaynakta, II. Bayezıd zamanında yaşayan Gülbaba hakkında şu 

bilgiler vardır: II. Bayezid av sırasında çok üşür kulübede bir zatı görür, yanına gider. 

Zat ile sohbet etmeye başlayan II. Bayezıd onu çok sever, kendisinden bir isteği var 

mı diye sorar. Gülbaba da eliyle bir tepeyi işaret edip, orada bir medrese yaptırmasını 

ister (İsfendiryaroğlu, 1952: 58). 

 

“Bizi asıl ilgilendiren Gülbaba ise Kanuni zamanında yaşayan Gülbaba’dır” 

(Güneş,2011: 10) Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Bektâşi dervişi olan Gülbaba, 

Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman 

dönemlerinde pekçok savaşa katılmış ve Budin seferinde şehit olmuştur. Kanuni 

Sultan Süleyman’ın da katıldığı cenaze namazını Ebû Suud Efendi kıldırmıştır. 

Tezkirelerde Misâli’nin isminin Hasan olduğundan ve Edirneli olduğundan 

bahsedilmektedir( Solmaz, 2005: 278). 

“Bursalı Mehmed Tahir ölümüne yazılan “Hiç dehre Misâli gelmeye hayfâ” mısraını 

kaydeder ve buradan hareketle ölüm tarihinin 1017/1608 olduğunu ve Yenikapı 

Mevlevihanesi güzergahında medfun olduğunu söyler “(Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 

C.2, 416). Misâli divan sahibi şairlerimizden birisidir (Güneş, 2011: 27). 

 

Misâli’nin divanında bak ve gör redifli şiir sayısı 10’dur.  

 

Fedâyî 

Asıl adı Alî Bâli’dir. (Solmaz, 1998: 545) Mahlası Fedâyî’dir. Kaside-i 

Saleveh de doğum tarihi hakkında bilgi verilmiştir. H. 905 tarihinde doğduğu tahmin 

ediliyor. Ahdi tezkiresine göre Fedâyî Edirne’lidir. Fedâyî Sultan II. Bayezid’e bir 
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kaside, iki tane de bahr-i tavil yazmıştır. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman’a 

da bir kaside yazmıştır. Fedâyî’nin 1561/62 yılında vefat ettiği anlaşılıyor. “Canını 

esirgemeyen” manasına gelen Fedâyî mahlasını neden aldığı hususunda şu beyitlere 

bakıp anlayabiliriz (Urhan, 2002: 1-17). 

 

Cândan geçüp Fedâyî bigi Haḳḳ’a revzen aç  

Ṭalib dilerseñ iş bu ḫarâb içre nakd ı genc 

 

Fedâyi mahlasını kullanmasının sebebi sevgiliye olan aşkı değil, Allah’a olan 

sevgisinden ve O’nun uğruna canını feda etmek isteyişinden gelir. 

 Fedâyî’nin şiirlerine baktığımızda Mevlevi tarikatına mensup olduğunu 

anlıyoruz. Fedâyî’nin eğitim bilgisi hakkında pek bilgi yoktur. Divana baktığımızda 

Farsça Arapça bilgisi olduğu anlaşılıyor (Urhan, 2002: 1-17). 

 

Tâ Fedâyîyem cihân içinde luṭfuñ yâdına  

Añılam dillerde medḥüñle ḳapunun çâkeri 

İki nüshalı bir divana sahip olan Fedâyî Süleymâniye Nüshasının sonunda üç 

uzun manzume yer almaktadır. Milli Kütüphane nüshasının sonunda “Fal-name-i 

Kur’an” adlı mesnevisi vardır. Fedâyi divanında çoğunlukla tasavvufî konular 

işlemiştir. Fedâyî’nin şiirlerine baktığımızda onun Mevlevî tarikatına mensup 

olduğunu anlıyoruz (Urhan, 2002: 1-17). 

Fedâyî’nin divanında bak ve gör redifli şiir sayısı 6’dır. 

 

Zâtî 

16. asır şairlerinden olan Zâtî, 876/1471 yılında Karesi Vilayetine bağlı 

Balıkesir kasabasında dünyaya gelmiştir (Canım 2000: 262; Kılıç 2010: 1573). İri 

yarı, hantal, çirkin, kulakları ağır işiten ve son zamanlarında gözlük de kullanan şair, 

Zâtî ismini mahlas olarak kullandı. Asıl isminin ne olduğu hususunda ihtilaf vardır. 

Sehî Bey ve Latîfî tezkirelerinde Bahşî, Âşık Çelebi’de ise Satılmış’tır. Çelebi’ye 
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göre Zâtî mahlası da bu ismin bozulmuş şekli olan Satı’dan ilhamla alınmıştır. 

Eğitim bilgileri hakkında pek bilgi bulunmayan Zâtî Farsça bildiği, 

Müneccimzâde’den remil kaidelerini öğrendiği ifade edilmektedir. (Canım, 2000: 

263; Kılıç, 2010: 1574) 

Çavuşoğlu Zâtî hakkında “Şiirle meşgul olan herkesin edinmesi gereken 

bilgileri kavrayacak doğru dürüst bir tahsili olmadığı hâlde, orijinal manaları ve 

kendi icadı duyulmamış hayalleri edebî sanatlarla bezeyip sunmadaki hüneridir ki 

herkesi şaşırtmıştır. Bu konuda ileri sürülen görüş ve düşünceler farklıdır. Kimine 

göre ağır işittiği için yaran sohbetlerine katılamamış, iç âleminin engin denizinden 

mana çıkarmakla meşgul olmuş, kimine göre tanıştığı her şairden, edebiyatçıdan ve 

katıldığı meclislerdeki bilgin ve ince duygulu kişilerden derlediği nükteleri müstesna 

zekâsının hokkasında ezip kendi kişiliğinin kaleminden rengârenk mısra ve beyitler 

hâlinde kelimelere, deyimlere yerleştirmiştir. Kimi, bir meslek edinecek kadar tahsili 

olmadığından bütün vaktini şiire ve edebiyata vakfedişine bağlamakta, kimi de çok 

yaşadığı için birçok şair ve edebiyatçı ile görüşüp onlardan bir şeyler öğrenişi ile 

açıklamaktadır. Hemen hemen herkes ondaki mana ve hayallerin, edebî sanat 

çeşitliliğinin başka herhangi bir şairde bulunmadığını iddia ederek, şiirdeki 

başarısının kendi yaradılışındaki fevkalade yetenekten ileri geldiğinde, yani zâtî 

olduğunda birleşmişlerdir.” değerlendirmesini yapmıştır (Çavuşoğlu, 1981: 67-68). 

Zâti, dönemin padişahları tarafından oldukça sevilmiş, onlara takdim ettiği 

kasidelerden aldığı ihsan ve caizelerle de müreffeh bir hayat sürmüştür.(Kurtoğlu 

1995: IX) Dönemin padişahlarından eski itibarını kaybeden şair kendisine Bayezid 

Camii yakınlarında bir dükkan kiralamıştır. Bu dükkanda pekçok şair arkadaşlarıyla 

toplanmış, edebi sohbetlerin merkezi haline gelmiştir. Bu devrin tanınan tanınmayan 

pekçok şair toplanıp Zâtî’nin şiirleri hakkında fikirler sorarmış. Bu şairler arasında 

Yahyâ Bey, Kara Fazlî, Hayâlî Bey, Bâkî Galatalı Kudsî gibi şairler de vardır 

(Çavuşoğlu, 1981: 68). 11 yıllık sıkıntılı hayat süren Zâtî 1546 yılında vefat etmiştir. 

Cenazesi Bâkî ve İbni Sina’nın bulunduğu mezarlığa götürülmüştür ( Kılıç, 1994: 

899: Şentürk vd. 2004: 266).  

Eserleri: divân, Şem ü Pervâne, Edirne Şehrengizi, Letâyîf ve Mektûp’tur 

(Çavuşoğlu, 1998: 646). 
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                                            Hayretî 

 

Asıl ismi Mehmet olan Hayretî,  Vardar Yenicesinde doğmuştur. Ünlü 

mevlevî Yusuf Sineçak’ın kardeşidir. İlk başlarda Gülşeni tarkatına bağlıyken, daha 

sonra Bektaşi tarikatine geçmiştir. Âşık Çelebiye göre Hayretî bir sipahi olarak 

yaşamına devam ettirmiştir.  Hayatının sonlarına doğru akıncı beylerinde geçimini 

sürdürmüştür. Yaşamının sonlarına doğru gözleri kör olmuş öyle vefat etmiştir.  

Çavuşoğlu ve Tanyeri’ye göre o, Anadolu’nun, daha sonra Rumeli’nin manevi 

fatihlerinin, gâziyân-ı rûmun, abdalân-ı rûmun etvârı olan bir şairdir. Hayretî’nin 

şiirlerindeki uslübu samimi ve sadedir, oldukça zengin bir kelime hazinesine sahiptir. 

Şiirlerinde deyimlerden, tasavvufi terimlerden faydalanmıştır. Divanı hacimli 

mürettep divanlardan birisidir. Çavuşoğlu ve Tulum divanını yayımlamıştır. Belgrad 

Şehrengizi ve Yeniceri Şehrengizi adında şehrengizleri vardır. Bu şehrengizleri 

Mehmed Çavuşoğlu yayımlamıştır (Dia, 1998: 61, 62).  

 

Hayretî’nin divanında bak ve gör redifli şiir sayısı 1 ‘dir. 

  

Edirneli Şevkî 

 

Asıl adı Yusuf’tur (Kutluk, 1978: 526, 537). Doğum yeri Edirne’dir (Yakar, 

2010: 2). Şiirlerinde Şevkî mahlasını kullanmıştır. Şevkî’ye ait şiir başlıklarında, 

Şevki-i Edrinevḭ, Şevki-i İstanbuli, Şevkḭ-i Selef, Şevkḭ-i Rûmḭ, Şevkḭ-i Kadḭm, 

Şevki Çelebi, Şevkḭ-i Atik gibi sıfatlar yer almıştır (Yakar, 2010: 1).  

“Edirneli Şevki’nin yetişmesinde maiyetinde bulunduğu yaşlı kadın çok 

büyük rol oynamıştır. Divan’daki Arapça ve Farsça şiirlerden anlaşıldığına göre 

Şevki iyi bir eğitim görmüş ve yeteneğinden dolayı muhtemelen kâtiplik mesleğini 

tercih etmiştir” (Çelik, 2016: 1). 

 Şevkî’nin doğum ve ölüm tarihi hakkında kaynaklarda net bir bilgi yoktur. 

“1538 yılında eserini telif eden Sehi Bey’in, Şevki hakkında “Allah rahmet eylesin” 

diye bahsetmesi şairin 1538’den önce veya o yıl vefat ettiği ihtimalini göstermesi 

açısından önemlidir”(Çelik, 2016: 3). 
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16.YÜZYILDA SEÇİLEN “BAK” VE “GÖR” REDİFLİ 30 GAZELİN ŞERHİ 
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3.1. “ŞERH” KAVRAMI 

 

Arapça bir kelime olup lügatta “açma, ayırma, açıklama” (Devellioğlu, 2012: 

1157) manalarına gelen şerh; “bir edebî eseri, bir risâleyi veya bir kitabı kelime 

kelime açıp izah ederek” (Doğan, 2009: 8) anlatmaya çalışmaktır. Kur’an ve 

hadisleri daha iyi idrak etme gayesiyle ortaya çıkan şerh, Kur’ân’da “Senin için 

genişletmedik mi bağrını” şeklinde geçmektedir (Yekbaş, 2008: 191). 

Mengi “Eski metinlerde örneklerinin sık görüldüğü derkenarlardan, yani asıl 

metinle birlikte, metnin sayfa kenarlarında yer alan şerhlerden: tek mısranın, beytin, 

cümlenin, bir şiirin mısra ve beyitlerinin metin içindeki şerhlerine; ya da müstakil 

kitap şerhlerine kadar birçok çeşidinin görüldüğü şerhler, divan edebiyatında önemli 

bir yer tutarlar. Hâşiye, hâmis, telhis, ta’likat, gibi çeşitlerinin de bulunduğu şerlerin 

genelde ortak yanları, mısrayı, beyti ibareyi, cümleyi ya da metni anlaşılır kılmak 

amacıyla açıklamayı esas almalarıdır” (Mengi, 1997: 76). diyerek divan şiirinde 

şerhin açıklama amacıyla yapıldığını söylemiştir. 

Divan şiirinde şerh yöntemi, geleneksel metotlar ile yapılmıştır.“Geleneksel 

şerhlerde genellikle şerh edilecek metin verilir, daha sonra şerhe geçilir. Bu yolda 

metindeki kelimelerin lügat manâlarının, gramer yapılarının vb. verilip sonra asıl 

kastedilen manâyı vermek; yukarıda belirttiğimiz özelliklere hiç değinmeden direk 

olarak açıklamaya geçmek gibi iki ayrı usul kullanılmıştır. Şârih, konunun daha iyi 

anlaşılması için açıklamaya hatıra, hikâye, kıssa ve kendi şiirlerinden ekleyebilir" 

(Erdoğan, 1997: 286). 

 

Amil Çelebioğlu metin şerhinde dikkat edilmesi hususları altı maddede toplamıştır. 

Bunlar:  

1. Kelimelerin sözlük anlamı, 

2. Kelimelerin terim anlamı, 

3. Beyitteki mecaz, kinaye ve tevriye gibi sanatların tespiti, 

4. Kelimelerin metinde tesadüfî olarak bulmayıp bir fonksiyonu olduğunu düşünmek 

ve yüklendiği görevi bulmaya çalışmak, 

5. Kelimeler arası bağlantı kurmak, 
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6. Çeşitli devir ve seviyedeki şairlerin aynı konuda yazılmış eserlerini karşılaştırmak 

(Yeniterzi, 1999: 59-60). 

 

Biz de 16 y.y’da seçilmiş “bak”ve “gör” redifli 30 gazeli klasik şerh metodu 

ile şerh etmeye çalıştık. Beyitlerde yabancı kökenli kelimeler ve terimler için küçük 

bir lügatçe oluşturup beyitleri günümüz nesrine aktardık. Bazı sözcükler için 

TDK’nın derleme ve tarama sözlüklerine baktık. Nesre aktarma esnasında elimizden 

geldiğince beyitlerde geçen kelimelere bağlı kalmaya çalıştık. 16. y.y’ divan şiirinde 

bak ve gör redifli gazellerin temelinde Kur’ân ve Hadisler olduğu için, seçtiğimiz 

gazelleri şerh ederken ayet ve hadislerden faydalandık. Gazellerimizi şerh etmeden 

önce klasik edebiyat şerhleri ve dîvân tahlilleri ile ilgili kaynak taraması yapıp 

ulaşabildiklerimizi okuyarak bilgi ve kültür birikimi edinmeye çalıştık. 
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3.2. 16.YÜZYILDA SEÇİLMİŞ “BAK” VE “GÖR” REDİFLİ 30 GAZELİN 

ŞERHİ 

 

3.2.1. Gazel 1. Adlî 

 

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 

 خوابٌغفلَدنٌاويانبٌزينتٌاشجارهٌباق

 قدرتٌحقهٌنظرٌقلٌرونقٌازهارهٌباق

 

Ḫâb-ı ġafletden uyanup zînet-i eşcâra baḳ 

Ḳudret-i Ḥaḳḳ’a naẓar ḳıl revnaḳ-ı ezhâra baḳ 

 

 

Lügatçe 

ezhar: çiçekler  

revnak: parlaklık, güzellik, tazelik, süs. 

eşcar: ağaçlar 

hâb: uyku, rü’yâ 

gaflet: gafillik, boş bulunma, dalgınlık, dikkatsizlik, ihtiyatsızlık 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

“Gaflet uykusundan uyanıp ağaçların süsüne bak! Hakk’ın kudretine bak, çiçeklerin 

güzelliğine, süsüne bak!”
2
 

Şerh 

                                                           
2
 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Âdem CEYHAN’ın www.hurisikgazetesi.com ‘da 

yayınladığı Sultan II. Bayezıd’ın Bir Bahar Şiiri’nden alınmıştır. E kaynak: 
https://www.hurisikgazetesi.com/yazarlar/adem-ceyhan/sultan-ii-b-yez-d-in-bir-bahar-siiri/116/  
E.T: 16.05.2018 
 

http://www.hurisikgazetesi.com/
https://www.hurisikgazetesi.com/yazarlar/adem-ceyhan/sultan-ii-b-yez-d-in-bir-bahar-siiri/116/
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  Beyitte şair, insana seslenerek gaflet uykusundan uyanıp tefekkürle tabiata, 

ağaçlara, çiçeklerin güzelliğine bakmasını, onlarda Allah’ın kudretini, nişanelerini, 

tecelli nurlarını görmesini istemektedir. 

Beyitte  “Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine!” (Rûm, 30/50) ayetine 

işaret edilmiştir. Tüm kâinattaki eserler, onların müessiri olan kâdir ve kudret sahibi 

Allah’a aittir. Kur’ân’ın ifadesiyle “Allah’ın rahmeti şüphesiz heryeri 

kuşatmıştır.”(A’râf, 7/156) Şair, insanın ağaçlara, çiçeklerin güzelliğine idrâk ve 

şuurla bakıp, onların ardındaki rahmet tecellilerini, Hakk’ın nişanelerini görmesini 

istemektedir. Şair, bu rahmet tecellilerini görebilmek, sırlara vâkıf olmak için gaflet 

uykusundan uyanmanın gerekliliğini dile getirmiştir. Gaflet kelime anlamı olarak; 

“gafillik, boş bulunma, dalgınlık” (Devellioğlu, 2012: 315) manalarına gelmektedir. 

Kur’ân’a baktığımızda gaflet kelimesi “birşeyden haberdar olmamak”(Nisâ 4/102; 

Yusûf 12/13; Kasas 28/15) manalarına geldiğini görmekteyiz (Akdemir, 2011: 14). 

Gaflet uykusuna dalan kul (gafîl), dünyanın sûfli ve geçiciliğini unutup Kur’ân’ın 

ifadesiyle “ayetlerden gafil olup” (A’râf, 7/205) dünyaya dalmış; ulvî ve ebedi olan 

ahireti unutmuş; Allah’ın ayetlerindeki ilahi mesajlardan kayıtsız kalıp ömür 

sermayesini ziyan etmiştir. Beyitte büyük bir dalgınlık olan gaflet uykuya 

benzetilmiş, teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. Divan şiirine bakıldığında da gaflet 

çoğunlukla uykuya teşbih edildiği görülmektedir (Uludağ, 1996: 24). 

Şair, bu beyitte muhatabına gaflet uykusundan uyanıp ağaçların süsüne 

bakmayı, onlardaki ilahi nakışları görmeyi, sonra çiçeklerin güzelliğine, tazeliğine 

bakmayı tavsiye ediyor. Gaflet, yani dalgınlık, Hak ve hakikatten habersizlik, uykuya 

benzetilmiştir. Nasıl uykudaki kimse kendisinden, çevresindeki şeylerden, olanlardan 

habersizse, gaflet içinde bulunan da öyledir.  

  Beyitte eşcar- ezhar sözcükleri arasında tenâsüp vardır.  
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 كوزڭٌآچٌكورينجهٌاحياٌاولدىٌامواتٌزمين

 حشراجسادهٌاومنكرايَدوڭىٌانكارهٌباق

 

Gözüñ aç gör nice iḥyâ oldı emvât-ı zemîn 

Ḥaşr-i ecsâda o münkir itdügi inkâra baḳ 

 

 

Lügatçe 

Ecsâd: vücutlar, tenler, gövdeler  

Emvât: ölüler  

İhyâ: diriltme, diriltilme, canlandırma 

Zemîn: yer, yeryüzü  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Gözünü aç, yerin ölüleri nasıl dirildi, gör! Cesetlerin diriltilmesinde o inkârcının 

ettiği inkâra bak!” 

Şerh 

İncelenen beyitte, Allah’ın ölüleri diriltme kudretinden bahsedilmiştir. “Yerin 

ölüleri” kâinattaki yere düşmüş, sararmış, kurumuş yapraklar, dallar, canlı nebatattır. 

Bahar mevsiminde kuruyan dalların tekrar dirilip yeşermesine; Allah’ın diriltmeye 

muktedir oluşuna telmihte bulunulmuştur. Beyitte Allah’ın Muhyî ve Mümît 

sıfatlarına değinilmiş, “Dirilten de öldüren de O’dur.”(Necm, 53/48) ayetine ve 

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. 

Şüphesiz o ölüleri de mutlaka diriltecektir” (Rûm, 30/50) ayetine işaret edilmiştir. 

Şair, “İnkârcının ettiği inkâra bak” diyerek, hakikati görmek istemeyen 

inkarcılara hayret etmektedir. İnkâr eden kişi hakikati görmez, ahirete, Allah’ın 

muhyî ve mümît oluşuna inanmaz reddeder, cehaletten kaynaklanan bir küfür hali 

içindedir. Bundan ötürü tabiattaki kurumuş dalların baharda yemyeşil olarak 

dirilmesi onda bir intibâh oluşturmaz, hakikati idrak etmez, şuursuz ve gafildir. 

Kur’ân’da onlar için: 

“Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. 

Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla 
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görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. 

Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.” (A’râf, 7/179) 

denilmiştir. Bu ibretlik hadiseleri gözleri göremez, gerçekleri idrak edemezler.  

Allah’ın kâinatı mükemmel bir şekilde yarattığını, kâinatın arkasındaki rahmet 

sırrını, varlıkları diriltme sanatını görmezler. “Sana bakıyorlar ama görmüyorlar” (el-

A‘râf, 7/198) inkârcıların vaziyeti budur, Allah’ın bâtınî ilimlerinden nasipleri 

yoktur.                        Beyitte “gözünü aç” “gör” “bak” ifadeleri eserden müessiri 

hatırlatmak, Allah’ın kudret sanatını görmek için tekrir edilmiştir. 

 

 

 سبزهٌپوشٌاولبٌقيامهٌطورديلرٌهرٌبرٌشجر

 قلديلرٌسجدهٌحضورٌقلبلهٌكهسارهٌباق

 

Sebz-pûş olup ḳıyâma ṭurdılar her bir şecer 

Ḳıldılar secde ḥużûr-ı ḳalb ile kühsâra baḳ 

 

Lügatçe 

Sebz: yeşil, yeşil renkli 

Pûş: örten, giyen, giyinmiş 

Kıyâm: kalkma, ayağa kalkma, ayakta durma  

Kühsâr: dağlık 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

“Her bir ağaç, yeşile bürünüp kıyama durdular. Gönül huzuruyla secde eden şu 

dağlığa bak!” 

 

Şerh 

Beyitte kâinattaki diğer canlı varlıkların da Allah’a ibadet halinde oluşunun 

tasviri yapılmıştır. Ağaç, kıyâm halinde olan bir insana; dağlık ise secde eden bir 

insana benzetilmiş, teşhis sanatı yapılmıştır. Kâinattaki varlıkların Allah’a ibadet 

halinde hamd ettiklerinin telmih sanatıyla bahsedilmiştir. Nitekim Kur’ân’da “Yedi 
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gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah'ı tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih 

etmeyen hiçbir varlık yoktur.”(İsrâ, 17/44) tüm mahlûkatın O’na hamd ve teşbih 

ettiğinden bahsedilmiştir. Ayette de ifade edildiği gibi “Fakat siz, onların tesbihlerini 

iyi anlamazsınız.” (İsrâ, 17/44) mahlûkatın ardındaki sırları, onların tesbihlerini fark 

edemiyoruz. Fark etmek için idrakle bakıp, mahlûkatın ardındaki sır perdelerini 

aralamak gafletten sıyrılıp bâsîr olmak gerekir. Bu yüzden divan şairleri Kur’ân 

ayetlerini kendilerine en temel kaynak edinmiş, insana gerçek manada “bak!” ve 

“gör!” ikazlarında bulunmuş, hakikati idrak etmelerini istemişlerdir. 

Dağların secde etmesi, ağaçların kıyâm şeklinde durması bize Ra’d sûresi 

13/15. ayeti hatırlatmıştır. “Göklerde ve yerde bulunan herşey ve bunların gölgeleri 

sabah akşam, isteseler de istemeseler de Allah’a secde ederler.” Nahl sûresi 48.ayete 

de baktığımızda; “Allah’ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri 

sağa ve sola dönmekte, Allah’a secde edip yere kapanmaktadır.”  

Âyetler bizlere varlıkların tesbihat, ibadet halinde olduklarını göstermektedir. 

Şair bu beyitte varlıkların ibadet halinde oluşunu hatırlatmış, telmihte bulunmuştur. 

 

Beyitte Ra’d, 13/15. ayetinin mealine işaret edilmiştir. Şair “bak” ikazında 

bulunmuş, etraftaki canlılara şuur ve idrakla bakılması gerektiği söylenmiştir. 

Kıyâm- secde sözcükleri arasında tenâsüp sanatı yapılmıştır.  

 

 

 منبرٌشاخٌاوزرهٌچقمشٌوعظٌايدرٌمرغٌچمن

 سلسبيلٌآياتنىٌتفسيرٌايدرٌانهارهٌباق

 

 

Minber-i şâḫ üzre çıkmış va‘ẓ ider murġ-ı çemen 

Selsebîl âyâtını tefsîr ider enhâra baḳ 

 

Lügatçe 

selsebîl: 1. tatlı ve hafif su. 2. Cennette bir çeşmenin adı. 

tefsîr: yorum. Kur’ân-ı Kerîm’in mânâ bakımından izahı. 

enhâr: ırmaklar, çaylar 

murg: kuş 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Bülbül, dal minberinin üzerine çıkmış, vaaz ediyor… Selsebil âyetlerini tefsir eden 

şu ırmaklara bak!” 

 

 

Şerh 

Dördüncü beyitte “anma ve anılma”(Devellioğlu, 2012: 1383) manalarına 

gelen “zikir” kavramı üzerinde durulmuştur. Kuşun, ırmağın kendi lisanlarınca 

Allah’ı tesbih ve zikir ettikleri anlatılmıştır. Bir önceki beyitte dağlığın secde halini, 

ağacın kıyamını izah ederken, incelenen beyitte de kuşun ve ırmağın Allah’ı 

zikrettiklerini dile getirmiş, “Kuşları ve tesbîh eden dağları da Dâvud’a boyun 

eğdirdik. (Bunları) Biz yapmaktayız.” (el-Enbiyâ, 21/79) ayetine işaret edilmiştir. 

Kur’ân’a baktığımızda zikirin tek insana mahsus olmadığı ifade edilmiştir. 

 Bülbül dal minberi üstüne çıkmış bir hocaya benzetilmiş, “selsebîl” ayetleri 

okuyan bir âlime benzetilmiş, teşhis sanatı yapılmıştır (Ceyhan, 2016: 1).  

 

 مشربڭٌآبٌروانٌكبىٌاكرٌصافٌايليب

 عاشقٌصادقٌكچرسڭٌكلبروٌديدارهٌباق

 

Meşrebüñ âb-ı revân gibi eger ṣâf eyleyüp 

Âşıḳ-ı sâdıḳ geçersüñ gel berü dîdâra baḳ 

 

 

Lügatçe 

Âb-ı revân: akarsu 

Dîdâr: yüz, çehre 

Meşreb: yaratılış, tabiat, mizaç 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“ Eğer huyunu, yaratılışını akıp giden akarsu gibi temizleyip sadık âşık geçinirsen, 

beri gel, (güzel) yüze bak.” 
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Şerh 

Yüz, çehre görme, görme, görüş manaları olan “dîdâr” tasavvufta Allah’ın 

tecellisi yerine kullanılır, sevgilinin güzelliğinin en önemli kısmını dîdâr oluşturur 

(Pala, 2010: 116). 

Güzel yüzü görmenin koşulu, yaratılışını yani huyunu temizlemekten 

geçmektedir. İnsan ahlakını temizlerse Allah’ın yarattığı varlıklardaki tecelli 

nurlarını görmeye, Allah’ın nişanelerinden nasiplenmeye başlar. Bunun için insanın 

içinin akarsu misali kendini temizlenmesi şarttır. Şair beyitte bu manevi temizlikten 

bahsetmiştir. 

Temizlik manevi anlamda günahlardan, pisliklerden arınmaktır. Ayette 

denildiği gibi; "Orada (Mescid-i Kuba'da) günahlardan ve pisliklerden temizlenmeyi 

seven adamlar vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever" (Tevbe, 9/108). Şair, 

sevgilinin yüzünü görmenin diğer koşulunu, sadık âşık olmaktan geçtiğini dile 

getirmiştir. 

“Âb-ı revân gibi eger sâf eyleyüp” akarsuya insana ait bir özellik verilmiş, teşhis 

sanatı yapılmıştır. 

 

 خارٌفكرىٌبلبلهٌكلدنٌقومزٌبوىٌوفا

 يوقٌحسابنهٌصاىٌاغيارىٌبروٌكلٌيزهٌباق

 

Ḫâr fikri bülbüle gülden ḳomaz bûy-ı vefâ 

Yoḳ ḥisâbına ṣay aġyârı berü gel yâra baḳ 

 

 

Lügatçe  

hâr: diken  

bûy: koku 

ağyâr: gayrılar, başkalar, yabancılar. 

 



37 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Diken fikri bülbülün gülden vefa kokusu almasına izin vermez (mani olur)  

Başkalarını, rakipleri hiçe say; buraya gel, sevgiliye bak.” 

 

Şerh 

Divan edebiyatında âşığın sevgiliye olan aşkını ifade etmek için gül ile bülbül 

mazmunu sıkça kullanılmıştır. “Çiçeklerin en makbûlü ve hoş kokulusu” (Kurnaz, 

2013: 97) olarak tasvir edilen gül; güzelliği, kokusu, rengi itibariyle sevgiliye teşbih 

edilir. Bülbül ise güle düşkünlüğü ile âşığa teşbih edilir. “ Diken düşüncesi, bülbülün 

gülden vefa kokusu almasına izin vermez”. Diyerek gül ü bülbül mesnevisine 

telmihte bulunulmuş, âşığın bu yolda önüne çıkan cefa ve acılara rağmen sevgiliye 

kavuşma yolundan vazgeçmediği dile getirilmiştir. Divan şiirinde rakip “diken 

şeklinde tasavvur”(Tolasa, 2001: 149) edilir. Diken nasıl bülbülü incitir güle olan 

aşkına müsaade etmezse, rakipte âşık ile sevgilinin kavuşmasını istemez engel 

olmaya çalışır. “Sen bu rakipleri hiçe say, buraya gel, dosta sevgiliye bak!” aşk 

yolunda söylenilen zorlukları, rakipleri, hiçe say; sevgiliden gayrısını görme yalnızca 

sevgiliye bak denilmiştir. 

Beyiti tasavvufi açıdan incelediğimizde, sevgili herşeye muktedir, hâlim olan 

Allah’tır. Allah’a kavuşmaya mani olan herşey ise mâsivâdır, ağyardır. Mâsiva 

sevgiliden vefa almana izin vermez, Allah’a kurb olmana müsaade etmez bu yüzden 

başkalarını hiçe say, kesretten vahdete doğru bir yolun yolcusu ol. Ve sevgiliye bak… 

Allah’tan başkasına muhabbet eylemek tıpkı diken misali sevgiliye 

kavuşmaya mani olur. Nitekim Kur’ân’da “İnsanlardan kimi de Allah'tan başka 

şeyleri O'na eş tutuyorlar da onları, Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin 

Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün 

kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli 

bulunduğunu keşke anlasalardı (Bakara, 2/165).  Allah’tan gayrısını sevmenin ebedi 

yalnızlık olduğu dile getirilmiştir. 

Beyitte Bakara sûresi, 2/165. âyete işaret edildiğini söylemek mümkündür.  
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 يارنٌآندهٌقالميمٌديرسڭٌفغانٌوٌزارده

وٌزارهٌباقٌفغانٌعدلياٌبوندهٌاشَدوگڭ  

 

 

Yarın añda ḳalmayam dirseñ fiġān ü zârda 

‘Adliyâ bunda işitdügün fiġān ü zâra baḳ 

 

 

Lügatçe 

Figân: Izdırap ile bağırıp çağırma, inleme. 

Zâr: ağlayan, inleyen 

 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey Adlî, yarın orada (ahirette) feryad edip ağlayıp inlememeyim dersen, burada 

duyduğun feryat ve inlemelere bak!” 

 

 

Şerh  

Şair eğer ahirette feryat edip inlemek istemiyorsan, buradaki feryat ve 

inlemeleri duymak gerektiğini dile getirmiştir. İnsanın bu feryatları duyabilmesi için, 

gaflet perdesinden arınıp; dünyadaki Hakk’ın tecellilerine bakıp, esere bakıp 

müessiri hatırlaması gerekir. Kâinattaki canlıların zikir ve tesbihlerini can gözüyle 

gör, O’ndan uzak kalmanın verdiği üzüntüyle oluşan iniltileri idrâk et ve işit. Çünkü 

“kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır”(İsrâ, 

17/72). 

Şair, insanın kâinattaki Hakk’tan ayrılış sebebiyle oluşan iniltileri 

dinlemesini, O’nun nakş eylediği kudret eserlerini görmek gerektiğini dile 

getirmiştir. İnsan dünyaya geliş sebebini unutmamalı, gaflet perdesinden sıyrılıp, 

kâinattaki eserlere bakıp, onun müessirini hatırlamalı, Allah’tan alıkoyan tüm 
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mâsîvâdan uzaklaşmalı. Ayette denildiği gibi, “Allah’ın sana verdiği servet ile ahiret 

yurdunu ara dünyadan da nasibini unutma” (Kasas, 28/27). Dünya kervanında 

gideceğimiz ebedi yurdumuza hazırlık yapmalıyız. Çünkü “Bu dünya hayatı sadece 

bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur” 

(Ankebut, 29/64). 

Şair kendi ismini başkasına hitap eder gibi söylemiş, tecrid sanatı yapılmıştır. 

 

3.2.2. GAZEL 2.  ŞEVKÎ 

                              

                   Mefûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün 

 

 أىٌدلٌاوٌلبٌقَندهٌروحٌبوسَانىٌكور

 مىٌمجلسندهٌبرڭٌكلٌوٌارغوانىٌكور

 

Ey dil o leb ḳatında ruḫ- ı bûstânı gör 

Mey meclisinde berg-i gül ü erġûvânı gör 

 

 

Lügatçe 

bûstân: Çiçek ve gül kokularının çok olduğu yer, bahçe. 

berg: yaprak 

ergûvân: Güzel ve parlak kızıl renkli bir çiçek. (Garbda ercuvan denilir.) 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ey gönül o dudak katında çiçek bahçesi yanakları gör. İçki meclisindeki gül yapraklı 

erguvanı gör.  

 

Şerh 

Divan şiirinde sıkça bahsi geçen yanak mazmunu sevgilinin güzellik 

unsurlarından birisidir. Sevgilinin yanağı; rengi, kokusu, şekli, kırmızı oluşu 

itibariyle âşıklar için sevgilinin yüzünde dikkatleri üzerine çeken güzellik 

unsurlarının en başında gelir. “Yanak, yüzün güzelliğini meydana getiren unsurlar 
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içinde en geniş yeri kaplar. Parlak, ayva tüylü, sade, renkli olarak tasavvur edilir" 

(Doğan, 2007: 8).  Beyitte sevgilinin yanakları tasvir edilmiştir. Yanaklar rengi ve 

kokusu itibariyle gül bahçelerine benzetilmiş teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır.  

Burada gönüle seslenilerek nidâ sanatı; dudak katı diyerek dudağı yanağa uzana bir 

basamak olarak tasvir edilmiş teşbih -i beliğ sanatı yapılmıştır.  

 

İçki meclisinde gül yapraklı çiçekten kastı sevgili olmalıdır. Berg-i gül ü 

ergûvân: erguvan rengi itibariyle kırmızı, pembe tonlarındandır. Gül yapraklarıyla 

içki meclisinde bulunan erguvan adeta sevgiliye teşbih edilmiştir. Erguvan ise 

beyitlerde dudak ve şarabla birlikte geçmekte ve böylece rengi ile mevzubahs edilmiş 

olmaktadır (Tolasa, 2001: 515).  Berg-i gül,  bustân, ergûvân sözcükleri arasında 

tenâsüp vardır. “Ey” diye hitap edilerek nidâ ve aks i müfret sanatı yapılmıştır. 

 

سرومىٌديوفاشقعدهِِكوزمدنٌآغَّلرام   

 كندوٌكوزنهٌكيشىٌانانمزٌزمانىٌكور

 

Gözümden aġlaram ḳ'ide sırrumı deyu fâş 

Kendü gözine kişi inanmaz zamânı gör 

 

Lügatçe 

 

fâş: Meydana çıkmış. Yayılmış. 

Anlaşılmış olan. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

Sırrımı açıklar(yayar) diye gözümden ağlarım; kişi kendi gözüne inanmaz o devri 

gör. 

 

Şerh 

Aşk âşığın kalbinde bir sırdır. Eğer bu sır anlaşılırsa âşık hebâ olur. Âşık 

aşkının anlaşılmaması için gönlündeki sızı ve ağlamaları gizler; gönlü dağlanmış, 

kan revan içinde olmuş olsa da yalnızca gözünden ağlar, derdini kimseye anlatmaz. 
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Çünkü sır açığa çıkarsa gönlündeki murada kavuşamayacağını bilir.  

 

Mevlana:  

 

 Âşığın hastalığı bütün hastalıklardan ayrıdır 

Aşk¸ Huda sırlarının usturlabıdır 

 

  Aşkı “Huda Sırların usturlabı” olarak tanımlamıştır. Beyite tasavvufî açıdan 

baktığımızda sûfi, ilm- i ledün ilminden nasiplenmesi için Allah’tan gelen nişaneleri 

sır gibi saklaması gerekir. Batın olan bu ilimin yalnızca mümîn ve velilerin 

anlayabildiği söylenir. “Mutasavvıflara göre naslardaki gizli mânaları, ibadetlerin 

mânevî ve ahlâkî özünü, varlık ve olayların arkasındaki sırları açıklığa kavuşturan 

bâtın ilmi gizlidir ve onu halka açıklamak câiz değildir” (Tdv i.a, 1992: 188-189). 

Ebû Hüreyre sır tutmanın mühimmatı hakkında: “Hz. Peygamber’den iki ilim 

öğrendim; birini yaydım, öbürünü saklı tuttum, onu da yaysaydım başımı keserlerdi” 

dediği rivayet edilir (Buhârî, “İlim” 42). Mutasavvıf bundan ötürü bu aşk sırlarını da 

saklamak zorundadır.  

Beyitte “kendi gözüne inanmaz o devri gör” ifadesi, gözyaşlarının çok 

olmasıyla şaşkınlık ve hayret içinde olmasını ifade etmek için kullanılmış, mübalağa 

sanatı yapılmıştır.  

 

 شوقٌروحڭلهٌهركيجهٌيانوبٌبنومٌكبى

 شمعڭٌنهٌجهٌتوترٌدپهٌسندنٌدخانىٌكور

 

Şevḳ-i ruḫuñla her gece yanup benüm gibi 

Şem'uñ nece tüter depesinden duhânı gör 

 

Lügatçe 

Rûh: Yanak, yüz, çehre 

duhân: Duman. Tütün. Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinin adı. 

şem: mum 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Yanağının şevkiyle her gece benim gibi yanıp, mum nasıl tüter, tepesindeki dumanı 

gör. 

Şerh 

“Divan şiirinde mum, çok zaman yanması ve ışık kaynağı olması ile işlenir, 

sık sık pervâne ile birlikte anılır”(Pala, 2004: 427).  Âşık sevgilinin yanağı uğruna 

yanıp tutuşmaktadır. Mum'un yanarken erimesi ve damlalar halinde dökülmesi olayı 

da; sevgilinin yanağı için feryad eden aşıkın ağlaması olarak değerlendirilir(Tolasa, 

2001: 288). Mumun eriyişi âşığın sevgilinin yanağı için ağlayışına teşbih edilmiştir. 

“Ayrıca yanak o derece değişik bir ateşe ve bu arada parıltıya sahiptir ki şair 

buna dair olan iştiyakını ifade ederken yanmak tehlikesiyle karşılaşır” (Tolasa, 2001: 

227). 

Yanağının güzelliği, parıltısı ile âşık pervâne misali yanıp tutuşur mum nasıl 

tüterse öyle tüter, tepesinden duman çıkar. “Âşığın ahının ateş olmasında yine onun 

telkinliği, yani yerini bulması inanışı temeli teşkil eder” (Tolosa, 2001: 383).  

 Beyitte âşığın sevgiliye olan aşkını mübalağalı bir şekilde anlatılmış, şem- duhân 

sözcükleri arasında tenâsüp sanatı yapılmıştır.  

 

 

 باغٌجنانٌكهٌحسنٌايلهٌآنىٌجهانٌاوكر

 باقٌروىٌدلكشاىٌنڭارڭهٌآنىٌكور

 

 

Bâġ-ı cinân ki ḥüsn -ile anı cihân öger 

Baḳ rûy-ı dil – güşâ-yı nigârına anı gör 

 

 

Lügatçe 

cinân: cennetler 

cihân: Dünya, kâinat, âlem. 

dil-güşâ: gönül açan, gönüle ferahlık veren.  

nigâr: 1.resim. 2. (resim gibi güzel) sevgili. 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

(Öyle bir) cennet bağı ki güzelliğiyle onu cihan över; o gönül açıcı güzelin yanağını 

gör. 

 

Şerh 

Sevgilinin güzelliği, âşık için büyük bir önem arz etmektedir. Sevgilinin 

güzelliği cennet bağına benzetilmiş, teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. “Yüz dendiği 

zaman önce yanak akla gelir”(Tolasa, 2001: 218). Sevgilinin yanaklarının gönül alıcı 

güzelliği tasvir edilmiştir. Sevgilinin yanakları rengi itibariyle parlaktır aya benzer. 

Kokusu, rengi, güzelliği itibariyle “gönül açıcı”dır. Âşığın yaralanmış gönlüne bir 

nebze de olsa ferahlık verir. Güzelliğiyle cihanın sevgiliyi övmesi ifadesinde 

mübalağa sanatı yapılmıştır. 

 

 

رٌايَمدىٌمژكتندنٌكچوبٌجكردهٌقرا  

 عالمٌايچندهٌنهٌچهٌاولورٌْل مگا گی كور

 

Tenden geçüp cigerde ḳarâr etmedi müjen 

‘Âlem içinde nece olur lâ mekânı gör 

 

Lügatçe  

müje: kirpik 

Âlem: 1.Bütün cihan. 2. Kâinat. Dünya. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Kirpiğin tenden geçip ciğerde durmadı. Âlem içinde nasıl olur o mekansızı gör... 

 

Şerh  

 Kirpiklerin okla olan şekil benzerliği âşikardır (Tolosa, 2001: 205). Beyitte 

de sevgilinin kirpiği, oka benzetilmiştir. Ok şekil itibariyle ve âşığı incitip yaralaması 

itibariyle sevgilinin kirpiklerine benzetilmiş; istiare sanatı yapılmıştır. Bu okun sapı 

demirden, yapılı vurduğunda âşığın kanlarını döken bir oktur. Yeri sabit değildir 

tenden ciğerlerini delmiş ve sabit kalmamıştır. Mekansızdan kasıt sevgilinin 
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kirpikleridir. İstiare sanatı yapılmıştır. Âşığın sine ve gönlünü delip geçen durduğu 

yerde sabit kalmayan adeta bir seyyar olan kirpik “mekânsız” olarak 

nitelendirilmiştir. 

 

 

 باقٌكلٌكبىٌيناغنهٌجانٌروضهٌكاهڭٌآڭ

ىٌاياغنهٌسروٌروانىٌكورآقٌصوٌكب  

 

Baḳ gül gibi yanaġına cân ravżagâhıñ añ 

Aḳ ṣu gibi ayaġına serv-i revânı gör 

 

 

Lügatçe 

revân: Giden, akıcı. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

(O sevgilinin) Gül gibi yanağına bak can ravzasını an. Ak (temiz) su gibi giden o 

serviyi gör. 

 

 

Şerh 

Çiçek deyince en çok akla gül gelir. Rengi, kokusu ve biçimiyle çiçek 

bahçelerinin en gözdesidir. Sevgilinin yüzünde de en belirgin hatlardan birisi de 

yanaktır. “Yüz deyince akla en çok yanak hatıra gelir” (Tolasa, 2001: 218). Yüz 

birçok güzellik unsurlarını barındıran umumi bir yerdir, ve yanak yüzün en geniş 

kısmını kaplar. “Bu durum muvacehesinde yanağa yüz unsurunun daha belirli veya 

özel bir yeri veya ismi olarak da bakabiliriz” (Tolasa, 2001: 218). 

Yanağın güle benzetilme sebebi narinliği, renginden dolayıdır.  

 

“Nasıl gül aleminin güzelliğini süsleyen unsurlardan birisi ise sevgilinin 

hüsn-i ruhu da öyledir .Yani yanak, bir süs teşkil etmesi bakımından güle benzetilir. 

Fakat hiç bir zaman güzellik bakımından gül yanak'a yaklaşamaz veya erişemez” 

(Tolasa, 2001: 219). 
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“Ey âşık o sevgilinin gül yanağına bak can bahçelerini an.”  Âşık için 

sevgilinin gül yanakları can bahş eden bahçeler gibidir. Bitkin, halsiz düşmüş âşığa; 

can; renk katan sevgilinin yanaklarıdır. Âşık sevgilinin bulunduğu yeri ravza, bostan, 

gülbahçesi olarak tasvir eder. “Can ravzası”, can bir ravzaya benzetilmiş, teşbih-i 

beliğ sanatı yapılmıştır. Ak su gibi giden serviden kasıt; sevgilidir. İstiare sanatı 

yapılmıştır. 

  

 بزمومدهٌنىٌفغانينىٌآرتوردىٌدهٌدڭٌآه

 ناىٌايلهٌهمدمٌايلهٌبنىٌوٌفغانىٌكور

 

Bezmümde ney figânını arturdı dedün âh 

Nây -ile hem-dem eyle beni vü figânı gör 

 

Lügatçe  

Figân: Ağlayıp sızlama, bağırıp çağırma. 

  

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

Meclisimde neyin ağlayıp sızlamalarını, ah arttırdı dedin; ney ile her zaman beni ve 

feryadımı gör. 

 

Şerh  

 “Kamıştan yapılan düdük” (Devellioğlu, 2012: 950) manasına gelen ney, 

mevlevî törenlerinde kullanılan dört çalgı aletinden (rebap, halile, kudüm) birisidir. 

Gölpınarlı ney hakkında şu bilgiyi aktarmıştır. “Mevlânâ, oğlu ve torunu zamanında 

mutriplerin ana sazı rebaptı. Daha sonraki dönemlerde ney, mevlevî müziğiyle 

beraber anılmaya başlamıştır" (Gölpınarlı, 2006: 45). 

 "Sözlüklerde kamış anlamına gelen Farsça nây kelimesinin muhaffef şekli 

olan ney, terim olarak klâsik Türk mûsikîsinin en meşhur üflemeli çalgısıdır. Batıda 

Türk flütü olarak da bilinen bu enstrüman, gerek yapılış şekli gerekse çıkardığı ses 

ile klâsik Türk şiirinde çokça kullanılmıştır" (Öztuna, 2000: 298). 

Tasavvufî olarak neyin hikâyesine bakacak olursak: Ney, kendi vatanı 

kamışlık, sazlık bir bölgede yaşamaktadır. Onu oradan ayırıp, keserler. Pişmesi ve 

olgunlaşması için gübre yığınının içine koyarlar. Türlü çile ve eziyetlere maruz kalır. 
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Bu eziyetlere sabır gösterir. Nihayetinde içi boş, rengi sarı haline gelir. Bulunduğu 

yerden çıkartılıp, üzerine delikler oluştururlar. Ona ağızla üfledikleri zaman 

gönlünden ah ve inleme sesleri çıkartır. Bu ah ve inlemelerinin sebebi kamışlıktan 

ayrılmasından kaynaklanır. İçi yandıkça daha da çok inlemeye başlar. Bu bakımdan 

ney ah ve figanlarla inleyen âşığın gönlüne benzer (Erkul, 2000: 225). 

Mevlana neyin ayrılık acısını şöyle anlatmıştır: 

"Dinle ney (insan-ı kâmil)den hikâye etmekte 

 Ayrılıklardan şikâyet etmekde" (Mevlânâ, 2007: 43). 

 

Ney, nasıl ana vatanı neyistândan (kamışlıktan) ayrılıp çile ve imtihanlara 

maruz kalmışsa, biz de ana vatanımızdan ayrılıp; imtihan dünyasına gelip çeşitli acı 

ve çilelere maruz kalmışızdır. “Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir 

nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık. (İnsan, 

76/2) ayetinde ifade edildiği gibi imtihan edilmek için dünyaya geldik. 

Sonunda çile ve imtihanlar bitecek, ana vatanımıza döneceğiz. “Biz, Allah’a aidiz. 

Zaten, ona döneceğiz.” (Bakara, 2/156) ayetiyle de sabitlenmiştir. 

Âşığın Allah’tan ayrı kalmasından dolayı oluşan figan ve inlemeleri neyin çıkarttığı 

sese teşbih edilir. Ney bu yönüyle aşığın yakarışlı vaziyetini anlatır. Beyitte “ney”in 

ayrılık hikâyesine telmihte bulunulmuştur. Ney inlemeleriyle bir insana benzetilmiş, 

teşhis sanatı yapılmıştır.  Âşığın feryat ve inlemelerini mübalağa sanatıyla 

anlatılmıştır.  

 

 تيروڭٌكهٌسروٌسيمٌبدنٌبرٌپرىٌدرور

  جانيلهٌنهٌجهٌباغرڭهٌبصارٌكمانىٌكور

 

Tîrüñ ki serv-i sîm -beden bir perî-durur 

Cânıyle nece baġrıña baṣar kemânı gör 

 

Lügatçe 

Tîr: ok  

Sîm: gümüş 

Keman: Yay. Kavis.Yayı andırır her şey. Keman. 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı  

Okun ki gümüşten servi bedeninde bir peri (gibi) durur; canıyla nasıl bağrına basar, o 

yayı gör. 

 

Şerh  

“Divân şiirinde en çok adından söz edilen ağaç selvidir. Sevgilinin boyu için 

hem benzeyen hem benzetilendir”(Pala, 2010: 400). Sevgilinin bedeni uzun ve ince 

oluşundan sırma, selviye benzetilmiş, teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. Bu 

benzetmeyle birlikte mübalağa ve hüsn-i ta’lîl sanatı yapılmıştır.  

Divan şiirinde ok yaralamak, delmek, öldürmek, manalarına gelen bu teşbih 

sevgilinin kirpiklerine, bakışına teşbih edilir. Okun hedefi aşığın gönlü ve sinesidir.  

“Keman veya yay, kaş’ın en çok benzetildiği unsurların başında gelir. Keman 

bir harp aletidir. Ok atar ve bu haliyle öldürücüdür”(Tolosa, 2001: 184).  

Kemân (yay), sevgilinin kaşına en çok benzetilen unsurlar arasındadır. Kaş 

şekil itibariyle yaya benzer. “Âşığın belinin bükülmesinin de bazı beyitlerde 

sevgilinin yay kaşına benzemekten dolayı olduğu söylenir” (Tolasa, 2001: 184). 

Keman da ok gibi âşık için öldürücü darbelerden birisidir. Âşığın sinesi, gönlünü 

hedef alır. Sevgili bakış attığı an âşık için bir helak olur.  

“Kemân”dan kasıt kaştır, “ok” ise kirpiklerdir istiare sanatı yapılmıştır. Bu 

benzetmeler mübalağa sanatı ile anlatılmıştır.  

 

 

 شوقىٌاولهٌكهٌنالهٌڭىٌكوشٌايليهٌنڭار

نىٌكورْلدوْلبٌكبىٌگلشنٌكوينٌدو  

 

Şevḳî ola ki nâleñi gûş eyleye nigâr 

Dolâb gibi gülşen -i kûyın dolanı gör 

 

 

Lügatçe 

nâlen: İnleyen, sızlayan, figân eden. 

gûş: kulak  

kûy: Karye, mahalle, sokak 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ey Şevki ola ki o sevgili inleyişlerimi dinlerse; dolap gibi gül bahçelerinin 

sokaklarında dolanıver. 

Şerh 

“Mahalle, köy, yurt” (Pala, 2010: 280) manalarına gelen kûy, sevgilinin 

bulunduğu yer olması bakımından divan şiirinde umumî bir yere sahiptir. Âşık için 

sevgilinin sokağı, mahallesi oldukça önemlidir. Âşık sevgilinin sokağından hiç 

ayrılmamak ister, bunun için her yola başvurur. Saba yeline sevgiliyi sorar, ondan 

haber almaya çalışır onun sokağında bir dilenci olmak sultanlıktan yeğdir (Pala, 

2010: 280).  Âşık burada beklerken gözyaşları ve inlemeleri de âşığa yoldaşlık eder. 

Eğer ola ki o sevgili bu inleyişleri dinlerse dolap gibi gül bahçesinin sokaklarında 

dolanıver. Sevgili, belki bu inleyişleri duyarsa ona rahmet eder diye umut eder.  

Sevgilinin sokakları sevgili var diye gül bahçesi olmuştur hüsn-i talil sanatı 

yapılmıştır. “Dolanı ver” hem sevgilinin sokaklarında dolanmak, hem de bu aşktan 

karmakarışık hale gelmek anlamlarıyla tevriyelidir. Şair kendisine başkasına hitap 

eder gibi “ey Şevkî” demiş, nidâ ve tecrid sanatı yapılmıştır. 

3.2.3 GAZEL 3. HAYRETÎ 

 

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün  

 

 هرٌضعيفهٌخورٌباقمهٌمردٌايسڭٌمردانهٌباق

 برٌقارنجهٌيىٌدلٌآورٌكورٌدلٌآشرانهٌباق

 

Her ża'îfe ḫôr baḳma merd isen merdâne baḳ 

Bir ḳarıncayı dilâver gör dilâ şîrâne baḳ 

 

 

Lügatçe 

za'îf: güçsüz, kuvvetsiz  

dilâver: 1.Gönül alıcı 2.yiğit, cesaretli yürekli 

şîrâne: Aslanca, gazanferâne merdâne: mertçesine  

dilâ: Ey gönül 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

Her zayıf, güçsüz birine hor gözle bakma; eğer mertsen yüreklice bak. Ey 

gönül bir karıncayı bile cesaretli gör ona aslanca bakış at. 

 

 

Şerh 

Beyitte bir karıncaya bile hor bakmamak gerektiği, alçak gönüllü, mütevâzi 

olmak gerektiğine değinilmiştir. Bir küçük karıncayı da kuvvetli aslanı da yaratan 

Allah'tır. Allah kimini küçük bir sûrette kimini ise büyük bir sûrette yaratmıştır ve 

mahlukâtların birbirinden üstünlüğü yoktur. Üstün olan her türlü noksandan mükellef 

olan yalnızca Allah’tır. 

Beyiti incelediğimizde “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!” (İsrâ, 17/37) 

ayetinin mealine işaret edildiğini görmekteyiz. 

  

Kur’an-ı Kerîm'de alçak gönüllü olunması gerektiğini belirten diğer ayetlerin 

meallerine de işaret edildiğini söylemek mümkündür. Ayetlerde özellikle üstünde 

durulan konu kibirden uzaklaşmak, mütevâzi olmaktır. 

  “Ey gönül bir karıncayı bile yürekli gör aslanca ona bak.”mısrasında 

karıncayı küçük görüp onu hafife alma; onu yürekli gör ve ona aslan edasınca bak 

demektedir. 

O karınca Allah nazarında bizden üstün de olabilir… Hôr-merd sözcükleri arasında 

tezad vardır. Za’if-karınca; merdâne-şîrane sözcükleri arasında leff ü neşr sanatı 

yapılmıştır.   

“Ey” hitabında bulunarak nidâ ve aks ı müfret sanatı yapılmıştır.  

 

 

 كوزڭٌاوسَندهٌقاشوڭٌوارٌديمهٌهرٌكيزٌكمسهٌيه

لندرٌمشربٌاولٌهرٌشخصهٌدرويشانهٌباقكلٌق  

 

Gözüñ üstinde ḳaşuñ var dime hergiz kimseye 

Gel ḳalender -meşreb ol her şaḫsa dervîşâne baḳ 
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Lügatçe 

hergiz: Aslâ, kat'iyyen. Hiçbir suretle 

kalender: Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. 

dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. 

dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof 

meşreb:1. içecek, yer 2.yaradılış, tabîat, mîzâç; huy, ahlâk. 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Asla kimseye gözünde kaşın var deme. Gel, kalender sahibi olup her kişiye dervişçe 

bak. 

 

Şerh 

Şair, kimseye hor gözle bakmamak gerektiğini; kimin âlim, velî, sâlih kul 

olduğu bilinmediğini, bu yüzden her kişiye “dervişçe” bakılması gerektiğini dile 

getirmiştir. İnsanları suretleriyle dış halleriyle hor göremeyiz. Kur’ân-ı Kerim'de: 

“İyilik işleyenler, küçük kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin davranışlardan 

uzak dururlar. Şüphesiz senin Rabbin, bağışlayıcılığı geniş olandır. O sizi gerek ilk 

başta topraktan yaratırken ve gerekse annelerinizin karınlarında cenin 

aşamasındayken (ne olduğunuzu) çok iyi bilendir. Öyleyse kendinizi (beğenip) 

temize çıkarmayın! Çünkü o kimin kötülüklerden sakındığını herkesten iyi bilendir.” 

(Necm, 53/32) denilmiştir. Şair, insanın dünya kervanından elini eteğini çekmiş bir 

kalender misali olup; insanları da hor görmeyip onlara bir derviş gözüyle bakılması 

gerektiğini dile getirmiştir. 

Dervişâne, kalender sözcükleri birbirleriyle alakalıdır; tenâsüp sanatı vardır. 

 

 

 عشقٌدلبرلهٌنهٌدورهيچٌصورمهٌاحوالومٌبنوم

 شمعىٌكورٌپروانهٌنوڭٌحالنهٌيانهٌيانهٌباق

 

‘Işk-ı dilberle nedür hîç sorma aḥvâlüm benüm  

Şem’i gör pervânenüñ hâline yana yana baḳ 

 

Lügatçe 

pervâne: geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. 

şem: mum  
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

O dilberin (sevgilinin) aşkıyla (aşkı yüzünden) oluşan vaziyetlerimi hiç sorma. 

Mumu gör, pervanenin haline yana yana bak. 

 

 

Şerh  

Divan edebiyatında âşığı temsil eden en güzel motiflerden birisi pervâne’dir. 

Pervâne geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek’tir. (Devellioğlu, 2012: 1001) 

Mum ışığının çevresinde döner durur; mumun çevresinde dönerken mumun alevine 

kapılıp yok olur... Divan edebiyatında pervâne aşığın sembolüdür. Âşık sevgilinin 

aşkından, elem çekmiştir halden hale düşmüştür. Mumun etrafında dönen pervane 

gibi yanarak can verir. Şem ise; arapça bir kelime olup mum, balmumu, aydınlanmak 

için yakılan herşey, çerağ, kandil manalarına gelir. Şem’ kelimesi şu tamlamalar ile 

de “ay” anlamında kullanılır: şem‘-i âsmân, şem‘-i âsmânî, şem‘-i felekî, şem‘-i 

kâfûrî, şem‘-i şeb-efrûz, şem‘-i âlem tamlamalarıyla kullanılır. Divan edebiyatında 

şemin sembolü sevgilidir. Işık(şem’,çerağ) olarak sevgilinin yüzü veya yanağı vardır. 

Bazen de sevgilinin güzelliği şem olur. (Tolasa, 2001: 316) Pervâneden kasıt âşıktır; 

şem ise sevgilidir. İstiare sanatı yapılmıştır. Âşık pervane misali sevgilinin etrafında 

dolanır durur; sonra da bu aşkın aleviyle kendisini yakar. Işk-pervâne, dilber-pervâne 

sözcükleri arasında tenasüp sanatı yapılmıştır.  

 

 كوزلرومچونٌغيرلرٌديرٌايمشٌمدت

  ديدهءكريانمهٌاوْلنٌقورىٌبهَانهٌباق

 

Gözlerümçün ġayrılar gözler dir imiş müdde'l (t) 

dîde-i giryânuma olan ḳurı bühtâna baḳ 

 

Lügatçe 

bühtân: iftira. Birisine yalandan bir şey isnad etme. Birisini suçlu gösterme. 

Dalgınlık. 

Medhûş ve mütehayyir olma. 

Giryân: ağlayan, gözyaşı döken 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Gözlerim için (sevgiliden) başkasını gözler demiş, ağlayan gözüme olan kuru iftiraya 

bak. 

 

 

Şerh  

Beyitte âşığın gözleri sevgiliden başkasını gözler, diye bir kuru iftira atıldığı 

ifade edilmiştir. Bu hadiseye iftira denilmesindaki sebep, “gözyaşının aktığı, tek yer 

sevgilinin kapısı, sevgilinin yolu olmasındandır”(Tolasa, 2001: 364). Âşık bu kuru 

iftiraya karşılık gözden akan yaşlara bak! Diye ikaz etmiştir. Nitekim bu kuru 

iftiraları bertaraf edecek aşığın tek şahidi gözünden akan yaşlardır. Gözyaşı, aşığın 

sinesinde ve derinliğinde gizlenmiş aşk, iştiyak ve ızdırabın bizzat en büyük 

tanığıdır. Gözyaşı yalnızca âşığın şahidi değil âşığın gönlündeki sırların da 

meskenidir. “Âşık gerek sevgiliye, gerekse çevreye, hal ve durumunu kendisi 

anlatmasa bile gözyaşları her şeyi olduğu gibi ifşa etmektedir.” (Tolasa, 2001: 369) 

Beyitte “gözler” kelimesi hem mecaz hem gerçek anlamıyla kullanılmış, kinaye 

sanatı yapılmıştır.  

 

 پيرٌوٌمرشدٌديونااهلهٌاويماٌحيرتى

سَرنٌاوغَّلنهٌباقآنهٌرحمندهٌوْليتٌكو  

 

Pir ü mürşid diyü her nâ-ehle uyma Ḥayretî 

Ana raḥminde velâyet gösteren oġlana baḳ 

 

Lügatçe 

velâyet: Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik.  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 Ey Hayreti pir ve mürşid diyerek her ehli olmayana uyma; ana rahminde dervişlik 

gösterene bak. 
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Şerh  

 

           Beyitte tasavvuf yollarından biri olan tarikatın unsurlarından bahsedilmiştir. 

“İrşadeden, doğru yolu gösteren, kılavuz”(Devellioğlu, 2010: 860) manalarına gelen 

mürşid, “müridlerine yol gösteren tarikat pîri”(Pala, 2010: 342)’dir. Mürşid doğru 

yolu gösteren kişidir. Allah, bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: "(Ey 

Peygamber!) Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın (kudret ve 

yardım) eli, o biat edenlerin (vefa ve sadakat) elleri üstündedir."(Fetih, 48/10) 

Tasavvuf yoluna giren mürid, bir mürşidin gösterdiği yoldan ilerlemelidir.  

Fakat Cebecioğlu’nun Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğünde dediği gibi “Her 

mürşid kâmil ehli olmayabilir.” Manevi anlamda olgunluğa erişememiş, ihlas sahibi 

olmayan, henüz ham olan mürşidler de olabilir. Şair bu yüzden “pir ve mürşid 

diyerek her ehli olmayana uyma” ikazında bulunmuştur. Mürşit ve pir kisveti altında 

münafık insanlar da bu makamlara gelmiş, bu makamları dünya menfaati ve kibir 

uğruna kullanıyor olabilir.  

“Ana rahminde dervişlik gösteren oğlana bak.” Bu dizede şairin bahsettiği kişi 

Bayezid Bistâmi Hazretleri’dir. Bayezıd Bistâmî’nin annesi  

"Hamileyken ne zaman şüpheli taam yedi isem Bayezıd karnım içinde ayağı ile beni 

teperdi: Lokmayı ağzımdan çıkarmadıkça tepmeyi devam ettirdi"…(Attar/Tezkiretü’l 

Evliyâ)demiştir. Henüz anne karnında iken annesine dervîşlik etmiş, onu haramdan 

korumuştur. Bayezid Bistâmi Hazretleri’nin anne karnındaki kerametinden 

bahsedilmiş, telmih sanatı yapılmıştır. Mürşid, pir, velâyet sözcükleri tenâsüplüdür. 

Şair başkasına hitap eder gibi kendisinden bahsetmiş;  tecrid sanatı 

yapılmıştır. “Ey” sözcüğü ile nidâ ve aks ı müfret sanatı yapılmıştır.  
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3.2.4. GAZEL  4.            MİSÂLÎ        

 

         Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün            

 

 صافٌايدوبٌمرآتىٌكلٌاولٌعارضٌگولكونهٌباق

 سيرعرشٌايتٌچونٌمسيحاٌحكمتٌگردونهٌباق

 

Ṣâf idüp mir'âtı gel ol 'ârız -ı gül -gûna baḳ 

Seyr-i 'arş it çün Mesîḥâ ḥikmet-i gerdûna baḳ 

 

 Lügatçe 

gûn: renk 

mir'ât: Ayine. Ayna. 

ârız: yanak 

gerdûn: Dünyâ, felek. 

Dönen, dönücü, devreden, çevrilen 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Aynayı saflaştırıp (temizleyip), gel o gül renkli yanaklı (sevgiliye) bak.  Mesih gibi 

arşı seyret dünyanın hikmetine bak. 

Şerh 

Ayna eğer saf, temiz ise güzelliği yansıtır. Bulanık ve kirli olursa sureti pek 

yansıtamaz. Şair, o gül yanaklı sevgiliye bakmanın şartını aynayı saflaştırıp, 

temizlemek olduğunu dile getirmiştir. Ayna, yanak ve saflık arasındaki teşbihin 

maksadı duruluk vasfını verebilmektir. Yanak unsurunun yüz ile olan münasebeti 

daha önce açıklanmıştır. Yüz deyince en çok yanak hatıra gelir. Yüz birçok unsurların 

bir arada bulunduğu umumi yerdir. Fakat yanağın yeri ayrı muayendir ve yüzün en 

geniş kısmını kaplar. Bu durum muvacehesinde yanak'a yüz unsurunun daha belirli 

veya özel bir yeri veya ismi olarak da bakabiliriz (Tolasa, 2001: 218). 

Mesih gibi arşı seyret çünkü dünyanın hikmetine bak. Mesih “Hz. İsa’nın 

lâkabıdır. Elini sürdüğü hastaları derhal iyi etmesinden dolayı bu lâkabı almıştır” 

(Pala, 2004: 309).  Hz.İsa ölüleri diriltmesi, beşikteyken konuşması, uykudayken 

yanında her konuşulan ve yapılanı bilmesi mucizeleriyle bilinen 

peygamberlerimizden birisidir. Şair burada Mesih gibi arşı seyret diyerek, arşı 
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seyredip dünyanın hikmetlerine bakmasını söyler.  

Müfessir Kurtubî -Allah ona rahmet etsin- bu âyeti tefsir ederken şöyle 

demiştir: 

“Allah, Arş'ı özel olarak zikretmiştir. Çünkü Arş, mahlukâtın en büyüğüdür. Bu 

sebeple onun dışındaki her şey Arş'a girer” (Pala, 2004: 27). Kur’an’da arş hakkında 

şöyle buyrulmuştur: “Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti; onları 

görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi, her biri adı 

konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenler, ayetleri birer 

birer açıklar. Umulur ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız.” (Ra'd, 

13/2) 

Kur'an-ı Kerîm’de arş ile ilgili ayetlere baktığımızda, arşın göklerin de üstünde 

olduğu âşikar olarak belirtilmiştir. Şair, kulların Allah’ın yeri ve göğü yaratma 

sanatına hikmetle bakmasını istemektedir. 

Burada şairin istediği insanın tefekkürle göğe ve yere bakması, kainatdaki noksansız 

düzene hikmetle bakıp idrak etmesidir.  

  

 

 معجزنٌبيلمكٌديلرسڭٌاحمدڭٌمعراجده

 كاكلڭدهٌحالٌدورندهٌچكيلمشٌنونهٌباق

 

Mu'cizin bilmek dilerseñ Ahmed'üñ  mi'râcda 

Kâkülünde hâl-i devrinde çekilmiş nûna baḳ 

 

Lügatçe  

Kâkül: Alnın üzerine sarkıtılan kısa kesilmiş saç.  

Mir’âc: 1.merdiven. 2. göğe çıkma. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ahmed'in (peygamberimizin) mucizesini bilmek istersen, hâl devri zamanı 

kakülündeki çekilmiş nûna bak. 

 

 

 



56 

 

Şerh 

Beyitte Peygamber’imizin mirâca çıkma mucizesine telmih yapılmıştır. 

“Kâkülün hâl devri” kâkülün bükülüp daire halindeki görüntüsü tasvir edilmiştir. 

Peygamberimiz’in miraç sırasında cemalindeki oluşan vaziyetler anlatılmıştır. 

Tasavvufta devir nazariyesi vardır. Uruc(göğe çıkma) ve nüzûl(yere inme) ifade 

ediliyor. Peygamber’imiz mirâç mucizesiyle Halktan Hakk’a çıkmış, Hakk’tan halka 

inmiştir. Bu çıkış ve inişi dairenin tamamlanması olarak aldığımız zaman kâkülün 

yuvar bir hâl aldığını temsil edilmiştir. Bu vaziyet nun harfine teşbih edilmiştir. Ayet-

i Kerime’de “Sâhibiniz (Muhammed Mustafâ) sapmadı ve bâtıla inanmadı. O, 

arzûsuna göre de konuşmamaktadır. O’nun konuşması vahiyden başka bir şey 

değildir. Çünkü (bildirdiklerini) O’na güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (olan 

Cebrâîl, Rabbinin emri üzere) öğretti. Sonra en yüksek ufukta (Sidretü’l-

Müntehâ’da) iken asıl şekliyle istivâ etti (doğruldu).” (en-Necm, 2-7) “Sonra yaklaştı 

ve tedellî etti.” (en-Necm,8)  

Miraç mucizesi anlatılmaktadır. Şair de miraç mucizesini hatırlatmış telmihte 

bulunmuştur. Kakülün hali nun harfine teşbih edilmiştir.  

 

 

 ايسَرايسڭٌسدرسنٌعرشڭٌشرابنٌجنَڭ

 شولٌپرىٌصورتٌشكرٌلبٌاولٌقدٌموزونهٌباق

 

İsteriseñ sidresin 'arşuñ şarâbın cennetüñ 

Şol perî ṣûret şeker leb ol ḳadd-i mevzûna baḳ 

 

 

Lügatçe 

Sidre: en yüksek makam. 

Mevzûn: Vezinli. Ölçülü. Tartılı. Düzgün 

Sûret: Biçim, görünüş. 

Yol. Gidiş. Hal. 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

Arş cennettinin şarabının en yüksek makamını istersen; şu peri suretteki şeker 

dudaklının düzgün boyuna bak.  

 

Şerh 

Arş “çatı, dam” (Devellioğlu, 2012: 43) anlamına gelir. Cebecioğlu’nun 

Tasavvuf Terimleri ve Deyimler Sözlüğü’ndeki ifadesiyle “Arapça bir kelime olan 

"arş"ın kelime anlamı, taht, çardak tavan ve kubbe demektir, islamî olarak; terim, 

Allah (c.c)'ın kudret ve azametinin tecellisinden kinaye olarak, dokuzuncu kat 

semada bulunduğu tasavvur olunan taht'dır.”  

Arş cennetinin şarabının makamına ulaşmak için, sevgilinin dudağına ve 

boyuna bakmak gerektiği dile getirilmiştir. Peri suretindeki olan sevgilidir, 

dudaklarını tatlılığı itibariyle şekere benzetilmiştir. Sevgilinin boyunun uzun oluşu 

tasvir edilmiştir. 

 Beyitte teşbih arş ile sevgilinin dudağı ve boyu arasında yapılmıştır. Arş nasıl göğün 

en yüksek katı ise sevgilinin en yüksek makamı da dudağı ve uzun boyudur.  

Şarab –leb; sidre – kadd arasında leff u neşr sanatı vardır.  

 

 

يسَينٌاىٌسىٌوٌدوٌدرياىٌاعظمدنٌنشانا  

 حقهٌلعلنده ياروڭٌكوهرٌمشحونهٌباق

 

 

İsteyen ey sî vü dü deryâyı a'ẓamdan nişân 

Hoḳḳa la'linde yârüñ gevher -i meşḫûna baḳ 

 

Lügatçe 

Gevher: elmas, cevher 

Meşhûn: doldurulmuş, dolu 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı  

Ey otuz iki büyük denizden nişan isteyen, doğrusu yârin hokka gibi dudağındaki 

dolgun cevhere bak. 

 

Şerh  

Eğer 32 denizin nişanesinden nasiplenmek istersen sevgilinin dudağındaki 

dolgun cevhere bak. Denizin kâinat için umumi olması, suyunun akışkan olması 

hususiyetiyle dudaktan çıkan cevhere (sözlere) benzetilmiştir. Su misali, söz de 

ağızdan akmaktadır. 

“Sözün cevher oluşu, dudakların hokkaya benzeyeşine dayanır. Cevher hokkada 

gizlenir ve ağzı kapalıdır”(Tolasa, 2001: 298). Hokka yani dudak açılınca cevher 

(söz) de meydana çıkacaktır.  

Söz ve gevher arasında görünmemezlik bakımından bir benzerlik vardır. Aynı 

benzerlik sır ve gayb sözcükleri arasında da vardır. Denizin nişanesi sevgilinin 

dudağından çıkacak sözlere benzetilmiştir. Söz cevhere benzetilmiş, istiare sanatı 

yapılmıştır. 

 كرٌخبيرٌاولمقٌديلرسڭٌمعنئٌاللهدن

نهٌباقمسحفٌحسنڭدهٌكلٌاونٌدرتٌحطٌمكنو  

 

Ger ḫabîr olmaḳ dilerseñ ma'nâ -i Allâh'dan 

Musḥaf-ı ḥüsnüñde gel on dört ḫaṭṭ-ı meknûna baḳ 

 

Lügatçe 

Habîr: Haberli. Haberdar. Agâh. Âlim. Arif-i billâh. 

Herşeyi bilen Allah (C.C.) 

Meknûn: Örtülü, gizli. Saklı. 

 

Günümüz Nesre Aktarılışı 

Eğer Allah'ın manasından haberdar olmak istersen gel, güzellik kitabında ondört gizli 

harfe bak. 
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Şerh 

Güzellik mushafa teşbih edilir. Bu teşbihin esası ise mushafın yüz veya 

yanağa benzetilmesidir. Ayva tüyleri yüzün üzerinde olması itibariyle mushafın 

tefsiri, aynı şekilde hat, ben ile birlikte i’rab; dudak üzerindeki ayva tüyleri ise “sure-

i Kevser”dir. 

Mushafın okunmak için açılması, her yerde okunması değişik teşbihlere 

temin eden yönler olur (Tolasa, 2001: 139). “Eğer Allah’ın manasından haberdar 

olmak istersen güzellik kitabına yani yüze gel, yüzdeki ondört gizli harfe bak.” 

Toplam 28 harf olan Arapçada harfler 14 kamerî, 14 şemsî olarak ikiye ayrılır. 

Beyitteki “14” rakamı sebepsiz değildir. Yüzdeki güzellik unsurları gizlenmiş 14 

harfe teşbih edilmiştir. Bunlar kulaklar, gözler, kaşlar, dudak, yanaklar, burun, diş, 

zülf, ayva tüyü ve ben olmak üzere toplam 14 güzellik unsuru olarak izah edebiliriz.  

Divan şiirinde sevgilinin güzellik unsurları çeşitli harflerle izahına bakarsak: 

Kaşlar nûn (ن ) gözler (ع ) harfine ağız mîm (م), dişi sîn (س) boy, burun, parmak elif 

 harflerine benzetilmiştir (Kaya, 2014: 74). Bu güzellik ( ل) saçları lâm , ( ا)

unsurlarının gizli harf olmasındaki sebep, herkesin bu güzellikleri mana 

kitabında(yüzde) can gözüyle idrak edememesinden kaynaklıdır. Bu güzellik 

unsurları gizli olduğundan, sadece kalp, idrak ve şuurla görebilenlere nasip olur. 

“Baktıklarını görürsün, bakarlar, ama görmezler”(A’râf, 7/198) ayetinde ifade 

edildiği gibi “bakarkör”ler Allah’ın tecelli nurları olduğunu idrak edemez. Beyitte 

“yüz” güzellik kitabına, yüzdeki güzellik unsurları harflere benzetilmiş; istiare sanatı 

yapılmıştır.  

 

 

نشانٌڭعشقونٌاسرارٌعشقندنٌآْلمٌديرس   

ليَّليلهٌكلٌبوٌدلمجنونهٌباقٌسنبل  

 

‘Âşḳun esrâr-ı aşḳından alam dirseñ nişân 

Sünbül-i Leylâyla gel bu dil-i Mecnûna baḳ 

 

 

Lügatçe 

Nişân: belirti, işaret  
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Aşkını aşkın esrarından nişan alayım dersen, leyla'nın sünbülüyle gel bu Mecnûnun 

gönlüne bak. 

 

Şerh 

Şair, Divan edebiyatında mesnevilerin ana konusunu teşkil eden Leylâ ile 

Mecnûn hikâyesine telmihte bulunmuştur. Hikâyenin konusundan kısaca 

bahsedersek, Necid çöllerinde Kays ve Leylâ, daha çocukken birbirlerini severler. 

Bunu duyan Leyla’nın annesi Leyla’yı çadıra kapatır, onu göremeyen Kays ise 

üzüntüden aklı başından gider ve kendini çöllere vurur. Aklı başından giden Kays 

artık Mecnûn diye anılır. Kays'ın babası, kızı annesinden istese de deli diye kızı 

Kays'a vermezler. Mecnûn'un babası, durumu düzeltmek için oğlunu Kâbe'ye duâ 

etmeye götürür; fakat Mecnûn aşkının ziyâdeleşmesi acı ve eziyetin artması için 

duâda bulunur. Leylâ, bir başkası ile evlendirilir. Leylâ'nın kocası ölünce Leylâ, 

Mecnûn'u aramaya çöllere gider; fakat Mecnûn onu tanımaz. Artık o, mecâzî aşktan 

sıyrılmış ilâhî aşk boyutuna erişmiştir. Şiirlerde Leylâ, sahip olduğu güzellikler, 

özellikle büklüm büklüm olan kakül ve zülfü ile sevgilinin, Mecnûn ise onun 

yolunda cân vermeye hazır bir âşığın sembolüdür (Pala, 2004: 288-289). 

  İnsan bir çiçeğe teşbih edilirse tohum bebeklik hali, filizlenmiş; çiçek açmış 

hali de gençlik halini yansıtır. Leyla’nın sünbülü gençlik halini teşbih için 

kullanılmış olabilir. Aynı zamanda çocukken başlayan aşkları gençken adeta 

filizlenip bir sünbül halini alır büyür kara bir sevda halini alır. Eğer sende bu aşk 

sırrından nasiplenmek istiyorsan Mecnun’un gönlüne bak demiştir.  

 

 

 يوزٌسروبٌپايڭهٌآغَّلركنٌكورنٌياشومٌايدى

 سرٌوٌعينٌآلَندهٌچاغليوبٌآقانٌجيحونهٌباق

 

Yüz sürüp pâyıña aglarken gören yaşum idi 

Ser ü 'ayn altında çaglayup aḳan Ceyhûna baḳ 

Lügatçe 

Pâ: ayak 

Ser: baş  
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 Ayağına yüz sürüp ağlarken gören gözyaşımdı. Başın ve gözün altında çağlayıp akan 

Ceyhun nehrine bak. 

 

Şerh 

 Gözyaşı âşığın en belirgin özelliklerindendir. Beyitlerde gözyaşının sebebi, 

fonksiyonu, miktarı üzerinde durulmuştur. Gözyaşı, âşığın hiçbir zaman yanından 

ayrılmaz, onun dertlerine, cefa ve eziyetlerine şahitlik yapar. “Ayağına yüz sürüp 

ağlarken gören de gözyaşı olur. Gözyaşı, âşığın sevgilinin ayağına yüzünü sürdüğüne 

tanıklık etmiştir. Teşhis sanatı yapılmıştır. 

Başın ve gözün altında çağlayıp akan Ceyhun Nehri’ne bak. Ceyhun nehri ile 

gözyaşının çok oluşuna benzetilmiştir. Pây, ser, ayn sözcükleri tenasüplüdür. 

 

 

 شاهٌملكٌعشقمٌایٌمفلسٌكداٌسنماٌبنی

 

 معدنٌعينمداٌهرٌسوٌسيمٌصافٌالَناٌباق

 

Şâh-ı mülk-i 'aşḳam ey müflis gedâ sanma beni 

Ma'den-i 'aynumda her sû sîm u sâf altuna baḳ 

 

 

Lügatçe 

Müflis: İflas etmiş. Parasız kalmış. Ticarette kâr elde edemeyip veya bazı sebeplerle 

sermayesini batırmış olan. 

Gedâ: Fakir. Kimsesiz. Dilenci 

Sû 1.kötülük, fenâlık. 2.kötü, fenâ 

Sîm: Gümüş. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ben aşk ülkesinin şahıyım. Ey müflis, beni dilenci sanma. Göz(yaşım) madenindeki 

her tarafa saçılan gümüş ve altına bak. 
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Şerh 

  Dilenci, geçimini dilenerek sağlar, hali ve vaziyeti kötüdür “iflas etmiş” 

birisidir. Şair, kendisini dilenci sanmamasını; aşk ülkesinin şahı olduğunu ifade 

etmiştir. Gözyaşı madenindeki akan yaşları gümüş ve altına teşbih etmiştir. Gözyaşı 

kimi zaman su kimi zaman kan şeklinde akar. Bu yüzden altın ve gümüş tabirlerini 

kullanmıştır. Aynı zamanda gözyaşını sevgili uğruna döktüğü için umumiyetle 

kıymetlidir altın ve gümüşe istiare edilir.  

 

 كورمكٌايسَرسڭٌمثالىٌسنٌسىٌمرآتده

 جامٌعشقٌايچٌبرٌنگارٌحسنگندمٌگونهٌباق

 

Görmek istersen Misâlî sen seni mi'râtda 

Câm -ı âşk iç bir nigâr-ı hüsn gendüm -gûne bak 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ey Misalî, sen kendini (gerçeğini) aynada görmek diliyorsan aşk kadehini iç de bir 

buğday tenli güzel sevgiliye bak. 

 

Şerh 

“Eğer gerçeğini aynada görmek istiyorsan ey Misâli aşk kadehini iç.” Çünkü 

aşk insanın iç vaziyetini bir ayna gibi yansıtır. Ayna karşımızda ne varsa aksettirir, 

aşk da içimizdeki tüm dert ve sevdayı ayna misali yansıtır. Kişi kendi sabır ve 

tahammül sınırını aşk sayesinde öğrenir bu manada aşk kendisini tanımasında âşığa 

yardımcı olur.  

Beyiti tasavvufî açıdan açıklarsak, ikinci mânâsı şöyledir: “Tasavvufî 

şiirde ayna tecellîgâhtır”(Güler,2004: 2). Ayna Hakk’ın tecellilerini açıkça 

gösterir eğer bunları görmek istiyorsan aşk kadehini iç. Allah aşkıyla aynaya 

baktığında o tecelli nurlarını  “Bir de buğday tenli bir güzel sevgiliye bak”. 

Bu güzellik karşısında kendi tiynetin ortaya çıkar, onun eziyetlerine sabrını 

ölçer, kendini tanıma imkânı bulursun. Beşeri aşk eserden müessirini 

hatırlatıp ilahi aşka döner. Aşk kadehe benzetilmiş teşbih-i beliğ sanatı 

yapılmıştır.  
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3.2.5. GAZEL 5. ZÂTÎ 

 

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâi’lün 

 

 اىٌيوزىٌكلٌغونجهٌلبٌآچٌنركسوڭٌصخرايهٌباق

قوفهٌعالمهٌپيرايهٌباقنيجهٌاولمشدورٌش  

 

Ey yüzi gül ġonca -leb aç nergisüñ sahrâya baḳ 

Nice olmışdur şüküfe 'âleme pirâye baḳ 

 

Lügatçe 

şüküfe: Çiçek. Zühre. Tomurcuk. 

pirâye: Zinet. Süs. 

sahrâ: kır, ova, çöl, yazı, kır 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ey gül yüzlü gonca dudaklı aç gözünü ovaya bak. Âleme çiçeğin nasıl süs olduğuna 

bak.(çiçeklerin dünyayı nasıl süslediğine bak) 

 

Şerh 

Leb(dudak), divan şiirinde muhtevâ olarak en çok işlenen güzellik 

unsurlarından biridir. Dudak şekil itibariyle yuvarlak oluşuyla, rengiyle, sevgilinin 

simâsındaki en belirgin unsurdan biri olması itibariyle divan şiirinde ele alınan, en 

çok değinilen, sevgilinin güzelliğini taçlandıran unsurlardandır. 

Gonca, gülün henüz açılmamış ya da açılmak üzere olan tomurcuk halidir. Gonca; 

gerek yuvarlak oluşuyla, küçük oluşuyla, rengiyle sevgilinin dudaklarına benzetilir 

ya da benzeyen unsur olarak karşımıza çıkar. Gonca leb: teşbih-i beliğ söz sanatı 

yapılmıştır. 

          Gül çiçekler arasında en güzellerindendir. İnsanın da en güzel yeri yüzüdür. 

Sevgilinin yüzü güle benzetilmiş; teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. “Aç gözünü ovaya 

bak”. Burada şuurla, idrak ederek kâinata, tabiata, evrene, güzelliklere bakılmasını 

istenmektedir. “Aç gözünü”, gaflet perdesini kaldır güzellikleri idrak et farkına var.  

“Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine!”(Rûm, 30/50) ayetinin mealine işaret 
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edildiğini söylemek mümkündür. 

       Bu beyitte dikkatimizi yaratılan unsurlara, güzelliklere, tabiata verip bunun 

arkasında Rahman’ın güzelliğini görmemiz istenmiştir. Bu kusursuz sanatın 

arkasında rahmetiyle tecelli eden bir sanatçının var olduğunu hatırla... Hatırla ki 

çünkü “kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür, yolunu daha da 

şaşırmıştır” (İsrâ, 17/72). 

“Âleme çiçeğin nasıl süslediğine bak.” Dünya güzelliklerle, lütuflarla donatılmıştır.  

 Bu mısrada En’am suresi 6/99.ayetin mealine işaret edildiğini söylemek 

mümkündür: “O Gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir 

yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma 

ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen ve 

benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün 

verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için 

bunda gerçekten ayetler vardır.”(En’am, 6/99)  

 

 

 اىٌمنجمٌيارٌزورقدهٌهَّللٌاوسَندهٌبدر

صوٌكبىٌوارٌدريايهٌباقكورمكٌايسَرسڭٌاقارٌ  

 

Ey müneccim yâr zevraḳda hilâl üstinde bedr 

Görmek isterseñ aḳarsu gibi var deryâya baḳ 

 

 

Lügatçe 

zevrak: Kayık, sandal. 

Mekke'de yapılan ve içine zemzem koymaya mahsus olan kap, ibrik. 

  

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ey müneccim sevgili, dolunayın üstündeki hilal sandalda, eğer görmek istersen 

akarsu gibi olan deryaya bak. 
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 Şerh 

       Sevgiliye “müneccim” olarak hitâp edilmiştir. Müneccim, yıldız ilmiyle ilgili 

bilgiler veren kişidir. Eskiden yıldızların insan üzerinde etkisinin çok olacağı inancı 

hâkimdi. Devlet büyüklerinin birer müneccimi vardı. Bu müneccimler hadiseler 

hakkında önceden haberler verirlerdi. Peki, sevgilinin müneccim olmasındaki 

müşebbihünbihin sebebini soracak olursak; âşığın kaderini bilmesi, onla ilgili haber 

vermesindendir. Çünkü âşığın ömrü sevgilinin elindeki bi ipe benzer. Sevgili o ipe 

nasıl şekil verirse âşık da öyle hayatına devam eder. 

Dolunay, renk ve şekil itibariyle sevgilinin yüzüne benzer ya da benzetilir. 

Dolunay’dan kasıt sevgilinin cemâl yüzüdür. İstiare sanatı yapılmıştır. 

  

 

رڭٌاولٌآفَابوڭٌايلهٌسيرْلالنىٌاوزرهٌقاش  

 آچٌكوزڭٌبرٌبدرٌاوسَندهٌايكىٌگنجٌآياٌباق

 

Alnı üzre kaşlarıñ ol afitâbuñ eyle seyr 

Aç gözüñ bir bedr üstinde iki genc âya baḳ 

 

 

Lügatçe 

Afitâb: Güneş. 

Pek güzel. 

Çok güzel yüz 

Bedr: dolunay 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

O güneş yüzlünün kaşları alnı üstünde oynarlar. Gözünü aç da bir ay üstündeki iki 

hilale bak. 

 

 Şerh 

        Divan şiirinde güneş; şekli, parlaklığı, rengi itibariyle sevgilinin yüzüne 

benzetilir. Binaaleyh sevgilinin yüzü güneşe benzetilmiş, istiare sanatı yapılmıştır. 

Yüzün en parlak yeri olan alın üzerinde kaşlar oynarlar. Hilalin zikredildiği beyitlerin 
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çoğunda sevgilinin kaşı için müşebbihinbih olarak görmekteyiz(Tolasa,2001:447). 

Âşık sevgilinin kaşlarının güzelliğini, inceliğini, şekil ve şemâlini anlatmak için 

hilale benzetilmiş, istiare sanatı yapılmıştır. Alın veya yüz nasiyesi parlaklığı 

itibariyle dolunaya benzetilmiş istiare sanatı yapılmıştır. Âfitap, hilâl, bedr sözcükleri 

arasında tenasüp sanatı yapılmıştır, kaş ve genc ay sözcükleri arasında leff u neşr 

sanatı yapılmıştır.  

 

 كرٌديلرسڭٌاىٌحاكمٌآينۀٌگيَىٌنما

 عالمىٌايلهٌتماشاٌجامٌپرٌصهبايهٌباق

 

 

Ger dilersen ey hakîm âyîne -i gîtî -nümâ 

'Âlemi eyle temâşâ câm-ı pür-sahbâya bak 

 

 

Lügatçe 

Âyîne gîtî nümâ: dünyayı gösteren ayna  

temâşâ: Seyretmek. 

câm: şişe, bardak 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ey hikmet sahibi (bilge) eğer dünyayı gösteren aynayı görmek istersen, âlemi seyret, 

şarapla dolu kadehe bak.  

 

 

Şerh 

         Ey hikmet sahibi kişi dünyayı gösteren aynayı görmek istersen şarap dolu 

kadehe bak. Rivayete göre içi kadeh dolu bardak ile kâinattaki tüm yerleri 

gezdirebildiği bilinmektedir. Şair kadeh mazmununu bu sebepten kullanmıştır. Âlemi 

seyret! Bak, gibi ikazlar kâinatın hikmetlerine ermek içindir. Tasavvufî açıdan 

baktığımızda dünyayı gösteren aynayı kâinattaki rahmet nurlarını, Allah’ın 

esmalarını, Allah’ın tecelli nişanelerini görmek istiyorsan âlemi seyret şarap dolu 

kadehe yani aşka bak.   

Âlemi seyret, bak, gör kelimelerinin adeta ikaz şeklinde söylenilmesi kulun 
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hikmetleri görmesi, ölmeden önce kâinatın tecelli sırlarını anlaması için 

kullanılmıştır. Birbirleriyle tenâsüplüdür. Şarap dolu kadeh dediği ilahi aşktır, istiare 

sanatı yapılmıştır. 

 

 

 آفَابٌاوسَندهٌاىٌمريخىٌكورمكٌايسَهٌين

 يوزىٌاوسَندهٌاوٌماهوڭٌچشمٌبىٌپروايهٌباق

 

Âfitâb üstinde ey Mirrihi görmek isteyen 

Yüzi üstinde o mâhun çeşm-i bî -pervâya baḳ 

 

Lügatçe 

âfitâb: 1. Güneş. 2. Güneşin ışığı. 3.güzel. 4.güzel yüz. 

pervâ: 1. Korku. 2. Çekingenlik.  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ey güneşin üstünde ayı görmek isteyen (kişi), o ayın yüzünün üstündeki pervasız 

gözüne bak. 

 Şerh 

         İlk önce beyitte geçen çeşm, afitap ve mah metaforlarını inceleyelim. Âfitap 

çoğunlukla sevgilinin yüzüne teşbih edilir. Buradaki mana sevgilinin yüzüdür. Ay ise 

çoğunlukla kaş olarak tasavvur edilir. Hilal şekline benzediği için divan şiirinde 

sıklıkla kullanılan imgelerdendir. Basar, dide, ayn gibi eş anlamları olan ‘çeşm’ aşığı 

kendisine hayran bıraktığı güzellik unsurlarının başında yer alır. “Göz aslında tek bir 

unsur değildir, mürekkeptir. Gamze, kirpik ve hatta kaş unsurları her ne kadar ayrı 

gözükseler de göz terkibinin bir parçasıdır.”(Tolasa,2001:188) Çeşmin pervasız oluşu 

onun kan dökücü, zalim, gaddar oluşundan kaynaklıdır. Aşığı günlerce ağlatır, 

inletir… Çeşmin pervasız oluşuyla şair teşhis sanatı yapmıştır. Güneş ve ay zıtlıklarla 

var olan iki unsurdur. Birisi doğarken, öbürü batar. Güneşin üstünde ayı görmek 

istersen sevgilinin yüzündeki gözün üstüne bak… Güneş yüze, ay kaşa benzetilmiş 

istiare sanatı yapılmıştır.  
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ذنٌدلبرىٌشوقٌايلهٌاوقركنٌاذان  اولٌمو 

 اولٌبناكوشهٌنظرٌايلهٌيدٌبيضايهٌباق

 

Ol müezzin dil-beri şevk ile okurken ezân 

Ol benâgûşa nazar eyle Yed-i Beyzâya baḳ 

 

 

Lügatçe 

Gûş: kulak, işitme, dinleme  

Müezzin: ezan okuyan  

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

O müezzin güzeli şevkle ezan okurken, onun kulağına bak, beyaz eline bak. 

 

 

 Şerh  

        Müezzin arapça bir kelime olup “ezan okuyan” (Devellioğlu, 2010: 830) kişiye 

denir. İncelediğimiz bu beyitte ezan okuyan bir müezzin tasvir edilmiştir. Müezzin 

ezan okurken sesin daha yüksek çıkması için ellerini kulağa götürür. Peygamber 

efendimiz bizzat Bilal’e şahadet parmaklarını kulağına değdirmesini buyurmuştur. 

(Nasbu’r-raye, 1/278) Müezzin ezanı okurken şevkle okumaya başlar. Okurken 

ellerini kulağına götürmesine telmih yapılmıştır. Yed’i beyzâ hem anlamıyla ‘beyaz 

el’ olarak müezzinin ellerini tasvir edilmiş; hem de anlamıyla Hz Musa’nın yed’i 

beyza mucizesi anlamlarına gelmektedir; telmih sanatı yapılmıştır. Tasavvufi açıdan 

ele alırsak; Yed’i beyza ‘Hz Musa’nın beyaz el mucizesidir.’(Cebecioğlu) Kur’ân’da 

yed’i beyza şöyle geçmektedir: “Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka 

mûcize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın! Tâ ki, Sana en büyük 

âyetlerimizden bazılarını gösterelim.” (Tâhâ, 22-23)“(Mûsâ’ya:) “Elini koynuna sok; 

kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Heybetten, (açılan) kollarını kendine çek! İşte bu 

ikisi (asâ ve yed-i beyzâ), Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki 

kesin delildir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır! (diye vahyedildi).” 

(el-Kasas/32) ayetleri yer almaktadır. Yed’i beyza mucizesine telmihte 
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bulunulmuştur. Müezzin- ezan, benâgûşa- yed’i beyza kelimeleri tenâsüplüdür. 

 

 

 ذاتى يا كورمكٌديلرسڭٌآبٌحيوانٌموجنى
 

 خضرٌبالىٌكيدوكىٌماءٌكوزلٌخارايهٌباق

 

Zâti'yâ görmek dilerseñ Âb-ı Hayvân mevcini 

Hızr Bâli geydügi mâ'i güzel hârâya bak 

 

Lügatçe 

Hârâ: üzeri menevişli kumaş 

Mevc: dalga 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ey Zati ab-ı hayat suyunun dalgasını görmek istersen, Hızır Bali'nin giydiği, mavi 

güzel dalgalı elbiseye bak. 

 

 Şerh 

“Çeşme-i hayat, Çeşme-i can, Çeşme-i hayvan Ab-ı hayvan isimleriyle de 

geçen ve ebedi hayat verdiğine inanılan Abı hayat, beyitlerde etrafında teşekkül eden 

rivayetlerin her yönüyle mevzubahs edilir (Tolasa, 2001: 77). 

            “Ey Zâti abı hayat suyunun dalgasını görmek istersen, Hızır Aleyhisselam'ın 

giydiği eski mavi güzel elbiseye bak.” Ab-ı hayat, mevc, mavi kelimeleri arasında 

tenâsüp sanatı vardır. Sonsuzluk suyunun dalgasını görmek istersen; yani şiirlerinin 

daima tazeliğini korumasını, hep hatırlanmasını istersen Hızır Aleyhisselam'ın 

giydiği eski mavi güzel elbiseye bak. Hızır Aleyhisselam'a ab-ı hayat nasip olmuştur 

burada o kıssayı anımsatarak, telmih sanatı yapılmıştır. Hızır Aleyhisselam için eski 

mavi elbise dediği ab-ı hayattır. Su mavi renktedir. Hârâ kelimesiyle ab-ı hayat 

kastedilmiş istiare sanatı yapılmıştır. 
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3.2.6. GAZEL 6.  FUZÛLÎ 

 

            Fâ’ilâtün fâilâtün fâilâtün fâ’ilün  

 

 رنگٌروىندنٌدمٌاورمشٌساغرٌصبايهٌباخ

 آفَابٌايلنٌقلورٌدعوىٌطوتلمشآيهٌباخ

 

Reng-i rûyundan dem urmuş sâġar-ı sahbâya baḫ 

Âfitâb ilen ḳılur da'vî dutulmuş âya baḫ 

 

Lügatçe 

Rû(y): yüz, çehre. 

Sâgar: kadeh, içki bardağı. 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Şarap kadehine bak, (senin) yüzünün renginden olduğunu söylemiş. Güneş ile 

davaya kalkışmış tutulmuş aya bak.”
3
 

 

Şerh 

Beyitte şarap kadehi ile sevgilinin yüzünün renginin mukayesi yapılmıştır. 

Kırmızı şarap sevgilinin yüzünün renginden olduğunu söylemiş, bu karşılaştırma 

güneşle davaya tutuşmuş bir aya benzemektedir.. Güneş dediği sevgilinin yüzüdür, 

tutulmuş ay ise şarap kadehinin vaziyetidir. İstiare sanatı yapılmıştır. Etrafı güneş 

gibi aydınlatan sevgilinin yüzünün yanında, şarap kadehi yalnızca ay ışığının azlığı 

kadardır. 

Birince “bah!” iki manada kullanılmıştır hem şaşkınlık ifadesi hele şu densize 

bah der gibi denilmiştir Hem de sevgilinin yüzüne bah manasında kullanılmıştır. 

                                                           
3
 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Ali Nihat Tarlan’ın Fuzûlî Divanı Şerhi kitabından 

alınmıştır.  
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İkinci “bah” ise şaşkınlık ifadesi olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda, ay tutulması 

hadisesine bak şeklindedir (Tarlan, 2011: 215). 

 

 شمعٌباشندنٌچيقارمشٌدودٌشوقٌكاكلڭ

يهٌباخبويلهٌكوتهٌعمرٌايهٌباشندكىٌسودا  

 

Şem' başından çıḳarmış dûd-ı şevk-i kâkülüñ 

Böyle kûteh ‘ömr ile başındaki sevdâya baḫ 

 

Lügatçe 

Dûd: duman, tütün 

Kûteh: kısa  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Şem'in başından, kâkülünün hararetli aşkının dumanı çıkarmış. Bu kadar kısa ömür 

ile başındaki sevdaya bak.” 

 

Şerh  

 “Divan şiirinde mum, çok zaman yanması ve ışık kaynağı olması ile 

işlenir”(Pala, 2004: 427). Mum yanarken çıkan dumanlar sevgilinin kâkülü uğruna 

âşığın bağrı ve sinesinin yanışına benzetilmiştir. Âşık tıpkı mum misali yanmaktadır. 

İçindeki dumanları mâsiva anlamasa da derûnu alev doludur.  

Mum en fazla bir gece yanar ve erir. Ömrü o kadardır. Fakat âşık öyle midir? 

Bir gün değil ömrü boyunca bu sevdayla yanıp tutuşmaktadır. Âşık kendisini muma 

benzetmiş, teşbih sanatı yapılmıştır. Aynı zamanda mum ile kendisini mukayese 

etmiş kısa ömür ve kendi başındaki sevdanın tezat oluşuna değinmiştir. Dumanın 

tepesinden çıkması çok yandığını anlatmak için kullanılmış, mübalağa sanatı 

yapılmıştır.  
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 اىٌسَّلمتٌاهلىٌاولٌرخسارهٌباخمهٌزنهار

 احَرازٌايلهٌمَّلمَنٌمنعٌرسوايهٌباخ

 

Ey selâmet ehli ol ruḫsâra baḫma zinhâr 

İḥtirâz eyle melâmetden men’-i rusvâya baḫ 

 

Lügatçe 

Zinhâr: asla  

İhtirâz: 1. Sakınma, çekinme. 2. Korkma. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey aşka ve ıstıraba düşmemiş insan aman o yüze bakma. Melâmete, herkesin 

kınamasına maruz kalmaktan kork. Bana bak nasıl rüsvâ oldum.” 

 

Şerh   

Divan şiirinde âşık ıztırap, çile ve dertleriyle tasavvur edilir. “Bakmakla aşka, 

melamete düşürülen yüz alelede bir yüz değil muhayyel ve mücerret bir yüzdür” 

(Tarlan, 2011: 216). Aşkın halinden ancak aşk ateşine düşmüş insan anlar. Şair bu 

yüzden “eğer aşka düşmediysen o yüze bakma” demiştir. Çünkü o yüzdeki sırları 

görebilecek bir sevdaya gelmemişsin. Baksan da “bakarkör”sün o güzellik ve zerâfeti 

aşksız anlayamazsın. Âşıklık akıl kar işi olmadığı için çoğu zaman halk gözünde 

mecnuna benzetilir. Bir deli gözüyle bakılır. Canının yanmasını istemesi, sevgilinin 

bakışıyla yaralanmak hatta ölmek istemesi deliliktir. Bu yüzden âşıklara ayıplanma, 

hor bakılma çok olur. Sen bundan kork benim gibi rüsvâ olma demiştir.  
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 بيلدىٌعشقڭدهٌنمدپوشٌاولديغمٌآيينهٌتكك

 رحمٌايدوبٌبرٌكزٌماناٌباخمزبوٌاسَغنايهٌباخ

 

Bildi ışḳıñda nemed-pûş olduğum âyîne tekiñ 

Raḥm edüb bir kez mana bâḫmaz bu istiğnâya baḫ 

 

Lügatçe 

Pûş: örtü, elbise, zırh. 

İstiğnâ: 1.aza kanaat etme, tokgözlülük 2.ihtiyaçsızlık 3.ağır davranma                                  

4.çekinme   

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Aşkı yüzünden ayna gibi keçelere sarıldığımı bildiği halde bir kere bana bakmaz. 

Bu istiğnaya bak.” 

 

Şerh 

“Aynaları keçelere sarıp saklarlar. Keçe aynı zamanda fakr âlametidir” 

(Tarlan, 2011: 216). Sevgilinin kendi güzelliğini görmek için aynaya çok baktığını 

bilen âşık, belki bir gün bana da bakar diyerek keçelere sarılmış ayna gibi bekler. 

Fakat âşık onun aynasına bakmayacağını, keçeli aynaların saklanmak için 

konulduğunu bilir. Tıpkı kavuşamayacağını bildiği halde kavuşma ümidiyle 

sevgilinin “kûy”unu beklediği gibi... Bu nasıl bir fakirlik alametidir. Aynanın var 

olduğunu bildiği halde bakmaması, görmemesi, varlığın içinde yokluk dışında bir şey 

değildir. İstiğna’nın diğer anlamı ihtiyaç duymamadır. Aynaya ihtiyaç duymaması 

tecellileri görmeye tenezzül etmeme manasına gelir.  

Bu vaziyet tıpkı kulun,  Allah’ın varlığı ve kainatta yaratılan tüm varlıkların  

sebepsiz olmadığını görmesi gerektiği halde, yaratıcıyı inkar etmesi varlık içinde 

dalalet ve fakirlik içinde olmasına benzer. Varlık içinde yokluk budur. Ayna 
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çoğunlukla tecelligahı temsil eder. Allah’ın tecellilerini görmek istemeyenler ancak 

aynayı keçelere sarıp saklarlar, dünyada anlaması gereken hakikatleri anlamazlar 

ölünce uyananlardan olurlar. İstiğnanın diğer anlamıyla açıklayacak olursak, ağır 

davranarak sevgili dünya hayatını ziyan eder. Allah’ın varlığını görmeyi ve yaratılış 

sebebini anlayıp ona göre yaşamakta ağır davrananlar helak olmuşlardır. Çoğu insan, 

ibadetleri, Allah’la yakîn bulunmayı ihtiyarlığa bırakır. Bu hadis tam da bu konuyu 

izah eder: “Cehennem halkının en fazla çığlıkları (güzel işlerini, tövbelerini) tehir 

etmekten, ertelemekten, yarıncılıktan kaynaklanır”(Müsned, 1/129; Mecmau’z-

Zevaid, 5/172).  

Âşık burada kendisini aynaya benzetmiş teşbih-i beliğ sanatı yapmıştır. 

 

 سينهٌمىٌچاقٌايلهٌكورٌدلٌاضطرابنٌعشقدن

 روزنٌآچٌهرٌدمٌهوادنٌموجٌاورانٌدريايهٌباخ

 

Sînemi çâk eyle gör dil ızṭırâbın ışḳdan 

Revzen aç her dem hevâdan mevc uran deryâya baḫ 

 

Lügatçe 

Çâk: yarık, yırtık. 

Mevc: dalga 

Revzen: pencere 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Göğsümü yar, gönlümün aşktan nasıl yarıldığını, çektiğini gör pencereyi aç da 

havadan dalgalanan denize bak. 

 

Şerh   

Âşığın gönlünü yardığında içinde gönülün nasıl aşk ıztırabından yarıldığını 

gör.. Ayrılık acısıyla ne hale geldiğini, aşktan gelen gama sabır ve tahammül ettiğini 
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fakat içindeki yaralara mani olamayaşını bir de gör… Gönül, ten veya gam kafesinin 

içinde bir kuştur (Tolasa, 2001: 318). Gönül gam kafesinin içinde bir kuş olunca o 

kafesten bir türlü çıkamaz. Dert ve acılarla bekleye bekleye tıpkı ney gibi inlemelere 

başlar.  

Şair, muhatabına pencereyi açmasını, denize bakmasını söyler. Çünkü 

muhatabı,  âşığın gönlünün vaziyetini dışarıya baktığında anlayacaktır.  Divan 

şiirinde aşk içinde cevherler, hazineler olan bir ummana benzetilir. "Aşk, öyle bir 

ummandır ki içerisinde paha biçilemez cevherler barındırır. Ancak bu cevherlere 

erişmek için denize aşina olmak şarttır. Bu cevhere ulaşmayı arzulayan kişi tıpkı bir 

dalgıç gibi aşk denizine dalmalıdır" (Kola, 2016: 72).  Âşık da bu ummana daldığı 

için bu yaraları, inlemeleri önemsemez.  

           Beyitte “heva” denizi dalgalandıran rüzgar ve aşk olarak iki manada 

kullanılmıştır. Mevc ise hem dalga hem de ıztırap manalarına gelir (Tarlan, 2011: 

217).   Beyitte âşığın sevgilinin aşkından olan vaziyetlerini mübalağa sanatı yaparak 

anlatmıştır.  

 

ىٌديينٌشامٌاقبالنهٌنهٌيوزدنٌفيرهٌدرا  

ٌباخٌسايهٌصالمشٌآيهٌاولٌگيسویٌعنبرسايه  

 

Ey diyen kim şâm-ı iḳbâlün ne yüzden firedir 

Sâye ṣalmış âya ol gîsû-yi anber-sâya baḫ 

 

Lügatçe 

Şâm: akşam 

İkbâl: 1. Birine doğru dönme. 2. Baht, talih   

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey baht gecesi ne sebepten karanlıktır diyen kişi, aya gölgesini salmış o amber 

kokusu yayan saça bak, işte odur.” 
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Şerh 

Divan şiirinde saç, koku yönünden misk, anber, nafe vb. gibi kokularla ele 

alınırken şekil olarak dağınık, uzun ve büklüm büklüm olması ile dikkat çekmektedir 

(Kurnaz, 1996: 216-217).  Âşığın baht ve saadet gecesinin karanlık olmasının sebebi 

de sevgilinin o misk kokan saçlarına kavuşamamasındandır. Âşık sevgilinin 

saçlarının kokusunu uzaklardan kokusunu alır fakat ona ulaşamaz. Sırf sevgilinin 

saçlarına kavuşmak için saçlarına asılı kalıp, kendi canından olmak dahi ister. 

  Âşık zülfünün aşkıyla bahtı ve saadeti tıpkı gece gibi kararmasının sebebi 

sevgilinin saçlarının renginden dolayı da kaynaklanmaktadır. "Saç renk itibarıyla en 

çok gece ile ilişkilendirilir. Sevgilinin saçlarında bulunduğu hayal edilen âşığın 

gönlünün ve cânının çektiği sıkıntı ile gece çekilen sıkıntı arasında ilgi kurulur" 

(Sefercioğlu, 1990: 155). 

Sevgilinin saçlarının kara olduğunun bilgisini de şair beyitte bildirmektedir. 

Ay sevgilinin yüzüdür, ona gölgesini düşüren ise sevgilinin amber kokusu yayan 

zülfüdür, istiare sanatı yapılmıştır.  

 

 اىٌفضولىٌهرٌنيجهٌمنعٌايلسهٌناصحٌسنى

خباخمهٌآنوڭٌقولنهٌبرٌچهرۀٌزيبايهٌبا  

 

Ey Fuzûlî her nice men' eylese nâṣiḥ seni 

Balıma anuñ kavline bir çihre-i zîbâya baḫ 

 

“Ey Fuzûlî, öğüt veren seni ne kadar men'etse de sen onun sözüne bakma, güzel bir 

yüze bak” (Tarlan, 1985: 213-217). 

 

Şerh 

Nâsihat bazen insanı dalalet yoluna sürükleyebilir. “ Nasih zühd ve takva 

yolundan men eder”(Tarlan, 2011: 218). Âşıklık insanlar için delilik gibi görünse de 

ilahi olarak pekçok güzellikleri fark edip, esere bakıp müessiri hatırlatır, daha çok 

tefekkür etmeye sebep olabilir. Allah katında delice hareket eden âşık bizden bin kat 
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üstün olabilir… Çevre ayıplasa da, “deli” olarak görse de, bu sevdadan seni 

vazgeçirmeye çalışsa da sen onun sözüne bakma güzel bir yüze bak. Ve bu eserin 

güzelliğine bakarken sonsuz kerem sahibi Allah’ın tecelli nurlarını gör.  

Ey Fuzûlî denilerek, başkasına sesleniyor gibi hitap edip tecrid sanatı ve nidâ 

yapılmıştır. “Ey” sözcüğü ile aks i müfret sanatı yapılmıştır.  

 

 

3.2.7. GAZEL 7. FEDÂYÎ 

 

 

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün  

  

 نيجهٌروشنٌدلٌاولورٌكونٌبكىٌبوٌآينه

 كهٌسكاٌرهبرٌاولورٌيوزىٌيوزڭٌآينهٌباق

 

Nice rûşen dil olur gün bigi bu âyine baḳ 

Ki saña rehber olur yüzi yüzüñ âyine baḳ 

 

Lügatçe 

rûşen: Parlak, aydın. Belli, âşikâr. 

âyine: ayna 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Nasıl gün gibi parlak gönül olur bu aynaya bak; ki sana onun (sevgilinin) yüzü 

rehber olur aynaya bak. 

 

Şerh 

Divan şiirinde ayna hem gerçek hem mecaz manalarla sıkça kullanılan 

simgelerden birisidir. Parlaklık ve aydınlık olma yönüyle sevgilinin yüzüne teşbih 

edilir.  

 “Tasavvufî şiirde ayna “tecellî-gâh”tır. Sevgilinin göründüğü, kendini 

gösterdiği yerdir. Tüm âlem, âlemdeki eşyanın, yaratılmışın her biri, insan, insan-ı 

kâmil, mümin, insanın gönlü, kalbi Allah’ın mazharıdır; göründüğü yerdir; yani 
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aynadır” (Güler, 2004: 2). Şair gönlünün parlak olması için bu aynaya bak ki sana 

onun yüzü rehber olur demiştir. Her yaratılan varlıkta Allah’ın tecelli nurları vardır. 

Bunu görebilmek için aynada yansıyan güzelliklere can gözüyle bakmak gerekir. 

Ayna bu yüzden insanı tefekküre davet eder. “Ayna manevi tefekkürün en dolaysız 

simgesidir; çünkü öznenin ve nesnenin birliğini temsil eder”(Burckhard, 1997: 12). 

İnsan mükemmel şekilde yaratılmıştır. Allah kudretiyle nakş edip herkese 

farklı suretlerde yaratmıştır. Nitekim her insanın parmak izi bile benzersizdir. 

Kur’ân’da Allah “Biz insanı en güzel biçimde yarattık” (Tîn, 95/4) demiştir. Bu güzel 

yaratılan insan da ayna misali tefekkürle kendi güzelliklerine ve etraftaki güzelliklere 

bakmalı! İşte o zaman insanın gönülü parlar, kir ve pastan temizlenir. Sevgiliden 

kasıt Allah’ın tecelli nurlarıdır, istiare sanatı yapılmıştır.  

 

 

 يوزهٌيوزٌاولدغينىٌبدرٌايلهٌمهروڭٌديلهٌسڭ

روحٌآرآينهٌباقچهرۀٌخوبٌايلهٌخوشٌروىٌ  

 

Yüze yüz olduġını bedr ile mihrüñ dileseñ 

Çihre-i ḥûb ile hoş rûy-ı ruh ârâyine baḳ 

 

 

Lügatçe 

Mihr: güneş 

Hûb: güzel, hoş.  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Eğer ay ile güneşin yüz yüze olduğunu görmeyi istersen; o güzel sevgilinin 

çehresiyle geniş yanağının hoş kokusuna bak. 

 

Şerh  

Bedr güzellik ve aydınlık ile mütalaa edilir. Ayın bedr haline gelmesi 

sevgilinin yüzüne benzemeye çalışmasına hüsn-i talil edilir. Bedr bu manada 

sevgilinin yüzüdür, istiare sanatı yapılmıştır. Daha ziyade ışık ve aydınlık, parlaklık 

veren mihr ise sevgilinin yanaklarına benzetilmiş, istiare sanatı yapılmıştır.  
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Bedr ve mihr zıt unsurlardır biri doğarken birisi batar; yanyana gelmelerinin 

mümkünâtı yoktur. Fakat yanyana görmek istiyorsan sevgilinin yüzüne ve hoş 

kokulu yanağına bak. Bedr- çehre-i hûb, mihr-ruh arasında leff u neşr sanatı vardır.  

 

 

 سنٌخوشٌآينهٌكرٌاولٌآينهٌجاندنٌيوزڭه

 ديرٌهرٌآينهٌكورنٌمهرهٌوٌبدرٌآينهٌباق

 

Sen ḫoş âyine ger ol âyine cândan yüzüñe 

Dir her âyine gören mihre vü bedr âyine bâḳ 

 

 

Lügatçe 

Âyine: ayna 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Hoş bir ayna eğer olursan (o sevgilinin) ayna gibi candan yüzüne, her ayna gören 

güneş ve ay aynasına bak. 

 

Şerh 

 

       Divan şiirinde birçok kavrama sembol olmuş ayna, parlaklığı ile sevgilinin 

yüzüne, müşebbehünbih olmuştur (Onay, 1993: 56). Bu beyitte ayna, sevgilinin 

yüzüne teşbih edilmiştir. “Hoş bir ayna olursan” ifadesindeki mana, eğer ayna gibi 

temiz ve pak olursan o sevgilinin ayna gibi yüzünü görebilirsin. Ayna gibi parlak 

olmak, insanın içinin temizliği, kirlerinden arınmasıyla oluşur. Eğer manevi anlamda 

temizlenirsen hem güneş hem ay aynasına bakabilirsin. Manevi manada temizlenmek 

şarttır.  
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قشوكڭٌكرچهٌسنكندوراولٌآلٌقامَوڭلهٌيا  

 كوسَررٌراستٌوٌكجٌخوشٌالفٌوٌراينهٌباق

 

Gerçi sengindür ol âl ḳâmetüñle yâ ḳaşuguñ
4
 (kaşumun) 

Gösterir râst ü kec ḫoş elif ü râyine baḳ 

 

Lügatçe 

seng: Taş, hacer. 

Vezin. Tartı ve temkin. 

Kâmet: Boy. Boy-bos. Endam. 

kec: Eğri, çarpık. 

Âl: yüce, yüksek 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

O yüce endamın(boyun) o kaşın gerçi taştandır,  doğru ve eğri gösterir hoş elif ve râ 

harfine bak!  

 

 

Şerh  

Beyitte sevgilinin boyu ve kaşından bahsedilmiştir. Şair sevgilinin boyunu  

“âl” yüce, yüksek boy olarak nitelendirmiştir. Divan şiirinde sevgilinin boyu 

çoğunlukla serviye teşbih edilir. “Sevgili boyu daima uzun ve düzgündür” (Pala, 

2004: 75). Bu yüzden sevgilinin boyu “elif “harfine benzetilir. Âşık ise aşkından 

boynu bükülmüştür dal ve lam harflerine benzetilir.”Onun kaddi hilale 

dönmüştür”(Pala, 2004: 75) Sevgilinin boyu için elif harfi kullanılmış istiare sanatı 

yapılmıştır. Aynı zamanda "İnce, uzun bir ağaç olma özelliğiyle elife benzeyen selvi, 

ebced hesabında 1'e tekâbül eder. Bu nedenle tasavvufta vahdetin, yani Allah'ın 

simgesi olarak kabul edilir (Uludağ, 2012: 314).   

Sevgilinin kaşları ise “ra” harfine benzetilmiş, istiare sanatı yapılmıştır. Ra 

harfi hafif eğridir. “Kaş bazen bir ya, rı veya nun harfleri olarak karşımıza 

çıkar”(Pala, 2004: 130). Doğru ve eğriliği sevgilinin boyu ve kaşı üzerine 

                                                           
4
 Beyitte “ḳasugun” olarak yazılmış olan kelime beyitin anlam bütünlüğü itibariyle “kaşumun” dur. 

Düzeltme parantez içinde belirtilmiştir. 
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söylenmiştir.  

Şair bize bu harflerden bir mânâ çıkartmamızı istemiştir. Harfleri 

birleştirdiğimizde   ِار  er kelimesi karşımıza çıkar. Lügat anlamı “eğer, ise, olsa, olur 

ise” (Devellioğlu, 2012: 257) anlamlarına gelir. Aynı zamanda “geç değil” manası da 

vardır.  

    Ra ve kaş, elif – kâmet, rast- kec kelimeleri ile leff u neşr sanatı yapılmıştır. Aynı 

zamanda bu kelimeler tenasüplüdür. 

 

 كهٌنيجهٌروشنٌاوقورٌآيَىٌتعليمٌوٌقبول

 آخراولٌرويهٌمقابلٌنظرٌوٌناينهٌباق

 

Ki nice rûşen oḳur âyeti ṭa'lim ü ḳabûl 

Âḫir ol rûye muḳâbil naẓar ü nâyine bâḳ 

 

Lügatçe 

Âyet: Eser. 

Ta'lim: 1.Öğretmek. 2.Yetiştirmek 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 Ki nice içi aydınlık kişi ayeti ta’lîm ve kabul (edilmiş şekil üzere okur). Sen o 

(okuyuş) meydanına değil de asıl (okuyanın) bakışına ve sesinin yanıklığına bak. 

 

Şerh 

Kur’ân okuyan, tefsir eden ve ta’lim eden bir tasavvuf ehli kişinin tasviri 

yapılmıştır. Nasıl içi aydınlanmış kişiler ayeti ta’lîm ile kabul üzerine okur. Fakat sen 

o okuduğu ortama değil okuyanın sesindeki yanıklığına ve bakışına bak. 

O bulunan ortama değil onu okuyan kişinin Hakk’a olan hasretinden dolayı sesinin 

yanıklığına, bakışına bak! Sesinin yanık oluşu, (mahzun) bakışı içten gelen hasretten, 

ayrılık acısından kaynaklıdır. Tıpkı ney gibi anavatanımızdan ayrılıp dünyaya 

geldikten itibaren çeşitli imtihanlara maruz kalıp, içimizin sabır ve tahammül 

dolmuş, gönüldeki acı ve hasretten inlemelerimizin sesi artmıştır, sesimiz yanık 

vaziyette olmuştur. Âyet, tâ’lim sözcükleri tenâsüplüdür.  
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 يورىٌبرٌكورٌكوىٌصافٌايسَهٌديلرسڭٌكورهٌسن

 نيجهٌسنٌكونٌبكىٌپسٌروىٌمهٌافزاينهٌباق

 

Yüri bir gör kûy -ı ṣâf iste dilerseñ göresin 

Nicesin gün bigi pes rûy -ı meh efzâyına baḳ 

 

Lügatçe 

Kûy: Karye, mahalle, sokak. 

Yol. Semt. 

efzâ: arttıran, çoğaltan  

 

 Şerh 

Saf bir mahalle istemeyi dilersen yürü bir gör... Nasıl ki güneş gibi o ay yüzlü 

güzelin yüzüne bak.  

 

 

Şerh 

Sevgilinin yüzü temiz bir mahalleye getiren bir yola benzetilmiştir. Onun ay 

yüzlü güzelliğine baktıkça, temiz saf bir yola girmiş olursun. Buradaki yol mecazen 

âşığı tasavvufa götüren yoldur. O ay yüzlü güzel vesilesiyle temiz bir tariğe yani yola 

girmiş olursun.  

Beyitin konusu “tefekkür”dür. O ay yüzlü güzelin yüzüne bak ve Allah’ın 

cemal sıfatıyla yarattığı güzellikleri fark et… Esere bak müessiri hatırla, Allah’ın 

tecelli nurlarını idrak et.  

Beyitte “rûh-ı meh” sevgilinin yüzü aya benzetilmiş, teşbih sanatı yapılmıştır. 

 

 آينهٌچنكهٌايكىٌيوزلودكولٌهرٌنهٌيسه

 كسَرورٌكمسهٌديمزٌخيرٌوٌشرٌاولٌحاينهٌباق

 

Âyine çünki ikiyüzlü degül her neyise 

Gösterür kimse dimez hayr ü şer ol ḫâyine baḳ. 
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Lugatçe 

Âyine: ayna  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ayna, çünkü ikiyüzlü değildir. Hâyır ve şerr her neyse onu gösterir. Kimse o hayine 

bak, demez. 

 

Şerh 

Ayna, gerçeği olduğu gibi yansıtan bir eşyadır. Mevcudatta ne varsa onun bir 

yansımasıdır. Bu yüzden şair aynanın ''ikiyüzlü '' olmadığını söylemiştir. İnsanlar 

nezâketen görünen herşeyi, kusurları, çirkinlikleri dile getirmez. Aslında şair insanın 

bu manada ikiyüzlü olduğunu dile getirmiştir. Aynanın insan gibi “riyakar” 

olmadığını söylemek istemiştir. Ondan başka hayır ve şer olanı söyleyenin 

olmadığını dile getirmiştir. Ve aynanın kusurları, şerr olan şeyleri söylediği için 

“hain” olarak tanımlamıştır. Aynanın konuşması, insana ait özellikler verilmesi ile 

teşhis sanatı yapılmıştır. 

 İnsanın riyâkarlığı yaratılan güzellikleri inkâr etmesinden, dünyaya gelmeden önce 

bezm-i elestte “Evet sen bizim Rabb’imizsin” deyip, dünyaya geldiğinde Hakk’a 

verdiği sözü unutup yaşamasından kaynaklıdır. Ayna böyle değildir güzellikleri inkar 

etmez olduğu gibi gösterir.  

 

 

 سنٌفدايٌيوزوڭىٌاولٌايزىٌسوزايلهٌيو

 بعدهٌظنٌاولٌصنمٌوڭٌچهرۀٌبدرٌآينهٌباق

 

Sen Fedâyî yüzüñi evvel izi söz ile yu 

Ba'de ẓan ol ṣanemün çihre-i bedr âyine baḳ 

 

Lügatçe 

 Ba'de: sonra  

Sanem: heykel, put 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Fedâyî, yüzünü önce söz izi ile yıka. Sonra otur o güzelin ay yüzünün aynasına bak. 

 

Şerh 

Bir önceki beyitte açıkladığım gibi insanın “ikiyüzlü” oluşunun sebebi bezm-i 

elestte Allah’a verdiği sözü unutması, söz vermemiş gibi yaşaması gaflet perdesiyle 

ömrünü geçirmesindendir. Nitekim ayette “Rabb’in Âdemoğulları’ndan onların 

kendileri hakkında sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? 

“Elbette öyle! Tanıklık ederiz” dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde, “Bizim 

bundan haberimiz yoktu” demeyesiniz.(A’râf/172) Fedâyî bu yüzden “yüzünü önce 

söz ile yıka” demiştir. Yüzünü temizlemek için sözün ile yüzünü yıka yani sözünü tut 

ki kalpteki kir ve paslardan arınasın…  

“Sonra otur o güzelin ay yüzünün aynasına bak.” Sonra da sanatı görüp 

sanatçıyı hatırla… Ay yüzünün aynası aksettirdiği tecellilerdir. Ayna bu manada 

insanı tefekküre sevk eder. Söz suya benzetilmiş, istiare sanatı yapılmıştır. “Bedr 

çehre” yüz aya benzetilmiş teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. Şair kendisinden 

bahsederken başka birine hitap ediyormuş gibi seslenmiş, tecrîd sanatı yapılmıştır.  

 

 تاٌسپهردلٌوٌجانٌاوزرهٌسَارڭٌكورهٌسن

 سعدٌوٌنحسٌآندهٌعيانٌنهٌيسهٌكورٌالٌكاينهٌباق

 

Tâ sipihr -i dil ü cân üzre sitâreñ göresen 

Sa'd ü naḥs anda 'ayân neyse gör el kâyine baḳ  

 

Lügatçe 

 

Sa’d: kutluluk, uğur  

Sipihr: tâlih 

Sitâre:1.yıldız 2.talih, kader, baht. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Talihini ta gönül ve can göğü üzere göresin. (O yıldız, uğurlu mu uğursuz mu orda 

açıktır. Bunu apaçık görmen için elindeki gönül aynana bir bak.) Yükseklik alçaklık 
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ne ise orda ayandır, eldeki aynaya bak da gör.  

 

Şerh 

Sitâre kelime anlamı olarak “yıldız, talih, kader, baht” (Devellioğlu, 2012: 

1117) demektir. Sîtâre’nin baht ve talih ma’nalarına gelmesindeki sebep, ‘yıldızların 

insanın hali ve istikbali ile ilgili bir takım özelliklere sahip oldukları ve bir takım 

hadiselere rol oynadıklarına dair inanıştır ( Tolasa, 2001: 432). 

 Beyitimize baktığımızda sitâre kelimesinin hem yıldız, hem de talih olarak iki 

anlamıyla da tevriyeli olarak kullanıldığını görmekteyiz.  

Gök zeminin en yükseğidir, insandaki en yüksek en kıymetli makamı ise kişinin 

gönlü ve canıdır. “Can ve gönül” göğe benzetilmiş, teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır.  

 O yıldızın uğurlu olup olmadığını anlamak istersen gönül ve can göğü üzerinde 

görürsün. İnsan talihinin, kısmetinin güzelliğini ya da kötü oluşunu ilk gönlünde 

yansıtır. Talih ve kısmeti de insanın gönlüne göre takdir edilir. 

Gönül aynaya teşbih edilmiştir. Ayna karşıdaki nesneyi aksettirir, gönül de ruhun bir 

aksettirmesidir. Gönülde ne varsa, kişi de dışarıya gönlündekini yansıtır.  

İnsanın gönül aynasındaki payı ne ise talihi kısmeti de odur.  

 

Tasavvufî açıdan incelediğimizde, gönül ve can Allah’ın tecelli nurunun 

zuhûr ettiği yerdir. Hadis-i şerîfte “Yere göğe sığmadım¸ mü'min kulumun kalbine 

sığdım.’’ Denilmiştir. Allah’ın tecelli nurunun yerleştiği tek yer insanın gönlü ve 

can’ıdır.  

Gönül aynaya benzetilmesindeki sebep, Allah’ın zuhur ve tecelli nurlarını yansıttığı 

aks ettirdiği yer olmasındandır.  

       “Tasavvufî şiirde ayna “tecellî-gâh”tır. Tüm âlem, âlemdeki eşyanın, yaratılmışın 

her biri, insan, insan-ı kâmil, mümin, insanın gönlü, kalbi Allah’ın mazharıdır; 

göründüğü yerdir; yani aynadır. Ayna bütün bunların benzetilenidir; sembolüdür” 

( Güler, 2004: 2). 

Sitâre, sa’d, sipihr sözcükleri arasında tenasüp sanatı yapılmıştır.  
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3.2.8. GAZEL 8.  MUHİBBÎ 

 

Fâ’ilâtun fâ’ilatun fâ’ilatun fâ’ilun  

 

مهوٌشدهٌگوزٌوقاشهٌبقْلٌدېمزمٌساٌگاٌد  

 دستٌقدرتلهٌائٌنقشٌايلينٌنقاشهٌبق

 

 Dimezem saña dilâ meh-veşde göz ü ḳaşa baḳ 

 Dest-i ḳudretle anı naḳş eyleyen naḳḳâşa baḳ 

 

Lügatçe 

meh-veş: Ay gibi 

dest: el 

nakkaş: Nakış yapan. Duvar nakışları yapan usta. Süsleme san'atkârı. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

“Ey gönül, sana ay gibi olan sevgilideki göz ve kaşa bak demem. Onu kudret eli ile 

işleyen nakkaşa bak.”
5
 

 

Şerh 

Muhibbî'nin incelediğimiz bu gazelinde kâinatta neye bakıp; neye dikkatimizi 

vermemiz gerektiği ele alınmıştır. Âşık, burada ey gönül nidasıyla gazele giriş 

yapmıştır. Sevgilinin simasındaki göz, kaş gibi güzelliklerine değil; o güzelliği ona 

bahş eden nakkaşa; 'Allaha' bakmasını söylemektedir. Beyitte ‘bak’ diyerek sûretden 

manaya, öze, hakikate bakılmasını söylemektedir. Allah'ın kudret sıfatına 

değinilmiştir. Allah kudret sahibidir her şeye gücü yetendir, herşeye muktedirdir.  

 

Fani güzelin güzelliğinde boğulmamak gerektiğini vurgulanmıştır. Ona o 

güzelliği veren kudretin mu’cizeler gösteren elini gör. Gözümüzle gördüğümüz her 

güzelin bütün güzellik unsurlarını yapan, yaratan O’dur. Kalb gözü, fani güzelliğin 

                                                           
5
 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Coşkun AK’ın Muhibbî Divanı İzahlı Metin kitabından 

alınmıştır.  
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arkasında o güzelliğe vücut veren kudret elini, cemal tecellisini görür.  

  

Kuran-ı Kerim’de Rûm Sûresi 30/50.ayetine iktibas yapılmıştır. “Fenzur ilâ 

âśâri rahmeti(A)llâhi keyfe yuhyî-l-arda ba’de mevtihâ
(c)

 inne żâlike lemuhyî-

lmevtâ
(s)

 vehuve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)” “Şimdi bak Allah'ın rahmetinin 

eserlerine!” eserden müessire git, sanatı görüp sanatçıyı hatırla. Kâinattaki tüm 

güzellikleri gördüğünde, onların güzelliklerine değil sonsuz cemal sahibi olan o 

güzellikleri nakş eden nakkaşa bak... O’nu hatırla ve an. Allah şüphesiz her varlığı 

rahmeti ile yaratmış, güzellikler bahş etmiştir. 

 Kâinattaki yaratılmış tüm eserler o nakkaşa yani Allah’a aittir. Sanat varsa 

sanatçı muhakkak vardır. Kâinata geldiğimiz andan itibaren Allah’a nakkaş diyerek 

Allah’ı anlatmaya çalışmış; istiare sanatı yapılmıştır.  

 

 

 كوزٌيىٌسقاٌاوللدنٌكرپكمٌجاروبدر

 اسَانٌدلبرىٌپاكٌايلينٌفرٌاشهٌبق

 

 Gözyaşı saḳḳâ olaldan kirpügüm cârûbdur 

Asitân-ı dilberi pâk eyleyen ferrâşa baḳ 

 

Lügatçe: 

Asitân: 1.Kapı eşiği 2. Dergâh. 

Cârub: süpürücü, çöpçü 

Günümüz  Nesrine Aktarılışı  

“Gözyaşı su taşıyıcı olalı, kirpiğim süpürgedir. Sevgilinin eşiğini temizleyen 

süpürgeciye bak.” 

 

Şerh 

Gözyaşını su taşıyıcısına benzetmesindeki sebep, gözden akan suları 

toplamasındandır. Şair gözyaşını su taşıyıcısına, kirpiği de onu süpüren süpürgeye 

benzetmiş, teşbih-i beliğ sanatı yapmıştır. Gözyaşı su taşımaktadır kirpiklerimiz de 
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onu akıtan süpürge misalidir. Kirpiği câruba benzetmiş, teşbih i beliğ sanatı 

yapılmıştır. Âşık sevdiği uğruna gözyaşı döküp elem çekmektedir. Şair, kendisini 

sevgilinin eşiğini temizleyen bir süpürgeciye benzetmiştir. O gözyaşlarıyla 

sevdiğinin de kapısının önünü temizleyen süpürgeciye yani kendisine bak demiştir. 

Kendisini süpürgeciye benzetmiş; istiare sanatı yapılmıştır.  

Âşık sevgilinin yanı başında olmak ister onun ‘kûy’unda yani sokağında; 

mecrasında dolaşır... Âşık onun cemalini görmek için kapısında uykusuz, bîtâp 

kalmıştır. Aşkından akan gözyaşları su taşıyıcısı misalidir. Kirpikleri süpürge gibi 

gözyaşlarıyla sevgilinin kapısının önünü temizler. Peki sevgilinin kapısının önünde 

ne var? Sevgilinin eşiğindeki çöpün manası nedir? Mecazen sevgilinin aşığa yaptığı 

zulmü olabilir. 

 

ڭسورمهٌقلٌخاكٌدرينىٌآچيَّلٌتاٌكوزلر  

حشحاشهٌباقٌۀجهانٌملكنىٌسيرٌاتٌدانٌبو  

 

                     Sürme kıl ḫâk-i derini açıla tâ gözlerüñ 

                     Bu cihân mülkini seyr it dâne-i ḫaşḫâşa baḳ 

      

Lügatçe 

Hâk: toprak 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Şeyhin kapısının toprağı sürme diye sür,  gözün açılacaktır. O zaman bu cihan 

mülkünü seyret,  haşhaş tanesine bak.” 

 

Şerh  

 “Tasavvufta bir tekke veya zaviyede reislik edip müridleri bulunan kişi pir, 

mürşid” (Pala, 2012: 430) mânâlarına gelir. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve 

Deyimleri sözlüğünde şeyh için şunları demiştir: “Şeyhler, kulu Allah'a Allah'ı kula 

sevdirmek isteyen kişidir. Fonksiyonu bakımından, müridleri halle terbiye etmesi bir 

yana bıkakılırsa, her şeyiyle bir öğretmen görüntüsündedir. Şeyh'in şeriat bilgisine 

sahib, fena makamını geçmiş, ahlâk-ı hamide (övülen ahlak) ile süslenmiş olması 

gerekir. Kendisi kamildir, bu yüzden kemale erdirir, yani mükemmildir.” 

  Şair, şeyhinin kapısında toprağı sürme diye sür sana şifa olup gözün 
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açılacaktır. Şeyh kamil olduğu için kemale erdirmek için müridine ders verir. Bu 

dersler sayesinde  gaflet perdesi kalkar, kalp gözü açılır. Şairin “gözün açılacaktır” 

demesindeki sebep manevi olarak açılmasıdır.  O zaman bu cihan mülkünü seyret. 

Bir haşhaş tanesine bak. Haşhaş tanesi küçük oluşuyla bilinir. Kur’ân’da Fatiha’da  

Besmele’de  be altındaki noktaya teşbih edilir. Küçük bir yere gizlenmiştir, buna atıf 

edilmiş olabilir. Şu anlamı da içerir. Küçük taneleri bile mükemmel yaratan kudret 

eline bak… Küçük, büyük herşeyi noksansız yaratma sanatına bak demiştir.  

 Hâk, dane, hâşhâş sözcükleri tenasüplüdür.  

 

كٌايدرلرٌجانٌوٌدلايچونٌجنٌڭنيچهٌيلدورٌحسن  

كلٌبرٌنظرٌلطفٌائلهٌاوٌصواشهٌباقٌدوسَم  

 

 Nice yıllar hüsnüñ için cengi iderler cân u dil  

Dostum gel bir naẓar luṭf eyle ol savaşa baḳ 

 

Lügatçe  

Hüsn: güzellik  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Yıllardır can ve gönül, güzelliğin için savaş ederler, dostum gel bir an lütfet o 

savaşa bak.” 

 

Şerh  

Sevgilinin güzelliği için can ve gönül savaş ederler. Gönül ve can sevgilinin 

cemalini cemalini görmek uğruna yapmayacakları şey yoktur. Sevgilinin uğruna 

onun kapısında kimi zaman “gedâ” kimi zaman “mecnun” olurlar. Sevgilinin 

sokağındaki köpekleri dahi sevgilinin mahallesini koruduğu, bekçilik yaptığı için 

kıskanırlar. Sevgiliyi kazanmak uğruna büyük bir savaş içindedirler. Savaşırken de 

en çok kendi canını ve gönlünü kanatır, yaralarlar. Gel lütfette şu savaşa bak 

demiştir. Can ve gönül kişileştirilmiş, teşhis sanatı yapılmıştır. Aşk ise bir savaşa 

benzetilmiş, istiare sanatı yapılmıştır.  
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نوشٌايدوپٌمدامٌىڭعشقٌۀمحبىٌبادٌبو  

زرٌاولٌعاشقٌعياشهٌباقْليعقلٌكٌمست  

 

Bu Muḥibbî bâde-i ‘ışḳuñı nûş idüp müdâm 

Mest-i lâ-ya’ḳıl gezer ol âşıḳ-ı ‘ayyâşa baḳ 

 

Lügatçe 

Bâde: şarap içki  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Bu Muhibbî aşkının şarabını her an aklı başından gitmiş, sarhoş olarak gezer, o 

ayyaş âşığa bak…” 

 

 

Şerh 

“Şarap, divan edebiyatında en çok kullanılan içecek maddesidir” (Pala, 2004: 

52). “Şarap, içki” (Pala, 2004: 52) manalarına gelen bade, mecazi olarak Allah’ın 

aşkından mest olma manasına da gelir. "Tasavvufta şarap, ilahi aşk anlamına 

gelmektedir" (Uludağ, 2012: 327). İlahi aşk ile sarhoş olan kişi bu dünyadan gidip 

ahirete kavuşmak ister. Aklı, gönlü sadece O’nunla doludur.  

Zira aşk şarabını içen dünyaya ve dünya ihtiyaçlarına ve nefsin isteklerine 

dönüp bakmaz" (Tarlan, 2011: 358).  Muhibbî kendisine “ayyaş” demiştir. Ayyaş 

nasıl mest olmuşsa aşk şarabını içen kişi de kudret ve kadir sahibi Allah’ın 

sanatlarıyla, tecellileriyle mest olmuş, âşık olmuştur. Aşk şaraba benzetilmiş, teşbih-i 

beliğ sanatı yapılmıştır. Şair başkasından bahseder gibi hitap etmiş, tecrid sanatı 

yapılmıştır. 

 

 بلمكٌسَرسكٌدرونمٌحالىٌكورٌنالهمى

 عشقمهٌشمدٌكركهٌكوزدنٌاقنٌياشهٌبق

 

Bilmek isterseñ derûnum hâlini gör nâlemi 

Işḳuma şâhid gerekse gözden aḳan yaşa baḳ 
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Lügatçe 

Derûn: İç taraf. Dâhil.*Kalb. 

Işk: Aşk 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“İçimin halini bilmek istersen, ağlayıp inlememi gör. Aşkıma şahit olarak da gözden 

akan yaşa bak.(gerek)” 

 

Şerh 

Divan Edebiyatında sevgili, âşığı cefa ve elemleriyle eziyet eder; gaddar ve 

acımasızdır. Bu eziyetlerle aşığın içinin hali gam ve aşk ateşiyle dolar. Beyitte de 

ifade edildiği gibi âşık, içindeki bu aşk ateşinin vaziyetiyle inlemeye başlar. Bu 

inlemeler sabahlara kadar sürer. Aşığın inlemesinin sesi ve gürültüleri feleklere kadar 

ulaşır. Âşık bu feryatların, inleyişlerin boşa gitmeyeceğini sevgiliye kavuşmanın yolu 

olduğunu bilir ve daha çok inlemeye başlar.  

Sevgilinin bu içten gelen iniltileri duyunca merhamet edip ona kavuşacağını 

düşünür. Âşık, aşk ateşiyle tutuşup feryat ederken gözyaşları da iniltilerine yoldaşlık 

eder. Âşığın gönlündeki aşkının nişaneleri, sabahlara kadar süren ah ve inlemeleri ve 

gözünden akan yaşlarıdır. Aynı zamanda aşığın gece gündüz eşlik eden aşkının en 

büyük şahitleridir. Şair ağlayıp, inlemelerini mübalağa sanatı ile anlatmıştır 

 

3.2.9. GAZEL 9. 

 

Mef’ûlü fâ’ilâtü mefa’îlü fâ’ilün  

 

ياٌنيلدىٌاولٌبيوقايىٌگورْلبنٌمبت  

يىٌكورْلشدىٌزلفنهٌناٌكهٌبْلگوكلمٌطو  

 

1.Ben mübtelâya n’eyledi ol bî -vefâyı gör 

Göñlüm ṭolaşdı zülfine ta ki belâyı gör  
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Lügatçe 

zülf: yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. 

Vefa: Ahdinde, sözünde durma. 

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı 

“O vefasıza bak, ben(im gibi) mübtelaya neler yaptı, Gönlüm saçına dolaştı, başa 

gelecek belayı gör.”
6
 

 

Şerh 

Divan şiirinde sevgili vefasızdır, âşığa cefa ve elem verir. Âşık; aşkından 

düşmüş, biçare bir mecnun gibidir; mübteladır. Aşığın gönlü sevgilinin saçına 

dolaşmıştır, sevgilinin saçlarının teline takılan gönül aşk belasına girmiştir. “Bî-vefâ” 

derken sevgiliden bahsetmiş mecâz-ı mürsel sanatı yapılmıştır. 

 

Saç, sevgilinin fiziki güzellik unsurları içerisinde en zengin olanlarındandır. 

Klâsik edebiyatımızda saç, çoğunlukla zülf, gîsû, kâkül, ca'd, turra ve mû(y) gibi 

müteradif kelimelerle ifade edilir (Tanyıldız,  2009: 976). Zülf unsuru Klasik Türk 

Edebiyatımızda çoğu zaman şekliyle, rengiyle, kokusuyla tasvir edilen bir imgedir. 

Âşık sevgilinin saçının güzelliğini, boyunu, kıvrımlarını görünce adeta ona olan aşkı 

artar o aşk aşığın gönlünde yaralar oluşturur. Gönlün saçta dolaşması aşığın 

gönlünün o saçlar misali sallanıp, düşmesiyle son bulur. 

Gönlüm saçına dolaştı diyerek şair sevgilinin saçının uzun ve karışıklığını, saçlarının 

birbirine dolanmışlığını tasvir etmiştir. Saçların dolaşması, büklümlerin çözülüp, 

saçın karmaşık ve dağınık olması demektir. Âşığın gönlü ise sevgilinin saçları gibi 

belalara dolanmış, fitnelere karışmış bir vaziyettedir. 

 

''Aşıkın canı sevgilinin saçına dolaşır. Bu bir canbazlıktır ve çok tehlikeli bir iştir. 

Hatta onun için saç, “resen -i dar” yani darağacı ipi vazifesini de görebilir'' (Tolasa, 

2001: 157). Bu yüzden âşık sevgilinin zülfüne dolaşan gönlünün başına gelecek olan 

belaları gör demiştir. 

Gam, doğrudan doğruya sevgilinin saçına da teşbih edilmektedir ki, açık 

                                                           
6
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olarak belirtilen teşbih yönü uzunluk halidir. Aşıkın onu düşünerek çektiği gam, 

keder ya kendisini bağlayan bir zencir, ya gönlü ve sinesi micmerine düşen bir çeşit 

tütsü, ya da göklere yükselen bir dumandır (Tolasa, 2001: 390). 

  

وهٌكاهٌشيوهٌكهىٌجورٌوكاهٌنازكهٌعش  

 ديدكلرٌرنجهٌيوٌقميدرٌاولٌپرٌجفايىٌكور

 

2. Geh ‘işve gâh şîve gehî cevr ü gâh nâz 

Didüklerince yok mıdur ol pür-cefâyı gör 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Bazen cilveli, bazen nazlı, bazen de eziyet edici dedikleri doğru değil midir, hele o 

cefa ediciye bak.” 

Şerh 

Divan edebiyatındaki sevgilinin vasıfları tasvir edilmiştir. Sevgili, bazen 

cilveli, bazen nazlı bazen de eziyet edicidir. Aşığı cilveleriyle âşık eder. Nazlarıyla da 

usandırır. Aynı zamanda aşığa cefa gösterir. Sevgilinin güzelliği, endamı altında saklı 

olan nazı, eziyeti aşığa hem dert hem de dermandır. Dert oluşu aşığın gönül aynasını 

paramparça haline getirmesindendir. Âşık sevgilinin vermiş olduğu sıkıntı ve 

eziyetlerle inlemekte, bu iniltilerle birlikte göğe ulaşan ahlar etmektedir. Beni benzi 

solmuş, hastalanmış bîtâp kalmış bir haldedir. Aynı zamanda cefa onun için devadır. 

Eğer sevgilinin naz ve eziyeti olmasaydı aşk olmazdı. 

 

Nâz, işve, şîve sözcükleri ile tenâsüp sanatı yapılmıştır.  

 

لدمعشقكٌيولندهوٌجانلهٌسرٌتركنٌاي  

 وارٌمىٌجهاندهٌبنجلينٌبرٌفدايىٌكور

 

3. 'Işḳuñ yolında cânla ser terkin eyledüm 

Var mı cihanda bencileyin bir fedâyi gör 
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Günümüz  Nesrine aktarılışı 

“Aşkının yolunda can ve başımı verdim. Cihanda benim gibi fedâkar var mı bir bak!” 

 

Şerh 

Her âşık aşk yolunda canını ve başını vermekten çekinmeyen bir fedaidir. 

Âşık aşkın sırrına canını feda ederek ulaşılacağını bilir. Aşk mertebesine ulaşmanın 

yolu aşığın aşkı için benliğinden vazgeçmesidir. 

Cihanda benim gibi fedâkâr var mı? Diyerek mübalağa ve istifham sanatı yapılmıştır. 

 

 

 كوردىٌاولملوٌخسَهٌاتوبٌباٌكهٌغمزٌاوقن

ولٌدلٌطببيبىٌاولدوربٌاتدىٌدوانىٌدوايىٌكورا  

 

4. Gördi ölümlü ḫaste atup baña gamz okın 

Ol dil ṭabibi öldürüp itdi devâyı gör  

 

Lügatçe 

Gamze: süzgün bakış  

Dil: gönül  

 

Günümüz Türkçesine aktarılışı: 

“O gönül doktoru beni ölümlü hasta görünce, bana yanbakış okunu atarak deva 

verdi.” 

 

 

Şerh 

Sevgili, hem derdi hem devayı verendir. Derdi aşığın gönlüne saldığı gibi 

dermanı da aşığa verir. Bu yüzden “dil tabibi” yani “gönül doktoru”dur. Dil tabibi 

denilerek teşbih i beliğ söz sanatı yapılmıştır. Âşık da aşkından ölücek hali olan bir 

hasta gibidir. Âşık sevgilinin bakışıyla tekrar hayata kavuşmuş; devayı bulmuş olur. 

 Gamze oku: sevgilinin manalı bakışı bir oka benzetilmiş; teşbih -i beliğ sanatı 

yapılmıştır. “Gamze ok olunca yaralamak delmek öldürmek, avlamak gibi eylemleri 

üstlenir. Bir ok olan gamzenin hedefi ise can, gönül, sine, ciğer ve yürektir”(Pala, 
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2004: 162). 

Tabîb-hasta-devâ sözcükleri arasında tenâsüp sanatı yapılmıştır. 

 

 نظمكٌمحبىٌنظمنهٌبظمنهٌبكزرٌنظامينك

 انجهٌخيالٌنازكٌورنكينٌادايىٌكور

 

5. Naẓmuñ Muḥibbî naẓmına benzer Niẓâmi’nün 

İnce ḫayâl -i nâzik ü rengin edâyı gör 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Muhibbi, şiirin Nizami'nin şiirine benzer. İnce hayal, nazik ve canlı üslubu gör.” 

Şerh 

Şair, beyitte tecrid yoluyla kendisine başkasına hitap eder gibi seslenmiştir. 

Muhibbî şiirlerinde şekil ve anlam yönüyle Nizami'yi örnek almıştır. Burada şiirini 

Nizami'nin şiirine benzetmiştir. Gazellerinin büyük bölümü beş beyit olan şair, bunu 

beş beyitlik gazel yazma geleneğini başlatan Nizâmî'ye uyduğu şeklinde açıklar. 

 

Ey Muhibbi nazm ara kıldun Nizami tarzını 

Şi'rüni şimden girü itmek gereksin penc penc 

 

 

3.2.10. GAZEL 10. 

 

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün  

 

 

 عاشقٌايسڭٌكندوڭىٌافگندهٌكور

 

 پادشاهٌايسڭٌاوزڭىٌبندهٌكور

 

Âşıḳ isen kendüñi efgende gör 

Pâdişâh -ısañ öziñi bende gör 
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Lügatçe 

efkende: düşkün zavallı 

 

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

Âşıksan, kendini düşkün, zavallı gör. Padişahsan, kendini kul, köle gör.
7
 

 

Şerh 

Divan edebiyatında âşık, cevr ve cefâ çeken, gece gündüz aşkından ağlayan 

inleyen, sevdiğine kavuşmayı hayal eden kimsedir. Âşık aşkından zavallı, bitâp 

düşmüştür. Şair eğer “âşıksan, kendini zavallı kimse gör”demiştir. “Padişahsan eğer 

kendini kul köle gör”demiştir. Padişah Osmanlı devletinde yüksek rütbeli devlet 

adamlarına verilen isimdir. Padişah ululuk ve yücelik ünvanlarına sahip kişilerdir. 

Şair, padişahın dünyadaki makam ve şöhret yüceliğini bırakıp, kendisini bir abd, köle 

görmesini dile getirmiştir. Padişah dünyadaki makamıyla yüce olsa da Allah 

katındabir kuldan ibarettir. Kendisine ait makam ve ünvanlarını bırakıp, tevâzu sahibi 

olup, kul köle görmesini ister. 

 

 

ڭزرهٌمٌديمشٌنكاراٌحدوڭهب   

 بوٌسوزندنٌسنٌكلىٌشرمنهٌكور

 

Beñzerem dimiş nigârâ haddüne 

Bu sözinden sen güli şermende gör 

 

Lügatçe 

Nigâr: resim, sevgili, resmedilmiş 

 

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

“Sevgilinin, (gül) yanağına benzerim demiş. Sen gülü bu sözünden dolayı mahçup 

gör.” 

 

                                                           
7
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Şerh 

Yüz dendiği zaman akla öncelikle yanak gelir. Yüz birçok unsurun bir arada 

bulunduğu genel bir yer olmasına rağmen yanağın yeri belirlidir ve yüzün en geniş 

kısmını kaplar. Bu durum dikkate alındığında yanağa yüz unsurunun daha belirli 

veya özel bir yeri ya da ismi olarak da bakmak mümkündür. Hatta bazen mecaz-ı 

mürsel sanatıyla yüz söylendiğinde yanak kastedilmektedir ( Tolasa, 2001: 218 ). 

Gül al renktedir, kırmızıdır. Divan şiirinde sevgilinin yanağına teşbih edilir. Âşık 

sevgiliye baktığı zaman sevgili utancından yanakları kızarır; sevgilinin beyaz yüzü 

pembe ve kırmızı rengini alır. Gülü sevgilinin kırmızı yanaklarına benzetmiş, istiare 

sanatı kullanılmıştır. 

Gülün sevgilinin yanağa benzemesinin pek çok sebebi vardır. Gül en narin, 

ince yapraklara sahip çiçeklerden birisidir. Bu hususlardan dolayı ne kadar gül, 

sevgilinin yanağına ait unsurları barındırsa da; gülün sevgilinin yanağına benzerim 

demesini mahçup görmesini ister. Güzellik bakımından sevgilinin yanağı gülden 

üstündür. Burada mübalağa sanatı yapılmıştır. 

 

 

 سنٌپرىٌعشقٌايلهٌبنٌديوانهٌئي

 كرٌمرادوڭوارٌايسهٌكلخندهٌكور

 

Sen perî 'ışḳ ila ben divâneyi 

Ger murâduñ var ise külḫende gör 

 

Lügatçe 

Külhân, külhen: hamamlarda suyu ısıtmak için ateş yakılan yer.  

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Sen peri (gibisin) aşkın ile ben divaneyim. Eğer (bu aşka ) muradın varsa, ateşte 

gör.” 
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Şerh 

Peri: Peri insana görünmez, insanlarla ülfet etmez, yüzünü göstermez. İnanışa göre 

çok güzel olur. 

İliştiği kimseleri kendine âşık ve divâne ederek bağlar. Sevgilinin periye teşbihinde 

görülen vech-i şebehler bunlardır. Bu münasebeti kuvvetlendiren diğer hususlar, 

şairin gönlünün divaneye, gözlerinin çeşmeye teşbihidir. Ayrıca şair, sevgilisi ile 

periyi mukayese eder(Tolasa, 2001: 147). 

 

Âşık sevdiğini güzelliğinden ötürü bir periye benzetmiştir. Kendisini aşkından aklını 

yitiren deliye benzetmiştir. Teşbih-i beliğ söz sanatı yapılmıştır. 

Âşık aşkından mecnun olmuş kişidir. Âşık ehli akıl ehli değildir. 

 

 لعلٌنابىٌلذتنٌبولمقٌاكر 

 اىٌمحبىٌايسَرايسڭٌقندهٌكور

 

La'l-i nâbı lezzetin bulmaḳ eger 

Ey Muḥibbî ister iseñ ḳande gör 

 

 Lügatçe 

 La’l: kırmızı, al 

 Nâb: hâlis, saf  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey Muḥibbî, eğer saf dudağın tadını bulmak istersen, şekere bak.” 

 

Şerh 

Divan şiirinde dudak sevgilinin en güzel unsurlarından birisidir.  

Onun ehemmiyeti, görünüş güzelliğinin, yani rengiyle, dar ve yuvarlak haliyle, 

kenarındaki beni ve ayva tüyleriyle temaşaya dayanan bir güzellik arzetmesinin 

yanısıra, konuşmayla, söylenen sözle, kısacası ağızla yakından ilgili olması ve 

bilhassa cinsi açıdan ele alınması itibariyledir. (Tolasa, 2001: 256) Dudaklar şirin 

olarak hitap edilir. Dudaklar şeker kadar tatlıdır dudakların tadını almak istiyorsan 

şekere bakmasını söyler. Dudaklar şekere benzetilmiştir. “Ey” diyerek nidâ ve aks-i 
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müfred sanatı yapılmıştır. 

 

 غرهٌاولماٌسبزهٌزارىٌعمرنه

 دانهٌكبىٌكندوڭىٌخرمندهٌكور

 

Ġırre olma sebze -zar -ı 'ömrüñe 

Dâne gibi kendüñi ḫırmende (harmanda) gör 

 

Lügatçe  

Dâne: tane  

Hırmen: harman  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Hayatının baharıyla gururlu olma, tane gibi kendini harmanda gör.” 

 

 

Şerh 

İnsan ömrü mevsimlere benzer. Hayatın baharı, kışı, yazı ve sonbaharı vardır. 

Ömrün en güzel zamanları gençliktir. Tıpkı baharda açılan çiçekler gibi 

yeşillendiğimiz, umudumuzun diri olduğu zamandır. Hayatın baharıyla yani gençliği 

ve huzuruyla gururlu olma çünkü baharın sonu kıştır. Gençliğin sonu yaşlılık, ömrün 

sonu ölümdür. Dünyadan ne gençliğinin baharında olan kullar şuan toprak altındadır 

sakın gurura kapılma.“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de 

şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz”(Enbiyâ, 21/35). Her nefis ölüme 

tabidir, muhakkak dünya hayatı bitecek, O’na döndürüleceğiz. 

İnsanın özünü kaybettiren şeyler gurur ve kibirdir. Gençliğine, güzelliğine 

güvenip gurura ve kibire kapılma. ‘Tane gibi kendini harmanda gör.’ Dünya hırsı, 

gururu seni aldatmasın. Çünkü ayette denildiği gibi “dünya hayatı bir oyun, bir 

eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından 

ibarettir. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir”(Hadîd,  57/20). 

Bu yüzden gurur ve hırstan uzaklaş; bir kulun en büyük düşmanı gurur ve kibirdir. 

Ebced hesabında hırs kelimesinin arkasında hırmân yer alır. Hırsın sonu hırmândır. 

Dünya hırsının sonu da mahrum olmaktır. Gurur ve kibirin sonu ise hüsrandır. 
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Kur’an-ı Kerim’de “kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı 

yürüme! Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla 

sevmez”(Lokman, 31/18) ayeti yer almaktadır. Beyitte bu ayetin mealine işaret 

edildiğini söylemek mümkündür. 

 

 

3.2.11. GAZEL 11. 

 

 Fâilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 

 زلفنىٌقطعٌايتٌخطكٌحكٌايتٌرٌخٌرٌنكينهٌبق

  قصدٌايمانٌايلمشلراولٌايكىٌبىٌدينهٌبق

 

Zülfini ḳaṭ’ it ḫaṭuñ ḥaḳḳ it ruḫ-ı rengîne baḳ 

Ḳaṣd-ı îmân eylemişler ol iki bî-dîne baḳ 

 

 

Lügatçe 

Zülf: 1. Yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. 2. saç lülesi  

Ruh: yanak, yüz, çehre  

 

 Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Saçını kes, ayva tüylerini kazı, renkli, parlak yanağa bak. İmana kasd eden o iki 

dinsize bak.”
8
 

 

Şerh 

İncelediğimiz bu gazelimizde, kesret kisvesinden arınıp, vahdete doğru vech-i 

hakiki yoluna girmenin izâhını görüyoruz. Zülf, divan şiirinde sevgilinin güzelliğini 

tasvir eden; taçlandıran tasavvurların başında gelir. Aynı zamanda zülf, aşığın türlü 

türlü bela ve fitnelere girmesine vesile olan bir vâsıftır. Zülf yüzün iki tarafına gelip 

                                                           
8
 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Coşkun Ak’ın Muhibbî Divanı İzahlı Metin kitabından 

alınmıştır.  
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yüzü kapattığından dolayı ve rengi, çokluğu itibariyle azlığın zıddı olarak tanımlanan 

<kesret> olarak tasvir edilir. “Ruh "yanak" rnahz-ı tecelliyat yani vahdetin büyük 

tecellisidir”(Tarlan, 2011: 84). Bu vahdet tecellisini perdeleyen saç “kesret” 

olduğundan şair bu sebepten “zülfini kat it” der. Çünkü yaratılışımız itibariyle 

insanın nazarı en çok kesvete yöneliyor. Bu kesvet fitnesinden kurtulmadan vahdet 

nasip olmuyor. Tek çare bu tecellilere mâni olan vâsıfları kaldırmaktır. Şair de bu 

kesvetleri ortadan kaldırıp vahdete kavuşmayı temenni etmiştir. Ayva tüyleri yüzde 

sonradan meydana çıkan sarı tüylerdir. Sonradan meydana çıktığı için “fitne” olarak 

tasvir edilir. Çokluğu itibariyle kesvettir. “Hat âlem-i berzahtır. Hat "ayva tüyleri", 

yüz "vahdet" üzerindedir. Hat, vahdet üzerinde kesret oluştuğu için zülf kadar 

kolayca görünemez” (Tarlan, 2011: 83) 

“İmana kast eyleyen bu iki dinsiz”: zülf ve hattır; teşhis sanatı yapılmıştır. Şair aynı 

zamanda kesvetin imana kast eylediğini bizlere telmih sanatıyla anımsatmıştır.  

Zülf-rûy-rûh yüze ait unsurlar sıralanmış, tenasüp sanatı yapılmıştır. 

 

 دوسَمٌايَدكٌجفاٌسنكيلهٌبوٌسينمٌخرٌاب 

 برٌنظرٌقلٌنيجهٌصنمشدرٌكوراولٌآينهٌبق

 

Dôstum itdüñ cefâ sengiyle bu sinem ḫarâb 

Bir naẓar kıl nice sınmışdur gör ol ayine baḳ 

 

Lügatçe 

Ayine: ayna   

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Dostum eziyet taşı ile bu göğsümü harap ettin. Bir bak da o ayna nasıl kırılmıştır 

gör.” 
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Şerh 

Cefâ ve eziyetler taş gibi incitir, yaralar kalbi harap eder. Âşık sevgiliye bir 

bak eziyetlerin gönlümü ne hale getirdi diyor. 

Gönül Allah’ın tecelli ettiği tek yerdir, yere göğe sığmayan Allah, mümin 

kulun kalbine sığmıştır.  Gönül manevi olarak keşif ve ilhamın zuhur etiği yerdir, 

marifet ve irfanın kaynağıdır. Ayna ise tasavvufta tecelligahtır. Ayna insana tefekkür 

etmesini sağlayan, tecellileri aksettiren bir eşya olarak tasvir edilir. Bu yüzden gönül 

çoğunlukla aynaya benzetilir.  

Güzelliğin kendisini bulduğu veya kendisini gösterdiği yer ise aşığın gözü ve 

gönlüdür. Çok yerde bu ayna motifiyle birlikte yürür. Güzelliği asıl gösteren unsur, 

aynadır. Tabiki aşıkın gözü, gönlü ve hatta heyeti umumiyesi bu bakımdan aynaya 

benzeyecektir (Tolasa, 2001: 132).  

Aynadan kasıt âşığın gönlüdür, istiare sanatı yapılmıştır. Cefa ve eziyetler acıtmaları, 

yaralamaları yönüyle bir taşa benzetilmiş, teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. Cefâ, 

harap sözcükleri tenâsüplüdür. 

 

 

ولهٌكمٌپاٌياٌناٌايرهٌروزه ٌهجركٌدْلا  

 عيدٌوصلنٌكوزليوبٌابرولرىٌآيناٌبق

 

Ola kim pâyâna irse rûze-i hicrüñ dilâ 

'Iyd-ı vaslın gözleyüp ebruları âyine baḳ 

 

Lügatçe 

Pâyân: son, nihayet. 

Rûze: oruç. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey gönül ayrılık orucun ola ki sona ere, kavuşma bayramını gözleyip kaşları ayına 

bak.” 
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Şerh  

Bu dünyaya geldiğimizde ayrılık orucu tutarak dünyaya geldik. Oruç tutarken 

niyet edilir; bizde niyetimizi kâl-u belâda söz verirken getirdik. Ve dünyaya adım 

attığımızda orucumuz başladı. O’ndan ayrı kaldığımız, O’na hasret yaşadığımız her 

gün oruçtur. Oruçtan sonra elbet ki bayram vardır. O’na kavuşmak bayramdır. 

Mevlana ölüm gününü Hakk’a kavuşmak olarak görmüş “Şeb-i Arus” olarak 

nitelendirmiştir. 

Şair ‘rûze’ ve ‘iyd’kelimelerini kullanarak telmih sanatı yapmıştır. Oruç, 

nefsimizin arınması terbiye edilmesi için tutulan dinimizin farzlarındandır. 

Oruçta nasıl ki belli bir vakit açlığa ve susuzluğa dayanılıyorsa; âşık da sevgiliden 

gelen cefalara, ondan ayrı kalmaya dayanıyor. Rûze-i hicr: Ayrılık; oruca 

benzetilmiş, teşbih-i beliğ söz sanatı kullanılmıştır.  

 

ايلمشزلفنىٌارايشٌاتمشٌحاللرٌزينٌ  

 كمكورنٌديرٌاىٌكوكلٌبوجهلهٌتزيينهٌبق

 

Zülfini ârâyış itmiş ḥaller zeyn eylemiş 

Kim gören dir ey göñül bu vech ile tezyine baḳ 

 

Lügatçe  

Ârâyış: 1. süs, bezek, ziynet. 2. Süsleme, süsleniş; süsleyiş. 

Zeyn: süs, bezek.  

Tezyin: zînetlendirme, süsleme, süslenme.  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı: 

“Saçını süsleyip benler bezenmiş. Ey gönül gören kimdir, böylece yapılmış 

süslemeye bak.” 
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Şerh 

Sevgilinin saçı, şıkların can ve gönlünün bir kârârgâhı, yuvası mahiyetindedir. 

Can ve bilhassa gönül, daima oraya gitmek, ona asılmak ve dolanmak ister ( Tolasa, 

2001: 157).  

Ben, güzellik menşurı kudret elince yazılırken, sanki perişan zülf kaleminden 

damlayan bir noktadır. Veya bu nokta, güzellik kâtibinin elindeki kalemden damlar; 

Fakat bu sefer gül yaprağına düşmüştür. Bazı beyitlerde de saç, cemal kelimesinin 

cim'idir. Fakat içine, süslemek gayesiyle bir nokta konulmuş ve adına hal 

denilmiştir( Tolasa, 2001: 233).  Saç ve ben ikilisi sanki bir hüsn-i hatt edasıyla şiire 

yansır. İkisiyle birlikte sevgilinin güzelliği parlar. 

 Ey gönül nidasıyla seslenmiş, sevdiğinin yüzünün güzelliğini süsleme olarak 

nitelendirmiştir. 

 Bu güzellikleri nakş eden, özenle süsleyen Allah’tır. Allah yaratılan tüm varlıkları 

noksansız yaratmıştır. Bu yaratılan eserler Allah’ı hatırlatmalıdır. Bunları can 

gözüyle görünce eserden müessire yönelerek manevi anlamda kişi irfan ve ilim 

sahibi olur. Şair “ bunları gören kimdir” demiştir. Çünkü her bakan bu sanatların 

yaratıcı olduğunu idrak edermez. Bakar ama kördür.  

Benlerin bezenmesi teşhis sanatı vardır.  

 

 مارزلفينكٌخيالىٌنيجهٌكرٌمشدرٌدله

 بلمكٌاسَرسكٌ)محبى(ٌىسينمٌايچرهٌآينهٌبق

 

Mâr-ı zülfinüñ ḫayâli nice girmişdür velî (dilâ)  

Bilmek isterseñ Muḥibbî sinem içre ine baḳ 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Muhibbi, saçı yılanının hayali nasıl girmiştir. Bilmek istersen, göğsümün içine in 

bak.” 
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Şerh 

Saçların telleri âşık için tehlikeli olduğu için yılana benzetilir. Sevdiğinin saçı 

uzunluk bakımından yılan gibidir, şekil itibariyle yılana benzer. Sevdiğinin saçı 

âşığın gönlünü yaralayan acı ve ızdırap unsurudur. Saçın âşığın gönlünde uyandırdığı 

his de zehirden farksızdır. Âşığın aşkını alevlendiren zülf, aynı zamanda aşığı 

zehirler. Mâr-ı zülf: teşbih -i beliğ söz sanatı yapılmıştır. Âşık gönlüne bakmasını 

söyler; sinesinin içine saçlarının bir yılan gibi verdiği zehir akıp dolmuştur. 

Sevdiğinin saçları aynı zamanda aşığın canına kasteden bir düşman gibidir. “Dilâ” 

sözüyle seslenerek teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. 

 

3.2.12. GAZEL 12. 

 

 

Mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 

 كلوبٌجاناٌدلٌپرٌدردومهٌباق

 سرشٌسرخٌوٌروىٌزردومهٌباق

 

Gelüp cânâ dil-i pür -derdüme baḳ 

Sirişk-i surḫ u rûy-ı zerdüme baḳ 

 

Lügatçe  

Sirişk: gözyaşı 

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

“Ey sevgili dert dolu gönlüme bak. Kanlı gözyaşıma, sararmış yüzüme bak.”
9
 

 

 

                                                           
9
 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Coşkun Ak’ın Muhibbî Divanı İzahlı Metin kitabından 

alınmıştır. 
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Şerh 

 Dertlerin âşıkta icra ettiği haller yüz sarılığı ve kanlı gözyaşıdır. Âşık bazen 

sevdiğine sitem eder dertle dolu gönlüme, kanlı gözyaşıma bak der, sevdiğinin 

merhamet etmiyeceğini bildiği halde ona nidâlarla yakarır. Aşkından dolayı gönlünde 

dertten, acıdan gayrı birşey yoktur. 

Çekmeyen hecr elemin vasl safâsın ne bilür 

Düşmeyen derde gamun dâr-ı şifâsın ne bilür (Tolasa, 2001: 162(60-1) 

 

 نيچهٌبارٌغمهٌطاقتٌكَوردوم

 بوٌجانٌجورٌوٌغمٌپروردومهٌباق

 

Nice bâr-ı ġama ṭaḳat getürdüm 

Bu can-ı cevr ü ġam -perverdüme baḳ 

 

Lügatçe 

Perver: Besleyen, besleyici, büyüten, yetiştiren. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

“Gam yüküne nasıl dayandım. Bu gamlı ve eziyeti çeken canıma bak.” 

 

Şerh 

Âşık gam yükünü omuzlarına almış bir kervan yolcusu gibidir. Yükü epey 

ağırdır. Âşık kendisinin bile bu yükü nasıl omuzlarında taşıdığını anlayamaz. 

Gam kimi zaman bir memleket, şehir, saray, iken kimi zaman bir yük, sevdiğinin 

canı, duman, zincir olarak da tasavvur edilmektedir. 

Bu beyitte karşımıza “gam bâr” teşbih-i beliğ söz sanatı gelmektedir. ''Bâr, 

teng, nîş, dâg: Gam, âşığın canının veya gönlünün yüklendiği, feleklerin bile 

çekemiyeceği bir yüktür. Üstelik işin angarya yanıdır. Çünkü yükü âşık taşımakta, 

faydasını ise başkaları görmektedir”( Tolasa, 2001: 390 /8). 

  Beyitte âşığın çektiği eziyeti anlatırken mübalağa sanatına başvurulmuştur.  
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 اكرٌخاكٌاولديكمٌبيلمكٌدلرسڭ

 صباٌاليلهٌقالقانٌكردومهٌباق

 

Eger ḫak oldugum bilmek dilerseñ 

Sabâ eliyle ḳalkan gerdüme baḳ 

 

Lügatçe 

Hâk: toprak 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı: 

“Eğer toprak olduğumu bilmek dilersen sabah rüzgârı eliyle kalkan tozuma bak.” 

 

Şerh 

Hâk “anâsır-ı erbaa unsurlarından birisidir”(Pala, 2004: 183). İnsan topraktan 

yaratılmış, topraktan gelmiş ve tekrar oraya gidecektir. 

Toprağın vasıflarını sayacak olursak “toprak anâsır-ı erbânın en aşağısındadır. 

Dolayısıyla hâkirdir”(Pala, 2004: 83). 

Toprak, insana kâinata manevi açıdan bakmaya, ibret almaya sevk eden, dünyada ne 

kadar makam ve mevki varsa onları yeksân eden, hepimizin toprağa döneceğimizi 

anlatan en hakiki hal ve hususiyettir. 

Toprak, tevâzû sahibi olmak olarak tasavvur edilir. Toprak, gurur ve kibirin zıddı 

olarak işaret edilir. 

Divan şiirinde aşığın toprak olması sevgiliye karşı, hâkir, mahçup olmasından dolayı 

teşbih edilir. Aynı zamanda âşık bu sayede “rahatlıkla rüzgar vasıtasıyla sevgilinin 

kûyına ve nezdine ulaşır”(Tolasa, 2001: 474). 

Âşığın istediği de toz yahut toprak olup sevdiğinin kûyuna ulaşabilmektir.  

Sâbâ: Rüzgar sevgiliden haber getiren bir aracıdır. Bu beyittte karşımıza aşığın 

sevdası için uğrunda toprak olduğunu sevdiğine toz yoluyla gönderen bir aracıdır 

Toprak âşıktır; rüzgar da ona yardım eden yoldaşıdır, teşhis sanatı yapılmıştır. 

 

 



108 

 

Dest -bûsı arzûsuyla ger ölsem dostlar 

Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su 

 

Fuzuli'nin Su Kasidesinde olduğu gibi âşık sevdiğinin yolunda toprak olmak için can 

atar. 

 

Boyu hevâsı ile bu hevesde hâk oldum 

Ki sala sâyesin ol serv gâh gâh bana 

 

 Ahmed Paşa 

 

 كوزمٌياشىٌنوْلقاپوڭهٌژژايلَسه

 هسٌوٌخاشاكٌآبٌآوردومهٌباق

 

Gözüm yaşı nola kapuña iletse 

Has ü hâşâk -ı âb-âverdüme baḳ 

 

Lügatçe 

Hâşâk: çöp, süprüntü 

âverd: getiren, taşıyan 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Gözüm yaşı kapına iletse nolur Suyun ilettiği çer çöpüme bak.” 

 

Şerh 

Âşığın gözyaşları sevgilinin mahallesine, kapısına kadar gelmektedir. 

Âşığın gözyaşları sel olup kapısına uğramıştır; aynı zamanda aşkını ileten bir 

habercidir.. Sevgilinin kapısına kadar gelmiş, su misali temizlemiş çer çöpü 

de gözyaşları akıtmıştır. Gözyaşlarının ilettiği çer çöp ise âşığın gönlündeki 

cefa ve eziyetlerdir. Sevgilinin kapısına gelip bu vaziyeti sevgiliye iletirler. 

Şair, beyitte mübalağa sanatına başvurmuştur. 
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 محبيدنٌنشانٌايسَرسڭٌعشقه

 كوزمٌياشيلهٌآهٌسردومهٌباق

 

Muḥibbî’den nişân istersen 'ışḳa 

Gözüm yaşıyla âh-ı serdüme bak 

 

Lügatçe 

Nişân: nişan, belirti  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Muhibbi'den aşka bir işaret istersen, gözümün yaşı ile soğuk ahıma bak.” 

 

Şerh  

Divan şiirinde ah, âşığın aşk ateşiyle gönlünden çıkan bir duman olarak 

tasavvur edilir. Gönüldeki aşk acısıyla oluşan yaraların dışarıya yansıma halidir. 

Âşığın gönlünde peyda olan aşk ateşi duman şeklinde göklere yükselir. “Böylece ah 

ateşi göklere yükselir ve Allah katına ulaşır”(Pala, 2004: 10).  Âşığın aşkının en 

büyük tecellilerinden birisi de gözyaşıdır. Eğer sevgime bir işaret istersen gözyaşıma 

ve soğuyan ahıma bak der. Âşıklık nişanları gözyaşı ve soğumuş ahıdır. Âşık 

günlerce sevdiğinin hasretinden aşkından ağlar ve inler, onun şahitleri her zaman 

“göz yaşı” ve “soğuk ah”ıdır. 

 

3.2.13. GAZEL 13. 

 

Fâ’ilatun fâ’ilâtun fâ’ilatun fâ’ilün  

 

 جانٌكوزكٌآچٌهرٌيكاٌبقدقجهٌايدلٌيارىٌكور

 كوزلركٌياشنٌاقتٌصوٌكيبىٌوارديدارىٌكور

 

Cân gözüñ aç her yaña baḳdukca ey dil yârı gör 

Gözlerüñ yaşın akıt su gibi var dîdârı gör 
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Lügatçe 

didâr: Yüz, ehre  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı: 

“Ey gönül, can gözünü aç, her yana baktıkça sevgiliyi gör. Gözlerinin yaşını su gibi 

akıt, var yüzünü gör.” 

  

Şerh 

Sevgiliyi görmenin ilk şartı, can gözünü açmak, Hakk’ın kuluna ikram ettiği 

sırlara vâkıf olmaktır. Can gözü Hakk’ın tecelli nurunun, kulun gönlünde dolup 

taşmasıyla açılır. Can gözü eserden müessire yönelişin, mâsivâdan ayrılıp öz’e, 

hakikate yönelmeyle oluşan ilahi bir cevherdir. Can gözü, sadece mahlûkatı 

(yaratılanı) görmez; mahlûkatın ardındaki sırlar da beyân olur. Can gözünü açmak 

Allah’ın ona bahş ettiği sırlarla nasip olur. Sırları görmek nasip olursa her yerde 

O’nu görür. Kâinatta yansıyan herşey O’nun bir yansımasıdır; ayet ve isimlerinin 

görünümüdür. Bu sırrı kul alırsa gözündeki perde kalkar her yana baktıkça sevgiliyi 

görmeye başlar.  

 

Sevgili, bizi yoktan var eden herşeye muktedir ve kâdir olan Allah’tır. “Her yana 

baktıkça sevgiliyi gör”. Sevgili her yerdedir. Yaratılan her varlıkta Hakk’ın cemal 

tecelli nurlarını görmeyi bilmek, sırlara can gözüyle vâkıf olursak O’nu her yana 

baktıkça görebiliriz.  

Beyite baktığımızda, Bakara sûresi 115’ci ayetindeki meale işaret edildiğini 

söylemek mümkündür. “Nereye dönerseniz dönün, Allah’ın vechi oradadır’’ (El 

Bakara/ 2 -115) Bu ayete değinilmiş; iktibas sanatı yapılmıştır. 

  

"Sâlik can gözüne sahip olduktan sonra, mürşidin cemal aynasında Hakk'ın nurunu, 

Hakk'ın nurunda da Hakk'ı görür. Hakk'ı görmek, Hakk'ın gönle tecelli eyleyerek 

gönlü, sırlara arş kılmasıdır" (Avşar, 2012: 26). Bu sırlar yalnızca “can gözünü” 

açabilene ikram edilir.  

Yunus Emre “can gözü O’nu gördü, gönül O’ndan haber verdi” mısrasıyla can 

gözünden bahsetmiş, gönülün O’nun tecellisinden haber verdiğini dile getirmiştir. 
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Cân gözi anı gördi dil andan haber virdi 

Cân içinde oturdı gönlümi èarş eyledi (Tatcı, 2005: 295). 

“Gözlerinin yaşını su gibi akıt var yüzünü gör” mısrasında Allah’a yakınlaşmanın 

yolu O’na yakarış ettiğin nidalar ve uğrunda döktüğün gözyaşları ile olduğu ifade 

edilmiştir. 

Bu mısramızda bir hadis-i şerife iktibas yapıldığını görmekteyiz. 

“Bilmez misiniz, gerçekten Allah, gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap 

etmez. Fakat –dilini işâret ederek– bunun yüzünden azap eder veya bağışlar” 

buyurdu. (Buhârî, Cenâiz 44) 

“Ey dil”, diyerek kendi gönlüne seslenmiş, nida sanatı yapılmıştır.  

 

 

 قبهٌقلمشٌكوكلرىٌاتمشٌزمينىٌاكهٌفرش

 دستٌقدرتللهٌنهٌيوزدنٌيثمشٌاولٌمعمارىٌكور

 

2. Ḳubbe kılmış gökleri itmiş zemini aña ferş 

Dest-i ḳudretle ne yüzden yapmış ol mi'mârı gör 

 

Lügatçe 

Dest: el 

Ferş: döşeme, yayma. 

 

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

“Gökleri kubbe kılmış, yeri ona yaygı yapmış. Kudret eli ile nasıl da yapmış, o 

mimara bak.” 

 

Şerh 

Kudret sahibi olan, her şeye gücü yeten Allah'tır. Gökleri kubbe gibi yapan, 

yeryüzünü ona adeta halı gibi yapan el Hakîm'dir. Allah’ın esma-i şerîflerine iktibas 

yapılmıştır. 

Bu beyitte Mü’min suresi 64. ayete işaret edildiğini söylemek mümkündür: 

“Bir Allah'tır ki yeryüzünü, size karar edecek bir yurt, göğü de bir kubbe olarak 

yaratmıştır ve size suret vermiştir, suretinizi de en güzel bir şekle sokmuştur ve sizi, 
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tertemiz şeylerle rızıklandırmıştır; işte budur Rabbiniz; ne yücedir âlemlerin Rabbi 

Allah.” (Mü’min suresi -64) 

Gökler, kubbeye; yer bir yaygıya benzetilmiş teşbih-i beliğ söz sanatı yapılmıştır. 

Kudret eli, kudret ve muktedir olan Allah’tır. Bu gazelimizde bak ve gör redifli 

gazellerin yazılış nedenini, bu gazellere Kuran ı Kerîm’in kaynaklık ettiğini aşikar 

olarak görüyoruz.  

Mimar’dan kasıt Allah’tır. Yeryüzünün kâinatı, mimarı yaratanı Allah’tır. Mimar bir 

küçük evi nasıl dizayn ederse Allah u teâlâ da tüm kainatı dizayn eder. 

Bu gazelde şair kâinatın, evrenin, dünyadaki canlı cansız varlıklara bakmamızı, 

teffekkür etmemizi istemektedir. Sanata bakıp sanatçıyı hatırlamamız gerektiğine 

telmihte bulunmuştur.  

 

 اولهٌكمٌلطقٌوكرمدنٌجرمكىٌعفوٌايليه

لنجاٌزارىٌقلٌيلوٌارىٌكوركيجهٌلرٌتاصبحٌاو  

 

3. Ola kim luṭf u keremden cürmüñi 'afv eyleye 

Gîceler tâ ṣubḥ olınca zârı kıl yalvarı gör 

 

Lügatçe 

cürm: Kabahat, kusur. Hatâ. İsyan. Günah, Kanun hilâfına hareket. 

 

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

“Geceleri sabahlara kadar ağlayıp inleye gör. Ola ki lutuf ve kerem gösterip suçunu 

bağışlar.” 

 

Şerh 

Gece; âşıkların, gönül dostlarının, dertlilerin meskenidir. Gündüzün 

kalabalığına ve gürültüsünün tezadı olarak geceler daha sakin ve hûşûludur. 

Âşıkların, dertlilerin, deva isteyenlerin Rabb’ine nidâ ve duaları gece vakitlerinde 

daha fazla olur.  

Burada âşık sevgiliye yani Allah’a yakarıp gözü yaşlı bir şekilde dualar etmektedir. 

“Ola ki lutuf ve kerem gösterip suçunu bağışlar”. Lütuf ve kerem sahibi olan El 

kerim olan Allah’tır. Kerem, cömertlik, lütuf, O’na ait sıfatlardır.  
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“Ola ki lutuf ve kerem gösterip suçunu bağışlar.” Bu mısrada Allah’ın; el Gaffar 

esmasına değinilmiştir diyebiliriz. 

 

 “Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve (davranışlarını) düzeltirse, 

şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah, bağışlayandır, 

esirgeyendir.”(Maide, 5/33) 

‘”Kötülük işleyip bunun ardından tevbe edenler ve iman edenler; hiç şüphesiz 

Rabbin, bundan (tevbeden) sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir.”( Araf, 7/153) 

“Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: "Selam olsun size. 

Rabbiniz rahmeti Kendi üzerine yazdı ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir 

kötülük işler sonra tevbe eder ve (kendini) ıslah ederse şüphesiz, O, bağışlayandır, 

esirgeyendir.”( En’am, 6/54) “De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş 

olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları 

bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." 

Meallerdeki ayetlere işaret edildiğini söylemek mümkündür. 

 

 

 اومارٌايديمٌكوزياشىٌتسكينٌايدهٌدلٌآتشن

 صوٌدوقنسهٌسعلهٌسىٌآرتارٌسوييمزنارىٌكور

 

Umar idüm gözyaşı teskin ide dil âteşin 

Ṣu doḳınsa şu'lesi artar söyimez nârı gör 

 

Lügatçe 

Teskîn: sâkin kılma, kılınma yatıştırma, yatıştırılma  

Şu’le: Alev, ateş alevi.  

Nâr: ateş, od.  

  

Günümüz Türkçesine Aktarımı 

“Gözünün ateşini yatıştırır (söndürür) diye umardım. Ancak su değdikçe alevi artan, 

sönmez ateşi gör.” 

 

Şerh 
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Aşığın gönlü aşk ateşi ile harlanmaktadır. Akan gözyaşları sel olmuştur. Fakat 

bu gözyaşı fayda vermez; ağladıkça daha da aşkı alevlenir. Bu sönmeyen ateşi gör…  

Ateşin sönmeme sebeplerinden birisi aşığın sevgiliye olan gurbeti; uzaklığı, 

ayrılığıdır. Dünyaya geldiğimizden itibaren biz gurbetteyiz. Bu gurbet devam ettikçe 

gözden gözyaşı, gönülden ateş eksik olmaz.  

Gözyaşı –su; ateş – şu’le sözcükleri arasında leff u neşr sanatı yapılmıştır. 

Gözyaşının gönüldeki ateşi söndürememesi, aksine arttırması söyleminde mübalağa 

sanatı yapılmıştır. 

 

 

 بيلورٌايكنٌبوٌجهاندنٌكيمسهٌيهٌكلمزٌوفا

 نيچهٌميلٌايلرٌدمٌآدمٌبوٌدلٌبيعارىٌكور

 

Bilür iken bu cihândan kimseye gelmez vefâ 

Niçe meyl eyler dem -â-dem bu dil-ı bî-ârı gör  

 

Lügatçe 

Âr: utanma  

Dem: zaman  

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı  

“Dünyadan kimseye vefa gelmediğini bilir iken, neden her zaman meyl eder bu arsız 

gönül gör.” 

 

Şerh 

Dünya; Arapça yakın, alçak gibi lügat anlamlarına karşılık, üzerinde 

yaşadığımız şu gezegenin adıdır. Dünya ile ilgili olarak dervişler: "Yalan dünya", 

"yalancı dünya", "dünya malı dünyada kalır" demişlerdir. Dünya ayrıca cadı, yılan, 

zehir ve fahişeye benzetilmiştir. (E.Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü) 

Dünyayla ilgili dervişler, âlimler 40 kocadan arta kalmış kendisini güzel göstermeye 

çalışan bir kadına benzetmişlerdir. Dünya kimseye vefada bulunmamış, her gelen 

insan bu dünyadan ayrılmıştır. Ne padişahlar, ne âlimler, ne insanlar göçmüştür bu 

fâni kervandan… Buna rağmen dünyaya aldanırız, buranın fani olduğunu, ölümlü 
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olduğunu aklımızdan çıkarıp dünyaya meyl ederiz. İnsanın gönlü bu yüzden bî âr 

‘arsızdır hakikatleri unutur, dünya meşgalesine dalar. Gönüle insana ait bir özellik 

verilmiş; arsız sıfatı ile hitap edilmiştir. Teşhis-ı beliğ sanatı yapılmıştır. 

 İncelediğimiz beyitte: 

“Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal 

ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, 

ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. 

Ahirette ise çetin bir azab; Allah’tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı 

bir zevkten başka bir şey değildir." (Hadid/20) ayetinin mealine işaret edilmiş, 

iktibas sanatı yapılmıştır.  

Şair, fâniliğe rağmen dünyaya bağlandığı için gönlünü “bî-âr” arsız olarak 

nitelendirmiştir. İnsan dünyanın baki olmadığını unutur, hırsa, makama, dünya 

muhabbetine gönlünü verir. Cebecioğlu insanın kökünün “nisyan” yani unutmaktan 

geldiğini ifade etmiştir. İnsan nisyandan gelir. Dünyanın fâniliği aşikâr olsa da, 

ölümün varlığını görsek ve işitsek de ertesi gün adeta ölmeyecekmiş gibi hırsla 

yaşamaya devam ederiz. Fakat hırsın sonu hırmândır. Ebced hesabında hırsın 

arkasında “hırmân” kelimesi yani mahrumluk gelir. Dünya hırsı mağlubiyettir. 

 نقدٌجانهٌغمٌمَاعنٌكيمٌآلورٌدْللٌعشق

  چاغيرورٌسندهٌمحبىٌجانٌويرٌاولٌبازارىٌگور

 

Naḳd-i cânâ gâm metâ’ın kim alur dellâl-ı ‘ışḳ 

Çaġırur sen de Muḥibbî cân vir ol bâzârı gör  

 

Lügatçe 

Metâ: zaman  

Dellâl: tellâl, satılacak şeyi satan, 2.alıcı ile satıcı arasında vâsıta olan şeyler 

Nakd:1. Akçe, mâden para.2. para olarak bulunan servet. peşîn para  

Bâzâr: 1. Pazar, çarşı. 2. Alışveriş. 3.Pazar yeri. 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Can sermayesine gam malını aşk tellalından kim alır? Muhibbi seni de çağırır, can 
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verip o pazarı gör.” 

 

Şerh 

Can, âşığın gönlündeki sevda ateşinin yolunda feda ettiği bir sermayedir. Bu 

kıymetli sermayeyi ancak aşkının yolunda feda etmek ister. Can bir nakda 

benzetilmiş; teşbih-i beliğ söz sanatı yapılmıştır. Aşığın can sermayesiyle alacağı tek 

şey gam malıdır. Gâm metâ’in: teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. Bu metâ’yı veren ise 

aşk tellalıdır. Aşk bir tellâla teşbih edilmiştir. Bu tellâlın can nakdına vereceği 

metâlar: gam, cevr ve cefâdan ibarettir. 

“Canın sermaye oluşu da nakd açısındandır, ve dudak unsuru üzerine dayanır. Şair 

sevgilinin dudaklarını ister.”(Tolasa, 2001:350) Can sermayesini sevgilinin dudakları 

uğruna harcar. 

 

3.2.14. GAZEL 14. 

 

  رویٌگلزاریٌکورمٌديرسكٌعذارٌيارىٌكور

 صورمهٌبلبلٌنالهٌسنٌدلٌخسَهٌبوٌبنٌزارىٌكور

 

Rûy-ı gülzârı görem dirseñ ‘izâr-ı yârı gör 

Ṣorma bülbül nâlesin dil-ḫasta bu ben zârı gör 

 

Lügatçe 

İzâr: yanak 

Rûy: yüz 

Gülzâr: gül bahçesi  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Gülbahçesinin yüzünü göreyim dersen sevgilinin yanağını gör, Bülbülün inleyişini 

sorma hasta gönlü olan benim ağlayışımı gör.”
10

 

 

                                                           
10

 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Coşkun Ak’ın Muhibbî Divanı İzahlı Metin kitabından 
alınmıştır. 
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Şerh 

 Divan şiirinde en çok bahsedilen mesnevilerden birisi gül ve bülbülün aşkıdır. 

Eski zamanlardan beri gül ve bülbül arasında bir bağ olduğuna inanılmış, ve bu aşk 

ile ilgili eserler yazılmıştır. Sevgili gül, âşık bülbülü temsil etmektedir. Beyitte gül ve 

bülbül mazmunu tasvir edilmiş, gül ve bülbül hikayesine telmihte bulunulmuştur. 

“Âşığın bülbüle teşbihi, sevgilinin veya yüzünün güle, dudağının goncaya, 

bulunduğu yerin gülşene (gül bahçesi) teşbihi cihetiyledir” (Aksoy, 1977: 480). 

Beyitte sevgilinin yanakları gülbahçesine teşbih edilmiştir, bu sebeple 

gülbahçelerinin hayranı olan bülbül de âşıktır, âşık bülbüle benzetilmiştir. “Bülbülün 

inleyişlerini sorma, hasta gönlü benim ağlayışımı gör.” Âşık aşkından dolayı hasta ve 

bitkin kimsedir bu yüzden gönlü hastadır. Teşhis sanatı yapılmıştır. 

Beyiti tasavvufi olarak ele aldığımızda sûfi, Allah aşkından yanıp tutuşan 

kimsedir. Bülbül misali gece gündüz sevdiğini anar, ayrı kalışın hüznüyle ağlar ve 

inler.  Tasavvufta tek sevgili Allah’tır. Beyitte  “gül”olarak bahsettiği Allah’tır.  

 

  غمزهٌلرلهٌاولديررٌكوينهٌوارانٌعاشقى

 برٌنفسلهٌديركوررٌعيسىٌكبىٌگفَاریٌکور

 

Ġamzelerle öldürür kûyına varan ‘âşıḳı 

Bir nefesle dirgürür ‘İsî gibi güftârı gör 

 

Lügatçe 

Gamze: süzgün bakış 

Güftâr: söz 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Sokağına varan aşığı bakışlarıyla öldürür. İsa gibi bir nefesle diriltir, (söylediği) 

sözü gör.” 
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Şerh  

 Beyitte “Keza ben anadan doğma âmâyı ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın 

izniyle ölüleri diriltirim..." (al-i İmran, 33/49). Ayetinin mealine işaret edilmiştir. 

Hz. İsa’nın ölüleri diriltme mucizesine telmihte bulunulmuştur. Sokağına 

varıp aşığı bakışlarıyla öldüren sevgili bir sözü ile tekrar diriltir. Sevgili de bir 

sözüyle öldürdüğü canımı diriltir. Bakışlarıyla öldürürken bir sözü de ruha hediye 

olur. Sevgili burada hem rahmet eden hem de eziyet edendir. Bir bakışıyla eziyet 

ettiği gibi, bir sözüyle merhamet eder. 

  

اهدٌکبیٌسنٌجنَهطالبٌاولمهٌایٌگوکلٌز  

   دونٌهمتٌاولمهٌجدٌوٌجهدٌايدوبٌديداریٌکور

 

Ṭâlib olma iy göñül zâhid gibi sen cennete  

Dûn-himmet olma cidd ü cehd idüp didârı gör 

 

 Lügatçe 

 Dûn: alçaklık 

Cidd: 1. bir işi gerçekten çalışıp işleme. 2. Ciddilik 

Cehd: çalışma, çabalama 

Didâr: yüz, çehre  

Himmet: gayret, emek, çalışma, çabalama 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

 “Ey gönül sen zahid gibi cennete talip olma, Alçaklıkta gayret etme, ciddi bir 

şekilde çalışıp o (güzel) yüzü gör.” 
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Şerh 

       Arapça zühd kelimesinden gelen zâhid,  lügat anlamı “çok aşırı 

sofu”(Devellioğlu, 2010: 1358),  Allah’ın buyruklarını yerine getirmemekle birlikte, 

şüpheli şeylerden kaçınan kişi” (Pala, 2004: 488) manalarına gelir. "Divan şiirinde 

vaiz, sofu ve zahid gibi kimseler, Allah aşkını yüzeysel olarak bilen kişilerdir" 

(Kaplan, 2012: 83). Bu yüzden pek sevilmezler, ibadetlerini cennete girmek için 

yaparlar dini özünde yaşayamazlar. "Onlar cennete girmek amacıyla sadece kendileri 

için ibadet eden, çevresine fazla dindar görünen, hoşgörüden uzak, gönül ehli 

olmayan kişilerdir (Durmaz, 2005: 58).  

Şair bu yüzden “sakın zahid gibi cennete talep etme, alçaklıkta gayret etme” der. 

Ciddi bir şekilde çalışıp O’nun en sevgilinin yüzünü gör. Allah’ın tecelli nurları 

şüphesiz her yerdedir. Bu dünyada her surette onun esmalarının yansımalarını, tecelli 

nişanelerini görürsün. Hem de ahirette O’na kavuşmak cemalini görmek nasip olur. 

Beyitte “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine 

bakacaklardır (O’nu göreceklerdir).” (Kıyamet, 75/22-23)  ayetinin mealine işaret 

edilmiştir. Şair, bunun için ciddi bir şekilde çalışmak gerektiğini dile getirir. Nitekim 

hadis i şerifte  “Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de 

tedbirli ol” (Câmiu’s-Sagîr, II/12, Hadis No:1201).  Denilmiştir. 

 

 زلفنیٌالدهٌگاهیٌزنجيرٌکبیٌکمند

 ایٌدلٌويوانهٌطاقسونٌبوينکهٌيالواریٌکور

   

Zülfini elde gehi zencir ider gahi kemend 

Ey dil-i divâne aksun boynına yalvarı gör 

 

Lügatçe: 

Zülf: saç  

75/ 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Saçını elinde bazen zincir bazen kement eder. Ey divane gönül, yalvar da boynuna 

taksın.” 
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Şerh 

  Saç uzunluğu bakımından zincire, kemente benzetilir. Teşbihten, sevdiğinin 

saçlarının uzun olduğunu mısrada anlıyoruz. Sevgili eline uzanacak kadar uzun olan 

saçlarını kimi zaman zincir eder; kimi zaman da kayış etmektedir. Sevdiğinin saçı 

aynı zamanda âşık için gönlünü bağlayan bir zincirdir. Kement de uzunluğu 

bakımından kullanılmış bir imgedir.  Âşığın gönlü sevdiğinin saçına tutsaktır. Âşık 

bu elem verici vaziyetten de gayet memnundur.  Âşık yalvarıp, yakarıp sevgilinin 

saçına gönlünün takılmasını ister. Onun zülfü uğruna canını feda etmeyi göze 

almıştır. Saç uzunluk bakımından kement ve zincire benzetilmiştir. Teşbih-i beliğ söz 

sanatı yapılmıştır. Ey dil i divâne diyerek nidâ sanatı yapılmıştır. Dil i divâne yani 

deli gönül aşığın gönlüne hitaptır. Âşık ehli, divan şiirinde şeyda, çılgın, divane, 

mecnun sıfatıyla anıldığı için değildir, âşıkların yaptığı şeyler akıl kar edilecek işler 

değildir. Kendi canlarını bir deli divane gibi sevgili uğruna feda ederler. Gönül bir 

deliye benzetilmiş, teşbih i beliğ sanatı yapılmıştır. Âşık yalvarıp yakarsın da aşığın 

gönlünü saçına taksın diyerek şair, aşığın sevgiliye yalvarıp gönlünü saçına 

dolamasını istemektedir. Sevgilinin saçı aşığın gönlü için saç teli adeta bir darağacı 

ipi görevindedir. Canı pahasına âşık bu tehlikeyi aşkı için kabul eder.   

 

 روشن اولسونٌکونٌکبیٌويرسكٌمحبىٌعشقكى

 تكيهءٌولدهٌچراغٌمهرنیٌاوياریٌکور

 

Rûşen olsun gün gibi dirsen Muḥibbî 'ışḳunı 

Tekke-i dilde çerağ-ı mihrini uyarı gör 

 

Lügatçe 

Dil: gönül 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Muhibbi, aşkın gün gibi parlak olsun dersen, gönül dergâhında sevgi çırasını 

yakadur.” 
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Şerh         

  Şair kendisine seslenerek; aşkının bir gün gibi parlak olmasını isterse, gönül 

dergâhında sevgi ateşini yakması gerektiğini söyler. Beyitlerde şair, dergâhı 

sevgilinin bulunduğu mahal olarak tasvir eder (Tolasa,2001: 58). Sevgilinin gezdiği 

dolaştığı yer aşığın gönlüdür. 

  Gönül dergâhı; söz öbeğine bakacak olursak; gönül âşık için bir dergâha 

benzer. Gönülü de teşbih-i beliğ sanatıyla o umumi kapıya benzetilmiştir. 

Beyiti tasavvufî açıdan yorumlarsak şöyledir:  Allah aşkını telkin ettiği yer 

aşığın gönlüdür. Aşığın gönlü bu yönüyle dergâha benzemektedir. Sufi misâli âşık 

kendi gönlünde zikri, duayı bulur; orada edâ eder. Aşkın parlaması için yanması 

gerekir, tıpkı demirin yanarak parlaması gibi; aşk da ancak yanarak parlar.  

 

 

3.2.15. GAZEL 15. 

fâilâ’tün fâilâ’tün fâilâ’tün fâ’ilün 

 

ريشهٌباقٌدهڭنوجوانٌايدومٌسفيدٌاولدىٌقپو  

خسَهٌدورٌرحمٌايلهٌبوٌدرويشهٌباقٌيلهڭعشق  

 

Nev civân idüm sefîd oldı kapunda rîşe baḳ 

'Işkun-ıla hastadur rahm eyle bu dervîşe baḳ 

 

Lügatçe 

Civân: genç 

Sefîd: Ak 

Rîşe: 1. Püskül. 2. İnce, saçaklı kök  
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Bak genç bir delikanlıydım (saçımın) kapında (beklemekten) beyaz olan saçıma, 

sakalıma bak, aşkınla hasta olan bu dervişe bak, merhamet eyle. 

 

Şerh 

Aşkın vermiş olduğu ızdırap ve eziyetlerle birlikte âşık bitkin, hasta ve 

saçlarına ak düşen bir vaziyet alır. Taze bir genç, delikanlıyken sevdiğini hasretle 

beklemekten onun kapısında püskülü beyazlaşan birisi olmuştur âşık... 

Aşığın sevdiğinin kapısında ömrünü heba ettiğini, aşkıyla hasta düştüğünü, ifade 

etmiştir. 

Dervişler aşkı için kendi öz yurtlarından, evlerinden mallarından, ayrılmış 

kimselerdir. Âşık, daima sevgilinin kapısında olması ve lutüf dilemesi itibariyle << 

sâil >> olmaktadır (Tolasa,2001: 318 /6). 

 

 

جفاٌوٌجورٌايلهٌاولمزٌعجبٌلمڭصينسهٌكرٌكو  

تحملٌمىٌايدرٌسنكهٌطوكنسههٌشيشهٌباقٌهيچ  

 

Ṣınsa ger göñlüm cefâ vü cevr-ile olmaz 'aceb 

Hiç taḥammül mi ider senge ṭokınsa şîşe baḳ 

 

Lügatçe 

Seng: taş 

 

Günümüz Nesrine Aktarılşı 

 Eğer gönlüm eziyet zulmün ile kırılsa şaşılmaz, Acaba (cam ) Şişe taşa deyse hiç 

tahammül mü eder bak. 
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Şerh 

Sevgilinin zulmü ve eziyeti çoktur. Âşık bu zulm ile bir cam şişe gibi kırılsa 

şaşılacak bir durum değildir. Âşık kendisini bir cam şişesine benzetmiştir. İstifham ve 

tecahül arif sanatıyla sorar “Şişe taşa deyse hiç tahammül eder mi bak” diye... Âşık 

cefalardan gönlü paramparça olsa da yine de aşkını bırakmaz. 

Diğer beyitlerde ise derviş, âşığın veya onun gönlünün müşebbehünbihi olur. “Bazı 

beyitlerde de ışkbaz sıfatıyla bir arada mütalaa edilir ve onun bir lokma hırkaya olan 

kanaati, su üzerinde yürümesi, fakr'ı şiar edinmesi, tac u tahta katiyyetle istek 

duymaması fakat buna karşılık manevi bir yaşayışa sahip olması itibariyle bir sultan 

iktidarına haiz oluşu, her şeyi bir anda değiştirmek gibi kerametlere malik 

bulunmaları, derviş evinin daima misafirle dolu olması, ızdırap çekmeye alışkın 

bulunmaları ve bunu itiyad edinmeleri gibi hal ve vasıfları birer vech-i şebeh olarak 

ele alınır”(Tolasa, 2001: 57 /3). 

 

Gönül bir şişeye benzetilmiştir. İstiare sanatı yapılmıştır. Cevr- cefâ sözcükleri 

tenasüplüdür.  

 

سىٌتيرنهٌقارشوٌسينهٌطوتارٌاهلٌعشقٌغمزه  

وٌجانٌتركنٌاوررٌايلرٌمىٌكورٌانديشهٌباقٌباش  

 

Ġamzesi tîrine karşu sîne tutar ehl-i 'ışḳ 

Baş u cân terkin urur eyler mi gör endîşe baḳ 

 

Lügatçe 

Gamze: süzgün bakış 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Aşk ehli sevgilinin yan bakış okuna karşı göğsünü gerer; baş ve canını sevgilinin 

yolunda terk eder, hiç endişe eder mi bak. 
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  Şerh  

Sevgilinin yan bakışı âşığı yaraladığı, öldürdüğü için bir “ok” a benzetilir. 

“Kirpiklerin oka teşbih edilmesiyle o, okun peykanı durumundadır. Gamzenin hedefi, 

can, gönül, sine, ciğer ve yürektir”(Tolasa, 2001: 197). 

Aşk ehli bu bakış okuna karşı göğsünü gerer, gerekirse başını ve canını bu yolda feda 

eder, terk eder bundan da endişe etmez. Hatta uğruna ölmek için çabalar, dertlerine 

derman; hastalığına şifa bulmak istemez. Fuzûlî’nin dediği gibi  

 

“Aşk derdiyle hôşem el çek ilâcumdan tabîb 

Kılma dermân kim helâküm zehri dermânundadur”  

 

Divan şiirinde âşık aşk yolunda fedayîdir, bundan da hiç endişe etmez. 

 

كوهٌآراٌديوانهٌيوقٌزرڭفرهادهٌبٌوزڭديم  

مىٌكهسارٌايچرهٌپلنكدنٌميشهٌباقٌاكسيلور  

 

Dimenüz Ferhâd'a benzer kûh ârâ divâne yok 

Eksilür mi kûhsâr içre pelengden mîşe bak 

 

Lügatçe 

Kûh: dağ 

Peleng: panter 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ferhat gibi dağlarda gezen divane yok demeyin. Eksilir mi hiç dağın içinde 

panterden mîşe bak. 

 

Şerh 

Beyitte Ferhad ile Şirin’in hikayesine telmihte bulunmuştur. “Ferhad Husrev 

adlı İran padişahının sevgilisine âşık olmuştur. Şîrin’in arzusu üzerine bîsütun olan 
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bir dağı delmesi istenir. Çünkü kendisi bir mimar, mühendistir. Divan şiirinde, 

sevgilisine kavuşmak için zorlu, gerçekleştirmesi güç işleri göze alan âşığı simgeler.” 

(Pala, 2004: 152)  

Âşıklar bu hikayedeki Ferhat’ı kendilerine benzetir.  

 

بىٌحدرٌمحبىٌسندنٌاومارٌشفقَىٌجرمى  

باقٌريشهٌدهڭجوانٌايدومٌسفيدٌاولدىٌقپوٌنو  

 

Cürmi bî – haddür Muhibbi senden umar şefkati 

Nev -civân idüm sefid oldı kapunda rîşe bak 

 

Lügatçe 

Rîşe: saçak, püskül 

sefid: Ak, beyaz 

civân: taze, genç 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Günahım çok, Muhibbi senden şefkat bekler, yeni genç (delikanlı) idim kapında 

beyaz olan püsküle bak. 

 

Şerh 

Daha henüz genç yaşta iken girdiği aşk yolundan beyaz sakallı yaşlı vaziyette çıkan 

âşık, burada gerçek sevgili olan Allah’tan ona merhamet etmesini, bağışlamasını 

istemektedir. Daha genç delikanlı iken yüreğine naşk edilen ilahi aşkla ömrünü 

geçiren Muhibbî, şimdi ise yaşlanmış bir halde O’ndan şefkat bekler. Allah 

Kur’an’da şefkat ve merhamet sahibi olduğunu pekçok ayette söylemiştir “Görmedin 

mi ki, Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde akıp giden gemileri hep sizin 

buyruğunuz altına verdi. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o (koruyup 

havada) tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir”(Hac, 
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22/65) Muhibbî bu yüzden el Rahman’dan şefkat bekler. 

Nev- civân / sefid sözcükleri arasında mana olarak tezatlık vardır. Biri genç yeni 

tüyleri çıkan delikanlıyı, diğeri yaşlılığı simgeler.  

 

3.2.16. Gazel 16. Muhibbî  

 

Fâ’ilâtun fâ’ilâtun fâilâtun fâ’ilün  

 

 اىٌكونلٌبادٌخزانٌكورٌنيلمشٌكلٌباغهٌباق

رٌالندنٌائڭليوباشنىٌدوكنٌطاغهٌباقده  

 

İy göñül bâd -ı ḫazân gör n'eylemiş gel bâġa bak 

Dehr elinden iñleyüp yaşını döken taga bak 

 

Lügatçe 

Dehr: Zaman, çok uzun zaman, ebedi. 

Bin yıllık zaman. 

Dünya. 

Bâd: yel, rüzgâr 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey gönül gel bağa bak, sonbahar rüzgarı neyapmış. Dünyanın elinden inleyip, yaşını 

döken dağa bak.”
11

 

 

 

Şerh 

Sonbahar rüzgârı, bağ ve bahçelerdeki tüm yaprakları döker, dalları kurutur. 

Baharda açan çiçeklerden geriye kurumuş, sararmış dallar kalır. Dalların, çiçeklerin, 

                                                           
11

 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Coşkun Ak’ın Muhibbî Divanı İzahlı Metin kitabından 

alınmıştır.   
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yaprakların cansız hale gelmesiyle sonbahar mevsimi ölüme benzetilir. Sonbaharı 

İbn-i Arabi “ölümün mevsimi” (Tahralı, 2001: 333-256) olarak tanımlamıştır. Bir 

zamanlar yemyeşil olan dalları, cansız hale getiren sonbahar, bu mânâda ölümü 

tefekkür etmenin mevsimidir. “Her canlı ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmrân, /185) 

mealinde ifade edildiği gibi her canlı ölümü tadacak, ömrünün baharında iken 

muhakkak sonbahar mevsimine uğrayacaktır. 

Şair, beyite “ey gönül” diye seslenerek; nidâ sanatıyla başlamıştır. Sonbahar rüzgâra 

benzetilmiş, teşbih i beliğ söz sanatı kullanılmıştır.  

Dünyanın elinden inleyen gözyaşını döken dağ; insanın kendisidir. Dünyaya 

geldiğimiz andan beri Allah’tan ayrı ve gurbetteyiz. Bu ayrılık acısıyla insan 

inlemekte, feryatlar etmektedir. 

 

 محٌرولر   دامٌزلفنٌاچرەٌخالنٌدانهلر 

 ايلمشٌدلٌمرغنیٌصيدٌاتمگهٌاولٌاغاٌباق

 

Mâh-rûlar dâm-ı zülfin içre ḫâlin dâneler  

Eylemiş dil murġını ṣayd itmeğe ol aġa baḳ 

 

Lügatçe  

Mâh-rû: ay yüzlü  

Dâm: tuzak, ağ 

Sayd: avlama, avlanma 

Murg: kuş  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ay yüzlüler saçının tuzağı içine benlerini tane yaparlar. Gönül kuşunu avlamak için 

yaptığı ağa bak.” 

 

Şerh 

Beyitte sevgilinin yüzü tasvir edilmiştir. Divan şiirinde saç âşıkların düştüğü 

bir tuzak olarak görülmektedir. Gönül ise bir kuş misali bu avcının tuzağına 

avlanmaktadır. Gönül bir kuşa benzetilmiş, teşbih i beliğ sanatı yapılmıştır. Saçının 

arasında olan benleri birer “tane”ye saç, avını bekleyen bir “sayd”a benzetilmiş, 
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teşbih i beliğ sanatı yapılmıştır.  

 Ay yüzlüler saçının tuzağı içinde bir küçük tane gibi benlerini saklarlar, aşığı 

avlarlar. Beyitte şair, sevgilinin yaptığı bu hilekar ağa bakmasını istemektedir. Murg, 

sayd, dâm kendi içinde tenâsüplüdür. 

 

 دوسَمٌبغرومٌنيچهٌيانمشٌفراقندنٌسنڭ

 ْللهٌتكٌصحرايهٌوارٌبغرندهٌاوْلنٌطاغهٌباق

 

Dostum bagrum niçe yanmış firâḳuñdan senüñ 

Lâle tek ṣaḥrâya var bagrında olan dâġa bak 

 

Günümüz Türkçesine Çevrilişi 

“Dostum bağrım senin ayrılığından nasıl yanmış. Sahraya git de lalenin bağrında 

olan yaraya bak.”  

 

Şerh 

Âşığın bağrında çıkan yaralar kırmızı lalelere benzetilmiş istiare sanatı 

yapılmıştır. “Ayrılık acısından ne kadar da yanmış yaraya bak”. Ayrılık acısıyla, 

sevgiliye olan hasretle âşık, hastalanmış, vücudunda yaralar çıkmıştır.  

“Lale'nin beyitlerde ortaya çıkan en mühim yanı, kırmızı rengidir (Tolasa, 2001: 

511). Umumiyetle renginden dolayı yaraya benzetilir. Bu ayrılık dünyaya geliş 

anımızdan beri başlamıştır. Mevlânâ’nın dediği gibi: 

“Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan 

kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın… Herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan 

parça parça olmuş, kalb isterim ki, iştiyak derdini açayım. Aslında uzak düşen kişi, 

yine vuslat zamanını arar.” Bu ayrılığın bitmesini, vuslat zamanını arar.  

Yunus Emre bu yüzden ölümü Hakk’a kavuşmak olarak bilip” bayram günü” olarak 

nitelendirmiştir. Mevlânâ ise “şeb-i aruz” yani düğün gecesi olarak tanımlamıştır.  

Lale-sahra sözcükleri arasında tenasüp vardır. 
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 پادشاهٌعشقٌاولدڭٌايلهٌآحومدنٌعالم

 لشكرڭدورٌاىٌكونلٌكوزٌياشىٌصولٌوٌصاغهٌباق

 

Pâdişâh-ı 'ışḳ olduñ eyle âhumdan 'âlem 

Leşkerüñdür iy göñül gözyaşı sol u saga bak 

 

Lügatçe 

Leşker: asker 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey gönül aşk padişahı oldun, ahından bayrak yap. Gözyaşı askerindir sağa sola 

bak.” 

 

Şerh 

Muhibbî, ah ve gözyaşlarını bayrak ve askerlere teşbih etmiş, âdeta aşk 

uğruna savaş meydanı tasavvur etmiştir. Bir savaş meydanı için gerekenler sancak ve 

askerlerdir. Âşk uğruna savaş için de gözyaşı ve ah gereklidir. Âşığın burada 

savaştığı hem ağyarlar hem de rakiplerdir. Aşkının en büyük yoldaşları da gözyaşı ve 

gönülden gelen ahlardır. Muhibbî burada aşk padişahı olduğunu ifade etmiştir. 

Kendisini aşk padişahına benzeterek teşbih-i beliğ sanatı yapmıştır.  

 

  صوْلرٌالمشدورٌازلدنٌچنكهٌديدارٌعاشقى

 باشنىٌطاشدنٌطاشهٌدوكوبٌآقانٌايرماغهٌباق

 

Sular olmışdur ezelden çünki dîdâr 'âşıḳı 

Başını taşdan taşa dögüp akan ırmaga bak 
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Lügatçe 

dîdâr: yüz, çehre 

Günümüz Nesrine Aktarılışı: 

“ Başını taştan taşa vurup akan ırmağa bak. Ezelden aşığın yüzü sular olmuştur.” 

 

Şerh  

Gözyaşının suya teşbihi, su ile ilgili belli hususiyetlere sahip olmasından 

dolayıdır. Sevgilinin güzellik bahçesine, âşık gözyaşları ile sulamayı hayal eder. 

Gözyaşının su ile benzerliklerinden birisi akmakta oluşudur. Bununla birlikte aşığın 

gözünün çeşmeye teşbih edilmesi ve sevgilide suladığı çiçeklere benzemesi ile 

gözyaşını akarsuya benzetme unsurlarındandır.  

Gözyaşı âşığın en büyük tanıkları olduğu için ta ezelden beri o da sevgilinin yüzüne 

âşıktır. “Sevgiliye kavuşmak için başını taştan taşa vurarak akan ırmağa bak.” Su 

temiz ve saflığı ile Peygamberimize benzer. Ona âşıktır. Sevgiliye kavuşmak için 

başlarını taştan taşa vurur. Bu beyit benzerlik yönüyle su kasidesine benzemektedir. 

Su dünyaya Allah’ın rahmettir, Peygamber’imiz de kainata rahmettir. Su 

Peygamberimize âşık olduğu için başını vura vura akar. 

 

 جرعهٌسندنٌايسَرٌايسڭڭٌاوْلٌتاٌسكاٌنصيب

لرهٌطوپراغهٌباقيوزڭىٌخاكٌايليوبٌسورٌيير  

 

Cür'asından ister -isen ola tâ saña nasib 

Yüzünü ḫâk eyleyüp sür yirlere topraga baḳ 

Lügatçe 

cür'a: bir yudumluk su, yudum 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Damlasından ta sana da kısmet olmasını istersen, yüzünü toprak edip yerlere sür, 

toprağa bak.”  
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Şerh  

    Su tüm canlılar için en büyük nimetlerden birisidir. Hz. Peygamber bir hadis i 

şerifte  "Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş" buyurmuştur. 

(İbni Mâce, Ruhûn:16; Ebû Davûd, Buyû,60; Ahmed b. Hanbel, V,364) Su temizdir, 

saf ve duru oluşuyla anlatılır. Su kainatta Allah’ın sunduğu en büyük rahmettir. 

Peygamber efendimiz de âlemlere rahmet olarak gelmiştir.  

İlk önce su nasip olsun istersen, yüzünü toprağa değdirip dur toprağa bak. 

Sabır ile suyun gelmesini bekle.  

Bu beyit bize Fuzûli’nin Su Kasidesini hatırlatmıştır. 

Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek 

Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su 

Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar 

Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su 

Eğer sende suyun yani  “rahmetin” nasip olmasını istersen tevazu ile toprağa bak. 

Çünkü rahmete ancak böyle kavuşursun. Topraktan geldiğini, tekrar oraya gideceğini 

unutma. 

 

 كلسَانهٌوارٌمحبىٌعبرتٌايسَرڭٌاكر

ينهٌزاغهٌباقكلٌييرينهٌخارٌكورٌبلبلٌيير  

 

Gülsitâna var Muhibbi 'ibret istersen eger 

Gül yirine hâr gör bülbül yirine zâga bak 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“ Muhibbi, gül bahçesine var, ibret olmak ister isen gül yerine diken gör, bülbül 

yerine kargaya bak.” 
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Şerh 

Herşey zıddıyla bilinir. Yokluk olmadan varlık; açlık olmadan tokluk, 

çirkinlik olmadan güzellik, muhtaç olmadan cömertlik, günahkâr olmadan rahm 

edicilik olması mümkün değildir. Dünyadaki canlı cansız tüm varlıklar zıtlıkları ile 

mevcuttur. Birincileri kesretin ikincileri vahdetin unsurlarıdır. (Okçu, 2004: 4) 

Şair kendisine seslenip, gülistana gitmesini oradaki zıtlıklarıyla varlıkları görmesini, 

Allah’ın kudret nakşını idrak etmeye taliptir. Gül diken zıtlardır, karga bülbül 

zıtlardır. Tezat sanatı ve kendisine hitabı ile tecrid sanatı yapılmıştır.  

 

3.2.17. GAZEL 17. 

 

Fâ’ilâtun fâ’ilâtun fâ’ilâtun fâ’ilün  

 

 نيچهٌاڭلردوسَمٌكوڭلمدكىٌدوْلبهٌباق

 آنىٌكردانٌايلينٌكوزمدنٌآقنٌآبهٌباق

 

Niçe iñler dostum göñlümdeki dolâba bak 

Anı gerdân eyleyen gözümden akan âba bak 

 

Lügatçe 

Gerdân: dönen, çeviren 

Âb: su 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Dostum, gönlümdeki dolap nasıl da inler bir bak, onu döndüren gözümden akan 

yaşa (suya) bak.” 
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Şerh  

Dolap âşığın gözyaşıyla veya gözyaşı dökerek dolaşıp durması üzerine 

kullanılan bir benzetmedir. Gönülün dolap oluşu, gözyaşı dökmesi ve ah ve 

inlemelerindendir. (Tolasa, 2001: 317-340) Gönül dolaba benzetilmiş, teşbih-i beliğ 

sanatı yapılmıştır. Aşığın içi adeta ney gibi inler. Ayrılık ve hicran acılarını döndüren 

gözyaşlarıdır. Teşhis sanatı yapılmıştır. Gönlünün inlemesini, o gönlündeki dolabın 

gözyaşı sularının döndürmesi anlatımında mübalağa sanatına başvurulmuştur. 

 

 چنكهٌدوندىٌقامَمٌتارٌاولدىٌاڭلرٌهرٌقلم

باقِلقهٌامامتٌايَمكهمسَلهٌكچمشٌكوزلرىٌخ  

 

Çünki döndi ḳâmetüm târ oldı iñler her kılum 

Gam eli turmaz çalar destindeki mıżrâba bak 

 

Lügatçe 

kâmet: boy pos -endam 

Târ: Karanlık. 2. Tel, saç teli 3.Tepe 4.iplik 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Endamım ipliğe döndü çünkü her tüyüm (aşkından) inlemekte, gam eli durmaz çalar 

elindeki mızraba bak.” 

 

Şerh 

Âşık aşkından zayıflamış bitâp düşmüştür, endamının zayıflığını “ târ oldu” 

diyerek mübalağa sanatıyla ifade etmiştir. Aşığın her tüyünün aşkından inlemesinde 

de mübalağa sanatı vardır. 

Gam eli: teşbih-i beliğ söz sanatı yapılmıştır. Gam aşığın daima kadim 

dostudur, âşığı bir an bile bırakmaz. Aşık olanın gönlünde gam bulutları vardır. Gam 

aşığa sevgiliden geldiği için hoş gelir… Mevlânâ'nın dediği gibi; “Hoştur bana 

senden gelen, ya hilâtü yahut kefen, ya taze gül, yahut diken… Kahrında hoş lutfûn 

da hoş ...” Sevgiliden gelen her cefa şerbet gelir.Aşktan yana dertsiz olursa onun için 
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ölüm o olur. “Âşık için, dert ve gamdan ayrı olmak bile bir ölüm olur. Doktora gamın 

çaresi sorulduğu zaman alınan cevap, tek çarenin gene gam yemek olduğu ve hatta 

onun yerine başka bir şey alındığı takdirde, hastanın daha tehlikeli bir duruma 

gelebileceği 

şeklindedir.” (Tolasa, 2001: 387 /4). Gam eli mızrab ile çalar bir an bile durmaz Gam 

olmadan aşk olmaz. Sevgiliden gelen gam aşığa devadır. 

 

 مسَلهٌكچميشٌكوزلريٌحالقاٌامانتٌاتمكه

 جامعٌحسنٌاىچرهٌكلٌقاشنداكىٌمحربهٌبق

 

Mestle geçmiş gözleri ḫalka imâmet itmege 

Câmi'-i ḥüsn içre gel kaşındaki miḥrâba baḳ 

 

Lügatçe 

imâmet: imamlık 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Sarhoşluktan geçmiş gözleri halka imamlık etmekte, güzel caminin içine gel 

kaşındaki mihrâba bak.” 

 

Şerh 

Mestle geçmiş gözlerden kasıt; aşk ile mest olmuş, divane olmuş bir bakıştır. 

O aşkın vermiş olduğu sarhoşlukla aynı zamanda halka imamlık etmektedir. O aşkla 

sevgiyle insanlara imamlık ettiğini, ibadet yaptığını anlıyoruz. Yaratılana olan 

hayranlığı yaratana olan güzel caminin içine gel o kaşındaki mihraba bak demiştir. 

Mihrab hemen bütün beyitlerde sevgilinin kaşı için müşebbehünbih olarak ele alınan 

mihrab unsurunun bu münasebet dolayısıyla mevzubahs edilen hususiyetlerden 

tesbih edilebilenleri: Mihrapta hacet dilenmesi ve duada bulunulması, bazan 

cemaatin çok olması dolayısıyla iki mihrab ihdas edilmesi, kandil asılması kıbleyi 

göstermesi veya bizzat kıble olması, herkesin ona yönelmesi ve secde-gâh olması, 
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mukavvesliği, mihrabda Kur'an okunması, (mihrabiye) üzerine ayet yazılması veya 

kabe örtüsü asılması gibi faaliyet ve keyfiyetlerdir (Tolasa: 2001: 47/3). 

 

 كمسهٌىهٌقالمذٌوفاٌاتمذٌترحمٌبوٌجهان

اسكندرٌوداراىهٌبقْلبلمكٌاسبرسكٌد  

 

Kimseye kılmaz vefâ itmez teraḥḥüm bu cihân 

 

                      Bilmek istersen dilâ İskender ü Dârâ'ya baḳ 

 

Lügatçe 

Terahhüm: merhamet etme, acıma 

Dârâ: Hükümdar 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Kimse vefalı olmaz, merhamet etmez bu dünya, ey gönül bilmek istersen İskender 

hükümdara bak.” 

 

Şerh 

Cihân kelimesini kullanırken şair, mecaz ı mürsel yaparak içindekileri kast 

etmiştir. Beyiti incelediğimizde “Dünyada rahat yoktur” hadis i şerifine işaret 

edilmiştir. Dünya merhametsizdir kimseye merhamet etmemiştir, ne makam sahipleri 

geldi fakat bu misafirhaneden hiçbirşey almadan döndüler. Şair İskender Hükümdar 

dünyanın en büyük hükümdarlarının sonuna bakmak gerektiğini dile getirmiştir.. 

İskender Hükümdar’ın egemenliğine telmihte bulunulmuştur.  
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دلٌزورقىٌبخرٌاشكمدنٌنهٌممكنٌقورتله  

 اىٌمحبىٌاشكٌچشمٌايچرهٌاوْلنٌكردابهٌباق

 

Bahr -ı eşkümden ne mümkin kurtıla dil zevrakı 

İy Muhibbi eşk-i çeşm içre olan girdâba bak 

 

Lügatçe 

zevrak: kayık, sandal 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 “Gönül kayığı gözyaşı denizimden ne mümkün kurtulsun? Ey Muhibbi gözyaşımın 

içinde olan burgaça bak.” 

 

Şerh 

  Dil zevrakı, bahr-ı eşk diyerek teşbih-i beliğ söz sanatı yapılmıştır. Kayığı 

gözyaşının denizinde gezmektedir, aşığın gözyaşları o kadar çoktur ki o denizde 

gönül kayığı kurtulması mümkün müdür? Gönül-gözyaşı münasebeti, gözyaşı için 

mevzubahs olan << gözden düşmek >> tabiri üzerine dayanır. Şair, gönlünü , << rah 

-ı hüsnde göz dizginini ayarla, aksi takdirde gözyaşı gibi, nazar atından düşersin >> 

diye ikaz eder. Gönülün dolab oluşu, gözyaşı dökmesi ve inlemesi 

dolayasıyladır(Tolasa, 2001: 347). Sevgilinin vermiş olduğu sözler, nasıl yerine 

getirilmemesi itibariyle kırık ve parçalanmış bir haldeyse gönül de aynı şekilde ve 

bizzat bu va'd yüzünden kırıktır.  

Girdap, dolap sözcükleri tenâsüplüdür. 
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3.2.18. GAZEL 18. 

 

Mefûlü Fâ’ilâtü Mefâ’ilü Fâ’ilün 

 

 كويڭٌكداسىٌاولدىٌدلٌمبََّليٌكور

 سوداىٌملكٌسلطنتٌايلرٌكدايٌكور

 

Kûyuñ gedâsı oldı dil-i mübtelâyı gör 

Sevdâ-yı mülk ü salṭanat eyler gedâyı gör 

Lügatçe  

Kûy: köy, mahalle ve işlek yol; sokak. 

Geda: dilenci, yoksul. 

 

 

Günümüz Nesre Aktarılışı 

“Mahallenin dilencisi oldu, müptela gönlü gör. Saltanat ülkesinin sevdasına düşmüş 

dilenciyi gör.” 

 

Şerh 

Divan şiirinde âşık, sevgilinin kapısının önünde sevgiliden rahm, devâ, şifa 

dilenen bir dilenciye benzetilir. “Gedâ manevi manada olup sevgilinin mahallesinde 

daha çok sevgili ve âşık arasındaki münâsebetlerde kullanılır” (Tolasa, 2001: 61). Bu 

müptela “sevgiliye düşkün” gönlü gör. “Saltanat ülkesinin sevdasına düşmüş bir 

dilenciyi gör.” Burada iki türlü mana vardır. Şair kendi ülkesinin iştihamı, 

saltanatının sevdası ile kendi bulunduğu vâziyetini karşılaştırmış aradaki tezâtı dile 

getirmiştir. Gönlünde bir tarafta sultanlık olan bir ülke sevdası diğer taraftan 

sevgilinin kapısında geda olarak sevdasının tezatından bahsetmiştir. Diğer bir manası 

ise şöyledir: Âşık bu dilenci olarak rahm dilendiği sevdayı kazanıp sevgilinin 

gönlünde saltanat kazanmak ister. Sevgilinin gönlünü saltanata benzeterek, istiare 

sanatı yapmıştır. Kûyûn gedâsını âşığa benzeterek istiare sanatı, müptela olmuş gönül 

ile teşbih-i beliğ ve ülke-mahalle, arasında tezat yapmıştır. 
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 وارٌاىٌخَندهٌحالىٌكبىٌمسكٌاولورٌدين

 صحرايٌچينىٌكشتٌوٌكزارٌايتٌخطايٌكور

 

Var ey Ḫutende ḫâli gibi misk olur diyen 

Ṣahrâ-yı Çîni geşt ü güẕâr it Ḫaṭâyı gör  

 

Lügatçe  

Sahrâ: kır, ova, çöl. 

Güzâr: geçme, geçiş. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey Huten’de onun beni gibi misk olur diyen! Ver Çin ovalarını gez Hata’yı gör.” 

 

Şerh 

Şair, burada Huten şehri, Hata şehrinden bahsetmiş; telmihte bulunmuştur. 

Huten Onun beni gibi misk olur diyen Çin ovalarını gez, Hata’yı gör. Burada hata 

kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır. Ey Huten’de onun beni gibi misk olur diyen! 

Çin ovalarını gez Hatâ şehrini gör. Diğer mana ise şöyledir. Böyle diyorsun ama gez 

de yaptığın hatayı bir gör… Sevgilinin beninin misk kokması mübalağalı şekilde 

anlatılmıştır. 

 

 پشمينهٌكئدىٌاكننهٌزلفكدنٌآلدىٌال

 كوكلردهٌاوچدىٌآخرٌافندىٌهمايٌكور

 

Peşmîne gendi egnine zülfüñden aldı el 

Göklerde uçdı âḫır efendi hümâyı gör 
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Lügatçe  

Peşmîne: sof elbise, sofuların giydiği, sade, süssüz elbise. 

Hümâ: 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, kutluluk. 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Zülfünden el alıp sırtına hırka giydi. Efendi! Sonunda göklerde uçan Hüma’ı gör” 

 

Şerh 

Beyitte tarikat mensuplarının zühd ve takva sembolü olarak gördükleri el 

alma, hırka giyme gibi terimlerden bahsedilmiştir. Tarîkat’ın on makamı vardır 1. El 

alıp tevbe etmek 2. Mürid olmak 3. Saçları tıraş etmek ve tarîkata uygun elbise 

giymek 4. Cihad aşkıyla yanmak 5. Hizmet etmek 6. Korku 7. Ümitle yaşamak 8. 

Hırka, zenbil, makas, seccade, tesbih taşımak 9. Nasihat ve muhabbet sahibi olmak 

10. Aşk, şevk ve fakirlik (Kahraman, 2017: 3). Tarikatta, günahlardan arınmak, tövbe 

etmek ve şeyhine olan manevi bağlılığın tasdiği için şeyhten el alınır. Bu birinci 

makamdır.  Âşık da güzelliğin şeyhi kabul ettiği zülften el alır. Tarikat 

teşekküllerinden sonra ise hırka giyilir. Âşık zülften el aldıktan sonra belli 

makamlara ulaştıktan sonra dokuzuncu makam olan  “hırka”yı giyer. Sonunda 

göklerde uçan Hüma’yı görür. “Devlet kuşu, saadet” (Devellioğlu, 2012: 448) 

manalarına gelen Hüma, tasavvufta hümâ dervişin dilediği himmeti temsil eder. 

(Kurnaz, 1998: 478) 

Burada “hüma” kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır. Hem gökteki Hüma’yı gör, 

hem de sevgiliden el alıp hırka giydiğinde saadeti bul, gör manalarına gelmektedir. 

Peşmîne- el aldı sözcükleri tenasüplüdür.  

 

ورآئهٌنڭٌصفاسىٌنهٌدورٌصورتىٌنهٌد  

 مرآتٌحسنٌيارهٌنظرٌقلٌصفايٌكور

 

Âyînenüñ ṣafâsı nedür ṣûreti nedür 

Mir’ât-ı ḥüsn-i yâre naẓar ḳıl ṣafâyı gör 
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Lügatçe  

Sûret: biçim, görünüş, kılık 

Mir’ât: ayna  

Safâ: 1.Saflık, berraklık. 2. Gönül şenliği, kedersizlik 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Aynanın berraklığı nedir, görünüşü nedir? Yârin güzel yüzüne bak, gönül şenliğini 

(mutluluğu) gör. 

 

Şerh 

“Aynanın edebiyatta kullanış sebeplerinin başında bir süs malzemesi oluşu 

gelir. Güzeller aynaya bakarak kendi güzelliklerinin farkına varırlar, yine ona 

bakarak süslenirler”(Pala, 2004: 47). Şair, aynanın berraklığını ve görünüşünü 

görmek istiyorsan sevgilinin yüzüne bak, mutluluğu bul demiştir. Safâ sözcüğü hem 

berraklık hem de gönül şenliği manalarına gelecek şekilde kullanılmış, tevriye sanatı 

yapılmıştır.            Beyite tasavvufi açıdan bakıldığında, “Ayna tasavvufta 

tecelligahtır. Sevgilinin göründüğü, kendisinin gösterdiği yerdir” (Güler, 2004: 2). 

Ayna, manevi anlamda tefekkür etmeyi teşvik eden araçlardan birisidir. Şair bu 

manada aynaya bak, rahman sahibi Allah’ın tecellilerini gör huzura er demek 

istemiştir.   

 

نْليٌيارٌاوْلاىٌمبََّليٌشيوۀٌبا  

 سودايٌزلفٌباشوڭهٌدوشسنٌبَّليٌكور

 

Ey mübtelâ-yı şîve-i bâlâ-yı yâr olan 

Sevdâ-yı zülfi başuña düşsün belâyı gör 

 

Lügatçe 

Mübtelâ: düşkün, tutkun, tutulmuş. 

Şîve: naz, edâ. 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Ey yârin endamının işvesine mübtela olan! Zülfünün sevdası başına gelsin belayı 

gör.” 

 

Şerh  

Saç, âşığa en çok tesir eden bir güzellik unsuru olarak karşımıza çıkar. 

Saçlara görünüş dolayısıyla verilen âvâre, perişan, müptela gibi isimler âşığın saç 

yüzünden girmiş olduğu vaziyetlerdir. Sevgilinin saçları yere sürünecek kadar 

uzundur (Tolosa, 2001: 154). Bu sebepten sevgilin saçları âşığı oynatan, oyalayan 

güzellik unsurudur.  Şair, sevgilinin saçlarına sevdaya düştüğün zaman, belayı 

göreceğini dile getirmiştir.  "Klâsik edebiyatımızda saç, çoğunlukla zülf, gîsû, kâkül, 

ca’d, turra ve mû[y] gibi müteradif kelimelerle ifade edilir" (Tanyıldız,  2009: 976). 

Bu bakımdan zülf bir tür beladır. “Ey” diye hitap edilerek nidâ ve aks i müfret sanatı 

yapılmıştır. 

 

 مغرورٌايدوڭٌوفاسنهٌبرٌشوخڭٌاىٌكوكل

 رسواىٌعالمٌايلدىٌشيمدىجفايٌكور

 

Maġrûr idüñ vefasına bir şûḫuñ ey gönül 

Rüsvây-ı ‘âlem eyledi şimdi cefâyı gör 

 

Lügatçe 

Şûh: neşeli, şen ve oynak (kadın).  

Rüsvâ: rezil, itibarsız, haysiyetsiz. 

Mağrur: gurur 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey gönül bir şuhun vefasına gurur duyardın, Şimdi âleme rezil etti, cefayı gör” 
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Şerh 

  Kelime anlamı olarak “hareketlerinde serbest, neşeli, şen ve oynak kadın” 

(Devellioğlu, 2012: 1170) olan şûh sevgili için kullanılan kelimedir. Sevgili güzel 

olduğu kadar cilvelidir, âşığı cilve ve nazları ile perişan eder. Âşığa vefa ve 

cefalarıyla usandırır. Şair, bir zamanlar sevgilinin vefasıyla gururlanırken, şimdi 

eziyetleriyle rezil ettiğini ifade etmiştir. Vefâ, cefâ, rüsvâ sözcükleri tenâsüplüdür. 

 

 

 كوكسنٌكرردىٌزهدٌايلهٌباقىٌبوٌعرصهٌده

 ناكهٌطوكندىٌتيرٌمحبتٌقضايٌكور

 

Gögsin gererdi zühd ile Bâḳî bu ‘arṣada 

Nâ-geh ṭoḳındı tîr-i maḥabbet ḳażâyı gör 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Bâki bu meydanda züht ile göğsünü gererdi. Aşk oku apansız saplandı, kazayı gör. 

 

Şerh 

Kelime anlamı olarak “her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete verme” 

(Devellioğlu, 2012: 1390) manalarına gelen zühd, arapça olarak “rağbetsiz” 

demektir. Kur’ân’da Yusuf sûresi 4. ayette “onlar rağbetsizdiler” olarak geçmektedir.  

" Zühd, ahiret mutluluğu için geçici dünya rahatlığını terk etmek, her türlü dünyevî 

zevklere karşı koyarak kendini ibadete vermektir.” (Kalkışım, 2002: 2-3) Daha sonra 

bu anlam kendi içerisinde kırılmaya, farklılaşmaya başlamıştır.  

Bâki bu meydanda züht ile göğsünü gererdi. Aşk oku saplandı bu kazaya bak. Bâki 

kendisine başkası gibi hitap ederek, müfret sanatı yapmıştır. Nâ-geh, tîr, kazâ 

sözcükleri tenasüplüdür.  
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3.2.19. GAZEL 19.   

 

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün 

 

باق سرينى ايَمش توپ ميداننده عشق  

باق رده پر آْلن دردى ويروب درمان جانيله  

 

'Işk meydanında tûp itmiş serini merde bak 

Can ile derman virüp derdi alan pür-derde bak 

 

Lügatçe 

Ser: baş, lafa  

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Aşk meydanında başını top eden yiğide bak. Can ile derman verip derdi alan dert 

dolu kişiye bak.”
12

 

 

Şerh 

Şair sevgiliye aşk meydanında başını veren yiğid, yani “âşığa” bakmasını 

söyler. Aşk meydanı sıkıntıların, cefanın, ızdırabın yeridir. Aşk meydanında âşıklar 

canlarını sevdiği uğruna feda ederler. Sevgili uğruna gözünü kırpmadan canlarından 

olurlar Âşık sevgiliye olan sevdasından ötürü dert ve elem sahibi birisidir. Âşık 

canını sevgili uğrunda feda ederek dertlerine derman bulmuş olur. 

 

 ايَدوغڭٌجورٌوٌجفالردنٌفرحٌاولورٌبوٌدل

 آنهٌرحمندنٌبروٌكلمزٌاوٌغمٌپروردهٌباق

 

İtdüğün bu cevr ü cefalardan ferah olur bu dil 

Ana rahminden beri gülmez o gam-perverde bak 

                                                           
12

 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Coşkun Ak’ın Muhibbî Divan İzahlı Metin kitabından 
alınmıştır. 
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Lügatçe 

Perverd: besleyen, besletici, büyüten, yetiştien  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Bu gönül ettiğin eziyet ve sıkıntılardan rahatlık duyar. Ana rahminden beri 

gülmeyen o üzüntü sahibine bak.” 

 

Şerh 

Sevgiliden gelen ve münhasıran aşığa yönelen, daha doğrusu bu işte âşığın 

kaderi, kısmeti gibi görülen cevr ü cefa, bir bakıma sevgilinin aşığı hatırlaması, 

hatırına getirmesidir. Cefa âşık için bir liyakattır, bir üstünlük halidir. Cevr ü cefa 

çekmez veya cevr ü cefaya dayanamaz sözü âşık için bir züldür ancak düşmanlar 

tarafından yapılabilecek bir bühtandır (Tolasa, 2001: 395). 

Bu beyitte insanın ana rahminden dünyaya gelişinde ağlamasına telmih yapılmıştır. 

İnsan ilk doğduğunda ağlamaya başlar. Bu hadise dünyanın imtihan yeri olduğunu 

küçük bir işareti gibidir. 

Bir hadis i şerifte nakledildiği gibi, “Yeni doğan her insan yavrusuna, doğduğu anda 

şeytan mutlaka dürter. Yavru, onun dürtmesinin verdiği rahatsızlık sebebiyle 

bağırarak ağlar. Hazret-i Meryem ve onun oğlu İsa bundan hariçtir” (Müslim, Fedail: 

146). 

İnsan doğduğu zaman dünyaya yani ayrılıklar kervanına gelmiş olur. Dünya 

ayrılıklar yeridir. Biz kal u beladan bu yana ruhlarımız dünyaya gelerek Rabbimizden 

ayrılmış bulunmaktayız. “Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve 

kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir 

yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı 

görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza 

vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir”(Hadîd, 57/20). 
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 عشقومىٌكورمكٌدلرسڭٌقانٌياشومهٌقلٌنظر

 دردومىٌبيلمكٌحقيقتٌايسهٌروىٌزردهٌباق

 

'Işkumı görmek dilersen kan yaşuma kıl nazar 

Derdümi bilmek hakikat ise ruy-ı zerde bak 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Aşkımı görmek istersen kanlı yaşıma bak. Derdimi bilmek gerçek ise sarı yüze bak. 

 

Şerh 

Kan; âşığın çektiği acı ve eziyeti gösteren bir işarettir. Aşkın, ızdırabın somut 

halidir. Âşık bu yüzden aşkının bir ifadesi olan kanlı gözyaşlarını sevdiğinin 

görmesini ister. Aşığın sevdası yüzüne de yansır. Âşık halsiz, bitap ve yüzü sararmış, 

hastalıklı bir haldedir. Aşıkın yanak veya yüzü, renk itibariyle sarıdır. Çok kere kan 

(gözyaşlarından kinaye) ile yunmaktadır. Buna rağmen sarılığını kaybetmez. (Tolasa, 

2001: 353/1) Tüm hastaların yüzü sarıdır, solgundur; tıpkı aşk hastalığına tutulan 

sevdalılar gibi. Kan ağlamak, yüzün sarılığı; çekilen cefaların da ne kadar çok 

olduğunu anlatmak için kullanılmıştır mübalağa sanatı yapılmıştır. 

 

 خاقٌپاىٌاولدمٌيولندهٌاىٌصباٌلطفٌايتٌكوتر

 كىٌدلدارهٌايلتٌباهللٌياتورٌاولٌكردهٌباق

 

Hakipay oldum yolında ey saba lutf it getür 

Kuy-ı dildara ilet billah yatur ol gerde bak 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Ey sabah rüzgârı yolunda toprak oldum, lutfet getir. Sevgilinin mahallesine ilet, 

billah yatan o toza bak.” 
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Şerh 

“Hakipay” yani toprak olmak sevgilinin ayakların altına serilmiş, aşkı için 

manen ve mevki olarak en alt konuma inmektir. 

Toprak olmak tümleci tevazunun da belirtilerinden birisidir. Kibir ve büyüklenmenin 

zıddı olarak karşımıza çıkar. Âşıkta kibir ve büyüklenmenin olmadığını bize anlatır. 

Çünkü o aşkı için yeri gelir bir toprak, mahallesinin köşesinden uçup giden toz 

olmak ister... 

Ey sabah rüzgârı diye seslenerek nida sanatı yapılmıştır. Sevgiliyle âşık 

arasındaki haberleşme yolu saba >> yani sabah rüzgârıdır. Saba sevgilinin 

mahallesine uğrar, aşığın bir nevi habercisi olur. 

Saba, toz ile olan ilgisi bakımından bir beyitte , << seferden gelmiş ayağı 

tozlu >> birine benzetilir. (Tolasa,2001: 482) Hafif şeyleri uçurması da, bazı 

beyitlerde yine aynı sanat içinde tefsire uğrar; aşık sevgilinin semtine olan yönelişini, 

rüzgarın, zayıflığı dolayısıyla kendini uçurması veya sürüklemesi şeklinde izah eder 

( Tolasa,2001:483). 

 

Şerbetü hicrün içelden bu Muhibbi haste-dil 

Göre mi sıhhat yüzin içdügi zehr-i derde bak 

 

Lügatçe  

Sıhhat: sağlamlık, sağlık  

Hicr: ayrılık  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 “Bu gönlü hasta Muhibbi ayrılık şerbetini içeli beri sıhhat yüzünü görür mü? İçtüğü 

dert zehirine bak.” 
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Şerh 

Aşığın en büyük dertlerinden birisi hicrandır. Hicran şerbetini içen âşık en 

kötü zehiri içmiş gibidir, sıhhat bulmaz. Içtiği aslında dert zehiridir. Âşık ayrılığı bir 

şerbete, derdi bir zehire benzetmiş, teşbih-i beliğ söz sanatı yapmıştır. 

“Hicranın âşık ruhunda uyandırdığı tesirlerin ifadesi, şu haller zikredilerek yapılır; 

yani hicranın âşık üzerindeki tesiri şu neticeleri doğurmuş olur: Âşık ölmek 

durumundadır, kan yutar, toprak olur, gece sabahlara kadar yanar, ağlar ve ah eder; 

daima kanlı veya normal gözyaşı ( ab-ı hasret, eşk-i hasret ) döker, cennet içinde dahi 

olsa kâinat başına zindan kesilir, onu yaşlandırır, belini büker, tamamen gam keder 

içinde bırakır” (Tolasa,2001: 399/6). 

Sıhhat, haste sözcükleri arasında tezat vardır. Şair kendisine başkasından bahseder 

gibi seslenmiş, tecrid sanatı yapılmıştır. 

 

3.2.20. GAZEL 20. 

 

 صوفياٌكلٌبادهٌايلهٌخرقهٌسالوسههٌباق

يشهٌناموسهٌباقجانٌكوزنىٌروشنٌايلهٌش  

 

Sûfıyâ gel bâde ile hırka-ı sâlûsa bak 

Cân gözini rûşen eyle şîşe-i nâmûsa bak 

 

 

Lügatçe 

Bâde: Şarap, içki. Kadeh. 

Sâlûs: ikiyüzlü, riyâkâr. 

Nâmûs: ırz, iffet, namus hâyâ. 

Rûşen: Parlak, aydın. Belli, âşikâr 

  

“Ey Sofi kadeh ile gel, ikiyüzlü hırkalıya bak. Can gözünü aydınlık et şişenin 

namusuna bak.” 
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Şerh 

“Hırka dervişlerin giydiği yakasız ve kollu cübbedir.’’(Pala, 2004: 204) Cebecioğlu, 

Tasavvuf Terimleri ve Deyimler sözlüğünde hırkayı şöyle ifade etmiştir: “Tarikat 

cihazlarından biri de, hırkadır. Dervişler hırkayı, genellikle zikir sırasında giyerler. 

Önü açık, yakasız, genişçe, kolludur. Mevlevîlerde resmî giysidir. Mürid, şeyhin'in 

huzuruna çıkarken, mescide, meydana (semahaneye) girerken hırka giyer.’’  

Bu kıyafet tasavvuf ehlilerin en önemli simgelerinden birisidir.  

Ey sofi gel şu ikiyüzlü hırkalıya bak demiştir. Şair aslında devrindeki bazı riya dolu 

hırkalı tasavvuf ehlilerine tariz yapmıştır. 

Kişinin dış hali ne kadar takvaya uygunsa, iç hali o kadar zıttıdır. Riya içinin farklı 

dışının farklı olmasıdır. Mü’minin göründüğü gibi yaşamaması da münafıklık 

alemetidir.  

“Eğer can gözünü aydınlık edersen şişenin namusuna bak .’’ Eskiden şişelerin 

üstlerinde kumaştan bir kılıf bulunurdu, içindeki içeçek görünmezdi. Namustan kasıt, 

şişenin kendini saklaması, içindekini göstermemesidir. O zamanlardaki riya için 

hırka giyen gösteriş ile elbiselerini sürenlere tezad olarak “şişe”nin vaziyeti 

anlatılmıştır.  

Can gözü kavramı bu beyitte de karşımıza çıkmaktadır. Can gözü Hakk’ı 

gören gözdür; yaratılan varlıkların ardındaki sırları gören, kalp gözü açılmış insanlar 

can gözüyle görebilirler. Can gözünün aydınlanması takva ile olur. Sûfi, hırka ve şîşe 

ve bade kelimeleri arasında tenâsup sanatı vardır. Sûfiyâ: “Ey Sûfi” diye seslenilmiş, 

nidâ sanatı yapılmıştır. Can gözü: teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır.  

 

 

 بيلمكٌايسَرسڭٌاكرٌنىٌكبىٌسينهٌمٌنالشن

نهٌنغمۀٌققنوسهٌباقوارٌسفرٌقلٌهندٌايل  

  

Bilmek istersen eger ney gibi sînem nâlişin 

Var sefer kıl Hind iline nagme-i kaknûsa bak 

 

Lügatçe 

Nâliş: inleme, inilti, inleyiş. 

Kaknûs: Hindistan’da olan bir beyaz kuş.  
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Eğer ney gibi göğsün iniltisini bilmek istersen; Hint iline sefer kıl Kaknûs'un 

nağmelerine bak.” 

 

Şerh 

 

Cilvesin görmek dilersen ol gül endâmun yine 

Gülşen ü bâg içre iy dil cilve-I tâvûsa bak 

O gül endamının cilvesini görmek istersen; ey gönül! gül bahçeleri ve bağın 

içindetavusun cilvesine bak. 

 

Lügatçe 

Endâm: beden, vücut 

 

ىٌطبيباٌاولٌمسيخىٌدمدنٌاولمزسهٌعَّلجا  

 فايدهٌيوقٌكوندهٌبيڭٌكزٌطبٌجالينوسهٌباق

 

İy tabîbâ ol Mesîhî –demden olmazsa ‘ilâc 

Fâyide yok günde bin kez tıbb-ı Câlînûs’a bak 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey doktor o Mesîhî'nin zamanından ilaç olmazsa fayda yok; Günde bin kez 

Câlînûs'a bak.” 

Şerh  

       Şair Hz. İsa’nın mucizelerine telmihte bulunmuştur. Hz. İsa beşikte konuşması, 

ölüleri diriltmesi, hastaları iyileştirmesi gibi pekçok mucizeleri vardır. Kur’an’da 

şöyle bahsedilmiştir: “Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size 

çamurdan kus şekline benzer bir şey yapar içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen 

kuş oluverir... Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbette bunlarda sizin için alacak 

dersler vardır" (al-i İmran, 3/49).  

 İsmi “Galenos” olup bu isim İslâmî literatürde Câlînûs şeklinde şöhret 

bulmuştur. Tıp ve felsefe konusunda pekçok dersler vermiştir. Eğer Hz. İsa’nın 
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zamanında ilaç olmazsa günde bin kez Câlinus’a bak demiştir. Câlinûs ve Hz. İsa’ya 

telmih yapılmıştır. İlim öğrenmek her bakımdan faydalıdır. Beyitte insanın ilime 

yönlenmesi gerektiğine, teşvik edilmesine vurgu yapılmıştır.  

 

 نولسارٌحالوڭٌمحبىٌبيلمكٌايسَرسڭٌاكر

 افسرٌكيخسروٌايلهٌتاجٌكيكاوسهٌباق

 

N’olısar hâlün Muhibbî bilmek istersen eger 

Efser-I Keyhusrev-ile tâc-ı Keykâvûs’a bak 

 

Lügatçe 

efser: tac 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Muhibbî halin ne olucak diye bilmek istersen; Keyhusrev'in tacı ile Keykâvus'un 

tacına bak.” 

Şerh 

  Muhibbî eğer halin ne olur diyorsan zamanında padişah olanlara bak. 

Neydiler şuan neredeler… Dünyaya hakim olsan da bir avuç toprak olucaksın. Bu 

yüzden halini bilmek istersen zamanında dünyanın hükümdarlarına bir bak. Dünya 

hırsını bırak, ahirete çalış. Ebced hesabında hırsın sonunda hırman kelimesi arka 

arkaya gelir. Hırsın sonu mağlubiyet ve pişmanlıktır. Keyhusrev ile Keykâvus'un 

taçlarına, hükümdarlıklarına telmihte bulunulmuştur.  
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3.2.21. GAZEL 21. 

        

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün  Fâ’ilün  

                   Fedâyî 

                           

 كلٌبروٌقدرتٌتماشاٌقيلٌبوٌخارسَانهٌباق

 قاندهٌعيشٌبلبلٌوٌكلٌكورٌبهارسَانهٌباق

 

Gel berü ḳudret temâşâ ḳıl bu hâristâne baḳ 

Ḳ'anda 'ıyş-ı bülbül ü gül gör bahâristâne baḳ 

 

Lügatçe 

Temâşâ: Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak 

Hâristân: Çalılık, dikenlik 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Kenara çekil ve bu kudretle yaratılan dikenliği izle. Nerede bir bülbül ve gülü görsen, 

baharın olduğu yerlere bak. 

 

Şerh 

Şair, beyitte insanın; kâinatı temâşâ etmesini ve kudretle yaratılan 

hâristanı(dikenliği) izlemesini istemiştir. Kâinatta yaratılmış tüm varlıklar, insan-ı 

kamil, hayvanlar, dikenlikler, gül bahçeleri, ırmaklar, âlem, hepsi Allah’ın mazharıdır 

Allah el Muktedîr’dir. Yaratma ve diriltme gücüne sahiptir. Dikenlik daha çok kesret 

iken, gül ve bülbül ise vahdeti simgeler. Nerede gül ve bülbül görürsen orada baharın 

varlığını hatırla. Nerede sanat görürsen de Allah’ı hatırla. Ayette denildiği gibi 

“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı 

anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) 

Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem 

azabından koru! "(Al-i İmrân, 3/191) bu âyeti yaşantımızda uygulamamız, kainata bu 

nazarla bakmamız gerekir. 

Bülbül ve gülden mevzu bahseden şair, onların divan edebiyatındaki meşhur 

mesnevisine telmihte bulunmuştur. Hâristan- gül arasında tezat yapılmıştır. 
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 عبرتٌايلهٌكرٌباقهٌبيلسڭٌبوٌفانىٌعالمه

كورمهٌخانهٌباقبيَاملٌيالوڭوزٌبرٌخانهٌ  

 

'İbret ile ger bakabilsen bu fâni 'âleme 

Bî teemmül yalunuz bir hâne görme hâne baḳ 

 

Lügatçe 

Teemmül: iyice, etraflıca düşünme  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Eğer bu fâni âleme ibret ile bakabilirsen, iyice düşün bir haneyi görme bu hana 

dünyaya bak. 

 

 Şerh  

Beyitte dünyanın fani oluşuna telmihte bulunulmuştur. Dünyanın fani ve 

aldatıcı oluşu hakkında Kur’ân’da Allah şöyle buyurmuştur. “Ey insanlar! Haberiniz 

olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, 

sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın.” (Fatır, 35/5) Dünyaya ne 

makam ve mevki sahipleri gelmişler, sanki hiç yaşamamışlar gibi buradan 

göçmüşler… Bundan 100 yıl sonra burada yaşayan küçük, büyük tüm canlılar dünya 

kervanından ayrılıp, yok olacak. Ayette denildiği gibi “O’nun zâtından başka her şey 

yok olacaktır.” (el-Kasas,  28/88)  

Cebecioğlu dünyayla ilgili dervişlerin görüşleri hakkında şunları demiştir. “Dünya ile 

ilgili olarak dervişler: “Yalan dünya, yalancı dünya, dünya 

malı dünyada kalır" demişlerdir. Dünya ayrıca cadı, yılan, zehir ve fahişeye 

benzetilmiştir.” 

Sadece bir haneyi görme iyice düşün bu hana bak. Tek bir hane değil tüm kainatın 

düzenini anlamaya çalış. Dünya hana benzetilmiş, istiare sanatı yapılmıştır.  
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 جملهٌاشياٌمظهرٌذاتٌقدمدورٌبلٌيقين

 سرهٌواقفٌاولمغٌايسَرسڭٌكوزٌآچٌمسَانهٌباق 

 

Cümle eşyâ mazhar-ı zat-ı kıdemdür bil yakîn 

Sırra vâkıf olmag istersen göz aç mestâne bak 

 

Lügatçe 

Mestâne: Sarhoşcasına. Sarhoş bir kimseye yakışır surette. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Şüphesiz bil ki tüm yaratılanlar, o zatın kıdeminin görünmesidir. Sırlara vakıf olmak 

istersen gözünü aç sarhoşça bak. 

 

Şerh  

Tüm eşyalar o zatın görünmesindendir. Allah’ın tecellileri heryerdedir. Fakat 

her göz bu sırra vakıf değildir. Kur’an’da “Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün 

gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır”(En’am, 6/103) ayeti yer 

almaktadır.   

Eğer bunları görmek istersen gözünü aç mestçe sarhoşça bak. Çünkü aşk 

şarabıyla ancak o sırlara vakıf olursun. 

Arapça‚ ışk kökünden gelen aşk, bir şuûr halidir; sevginin son mertebesi, 

sevginin insanı tam olarak hükmü altına almasıdır. “Mevlânâ'ya göre, akıl, aşkın 

hallerini şerhe cesâret edince, balçığa batmış bir eşek gibi âciz kalır. Aşk, rûhânî ve 

mânevî bir hal olduğundan onun hakîkat ve mâhiyeti, yalnız ona nail olanlara malum 

olur. Yoksa aklî deliller, o hakîkatin binde birini bile tarif edemez" (Âbidin Paşa, 

2007: 97). 
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Mazhar- sırr kelimeleri arasında tezat vardır.  

 

 خوشٌطلسماتٌعجبدرٌبوٌجهانٌكهنهٌدهر

طاشرهٌخردءٌدکانهٌباقٌزلويکٌچندهيگنجٌا  

 

Hoş ṭılsımât-ı 'acebdür bu cihân -ı köhne deyr 

Genc içinde gizlü taşra hurde-i dükkâne baḳ 

 

Lügatçe 

tılsımât: Herkesin bilip çözemediği gizli şey. 

Gizli sır. Fevkalâde kuvvet ve te'siri hâiz olan şey. 

Köhne: Eski, eskimiş. 

Zamanı geçmiş. Demode olmuş. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Bu eskimiş dünya şaşılacak bir tılsımdır. Hazine içinde dışarı gizli, dükkânın 

küçüklüğüne bak. 

 

Şerh 

Dünya eskimiştir. Derviş ve âlimler dünyayı kırk kocadan arta kalmış, 

kendisini makyaj ve süslerle güzel göstermeye çalışan yaşlı bir kadına 

benzetmişlerdir. Yüzyıllar önceki insanların da hayatları burada geçmiş, trilyonlarca 

insanı burada ağırlamıştır ve şimdi bu misafirlikte bizleri ağırlamaktadır. Dünya 

gerçekten şaşılacak bir tılsımdır. Hazine içerisinde dışarı âlem, gezegenler gizlidir, 

bu büyük kainat sistemi içerisinde ise dünya çok küçüktür. Âhiret nazarında dünya 

ise nokta kadar bile değildir. Dükkanın küçüklüğüne bak… Bize büyük gelen dünya 

oysa ki bir sinek kanadı kadar cüzzesi yoktur. Dünya tılsıma benzetilmiş, teşhib-i 

beliğ yapılmıştır. Dünya aynı zamanda küçük bir dükkana ve hazineye benzetilmiş, 

istiare sanatı yapılmıştır.  
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 عرشٌوٌفرشٌوٌبحرٌوٌبرٌبرٌدانهٌايچرهٌمخَفى

نٌميدانهٌباقْلوٌقدرٌاشيايهٌجوْلنكاهٌاوب  

 

'Arş ü ferş ü bahr ü ber bir dâne içre muhtefi 

Bu kadar eşyaya cevlângah olan meydâne bak 

 

Lügatçe 

Ferş: Yer, Yeryüzü. 

Döşeme. Döşeyiş. Yaymak. Yayılmak. Döşenmiş şey. 

Küçük develer. 

Muhtefi: Gizlenen. Saklı, gizli. 

İftira eden. 

Cevlângah: Gezip dolaşılan yer. Cevelân yeri. Tâlim meydanı. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Arş ve ferş yer ve gök bir tane gizlenenin içinde, bu kadar eşyaya gezip dolaşılan 

meydan yerine bak. 

 

Şerh  

Şair kainatın şeklini, içindeki unsurları tefekkür etmektedir. Arş, ferş bu kadar 

şey gizlenmekte bir dünyanın içine sığmakta… Şair, hayret bir şekilde tefekkür 

etmektedir. Bu kadar cihan bir gizlenenin içinde, bu kadar yaratılan varlık, ve 

dünyanın kainata göre küçüklüğü.. Bilmediğimiz hikmetler çok fazladır. Şair bunları 

düşünüp tefekkür etmektedir. Beyitte  Allah’ın kudretinin sonsuzluğunu ve kul olarak  

acizliğimiz ifade edilmiştir.  

 

لهٌكاسۀٌجمشيدىٌكورمنعمٌايسڭٌهمتٌاي  

 كانعٌايسڭٌحكمتٌايلهٌاوقمۀٌلوقمانهٌباق

 

Mun'im isen himmet ile kâse -i Cemşîdi gör 

Kâni' isen hikmet ile lokma-i Lokmâne bak 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı  

 Nimet veren isen yardım eylemek suretiyle Cemşid’in kadehini gör. Kanaat eden 

isen hikmetle Lokman’ın lokmasına bak. 

 

Şerh  

İncelediğimiz beyitte şarabı bulan İran hükümdarı Cemşit ve Kur’an’da ismi 

geçen  kendisine hikmet  verilmesiyle Lokman Hekim ismini anan zat hakkında 

telmihte bulunmuştur. Eğer yardım etmek suretiyle nimet veren ise Cemşid’e bak. 

Cemşit şarabı bulduğu rivayet edilen İran hükümdarıdır. Cemşit zamanında 

üzümler çıkmış, o da halkın bu meyveden yemesi için kaplar içine üzüm koymuş 

insanlara vermiştir. Şair buradaki hadiseye telmihte bulunmuş, insanlara yardım 

etmek suretiyle üzüm dağıtmasını hatırlatmıştır. Daha sonra üzümler bekleyince 

acılaşmış, zehir sanmışlar. Daha sonra Cemşid’in cariyesi baş ağrısından bunalıp 

zehri içmek isterken kendisine şifa bulmuştur.  

Kanaat sahibi, kendisine hikmet verilmiş Lokman Hekim için ise Kur’anda 

şöyle geçmektedir “ Andolsun ki biz Lokman’a, Allah’a şükret diyerek hikmet 

verdik” (Lokman, 12). Onun hikmet ve kanaat sahibi oluşuna telmihte bulunmuştur. 

Rivayete göre “Oğluna dünyadan yetecek kadar al ona kapılma” sözleriyle tok gözlü 

kalender bir kuldur. Himmet, kase, Cemşîd-hikmet lokmane-Lokman kelimeleri 

kendi aralarında tenasüplüdür. 

 

3.2.22. GAZEL 22. 

 

 

Fâilâtün Fâilâtün fâİlâtün fâilün  

 

باقٌهيهرٌقاچانٌرفَارهٌکلسهٌاولٌقدٌباْل  

باقٌهياعَّلٌليانصافٌقٌلمهينسبتٌاٌسروه  

 

Her ḳaçan reftâra gelse ol ḳad-i bâlâya baḳ 

Serve nisbet eyleme insâf kıl a’lâya baḳ 
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Lügatçe 

Reftâr: gidiş yürüyüş, hareket; salınarak edâlı yürüyüş  

Kad: boy 

Bâla: yüksek, yukarı, üst yüce. Boy 

A’lâ: Yüksek  

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı 

“Her nerede salınarak yürüyen o uzun boylu ( güzele ) gelse ona bak. Serviye nispet 

eyleme insaf kıl yükseğe bak.”  

  

Şerh 

Sevgilinin yürüyüşü tasvir edilmiştir. Sevgilinin yürüyüşü rüzgârda sallanan 

bir dal gibidir. Salına salına endamını göstere göstere yürür. Sevgilinin boyu serviye 

benzetilmiş teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. Sevgilinin boyu, boyunun yüksekliği ile 

serviye benzetilir. 

 

 

آتشٌدلٌاولسهٌبوٌاشکمٌروانٌروريشعلهٌو  

باقٌهيايجمعٌاوْلنٌدرٌلهيعجبدرٌآتشٌاٌبو      

 

Şu’le virür âteş-i dil olsa bu eşküm  

Bu ‘acebdür âteş ile cem’ olan deryâya baḳ 

 

Lügatçe 

Şu’le: alev, ateş alevi. 

Eşk: gözyaşı  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Bu gönül ateşimle gözyaşım alev verir ne tuhaftır âteş ile birleşen denize bak”. 

 

Şerh 

Gönüldeki ateşin sebepleri sevgilinin güzelliği ve sevgiliden ayrı kalmakla 

birlikte oluşan hasret, aşk acısı ve sevgilinin alevli acıtan sözlerinden dolayıdır. 
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Âşık sevgiliye hasretinden ahlar eder. Bu ahların dumanı ciğerini, gönlünü yakıp 

kavurmuştur; ahın dumanı göğe kadar ulaşır. Ateş bu ayrılık hasretinden daha da 

artar. Yangın halini alır ve aşığın sonuna sebep olur.  

Gözyaşı bile bu ateşe fayda etmez, hatta gözyaşları bile bir alev halini alır. 

Gözyaşları ateşe benzetilmiş teşbih -i beliğ söz sanatı yapılmıştır. Gözyaşlarını 

mübalağalı olarak deryâya benzetmiştir. ( Teşbih -i beliğ sanatı ) Ateş-eşk; arasında 

leff u neşr sanatı yapılmıştır. 

 

سَونهٌدودٌآهمدرٌسَونٌیسقفٌچرخٌب  

باقٌهيناياولسونٌبرٌنظرٌبوٌقبهءٌمٌظاهر  

 

Sakf-ı çarh-ı bî-sütûna dûd âhumdur sütûn  

Zâhir olsun bir nazar bu kubbe-i mînâya bak  

 

Lügatçe 

Sakf: tavan, çatı, dam. 

Sütûn: direk, gazete, kitap veya dergi gibi şeylerde sahifenin, yukardan aşağı doğru 

bölünmüş olduğu kısımlardan herbiri, kolon.  

Mînâ: gök 

Dûd: dumanlı  

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:  

Direksiz çarhın çatısına direk dumanlı ahımdır. (Sevgilinin ) bir bakışı görülsün bu 

gök kubbesine bak. 

 

Şerh  

Gökyüzünün bir direği yoktur. Nitekim Kuran-ı Kerim’de: “Gökleri 

görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istivâ eden, güneşi ve ayı 

emrine boyun eğdiren Allah’tır; her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. 

İşleri Allah düzenliyor; âyetleri de açıklıyor ki rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak 

inanasınız.” (Ra’d, 13/2) ayetinde ifade edildiği gökyüzü direksizdir.  

Fakat âşık bu gökyüzünü tutan şeyin ahlarının olduğunu söylemektedir. 

Nitekim ah gökyüzüne ulaşır orada direkler kurar. Ah, yeri göğü inleten dumanıyla 
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etrafı saran, göğe ulaşan bir yakarıştır. Eğer sevgili bakış atarsa o gök kubbe yerle bir 

olur. Mübalağa sanatı yapılmıştır. Sevgili bir bakış atarsa kim bilir gök kubbe ne hale 

gelir. Sakf, sütun, çarh, mina sözcükleri arasında tenasüp sanatı yapılmıştır. 

 

سهٌكٌسَهيدلٌگرٌتماشاٌاٌیاٌیصدٌهزارانٌخوب  

جانٌكوزينىٌيارىٌكورٌهرٌجايهٌباقٌلهياٌروشن  

 

Ṣad hezârân hûbı iy dil ger temâşa istesen 

Rûşen eyle cân gözini yâri gör her câya baḳ 

 

Lügatçe 

Sad: yüz  

Hezârân: bülbüller, binler. 

Hûb: güzel, hoş, iyi. 

Rûşen: Aydın, parlak. Belli, meydanda 

Cây: yer 

 

Günümüz Nesrine Aktarımı 

“Ey gönül yüz bin güzeli izlemek istersen, can gözünü aydınlık et her yere bak, 

sevgiliyi gör.” 

 

Şerh 

Bu beyitte anladığımız üzere sevgili bizi yoktan var eden tüm güzellik ve 

lutüfların sahibi Allah’tır. Eğer yüz binlerce güzelliği görmek istersen can gözünü 

açıp her yere bak sevgiliyi gör Her yerde her güzellikte onun cemalinin bir tecellisi 

vardır. Allah’ın güzelliği lütufları yeri ve göğü kâinatı kuşatmıştır.  

 

Kâinattaki tüm yaratılan canlı ve cansız varlıklar Esma-I İlahiyye’nin bir 

yansımasıdır. Bunu görebilmek idrak edebilmek için göz ile bakmak yetmez can 

gözüyle idrak etmek gerekir. Can gözü sadece mahlukâtı görmez, mahlukâtın 

ardındaki perde de kalkar manevi gözü açılır. Manevi gözle idrak eder. Can gözü 

sevgiliyi görebilme makamıdır. Hakkı görmek can gözüyle bakabilmektir. 

Can gözünü aydınlık et can gözü aydınlık etmek gönlünü manevi anlamda 
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temizlemektir. Gönülün irfaniyetle görmesi, nurlanması can gözünü aydınlık eder.  

 

Nasıl ki ayna paslıysa gerçeği göremeyiz, can gözü de kirlerden, masivadan, arınıp 

mahlukâtın ardındaki sırları görür. 

 

      ايٌمحبىٌبكاٌبرٌحلعتٌكيوردىٌشاهٌعشق

  داغمىٌكورٌاولٌقوماشٌاوسَندهٌكىٌطامغايهٌباق

 

İy Muhibbî bana bir hil’at geyürdi sâh-ı ışk  

Dâgumı gör al kumaş üstindeki tamgâya bak 

 

Lügatçe 

Hil’at: eskiden, pâdişah veyâ vezir tarafından takdîr edilen, beğenilen kimseye 

giydirilen süslü elbise, kaftan. 

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı 

“Aşkın şahı bir hil’at yani kaftan giydirdi. Yaramı gör, kumaş al üstündeki mühüre 

bak.” 

 

Şerh 

Peygamber efendimizin Cuma ve bayram namazlarında kırmızı renkli bir 

kaftan giymesi hadisine işaret edilmiştir. (İbn Sa‘d, I, 451) Peygamberimizden sonra 

padişahlarda kaftan giymeye başlamışlardır. Aşkın şahı olan Allah u Teala 

Muhibbi’ye bir kaftan giydirdi, onu hükümdar kılmıştır. Ama buna değil yarama bak, 

üstündeki mühüre bak denilmiştir. Yarası tıpkı kaftan gibi kırmızıdır. Kaftanın rengi 

ile yaranın rengi aynıdır. Kaftanların üzerinde mühür vardır, âşığın üzerindeki yara 

da aşkının bir mühürüdür. Buna bak demiştir. Kendisini aşkın şahı olarak nitelemiş 

aşkı bir şah olarak görmüştür, teşbih i beliğ sanatı yapılmıştır. Hil’at, tamga, kumaş 

sözcükleri tenasüplüdür. 
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3.2.23. GAZEL 23. 

     

 

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün  

 

 

 حالنىٌبلمكٌدىلرسكٌبلبلكٌكلزارهٌبق

  صوكاىٌصافىٌدرونٌاولٌدبدمٌدىدارهٌبق

 

Ḥâlini bilmek dilerseñ bülbülüñ gülzârına baḳ 

Ṣu gibi sâfi-derûn ol dem-be-dem dîdâra baḳ 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Bülbülün halini bilmek istersen gül bahçesine bak. Su gibi saf kalpli ol, her an 

sevgilinin yüzüne bak. 

 

Şerh 

İncelediğimiz beyitte gül bülbül mazmunu kullanılmış, gül ve bülbül 

hikâyesine telmihte bulunulmuştur. Bülbül güle âşıktır. Aşkından feryat ile 

ötmektedir. Gülün dikenleri nasıl bülbülün ciğerini delerse sevgilinin eziyetleri de 

aşığın, yani şairin bağrını deler. Bülbülün bütün neşesi gül iledir. Buna gül bahçesi de 

şahit olmuştur. Bülbül ile gül hikâyesine telmih sanatı yapılmıştır. Bülbül ve güle 

insana ait özellikler verilip teşhis sanatı yapılmıştır. 

Su duruluğun, temizliğin sembolüdür. Âşık, sevgilinin yüzüne su gibi temiz; 

duru  bir gönüle sahip olursa bakabilir. Buradaki temizlik mecâzi anlamdadır. Kul 

eğer Allah’ın tecellilerini görmeye talipse, gönlünü manevi olarak kir ve pastan 

temizlemeli; günahlardan ve haramdan uzak durmalıdır. İşlenen her günah kalpte bir 

leke oluşturur. “Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar 

kalplerinin üzerine pas olmuştur.” (Mutaffifîn Suresi 83/14) Allah’tan uzaklaştıracak 

her günah O’na kavuşmamıza mâni olur. Ancak manevi anlamda temizlenerek 

dünyadaki tecelli nurlarını görebilir, ahirette de Allah’ın cemalini gören kullardan 

oluruz. Beyitte suya insani özellikler verilmiş, kişileştirilmiş (teşhis) sanatı vardır. 
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Bülbül, hezar, destan-sera, murg-ı hoş-elhan: Aşıkın bülbül oluşu, çoğunlukla, 

sevgilinin endamının güzelliğinin, huyunun veya yanak ve yüzünün güle ya da gül 

bahçesine teşbihine dayanır (Tolasa, 2001: 312). 

 

كٌصافٌاولهٌمرعاتٌعشقٌلرسهيگرٌکدورتدنٌد      

 بردمٌآىرمهٌجانٌكوزنٌداىمٌجمالٌىارهٌبق

 

Ger küdûretden dilersen sâf ola mir'ât- ı dil 

Bir dem ayırma cân gözin dâyim cemâl-i yâra bak 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Gönül aynasının tertemiz, tozsuz olmasını dilersen, can gözünü bir an bile ayırma. 

Her zaman sevgilinin yüzüne bak. 

 

Şerh  

        Gönül tasavvufta oldukça büyük önem arz etmektedir. Allah’ın tecelli nurunu 

yerleştirdiği tek yer insanın gönlüdür. Gönül aynı zamanda Allah’ın evidir. Yere göğe 

sığmayan Allah, insanın kalbine sığmıştır. Gönül içinde ne varsa onu yansıtır. Ayna 

karşısındaki cismi neyse onu aksettirir. Divan şiirinde gönülün aynaya 

benzetilmesindeki sebep bundandır. Gönül aynaya benzetilmiş, teşbih-i beliğ sanatı 

yapılmıştır. Gönül aynasını temiz tutmanın yolunu da şair,  “can gözünü” bir an bile 

ayırmamak olduğunu ifade eder. “Her zaman sevgilinin yüzüne bak”. Sevgili sonsuz 

kudret ve kerem sahibi Allah’tır. Allah’ın her zaman esmalarını, tecellilerini gör. 

Ahirette de onun cemalini görmek nasip olur. 

 

 

 هرٌبرىٌاهلٌعشقكٌدىدۀٌخونبارىدر

سارهٌبقلهٌلرٌآچلدىٌكلٌكهْلىررٌ    

 

Her biri ehl-i 'ışḳuñ dîde-i ḫûn-bârıdur 

Ṣanma bir bir lâleler açıldı gel kûh-sâra bak 
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Lügatçe 

Kûhsâr: dağlık  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

Her biri bir aşk ehlinin kanlı gözüdür.(kanlar saçan) Gel dağlığa bak sanma bir bir 

laleler açıldı. 

 

Şerh 

Beyitte aşk ehlinin vaziyetleri anlatılmıştır. Divan şiirinde aşk ehlinin gözleri 

kanlıdır, ağlamaktan gözlerinden kanlar akar. Bu kanlı yaşlar renk itibariyle laleye 

benzetilir. Dağlık yere bakınca etrafta pekçok laleler gözükmektedir, ama bunları lale 

sanma demiştir şair. Çünkü onlar aşığın kanlı gözüdür. Lalenin rengi kan kırmızısıdır, 

tıpkı aşığın gözleri gibidir. Aşığın kanlı ve yaralı gözlerini laleye benzetilmiştir. 

Her aşk ehlinin gözleri ağlamaklıdır, o kadar gözyaşı dökerler ki gözleri 

kanamaktadır. Mübalağa sanatı yapılmıştır. Âşık sevdiği uğruna o kadar ağlamaklıdır 

ki gözlerinden artık gözyaşı yerine kan akmaktadır. Mübalağa sanatı yapılmıştır. 

 

Kimisi handân u şâdân kimisi gamkin hazin 

'İbret al sen bir nazar bu çarh-ı nâ-hemvâra bak 

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı 

Kimi gülen, mutlu kimi gamlı, üzüntülü. Bir kere bu düzensiz feleğe bak ta ibret al 

 

Şerh 

 Dünya kervanında kimimiz güleriz kimimiz ağlarız. Kimimiz seviniriz 

kimimiz acı ve elem çekeriz. Dünyada sevinçler de üzüntüler de bir imtihandır. Allah 

kimine, rahatı, sefayı kimine ise acı elem, zorluk ve cefâyı verir. Şair dünyaya 

düzensiz felek olarak tanımlamıştır. “Çarh- ı nâ-hemvâr” diyerek teşbih-i beliğ söz 

sanatı yapılmıştır. Dünya, düzensizliklerin zıtlıkların, farklılıkların yeridir. Renk, 

şemail, hayat olarak zıtlıklar mevcuttur. Bu zıtlıklardan da “ibret alınmasını” 

istemiştir. 

Handân Şâdân, gamkin hazin sözcükleri arasında tezat vardır. 
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 ىرىدرٌسنكٌمَّلمتٌاتسهٌسنىكدهٌنشان

 كمٌدىدىٌساكهٌواروبٌاولشاهدٌبازارهٌبق

 

Yiridür seng-i melâmet itse sineñde nişân 

Kim didi saña varup ol şâhid-i bâzâra baḳ 

 

 Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

Ayıplanma taşı sinende yer, iz bıraksa yeridir. Kim sana varıp o pazar şahidine bak 

dedi. 

 

Lügatçe 

Şâhid-i bâzâr: zayıf ahlaklı kadın 

 

 Şerh 

Allah’ın yasak kıldığı şeyleri yapmanın sonu ayıplanma ve utanç duygusudur. 

Zayıf ahlaklı bir kadına baktığında sinende bir ayıplanma taşı bulunsa yeridir. Bu 

yaptığın günaha karşılık hem dünyada hem ahirette bir mahcubiyet hali kişide hâsıl 

olur. Allah Kur’an-ı Kerim’de zina için; 

“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra 

Sûresi/32) demiştir. Zina insandaki ar damarını çatlatan, hâyâsız ve edepsizleştiren 

büyük günahlardan birisidir. “Kim sana varıp o Pazar şahidine ( zayıf ahlaklı kadına ) 

bakmanı söyledi?” Her kim dediyse seni bu günaha vesile ettiği kadar kendi de 

günah kazanmıştır. Zina sadece beden ile olmaz, göz ve dil ile de olur. Helalin 

olmayan birisine bakışın göz zinasına girmektedir. Allah u Tealâ Kur’ân’da: 

“Resulüm! Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da 

korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz 

Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.” (Nûr/30) demiştir. Bu beyitte 

Nûr suresini bizlere hatırlatmış, bu ayete işaret etmiştir. 
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ْلدىلسكٌطبعكٌ)محبى(ٌطوطىوشٌكوىاٌاو  

دهٌكىٌآىىنۀٌرخسارهٌبقاولٌلبىٌسكر  

 

Dilesen tab'un Muhibbî tûti veş güya ola 

Ol lebi şekkerdeki âyine-i ruḫsâra baḳ 

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı 

Muhibbi, şiir tabiatının papağan gibi konuşmasını istersen, o dudağı şekerdeki yüz 

aynasına bak. 

 

Şerh 

Şiir tabiata benzetilmiş, teşbih-i beliğ söz sanatı yapılmıştır.  

Papağan, konuşması ile meşhur bir hayvandır. Tabiatta denilen sözcükleri tekrarlayan 

ve konuşan tek hayvan papağandır. Eğer papağan gibi konuşmak istersen o dudağı 

şeker olan sevgilinin aynasına bak; nasıl konuşmaların çoğalır… Onu görünce 

gönlün de dilin de açılır konuşmaya başlarsın. Sevgilinin dudağı, yüzü aşığa ilham 

verir. Âşık için hayat kaynağıdır; onu görmek ona yaşam sevinci katar.  

Leb –i şeker: teşbih –i beliğ söz sanatı yapılmıştır.  

Şiir tabiatının papağan gibi konuşmaya benzetmiş; teşbih sanatı yapılmıştır. 

 

3.2.24. GAZEL 24.  NEVÎ 

  

Mef’ûlü Fâilâtü Mefâ’ilü Fâ’ilün  

  

 

 عارفٌدلندهٌنقشٌخيالٌحبيبىٌكور

 كلٌكنجهٌسنٌكوڭلدهٌبوْلنٌعندليبىٌكور

 

‘Ârif dilinde nakş-ı hayâl-i habibî gör 

Gül goncasın gönülde bulan 'andelîbi gör 
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Lügatçe 

Ârif: Bilen, bilgili, irfân sahibi 

‘andelîb: bülbül  

 Habîb: Sevgili, seven, dost. 

 Nakş: resim. Duvarlara, tavanlara yapılan yağlı veya sulu boya resim süsleme sanatı. 

 

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

Arif gönlünde sevgilinin hayalinin nakşını gör, gül goncasının gönlündeki andelibi 

gör. 

 

Şerh  

Bak ve gör redifli gazellerde en çok işlenen konu tasavvuf ve dindir. 

İncelediğimiz gazelde tasavvufî muhtevâya vâkıf olduğunu görüyoruz. 

Ârif: “Bilen, bilgili, irfân sahibi”(Devellioğlu, 2004: 42) kişiye denir. Arif olmanın 

yolu kitabi bilgiyi aşmaktan geçer (Pala, 2010: 26), ilmin ötesine geçerek, tüm 

içtenliğiyle Allah’ı tanımak, bilmek demektir. Ârif ibadetlerini bir sevap alacağı için 

değil; Allah’a kavuşmak için ona ibadet eder. Tıpkı Yunus misali ilim ve irfanı cennet 

için değil, O’na kavuşmak için ister. 

 

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri 

İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni 

 

Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum 

İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni (Tatçı, 2005: 1100) 

 

 “Ârif gönlünde sevgilinin hayalinin nakşını gör”denmesindeki mânâ 

Ârif kişinin gözündeki gaflet perdesinin kalkmış olması; hakiki mânâda kâinatı, 

evrenin özünü görebilmesidir. Âriflerin kalp gözü açıktır. Bu yüzden şair, sevgilinin 

hayalinin nakşını gör demiştir. “Gül goncasının gönlündeki andelibi gör.” Divan 

edebiyatında en çok işlenen konulardan birisi gül ve bülbülün efsanevi aşkıdır. “O 

şakayışlarıyla ağlayıp inleyen, durmadan sevgilisinin güzelliklerini anlatan ve ona 

aşk sözleri arzeden bir aşığın timsalidir” (Pala, 2004: 77). 

Âşık sevgilisi uğruna canını uğruna feda etmek isterken, bülbül de gül için kendi 
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canını feda etmek ister. Bülbül denilerek âşık kastedilmiştir. Gül goncası ise 

sevgilidir; istiare sanatı yapılmıştır. 

 

Sevgili ne kadar aşığa cefalar etse de kalbinde bülbülün aşkı vardır. Gönül bir 

arife benzetilmiş; teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır.  

 

 جانهٌحجابٌايمشٌنظرٌماسوىيٌدوست

 بزمٌوصالهٌمانعٌاولورمشٌرقيبىٌكور

 

Câna hicâb imiş nazar -ı mâsivâ-yı dost 

Bezm -i visâle mâni'olurmıs rakîbi gör 

 

Lügatçe 

Hicâb: utanma  

Mâsivâ: Ondan gayrısı. (Allah'tan) başka her şey hakkında kullanılan tâbirdir) Dünya 

ile alâkalı şeyler. 

 Bezm: meclis visâl: ulaşma, sevdiğine kavuşma 

  

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

Ondan gayrı dostların bakışıyla gönlüm utanıvermiş, Kavuşma meclisine engel olan 

rakibimi(düşmanımı gör). 

 

Şerh 

Mâsivâ: Allah'tan başka herşeydir. Allah dışındaki tüm unsurlara, canlılara 

'masivâ ' denir. Ondan başkalarının nazarı onu utandırmıştır. Allah nazarı dışındaki 

tüm nazarlar insanı yaralar. Mâsivâ 'ya bağlanıp dünyaya aldananlar hep yara 

almıştır. Fhani kervana aldananlar günaha düşmüş, ve elem çekmişlerdir. Bu elem ve 

pişmanlıktan geriye Hakk'a karşı utancımız, mahçupluğumuz olur. Rakipler: Bizi 

Allah'tan alı koyan herşeydir. 

Âşık kavuşma meclisine engel olarak rakipleri görmüştür..Ondan gayrı 

dostlarının bakışı aşığı utandırmıştır.  
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 هجروڭدهٌبنٌغريبىٌنهٌنقشٌايَدىٌرزكار

 كويوڭدهٌخونٌاشكٌايلهٌشكلٌغريبىٌكور

 

Hecrüñde ben garîbi ne nakş itdi ruzgâr 

Kûyunda hûn-i eşk ile şekl-i ġarîbi gör 

 

Lügatçe 

hûn: kan, dem 

hecr: ayrılık 

garîb: 

Kûy: mahalle, sokak 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

Ayrılık zamanı benim gibi bir garibi, nasıl nakış etti, mahallesinde kanlı gözyaşım ile 

şu garibin halini gör. 

 

 Şerh 

Garîb kelime anlamı olarak “kimsesiz, zavallı, gurbette kendi memleketin 

dışında bulunan yabancı” (Devellioğlu, 2012: 320) olarak tanımlanır. 

Âşık, her iki manada da garîb’dir. Âşık sevgilinin yolu uğruna ailesinden, 

yakınlarından ayrılmış; kimsesiz, zavallıdır. Âşık sevgilinin mahallesinde sabahlara 

kadar bekler, gözyaşları o kadar akmaktadır ki artık gözlerinden kanlar gelir. 

Garipliği sevgiliden uzakta oluşundandır. Tasavvufi açıdan incelediğimizde bu 

beyitte “Dünyada bir garib gibi yabancı gibi hatta bir yolcu gibi ol! Kendini kabir 

halkından biri gibi kabul et.”(Tirmizi, Zühd, 25) hadis-i şerîfine iktibas yapıldığını 

görmekteyiz.  

İnsan aynı zamanda dünyaya adım attığından beri gurbettedir, buraya âşina değildir 

garîb kimsedir. Mevlana’nın da dediği gibi: 

“Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni 

kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın… Herkes ağlayıp inledi. 

Ayrılıktan parça parça olmuş, kalb isterim ki, iştiyak derdini açayım. Aslında uzak 

düşen kişi, yine vuslat zamanını arar.” ( Can, 2012: 1) 
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Dünyaya geldiğimiz andan beri bu gurbetler diyarında bir garîbiz, vuslat 

zamanını bekleriz. Mevlana hazretleri bu yüzden ölümü şeb-i arûz; düğün gecesi 

olarak tanımlar. Yunus Emre ise ölümü bayram olarak görür. Bizleri yaratan, sonsuz 

merhamet ve lütuf sahibi Allah’a kavuşma günü olduğu için ölümü  

Garipten kasıt âşıktır mecâz-ı mürsel sanatı vardır. Aşığın gözlerinden kanlı gözyaşı 

akmasında ise mübalağa sanatı vardır. 

 

 شمشيرٌفرقَوڭٌدلٌشادٌپارهٌايلمك

 روزٌازلدهٌقسمتٌاولنمشٌنصيبىٌكور

 

Şemşîr-i fürkatün dili sad pâre eylemek 

Rûz-ı ezelde ḳısmet olunmuş nasîbi gör 

 

Lügatçe 

Şemşîr: kılıç 

Fürkat: (Firâk) Ayrılık 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ayrılık kılıcıyla gönlü yüz parça eyleyip, ezel gününde kısmet olunmuş nasibi gör. 

 

Şerh 

Beyiti incelediğimizde “Gönlün yüz parça olması” bize Tûr dağının tecelli 

nuru ile parça parça olmasını hatırlatmıştır. Tûr dağı Allah u Teâlanın tecelli ettiği, 

Hz Musa ile konuştuğu dağın ismidir.(i.a) Tûr dağı ‘İnsan-ı kâmil ve âşıklar ile 

bunların gönül ve vücutları ya ona benzetilir ya da onunla kıyaslanır. Tecelliye bağlı 

olarak ortaya çıkan hâller ise onun sarsılıp, parçalanması örnekliğinde dile getirilir.’  

Hakk’ın tecelli nurunu yerleştirdiği yer insanın kalbidir. Bu yüzden Tûr dağı kalbe 

benzetilir. “Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.” 

(Mutafiffin/14) Ayetinin mealinde ifade edildiği gibi her günah kalpte kir ve pas 

oluşturur. Bu kir ve passın silinmesi için kalbin Allah’ın tecelli nuruyla dolması 

gerekir. 

Tecelli nuru kalbe girerse kalpte kir ve pislik bırakmaz, orayı tertemiz eder. Bir hadis 
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i şerifte "Tanrı yüzünü açarsa, ululuğunun nurları herşeyi yakar" buyrulmuştur. 

(Kureyşi risalesi, 1978: 152) Oradaki günahlarla oluşan kalp un gibi paramparça olup 

temizlenir.  

Temizlenen, Allah’ın nişaneleri, tecelli nuruyla dolu olan bir kalp de ezel günü bize 

büyük bir kısmet nasip eder. O kısmet Allah’ın tecellisini görmek olarak 

söyleyebiliriz. 

 

Kalbin yüz parça olmasını şu açıdan da açıklayabiliriz. Ayrılık en keskin bir 

kılıç gibidir. Gönlü paramparça eder, gam içinde bırakır. Ayrılık ve gurbetin yeri 

dünyadır. Dünya gam ve keder dolu bir yerdir. Şairin de ayrılık kılıcıyla yüz parçaya 

bölündüğü gönlünün acısı da Rabb'i içindir. O ayrılığın, gamın, mükâfâtının payını 

da ahirette nasiplenerek alacaktır. Gönlün parça parça olması bize Mevlana’nın 

mesnevesindeki bir yeri hatırlattı: 

“Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan 

kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın… Herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan 

parça parça olmuş, kalb isterim ki, iştiyak derdini açayım. Aslında uzak düşen kişi, 

yine vuslat zamanını arar.”  

Şair başka birine sesleniyor gibi kendi ismini hitap etmiştir. Tecrîd sanatı yapılmıştır. 

 

 پيكانٌتيرٌغمزهٌسنٌآغيارهٌكوندرور

 عشاقىٌكورمزهٌارورٌاولٌدلٌفريبىٌكور

 

Peykân-ı tîr-i ġamzesin aġyâra gönderür 

‘Uşşâḳı görmeze urur ol dil-firîbi gör 

 

 

Lügatçe 

Dil Firîb: Gönül aldatan  

Peykan: sevgilinin kirpiği  

Tîr: ok  

Uşşâk: âşıklar  
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ok (gibi olan ) kirpiklerinin bakışını ağyara (başkalarına) gönderir, âşıkları görmez o 

gönül aldatıcı güzeli gör.  

 

Şerh  

Sevgilinin güzellik unsurlarının başında yer alanlardan göz, gamze, kaş ve 

kirpik ile birleşik bir unsurdur. Vazifesi görmek olduğu halde âşığı görmeyen 

sevgilinin gözü, zâlim ve kan dökücüdür. (Tolasa, 2001: 191) 

Aşığın en büyük arzusu sevdiği ile göz göze gelebilmektir. Fakat sevgili bakışlarını 

ağyara çevirmiştir, âşığı âdeta görmezden gelir. Sevgilinin kirpikleri yaralayıcı, 

öldürücü olduğu için oka teşbih edilir. Âşık sinesinden vurulmaya razıdır fakat 

sevgilinin gözü ağyârdadır.  

Divan şiirinde sevgili zalim ve gaddar olduğu kadar aynı zamanda “Gönül 

aldatıcı”dır. Âşıkların gönüllerini güzelliğiyle aldatır, sonra bîrahm bir şekilde 

başkalarına bakar. Âşık sevgilinin huyunu aldatıcı ve hilekâr olduğunu bilmesine 

rağmen, yine de gönlündeki sevdadan vazgeçmez. 

Kirpikler oka teşbih edilmiştir. Tîr, peykân, gamze sözcükleri tenâsüplüdür. 

 

 

 تيغٌخيالنىٌدوشوروبٌقلبٌعاشقه

بىٌكورصويهٌنيجهٌبراقمشٌاوٌكافرٌصلي  

 

Tıġ-ı ḫayâlini düşürüp ḳalb-i ‘âşıḳa 

Ṣuya nice bıraḳmış o kâfir ṣalîbi gör  

 

Lügatçe 

Sâlib: haç 

Tıg: kılıç  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

Kılıcın hayalini âşığın kalbine düşürüp, suya nasıl bırakmış o haçlı kâfiri gör 
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Şerh 

Divan şiirinde kılıç, sevgilinin gamzesine teşbih edilir. “Gamzenin kılıca 

teşbihi, bazı beyitlerde, güzellik veya can ülkelerinin kılıç ile ele geçirilmesi ve 

muhafazasının da yine ona dayanması gibi bir tasavvur içinde görülmektedir.” 

(Tolasa, 2001, 198) 

Gamzenin öldürücülüğü, yaralayıcı oluşundan dolayı kılıca benzetilir. Sadece âşığı 

yaralamakla kalmaz, etraftaki insanlara da zarar verir. Kılıçtan kasıt sevgilinin 

bakışıdır istiara sanatı yapılmıştır. Sâlib, kâfir kelimeleri tenâsüplüdür. 

 

 بخرٌلطافتٌايچرهٌگهرٌكورمكٌايسَهٌسڭ

 نوعىٌسوزونىٌدڭلهٌكَّلمٌاديبىٌكور

 

Baḥr-i leṭâfet içre güher görmek istesen 

Nev’î sözünü dinle kelâm-ı edîbi gör  

 

Lügatçe 

Bahr: deniz, büyük göl 

Letâfet: latiflik, hoşluk 

Güher: gevher 

Edîb: edepli, terbiyeli 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Latifli deniz içinde cevher görmek istersen, Nev’i sözünü dinle kelâm sahibi edepliyi 

gör. 

 

Şerh 

Deniz içinde cevher görmek istersen Nev’i sözünü dinle. Şair kendi sözlerini 

denizden çıkan birer cevher, hazineye benzetmiştir. Kendisi için kelâm sahibi, edepli 

demiştir, mecâz ı mürsel sanatı yapmıştır. Şair sanki başkasına hitap eder gibi 

söyleyerek tecrid sanatı yapmıştır. 

 

 
 

 



173 

 

3.2.25. GAZEL 25. 

 

Mef’ûlü Fâ’İlâ’tü Mefâ’îlün Fâ’ilün  

 

 

 إىٌدلٌجهانهٌباقمهٌجهانٌاچرهٌجانىٌكور

 نقشٌصوردهٌجلوهٌقَّلنٌلطفٌوٌآنىٌكور

 

İy dil cihâna baḳma cihân içre cânı gör  

Naḳş-ı ṣuverde cilve ḳılan luṭf u ânı gör 

 

Lügatçe 

suver: sûretler  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

Ey gönül cihana bakma cihan içinde olan canı gör... Suretlerin nakşında cilve kılan 

lütufleri ve onu gör.  

 

Şerh 

Beyitte manadan öze, sanattan ziyade sanatı inşa eden sanatçıya yani Allah’a 

bakılması gerektiği vurgulanarak gazele giriş yapılmıştır. 

Dünyaya her bakan onun içindeki manayı, özü göremeyebilir… Her göz bu idrakla 

tabiata, varlığa, insana bakamayabilir. Hatta bu yüzden ‘bakankör’ tabiri kullanılır. 

Biz sadece sanatı görmek değil sanatçıyı da o sanatın içinde tecellisini görmek 

önemlidir. O’nun kudretini, muktedîrliğini herşeye kadir oluşunu görebilmek 

gerekmektedir. Varlıklara tefekkür ile kudret elinin nasıl nakş ettiğini düşünmek 

gerekir. “Cihana bakma cihan içinde olan cana bak”... Yaratılanlara bakıp yaratanı 

düşün her tabiatta, varlıkta onun tecellisini gör demek istemiştir. 

 

Ḫurşîd -i ṣubḥ-ı devleti görmek murâd ise 

Bu câme -hâb -ı  ẓulmet içinde uyanı gör 
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Lügatçe 

hurşîd: güneş 

subh: Sabah vakti 

Câme: Evde giyilen bol elbise. Elbise, çamaşır. Sevb, libas. 

Hâb: Uyku, rüya 

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı 

 

Mutluluk sabahının güneşinin görmek ister isen, bu karanlık (gafletli) uyku 

elbisesinin içinden uyanıver. 

 

Şerh 

Eğer mutluluk sabahının güneşini istiyorsan karanlığa gayb olmuş bu uyku 

elbisesinden arın… Uyku elbisesi gaflet kisvetidir. 

İncelediğimiz bu beyitte bize Peygamberimiz’in bir hadisine işaret olduğunu 

söylemek mümkündür: 

' İnsanlar uykudadır ölünce uyanır. ' (Hadis i Şerif) 

İnsanlar gaflet ve uyku hali üzerindelerdir. Kimi zaman dünya meşgalelerine dalmış, 

ne için geldiğimizi unutmuş dünyaya aldanmışızdır. Dünyaya aldanmamızın, 

sebeplerinden birisi unutmanın insanın yaratılışında tabir i caizse insanın hamurunda 

var olmasındandır. “İnsan kelime itibariyle unutmaktan türemiştir.” (Cebecioğlu- 

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü) 

Ölümün varlığını, dünyanın geçciliğini, bilsek de ertesi gün dünya meşgalelerine 

dalıp buranın bir ‘misafirhane’olduğunu aklımızdan çıkartırız. Allah ile kul arasına 

ne kadar dünya muhabbeti girse, kul gaflet uykusunun elbisesini giyer. 

Abdülkadir Geylâni’ hazretlerinin dediği gibi uyanmayı ölüm anına bırakmamak 

gerekir. 

Kur’an-ı Kerîm’de:  

 

“(Ey Muhammed!) De ki: "Allah sizi diriltir. Sonra sizi o öldürür, sonra da 

geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde (diriltip) bir araya toplar. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.’’( Câsiye, 45/26) 

 “İnsanların hesab (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip 
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aldırmıyorlar.”(Enbiyâ, 21/1)  Allah gaflet içinde olan kulların vaziyetlerini 

anlatmıştır.  

Câme-i hâb: uyku bir elbiseye benzetilmiştir. Teşbih-i beliğ söz sanatı yapılmıştır. 

Sabah güneşi dediği aslında mânâdan öze gideceğimiz hakikatler, sırlardır.  Kul eğer 

bu sırlara ulaşırsa mutluluk sabah güneşini bulacaktır. 

 

 

 حسنٌآخرٌاولدىٌكردٌخدندهٌبلوردىٌخط

 دورٌقمردهٌفَنۀٌآخرٌزمانىٌكور

 

Ḥüsn âḫir oldı gird-i ḫadinde belürdi hat 

Devr-i ḳamerde fitne -i âḫır zamânı gör 

 

Lügatçe 

Âhir: en son, en sondaki 

Gird: yuvarlak, çevre, değirmi. 

Hat: sınır  

 

 

Günümüz Türkçesine Aktarımı 

Yanağının kıvrımında hat belirdi (ayva tüyleri belirdi), güzellik son buldu. Ay 

devrinde ahir zaman fitnesine bak.  

 

 

Şerh 

Yanak; sevgilinin güzelliğini yansıtan, yüzün en geniş kısmıdır. Şekil 

itibariyle yuvarlaktır. Aşığın aşkını alevlendiren gönlünü fetheden güzellik 

unsurudur. Çoğu zaman rengi kokusu itibariyle güle benzetilir.  

“Yanağın yuvarlak hali dolayısıyle bazı beyitlerde de “devr-i ruhun” veya   “ruhun 

devri” gibi tabirlere rastlanır. “Devr-i kamer” mefhumuna da işaret edilir”(Tolasa, 

2001: 219). 

“Yanağın kıvrımında hat yani ayva tüyleri belirdi.” Hat: yüzde çıkan sarı 

tüylerdir. Halk arasında “ayva tüyü” olarak hitap edilir. Ayva tüyleri gönül alıcıdır, 
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âşığın gönlünü mesteder. Aynı zamanda yanağın güzelliğini alan bir fitne, bela olarak 

da görülür. “Yüz devr-i kamer olunca bu tüyler fitne koparır”(Pala, 2010: 197). Bu 

beyitte devr-i kamer sevgilinin yüzü üstündeki hatlar yüzde sonradan ortaya çıkan 

tüylerdir. Tıpkı ahir zaman fitneleri gibi sonradan belirir. Hatlar ortaya çıkınca 

güzellik sona ermiş, belalar ortaya çıkmıştır.  

Hat- ahir-i fitne sözcükleri arasında leff u neşr sanatı yapılmıştır.  

 

يتٌطعلقٌايليهٌجكٌحالىٌقالمدى  رو 

 فرقتٌنهٌشكلهٌقويدىٌتنٌناتوانىٌكور

 

Rü'yet ta'alluḳ eyleyecek ḥâli ḳalmadı 

Fürḳat ne şekle ḳoydı ten-i nâ -tüvânı gör 

 

Lügatçe 

rü'yet: Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek. 

Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek. 

Araştırmak. 

ta'alluk: Bağlılık. Münasebet. Alâkalı oluş. Ait olma. 

Dünya alâkası. 

Fürkat: firâk, ayrılık. 

 

 Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 Görebilecek, idrak edebilecek hali kalmadı, ayrılık güçsüz bedenimi ne hale koydu 

gör. 

 

Şerh 

Şair dünyaya geliş itibarimizden beri olan ayrılığa değinmiştir. Ayrılık: Hakk 

ile olan kâl u belâdan gelen ayrılıktır. Dünyaya geldiğimiz andan beri Hakk'tan 

ayrıyız. Dünya aslında gurbet yeridir. Ancak ölünce O'na kavuşuruz. “Bu dünya 

hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl 

hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı.”(Ankebut, 29/64) Bu dünya faniliğiyle birlikte 

aldatıcı, hilekardır. Allah’tan ayrı kaldığımız gam dolu misafirhanedir.  

Bu beyitte ayrılığın acısı mübalağa sanatı ile anlatılmıştır. 
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Bişnev ez ney çün hikâyet mîkoned 

Ez cüdâyîhâ şikâyet mîkoned    

 

Dinle, bu ney neler hikâyet eder, 

Ayrılıklardan nasıl şikâyet eder. 

Mevlana C. Rûmî 

 

Mevlana “ney”  mazmunuyla dünyaya geldiğimiz andan itibaren ayrılığımızı, bu gam 

ile oluşan feryatlarımızı dile getirmiştir. Dünya bir zindandır. Vefat eden salih bir 

mümin zindandan kurtulmuştur.  

 

 آبٌروانٌايچندهٌكهرٌكورمكٌاسَهٌسڭ

 نوعىٌسوزندهٌمعنئٌجوهرٌفشانىٌكور

 

Âb-ı revân içinde güher görmek isteseñ 

Nev'î sözinde ma'nî -i cevher -feşânı gör 

 

Lügatçe 

Âb: su 

Revân: Giden, akıcı. 

Derhal. 

 

Ruh, can. Nefs-i nâtıka. 

Edb: Su gibi akıp giden güzel söz. 

Güher: elmas, cevher 

Feşân: Saçma. Neşretme. 

 

Günümüz Nesrine Aktarımı 

 Akıp giden su içinde elmas görmek istersen, Nev'i'nin sözünden saçan mana 

cevherlerini gör.  
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 Şerh 

  Makta gazeli şairin kendisini övdüğü gazeldir. Şair kendi mahlasını 

kullanarak, yazdığı sözleri etrafına saçtığı incilere cevherlere benzetmiştir. Teşbih-i 

beliğ söz sanatı yapılmıştır.  Kendisinden bahsederken başka birine hitap eder gibi 

seslenmiş, tecrid sanatı yapılmıştır. 

 

 

3.2.26. GAZEL 26. BÂKÎ 

     

          Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü  Fâ’ilün 

 

 مرآتٌكلدهٌحسنٌدلٌافروزٌيارىٌكور

 الطافٌصنعٌخالقٌپروردكارىٌكور

 

 

Mirât-ı dil(gül)de hüsn-i dil-efrûz-ı yâri gör 

Ruhsâre-i hakîkate âyîne-dârı gör 

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Gönül aynasında sevgilinin kalbi yakan (aydınlatan) güzelliğini gör; hakikat 

yanağına ayna tutan ayna göstericisini gör gerçeğin yüzüne ayna tutanı gör.”
13

 

 

Şerh 

Divan edebiyatında ayna hem gerçek manada, hem de mecaz manada farklı 

teşbihlere sembol olarak farklı ifadelerle kullanılmış, divan şiirinde “parlaklık ve 

aydınlık yönüyle sevgilinin yüzü, gerdanı, sinesi ile ayna arasında benzerlik ilgisi” 

(Güler, 2002: 2) kurulmuştur. Bu beyitte gönülün aynaya teşbih edildiğini görüyoruz. 

Ayna, karşısındaki cismi aksettiren bir araçtır, gönül de ayna misali içindekileri ayna 

                                                           
13

  İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Furkan ÖZTÜRK’ün Bâkî Divân adlı eserinden 
alınmıştır. 
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gibi dışarıya aksettirir. Aynı zamanda “Tasavvufî şiirde ayna “tecellî-gâh”tır.” 

(Güler,2002: 2) Allah’ın tecelli nurları da insanın “gönlüne” yerleşir. Gönülün 

aynaya teşbihindeki sebep budur. 

 

 رخسارهٌحقيقَهٌآيينهٌدارىٌكور 

 هرٌنقشٌوٌهرٌنكارٌكهٌقلسڭٌمشاهده

 

Her nakş u her nigârı ki kılsan müşâhede 

Eltâf-ı sun’-ı Hâlik-i Perverdigârı gör 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Dünyadaki her işlemeyi ve resmi, yani yaratılanları gözlemlesen, yaratıcı ve 

koruyucu Allah’ın yaratmasının cömertliklerini gör.” 

 

Şerh  

Dünyadaki her işleme ve resime bakıp sanatı var eden sanatçısını hatırla. 

Esere bakıp müessirini düşün, kâinatın kudret sanatı ile nasıl yaratıldığını düşün, anla 

ve can gözüyle gör. Dünyadaki her işleme ve resim dediği, yaratılan canlı, cansız 

varlıklar, tâbiat, güzelliklerdir. Allah şüphesiz ki “yarattığı herşeyi güzel ve muhkem 

yarattı.” (Secde, 32/7)  

Beyitte “Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine”(Rûm/50) âyetinin mealine işaret 

edilmiş, iktibas sanatı yapılmıştır. 

 

ڭدلبسَهٌاولماٌترلكنهٌتازهٌغنجهٌنو   

 اولٌپرهندهٌجلوهٌقَّلنٌكلٌعذارىٌكور

 

Dil-beste olma terligine tâze goncanun 

Ol pirahende cilve kılan gül-‘izârı gör 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Taze goncanın tazeliğini, parlaklığını... Sen o gömlekte görünen gül yanaklı 

sevgiliyi gör.” 

 

Şerh 

Gülün henüz açılmamış hali olan gonca, şekil itibariyle açılmamış olmasıyla 

sevgilinin ağzına benzetilir. Gülün gonca halinde olması açılmamasıyla bülbül 

sıkıntıya düşer, eziyetler çeker. Âşık da sevgilinin ağzının güzelliğinden cefâlar 

çekmektedir.  

Taze gonca tazeliğini parlaklığını istiyorsan o gül yanaklı sevgiliyi gör. Sevgilinin 

yanakları renk itibariyle güle teşbih edilmiştir. Sevgilinin yüzünün parlaklığı, tazeliği 

güle benzetilerek anlatılmıştır. 

 

 خاموشٌياتماٌبسَرٌغفلَدهٌصبحدم

 كلٌمرغزارهٌغلغلهٌمرغٌزارٌكور

 

Hâmûş yatma bister-i gafletde subhdem 

Gel merg-zâra gülgüle-i mürg-i zârı gör 

 

Lügatçe 

Bister: yatak, döşek 

Subh: sabah 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 “Sabahleyin gaflet yatağında sessizce uyuma; çimenliğe gel, inleyen kuşların 

cıvıltılarını gör.” 
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Şerh 

  Şair beyitte, seher vakti zamanlarını kaçırma, sabah gaflet uykusundan kalk 

ve kuşların cıvıltılarını duy demiştir. Kainatta tüm canlılar bir zikir halindedir. 

Kur’ân’da "Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu 

anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını fark 

etmiyorsunuz." âyeti yer almaktadır.(İsra, 17/44)  Şair de seher vakti gibi 

ehemmiyetli zaman diliminde kuşların cıvıltılarını onların zikirlerini muhatıbına 

duymasını söylemiştir. “Bister-i gaflet” gaflet bir uykuya benzetilmiş, teşbih i beliğ 

sanatı yapılmıştır.  

 

 ديوانهٌلكٌزمانيدورٌآوارهٌكوڭلنى

ىٌبارىٌكورزنجيرلرلهٌضبطٌايدهٌمزٌجو  

 

Dîvânelik zamânıdır avâre gönlini 

 Zencirlerle zabt idemez cûy-bârı gör 

 

Lügatçe 

Divâne: deli, budala  

Cûy-bâr: çay, dere, akarsu, ırmak  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“ Delilik zamanıdır. Başıboş gönlümün zincirlerle zapt edilemeyen nehrini gör.” 

 

Şerh 

Âşık sevgilisi uğruna canını feda etmeyi göze alan kişidir. Sevgilinin aşkı 

uğruna yapmayacağı şey yoktur. Bu yüzden âşıklık ile delilik birbirine çok benzer. 

Âşık olup türlü eziyet ve cefalara maruz kalmak, canından olmak istemek akıl kârı 

değildir. Gönlünü âvâre olarak teşhis eden şair, zincirlerle zapt edilemeyen nehiri 

gönlüne benzetmiştir. Gönül, hiç durmayan akan bir akarsuya teşbih edilmiştir. 
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 طاغٌدرونٌسينهٌنيجهٌتازهٌلنمسون

 كلٌخرمننهٌآتشٌاورانٌنوبهارىٌكور

 

Dag-ı derûn-ı sîne nice tâzelenmesün 

Gül hırmenine âteş uran nev-bahârı gör 

Lügatçe 

Dag: yanık yarası 

Derûn: iç, içeri, dahil  

 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Göğsün iç yarası nasıl yenilenmesin? Bir harmana benzeyen gül topluluğunun ateş 

gibi olmasına sebep olan ilkbaharı gör.” 

 

Şerh 

Sevgilinin bulunmadığı yerdeki güller âşık için bir cehennem, o güllerde 

ateştir. Göğsün acısı bu yüzden hiçbir zaman dinmez. Soru sorarak istifham sanatı 

yapılmış, güllerin ateş olmasında teşbih ve mübalağa sanatı vardır. 

 

 باقٌساغرشكسَۀٌپرخونٌْللهٌيه

 جمشيددنٌنشانهٌقَّلنٌيادگارىٌكور

 

Bak sâgar-ı şikeste-i pür-hûn lâleye 

Cemşidden nişâne kalan yâd-i gârı gör 

 

Lügatçe 

Sâgar: kadeh, içki bardağı 

Nişâne: alâ 

 

 



183 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Lalenin kanlarla dolu kırık kadehine bak, şarabın mucidi Cemşid’den bir iz kalan 

yâdigarı gör.” 

 

Şerh 

Lale renk itibariyle çoğunlukla kadehe teşbih edilmektedir. Kırık kadehe bir 

bak şarabın mucidi Cemşid’den kalan yadigarı gör. Doğu geleneğine göre şarabı 

bulan kişi Cemşit, İran’ın büyük şahlarındandır. Sarayda sürekli baş ağrısından 

şikayet eden, başka rivayette de Cem'in kendisine kızarak öldürmek için üzüm 

sularının biriktirildiği depoya atılmış bir cariye varmış. Cariye bu zehirli suyu içerek 

ölmeye karar vermiş ve içmiş. Tabi içer içmez de uykuya dalmış. Uyandığında ne 

başı ağrıyormuş ne de üzerinde bir ağırlık görmüş. Aksine şen, mutlu ve 

huzurluymuş. Durumu Cem'e iletmişler ve böylece şarap bulunmuş. Şair beyitte 

Cemşid hakkında telmihte bulunmuştur.  

Lalenin rengi itibariyle kadehe teşbih edilmiştir. 

 

 باقىٌنسيمٌكبىٌسبكٌخيزٌاولوپٌسحر

 غفلتٌكوزينىٌخوابٌكراندنٌاويارىٌكورى

 

Bâkî nesîm gibi sebuk-ı hir olub seher 

Gaflet gözini hâb-ı girândan uyarı gör 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Bâkî, rüzgâr gibi hızla hareket et, sabah erkenden gaflet gözünü derin uykudan 

uyandır.” 

 

Şerh 

Bâki hızlıca hareket et çünkü ölüm yakın, ömür kısadır. Dünya hayatı 

geçicidir, gaflet kisvetinden çıkıp uykudan uyan çünkü ayette denildiği gibi “Bu 

dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte 
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asıl hayat odur” (Ankebût/64) Dünya nice insanların konakladığı sonra da gittiği bir 

misafirhanedir. Bu yüzden gafletten uyan… 

Bir hadis i şerifte “ İnsan uykudadır ölünce uyanır” denilmiştir. Ölmeden önce 

uyanmak için gözlerdeki Hakk’ı görmezlik, manevi körlükten arınmak gerekir. 

Beyitte, bahsettiğim bu hadise işaret edilmiştir. Kendi adını başkasına hitap eder gibi 

söyleyerek tefrid sanatı yapılmıştır.  

 

Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan 

Allah ne yücedir.”(A’râf/54) Ayette ifade edildiği gibi kâinattaki tüm varlıklara 

buyruğuyla baş eğdirendir.  

 

3.2.27. GAZEL  

           Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün  

 

 باقٌكداىٌبينوايهٌشاهٌعالىٌشانىٌكور

 كيرٌفناٌكنجنهٌكلٌقصرٌبلندٌايوانىٌكور

 

Bak gedâ-yı bî-nevâya şâh-ı 'âlî-Şânı gör 

Gir fenâ küncine gel kasr-ı bülend eyvânı gör 

 

Lügatçe 

gedâ: dilenci  

nevâ: Bir yerden bir yere nakletmek. 

Hıfzetmek, korumak. 

Sohbet etmek. 

Künc: köşe, bucak 

eyvân: Köşk. Büyük salon. Büyük sofa. Divanhâne 

bülend: yüksek, büyük. 

Kasr: köşk 
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Günümüz Nesre Aktarılışı 

“Sahipsiz köleye bak şanı yüce şahı gör. Fanilik köşesine gel yüce sarayın köşkünü 

gör.”
14

 

 

 Şerh 

Kölelerin sahibi olur, ama burada şair “sahipsiz köle” diye söz öbeğiyle 

kullanmıştır. Sahipsiz bir köleye bakıp, onun zıddı olan yüce mevkili şaha bak. 

Yokluk köşesine bakıp, varlığın zenginliğin simgesi olan sarayın köşkünü gör. Dünya 

zıtlıklarla dolu bir mekândır. Dünyada iyinin yanında kötü, açın yanında tok, güzelin 

karşısında çirkin, küçük, büyük, fakir zenginlik gibi zıtlıklar vardır. Şair burada 

mevcut zıtlıklardan bahsetmiştir. 

Dünyadaki sahipsiz bir köleye bakıp ve kâinatı ve içindekileri yaratan, 

kölenin gerçek sahibi olan yüce Allah'ı gör demektedir. 

Yokluk köşesi dediği dünyadır, yüce saray ise ahirettir. Dünyayı yokluk köşesine 

benzeterek teşbih sanatı yapmıştır. Dünya yolcu olduğumuz bir kervan gibidir, 

fanidir, geçicidir. Baki olan yer ise ukbâdır. Dünyaya baktığımız zaman, dünyanın 

yaratılış sebebini, tek yurdumuzun burası olmadığını anlarız. Fanilik köşesinin 

karşısında baki bir yerin var olduğunu biliriz. Dünya hayatı tüm canlıların 

konakladığı bir misafirhane gibidir. Bu misafirhanenin elbette baki bir konak yeri 

vardır. 

“Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya 

hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın.” 

(FATIR/5) 

“Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber 

candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. 

Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep 

aşırılık olan kimseye uyma.”(KEHF/28) 

“Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki, baba çocuğuna 

hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. 

Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok 

aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın.”(LOKMAN/33) 
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Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı, gökten 

indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve 

çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgârlar onu savurur 

gider. Allah her şeye muktedirdir. (KEHF/45) 

Dünya hayatının misali şöyledir: Gökten indirdiğimiz su ile, insanların ve 

hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü süslerini takınıp 

süslendiği ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada, geceleyin 

veya gündüzün, ona emrimiz gelivermiştir, ansızın ona öyle bir tırpan atıvermişiz de 

sanki bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi oluvermiştir. Düşünen bir kavim 

için âyetlerimizi işte böyle açıklarız. (YUNUS/24) 

Ayetlere baktığımızda dünyanın fani ve geçiciliğini ve dünyaya aldanmamak 

gerektiğini anlıyoruz. 

Gedâ- şah: Fenâ künc – kasr-ı bülend: kelimeleri arasında tezat sanatı vardır. 

 

 

فٌعقلٌاورمهٌصقينٌداناىٌاسرارامٌديوْل  

نٌخيرانىٌكورْلتكيۀٌعزلَدهٌشولٌبيخوشٌاو  

 

Lâf-ı 'akl urma sakın dânâ-yı esrâram diyü 

Tekye -i 'uzletde şol bî -hûş olan hayrânı gör 

 

Lügatçe 

dânâ: bilgili, bilen, âlim 

esrâr: Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar 

Tekye: Zikir veya ders için toplanılan yer. 

Dervişlerin meskeni ve mâbedi. 

Hûş: akıl 

lâf: Konuşma, tekellüm. 

Söz, lâkırdı. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 “Hikmetleri biliyorum deyip söz söyleyip konuşma, Uzlet tekke köşesine çekilmiş 

şu aklını yitirmiş hayrânı gör.” 
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Şerh 

Tekke: zikir ve ders için için toplanılan yerlerdir. Cebecioğlu ‘Tasavvuf 

erbabının, oturup kalkmalarına, sülük çıkarmalarına, âyin yapmalarına mahsus yer’ 

olarak tanımlamıştır. 

Uzlet: köşeye çekilmek, masiva ile alakayı kesmektir. ‘Arapça, halktan uzaklaşıp, 

onlardan ayrı yaşamak anlamında’(Cebecioğlu) kullanılır. Şair sakın kendini âlim 

sanıp, laf söyleme tekyede uzlet köşesinde aklını yitirmiş hayran kalmış kişiyi gör. 

Uzlet köşesi dünyadaki kalabalık ve sesten uzaklaşıp, sessiz bir köşeye çekilip yalnız 

kalmaktır. Hakk'la başbaşa kalmaktır. Kur’an-ı Kerîm’de uzlet ile ilgili Meryem 

sûresi 46.ayeti ve Kehf sûresi 16.ayetleri bulunmaktadır.  

 Uzlet anlam itibariyle "İhtilat ve hıltat" sözcükleri ise "uzlet" in zıddıdırlar’ 

(Uludağ,140 Kureyşi risalesi) İhtilat uzletin aksine halka karışmak demektir. Uzlet 

vahdete giden yol ise, ihtilat kesvete giden yol olarak söyleyebiliriz. Çünkü hadis-i 

şerifte  

"İnsanların ezasına karışan, onların eza ve cefasına katlanan mü'min, insanların 

arasına girmeyen ve onların baskılarına katlanmayan mü'minden daha fazîletlidir" 

(Suyûtî, el-Câmiu's Sağîr, II, 282) hadisi yer almaktadır. Uzlet köşesinde olmak 

Allah’ın nişaneleri, tecelli nurunu almak daha faziletlidir. 

Yalnızlık köşesi dediği seyr u suluk aşamasıdır Allah'a yaklaşmak için mâsivâdan 

ayrıldığı Rabb'iyle baş başa kaldığı köşedir. Hayran kelimesinin iki anlamda 

kullanılmış, tevriye sanatı yapılmıştır. Beğenme anlamı dışında, sarhoş anlamı da 

vardır. Akıllıyım deyip sırların bilgisine sahibim diyerekten konuşma, uzlet 

köşesinde şu sarhoş olan hayranı gör. Buradaki sarhoşluk Hakk'a olan aşkıdır. 

 

 جامۀٌزرٌبفَىٌقوٌدرويشٌازراقٌپوشهٌباق

ايسَرٌايسڭٌخاطرٌويرانىٌكورٌكنجٌناياب  

 

Câme -i zer- befti ko dervîş-i ezrak -pûşa bak 

Genc -i nâ-yâb ister isen hâtır-ı vîrânı gör 
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Lügatçe 

Câme: elbise 

zer: sarı 

beft: zengin iken fakir duruma düşme 

yâb: bulmak 

vîrân: yıkık, harap 

ezrak: saf ve temiz su 

pûş: giyinmiş, örtü. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Sarı elbise düşkünlüğünü bırak, saf temiz giyinmiş dervişe bak. Hazineyi bulmak 

istersen yıkık harap olanın hatrını gör.”  

 

Şerh 

Sarı, canlı, göze hitap eden, dikkat çekici renkler arasındadır. Sarı rengi 

Kur’ân’da beş ayette yer almaktadır. Bu âyetlerde dünya hayatının geçiciliğine, 

aldatıcılığına ve çekiciliğine vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla bu renk, aldatıcılığı, 

çekiciliği, geçiciliği ve izafiliği ifade etmektedir( Akyüz, 2014: 388). 

Sahih olup olmadığı hakkında farklı görüşler olan bir hadise göre Peygamberimiz 

sarı elbise hakkında “Bunlar, kâfirlerin giyeceğidir. Sakın onları giyme.” (Müslim, 

Libâs, 27; İbn Hanbel, II, s. 162) demiştir. 

İncelediğimiz bu beyitte Peygamber’imizin bir hadisine işaret edildiğini 

görmekteyiz.  

Câme: Çamaşır, elbise, sırta giyilen her şey için kullanıldığı hâlde aslında yenleri 

bol, rahat ev kıyafetine denir. Kelime gerçek veya mecazî anlamda tamlamalar kurar. 

Birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Câme -i hâb (mefrûşe, yatak) , câme-i hayât (ömür) , 

came i fenâ (kefen ) vs.(Pala,2004: 83) 

“Rengarenk elbiseler giyinmeyi bırak, saf temiz giyinen bir dervişe bak.” 

Dervişlik manevi bakımdan sahip oldukları yüceliklerinden dolayı temiz ve saf 

görünümlülerdir. Dervişler Dünyanın süsünden, gösterişinden uzak sade 

görünümlülerdir. “Saf, temiz giyinen dervişe bak”. Burada beyaz rengini betimlemiş 

olabilir. 

“Hadislerde beyaz renk, tevazu ve alçakgönüllülük gibi sembolik açılımlarla 
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yüklüdür. Ayrıca bu renk, saflığı, temizliği, zaferi ve günahsızlığı da sembolize 

etmektedir”( Akyüz, 2014: 394). 

“Eğer hazineyi bulmak istersen, yıkık harap olanın hatrını gör.” Hazineler çoğunlukla 

yıkık yerlerde olur. İnsanın gönlü de yıkık ve gam doluysa imtihanlara sabır ve 

tahammül ile oradan bir hazinenin çıkacağına delildir.  

 

 عاقلٌايسڭٌآچٌكوزڭٌرفعٌايتٌحجابٌغفلَى

نٌسلطانىٌكورْلكنجندهٌشولٌبيدارٌاوعافيتٌ  

 

Âkıl isen aç gözün ref' it hicâb -ı gafleti 

Âfiyet küncinde şol bîdâr olan sultânı gör 

 

Lügatçe 

Ref': Kaldırma, yüceltme, yukarı kaldırma hükümsüz bırakma. 

Künc: köşe, bucak. 

 Hicâb: perde, örtü. Hâil. Utanma.  

Bîdâr: uyanık 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Akıl sahibi isen, gözündeki gaflet perdesini kaldır. Afiyet köşesinde şu uyanık olan 

sultânı gör.” 

 

Şerh 

Gaflet, Allah’ın cemal ve celal sıfatlarını temâşa ettirtmeyen, hakikati 

ma’nayı perdeleyen dalgınlıktır. Gaflet, nefsi arzulara uyup, insanın başına 

gelebileecek büyük musibet, fitnelerdendir. Akıl sahibi isen, Allah’ın nişanelerini 

gör, gaflet perdesini kaldır daima tefekkürle kâinata bak. Kur’ân’da “Rabbini, 

içinden, yalvararak ve O’ndan korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam 

an. Gâfillerden olma!” (A’râf, 7/205) diye Allah gafil olmama konusunda uyarmıştır.  

Bu gaflet perdesini kaldırmanın yolu O’nu zikretmek, anmak, haramlardan uzak 

durmak ile olur. Nitekim Kur’ân’da; Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek 

olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma. (A'râf /205) ayeti 

geçmektedir. 
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“Sultan” olarak nitelendirdiği bizi her dâim gözetleyen, şah damarımızdan da 

yakın olan Allah'tır. “Uyanık” kelimesini bizi daima koruyup, gözetleyen mânâsında 

kullanmıştır. Allah asla uyumaz Ayet-i kerime de “O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir 

uyku hali tutmaz. '' (Bakara, 2/255) ayetine işaret edilmiş, iktibas sanatı yapılmıştır. 

Uzlet köşesinde Allah’la daha yakın olduğun andır. Kesretten sıyrılıp vahdete doğru 

yolculuk ettiği zamandır.  

 

3.2.28. GAZEL 28 

 

Fâ’ilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâ’ilün 

يبايهٌباقزاهداٌعبرتٌكوزنٌآچٌصورتٌز  

 برٌنظرٌآيينۀٌصنعٌجهانٌآرايهٌباق

 

zâhidâ ‘ibret gözin aç ṣûret-i zîbâya baḳ 

bir naẓar âyîne-i ṣun’-ı cihân ârâya baḳ 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Ey zahid! Gözünü aç, süslü surete bak. Bir bakışla cihanı süsleyen sun’ (kudret) 

aynasına bak.”
15

 

 

Şerh 

İnsanın yaratılış gayesi, kâinatı mükemmel bir düzende yaratan Rabb’ini bilmesi, ona 

kulluk etmesidir. Kâinatta noksan hiçbir eser yoktur. Her türlü kusur ve noksandan 

münezzeh olan Allah, her yaratılan varlığı özenle yaratmıştır. Ayette ifade edildiği 

                                                           
15

 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Furkan ÖZTÜRK’ün Bâkî Divân adlı eserinden 
alınmıştır. 
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gibi “O Allah ki, her şeyi en güzel şekilde yarattı, insanı yaratmaya da çamurdan 

başladı.”(Secde, 32/7) 

  Gözünü aç süslü surete bak. Bu beyitte “Şimdi bak Allah’ın rahmet 

eserlerine”(Rûm 30/50) ayetinin mealine işaret edilmiş, iktibas sanatı yapılmıştır. 

Kâinattaki herşey el Halık olan Rabb’inin kudret ve muktedir oluşuyla var oldu. 

Cihanı süsleyen aynaya bak. Tasavvufta ayna tecelligahtır Allah’ın tecellilerini 

gösterir. Bu kadar güzelliği, süslemeyi ancak Vahid bir Sani’ yapabileceğini kalp 

gözünle görürsün. Ayna tasavvufta tefekkür etmek için kullanılan bir araçtır. 

Allah’ın tecelli nurlarını görmeye yardımcı olur. Cihan da Allah’ın tecellilerini 

gösteren bir çeşit aynadır. Şair “gözünü aç!” diye ikazlarda bulunmuş cihana 

tefekkürle bakılmasını istemiştir. 

 

 دلدورٌاولٌبخرٌحقيقَدنٌوجودڭٌملكنه

 شولٌدرونڭٌعالمندهٌموجٌاورانٌدريايهٌباق

 

 dildür ol baḥr-i ḥakîḳatden vücuduñ mülkine  

ṣol derûnuñ ‘âleminde mevc uran deryâya baḳ 

 

Lügatçe 

Mevc: dalga 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“O hakikat denizinden varlığın ülkesine yansıyanı bilen gönüldür. O iç aleminde 

dalgalanan denize bir bak da bunu gör.” 

Şerh 

 Hakikatlerin denizi, Allah’ın dünyadaki esmalarını görebilme sırrıdır. 

Kainattaki varlıklarda Allah’ın zuhur ve tecellilerini görebilmek, hakiket denizinin 

varlığın ülkesine yansıyanı bilmek demektir. Hakikat denizinden varlığın ülkesine 

yansıyanı bilen; Allah’ın isim ve sıfatlarını bilen, marifet ve irfanın kaynağı olan   
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“gönül”dür. Gönül bu yansıyanları bilir, tecelligahtır. “O iç aleminde dalgalanan 

denize bir bak da bunu gör” Yaratılmış her insanın içinde tecelli nurları vardır. İlk 

önce kendi yaratılışına tefekkürle bak,  İlahi sırları keşfet. Hakikat denizini anlamak 

için ilk önce kendi iç dünyandaki dalgalanmış denizlerden geç.  

 

 بختٌبىٌبنيادٌايچونٌرنجٌطلبدنٌفارغٌاول

 بارىٌبرٌقاچٌكونٌحضورٌقلبٌايلهٌدنيايهٌباق

 baḥt-ı bî bünyâd içün renc-i ṭalebden fâriġ ol  

bâri bir ḳaç gün ḥuzûr –ı kalb ile dünyâya baḳ 

 

Lügatçe 

Fârig: vazgeçmiş, çekilmiş 

Bünyâd: asıl, esas, temel  

Günümüz nesrine Aktarılışı  

“Temelsiz baht için isteme sıkıntısından kendini kurtar. Birkaç günlük dünyaya bari 

kalp huzuruyla bak.” 

 

Şerh 

Dünyada insanın istekleri bitmez, nefis açtır... Şair bu isteme huyunun 

bitmesini, nefsini dizginlemeyi ister.  Dünyada kurulan bütün düzenler bitmeye 

mahkumdur. Bu yüzden şair, “temelsiz baht” olarak dünyayı tasvir etmiştir. Ayette 

de dünya için “Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. 

Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da 

aldatmasın.” (Fatır, 35/5) denmiştir. 

Dünya için bir başka ayette Allah dünya hayatının süsünü istememeyi, nefsin 

arzusuna uymuş, işi hep aşırılık olanlara uyma olarak buyurmuştur. “Nefsince de, 

sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen 
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dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan 

gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye 

uyma”(Kehf/28) 

“Birkaç günlük dünyaya kalp huzuruyla bak” az ömürün var, dünya hırsıyla 

bu kısa ömür payını ziyan etme, ömrünü kalp huzuru yani Allah’ın zikriyle geçir. 

Çünkü ayette denildiği gibi “Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış 

olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah'ın zikri ile yatışır”(Ra’d/28) 

Baḥt-ı bî bünyâd dediği dünyadır, istiare sanatı yapılmıştır. Renc- huzur kelimeleri 

arasında tezat vardır.  

 

 جاموشٌكمدورٌبوٌبزمٌايچرهٌجگرخونٌاولميان

 غنجۀٌكلزارىٌسيرٌايَتٌْللۀحمرايهٌباق

câm-veş kimdür bu bezm içre ciger- ḫûn olmayan  

gonca-i gül-zârı seyr it lâle-i ḥamrâya baḳ 

 

Lügatçe 

Câm: sırça, cam; bardak, kadeh, şişe  

Hamrâ: kırmızı, kızıl 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Bu dünya meclisi içinde içi kırmızı şarap dolu kadeh gibi ciğeri kan olmayan kim 

var? İbret için gülbahçesinin goncasına bak.” 

 

Şerh 

 Şair bu dünyada içi kıpkırmızı kadeh gibi ciğeri olmayan var mıdır diye 

sorarak dünyadaki her insanın bir derdi, imtihanı olduğunu ifade etmiştir. Bu beyit 

bize şu hadis-i şerife işaret ettiğini söylemek mümkündür. “Dünyada rahat 
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yoktur.”(A.İbn Hanbel, Zühd, s. 128) Dünyada mutluluğun sonu ağlamaktır. 

Dünyada olan herşey geçici şeylerdir. Dünyada muhakkak ki imtihan olacağız 

sonunda Allah’a döndüreleceğiz bu yüzden şair dünyaya çok aldanmamak 

gerektiğini dile getirmiştir.  Ayette Allah şöyle buyurmuştur “Çaresiz biz sizi biraz 

korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan 

edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!”(Bakara, 2/155)  

“İbret istersen gülbahçesi içindeki goncaya bak” demiştir. İçi kan dolu 

ciğerleri rengi itibariyle kadehe teşbih etmiştir.  Divan şiirinde kanı kırmızı oluşu 

itibariyle şaraba teşbih edilir. İstifham sanatıyla böyle olmayan var mı diye 

sormaktadır. 

 

 حالٌزارٌباقىٌبىٌدلدنٌاسَرسڭٌنشان

يهٌروىٌزردٌنايهٌباققامتٌچنگٌدوتا  

 

ḥâl-i zâr-ı bâḳî bî dilden isterseñ nîşân 

ḳâmet-i çeng-, dü-tâya rûy-ı zerd-i nâya baḳ 

 

Lügatçe 

Çeng: 1.el 2.pençe 3. Kanuna benzer, dik tutularak çalınır bir çeşit saz 

 

Günümüz Nesre Aktarılışı  

“Gönlü harap Baki’nin inleyen halinden bir nişan istersen iki telli çengin boyuna, 

neyin sararmış yüzüne bir bakıver.”  

 

 Şerh  

Bâkî’nin gönlü haraptır, inleyen halinden nişaneleri ise ney ve çengidir. 

Çengi dik tutularak çalındığı için, âşığın büklüm büklüm olmuş aşığın bedenine 
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teşbih edilir.  Ney ise anavatanı kamışlıkta yaşarken onu oradan alırlar, içini oyarlar 

olgunlaşması ve içi boşalması için gübre yağının içine koyarlar. Orada çile ve ayrılık 

acısına sabır gösterir. İçi bomboş olur ve sararır. Âşık da sevgilinin aşkıyla sapsarı 

hale sararmış hale gelir. Âşık bu yüzden neye benzetilir.  

  Divan şiirinde sıkça karşılaştığımız müzik aletlerinin başında “ney” Mevlana’nın 

mesnevisinin en başında yer alır. 

 Dinle bu ney nasıl hikâyet ediyor  

Ayrılıkları nasıl anlatıyor  

Beni kamışlıktan kestiklerinden beri 

Feryadımla erkek de ağlayıp inlemiştir, kadın da (Gölpınarlı, 1990: 26) 

  Beyite baktığımızda ney kavramı tevriyelidir. Birincisi çalgı aleti olan ney, ikinci 

manası kamıştır. Ney-i kalem söz öbeğinden kamış kalem şairlere denen mazmundur 

Bâkî çengi ile belinin büküldüğünü, ney ile de yüzünün sarılığını anlatmak istemiştir. 

Ney- kâmet-i çeng sözcükleri tenasüplüdür.  

 

3.2.29. GAZEL 29. 

 

Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün 

 

کورٌیخونىٌكوزٌايلهٌاولٌمژهٌابروان  

کورٌیتورکنانٌیکيوٌکمانٌالندهٌاٌريت  

 

Ḫûnî göz ile ol müje vü ebruvânı gör 

Tîr ü kemân elinde iki Türḳmânı gör 

 

Lügatçe 

hûnî: kanlı, kan dökmeye meyilli. 

Müje: kirpik 

Ebruvân: kaşlar 

Tîr: ok 

kemân: yay, kavis 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Kan dökücü göz ile o kirpik ve kaşı gör. Ok ve yay elinde iki Türkmen’i gör.”
16

 

 

Şerh 

Kan dökücü, zalim olan göz, tek başına bir unsur değildir, kirpik, kaş, gamze 

ile birlikte ele alınır. Sevgilinin gözü, kirpiği, kaşı,  kan dökücüdür. Âşığı yaralar, 

kanatır ve öldürür. Ok kirpiğe, yay ise kaşa benzetilmiştir. Türkmenler ok ve yay 

motifleriyle tanınan savaşçı ruhlu insanlardır. Düşman askeri gibi olan sevgili adeta 

âşık ile savaşır. Bu savaşın kazananı bellidir. Hûn-i göz; diyerek gözü kan dökücü bir 

insana benzetmiş, teşhis ve teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır.  Hûn, müje, ebruvân 

sözcükleri arasında tenâsüp sanatı vardır. Sevgilinin kirpik ve kaşı ayrı ayrı “iki 

Türkmen” savaşçısı olarak tasvir edilmiştir. 

Müje- tîr, kemân- ebruvân sözcükleri arasında leff ü neşr sanatı vardır. 

 

 حطٌسياهٌوٌطرهءٌعنبرفشانهٌباق

نیٌکوراولٌظهورٌفَنهءٌآخرزما  

 

Ḫaṭṭ-ı siyâh u ṭurra-i ‘anber-feşâna baḳ 

Evvel ẓuhûr-ı fıtne-i Âḫir-i zamânı gör 

 

Lügatçe 

hatt: sınır, çizgi, hudud 

turra: mühür, padişahın imzası, alındaki saç (eksik) 

anber: güzel koku, Adabalığı ve kaşolat denilen büyük balıkların barsaklarında 

teşekkül eden güzel kokulu madde. *Derisinden kalkan yapılan bir balık. 

feşân: saçma, neşretme. 1. Yayıcı. 2.Serpici olan. 

zuhûr: 1.meydana çıkmak. 2.Ansızın meydana gelmek. 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Siyah ayva tüyü ve amber kokulu kâküle bak! Önce ahir zaman fitnesinin zuhurunu 

gör.” 
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 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Furkan ÖZTÜRK’ün Bâkî Divan adlı eserinden 
alınmıştır.  
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Şerh 

Siyah ayva tüyleri ve amber kokulu kâkülleri olan bir sevgili tasvir edilmiştir. 

Siyah ayva tüyleri ve amber kokulu kâküllerden kasıt sevgilinin yüzüdür, mecaz-ı 

mürsel sanatı yapılmıştır. “Hat amber kokar. Latîf ve gönül alıcıdır.”(Pala, 2010: 196) 

Ayva tüyleri ve perçem sevgilinin yüzünü gizleyen unsurlardır. Hem sevgilinin 

yüzünü gizleyen bir gölge gibidir. Aynı zamanda ayva tüyleri çok küçük olduğu için 

görülmesi meşakkatli olan âşığın başına gelen bir beladır. 

Ayva tüyleri yüzde sonradan oluşan tüylerdir, bu yüzden ahir zaman fitnesine teşbih 

edilir. “Yüz devr-i kamer olunca bu tüyler fitne koparır” (Pala, 2010: 197). “Ayva 

tüylerinin rengi ve çokluğu sebebiyle kesret oluşu, fitne, bela, afet, fettan gibi 

unsurların kesretle ilgisini de çağrıştıracak şekilde şiirlerde kullanılmıştır. Ayva 

tüyleri aşığa verdiği sıkıntı sebebiyle âşığının başının belasıdır, onların hepsi birer 

bela askeridir”(Sefercioğlu, 2001: 196). 

 

 چکدیٌقپوكٌگدالغنهٌعاقبتٌصاچك

 عمرٌدرازٌوٌسلطنتٌجاودانىٌكور

 

Çekdi ḳapuñ gedâlıġına ‘âḳıbet saçuñ 

‘Ömr-i dırâz u salṭanat-ı câvidânı gör 

 

Lügatçe 

âkıbet: nihâyet, son  

dıraz: uzun  

câvidân: daimi kalacak olan  

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Saçın nihayet kapı kulluğuna geldi. Uzun ömür ve ebedî saltanatı gör.” 

 

Şerh  

Beyitte kapı kulu kelimesi iki anlama gelecek şekilde tevriyeli kullanılmıştır. 

Osmanlı devletinin sürekli ordusunu oluşturan, padişaha bağlı olan yaya, atlı asker 

ocaklarına kapı kulu denir. Saç nihayet bu makama erişti. Âşığı yaralayan bir askere 

benzetilerek kokusu ve güzelliğiyle âşık için bir asker gibidir. Âşığı öldürerek âşık 
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ebedi makama kavuşmuş olacaktır.  Buradaki diğer mana da şöyledir: Sevgilinin saçı 

sonunda aşığı kapı kulluğuna getirmiş, onu bir “bende” eylemiştir. Kul olan kişi ciddi 

bir şekilde çalışıp Allah’a kavuşmak için dualar eder. Ebedî hayatta ebedî saltanat 

senin kapında dualar edilerek kazanılır demek istemiştir.  

 Gedâ- Saltanat sözcükleri ile tezat sanatı yapılmıştır. Ömr-i dırâz ve saltanat-ı 

câvidân sözcükleri ise tenâsüplüdür. 

  

گارٌآلدانمهٌجاهٌوٌبخَنهٌقامازٌبوٌروز  

 باغٌوٌبهارنٌنيلدیٌبادٌخزانیٌکور

 

Aldanma câh u baḫtına ḳalmaz bu rûzgâr 

Bâġ u bahârı n’eyledi bâd-ı ḫazânı gör 

 

Lügatçe 

bâd: rüzgar 

hazân: sonbahar  

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Makam ve bahtına aldanma, bu dünya kalmaz. Hazan rüzgârı, bağ ve baharı ne 

yaptı gör.” 

 

Şerh  

Şair dünyadaki makam ve mevkilerin fani oluşunu, aldanmamak gerektiğini 

dile getirmiştir. Kur’ân’da “Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. 

Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün 

bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. 

Rüzgârlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir.”(Kehf, 18/35) ayetinin 

mealine işaret edildiğini söylemek mümkündür. Rüzgâr misali dünya hayatındaki 

makam, mevki, dünyada muhabbet duyduğumuz herşey savrulur gider. Hazan 

rüzgarı geldiğinde tüm canlı dalları, yaprakları kurutur. Allah’ın Muhyî ve Mümit 

sıfatlarını burada değinilmiştir. O yeşil yeşil olan bağları, bahçeleri sonbahar rüzgarı 

kupkuru bir dal haline getirip yok ettiği gibi dünya hayatındaki güzellikler, makamlar 

bahtlar da bir gün bitecektir. “Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey 

değildir.” (Hadîd,  57/20) 
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 پيرانهٌسرٌالکدهٌعصاوشٌپيالهٌدوت

 ناگهٌطوقنسهٌبادٌحوادثٌطايانیٌگور

 

Pîrâne-ser elüñde ‘asâveş piyâle tut 

Nâ-geh ṭoḳınsa bâd-ı havâdis̱ ṭayanı gör 

 

Lügatçe 

 

Pîrâne: yaşlılara yakışır surette. 

Piyâle: kadeh, şarap bardağı 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Yaşlılıkta elinde asa gibi kadeh tut. Felakat rüzgarı ansızın dokunursa dayanagör.” 

 

Şerh 

“ Değnek, sopa baston” (Pala, 2004: 32) lügat manaları olan “asâ” Hz. 

Musâ’nın mucizelerinden birisidir. “Hz. Musa peygamber elindeki asâ ile kayadan su 

çıkarmak, Kızıldenizi geçebileceği zaman denizi ikiye yarmak, gökten kudret helvası 

indirmek, asâyı yılan şeklinde sokup canlandırmak ve ağaç olup yaprak açmasını 

sağlamak gibi mucizeler göstermiştir”(Pala, 2004: 32). 

 Şair yaşlılıkta elinde kadehi asa gibi tutup bırakmamasını söyler. Kadeh 

burada “aşk”tır. “Aşk sarhoşu olan bir âşık için içki kadehi bir asâ olur”(Pala, 2004: 

32). Hakk âşığı olan şair, ezelî sevgilisine erişmeyi arzulayarak saf kadehle 

kerâmetleri görmek için ölüme kadar aşkla hayatını sonlandırmak ister. Bilinir ki 

yaşlılık ölüme en yakın zaman dilimidir, ömürün son mevsimidir. Eğer aşk ile asayı 

tutarsan ansızın ölüm gelirse buna dayanırsın.  

“Felakat rüzgarı” dediği ölümdür, istiare sanatı yapılmıştır.  
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 زخمٌحدنكٌآهٌايلهٌدلدمٌشوٌدکلوٌکم

 كفگيرهٌدوندیٌگنبدٌهفتٌآسمانیٌگور

 

Zaḫm-ı ḫaden-i âh ile deldüm şu deñlü kim 

Kef-gîre döndi günbed-i heft âsmânı gör 

 

Lügatçe 

zahm: sıkıştırma 

hadeng: kayın ağacı, kayın ağacından yapılmış ok.  

kef-gîr: “köpük tutan”  kevgir, delikli kap, süzgeç; kepçe. 

âsmân: gök, sema. 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

Ah okunun yarası ile yedi gök kubbeyi o denli deldim ki kevgire döndü gör. 

 

Şerh  

Divan şiirinde aşığın aşk ateşiyle gönlünden çıkan bir duman olarak tasavvur 

edilir.  “Ah” denildiği zaman ağızda oluşan buğudan dolayı hüsn-i talil sanatı 

kullanılır.  

Âşık sevdasının hasretiyle yanar ve tutuşur, içinden feryad ile dumanlar çıkar; ve 

bunlar feleklere ulaşır. Ve içindeki ateş göğe kavuşmuş olur. Hadeng-i âh: ah insanı 

yaralayan bir oka benzetilmiş; teşbih i beliğ sanatı yapılmıştır. Aşığın ahları gece 

gündüz sürmekte ve onun feryadı ve gürültüsüyle gök kubbe delinmiştir. Ah göklere 

kadar ulaşır hatta yedi katlı gök kubbesini deler. Ah çoğunlukla bir oka 

benzetilmiştir. 

Ah oku diyerek teşbih i beliğ sanatı yapılmış, sevgilinin aşkından ahının gök kubbeyi 

delip kevgire dönmesinde;  mübalağa sanatı yapılmıştır. 

 

هٌگورمدیٌامنٌوٌسَّلمَیدورندهٌکمس  

 اويدیٌزمانهٌطورينهٌاولٌبیٌامانیٌگور

 

Devrinde kimse görmedi emn ü selâmeti 

Uydı zamâne ṭavrına ol bî-emânı gör 
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Lügatçe  

selâmet: esenlik 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Devrinde kimse emniyet ve selamet görmedi. O amansız, zamane tavrına uydu gör.” 

 

Şerh  

Bâkî bu beyitte yaşadığı devrin özelliklerinden bahsetmiştir. Selamet 

“salimlik, eminlik, korku ve endişeden uzak olma” (Devellioğlu, 2012: 1088) 

demektir. Bâkî bu beyitte döneminin vaziyetini dile getirmiştir.  Yaşadığı devrin 

tehlikeli emniyetsiz bir zamanda olduğunu anlıyoruz. “Bî- emân”  dediği 

“sevgili”dir. O da zamana uydu; aşığa aman vermeden selamet ve emniyet vermedi. 

Çünkü âşık onun aşkı yüzünden çeşit çeşit belalarla, fitnelerle karşılaşıp emniyetsiz 

olarak hayatını sürdürmüştür.   Bi-emân derken sevgili kastedilmiş mecaz ı mürsel 

sanatı yapılmıştır. 

 

 باقیٌجمالٌشاههٌنگاهٌايلهٌآچٌگوزك

 چشمٌوٌچراغٌدودهءٌعثمانيانىٌگور

 

Bâḳî cemâl-i şâha nigâh eyle aç gözüñ 

Çeşm ü çerâġ-ı dûde-i ‘Os̱mâniyânı gör 

 

Lügatçe: 

Çeşm: göz  

Çerag: mum  

Dûde: duman, tütün 

Günümüz Nesrine Aktarılışı  

“Baki! Şahının yüzüne bak, aç gözünü. Osmanlı sülalesinin gözünde mumun 

dumanını,  (göz nurunu) gör.” 

 

Şerh 

Şair kendisine dönemin şahı Sultan Murad Han'ın cemaline bakması gerektiğini 

söyler ve onu metheder. Osmanlı sülalesinin nur yüzü dediği kişi Sultan Murad 
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Han'dır. İstiare sanatı yapılmıştır. 

 

 شاهٌبلندٌکوکبهٌماهٌفلكٌجناب

 سلطانٌمرادٌخانٌسپهرٌآسمانیٌگور

 

Şâh-i bülend-kevkebe mâh-ı felek-cenâb 

Sulṭân Murâd Ḫân-ı sipihr-âsitânı gör 

 

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

“Yüksek yıldızlı şah, gök makamlı ay, sema eşikli Sultan Murad'ı gör.” 

 

Şerh 

Şair, burada methiyeye devam etmiştir. Sultan Murad Han için “şâh-ı bülend- 

kevkeb” yüksek yıldızlı şah demiştir. Yüksek yıldızlı olması onun bahtı güzel, şanslı 

olduğunu anlatmak için kullanılmıştır. Methiyelerle dolu beyitte mübalağa sanatı 

yapılmıştır. 

 

 تيرٌجفایٌسَمگردنٌايکلهٌمه

 شمشيرٌعدلٌخسروٌصحبٌقرانیٌگور

 

Tîr-i cefâ-yı çarḫ-ı sitem-gerden iñleme 

Şemşîr-i ‘adl-i ḫusrev-i ṣâḥib-ḳırânı gör 

 

Lügatçe 

Tîr: ok 

Çarh: çark, felek 

Kırân: yakınlık 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Zalim feleğin cefa okundan inleme. Talihi açık hükümdarın adalet kılıcını gör.” 
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Şerh 

  Gök, sema gibi kelime anlamları olan felek, inanışa göre dünyayı dokuz felek 

çevrelemiştir. Bunlardan yedi tanesi yedi gezeneğin feleğidir. Birinci felekte Ay 

olmak üzere Utarid, Zühre, Şems, Mirrih, Müşteri, Zühal gezegenleri bulunur. 

Dokuzuncu felek en büyükleridir bu feleğe “arş” denir. Atlas feleği yirmidört saatte 

bir devrini tamamlar. Atlas feleği kendi dönerken diğerlerini de bu istikamete zorlar. 

Bu dönüş sırasında insanların talihleri refah ve mutlulukları üzerinde değişik ve 

farklı durumlar oluşturur. Bu yüzden “kahpe felek, dönek felek” tabirleri kullanılır  

(Pala, 2004: 149). 

 

 Şair “sakın bundan inleme, talihi açık padişahın adalet kılıcını gör” der. Talihi 

açık padişah dediği kişi Sultan Murad’dır. Bunu demesindeki sebep III. Murad,  

Manisa’da bulunduğu bir sırada bir rüya görmesi ve hemen rüyasını Şeyh Şüca’ya 

yorumlatır. Şeyh kendisine yakın bir zamanda padişah olacağının müjdesini verir ve 

padişah olur. Ve şansının çok olması padişahlığı sıkıntısız refah içinde geçmesinden 

kaynaklıdır diyebiliriz. 

 

3.2.30. GAZEL 30. 

 

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün  

 

 كونجٌابروسنٌخيالٌايتٌكوشۀٌكلزارىٌكور

عطارىٌكورحلقۀٌزلفڭٌقياسٌايتٌطبلۀٌ  

 

Künc-i ebrûsın ḫayâl it gûşe-i gül-zârı gör 

Ḥalḳa-i zülfin ḳıyâs it ṭabla-i 'aṭṭârı gör 

 

       Lügatçe 

       Künc: köşe, bucak 

       Ebrû: kaş 
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Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 “Kaşının kenarını hayal et gülbahçenin köşesini gör; zülfünün halkasını hayal et 

attarın tablosunu gör.”
17

 

Şerh  

Bu beyitte sevgilinin kaşının emsalsiz oluşu, gülbahçesini andıran bir köşeye 

benzediği mübalağalı bir tarzda anlatılmaktadır. Künc-i ebrû -gûşe-i gül-zâra 

benzetilerek teşbih İ beliğ sanatı yapılmıştır. 

“Sevgilinin saçları halka şeklinde yani dalgalı bir şekildedir. <Halka halhal 

çenber, bend, ukde: Saç kıvrım kıvrım oluşuyla, düğüm ve büklümleriyle beyitlerde 

bu unsurlar gibi ele alınmaktadır”( Tolasa,2001:164). Saç halkaları sevgilinin yüzünü 

tamamlayan bir tablo gibidir. Halka-i zülf, tabla-i attar arasında teşbih-i beliğ sanatı 

vardır. 

                          

 طرهٌلرٌاكنندهٌكىٌمشكينٌزرهٌلرٌسيرنٌايت

جوهردارىٌكورٌغمزهٌلرٌتاقندوغىٌشمشير  

 

ṭurralar egnindeki müşgîn zirihler seyrin it 

Ġamzeler ṭaḳınduġı şemşîr-i cevher -dârı gör 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

“Saçlarının sırtındaki miksten zırhlarını seyret. Gamzelerin takındığı mücevherli 

kılıcı gör.” 

 

Şerh  

Saç ve misk arasındaki münasebet şöyledir: Saçların en çok kokusu 

dağınıkken duyulur; ve sevgilinin saçları dağınık ve uzundur. Kokusu etrafa yayılır. 

Sevgilinin saçlarında aşığı perişan eden miskten zırhları vardır (Tolasa, 2001: 153). 

 

Saç ve misk münasebeti anlatılırken hüsn-i talil sanatı yapılmıştır. Gamzenin 

kılıca teşbihi; aşığa her bakışında aşığın yaralanmasından kaynaklanır. Gamze aşığın 

                                                           
17

 İncelenen gazelin günümüz nesrine aktarılışı Furkan ÖZTÜRK’ün Bâkî Divan adlı eserinden 
alınmıştır. 
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sinesini, ciğerini, gönlünü hedef alan bir kılıç gibidir. Aşığın kanını yere döker; 

göğsünde, sinesinde yaralar açar 

Âşık kılıcı da sıradan bir kılıç değil en ehemmiyetli mücevherlerle süslenmiş 

bir kılıç olduğundan bahsetmiştir (Tolasa, 2001: 198). 

 

 

دنهْلباقمهٌچرخٌسركشوڭٌاولٌمغفرٌپو  

 دلدنٌآهومٌچكدوگىٌشمشيرٌآتشبارىٌكور

 

Baḳma çarḫ-ı ser-keşüñ ol miġfer-i pûlâdına 

Dilden âhum çekdügi şemşîr -i âteş -bârı gör 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

 

“Dik kafalı feleğin o çelik miğferine bakma. Ahımın gönülden çektiği ateş saçan 

kılıcı gör.” 

 

Şerh 

Çarh-ı ser-keşün diyerek, çark kişileştirilmiş teşhis sanatı yapılmıştır. Felek 

ne kadar çelik miğferini giyip korunmak istesede ahı gönülden ateşiyle felekleri 

yakar... 

Çarkın çelik miğferli oluşu tabirinde teşhis sanatı yapılmıştır. 

Ah,  âşığın gönlünde gece gündüz var olan gönlünün ateşidir. O ateşin dumanıyla 

bile felekler yanıp tutuşabilir. Ah felekleri yok etmesi, yakması ve yaralaması 

bakımından ateş saçan bir kılıca benzer. Teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. Aynı 

zamanda mübalağa sanatı vardır. 

 

 سيرٌباغٌبزمهٌكلٌجامٌمئٌكلكوناٌباق

كوركلشنٌجنَدهٌآچيلمشٌكلٌبيخارىٌ  

 

Seyr-i bâġ -ı bezme gel câm -ı mey -i gül -gûna bak 

Gül-şen-i cennetde açılmış gül-i bî-ḫârı gör 
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Lügatçe 

bâg: Bağ, büyük bahçe, bostan 

câm: Sırça, cam; bardak, kadeh, şişe ve toprak cinsinden şarap kadehi 

Gûn: Renk 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Bezm bağını seyre gel, gül renkli kadehe bak. Cennet bahçesinde açılmış dikensiz 

gülü gör.” 

 

Şerh 

Bag-ı bezm münasebeti arasında teşbih-i beliğ sanatı vardır. Şair içki içmek 

için toplanılan meclisi bir bağa benzetmiştir. 

Şarap renk olarak gülün rengine benzetilmiştir. Mey-i gül-gûn sözcükleri arasında 

teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. 

Cennet bahçesi dediği yer meyhanedir. İstiare sanatı yapılmıştır. Dikensiz gül dediği 

ise kadehidir. Gül renginde gülün güzelliğinde dikeni olmayan bir unsur olarak teşbih 

edilmiştir. 

 

 جامٌايچوبٌهمٌوارهٌبيخوشٌاولديغمٌمعذورٌطوت

 چرخٌپيداٌايَدوكىٌاوضاعٌناهموارىٌكور

 

Câm içüp hem -vâre bî-hûş olduġum ma'ẕûr ṭut 

Çarḫ peydâ itdügi evżâ 'ı nâ-hem -vârı gör 

 

Lügatçe 

Câm: Kadeh  

 

Günümüz Nesre Aktarımı: 

“Şarap içip her dem çakırkeyif olmamı mazur gör. Feleğin peydahladığı uygunsuz 

vaziyetleri gör.” 
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Şerh  

Şarap insanı sarhoş eden bir içeçektir. Çakırkeyiflik içkiden dolayı yarı sarhoş 

olma halidir. Hafif düzeyde bir sarhoşluk halidir. Âşık çakırkeyif oluşunun mazur 

görülmesini ister, nitekim bu sarhoşluğa sevgilinin aşkı düşürmüştür.   

 

      Divan şiirinde felek hilekâr olarak itham edilir. “Şairin feleğe karşı tutumu 

menfidir. Onu insanın kaderini ve talihini hazırlaması bakımından en şiddetli ve en 

acı şekilde itham eder: Kıyıcı zalim ve hilekârdır. Sözüne güven olmaz ve katiyen 

itimad edilmez, çünkü kimse onun elinden eman bulmamıştır (Tolosa, 2001: 426).

  

     Beyitte şair, felekten şikâyet etmekte; feleğin yeni getireceği bela ve eziyetlere 

hitabının bakmasını istemektedir. Cam, bî-hûş sözcükleri arasında tenâsüp vardır. 

 

 كورمهٌاىٌزاهدٌكناهومٌچوقلغينٌشولٌعالمى

 مغفرتٌدرياسنهٌغرقٌايلهٌينٌغفارىٌكور

 

Görme ey zâhid günâhum çoḳluġın sol 'âlemi 

Maġfiret deryâsına ġarḳ eyleyen Ġaffârı gör 

 

 

Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

“Ey zahit! Günahlarımın çokluğunu görme. Şu âlemi mağfiret denizine gark eden 

gaffarı gör.” 

 

 

Şerh 

Beyite nida sanatıyla başlanılmıştır. Şair, aşkı için düştüğü vaziyetleri 

günahlarını görmemesini mağfiret deryasını gark eyleyen Gaffar’ı görmesini söyler. 

Mağfiret: Allâh u Teâlâ'nın vasıflarındandır, kullarını affetmesi bağışlamasıdır. 

Mağfiret deryası diyerek teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır. Aynı zamanda Allah'ın 

merhamet ve mağfiretini ucu bucağı olmayan deniz olarak anlatırken bize bir ayeti 

hatırlatmıştır. Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: “Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. 

(Bununla beraber) suçlu bir toplumdan O’nun azabı geri çevrilmez.” (Enam/147) Ya 
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Gaffar, Allah'ın esmâ-ul hüsnalarından birisidir. Merhamet edici, bağışlayıcı suçluları 

bağışlayan affeden, kusurları örten gizleyen anlamına gelmektedir. Allah-u Teâlâ'nın 

sıfatına değinerek iktibas sanatı yapılmıştır. 

 Allah'ın mağfireti hakkında pekçok ayetler vardır. “Şüphe yok ki ben, tövbe edip 

inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son 

derece affediciyim.”(Taha, 20/82) De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden 

kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları 

affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53) Bu 

beyitte Allahın esmaül hüsnasından, mağfiret ve merhamet sahibi oluşu anlatılmış; 

iktibas sanatı yapılmıştır. Allah u teala sonsuz mağfiret ve merhamet sahibidir. 

 

 

 كيجهٌلرٌعيشٌوٌصفاىٌچنكٌوٌناىٌاولمزٌعجب

 صبحٌدمٌباقىٌدرونٌدلدنٌاسَغفارىٌكور

 

Giceler 'ayş u ṣafâ -yı çeng ü nây olmaz 'aceb 

Ṣubḥ -dem Bâḳî derûn-ı dilden istiġfârı gör 

 

Günümüz Nesrine Aktarılışı 

“Geceleri çeng ve ney ile işret safası garip kaçmaz. Bâki seher vakti canıgönülden 

tövbeyi gör.” 

 

 

Şerh 

Ney ve çeng tasavvufî müzik kültüründe var olan çalma aletleridir. Geceleri 

her ne kadar ney ve çeng ile eğlenmek garıp kaçmasa da seher vaktinde canı 

gönülden tövbeyi gör demiştir. Arapça kelime anlamı “uykusuzluk” olan seher 

Kur’ân’da “Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.”olarak geçer. 

Seher vakitlerinde canı gönülden tövbe edilmesinden bahseden şair şu ayetleri 

bizlere hatırlatmıştır. 

 Al-i İmran Suresi, 17. ayet: “Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun 

eğenler, infak edenler ve “seher vakitlerinde” bağışlanma dileyenlerdir.” Kamer 

Suresi, 34.ayet: Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut 
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ailesini (bu azaptan ayrı tuttuk) onları seher vakti kurtardık. 

Seher vakti Kur’an-ı Kerîmde adı zikredilmiş, ehemmiyetli maneviyatı yüksek bir 

zaman dilimidir. Bu beyitte de bu vaktin ehemmiyeti vurgulanmış, içtenlikle tövbe 

yapılması gereken zaman olduğu ifade edilmiştir. 
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                                                SONUÇ 

 

Çalışmada, 16. yüzyıl divan şairlerinin eserlerinden seçilen“bak” ve “gör” 

redifli gazeller incelenmiştir. Çalışmanın ana teması olan “bak” ve “gör” redifli 

şiirleri incelenmesinin temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 16. Yüzyıl divan 

şairlerinin eserlerinde “bak” ve “gör” redifli gazeller neden öne çıkmıştır? İncelenen 

30 gazelin müellifi şairler söz konusu iki sözcüğe şiirlerinde neden yer vermiştir? 

“Bak” ve “gör” redifli şiirlerin temelinde yatan etkenler neler olmuştur? Bütün bu 

soruların cevabını bize dönemin şairlerinin tercüme-i hali, dini, tasavvufi, edebi, 

sosyal ve kültürel şartlarında bulunmuştur. Kaynak eserler üzerinden divan şiirini 

inceleyerek 16. yüzyıl şairlerinin “bak” ve “gör” redifli şiirlerindeki esas maksadı 

ortaya koymaya çalışılmıştır.“Bak” ve “gör” redifli gazeller üzerine yapılan bu 

çalışmanın şüphesiz en temel kaynağını Kur-ân, hadis ve tasavvuf oluşturmuştur. 

Ayet, hadis ve tasavvuf kaynakları ayrı bir itina ile incelenmiş, Kur’an’da, ‘‘bak’’ ve 

‘‘gör’’ ifadelerinin geçtiği ayetler tespit edilmiştir. Kur’an araştırmaları için önemli 

bir kaynak olan 1938 yılında M. Abdülbaki tarafından hazırlanan el- Mu’cem el 

Mufehres’ten gör ve bak sözcükleriyle ilgili ayetleri taranmış, şairlerin örnek aldığı  

“tefekkür” üzerine olan bak ve gör ile ilgili ayetlere çalışmamızda yer verilmiştir. 

Kur’an’dan sonra İslam dininin ikinci ana kaynağı olan hadislerde geçen ‘‘bak’’ ve 

‘‘gör’’ sözcüklerini ayrıca ele alınmıştır. Kur’ân ve hadis ışığında tasavvuf 

kaynaklarında geçen ‘‘bak’’ ve ‘‘gör’’ ifadelerinin yer aldığı deyimlere ayrıca yer 

verilmiştir. Bu çalışmada, kültürel mirasımız olan atasözlerini ve deyimleri göz ardı 

edilmesi elbette mümkün olamazdı. Bu bağlamda ‘‘bak’’ ve ‘‘gör’’ sözcüklerinin 

kullanıldığı atasözü ve halk deyimlerinden ayrıca örnekler verilmiştir. İncelenen 16. 

yüzyıl divanlarında, “bakmak” ve “görmek” eylemlerini şahıs ve zaman bağlamında 

benzer rediflerle birlikte incelenmiştir. 16. y.y’da yazılmış divanlarını taramaya 

çalışıp “bak” ve “gör” redifli kaç şiir yazılmıştır diye tespit etmeye çalışılmış ve 76 

tane şiir tespit edilmiştir. 

Bu çalışma için belirlenen 16. yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden Muhibbî, 

Bâkî, Fedâyî,  Zâtî, Adlî, Fuzûlî, Nev’î ve Misâlî’nin eserlerinden seçilmiş ‘‘bak’’ ve 

‘‘gör’’ redifli 30 gazeli şerh edilmiştir. 
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Şiirlerin muhtevasına bakıldığında, ekseriyetle ilahi aşk, tefekkür, varoluşun 

sebepleri gibi temelinde dini inançların olduğu konular anlatılmış; eşyanın, kâinatın 

kısaca yaratılışın hikmetlerinin tefekkür edilmesi istenilmiştir. Çalışmaya göre “bak” 

ve “gör” redifli gazelleriyle şairler, insanı manadan öze, eserden müessire 

yöneltmeye çalışmıştır. 
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