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ÖZET 

16. YÜZYILDA GAZEL REDİFLERİNDEN HAREKETLE DÎVÂN ŞİİRİNİN 

FELSEFESİ 

Bu çalışmada XVI. yüzyıl şairlerinin dîvânlarındaki, redifleri dünya 

görüşü, hayat felsefesi ifade etmeye yarayan gazeller incelenmiş, bu inceleme 

sonucunda şairlerin bu redifleri kullanarak hayat felsefelerini nasıl anlattıkları 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın maksadını açıklayan, sınırlarını 

belirleyen giriş kısmından sonra, “Gazel” ve “Redif” kavramları hakkında kısaca 

bilgi verilmiş, akabinde redif kelimelerinin sözlük anlamı aktarılmıştır.  

Daha sonra, belirlenen şairler kendi başlıkları altında ele alınmış ve 

belirlenen redifleri içeren gazelleri incelenmiştir. Şairlerin incelendikleri her 

başlığın sonunda, bu redifleri ne amaçla kullandıkları hakkında akıl yürüten, o 

şairle ilgili bir sonuç yazılmıştır. İnceleme işleminden sonra, şairlerin belirlenen 

rediflerle yazdıkları gazellerinin adedini tek bir sayfada görebilmek adına şairler 

ve ele alınan gazel sayıları tablo hâlinde sunulmuş, tezimizin verileri şekillerle 

desteklenmiştir.  

Genel Değerlendirme kısmında belirlenen şairlerin tespit edilen gazelleri 

ışığında değerlendirme yapılmış, dîvân şiirindeki bazı konular hakkında akıl 

yürütülmüştür. Sonuç, verilen tablo ve şekillerin incelemesi niteliğinde bir 

değerlendirme yazısıdır. Kaynakça ise, çalışmada kullanılan kaynakların 

tamamını ihtiva etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: 16. Yüzyıl, Gazel, Redif, Dîvân Şiiri, Felsefe
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ABSTRACT 

THE PHILOSOPHY OF DIWAN POETRY IN THE 16TH CENTURY ON 

THE BASIS OF GHAZAL REDIFS 

In this study; it is aimed that by the investigation of the ghazals, which 

express the poets’ philosophy of life, it is tried to determine how 16th-century 

poets describe their life philosophies by using redifs. After the introduction, 

which explains the purpose of the study and determines its boundaries, brief 

information about the concepts of Ghazal and Redif was given and the lexical 

meaning of the redifs was presented. 

Then, the poets were considered as headings and the ghazals containing 

redifs were examined. At the end of each chapter, a conclusion was written about 

the purpose of the poets to use redifs.  After the examination, the number of the 

ghazals that the poets wrote with the redifs is presented as a table. 

 In conclusion part of the study, general evaluation was made on the basis 

of ghazels and some interpretations were made on the subjects of Diwan poetry. 

The bibliography contains all the resources used in the study. 

Key Words: 16th Century, Ghazal, Redif, Diwan Poetry, Philosophy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÖNSÖZ 

 Bir imparatorluğun ve sınırlarında yaşayan halkın bütün bir 

birikiminden, felsefesinden, dünya görüşünden izler taşıyan Dîvân Edebiyatı, bugün 

artık ömrünü büyük ölçüde tamamlamış olmasına rağmen, bize sayısız çalışma konusu 

ve araştırma malzemesi vermeye devam etmektedir.  

Altı yüz yılı aşkın sürede toparlanmış bu birikimi her şair, kendi asrında, 

olabildiğince üst düzey bir sanat ve estetik anlayışla oluşturmuştur. Dîvân Edebiyatı, 

oluşumu itibariyle her ne kadar Arap-Fars kültüründen etkilenmiş bir edebiyat olsa 

bile, dîvân şairleri kendi milletlerinin ve milliyetlerinin kültürlerini şiirlerine dâhil 

etmeyi bilmişlerdir.  

Bu bağlamda şairlerin amacı her zaman için salt şiir zevkinin, edebî lezzetin 

peşinde koşmak değil, şiir ile okurlarına bir şeyler anlatmak, yerine göre onları 

eğitmek, yerine göre onları bir şeyler hakkında düşündürmektir.  

XVI. asırda, dîvân şiirinin bahsettiği konuları, şairlerin hayat görüşlerini, 

yaşam felsefelerini, kullandıkları redifler üzerinden anlamaya çalıştığımız bu 

çalışmaya geçmeden önce, beni bu tezi yapmaya yönlendiren süreçten ve tezimden 

bahsetmek istiyorum.  

 Şiirimizde redif, dîvân şairi için, şiirin her beytinde farkı bir konuyu ele alsa 

bile, bu farklı konuları bir arada tutabildiği, anlamın taşıyıcı kolonudur.1 Metin Şerhi 

hocam ve aynı zamanda tez danışmanım Prof. Dr. Kenan Erdoğan’ın, gerek derslerde 

konunun üzerine layıkıyla eğilmesi, gerekse yayınladığı iki bildiri-makale2, beni, 

redifleri dünya görüşü, hayat felsefesi aktaran gazeller üzerine bir çalışma yapmaya 

yönlendirdi. Bu çalışma içinse, Osmanlı şiirinin en parlak dönemi kabul edilen, XVI. 

asrı seçtim. Bu aşamada her şeyden önce belirtmem gerekir ki, tezimin adındaki 

“felsefe” kelimesi, “dünya görüşü”, “hayat görüşü”nü ifade etmekte, bu kavramlara 

denk düşmektedir.  

                                                           
1 Redifler için kullandığım “anlamın taşıyıcı kolonu” ifedesi, Prof. Dr. Kenan Erdoğan’ın Metin Şerhi 

derslerinde şifâhen yaptığı bir benzetmedir. Ben, bu benzetmeyi kendisinden duyup aktardım.   
2 Kenan Erdoğan, “Birrî Örneğinde Redifleri Neden Bildiren Gazeller ve Dîvân Şiirinin Felsefesi”, 

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına Uluslararası Divân Edebiyatı Sempozyumu, 27–28 Mayıs 

2008, Beykoz Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2008 s.215–224; Kenan Erdoğan, “Yunus’ta İdeal-Kâmil 

İnsan Olgusu Yahut Yunus’a Göre Olması ve Yapılması Gerekenler Yahut Gerekmeyenler”, Yunus 

Emre Etkinlikleri, Sandıklı Belediyesi, 2004, s.323-336. 
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Konum şekillenmeye başladıktan sonra, redif alanındaki tez, makale ve diğer 

yayınları tarayıp, benim konuma benzer bir konuda çalışma yapılıp yapılmadığını 

araştırdım. Rediflerle ilgili tezler ve diğer çalışmalar çokça yapılmış olsa da, şairin 

hayat görüşüne ve redifin içerebileceği diğer anlamlara yönelik benim tespit 

edebildiğim yalnızca bir tez yapılmıştı; o da sadece “gerek” redifini kapsıyordu.3  

Akabinde, ele alınacak şairleri düşünmeye başladım. Yüzyılın, olmazsa olmaz 

şairlerini tezime zaten dâhil edecektim. Ancak çalışmayı başka örneklerle 

çeşitlendirmek amacıyla, XVI. yüzyıl içerisinden edebiyat tarihlerinin öne çıkardığı 

isimleri de ekledim. Buna göre, belirlediğim toplam şair sayısı 30 oldu. Bu sayı 

arttırılabilir, çalışmanın kapsamı daha da genişletilebilirdi ancak tezimin bir yüksek 

lisans tezi olması, sınırının tezin maksadını aşmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği 

ve 30 şairin de dîvân şiirinin genel bir fotoğrafını çekmekte gayet yeterli olacağı 

düşüncesiyle, bu sayıda karar verdim.  

Çalışmamda işleyeceğim şairleri belirledikten sonra, şairler hakkında yapılmış 

olan çalışmaları taradım. Öncelikle Yök Tez Merkezi’nden haklarında yapılan tezlere, 

sonra dergi dizinlerinden şairler hakkındaki makalelere bakıp, benim konumu 

aydınlatabilecek olanlara göz attım. Şairleri ve gazellerini incelemeye geçmeden önce, 

her şairde bunu tekrarladım. Özellikle şairin felsefesini, dîvân dibacesini, hayatındaki 

bir olayı konu edinen çalışmalara bakmadan o şairi incelemeye geçmedim. Doğrudan 

yararlandığım kaynaklar olduğunda bunları dipnotta, bana yalnızca bir fikir vermeye 

yarayan kaynakları da kaynakçada belirttim. 

Bu işlemden sonra, Erdoğan’ın çalışmalarında tespit ettiği, kelime hâlindeki, 

dünya görüşü, hayat felsefesi, maksat, istek belirten, toplam sayısı 8 olan rediflere 

yenilerini eklemeğe koyuldum. Dîvânlarda kelime anlamı olarak ve beyitte bulunduğu 

anlam bakımından daha birçok redifin şairin hayat felsefesini, dünya görüşünü 

yansıttığını gördüm. Garaz, İvaz, Sebep, Bâ‘is, Murad, İçündür, Gerek, Lâzım redif 

kelimelerine 10 tane daha redif kelimesi ekleyerek toplam sayıyı 18 olarak belirledim. 

Bu sayının belirlenmesi ve kesinleşmesi, 30 dîvânın hepsini taradıktan, redif 

kelimelerinin dîvânlarda hangi anlamda kullanıldığını tek tek sorgulayıp, eledikten 

sonra oldu. (Bkz: Tablo 1’deki redif kelimeleri) Bazen sadece bir dîvâna özel redif 

                                                           
3Bkz: Özge Özhan, Eski Türk Edebiyatı Geleneğinde Gerek Redifli Gazeller, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, 2017 
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kelimelerine rastladım. Bunları genel tabloya dâhil etmesem de, çalışmam kapsamında 

işime yaramışsa, bu redif kelimeleriyle yazılmış gazelleri de inceleyip, bunu, incelenen 

şairin başlığı altında belirttim.4 Ayrıca “olmak gerek”, “etsem gerek”, “hoş görmek 

gerek” gibi redifleri az sayıda olmaları ve gerek redifinin anlamca kapsamına 

girmelerinden dolayı, gerek redifli gazeller başlığı altına dâhil ettim.  

Böyle bir çalışmada, şairlerin biyografilerine de yer verilmesinin doğru 

olacağını düşündüm. Bunun için, çalışmama has biyografilerini hazırladım. Şairin 

hayatıyla ilgili, edebiyat tarihimizi de içinde barındıran herhangi bir ansiklopedide ya 

da kendi dîvân neşirlerinin başında bulunabilecek detaylı bilgileri tezime aynen 

aktarmaktansa, tezimi ilgilendiren kısımları seçtim. Bu da genellikle şairin nereli 

olduğu, eğitim durumu, varsa tarikat mensubiyeti, aldığı ihsanlar, görevler ve edebî 

görüşü/sanatı etrafında şekillendi. Biyografilerin yazımı sırasında, şairin kullandığı 

kavramları (aşk, mey… v.b.) daha iyi anlamamı sağlayacak şekilde, ansiklopedilerden, 

dîvân neşirlerinden, tezkirelerden faydalansam da, çalışmamda bu bilgileri okur için 

ön bilgi olması düşüncesiyle, özetleyerek sundum.  

Bu süreçten sonra, konunun işlenmesi şu şekilde oldu: 

Öncelikle “Giriş” bölümünde çalışmamın amacını, kapsamını ve yöntemini 

sundum. Akabinde aynı bölümün bir başka başlığı altında “Dîvân Şiirinde Gazel” ve 

“Redif Kavramı” hakkında bilgiler verdim. Daha sonra, çalışmamda belirlediğim redif 

kelimelerinin sözlük anlamlarını aktardım.  

Çalışmam kapsamında 30 dîvândan taradığım 321 gazel, “Yöntem” başlığı 

altındaki ölçütlerle elendikten sonra, 25 dîvândan, 130 gazel etrafında şekillendi. 5 

şairi5, ilgili rediflerle yazdıkları hiçbir gazelde dünya görüşü, yaşam felsefesi 

aktaramadıklarından ya da dünya görüşünü üstü kapalı şekilde aktardıklarından dolayı 

kapsam dışında tuttum. Yine de onların da dîvânlarındaki çalışmamın kapsamına giren 

gazel sayılarını Tablo 1’de verdim. Tablo 1’de sunulan redif kelimeleri hâricinde, 

                                                           
4 Bu redif kelimeleri şunlardır: İsterüz, Gerekmez, Murâdımız, Mâlik Olmakdır, Neylersin, Neylesün, 

İstemem, Neylerem, İster Gönül. Tablo1’e bakıldığında Gerekdür redifinin de bir tane bulunmasına 

rağmen tabloya dâhil edildiği görülecektir. Bunun sebebi, bu redif kelimesinin dünya görüşü/hayat 

felsefesi bildirebileceği düşüncesiyle danışmanım Kenan Erdoğan tarafından XVI. yüzyılda da 

taranmasının tavsiye edilmesindendir. Yine bir adet bulunan İçündür redifinin tabloya dâhil edilme 

sebebi ise Erdoğan’ın adı geçen önceki çalışmalarında bu kelimeye de dikkat çekmesi dolayısıyladır.  
5 Bu şairler: Âhî, Amrî, Figânî, Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Şemseddin Sivâsî’dir.  
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münferit kullanılmış redif kelimelerini de eklediğimde, çalışmam kapsamında 

incelenen gazel sayısı 142 oldu. 

Şairleri, biyografilerini, gazel incelemelerini ve incelenen gazellerin 

değerlendirmesi mahiyetindeki sonuç yazılarını içine alacak şekilde, başlıklar hâlinde 

ele aldım.  

İnceleme işlemi tüm şairler için bittikten sonra, “Genel Değerlendirme” başlığı 

altında, çalışmam kapsamındaki 142 gazelin anlattığı konuları irdeledim. Bazı 

kavramların dîvân şairi için ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştım.  

Tablo1’de, tezim kapsamında ele aldığım 30 şairin, belirlediğim redif 

kelimeleriyle yazdıkları gazel sayılarını sundum.  

Şekil 1’de 18 redif kelimesinin, genel gazel sayısına göre (321 adet) yüzdelik 

dağılımlarını, Şekil 2’de çalışmamın kapsamına giren gazellerin (130 adet) redifler 

bazında yüzdelik dağılımlarını, Şekil 3’te tezimin kapsamına giren rediflerle yazılmış 

gazel adedi ile (130 adet), mâlum rediflerle yazılmış gazellerin toplam adetlerinin 

karşılaştırmasını sundum. Şekil 4’te, şairlerin dünya görüşü, hayat felsefesi aktarmada 

sıklıkla tercih ettikleri redif kelimelerinin çoktan aza doğru sıralamasını yaptım.  

“Sonuç” bölümünde ise, tablo ve şekillerdeki verileri değerlendirip, 

görüşlerimi sundum.   

Şüphesiz ki böyle bir çalışma, farklı disiplinlerin penceresinden bakılarak daha 

da detaylandırılabilirdi. Örneğin, şairin ilgili gazellerinde Allah inancını dile getirip 

getirmediğinden başka, Allah’a “nasıl inandığı” irdelenebilirdi. Fakat bu, Kelam gibi 

İslâmî ilimlerin konusudur ki, çalışmamın bunu inceleme gibi bir maksadı yoktur.  

 Sonuç olarak çalışmam, konusunda ilklerden olması dolayısıyla muhakkak 

geliştirilmeye muhtaçtır ve muhakkak bir yüksek lisans tezinin hacmini ve maksadını 

aşacak yeni çalışma konularını bünyesinde barındırmaktadır. Akademik hayatımın 

ilerleyen aşamalarında bu konu üzerine daha geniş bir zamanda, daha layıkıyla 

eğilmeyi düşünüyorum.  
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GİRİŞ 

1. TEZ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1.1. Muhteva ve Yönteme Dair Bilgiler 

1.1.1. Amaç 

Bu çalışmanın amacı, XVI. asırdaki 30 dîvân şairinin dîvânlarındaki, redifleri 

dünya görüşü, hayat felsefesi belirten gazellerden yola çıkarak şairlerin düşünce 

dünyalarını, hayat görüşlerini tespit etmek, buradan dîvân şiirinin, ele aldığı konular 

bakımından genel bir portresini çizmektir. 

1.1.2. Kapsam 

 Çalışmamız, XVI. asırda edebiyat tarihlerinin öne çıkardığı 30 şairin 

dîvânlarındaki redifleri dünya görüşü, hayat felsefesi belirten, toplam 321 gazel 

etrafında şekillenmiştir. (Şairler ve ilgili redif kelimeleri ile ilgili bkz: Tablo 1) 

1.1.3. Yöntem 

 Şairler kendi başlıkları altında değerlendirildi. Öncelikle kısaca biyografileri 

sunulan şairlerin dîvânlarındaki, tezimizin konusuna dâhil olan gazeller/beyitler 

seçildi.  

 Gazellerin seçimi ve elenmesi aşağıda verdiğimiz kurallara göre oldu.  

1. Seçilen rediflerle yazıldığı tespit edilen 321 gazelde, rediflerin beyitlerdeki 

anlamlarına bakıldı. Şairlerin nasıl yaşamak istediklerinin, kimlerden ne dilediklerinin, 

onlar için vazgeçilmez olan şeylerin ne olduğunun, dünyanın onlar için ne manaya 

geldiğinin peşine düşüldü. Bunlardan herhangi birine cevap vermeyen ve redif 

kelimelerinin başka manada kullanıldığı gazel/beyit çalışmamız kapsamına dâhil 

edilmedi.   

2. Bir şairin, bir düşünceyi aynı redifle yazdığı birden fazla gazelinde tekrar 

etmesi durumunda bu gazellerin maksadını en iyi sunanı çalışmamızda incelendi.  

3. Aynı anlamı gazel boyu devam ettiren, örneğin bütün bir gazel boyunca bir 

sevgili isteğinden bahseden gazellerin maksadını en iyi anlatan bir beyti seçildi ve bu 

beyit incelendi.   
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4. Yukarıdaki maddelerde tarif edilen özellikleri en az bir beytiyle ihtiva eden 

gazeller çalışmamızın konusuna dâhil edildi. Bu gazellerin yalnızca ilgili beyitleri 

incelendi. 

Seçilen gazeller/beyitler şu şekilde incelendi: 

1. Seçilen beyitler dipnotlarda belirtilen dîvân neşirlerinden çalışmamıza 

aktarıldı, günümüz Türkçesine çevrildi. Günümüz Türkçesine çevrildikten sonra 

anlam kapalılığı giderilemeyen beyitler ayrıca açıklandı. 

2. Dikkat edilmelidir ki, bu çalışma bir şerh çalışması değildir. Dolayısıyla 

beyitlerin incelenmesinde açıklama işlemi, klasik bir şerh çalışmasında olacağı gibi 

kelimelerinin sözlük anlamları tek tek verilerek, nesre çevrilerek, edebî sanatları 

bulunarak değil, şairin dünya görüşünü anlamaya yetecek kadar, beyitte sunduğu 

manayı idrak edebileceğimiz şekilde yapıldı.   

3. Bazı beyitler günümüz Türkçesine çevrildikten sonra herhangi bir anlam 

kapalılığı taşımadıklarından, bu beyitler ayrıca açıklanmadı.  

4. Gazellerin ve beyitlerin kendine has hususiyetleri olduğundan, bir şairin aynı 

redif ve aynı anlamdaki birden fazla beytinin toplu halde sunulması gibi sebeplerden, 

inceleme konusunda bir standart getirilmesi gerekli görülmedi. Gazele ve beyte has 

çözümler ve yöntemlerle inceleme gerçekleştirildi.  

5. Bir kavram, tezin bir yerinde açıklanmışsa, tekrara düşmemek adına tezin 

başka yerlerinde yeniden açıklanmadı. Örneğin, “Âh Etmek” kavramı ve bunun dîvân 

şiirindeki manaları ilgili bir beytin açıklanması sırasında sunulduysa, bu kavramla 

yazılmış başka beyitlerde bu konu yeniden detaylı şekilde açıklanmadı.  

6. Sevgilinin kimliği, şarap kavramı gibi konuları, her şairde yeniden 

açıklamaktansa, bu konuların açıklanması tezin “Genel Değerlendirme” kısmında 

toplu olarak yapıldı.  

Aktardığı anlam açığa çıkan gazeller, o şair hakkındaki sonuç bölümünün 

yazılmasında etkili oldu. Bu yöntem, ele alınan her şairde tekrarlandı. Şairler 

hakkındaki sonuç yazıları ise tezin genel sonucunun yazımını şekillendirdi.  
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Gazellerin incelenmesi sonucunda, “Genel Değerlendirme” başlığı altında, 

çalışmamız kapsamındaki gazellerin işledikleri konular ele alınarak incelemelerin 

değerlendirmesi yapıldı.  

1.2. Gazel ve Redif Kavramları Hakkında Ön Bilgi 

1.2.1 Dîvân Şiirinde Gazel6 

 Gazel kelimesinin sözlük anlamı “kadınlarla âşıkane sohbet etmek”dir. 

Edebiyatta, aşk, güzellik ve içki konularında yazılmış şiirlere denir. Ancak aşk, 

güzellik ve içki kavramı her daim yorumlanmaya muhtaçtır.  

 Türk Edebiyatına gazel İran edebiyatı vasıtasıyla girmiştir. Konusu 

bakımından liriktir. Duyguyu en iyi yansıtan türdür. Bu nedenle gazellerin üslup 

bakımından kusursuz olması gerekir.  

 Beyitlerle kurulur ve çoğunlukla en az 5, en çok 9 beyit olarak yazılır. 5, 7 ve 

9 beyitlik gazellere sıklıkla rastlanır. Bunun yanında nadirattan da olsa çift sayılı 

beyitlerle yazılmış (6, 8 gibi) gazeller de mevcuttur. Beyit sayısı bu sayılardan az veya 

çok olan gazeller de vardır.   

 İlk beyti musarra yani dizeleri birbiriyle uyaklıdır. Öteki beyitlerin yalnız 

ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı olur. İlk beyit hariç diğer beyitlerin ilk dizeleri 

uyaksız, yani serbest yazılmıştır.  

 Gazellerde uyak düzenleri şu şekildedir: 

 aa – xa – xa – xa – xa – xa – xa 

 Gazelin ilk beytine matla, son beytine makta denir. Mahlas kullanılmamış 

gazeller görülse de, kullanıldığında bu genelde son beyit olan makta beytinde ya da 

makta beytinden bir önceki beyit olan hüsn-i makta‘da kullanılır.  

 Gazellerin en güzel beytine şâh beyt ya da beytü’l-gazel denir.  

                                                           
6 Çalışmamız her ne kadar akademi için hazırlanmış, öncelikli olarak “Gazel” ve “Redif” gibi 

kavramların ne manaya geldiğini bilenlerin görüşüne sunulmuş olsa da, akademi dışından bireylerin de 

bu kavramlar hakkında ön bilgi edinmesini sağlamak amacıyla bu kavramların açıklamasına kısaca yer 

vermeyi uygun bulduk.  

Bu başlığın içeriği öncelikli olarak kaynakçada künyesi verilen Cem Dilçin’in “Örneklerle Türk Şiir 

Bilgisi” adlı kitabının Gazel bölümünden özetlenmiştir. Gazel konusunda daha detaylı bilgi edinmek 

isteyen okurlar şu kaynaklara da başvurabilirler: Cem Dilçin, “Gazel”, Türk Dil Kurumu Dergisi, 

Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri), Sayı 415-416-417, Ankara, Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, s. 

78-247; Haluk İpekten, “Gazel”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 13, 1996, s.440-442. 
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 Gazellerde en çok işlenen konular sevgilinin güzelliği ve sevgiliye dair her şey, 

içki âlemleri, şarabın verdiği zevk, baharın neşesi, kaderin cilveleri, mutluluk ve 

sıkıntılardır. Bunun yanında dinî muhtevada gazeller de çoğunluktadır. Tasavvufî 

düşünceler, sofularla alay, dünya ve ahiret konusundaki düşünceler de gazellere konu 

olmuştur.  

 Aşkın anlatıldığı gazellere âşıkane gazeller, içki ve içki meclislerinin 

anlatıldığı ve kayıtsızlığı, kural tanımazlığı anlatan gazellere rindâne gazeller, kadın 

ve aşk zevklerini anlatanlara şûhâne gazeller, öğretici yanı olan gazellere hikemî 

gazeller denir.  

 Gazellerde, beyitler arasında doğrudan bir anlam bağı olmaz. Matla‘ ve makta‘ 

beyti hariç, diğer beyitler yer değiştirse bile, çoğu zaman bir değişiklik olduğu göze 

çarpmaz. Gazellerde anlam birlikteliği genellikle rediflerle sağlanır. Uyak ve rediflerin 

sebep olduğu anlam birliği dışında gazelde bir konu bütünlüğü var ise, bu gazellere 

yek-âhenk gazeller denir. Her beyti aynı güzellikte olan gazellere de yek-âvâz gazeller 

denir.  

 Dîvânlardaki sayıca fazlalık gazellerdedir. Dîvân şairi ne derece iyi bir şair 

olduğunu genellikle gazelleriyle sergiler. Bu nedenle şair için gazel yazmak, başlı 

başına bir özen gerektirmektedir. Gazeller dîvânlarda uyak ya da rediflerinin son 

harflerine göre sıralanır. Alfabenin her harfiyle gazel yazabilmek, şiirde mâhirliğin 

göstergesidir. Şairler her harfte gazel yazmaya gayret ederek mürettep bir dîvan 

oluşturmaya çalışırlar. Bir-iki harfle şiiri bulunmayan şairlerin dîvânları ekseriyetle 

“eksik” bulunur. Harflerdeki eksikler arttıkça, yani bir şairin gazel yazmadığı harf 

sayısı fazlalaştıkça, dîvânı dîvânçe olarak anılmaya başlanır.  

1.2.2 Redif Kavramı7 

 Dîvân şiirinde kafiye konusu, bizim bugünkü şiirimizdeki kafiye ile aynı 

değildir. Dolayısıyla redifi açıklamadan önce, dîvân şiirinde kafiyenin nasıl 

oluştuğunu, kafiyeyi oluşturan harflerin neler olduğunu bilmek gerekir. Aşağıda 

verilen bilgiler, örnek kelimelerin Latin harfli yazılmış şekilleriyle değil, Arap 

                                                           
7 Bu başlıktaki bilgiler ayrıntılı künyesi kaynakçada verilen Cem Dilçin’in Örneklerle Türk Şiir Bilgisi 

adlı kitabından özetlenmiştir. Redif hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen okurlar şu kaynaklara 

bakabilirler: Tahir Olgun (Tahir’ül-Mevlevî), “Kafiye”, Edebiyat Lügati (haz. Kemal Edib 

Kürkçüoğlu), Enderun Kitabevi, İstanbul, 1994, s.77-83.; Nurettin Albayrak, “Redif”, TDV İslam 

Ansiklopedisi, Cilt: 34, 2007, s. 523-524.  
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harfleriyle (Osmanlı Türkçesi harfleri) yazılmış şekli düşünüldüğünde daha rahat 

anlaşılacaktır.  

Kafiye, an az iki dize sonunda, anlamca ayrı, sesçe birbirine benzer iki sözcük 

arasındaki ses benzerliğidir. Kafiyeyi oluşturan harfler şunlardır:  

 Revî  

Uyağın temel harfi olup, kelimenin en sonunda bulunur. 

Örneğin dize sonralarındaki bî-dâd بيداد ve sayyâd صياد sözcüklerinin uyaklı 

olduğunu düşünürsek, revî harfi en sonraki “d” sesidir.  

Yalnızca revî harfiyle kurulmuş uyaklara kafiye-i mücerrede denir.  

Te’sis 

Revî harfi ile aralarında harekeli bir ünsüz harf (Dahîl) bulunan elif harfidir.  

Örneğin dize sonundaki “kerâmet” ve “işâret” kelimeleri düşünüldüğünde, 

sondaki “t” sesleri revîdir. Bu seslerden önce gelen “me” ve “re” sesleri dâhil, dâhilden 

önceki elif harfleri de Te’sisdir. Bu tür kelimeler arasındaki kafiye tesisli kafiye denir.  

Dahîl 

Te’sis ile Revî arasındaki harftir. Yine “kerâmet” ve “işâret” kelimeleri 

üzerinden örnek verecek olursak, t sesi Revî, ondan önceki me ve re sesleri Dahîldir.  

Ridf 

Revî harfinden önceki elif (ا), vav (و), ye (ى) harfleridir.  

Örneğin “mu’tâd” ve “âbâd” kelimeleri düşünüldüğünde, sondaki d sesleri 

Revî, revîden hemen önceki elif harfleri (â) ridf ya da rediftir. “Nûr” ve “Fağfûr” 

kelimelerindeki vav sesi olan (û) harf, “Şemşîr” ve “Teshîr” kelimelerindeki ye sesi 

(î) yine redif/ridfe örnektir. Böyle kelimelerle kurulmuş uyaklara kâfiye-i mürdefe 

(kafiye-i mürdef) denir.  

Kayd 

Revîden önce gelen, harekesiz sessiz harftir. Örneğin “derd” ve “merd” 

kelimeleri düşünüldüğünde, sondaki “d” sesleri revî, revîden hemen önceki “r” sesleri 

ise kayddır. Bu tür uyaklara kafiye-i mukayyede denir.  
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Bu beş harf, kafiyenin oluşması için mutlaka olması gereken harflerdir. Revî 

harfinden sonra gelen dört harf daha vardır. Bu harfler, sırasıyla şunlardır: Vasl, Hurûc, 

Mezîd, Nâire. Bu harfler Arap şiirinde uyak harfleridir. İran ve Türk şiirinde de bu dört 

harf redif sayılsa bile, şiirimizde müreddef (redifli) şiirden maksat, dizenin uyaktaki 

ek ve takılardan ayrı, uyaktan sonra gelen bir kelime ihtiva etmesidir.  

Kafiye kusurları ve kafiye ile ilgili diğer detaylara girmek tezimiz bakımından 

gerekli görülmemiştir. Kafiye konusunun çalışmamızı aydınlatmaya yetecek kısmı bu 

kadardır. Daha ayrıntılı bilgi, dipnotta verilen kaynaklardan edinilebilir.  

Redif’in kelime anlamı “arkadan gelen”dir. Uyak kelimesinin revî harfinden 

sonra gelen harf, ek ve kelimelere denir. Redifli şiirlere müreddef denir. Redif, 

yalnızca İran ve Türk şiirinde vardır. Bulundukları kaside ve gazellere isim verirler. 

Örneğin Kerem Kasidesi, Su Kasidesi… v.b.  

 Redifler, ilgili her dizede hiç değişmeden uyaktan sonra tekrar edilir. Şiirde 

anlam bütünlüğünü sağlar. Her biri farklı bir mana taşıyan beyitlerin her birinin ortak 

noktası olarak onları bir arada tutar. 

 Çalışmamızın konusu kelime (ve kelime grubu) hâlindeki redifler olduğundan 

dolayı, burada ek hâlindeki rediflere örnek vermeyeceğiz. 

 Feryâdıma ol kâmet-i şimşâd yetişmez 

 Benzer ki anın gûşuna feryâd yetişmez 

 * 

 Biz ol âşıklarız kim dâğımız merhem kabûl etmez 

 O gül-zârın ki âteştir gülü şeb-nem kabûl etmez 

 Koyu yazılmış kelimeler, redife örnektir.  

1.3. Tespit Edilen Redif Kelimeleri ve Sözlük Anlamları8 

 Aşağıda, tezimize konu olan kelime hâlindeki rediflerin sözlük anlamları 

verilmiştir. Kelimelerin anlamlarının tamamı Kubbealtı Lugati’nin internet sitesinden 

                                                           
8 Çalışmamıza konu olan redif kelimelerinin sözlük anlamlarını vermenin, bizim bu kelimelerin hangi 

anlamlarının peşinde olduğumuzun kesin olarak belirlenmesi açısından uygun olduğunu düşündük. Bu 

yolla, zihinde yanlış yer etmiş olabilecek kelimelerin sözlük manalarını hatırlattık.  
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alınmıştır.9 Bu sözlük, özellikle eski kelimeleri diğer sözlüklere göre (Örneğin TDK 

Sözlüğü) daha iyi açıkladığından tercih edilmiştir.  

Çalışmamızda ayrıca Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 

Lügati’ne ve Şemseddin Sâmi’nin Kamus-ı Türkî’si gibi kaynak sözlüklere de 

bakılmış, Kubbealtı Lugati’nin çalışmamız için yeterli olduğu tespit edilmiştir.  

 Tezimize konu olan redif kelimeleri ve anlamları şu şekildedir:  

 Garaz/Garez: 1. Gâye, maksat, istek, arzu. 2. Birine karşı beslenen kötü 

niyet, gizli düşmanlık, hınç, kin. 

 İvaz: Bir şeye karşılık olarak verilen veya alınan şey, bedel, karşılık. 

 Sebep/Sebeb: 1. Bir şeyin olmasına yol açan şey, durum yâhut kimse, 

neden, bâis, âmil. 2. Bir şeyin yapılmasını gerektiren şey, gerekçe. 3. 

Bahâne, vesîle. 4. Bir amaca ulaşmak için kullanılan, bir amaca ulaştıran 

şey, vâsıta. 

 Bâ‘is: Sebep olan şey, sebep. 

 Murâd: 1. Erişilmek istenen, olması, gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, 

dilek, amaç. 2. Anlaşılan, anlatılmak istenen şey, maksat, meram, niyet. 

 Gerek/Gerekdür: 1. Herhangi bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi 

için şart olan (şey), lâzım. 2. Varlığına ihtiyaç duyulan, yapılması, 

edinilmesi îcap eden (şey). 

 Lazım: Gerekli, lüzumlu. 

 İçin/İçün/İçündür: 1. Sebep bildirir; sebebiyle, -den ötürü, -den dolayı. 

2. Amaç bildirir; maksadıyle, amacıyle, gayesiyle. 

 İster: 1. (Bir şeye karşı) İstek duymak, (o şeyi) arzulamak, arzu etmek. 2. 

(Bir şeyin yapılmasını veya kendine verilmesini) Dilemek, talep etmek. 3. 

Gelmesini dilemek, görmek arzusunu bildirmek, aramak, çağırmak. 4. 

Gerekmek, gerekli olmak, lâzım gelmek. (Geniş zaman). 

 İstemez: İstemek/İster’in zıddı. Bkz: İster.  

                                                           
9 Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Kubbealtı Lugati, www.lugatim.com  

http://www.lugatim.com/
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 Yeg/Yeğ/Yig/Yegdür/Yigdür: Daha iyi, daha üstün, müreccah, evlâ. 

 Neden: 1. Ne sebepten, niçin. 2. Sebep.  

 Yeter/Yiter: 1.Gereken kadar, ihtiyâcı karşılayacak kadar olan, kâfi. 2. 

Yetişir, elverir, kifâyet eder. 

 Ol: Önce gelen kelimeye 3. tekil emir/dilek/istek… gibi anlamlar katar. 

Örnek: Berhudar ol, sakin ol, agâh ol. Yardımcı fiil.10 

 Eylemek/Eyle/Eylegil: “Etmek, yapmak” anlamında yardımcı fiil. –gil, 

eki emir bildirir.  

2. GAZELLERİN İNCELENMESİ 

2.1. Revânî (ö. 1523-24)11 

 Edirnelidir. İyi eğitimlidir, Arapça, Farsça ve Türkçeyi çok iyi bilir. 1500 

tarihinde, 25 yaşındayken İstanbul’a gelmiş ve kâtiplik yapmaya başlamıştır. 1509’da 

surre emini olur. Bu görevi sırasında Mekke halkına dağıtılacak yardımları zimmetine 

geçirmekle suçlanır, görevden azledilir. Bu durum üzerine İstanbul’dan kaçarak 

Trabzon’daki Şehzade Selim’e sığınır. Hoş sohbetliği sayesinde şehzadenin güvenini 

kazanır, gözüne girer. Daha sonra Şehzade Selim tahta çıkmak (ele geçirmek) için 

1512’de İstanbul’a geldiğinde, Revânî de onunla birliktedir. Matbah kâtipliği, matbah 

eminliği ve daha sonra Ayasofya mütevelliliği görevine getirilir. Padişaha yazdığı 

“berf” redifli kasideyi padişahın beğenmemesi üzerine mütevellilik görevinden 

azledilir. Hacca gidip döner ve Bursa Kaplıcaları Mütevellisi olur. Daha sonra 

Kânûnî’ye sunduğu kasidesiyle onun da iltifatına mazhar olan Revânî, tevliyet görevi 

alır.  

 Dîvânındaki şiirler mey, mahbup kelimeleri etrafında teşekkül eder. Birçok 

şaire nazire yazmış, kendisine de birçok şair tarafından nazire yazılmıştır. Revânî’nin 

nazire yazılan 15 tane zemin şiiri vardır. Bu bir şair için çok önemli bir rakam olup, 

şairin ne kadar iyi bir şair gösterir. Şiirleri âşıkâne ve rindânedir.  

                                                           
10 Bu kelimenin çalışmamız kapsamındaki anlamlandırması tarafımızca yapılmıştır.  
11 Revânî’nin hayatı ve sanatıyla ilgili bilgiler Ziya Avşar’ın hazırladığı Revânî Dîvânı’ndan ve İsmail 

Erünsal’ın TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki “Revânî” maddesinden alınmıştır. Bkz:  

Ziya Avşar, Revânî Dîvânı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56143,revani-dîvânipdf.pdf?0 (07.05.2018); 

İsmail Erünsal, “Revânî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 35, 2008, s. 30-31. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56143,revani-divanipdf.pdf?0
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 Gazelleri12 

 Revânî’nin çalışmamıza konu olan 7 gazeli vardır. Bunlardan 5’i Gerek, 1’i 

İçün, 1’i de Neden redifiyle yazılmıştır. Ancak İçün ve Neden kelimeleri, dünya 

görüşü belirtmekte, bir şeyin ne için ve neden olduğunu belirtmekte değil, çalışmamız 

dışında kalan manalarda kullanıldığından, çalışmamıza dâhil edilmeyip yalnızca adet 

olarak göstermekle yetinildi.  

“Gerek” Redifli Gazelleri 

 Gerek redifli gazellerde anlam kapalılığı olmadığından, örnek olması 

dolayısıyla bir gazelin tamamını verip günümüz Türkçesine çevireceğiz. Sonraki dört 

gazelden birinin padişaha yazılmış olması dolayısıyla bunu özellikle belirtecek ve 

gazelleri buraya almayarak, yalnızca Revânî’nin Gerek redifini kullanarak taleplerinin 

neler olduğunu sıralayacağız.  

 Gazel 1 

 (G. 194) 

 1)”Bize bir nâzenîn nigâr gerek 

Lebleri gonce gül-’izâr gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Bize nazlı bir sevgili gerek 

Dudakları gonca, yanağı gül gerek” 

2) Tîrüni cândan isterem zîrâ 

Bize ey dost togrı yâr gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kirpiklerini candan isterim çünkü 

Ey dost! Bize doğru yar gerek” 

3) “Cân dimâgın mu’attar eylemege 

Bize bir zülf-i müşgbâr gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Canımı hoş kokularla sarmaya 

Bize zülfü misk saçan [yâr] gerek” 

4) “Didüm âhum ana mı ol servi 

                                                           
12 Çalışmamıza konu olan gazellerin tamamı Ziya Avşar’ın hazırladığı Revânî Dîvânı’ndan alınmıştır.  
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Didiler ana rûzgâr gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Dedim âhımı13 anar mı o servi [boylu] 

Dediler ona rüzgâr gerek” 

(“O böyle az esintileri anmaya değer görmez, ona rüzgâr gerekir” manasında 

söylenen bu beyitte âh’ın ağızdan buhar/duman hâlinde çıkmasına vurgu 

yapılmıştır. Servilerin ancak rüzgârla yapraklarını kımıldattığı, sallandığı 

düşünülüğünde, âşığın âh ederek ağzından çıkardığı, içini yakan aşk ateşinin 

dumanı, servi için kayda değer bir esinti değildir.) 

5) “Bâgı neyler Revânî dil-bersüz 

Bostân seyrine bahâr gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Dilberi olmayan bağı ne yapsın Revânî 

Bostanı baharda seyretmek gerek” 

Görüldüğü üzere Gerek redifiyle yazılmış bu örnekte şairin dili gayet 

anlaşılırdır. Sonraki gazellerde gazelin kendisini vermek yerine, şairin bu beyit 

aracılığıyla dile getirdiği isteklerinden söz edeceğiz. Diğer gazellerde de bir 

güzel isteği vardır ve beyitler hep bu güzelin etrafında şekillenir. Bu konuda 

                                                           
13 Dîvân şiirinde  “Âh” konusunu Cemal Kurnaz şu şekilde açıklar: 1) Âh, aşığın vücududur. Âşığın 

vücudundaki delik hâlindeki (dağ) ve çizgi hâlindeki (şerha) yaralar, şekilsel olarak düşünüldüğünde 

Arap harfleriyle Ah kelimesini yazar. Şairlerin Ah ile birlikte Vah kelimesini de kullandıkları görülür. 

Beli Vav harfi gibi bükük âşığın bedenindeki yaralar Elif ve He harfi gibi duran yaralarla birleştiğinde 

“Vah” ortaya çıkar. 2) Güneş mazmununu içinde saklar. He harfi güneş, Elif harfi güneşten çıkan ışıkları 

temsil eder. 3) Allah lafzını temsil eder. Allah/İlah kelimesinin yazımı da tıpkı Ah kelimesinde olduğu 

gibi Elif harfiyle başlar, He harfi ile biter. Bu nedenle İlah, Ah’da gizlidir. Âh ile, gözyaşıyla yapılan 

duaların kabul olacağına inanılır. Bundan dolayı çoğu dîvân şairi bu dünyaya gelme sebeplerini “Âh 

etmek” olarak açıklarlar. Bkz: Cemal Kurnaz, “Âh’a Dair”, Osmanlı Dîvân Şiiri Üzerine Metinler 

(haz. Mehmet Kalpaklı), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999 s.321-323. 

Aynı konuya İskender Pala’nın yorumu şu şekildedir: 1) Bir acı ünlemidir. 2) Âşığın aşkının ateşiyle 

göğsünden çıkan duman olarak bilinir. 3) Kelimenin telaffuzu ağızdan buhar çıkmasına sebep olur, bu 

da hüsn-i ta’lîldir. Bu buhar/duman göklere, Allah katına yükselir. 4) Âşık, çektiği ızdırapları sevgiliye 

duyurmak için Ah çeker. Bkz: İskender Pala, “Âh”, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, 

İstanbul, 2011, s.10-11. 

Ahmet Atilla Şentürk’e göre Âh’ın özellikleri şunlardır: Aşk sırrını açığa çıkarır, dumanlıdır, göğe 

çıkar, kıvılcımlıdır, lacivert renklidir. Âh’ın dîvân şiirinde benzetildiği her hâli görmek ve daha detaylı 

bilgi için bkz: Ahmet Atilla Şentürk, “Ah”, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, Osedam Yayınları Cilt: 1, İstanbul, 

2016, s.163-175.  

Âh etmekle ilgili beyitler, çalışmamız boyunca karşımıza çıkacaktır. Çalışmamızda bu âhların 

anlamlandırması beyitlerin açıklamasında yapılacaktır.  
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yapılmış bir yüksek lisans tezi14, şairi bu yönüyle daha iyi anlamak isteyenler 

için yeterli bir kaynaktır.  

Gazel 2 

(G. 203) 

 Birinci beyit, yolunda ölmeye bir güzel gerektiğini, bunun karşılığında ömrü 

bedelsiz olarak vermek gerektiğini söyler.  

 İkinci beyit, kişiye âhir amel gerektiğini söyler.  

 Üçüncü beyit, sözü söylemek için önce o sözü söyleyecek yerde olmak 

gerektiğini söyler.  

 Dördüncü beyit, sevgilinin kaddüne (boyuna) ve zülfüne ermek için sınırsız 

istek duymak gerektiğini söyler. 

 Beşinci beyit, âşıkların gözüne girmek (yaranmak) için güzel gazeller 

söylemek gerektiğini belirtir.  

 Gazel 3 

 (G. 207) 

 Bu gazelin padişaha yazılmış olması kuvvetle muhtemeldir.  

 Birinci beyit gamları def etmek için her zaman şarap kadehi gerektiğini söyler 

ve ikinci mısrada ilave eder “Sûfiyâ mescidi sana bana meyhane gerek” yani mescit 

senin olsun sofi, bana meyhane gerek, der.  

 İkinci beyit (padişahın) hizmeti için her kişinin onun etrafında pervane olması 

gerektiğini söyler.  

 Üçüncü beyitte “Pâdişah oldun efendi bize şükrâne gerek” mısraı bu şiiri 

padişaha yazmış olduğunun temel dayanağıdır. Padişah olduğun için bize şükretmek 

gerekir (düşer) manasına gelir. “Şükrâne” kullanımını, padişah tarafından bağış, ihsan 

gerekir manasında da anlayabiliriz.  

                                                           
14 Tülin Karcı, Revânî Dîvânı’nın Tahlili, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, 2004 
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 Dördüncü beyit, padişahın güzelliği karşısında (şairi) nice güzel kuşların 

(başka güzellerin) cezbedemeyeceğini, o başka güzelleri yok etmeye bir “dâne” (tane, 

taş) gerekli (yeterli) olduğunu söyler. (Ancak padişah güzelliğini sevmek, şairde kolay 

kolay öldürülecek bir sevgi değildir)  

 Beşinci beyit, şarap şişeleriyle dolu büyük süslü köşkler gerektiğini söyler. (Bu 

beyit, padişahtan ihsan beklendiğini düşündürebilir)  

 Altıncı beyitte ise Revâni, padişahın güzelliğine kul olmaya kendisini lâyık 

görür ve onun hizmetinde bulunmak için kendisi gibi bir deli olmak gerektiğini belirtir. 

(Bu beyitte güzel sevenin deliliği, dîvâneliği aslî mana olsa da, eğer bahsedilen padişah 

Yavuz ise, onun sert mizacı düşünüldüğünde, şair, “senin hizmetinde bulunmak için, 

benim gibi gözü pek dîvâne olmak gerekir” manasını da ikincil mana olarak kastetmiş 

olabilir) 

 Gazel 4 

 (G. 209) 

 Birinci beyit, aşığın seyretmesi için uzun boy gerektiğini (servi), derviş olanın 

yardımseverliğinin çok fazla-güzel olması gerektiğini söyler.  

 İkinci beyit, her gördüğü güzele değil, diğer güzeller içinde farklı olana meyl 

etmek gerektiğini söyler.  

 Üçüncü beyit, aşk yolunda kişinin şaşkın, perişan ve çılgın olması gerektiğini 

söyler.  

 Dördüncü beyit ise sevgilinin dilindendir. Âşık sevgiliden bir buse almış ve 

“canı ağzına gelmiştir” Sevgili ise bununla alay ederek “o halde sana helva gerek” diye 

latifeli yanıt vermiştir.  

 Son beyit ise mana olarak “Şimdiki sevgililere altın, gümüş gerekir, âşığın 

hatırı değil, onlara dünyalık mal gerekir” der.  

 “Sîm ü zer ister Revânî şimdiki mahbûblar 

Hâtır-ı ‘âşık gerekmez anlara dünyâ gerek” 

Gazel 5 

(G. 210) 
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 “Şol güzelcik ne âfet olsa gerek” mısraıyla başlayan gazel, şairin hayat 

felsefesini yansıtmaktan ziyade, durum tespitleri yaptığı bir gazel olduğundan, 

çalışmamız kapsamına almayıp açıklama gereği görmedik.  

 Revânî Hakkında Sonuç: 

 Çalışmamız kapsamında İçün ve Neden redifli gazellerini dâhil 

edemediğimizden yalnızca Gerek redifli beş gazelini incelediğimiz Revânî’nin 

gazellerinde klasik mahbup, âşık ilişkisini yansıttığını ancak bunu çağdaşları veya 

ardılları gibi süslü bir şekilde değil, sade, anlaşılır bir dille yaptığını söyleyebiliriz. 

Şiirlerinde sevgili, ona duyulan istek ve onun etrafında gelişen meseleleri işlemiş, 

biyografisinde belirttiğimiz doğrultuda şiirler vermiştir.  

2.2. Şem‘î (Prizrenli) (ö. 1529-30)15 

Kaynaklarda aynı mahlası kullanan birçok şairle karıştırılır ama en çok 

karıştırıldığı kişi Mesnevî şârihi olan Şem‘î Mustafa Efendi (ö. 1602’den sonra)’dir. 

Çalışmamıza konu olan Şem‘î Prizren’de doğmuştur. Düzensiz ama iyi bir öğrenim 

gördüğü bilinir. Şairlikten başka bir işle uğraşmamıştır. Zanaat sahibi olduğu da 

bilinmemektedir. Pîrî Mehmed Paşa’dan aldığı desteklerle (in‘am) hayatını 

sürdürdüğü bilinir.  

Şem‘î ömrünün sonlarına doğru Şeyh Vefâ Hankahı’nda tarikata mensup 

olarak halife Ali Dede’nin terbiyesine mazhar olmuş, uzun süre burada inzivada 

kalmış, çile çıkarmıştır. Daha sonra Edirne’deki Şeyh Muslihiddin dergâhına şeyh 

olarak atanmıştır. Şem‘î kimi kaynaklarda “Çelebi”, kimilerinde ise “Dede” diye 

nitelendirilir.  

Rind ve kalender-meşrep olduğu bilinir. Benzi soluk, ağlayıp inleyen, mum 

(şem) gibi yanıp yakılan, hastalıklı bir olduğu bilinir. Şiirlerinde mahlası üzerinden bu 

durumuna sıkça göndermelerde bulunur.  

Şiirlerinde Türkçeyi çok iyi kullanır.  

                                                           
15 Şem‘î’nin hayatı ile ilgili bilgiler Murat Ali Karavelioğlu’nun hazırladığı Şem‘î Dîvânı’ndan 

alınmıştır ve aynı yazarın TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Şem‘î maddesinden alınmıştır. Bkz: Murat 

Ali Karavelioğlu, Şem‘î Dîvânı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul, 2014; 

Murat Ali Karavelioğlu, Şem‘î, Prizrenli, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 38, 2010, s. 505-506. 
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Gazelleri16 

Şem‘î’nin 2’si Garaz17, 1’i İster redifiyle yazılmış toplam 3 gazeli çalışmamıza 

konu olmuştur. Ayrıca şairin genel tabloda belirlediğimiz redifler haricinde yazdığı 

“neylesün” redifli gazelini de değerlendirdik. Böylelikle şairin ele aldığımız, dünya 

görüşünü öğrenmeye çalıştığımız gazel sayısı 4 oldu.  

“Garaz” Redifli Gazelleri 

Gazel 1  

“Gülşen-i kûyun-durur Firdevs-i a‘lâdan garaz” mısraıyla başlayan yedi 

beyitlik gazelin maksadını en iyi ifade eden beyitler olması dolayısıyla 2, 3 ve 5. 

beyitlerini buraya alıp açıkladık. Bu gazelin na’at olması muhtemeldir.  

2) “Zerrece gelmez bana sensüz cihânun varlığı 

Gün yüzündür ey kamer-tal‘at bu dünyadan garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

“Sensiz bu cihanın varlığı [gözüme] zerrece [değerli] gelmez 

Aydınlık yüzündür ey ay yüzlü bu dünyadan maksat” 

Garaz kelimesinin bu beyitte murat edilen şeyi destekler manasında 

kullanıldığı görülür. Ay yüzlü sevgilinin olmadığı bir cihan, şairin gözüne zerre miktar 

değerli gelmez. “Ay yüzlü” diye kastettiği, gazel boyunca devam eden seslenişin kime 

olduğu sırrını korur. Ancak bilindiği üzere edebiyatımızda ay genellikle Hz. 

Muhammed’i işaret eder. Yine de bunun için kesin bir şey demek mümkün değildir.  

3) “Bunca feryâd u figân u bunca âh u nâleler 

Vasl-ı dilberdür cihânda bunca gavgâdan garaz 

Günümüz Türkçesi: 

“Bunca ağlama-inleme ve bunca âhlayıp vahlama 

                                                           
16 Şem‘î’nin çalışmamıza konu olan gazelleri Karavelioğlu’nun hazırladığı Şem’î Dîvânı’ndan 

alınmıştır 
17 Karavelioğlu’nun hazırladığı doktora tezinde bu kelime “Garaz”, Kültür Bakanlığı Yayınları’ndan 

çıkan dîvân neşrinde “Garez” olarak kullanılmıştır. Anlamı değişmediğinden Garaz kullanımını tercih 

ettik.  
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[O] Güzele kavuşmaktır [bu] cihanda bunca kavgadan maksat” 

Cihan var olduğu günden beri kavga yeridir. Hiçbir millet yoktur ki, henüz 

herhangi bir kavgaya, savaşa karışmamış olsun. Şair cihandaki kavgaların ve kendi 

kavgalarındaki sebebin güzel yüzlü, ay yüzlü sevgiliye kavuşmak için olduğunu 

söyler. Ağlar, inler, ahlar, vahlar ve sonuçta cihandan yalnızca o sevgiliyi murad eder. 

Maksadı, isteği budur. Şem‘î’nin kaynaklardaki hâline uygun bir beyittir bu beyit. 

Ağlayan, inleyen, mum gibi eriyen bir kişiliği vardır onun.18 

5) Vird ü zikri zâhidün nâz u niyâzı ‘âşıkun 

Bir perînün vaslıdur bunca temennadan garaz 

Günümüz Türkçesi: 

“Zahidin dua ve zikri, âşığın naz ve niyazı 

Bir güzele kavuşmaktır bunca temennadan maksat” 

Temenna bir çeşit selamlamadır. Fakat aynı zamanda istek, dilek dile getirme 

hâlidir. Zahid dualarında ve zikirlerinde, âşık (rind) dualarında hep o peri suretli güzele 

kavuşmayı ister. Zahid-âşık-sevgili üçgenini tamamlayan bu beyit, yalnızca bir kişinin 

değil, herkesin ona kavuşma arzusu beslediğini, bu yolda çekilen çilelerin, edilen 

temennaların hep onun için olduğunu gösterir.  

Gazel 2 

“Dilberâ şîrîn lebünden tatlu cânumdur garaz” mısraıyla başlayan beş beyitlik 

gazelin, ancak 3 ve 4. beyitleri çalışmamıza konu olabilecek niteliktedir. 

3) “Her eliften sînede kaddün nihâlidür murâd 

Tâze tâze dâglardan gülsitânumdur garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

“Her eliften maksat sinede fidan gibi boyundur 

Taze taze yaralardan maksat [benim] gül bahçemdir” 

                                                           
18 Karavelioğlu, Şem‘î Dîvânı, s.17 
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Elif, alfabenin ilk harfidir. Ebcet hesabında 1 rakamına karşılık gelir. Diğer 

harflerden ayrı bir yeri vardır. Vahdet’i temsil eder.  

Şair, sevgiliyi “sînesinde” yaşatır. Sevgilinin boyu elif harfi gibi dümdüz, uzun, 

güzel ve bir fidan gibi taze tazedir. Sevgili bu hâliyle âşığın yüreğinde, sinesindedir. 

Aşkın sineye verdiği yaralar dağ’lardır. İkinci mısrada kullanılan “gülsitan” kullanımı, 

bu fidanların gülfidanları olduğunu gösterir. Bu gülfidanı ise âşığın sinesinde taşıdığı 

“dağ”lar, yaralar olmuştur. Gül ve yara arasındaki kırmızı renk benzerliği arasında bağ 

kuruluyor. Âşık yarasını içinde taşır. Âşık yarasına sevdalıdır. Elif harfinin karşıladığı 

manaya bakarak, bu gazelde de aşkın ilâhî mi, beşerî mi olduğu tereddüdüne düşeriz.  

4) “Vâ‘izün rûz-ı kıyâmetle cehennem didügi 

Fürkat-i dîdar-ıla sûz-ı nihânumdur garaz” 

“Vaizin kıyamet [ve] cehennem dediği şey 

Yüzünün güzelliğinden ayrı kalmam [onu] göremeyip yanıp yakılmamdır” 

Allah aşkıyla yanıp tutuşan, hayatı boyunca ona ve cemaline kavuşmak 

arzusuyla dolu olan kula, onu görememek, kıyamet ve cehennem kelimelerinden daha 

korkutucudur. Aynı zamanda, beyti beşerî manasında da düşünsek, âşık için sevdiğinin 

güzelliğinden ayrı kalmak, bu iki kelimeyi de değersizleştirebilir. Ancak şairin 

tasavvufî kişiliği, beyti böyle düşünmemize engel teşkil eder. Şeyhlik yapmış bir 

şairin, her ne kadar benzer beyitleri olsa da, kıyamet, cehennem gibi kelimeleri ölümlü 

bir güzel için değersizleştirmiş olabileceğini düşünmemekteyiz. Allah’ın yasak ettiği 

içkiyi öven şeyh-şeyhülislam şairlere rastlansa bile (oradaki içki-mey-sagar 

kelimelerini bilahare tartışacağız) Allah’ın hesap gününü değersiz göstermek, dinî 

hüviyeti olan bir şairin kolay kolay yapacağı bir şey değildir.  

Şem‘î’den asırlar evvel yaşamış Yunus Emre’nin “bana seni gerek seni” deyip, 

cennetin sunduklarını reddetmesi, kabul edilebilir bir durumdur. Ama cehennemi pek 

de çekinilecek bir şey göstermeyen bu beyti şairin, yukarıda zikrettiğimiz gibi beşerî 

bir aşk için sarf etmeyeceği kanaatindeyiz. 
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“İster” Redifli Gazeli 

Şairin dîvânındaki İster redifli yedi beyitlik gazelin, şairin “ister” kelimesini 

dünya görüşünü, maksadını, talebini belli etmesinde kullandığı iki beytini (4, 6) 

aşağıda inceledik.  

4) “Güzellik âsumânında melek-sîmâ güzeller çok 

Ayun on dördüne benzer gönül bir âfitâb ister” 

Günümüz Türkçesi: 

“Güzelliğin gökyüzünde melek yüzlü güzeller çok  

Ancak ayın on dördüne benzer bir güzel ister [bu] gönül” 

Gökyüzü sözcüğü, yıldızları akla getirmektedir. Şair, her bir yıldızı bir güzele 

benzetmekte, fakat onların en parlağı olan “Ay”ı arzulamaktadır. Yıldızlar Ay’ın 

gözyaşlarına da benzetilir ancak burada güzellere benzetilmiş. Ayın on dördü, ayın en 

parlak, en göz alıcı zamanıdır. Şair, parlak, göz alıcı sevgilinin hasretini çekmektedir.  

6) “Nice zühd ü nice takvâ ne dirsin bilmezem sûfî 

Bahâr eyyâmı gül vakti benüm gönlüm şarâb ister” 

Günümüz Türkçesi: 

“Zühd, takva diyerek ne demeye çalışırsın bilmem sufi 

Bahar zamanı, gül mevsimi benim gönlüm şarap ister” 

Bu beyitte şairin rind kişiliğini görürüz. İman etmenin, takva sahibi olmanın, 

sûfînin kendisine vermeye, aşılamaya çalıştığı şeylerin ne olduğunu bilmediğini 

söyler. Bahar (ilkbahar) zamanıdır ve şair şarap (aşk) peşindedir.  

“Neylesün” Redifli Gazeli  

Şairin, çalışmamızda genel olarak belirlediğimiz redifler dışında kalan, ancak 

hayat görüşünü anlatmakta kullandığını düşündüğümüz, Neylesün redifiyle yazmış 

olduğu yedi beyitlik bir gazeli mevcuttur. Neylesün kelimesi içinde bulundurduğu soru 

anlamı dolayısıyla bazı gazellerde şairin sorduğu soru karşılığında, kastettiği cevabı 

işaret ettiğinden önemli görev görür. Bu gazelin 7. Beytini şairin dünya görüşünü 
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(belki de karakterini) aydınlatacak nitelikte olduğundan aşağıda günümüz Türkçesiyle 

nesre çevirdik. Anlamı açık olduğundan, ayrıca açıklama gereği duymadık. 

7) “Dünyâye çünki her kişi ‘uryân gelür gider 

Ey hâce Şem‘î cübbe vü destârı n’eylesün” 

(Dünyaya herkes çıplak gelir, çıplak gider / Ey hoca Şem‘î cübbeyi sarığı 

neylesin)  

Şem‘î Hakkında Sonuç: 

Garaz, İster ve Neylesün redifli gazelleri üzerinden incelediğimiz Şem‘î’nin, 

şiirlerinde bir güzel hasreti çektiğini görürüz. Biyografilerdeki karakterine, şiir 

anlayışına ve yaşayışına uygun sözler söylemiştir. Şairin bu dünyadan 

muradı/garazı/isteği bir güzeldir. O güzelin aşkıyla sarhoş olmak ister. Onun yolunda 

çektikleri, onun yoluna feda edilmiştir şair tarafından. Ancak şiirindeki dil ve kelime 

dağarcığı sebebiyle okuyanı sık sık aşkın ilahî mi, beşerî mi olduğu tereddüdüne 

düşürür.  

Bu redifleri Şem‘î’nin de dünya görüşünü ve kişiliğini yansıtmada kullandığı 

kanaatine vardık.  

 2.3. Kemal Paşazâde (İbn-i Kemal) (ö. 1534)19 

 Tokatlıdır. Asıl adı Şemseddin Ahmed’dir. Baba tarafı askerlikle, anne tarafı 

ilimle adını duyurmuştur. Kemal Paşazâde ise iyi bir eğitim görmüştür. Dini bilgilerin 

her dalında gerekli yeterliliğe ulaştıktan sonra, Edirne’de Ali Bey Medresesi’ne 

muallim oldu. Yavuz döneminde, önce Edirne kadılığına, sonra Anadolu 

kazaskeriliğine getirilmiştir. Yavuz’un çok değer verdiği bir âlimdir. Mısır seferi 

sırasında atının ayağından sıçrayan çamurun Yavuz’un kaftanını kirletmesi üzerine 

Yavuz, “âlimin ayağından sıçrayan çamurun süs ve övünme vesilesi olacağını” 

söyleyerek, bu kaftanın öldükten sonra üzerine örtülmesini istemiştir.  

                                                           
19 Kemal Paşazâde’nin hayatı ve sanatı ile ilgili bilgiler Mustafa Demirel’in hazırladığı İbn-i Kemal 

Dîvânı’ndan ve Yekta Saraç’ın TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Kemal Paşazâde maddesinden 

alınmıştır. Bkz: Mustafa Demirel, İbn-i Kemâl-Dîvân, Yeni Zamanlar Dağıtım, İstanbul, 1996; Yekta 

Saraç ve diğerleri, “Kemâlpaşazâde (Edebî Yönü)”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 25, 2002, s. 244-

245. 
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 Kanuni döneminde Zenbilli Ali Efendi’nin ölümünü müteakiben onun yerine 

Şeyhülislam olmuştur. Bu görevi de sekiz sene yürütmüştür.  

 İlim sahibi olması, Şeyhülislam olması, ona her zaman ihtimam gösterilmesine 

sebep olmuştur. Çoğu risale olan eserlerinin sayısı üç yüzden fazladır. Arapça, Farsça 

ve Türkçe eserler vermiştir.  

 Eserlerinde didaktik dil kullanmıştır. Atasözlerine ve halk kullanışlarına çok 

önem vermiştir.  

 Gazelleri20 

 Kemal Paşazâde’nin çalışmamıza konu olan 7’si Gerek, 1’i ise İstemez 

redifiyle yazılmış 8 gazeli vardır.  

 “Gerek” Redifli Gazelleri 

 Kemal Paşazâde’nin Gerek redifli gazellerini incelediğimizde, 7 gazelinin çok 

az beytinin çalışmamıza konu olabileceğini gördük. Gazellerin her beytinde gerek 

redifinin şairin dünya görüşünü belirtmekte kullanılmadığını, başka manalarda 

kullanıldığını veya önceki beyitteki manayı devam ettirecek, destekleyecek anlamda 

kullanıldığını tespit ettik. Bu nedenle gazellerden yalnızca kullanabileceğimiz beyitleri 

buraya aldık.  

 Gazel 1 

 “Kalmazam cân nakdine bana leb-i cânan gerek” mısraıyla başlayan yedi 

beyitlik gazelin, çalışmamıza konu olabilecek olan birinci ve dördüncü beyitlerini 

aşağıya alıp inceledik.  

1)“Kalmazam cân nakdine bana leb-i cânân gerek 

Ben cihânı n’eylerem evvel kişiye can gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

                                                           
20 Her ne kadar Mustafa Demirel’in hazırladığı İbn-i Kemal (İbni Kemal) Dîvânı çeşitli tenkitlerin odağı 

hâline gelmiş olsa da, tezimizde bu çalışmayı kullanmak zorunda kaldık. Gazellerin tamamı Mustafa 

Demirel’in çalışmasından alınmıştır. Ancak her adımda, hakkında yazılan tenkitlerle karşılaştırılmış ve 

metnin doğru hâli tespit edilmeye çalışılmıştır. Hakkında yazılan tenkitler için bkz: Yekta Saraç, “İbn 

Kemal Dîvânının Tenkitli Metninin Tenkidi”, İlmî Araştırmalar Dergisi, Sayı 3, İstanbul, 1996 s.191-

195; Fatih Köksal, “İbnî Kemal Dîvânı’nın Neşri Üzerine Tespitler”, Türklük Bilimi Araştırmaları 

Dergisi, Sayı 23, 2014, s.145-180. 
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“Can varlığımı istemem bana sevgilinin dudağı gerek 

Cihanı ne yapayım önce kişiye can gerek” 

“Can” kelimesinin uğradığı anlam değişimini beyitte görmek mümkündür. 

Kişinin yaşaması için gerekli olan candan (soluk, ruh, bedensel tüm işlevler) vazgeçen 

şair, can kelimesini farklı anlamlandırır ve can’ı sevgilinin dudaklar olarak görür. 

Kişiye her şeyden, “cihan”dan da önemli, can gereklidir. O can da sevgilinin 

dudaklarıdır. Dudak, fenafillahı temsil eder.  

 4) “‘Akl u sabr u cân u dil turmaz hayâlün olmasa 

 Leşkeri zabt itmege içinde bir sultan gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Akıl, sabır, can ve dil durmaz hayalin olmasa 

 Askeri zapt etmek için içinde bir sultan gerek” 

 Beytin anlamı açıktır. Nasıl ki bir orduyu sevk ve idare etmek, her birinin ayrı 

ayrı istekleri, düşünceleri olan askerleri bir arada ve nizami şekilde tutmak için o 

orduya bir sultan gerekliyse, şairin aklını, sabrını, canını ve dilini (gönlünü) zaptetmesi 

için, sevgilinin hayali ve çoğu zaman da sevgiliye kavuşacağı günün hayali gereklidir. 

O hayal ancak şairi sıkıntılara katlanmaya azmettirir, sıkıntıları azaltır ve canının, 

aklının kendisinden istediklerine ancak o hayal sayesinde sabredebilir.  

 Gazel 2 

 “Didi kim zülfüm yüzüme târ u mâr itsem gerek” mısraıyla başlayan “itsem 

gerek” redifli gazelin, üçüncü ve beşinci beyitlerini çalışmamızı daha iyi 

aydınlatacağını düşünerek aşağıya aldık ve inceledik.  

 3) “Gül gibi şevk-ı ruhunla germ olup iy gonca-leb 

 Baş açup sırr-ı nihânum âşikâr itsem gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Gül gibi yanağının isteğiyle tutuşup ey gonca dudaklı 

 Başımı açıp gizli sırrımı aşikâr etsem gerek” 
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 Bazı dualar, dua eden tarafından başı açık yapılır. Bu şekilde duanın daha 

çabuk kabul olacağına inanılır.21 Eski zamanları düşünmek gerekirse, başı açık 

olmanın terbiyesizlik alameti olduğu dönemde, sevgiliyi görüp, onun heyecanıyla 

başını açıp, isteğini dile getirmek, “germ olup” yani acele edip, şevke gelip sırrını 

söylemek, âşık tarafından sergilenmesi beklenen bir hâldir.  

 5) “İhtihârı22 ‘arifün bir hırkadur bir kûşedür 

 Ben de zülfün gibi anı ihtiyar itsem gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ârif olanın isteği (tercihi) bir hırka ile bir köşedir 

 Ben de zülfün gibi onu ihtiyar itsem gerek” 

 Arif gizli olanları fehmetmiş kişidir. Bir hırkaya bürünüp, bir köşede oturmayı 

tercih eder. Bu dünyanın gelip geçici olduğunu, malın, canın hiçbir değerinin 

olmadığını bilir. Bu nedenle bir hırkadan başka bu dünyadan bir alacağı, isteği yoktur.  

 Şair, arifler gibi olmak isteğini söyler. Sevgilinin zülfüdür tek istediği.  

 Gazel 3 

 “Yarsuz iş mi biter iş bitürür yâr gerek” mısraıyla başlayan gazelin birinci ve 

dördüncü beytini aşağıda inceledik.  

1)“Yarsuz iş mi biter iş bitürür yâr gerek 

Kişiye yâr gerek yâra da gamhâr gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Yarsız iş mi biter, iş bitirir yar gerek 

Kişiye yar yâra da üzüntü gerek” 

İnsan, hayattaki her şeyde kendisini motive edecek bir şey arar. İşlerini, üzerine 

düşen vazifeleri de bu motivasyon kaynağı aracılığıyla isteyerek yapar. Beyit bize 

bunu anlatıyor. Yâr, sevgili için bir motivasyon kaynağıdır. Onsuz işler bitmez, âşığın 

                                                           
21 Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Dîvân Şiiri Sözlüğü, Berikan Yayınları, Ankara, 2013 s. 84. 
22 Demirel’in hazırladığı dîvân neşrinde bu kelime tamlama şeklinde (ihtiyâr-ı ‘ârifün) geçmesine 

rağmen, Fatih Köksal’ın yazdığı tenkit yazısında bu kelimenin açıklamasını yaptığımız şekliyle olduğu 

tespit edilmiştir. Bkz: Fatih Köksal, A.g.m. 
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içinden gayret etmek gelmez. Ancak yâr ile birlikte, yanında bir de sürekli onu 

düşündürecek dertler gereklidir. Bu da yârin çektirdiği acı, ızdıraptır. “Üzüntü gerek” 

sözünden kasıt yârin âşığa verdiği ızdıraptır. Âşık, bu ızdırap sayesinde işlerini 

kolaylaştırır, yaptığı şeylerden lezzet alır.  

4) “Gül görinmez arada toptolu gülzâr içi hâr 

‘Âlem agyâr-ıla toldı bize bir yâr gerek”23 

Günümüz Türkçesi: 

“Gül bahçesindeki dikenlerin çokluğundan güller görülmez (seçilmez) 

Âlem düşman ile doldu bize bir yar gerek” 

Âlem düşman (har-diken) doludur. Onlar o kadar çokturlar ki, içlerinden gülü 

seçmek, güzelliğine âşık olmak mümkün değildir. Dikenlerin çokluğundan, güller 

kaybolmuş, sevgili ancak o gül bahçesinde aranırsa bulunur bir hâle gelmiştir. Âşık, 

kendisine bu dikenler arasında dost olacak bir gül aramaktadır.  

Gazel 4 

 “Sâye-i servde câm u mey-i gül-fâm gerek” mısraıyla başlayan yedi beyitlik 

gazelin ikinci beyti bizi manası bakımından ilgilendirdiği için aşağıya alınıp 

incelenmiştir.  

2) “Pây-mâl itdi gam-ı dehr bizi iy sâkî 

 Dest-gîr olmaga demdür bir ayak câm gerek” 

 Günümüz Türkçesi:  

 “Dünyanın derdi/tasası bizi ayağa düşürdü ey sâki 

 [Bize] yardım etme zamanıdır bir kadeh gerek” 

 Kemal Paşazâde’nin şimdiye kadar incelediğimiz beyitlerinde olduğu gibi bu 

beyit de sade bir söyleyişle meydana gelmiştir. Dünyanın tasası, âşığı perişan eder, 

hakir hâlde bırakır. Bunu onarmak, o anda sâkinin elindedir. Sâki bir kadehle âşığın 

                                                           
23 Demirel’in hazırladığı dîvân neşrinde beytin asılı şu şekildedir: “Gel gör arada toptolu gül-zâr içi hâr 

/ ‘Âlem agyar-ıla toldı bize bir bâr gerek”. Biz bu beyti, çalışmamızda Fatih Köksal’ın tenkit yazısında 

düzeltmiş olduğu şekliyle kullandık. Bkz: Fatih Köksal, A.g.m. 
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derdini tasasını dindirmeye gayret eder. Sâkinin sunacağı kadehte, elbette aşk şarabı 

vardır. Aşktan alacağı karşılık, âşığa hor görülmesini, ezilmişliğini unutturacaktır.   

 Gazel 5 

 “Olayın sana yâr n’olsa gerek” mısraıyla başlayan gazeli, çalışmamızın 

kapsamına alamadık. Beyitleri incelediğimizde şairin doğrudan hayat görüşünü 

yansıtabilecek yeterlilikte bir beytinin bu gazelde olmadığını gördük.  

 Gazel 6 

 “Yârün okına çünki cigerden siper gerek” mısraıyla başlayan gazelin, şairin 

şiirindeki aşk vurgusunu pekiştirmesi dolayısıyla ilk beytini burada incelemeyi uygun 

bulduk. Diğer beyitler ilk beyitteki manayı destekler nitelikte olduğundan hepsini 

incelemeye gerek görmedik.  

1) “Yârün okına çünki cigerden siper gerek 

Meydân-ı ‘ışka girmeğe evvel yürek gerek” 

Günümüz Türkçesi:  

“Yârin okuna ciğerimi siper etsem gerek 

Aşk meydanına girmek için önce yürek gerek” 

Âşık, sevgilinin bakışındaki oklarla (kirpik) sürekli yara alır. Bu oklara ciğerini 

siper eder. İkinci mısraı iki türlü yorumlamak mümkündür: a) Mecazî manadan ayrı 

düşündüğümüzde ciğer gibi hayatî bir organını oklara siper eden âşığa, aşka ulaşması 

için yalnızca yürek gereklidir. b) Aşk meydanına girmek için yiğit, cesur kimse 

olunmalıdır.  

Gazel 7 

“Dirler kişiye cân gerek andan cihân gerek” mısraıyla başlayan gazelin ilk 

beytini, diğerlerine göre maksadını en iyi anlatan ve çalışmamıza gereken faydayı 

doğrudan sağlayan beyit olması dolayısıyla buraya alıp inceledik.  

1) “Dirler kişiye cân gerek andan cihân gerek 

Cânân ki olmaya ne cihân u ne cân gerek” 

Günümüz Türkçesi:  

“Derler ki kişiye can gerek ondan [sonra] cihan gerek 

Sevgili olmayınca [ise] ne can, ne cihan gerek” 
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 Ele aldığımız Gerek redifli gazellerin ilkinde “Ben cihânı n’eylerem evvel 

kişiye can gerek” diyen Kemal Paşazâde, burada can kelimesini kendi manasıyla 

kullanmıştır. Sevgili olmadığı müddetçe, ne can gereklidir, ne de cihan. Yaşamak bile 

gereksiz, boş bir uğraştır. 

 “İstemez” Redifli Gazeli  

 Şairin ele aldığımız bir başka gazeli, “istemez” redifiyle yazdığı gazelidir. 

Aşağıda ele alacağımız beyitte şairin “istemez” kelimesini kullanarak, içinde 

bulunduğu hâli ve bu halden memnuniyetini dile getirdiğini göreceğiz. Yedi beyitlik 

bu gazelin şairin hayat felsefesini doğrudan yansıttığını düşündüğümüz ilk beytini 

buraya almayı ve incelemeyi uygun bulduk.  

1)“Dil sana meyl itdi cânum özge cânân istemez 

 Derd-i ‘ışkun cânuma hoş geldi dermân istemez” 

 Günümüz Türkçesi: 

 Gönül sana meyletti canım başka canan istemez 

 Aşkının derdi canıma hoş geldi derman istemez 

 Âşık meylettiği güzelden başka sevgili istemez. Aşkının derdinden zevk duyan, 

hatta daha fazlasını isteyen âşık24 bu derdine çare istemez.  

Kemal Paşazâde Hakkında Sonuç: 

 Kemal Paşazâde, Şeyhülislam bir şairdir. Âlim bir kişiliktir. Yaptığı işler, 

bulunduğu görevler ve verdiği eserler düşünüldüğünde, şairliği onun belki de hep en 

son sırada anılmıştır.  

 İncelediğimiz şiirlerinden hareketle düşünürsek, şiirinin genelinde açık, 

anlaşılır dili benimsediğini, okuyanı lügatlere çok fazla yönlendirmediğini 

söylememiz gerekir.  

 İncelediğimiz şiirleri âşık-mahbup-sâki etrafındadır. Tezimizin Genel 

Değerlendirme kısmında dînî-tasavvufî geçmişi olan şairlerdeki içki kavramı 

konusunda malumat vereceğiz.  

                                                           
24 Beyitten “daha fazlasını istediği” manası çıkarılamasa da, genel manada dîvân şiirindeki âşık tipi 

düşünüldüğünde âşık sevgiliden gelen derdin hep daha fazlasını isteyegelmiştir.  
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 Gerek ve İstemez redifleriyle kurduğu şiirlerin, tam manasıyla her beytinin bir 

dünya görüşünü belirtmekten uzak olduğunu gördük. Gerek ve İstemez redifleri 

etrafında söyledikleri, kendi dünya görüşünü, felsefesini yansıtmaktan çok, dîvân 

edebiyatının yüzyıllarca süren “âşık tipi”ni anlatmaya yaradığı kanaatindeyiz. 

Tespitlerimiz, yalnızca belirtilen rediflerle yazılmış şiirleri içindir. Şiirinin genelini 

değerlendirmek ve şairliği hakkında bir sonuca varmak, ancak başka bir çalışmanın 

konusu olabilir.  

 2.4. Hayretî (Ö. 1534)25 

 Vardar Yenicesi’nde doğmuştur. Şeyh İbrâhim Gülşenî’ye intisap ettikten 

sonra, Rumeli abdallarına karışıp Bektaşî olmuştur.  

 Bir ara İstanbul’da bulunmuştur. Sadrazam İbrahim Paşa’ya sunduğu 

bahâriyye, Paşa’nın beğenisini kazanır. Ona büyük bir ihsanda bulunmak ister ama 

yazmış olduğu bir beyit26 Hayâlî Bey tarafından Paşa’ya iletilince, Paşa bundan 

vazgeçer. Ona küçük bir timar vermek ister fakat Hayretî bununla yetinmeyerek 

Vardar Yenicesi’ne döner. Yenice’deki beylerin desteği ile hayatını sürdürmüştür. 

  Caferî ve Alevî’dir. Dîvânında abdalların yaşayış ve düşünüşüyle ilgili önemli 

malzeme vardır.  

 Şiirindeki üslubu sade ve samimidir. Dervişâne, rindâne üslubunu ve kişiliğini 

şiirlerinde görmek mümkündür. Zevkperest bir şairdir. Hayatının sonuna doğru gözleri 

görmez olmuştur.  

Gazelleri27 

 Hayretî’nin çalışmamızın kapsamına giren gazel sayısı 5’dir. Bunlardan 3’ü 

Gerek (1’i Gerekdür), 2’si Yeter redifiyle yazılmıştır. Şairin aynı zamanda “İçün” 

redifiyle yazdığı bir gazeli olsa da, çalışmamızın kapsamına girecek nitelikte anlama 

sahip değildir. Bu nedenle bu gazeli değerlendirme dışı tuttuk.  

                                                           
25 Hayretî hakkındaki bilgiler Mehmed Çavuşoğlu ve Ali Tanyeri’nin hazırladığı Hayretî Dîvânı’ndan 

ve Mustafa Tatçı’nın TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Hayretî maddesinden alınmıştır. Bkz: Mehmed 

Çavuşoğlu, Ali Tanyeri,  Hayretî-Dîvân, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 

1981; Mustafa Tatçı, “Hayretî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 17, 1998, s. 61-62. 
26 Beyit şudur: “Ne Süleymâna esîrüz ne Selîmün kulıyuz  

Kimse bilmez bizi bir şâh-ı kerîmün kulıyız” 
27 Hayretî’nin çalışmamıza konu olan gazelleri Mehmed Çavuşoğlu ve Ali Tanyeri’nin hazırladığı 

Hayretî Dîvânı’ndan alınmıştır.  
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 “Gerek” Redifli Gazelleri 

 Gazel 1 

Gerek başlığı altında değerlendirdiğimiz gazellerin ilki “İçmek Gerekdür” 

redifiyle yazılmıştır. Anlam bakımından arada fark olmadığından dolayı bu başlık 

altında değerlendirildi.  

 İçmek Gerekdür redifli 5 beyitlik gazelin tamamı içki içmenin gerekliliğinden 

bahsetmektedir. Örnek teşkil etmesi bakımından bu gazelin ilk beytini buraya alıyoruz.

 1) “Bahâr irişdi câm içmek gerekdür 

 Şarâb-ı la‘l-fâm içmek gerekdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Bahar erişti şarap içmek gereklidir 

 Ateş renginde şarap içmek gereklidir” 

 Gazel boyunca şarap içmenin gerekliliği vurgulanmış, sabah akşam, devamlı 

içmek gerektiği, rezil rüsva olma pahasına bu yoldan dönmemek gerektiği 

anlatılmıştır.  

Gazel 2 

 Dîvândaki 205 numaralı gazelde gerek redifi, gazel boyunca çalışmamıza konu 

olabilecek şekilde kullanılmamıştır. Ancak Hayretî’nin güzellere yaklaşamamaktan 

doğan şikayetvari bir beytini aşağıya alıyoruz.  

 4) “Bu şimdiki güzeller ile hem-dem olmaga 

 Bir onmaduk hakikati yok mübtezel gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

“Bu şimdiki güzellerle samimi olmaya 

 Bir iflah olmaz hakikatsiz ve değersiz olmak gerekir” 

 Hayretî bu beyitte güzellerin değerli kimselerle değil, manasız işler peşinde 

koşan, hayatını amaçsız, dayanaksız yaşayan düşkün kimselerle samimi olduklarını 

vurgulamıştır. Onlarla samimi olmak için böyle olmak gerektiğini belirtmiştir.  
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 Gazelin diğer beyitlerinde gerek redifi anlam bakımından dünya görüşü belirtir 

nitelikte kullanılmamıştır.  

 Gazel 3 

 Dîvânda 225 numarada bulunan gerek redifli gazelin yalnızca bir beyti şairin 

nâ-murâd oluşunu vurgular. Diğer beyitler dünya görüşü bakımından çalışmamıza ışık 

tutmaz. Yedi beyitlik gazelin 6. Beytini aşağıda inceledik.  

 6) “Nâ-murâd olmadur murâdum çün 

 Dahi ‘âlemde bes bana ne gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Maksadım muradıma erememektir 

 Âlemde [bu] bana yeter bana başka ne gerek” 

 Şair dünyadan murad alamamıştır. Alamadığı muradının “muradsızlığı” ile 

yetinir. Dünyadan başka herhangi bir isteği, arzusu yoktur. Dünya görüşü bakımından, 

şairin rind meşrepliğini vurgular, bu beyit bu bakımdan önemlidir.  

 

“Yeter” Redifli Gazelleri  

 Gazel 1 

Yeter redifli, dîvânda 79 numaralı gazelin yalnızca ilk iki beyti çalışmamızın 

konusu dâhilindedir. Bu beyitleri aşağıda inceledik.  

1) “Dostum destünden olan let bana devlet yeter 

Darb-ı serdeste başumda efser-i ‘izzet yeter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Dostun elinden [yediğim] dayak bana devlet [olarak] yeter 

Değnek darbeleriyle başımda [açılan yaralar] yüce taç [olarak] yeter” 

Serdeste, genellikle Kalenderîlerin ellerinde taşıdıkları kalın, budakları bol 

çubuktur. Nefislerini terbiye ettiklerini gösterir. Bu çubukla dost tarafından dövülmüş 

olmak, nefsin dövülmesi, nefsin aşağılanmasıdır. Şair burada nefsiyle olan savaşa 
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işaret ediyor. İkinci mısrada ise başında açılan yaraların kendisinde bir saltanat tacı 

yerine geçeceğini söylüyor.  

2) “Bir levendem ben yaraşmaz bana dîbâ vü harîr 

Dem-be-dem kana boyanmak cismüme hil‘at yeter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Bir yiğit kimseyim [ben] yakışmaz bana değerli kumaşlar, elbiseler 

Daima kanla boyanmak bana değerli kıyafet olarak yeter” 

 Bu beyit, önceki beyitteki anlamı devam ettirmektedir. Vücudunun aldığı 

darbelerle kana boyanması, vücudunun her yanındaki kırmızılığı kıpkırmızı bir hil‘ate 

benzetiyor şair. Bilindiği üzere hil‘at, padişah veya vezirler tarafından bir kimseye 

mükâfat olarak verilen kaftan türünden giysidir. Aşığın yara bere alması, cisminin 

eziyet görmesi ona en büyük mükâfattır.  

 Hayretî’nin şiirinde Kalenderîliğin etkisi görülür. Yiğitliği, mertliği övdüğü, 

“taşkınlığı” yücelttiği beyitler dîvânında sıklıkla karşımıza çıkar.  

 Gazel 2 

 95 numaralı, 5 beyitlik gazelin yalnızca ilk iki beyti konumuz kapsamındadır. 

Bu beyitleri aşağıda inceledik. 

1) “‘Ayn-ı ‘inâyet ile bana bir nazar yeter 

Maksud olan vefâ ise uşbu kadar yeter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Lütuf gözüyle bana bir bakış yeter 

Maksat vefa ise işte bu kadar yeter” 

2) “Çok çok cefâlar eyledügün az vefâ mıdur  

Ger âdem isem ol bana ey verd-i ter yeter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Çokça cefalar ettin, [bu] az vefa mıdır 

Ey taze gül eğer [ben de] adamsam bana [bu] yeter” 

 Her iki beyit de sevgilinin kendisiyle nasıl olursa olsun alakadar olmasını bir 

lütuf, bir vefa örneği olarak görmenin dillendirilmesidir. Sevgilinin bir bakışı bile 
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âşığa hediye yerine geçer. Onun cefa etmek için dahi âşıkla uğraşması, bir vefâ 

örneğidir.  

 Hayretî Hakkında Sonuç: 

 Hayretî’nin karakteriyle ve dünya görüşüyle paralel olan “sade” dili, 

belirlediğimiz rediflerde de göze çarpmaktadır. Beyitler gayet anlaşılır ve gelenek 

devam ettiren türdendir. Hayatını göz önüne aldığımızda şiirdeki dilin Hayretî’yi 

yansıttığı muhakkaktır. Şiirindeki imajlar, “abdal” şairlerin, Hayretî gibi Alevî-Bektaşî 

gelenekten gelenlerin şiirlerinde sık kullandıkları imajlardır. Rindmeşreplik şiir 

dilinde hissedilir. Bu açıdan onun rindmeşrepliği dünya görüşü olarak benimsediğini 

ve şiirinde yansıttığını düşünebiliriz.  

2.5. İshak Çelebi (ö. 1537)28 

 Üsküp doğumludur. İyi bir tahsilden sonra Mevlânâ Kara Bâlî’nin yanında 

eğitimini tamamlayıp mülazım olmuştur. Edirne, Üsküp ve Bursa medreselerinde 

müderrislik yapmıştır. İki arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelip, imtihandan geçtikten 

sonra kadı olmuştur. Kadı olarak gittiği Şam’da kısa bir süre sonra ölmüştür.  

 Kendisinin ilminden, bilgisinden bahseden eserler, onun “bazı serbest 

davranışları”ndan da bahsederler. Kırk yaşına kadar hafif-meşrep hareketler 

sergilediği hayatından tövbe etmiştir.  

 Hoş tabiatlı, neşeli bir kişiliğe sahiptir. Şiirlerinin anlaşılması kolay, dili 

sadedir. Şiirinde sıklıkla deyimlerden ve atasözlerinden faydalanır.   

 Tarihçi de olan İshak Çelebi’nin ün kazanmasını sağlayan asıl eseri Yavuz’un 

fetihlerini kaleme aldığı mensur tarihi Selimnâmedir.  

 Gazelleri29 

 İshak Çelebi’nin çalışmamız kapsamındaki gazelleri toplam 9 tanedir. Gerek 

redifli gazelden 3 tane, Yigdür (Yigdür), Yeg (Yig), Neden, Ol, Eyle ve Yeter redifli 

                                                           
28 Şairin hayatı ve edebî kişiliğiyle ilgili bilgiler Ali Yıldırım’ın hazırladığı İshak Çelebi, Hayatı, 

Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Edisyon Kritiği adlı Yüksek Lisans Tezinden ve Hamdi Savaş’ın 

TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki İshak Çelebi, Kılıççızâde maddesinden alınmıştır. Bkz: Ali Yıldırım, 

İshak Çelebi, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Edisyon Kritiği (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 1991; Hamdi Savaş, “İshak Çelebi, 

Kılıççızâde”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 22, 2000, s. 528-529. 
29 Çalışmamıza konu olan gazellerin tamamı Ali Yıldırım’ın hazırladığı İshak Çelebi, Hayatı, Eserleri, 

Edebî Kişiliği ve Dîvânının Edisyon Kritiği adlı Yüksek Lisans Tezinden alınmıştır.  
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gazellerden birer tane vardır. Neden30, yeter ve eyle redifiyle yazılmış gazellerde bu 

beyitler başka anlamlarda kullanılıp, yeterli veri bulunamadığından bu gazelleri 

yalnızca adet olarak belirtmekle yetindik.  

 “Gerek” Redifli Gazelleri 

 Gazel 1 

 Gerek redifli gazellerin ilki (G.135) yalnızca ilk beytinde maksadımıza yönelik 

mana taşımaktadır. Bu beyti aşağıda inceledik.  

1) “Yolunda ölmeğe kişi gayet güzel gerek 

Kendünde cân yirine bedel bî-bedel gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Yolunda ölünecek kişinin gayet güzel [olması] gerek 

[Ondan sonra o güzel için] can bedelsiz verilmesi gerek” 

Âşık için her ne kadar sevilen kişi güzel olsa bile, yine de en güzeline tutulur 

âşıklar. Bu nedenledir ki âşık olunan, güneşe, aya benzetilir. En güzel surete sahip 

olana âşık olduktan sonra, o dakikadan sonra can, bedelsiz verilir.  

Gazel 2 

Bu gazel (G.137), “itmek gerek” redifiyle yazılmış olsa da, Gerek başlığı 

altında değerlendirdik. Söz konusu gazelin yalnızca ilk beyti doğrudan şairin 

maksadını anlatır niteliktedir. Bu beyti aşağıda inceledik.  

1) “Bagrumı hûn itdi gam terk-i diyâr itmek gerek 

Nâfe gibi bûy-ı ‘aşkı âşikâr itmek gerek” 

Günümüz Türkçesi 

“Gam, bağrımı yaraladı bu diyarı terk etmek gerek 

Misk kâsesi gibi aşk kokusunu âşikâr etmek gerek” 

Âşık, sevgilinin sebep olduğu kederle, Mecnun olup yerinde duramaz. Gurbete 

gider. Diyar diyar dolaşır. Âşk kokusunu âşikâr etmek, herkese sevgiliyi anlatmak 

demektir.  

Gazel 3 

                                                           
30 “Olmak Neden” redifiyle yazılan bu gazeli Neden redifli gazellere dâhil ettik.  
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Dîvânda 143 numarada bulunan beş beyitlik gazelin 1, 3, 4 ve 5. Beyitleri 

çalışmamız kapsamına dâhil olmuştur.  

Bu gazel, âşık insan tabiatını tarif etmektedir.  

1)“Zülfi zenciri esîri dil-i dîvâne gerek 

Eskidi kıssa-i Mecnûn yeni efsane gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Zülfünün zinciriyle esir olanın gönlü deli olsa gerek 

Mecnun’un hikâyesi eskidi, artık yeni efsane gerek” 

3) “‘ Âşıkun bâbı degül anma kurı mihrabı 

Meskeni rind olanun kûşe-i meyhâne gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Âşığın varacağı kapı kuru mihrap değildir anma onu 

Rind olanın meskeni meyhane köşesi [olsa] gerek” 

4) “Âşinâ olmaga cânânla fi’l-cümle kişi  

Cân degül iki cihândan bile bigâne gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Cananla tanış olmak isteyen her kişi 

Değil canından iki cihandan bile yabancı gerek” 

5) “Yanar od gibi ol İshâk yüri ‘aşkında  

Çün bilürsin ki bu yolda kişi pervâne gerek” 

“Ey İshak, yanan ateş gibi olup aşk yolunda yürü 

Çünkü bu yolda bilirsin ki kişi pervane gerek” 

Yukarıdaki gazelinde İshak Çelebi, âşığın içinde bulunacağı halleri anlatmıştır. 

Mecnun efsanesinin eskidiğini söyleyen Çelebi, üçüncü beyitte dîvân şiirinde içki 

kavramı üzerine çalışmamızın sonucunda değerlendireceğimiz konuya malzeme 

vermiştir. Bunu Genel Değerlendirme kısmında değerlendireceğiz. Sevgiliye yakın 
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olmak için iki cihandan bile vazgeçmiş olmak gerektiğini söyleyen Çelebi’nin bu 

gazelinin dîvân şiirinde örneği çoktur.  

“Yigdür” Redifli Gazeli 

 Dîvânda 74 numarada bulunan bu gazelin beyitlerini buraya aktarmaya lüzum 

görmedik. Bunun yerinde, maddeler hâlinde bu gazelin gerekli beyitlerinde şairin neyi 

tercih ettiğini bildireceğiz. Şairi anlamakta bu yolu kullanacağız.  

 İlk beyitte şair, yabancılardansa dostlarla sohbet etmeyi;  

 İkinci beyitte saltanattansa sıhhat sahibi olmayı tercih eder.  

 Dördüncü beyitte olgunluğa erişmek için gurbetin yeterli olduğunu; 

 Beşinci beyitte hacca gitmektense [sevgilinin] eşiğinde durmanın evlâ 

olduğunu; 

 Yedinci beyitte ise sevgilinin aylarca yüzünü görmeme tehlikesine karşın, ona 

hiç bağlanmamanın daha uygun olacağını belirtir.  

“Yig” Redifli Gazeli 

 Yig redifli gazelin yalnızca beşinci beyit olan son beyti çalışmamız 

kapsamındadır. Bu beyti aşağıda inceledik.  

 5) “Güzel sevmek tutalum ‘ayb imiş incinmesin İshâk 

 Ne denlüyse seven yigdür mukarrer sevmeyenden yig” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Güzel sevmek [dedikleri gibi] diyelim ki ayıp imiş gücenme İshak 

 Yine de muhakkak ki seven sevmeyenden evlâdır” 

 Günümüz Türkçesine çevrilince beytin manası açıktır. İshak Çelebi, 

kaynakların belirttiğine göre kadın düşkünlüğü de olan bir şairdir31. “Kadın 

düşkünlüğü” tabiri her ne kadar kulağa hoş gelmese de, devrine göre düşünüldüğünde 

bu “düşkünlük” şiirin beşerî aşk şiirlerinin temel malzemesidir. Çelebi, gazelin bu 

                                                           
31 Ali Yıldırım, A.g.e., s. VII 
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beytinde sevenin sevmeyenden her halükarda önde olduğunu, evlâ olduğunu 

belirterek, kendi hayat hikâyesine bir dayanak beyit oluşturmuştur diyebiliriz.  

“Ol” Redifli Gazeli 

 Şairin Ol redifiyle yazdığı gazelin altıncı beyti şairin tavsiye özelliği barındıran 

bir beytidir. Burada incelemeyi uygun bulduk.  

 6) “‘Aşkla her gîce bir mâh-ruhun şavkından 

 Subha dek dîde-i encüm gibi gel bîdar ol” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Aşkla her gece bir ay yüzlünün ışığından  

 Sabaha dek yıldız gözü gibi uyanık ol” 

 Âşığın sevgisinden geceleri uyuyamayacağı mâlumdur. Yıldızlar sabaha kadar 

nasıl yanarlar, “uyanık” kalırlarsa, şairin tavsiyesi de budur. Aşk ile sabaha dek 

uyumamak, sürekli sevgiliyi düşünmek düşüncesidir beyitteki. Burada şairin teheccüd 

namazlarına atıfta bulunduğunu, sabaha kadar aşk ile ibadet etmeyi tavsiye ettiğini 

düşünebiliriz.  

İshak Çelebi Hakkında Sonuç 

 Ele aldığımız şiirlerin ışığında İshak Çelebi’nin şiirlerinde beşerî yönü ağır 

basan aşkı işlemiş olduğunu söyleyebiliriz. İncelediğimiz gazel sayısının az olması 

sebebiyle, İshak Çelebi hakkında kesin bir kanıya varmak mümkün değildir. 

Şiirlerinde açık, anlaşılır bir dil kullanmış, sevmeyi, âşık olmayı tavsiye etmiştir. Bu 

yolda çekilen çilenin güzel olduğundan devrindeki diğer çoğu şairde de gördüğümüz 

üzere o da bahsetmiştir.  

 2.6. Usûlî (ö. 1538-39)32 

 Vardar Yenicesi’nde doğmuştur. İbrâhim Gülşenî’ye bağlanmak için Mısır’a 

gitmiş ve ona intisap etmiştir. Şeyh vefat edince 1534 yılında doğduğu yere tekrar 

gelmiştir. Gülşenîlik’in Rumeli’de yayılmasında önemli rol oynamıştır.  

                                                           
32 Usûlî’nin hayatı ile ilgili bilgiler, Mustafa İsen’in hazırladığı Usûlî Dîvânı’ndan ve Bayram Ali 

Kaya’nın TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Usûlî maddesinden alınmıştır. Bkz: Mustafa İsen, Usûlî 

Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990; Bayram Ali Kaya, “Usûlî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 

42, 2012, s. 212-213. 
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 Kaynaklar onun ârif, derviş, kalendermeşrep, kimseye boyun eğmeyen, 

kanaatkâr, pervasız ve coşkun olduğu konusunda birleşirler. “Boyun eğmemek” 

Vardar Yeniceli şairlerin neredeyse hepsinin ortak özelliğidir.33 Şiirinde yer yer 

Alevîlik etkisi görülse de bu, Âl-i abâ sevgisiyle açıklanır. Mutasavvıftır. Şöhretini 

gazellerine borçludur. Konuşma diline yakın bir manzume dili vardır. Şiirlerine hâkim 

olan düşünce, vahdet-i vücut düşüncesidir.  

 Gazelleri34 

 Usûlî’nin çalışmamıza konu olan gazelleri toplam 5 tanedir. Bunlardan 1’i 

Gerek, 1’i İçün, 1’i Yeter, 2’si de Eyle redifiyle yazılmıştır.  

 “Gerek” Redifli Gazeli 

 Gerek başlığı altında değerlendirdiğimiz bu gazel (69. Gazel), esasında “olmak 

gerek” redifiyle yazılmıştır. Anlam bakımından aralarında fark olmadığından, bu 

başlık altına almayı uygun bulduk.  

 Olmak Gerek redifli 10 beyitlik gazelin, şairin kendisinin (âşığın) nasıl olması 

gerektiğini anlattığı 6, 7 ve 9. beyitlerini aşağıda inceledik.  

 6) “Ey gönül sabr u karâr olur mu râh-ı aşkdan 

 Her nefesde âşıkın işi şitâb olmak gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey gönül, sabır ve sükûn olur mu aşk yolundan  

 Her nefeste aşığın işi acele olması gerek” 

 İnsan ömrü, özellikle aşk konusunda sabredecek kadar uzun değildir. Âşık, 

elini çabuk tutmalı, aşkı için işlere girişmeli, sevgilisine yönelmelidir.  

 7) “Aşkdan zevk eyleyip bir lezzet almak isteyen 

 Döne döne gam tenûrunda kebâb olmak gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

                                                           
33 Hiclal Demir, Şairler Menbaı Vardar Yenicesi ve Vardar Yeniceli Üç Şair: Hayretî - Usûlî – 

Hayâlî, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi – Yıl: 7, Sayı: 1, Haziran 2014 s. 58 
34 Şairin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Mustafa İsen’in hazırladığı Usûlî Dîvânı’ndan 

alınmıştır.  
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 “Aşktan zevk ve lezzet almak isteyen 

 Gam fırınında döne döne kebap olmalıdır” 

  Beyitte gam ateşiyle yanma konusu işlenmiştir. Aynı zamanda bilindiği gibi 

“tennure”, Mevlevî dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız kıyafetlerdir. Dervişler bu 

kıyafeti giyerek, “dönerek” semâ ederler. Onlar da Allah aşkına döne döne, yanarlar. 

İki kelime arasında fark olsa, her iki kelime de farklı şeyi kastetse bile, çağrışıma âşık 

bir kullanımdır bu. Beyitte bu iki mana da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gazeldeki 

aşkın beşerî aşk olmadığı muhakkaktır.  

 9) “Kadr ile başın göge ersin der isen gün gibi 

 Aşk ile yüzün ayaklarda türâb olmak gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Değerlenip başının gün gibi göğe ermeni istersen 

 Aşk ile yüzünün ayaklar [altında] toprak olması gerek” 

 Aşk, sadakat ve istektir. Âşık, her şeyden değerli olmak ister, başı güneş gibi 

en tepede olsun isterse, aşk yolunda ayaklar altındaki toprak gibi olmalıdır.  

 “İçün” Redifli Gazeli 

 İçün redifli gazelin tamamı şairin hayat görüşünü dile getirdiğinden, bütün 

beyitlerini buraya alıp inceledik.  

1) “Elâ ey nefs-i âteş hû ne yanarsın cihân içün 

Çün anın varı bir demdir ne yelersin bir an içün” 

Günümüz Türkçesi: 

“Dikkat et ey nefsin ateşi hey! Ne yanarsın cihan için 

Çünkü onun varlığı bir andır ne acele edersin bir an için” 

2) “Yedigin yarım itmektir taleb tennûrına düşüp  

Yüzün suyunu dökmüşsün be zâlim nîm-nân içün” 

Günümüz Türkçesi: 
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“Yediğin yarım ekmektir istek fırınından  

Sen ise yüzsuyu dökmüşsün35 hey zalim, yarım ekmek için” 

3) “Deme hışm eyleyip halka fülân kişi fülân etmiş 

Cehennem oduna yanam fülân ibni fülân içün” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kızgınlıkla halka filan kişi filan etmiş deme 

Cehennem ateşinde yanılır mı filan oğlu filan için” 

4) “Bilirsin şöhret âfetdir dil ü cânı hedef kılma 

Belâlar tîrine karşı bu bir nâm u bir nişân içün” 

Günümüz Türkçesi: 

“Şöhret afettir bilirsin, gönlünü ve canını 

[Bu] belanın oklarına hedef yapma nam ve makam için” 

5) “Usûlî dîni dünyaya sakın satma ki hîç âkil  

Verir mi râyegâh cânını genc-i şâyegân içün” 

Günümüz Türkçesi: 

“Usûlî, dinini dünyaya sakın satma ki akıllı olan 

[Hiç] verir mi bedelsiz canını, değersiz hazine için” 

 Günümüz Türkçesine çevirdikten sonra anlamı ortaya çıkan gazelde şair,  gazel 

boyunca nasihatler vermektedir. Gazelde kendisine hitap ettiği bu nasihatlere kendinin 

de uyduğu, biyografisinden anlaşılacağı üzere malumdur. İlk beyit nefse uymamayı, 

ikinci beyit azla yetinmeyi, üçüncü beyit dedikodudan, gıybetten uzak durmayı, 

dördüncü beyit şöhret ve makam-mevkiden uzak durmayı, son beyit ise dünya işleri 

için, dinini Hüsrev-i Perviz’in hazinesi (genc-i şâyegân36) gibi yok yere, bedelsiz 

vermemek gerektiğini tavsiye eder.  

 “Yeter” Redifli Gazeli 

 Beş beyitlik gazelin, yalnızca ilk beyti konumuz dâhilindedir. Bu beyti aşağıda 

inceledik.  

1) “Gamın ey cân dil-i gam-hâruma gam-hâr yeter 

Şeb-i mihnetde bana derd ü elem-i yâr yeter” 

                                                           
35 Yüzsuyu dökmek: Onurunu kıracak derecede yalvarmak. 
36 Bkz: Kubbealtı Lügati, “Genc” maddesi, http://www.lugatim.com/s/genc (11.09.2018) 

http://www.lugatim.com/s/genc
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Günümüz Türkçesi: 

“Ey cânım [sevgilim] derdin, dert çeken gönlüme dert [olarak] yeter 

Sıkıntılı gecelerde bana yârin dert ve kederi yeter” 

Sevgili, dert, sıkıntı verir ama âşık bundan her dâim mutludur. Ona uykusuz 

gecelerinde bu dert yoldaş olur, ona yaşama kuvveti verir. Âşık için dünyadaki tek 

eğlence ve tek yaşama gayesi, sevgilisi ve ondan gelen her şeydir.  

“Eyle” Redifli Gazelleri 

Divânda “aşk eyle” redifiyle yazılmış bir gazel de mevcuttur. (bkz: 116. Gazel) 

Ancak gazel, anlam bakımından çalışmamız kapsamına dâhil olabilecek beyit ihtiva 

etmemektedir. Bu nedenle bu gazeli, yalnızca varlığını belirtmekle yetindik.  

Konumuz kapsamındaki gazellere gelecek olursak: 

Gazel 1 

Yedi beyitlik gazelin 4. Beyti konumuz kapsamındadır. Bu beyti aşağıda 

inceledik.  

4) “Cihândan geçmek istersen hûriler kuçmak istersen 

Göklerde uçmak istersen evvel cânını cân eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Cihandan geçmek istersen huriler kucaklamak istersen 

Göklerde uçmak (cennet) istersen önce canını can eyle” 

Günümüz Türkçesine çevirmekle görüldüğü üzere beyitte fazla bir fayda 

sağlayamadık. Beyit, gayet anlaşılır gözükmesine rağmen, “canı can etmek” ne 

demektir? Burada bir düşünmek, şairin kastettiği manalar hakkında kafa yormak 

gereklidir. Öncelikle can kelimesi, bazı tarikatlarda tarikat kardeşi, derviş manasına 

gelmektedir. Özellikle Alevî-Bektâşî ve Mevlevîlerin bu manada kullandıkları kelime 

ile beyti düşünürsek, “canı can etmek” kavramının fâni olan insanın, bir tarikat yoluna 

girip hizmette bulunması kastedilmektedir. Ancak bu yolla ilk mısrada belirtilen 

“ödüller” kişiye verilir.  Yukarıdaki hayat hikâyesinde şairin şiirinde yer yer Alevîlik 

etkisi görüldüğünü belirtmiştik.  
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İkinci anlam daha basittir. İnsanın bir can sahibi olduğuna ve er geç ondan 

ayrılacağına işaret vardır. Canı can etmek, bunun bilincinde olmak, bu dünyada 

şimdilik var olunduğunun farkına varmaktır. İnsan için ahiret hayatı, ancak fâni 

dünyanın fâni olduğu bilinci gelirse ödüllüdür.  

Gazel 2 

Gazelin ilk beyti önemlidir. Diğer beyitler, ilk beyitteki isteğin çeşitli şekillerde 

devam ettirilmesidir. Bu nedenle 8 beyitlik gazelin ilk beytini aşağıda inceledik. 

1)“İlâhî âşıkı mülk-i cihana pâdişâ eyle 

Ki ya’ni ben gedâyı hâk-i râh-ı Mustafâ eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Allah’ım! Âşığı cihan mülküne padişah eyle 

Yani bu fakiri Mustafa’nın yolunun toprağı eyle” 

Şair, cihana padişah olmayı, Hz. Muhammed’in yolunda toprak olmak olarak 

görmektedir. Kendisi bir dilencidir, dilenen, dua eden, aciz bir kimsedir ancak Hz. 

Muhammed Mustafa’nın yolunda olmak, ona cihan padişahlığından daha evlâdır.  

Usûlî Hakkında Sonuç: 

Usûlî’nin ele aldığımız gazellerine baktığımızda, kendisinin tam manasıyla 

ilhâhî aşk şairi olduğunu söyleyebiliriz. Gazellerinin bazılarında dikkat edileceği üzere 

anlam tekrarı vardır. Örneğin Gerek redifli gazelin 9. beyti ile Eyle redifli ikinci 

gazelin ele aldığımız ilk beyti, aşağı yukarı aynı şeyi söylemektedir. Birinde 

Peygamber’in adı gizlenmiş, diğerinde söylenmiştir fakat anlam aynıdır.  

Şair, dünya hayatının fâniliğine ele aldığımız her gazelde muhakkak 

değinmiştir. Dünya hayatı geçicidir, asıl olan âhirettir.  

Şairin belirlediğimiz redifleri kendi yaşamına ışık tutacak şekilde kullanmış 

olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl yaşamışsa, şiirlerinde bu redifleri kullanarak, hayatında 

paralel şeyler amaçladığını dile getirdiğini söyleyebiliriz.  
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 2.7. Fuzûlî (ö. 1556)37 

 Hangi tarihte, nerede doğduğu konusunda kesin bilgiye sahip değiliz. Bağdat 

civarında doğduğu düşünülmekle birlikte, bu konuda kesinlik söz konusu değildir.  

 Başkasının sevmeyip, dolayısıyla kendisine mahlas olarak seçmeyeceğini 

düşünerek Fuzûlî mahlasını kullanan şair (asıl adı Mehmed), ilk tahsilini Hille müftüsü 

olan babasından almıştır. Şair, Arapça ve Farsçayı bu dillerde dîvân yazabilecek kadar 

iyi bilir. Daha sonraki eğitim serüvenini, Türkçe dîvânının mukaddimesinde 

kendisinin dediği üzere, aklî ve naklî ilimleri öğrenmekle sürdürmüştür.  

 Şairin hayatının, Kanûnî’nin Bağdat’ı fethine kadar nasıl olduğu muallaktadır. 

Bu vakadan sonra, Osmanlı devlet adamlarının himayesine girmeye çalıştığı bilinir. 

Kanûnî’nin Bağdat seferine katılan Hayâlî Bey ve Taşlıcalı Yahya ile tanışıp dost 

olduğu da bilinir.  

 Fuzûlî’nin itikadı da zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Araştırmacıların 

bazıları onun Sünnîliğinden şüphe etmezken, bazıları Şii itikatta olduğunu belirtir. Bu 

ayrım, şiirinin anlaşılmasında önemlidir. Ancak düşüncelerin yoğunlaştığı yön, onun 

Sünnî olduğu yönündedir.  

 Fuzûlî’nin görüşüne göre şiir insanı yücelten, ilâhî lütuftur. Onun gazellerinde 

sadelik, coşkunluk görürüz. Dünyanın fâniliğini, dünyevi zevklerin gelip geçiciliğini, 

edebiyatımızda onun kadar güzel çok az şair anlatabilmiştir.  

 Gazelleri38 

 Şairin çalışmamıza konu olan 1’i Garaz, 1’i İçündür, 1’i Yeg, 1’i İstemez, 1’i 

Yeter, 2’si Eyle redifiyle yazılmış toplam 7 gazeli mevcuttur. Yeg, Yeter ve Eyle 

redifli gazelleri konu bakımından çalışmamız dışındadır. Bunların yanında, Neylerem 

redifli bir gazelinin de şairin dünya görüşünü yansıttığını düşündüğümüz beyti tespit 

edilmiştir.  

  

                                                           
37 Şairin hayatıyla ilgili bilgi Abdulkadir Karahan’ın TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Fuzûlî 

maddesinden alınmıştır. Bkz: Abdulkadir Karahan, “Fuzûlî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 13, 1996, 

s. 240-246. 
38 Fuzûlî’nin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Ali Nihat Tarlan’ın Fuzûlî Dîvânı Şerhi adlı 

çalışmasından alınmıştır. Bkz: Ali Nihad Tarlan, Fuzûlî Dîvânı Şerhi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001 
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“Garaz” Redifli Gazeli 

 Garaz redifli gazelin 2. Beyti çalışmamız kapsamındadır. 

 2) “Zâhidâ terk etme şâhidler visâli râhatin 

 Ger azâbundan hemîn gılmân havrâdur garaz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey zahid, rahatını güzellere-güzelliklere kavuşmak için terk etme 

 Eğer bu çektiklerinden maksat huri ve gılmanlar ise” 

 Dünyadaki nimetler, ahirette rahat etmek için, karşılığında bir mükâfat 

amaçlamak için terk ediliyorsa, buna gerek yoktur. Kul, karşılığında hiçbir şey 

beklemeyerek Allah’ın haram saydığı şeylerden el çekmeli, bunlara meyletmemelidir.  

 “İçündür” Redifli Gazeli 

 İçündür redifiyle yazılmış gazelin 1. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 1) “Âh eyledügüm serv-i hırâmanun içündür 

 Kan ağladuğum gonca-i handânun içindür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ah eylememe sebep, salına salına yürüyen servi boyundur 

 Kan ağlamam gülen gonca gibi dudakların içindir” 

 Ali Nihat Tarlan, bu beytin tasavvufî açıdan açıklamasını özetle şu şekilde 

yapmıştır: Serv, vahdettir. Şair, vahdete erişmek için ah çeker. Dudak fenafillahtır. 

Ona erişmek için de kan ağlar.39 

 “İstemez” Redifli Gazel 

 Bu gazelin 3. beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 3) “Eylemez meyl-i behişt üftâde-i hâk-i derün 

 Sâkin-i künc-i gamun seyr-i gülistân eylemez” 

                                                           
39 Ali Nihad Tarlan, A.g.e. 
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 Günümüz Türkçesi: 

 “Senin kapının toprağına düşmüş kimse cennete meyletmez 

 Dert köşende oturan gül bahçesini seyretmek istemez” 

 Bu beyitte, şairin aşka ve sevgiliye verdiği önemi görüyoruz.  

“Neylerem” Redifli Gazeli 

 Bu gazelin 3. beyti şairin dünya malına-mülküne olan görüşünü gösterdiği için 

önemlidir.  

 3) “Yoh ‘aceb ger mâla rağbet mülke kılmam iltifat 

 Men ki ehl-i zevkem esbâb-ı melâli neylerem” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Eğer malda mülkte gözüm yoksa, bunlara meyletmiyorsam 

 Zevk ehliyim, sıkıntıya sebep olacak şeyleri istemem” 

 Zevkten kasıt aşktır. Dünya malı, mülkü de insana sıkıntıdan başka bir şey 

vermez. Şair, sıkıntı verecek bu şeylere sırf bu nedenden iltifat etmediğini söylüyor.  

 Fuzûlî Hakkında Sonuç 

 Klasik Türk Edebiyatının yetkinlik, özgünlük bakımından zirve çağı olarak 

görülen XVI. yüzyıl şairlerimizden Fuzûlî’yi tam anlamıyla anlamak, ele aldığımız bu 

sınırlı sayıdaki gazelle tam manasıyla mümkün değildir. Ancak unutulmamalı ki, eski 

edebiyatımızda şairler, poetikaları dışına pek çıkmamışlardır. O halde Fuzûlî hakkında 

bir sonuç kaleme alırken, onun bu az sayıdaki gazelinden/beytinden yola çıkarak da 

bir şeyler söyleyebileceğimizi düşünüyoruz.  

 Fuzûlî, âhiret için dünyadan mahrum kalmanın yersizliğini vurgular. Sevgili 

için dert çeker ve ona, sadece sevgili’ye olan aşk yeterlidir. Sevgili, Fuzûlî’nin şiirinde 

çoğu zaman doğrudan doğruya Allah’tır. Çok az da olsa, araştırmacıların beşerî bir aşk 

için yazıldığını düşündükleri gazelleri mevcuttur.40 

                                                           
40 Mehmet Kaplan, “Dîvân Şiirinde Kadın Aşkı Yok mudur?” Osmanlı Dîvân Şiiri Üzerine Metinler 

haz. Mehmet Kalpaklı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 263. 



42 
 

 Dünya ve içindekiler Fuzûlî’ye göre insana sıkıntıdan başka bir şey vermez. O, 

dünyada daima “en güzeli” hatırlatan güzellerin peşindedir.  

2.8. Hayâlî Bey (ö.1556-57) 41 

Hayâlî Bey Dîvânı’nı hazırlayan Ali Nihat Tarlan’a göre Hayâlî, 16. asrın 

Fuzûlî’den sonraki en büyük şairidir.42 Tarlan, Hayâlî’nin iyi bir medrese tahsili 

görmediğinin eserlerinden anlaşılabileceğini söyler. Bir dönem Kalenderî Şeyhi Baba 

Ali Mest-i Acemî’den etkilenip çevresine dâhil olur. Bu çevreyle birlikte birkaç defa 

İstanbul’a gelip gider. İstanbul’a bir gelişinde fark edilir ve onun Kalenderîlerle 

dolaşmasına razı gelinmeyerek İstanbul’da tutulur. İstanbul’da tasavvufi çevrelere 

dâhil olur. Tasavvufla ilgili bir hayli şey öğrenir. İstanbul’da şairlikte parladıktan sonra 

önce sadrazamın, sonra padişahın himayesine geçer. Hayâlî yazdıklarına karşılık 

padişahtan bolca ihsan görür. Tarlan, Hayâlî için “serazat, rind meşrep” ifadelerini 

kullanır. Şairin İstanbul’da ikbal basamaklarını hızlıca tırmanması başta Taşlıcalı 

Yahya olmak üzere bazı şairlerin kıskançlığını kazanmasına neden olmuştur.43 Ancak 

Hayâlî’nin talihi İbrahim Paşa’nın ölümünden sonra ters dönmüş ve İstanbul’dan 

uzaklaşmak durumunda kalmıştır. Cemal Kurnaz, onun kendini asıl gösterdiği 

şiirlerinin gazelleri olduğunu söyler.    

 Gazelleri44 

 Hayâlî Bey’in çalışmamıza konu olan gazelleri 15 tanedir. Bunlardan 1’i 

Garaz, 5’i Gerek, 2’si İstemez, 1’i Yeter, 5’i Eyle ve 1’i de Yeg redifiyle yazılmıştır. 

Yeg redifli gazeli çalışmamız kapsamı dışındadır. Şairin ayrıca İster Gönül ve İsterüz 

redifli gazellerinin de hayat felsefesi yansıttığını düşündüğümüz için kapsamımıza 

dahil ettik.  

“Garaz” Redifli Gazeli:  

 Garaz redifli gazel, beş beyitten oluşmaktadır. Beyitlerin her birinin kendi 

içinde farklı mânâlar barındırdığı düşünülse bile, gazele genel olarak bakıldığında 

                                                           
41 Hayâlî Bey’in hayatı ve sanatıyla ilgili bilgiler Ali Nihat Tarlan’ın hazırladığı Hayâlî Bey 

Dîvânı’ndan ve Cemal Kurnaz’ın yazdığı TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Hayâlî Bey maddesinden 

alınmıştır. Bkz: Ali Nihad Tarlan, Hayâlî Bey Dîvânı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yayınları, İstanbul, 1945; Cemal Kurnaz, “Hayâlî Bey”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 17, 1998, s 

5-7. 
42 Tarlan, A.g.e, s.VII 
43 Kurnaz, A.g.e. 
44 Çalışmamıza konu olan gazellerin tamamı Ali Nihat Tarlan’ın hazırladığı Hayali Bey Dîvânı’ndan 

alınmıştır.  
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birbirlerine bağlı oldukları ortaya çıkar. Aşağıda beş beyitlik gazelin, Hayâlî Bey’i 

anlamakta önemli rol oynayacağını düşünerek üç beytini aldık ve günümüz Türkçesine 

çevirip, çalışmamızı aydınlatacak şekilde açıkladık.   

 Beyit: 

1) “Derd ü gama merd olmadur aşk içre âlemden garaz 

 İnsan-ı kâmil gelmedür Havva vü Âdemden garaz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Dünyadan maksat dert ve gam karşısında mert olmaktır  

 Havva ve Âdemden gelmenin gayesi insan-ı kâmil olmaktır” 

 Beyitte Hayâlî Bey’in tasavvufa yatkınlığının izini görürüz. İnsan-ı Kâmil 

olmak, Hz. Muhammed ve onun bıraktığı iyi ahlaka, manevi mirasa sahip çıkmak 

demektir.45 Beyitteki mânâ dîvân edebiyatımızda hiç de yabancısı olmadığımız bir 

mânâdır. Gerek kendi yüzyılındaki, gerek önceki ve sonraki yüzyıllardaki şairler, aşkı 

dert ve gam ile birlikte anmışlardır. Gerek beşeri, gerek ilahi aşk, peşinden gam ve 

derdi getirir. Kimi zaman da derdi seven insan, âşık olur. Yani önce âşık, sonra dertli 

olmaz da, önce dertli sonra âşık olur. Hayali bey, bu beytinde görüldüğü üzere, Havva 

ve Âdem’den bahsederek, İnsan-ı Kâmil olmayı ilahi kudret yolunda, ona olan aşk 

karşılığında derdine ve gamına mertçe göğüs germeye bağlamaktadır.  

2) “Bülbül gibi zâr olmadur berg-i hazân-veş solmadur 

 Keyfiyet-i aşk olmadur şol sâgar-ı Cemden garaz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Bülbül gibi figan etmektir sonbahar yaprağı gibi solmaktır  

 Aşk keyfiyle dolu olmaktır şu Cem’in kadehinden maksat” 

 Bazı gazellerde “Sâgâr-ı Cem” bazılarında “Câm-ı Cem” olarak kullanılan 

kavram, Cem’in (Cemşîd’in) üzerinde yedi hat bulunan kadehini kastetmektedir. 

Cem’in Pişdâdiyan sülalesinin dördüncü hükümdarı olup, yedi yüz yıl yaşadığı İran 

                                                           
45 Ethem Cebecioğlu, “İnsan-ı Kâmil”, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 

http://tasavvufkitapligi.com/i/uploads/429779tasavvuf-terimleri-ve-deyimleri-sozlugu.pdf 

(19.05.2018) s.135. 

http://tasavvufkitapligi.com/i/uploads/429779tasavvuf-terimleri-ve-deyimleri-sozlugu.pdf
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mitolojisinde söylenir.46 Beyite konu olan kısım, şarabı Cem’in bulmuş olduğu 

düşüncesidir.  

 Aşk, bir sarhoşluk hâlidir. Hayâlî bey “şarap” kelimesini, “sarhoşluk” 

kelimesini kullanmaz da, beyitte “kadeh” kelimesini kullanıp, mitolojik bir gönderme 

yaparak, âşığın içinde bulunduğu “keyif” hâlini tasvir eder.  

 Beyit aynı zamanda âşığın sonbahar yaprağı gibi günden güne solan, bülbül 

gibi figan eden bir varlık olduğunu söyler. Önceki beyitte İnsan-ı Kâmil’in kim 

olduğunu açıklayan Hayâlî, bu beyitte İnsan-ı Kâmil’i bekleyen süreci açıklar. Aşk ve 

“yolda olmak”, solmak, figan etmektir fakat karşılığında Cem’in kadehinden şarap 

içmişçesine mest olma hediyesi vardır.  

 Şarap bu beyitte her ne kadar mecazi manada kullanılmış olsa da, şair Hayâlî 

Bey’in dîvânında şarabı ziyan edene bedduasının olduğu, şarap kelimesini mecazi mi, 

gerçek manada mı kullandığı sorularını akla getiren beyti de mevcuttur. İncelemeler 

sonucundaki genel değerlendirmede bu konuyu da ele alacağız, ancak şimdilik şairin 

adı geçen beytini buraya almayı faydalı buluyoruz:  

 “Mânend-i habâb ola ilâhî evi virân  

Sâgarda şu kim cür‘a koyup mey telef eyler”47 

(Kadehteki damla şarabı telef edenin evi, su üzerindeki hava kabarcığı gibi yok 

olsun, yıkılsın) 

 5) “Sorsan Hayâlîden haber derdünle çok demler sürer 

 Gözden döküb hûn-ı ciger bu demdür ol demden garaz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Hayâlî’den haber sorarsan, derdinle çok zaman geçirir 

 O zamandan maksat gözden kanlı yaş döküp [ağlamanın] zamanıdır” 

 Kul, Allah’ın kendisini “kulum” diye hatırlamasını bekler. Nitekim farklı 

şairlerimiz, Allah tarafından hatırlanmanın, anılmanın hayalini kurup, bunu 

                                                           
46 İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul, 2011 s.87. 
47 Şevkiye Kazan Nas, “Klasik Türk Şairinin Dilinden Beddualar”, Turkish Studies Cilt: 4, Sayı: 2, 

2009 s. 744-788; Bu gazel, Hayalî Bey Dîvânı s.187’de mevcuttur: Tarlan, 1945. 
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beyitlerinde anlatmışlardır. Beyitte Hayâlî, aşkıyla dert çektiğini, gazelin bütününde 

anlatılan İnsan-ı Kâmil’i bekleyen sürece yaraşır şekilde, kavuşma gününü bekleyen 

bir âşık olarak gözden kanlı yaşlar döktüğünü söyler.   

 Garaz redifli gazelinin, Hayâlî Bey’in Kalenderî geçmişini de karşılayacak 

izler barındırdığını düşünebilsek bile, bu gazel için elimizdeki veri (âşık olmak, çile 

çekmek)48 Hayâlî’nin bu doğrultuda gazel yazmış olduğunu düşünmek için yetersizdir. 

Mutasavvıf şairlerin şiirlerinden yabancısı olmadığımız üzere bu şiirde de “aşk-dert-

bekleyiş” kavramları vardır. Biyografi-eser bağlamında gazele baktığımızda, 

Hayâlî’nin yaşadığı hayatla ve görüşleriyle aynı doğrultuda bir gazel yazdığını 

söyleyebiliriz. Garaz redifi, şairin İnsan-ı Kâmil kavramından neyi kastettiğini apaçık 

söylemesi açısından, bu gazelde etkin rol oynamıştır.  

“Gerek” Redifli Gazelleri 

 Gazel 1 

Gerek redifli gazellerin ilki (Harf-ül-Kâf, 7. Gazel), şairin dünya görüşünü 

anlatır nitelikte olmadığından incelemeye tâbi tutulmadı.  

Gazel 2 

 Gerek redifli ikinci gazelin ilk beyti, gazelin tamamındaki görüşü ihtiva 

ettiğinden, yalnızca bu ilk beytin incelenmesi yeterli görüldü.  

1) “‘Âşık olana hûn-ı ciger mâhazar gerek 

 Bunun gibi ma‘îşete illâ ciger gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Âşık olanın ciğer kanı her daim hazır gerek 

 Böyle geçinmeye illa ki ciğer gerek” 

 Eskilere göre acı, ciğerde hissedilirdi. Aşk acısıyla parçalanan ciğer, her daim 

kanlıdır. Şair beyitte ve gazelin tamamında aşk acısından ötürü dert çekmeyi işlemiş, 

sonunda da bunu herkesin anlamayacağını, yalnızca şairin kendisi gibi dert çekenlerin 

anlayacağını belirtmiştir.  

                                                           
48 Ahmet Atilla Şentürk, “Manzum Metinler Işığında Bir Kalender Dervişinin Profili”, Turkish 

Studies, Cilt: 10, Sayı: 8, 2015 
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 Gazel 3 

 Gerek redifli gazellerin üçüncüsünde (Harf-ül-Kâf, 35. Gazel) gazel boyunca 

âşığa nasihat gerekmediği konusu işlenir.   

 Gazel 4 

 Beş beyitlik gazelin üçüncü beyti diğerlerine göre, anlam derinliği ve şairin 

maksadını ifade edişi bakımından öndedir. Bu nedenle bu beyti aşağıda inceledik.  

3)“Neyler hayatı ‘âşık olan derd-i yârsuz 

Evvel kişiye cân gerek andan cihân gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Âşık olan hayatı yârin derdi olmadan ne yapsın 

Önce kişiye cân ondan [sonra] cihan gerek” 

 Âşık için hayat, sevgili demektir. Sevgiliden gelecek dert ve keder olmadıktan 

sonra, âşığın yaşamasına da gerek yoktur.  

Gazel 5 

 Anlam bakımından bu gazelin de (Harf-ül-Kâf, 40. Gazel) aşk konusunu 

devam ettirdiği, aşk ve sevgili uğruna başa gelen çilelerin kabul görülmesi gerektiği 

işlenmiştir. Yukarıda örnek aldığımız beyitlerle aynı doğrultuda beyitler barındıran bu 

gazeli, ayrıca ele almaya gerek duymuyoruz.   

 “İstemez” Redifli Gazelleri 

 Gazel 1 

Harf-üz-za’ 1 numarada bulunan gazel, 10 beyit boyunca, kişinin nasıl olursa, 

sonucunun nasıl olacağını anlatmıştır. Örnek teşkil etmesi bakımından bu gazelin ilk 

beytini buraya alıyoruz.  

1) “Fakr ile fahr eyleyen dergâh-ı sultân istemez 

Dûd-u âhı sâyesinde tâk-ı eyvân istemez” 

Günümüz Türkçesi: 

“Yokluğuyla övünen sultan dergâhında [olmak] istemez 

Âhının dumanı sayesinde sarayları istemez” 
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Bu beyitte “fakirliğim övüncümdür” manasına gelen bir hadis kullanılmıştır.49 

Ayrıca bilindiği üzere fakr tabiri, tasavvufta her şeyin Allah’tan geldiğine, kulun aciz 

olduğuna inanmayı ifade eder. Kul, yokluk içindedir. Bununla övünürse, sultanların 

dergâhında bulunmayı dahi istemez. Saraylar, ona köhne binalar olarak gelir.  

Gazel 2 

İstemez redifli diğer gazel, 6 beyit boyunca sevgilinin âşığın her zaman kötü 

hâlini isteyeceğini vurgulamıştır. Dünya görüşünü belirten herhangi bir beyit 

saptanamadığından, incelemeye gerek görülmedi.  

“Eyle” Redifli Gazelleri 

Biri “aşk eyle” redifiyle yazılmış toplam 5 gazelin hiçbirinde şairin hayat 

görüşünü yansıttığını düşündüğümüz bir beyte rastlamadık. Bu gazellerin tamamı 

“birilerinden bir şey isteme”, “felekten yardım dileme” üzerine kuruludur. Bu istekler 

lirik ve melankolik isteklerdir. Çoğu dîvân şiirinin genelinde görebileceğimiz, hemen 

her şairimizin felekten, sevgiliden istekleridir. Şaire has bir istek göze çarpmamıştır.  

 Diğer Redifler 

 Şairin aynı zamanda, İster Gönül ve İsterüz redifiyle yazdığı gazelleri de tespit 

edilmiştir.  

 Kapsam dışında kalan rediflerden olduğundan dolayı, bu gazellerde şairin 

isteğinin ne olduğunu belirtmekle yetineceğiz.  

 “İster Gönül” redifli gazelinde şair, sevgiliye aşkla bağlanıp, onun yolunda 

ızdırap çekmek ister.  

 “İsterüz” redifli gazelin son beyti şairin dünya görüşünü aksettirir. Bu beyitte 

de şair, gerçek erler eşiğinde soyunup yalan dünya kıyafetinden kurtulmak istediğini 

söyler. Tasavvufi duygularla yazılmış bir şiirdir.  

 Hayâlî Hakkında Sonuç 

 Ali Nihat Tarlan’ın 16. Yüzyılda Fuzûlî’den sonraki en büyük şair olarak 

gördüğü Hayâli Bey, belirlediğimiz redifleri dünya görüşünü yansıtma açısından pek 

verimli kullanmamıştır. Bu, şiirinin güzelliğinden hiçbir şey eksiltmemektedir. Ancak 

                                                           
49 “El-fakru fahrî” 
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Hayâlî, redif kullanımında yukarıda görüldüğü üzere, çalışmamıza katkı sağlamak 

konusunda yetersiz kalmıştır.  

 2.9. Zâtî (ö. 1546)50 

 Balıkesirlidir. Balıkesir’de babasının da mesleği olan çizmecilikle uğraşmıştır. 

Manisa, Bursa ve Edirne’de bulunmuş, kırk yaşından sonra İstanbul’a yerleşmiştir.  

 II. Bayezid’e sunduğu kasidelerle padişahın dikkatini çekmeyi başarır. Ali 

Paşa, Müeyyedzâde ve Tâcîzâde’nin himâyesinde hayatını devam ettirir. Bu 

isimlerden Ali Paşa öldükten, diğer ikisi de azledildikten sonra himâyesiz kalan Zâtî, 

remilcilikle hayatını devam ettirir. II. Selim zamanında da kasideleri beğenilince 

kendisine Bursa ve Balıkesir’deki iki köyün geliri bağlanır. Ancak yine de esas 

refahını Kanûnî döneminde yaşar. Câize ve sâlyânelerle rahat bir hayata kavuşur.  

 Kaynaklar onun sanat kaygısı taşımadan şiirlerini yazdığını, birçok şiirinde 

tekrara düştüğünü söyler. Dükkânına gelen genç şairlerin şiirlerinin bazılarını 

kendisine mâl ettiği hakkında da söylentiler bulunsa da, dönemi içinde Zâtî’nin 

Bayezid Camii bahçesindeki dükkânı şairlerin buluşma noktasıdır.  

 Şairlikte daha fazla ün kazanamamış olması sağırlığına ve eğitimsizliğine 

bağlanır. Şiirlerinde sade bir dil kullanır, atasözleri ve deyimlere çokça yer verir.  

 Şiirlerindeki konu genellikle rindliktir.  

Gazelleri51 

 Şairin çalışmamıza konu olan 9’u Gerek, 8’i İçün, 3’ü İster, 1’i İstemez, 1’i 

Yeter ve 4’ü Eyle redifiyle yazılmış toplam 26 gazeli mevcuttur. Bunlardan Yeter 

redifiyle yazılmış 1 gazelini çalışmamızı anlam bakımından karşılamadığından dâhil 

edemedik. Diğer rediflerdeki gazellerden de dâhil edemediğimiz sayıları rediflerin 

kendi başlıklarında belirttik.  

                                                           
50 Şairin hayatıyla ilgili bilgiler Ali Nihad Tarlan’ın hazırladığı Zâtî Dîvânı I’den ve Vildan S. 

Coşkun’un TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Zâtî Maddesinden alınmıştır. Bkz: Ali Nihad Tarlan, Zâtî 

Dîvânı (Cilt I) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1968; Vildan S. Coşkun, 

“Zâtî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 44, 2013, s.150-151. 
51 Çalışmamıza konu olan gazellerin tamamı Ali Nihad Tarlan’ın hazırladığı Zâtî Dîvânı I-II’den ve 

Mehmet Çavuşoğlu-Ali Tanyeri’nin hazırladığı Zâtî Dîvânı III’ten alınmıştır. Bkz: Tarlan, Zâtî Dîvânı 

(Cilt I); Tarlan, Zâtî Dîvânı (Cilt II), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 

1970; Mehmet Çavuşoğlu, Ali Tanyeri, Zâtî Dîvânı (Cilt III) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yayınları, İstanbul, 1987. 
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 “Gerek” Redifli Gazelleri 

 Gerek redifli, dîvândaki 691, 723, 751, 761, 787, 788, 805 numaralarda 

bulunan gazeller, anlam bakımından dünya görüşü, hayat felsefesini açıkça 

sunmadıklarından dolayı çalışmamız kapsamına dâhil olamadılar. Bunlar dışındaki 

gazellerden tezimiz konusuna dâhil olabilecek beyitleri aşağıda inceledik.  

 Gazel 1  

 Dîvânda 694. Sırada bulunan gazelin yalnızca 3. Beyti çalışmamız 

kapsamındadır.  

 3) “Bülbüle verd-i tarî sûhte pervâneye şem‘ 

 Zâhide bâg-ı cinân ‘âşıka dîdâr gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Bülbüle tâze gül, bağrı yanık pervâneye mum 

 Zâhide cennet bahçesi âşıka sevgili gerek” 

 Beyti günümüz Türkçesine aktardıktan sonra mana kendiliğinden çıkmıştır. 

Beyitte bülbülün, pervanenin, zahidin ve âşığın istekleri sıralanmıştır. Şair Zâtî’nin 

kendisini âşık olarak konumlandırdığı şüphe götürmez bir gerçektir.  

Gazel 2 

 Bu gazelin (G. 807) 1. beyti çalışmamıza kapsamındadır. Bu beyti aşağıda 

inceledik.  

 1) “İtlerünle serverâ kapunda yâr olsam gerek 

 Kâm-rân-u-kâm-yâb-u-kâm-gâr olsam gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “İtlerinle ey yüce kişi, kapında yâr olsam gerek 

 Arzumu bulup, yaşayıp, onunla olsam gerek” 

 Dîvân şiirinde âşık, kendisini sevgilinin kapısındaki itlerle eşit, hatta bazen de 

onlardan aşağı görür. Beyitte bunun örneğini görüyoruz. Sevgilinin kapısında 

köpeklerle aynı seviyede olmayı şair, arzusuna, maksadına kavuşmak olarak görür. 



50 
 

Beyit doğrudan hayat görüşünü aksettiriyor olmasa da, şairin aşka verdiği önemi 

yansıtması da bir dünya görüşü sayılır.  

 “İçün” Redifli Gazelleri 

 Dîvânda bulunan 1045, 1068, 1145, 1195, 1196, 1203 numaralı gazeller 

çalışmamız kapsamı dışındadır. Kalan iki gazelden kapsam içindeki ilgili beyitleri 

inceledik.  

 Gazel 1 

 1086 numaralı gazelin yalnızca 1 ve 3. beyitleri çalışmamız kapsamındadır. Bu 

beyitleri aşağıda inceledik.  

  

1) “Cânumı itdüm revân bir kâmeti şimşâd içün 

 Çıksa serv üzre revân kumrı nola feryâd içün” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Canımı bir uzun boylu güzel için verdim 

  Ne olur kumru serviye çıksa feryat için” 

 3) “Ey ecel lutf eyle billâhi emân vir bir nefes  

 Derd ile ah idelüm bu ‘ömr-i bî-bünyâd içün” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey ecel, Allah için bir solukluk izin ver lütfet  

 Dert ile ah edelim bu binasız hayat için”  

 Gazelin bu iki beytinden anlaşılacağı üzere, ilk beyit aşkı yüceltmekte, aşk için 

âh etmeyi kaçınılmaz sonuç olarak görmekte, üçüncü beyit bu “ızdırabı” daha fazla 

yaşayabilmek için ecelden müsaade istemektedir. Tam da bir dîvân şairine yaraşır 

düşüncelerle dolu bu gazelin şairin hayat görüşünü aktardığını söyleyemesek de, aşka 

bakışını aktardığı muhakkaktır.  

 Gazel 2  

 Bu gazelin (G. 1090) yalnızca beşinci beyti çalışmamız kapsamındadır.  
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 5) “Adun bagışla cânı revân ideyin sana 

 Cânlar virür cihânda kişi yahşı nâm içün” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Adını bağışla canımı yoluna sereyim 

 Canlar verir kişi cihanda bir güzel ad için” 

 Bir güzel addan kasıt, sevgilinin adını öğrenmeye nail olabilmek de olabilir, 

kişinin yaşamını layıkıyla sonlandırıp, ardından güzel yâd edilecek bir isim bırakması 

da olabilir. İlk anlamı, yine şairin aşka bakışını vurgularken, ikinci anlamı şairin 

dünyadaki rütbelerden ziyade, hayırla yâd edilmeyi tercih ettiğini gösterir.  

“İster” Redifli Gazelleri 

 Dîvânda bulunan 447 ve 466. Gazeller çalışmamız kapsamı dışındadır. Bunun 

dışındaki gazeli inceledik.  

 465. sırada bulunan gazelin 3 ve 4. Beyitleri çalışmamız kapsamındadır. Bu 

beyitleri aşağıda inceledik.  

 3) “Beni men‘ eylemen devr-i ruhında câm-ı lâ‘linden  

 Bahâr eyyâmı gül vakti benüm gönlüm şarâb ister” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Beni yanağının zamanında dudağının şarabından mahrum etmeyin 

 Bahar mevsimi, gül vakti benim gönlüm şarap ister” 

 4) “Ben anun nabzını tutdum mizâcın anladum cânâ  

 Lebün dâr-üş-şifâsından gönül şâfî cevâb ister” 

 “Ben [o sevgilinin] kalp atışını dinledim mizacını anladım ey can! 

 Dudaklarının şifahanesinden gönlüm şifa ister” 

 Şarap kavramının iki beyitte de var olduğunu görüyoruz. Üçüncü beyitte 

doğrudan, dördüncü beyitte ise dolaylı olarak vardır. Sevgilinin dudaklarından şifa 

istenmesi, bir önceki beyitteki şarap isteğinin nereden gelmesini talep ettiğini gösterir.  
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 Bu iki beyit, şairin tabiatını ve şiirinde işlediği konuları ele alış tarzını 

göstermesi bakımından önemlidir.  

“İstemez” Redifli Gazeli 

 Dîvânda 567. Sırada bulunan istemez redifli gazelin 1 ve 5. Beytini önemli 

gördüğümüzden burada inceledik.  

 1) “Derd-i ‘ışka tuş olan ölürse dermân istemez 

 Ger ‘ilâc iden ana olursa Lokmân istemez” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Aşk derdine düşen ölse bile derman istemez 

 Eğer ilaç verecek Lokman bile olsa onu istemez” 

 Beyitte, aşk derdinin güzel bir dert olduğuna, bu derde düşenin hekimlerin piri 

kabul edilen Lokman’dan bile olsa ilaç istemeyeceğine değinilmiştir.  

 5) “Can virürken umarın telkini cânân eyleye  

 Dostlar gönli kimün son demde îmân istemez” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Can verirken isterim sevgilim başımda olsun, telkinde bulunsun 

 Dostlar, kimin gönlü son nefesinde iman istemez” 

 Can vermek üzere olan kişiye kelime-i şahadet getirtmek ve defnedildikten 

sonra mezarı başında dinî kâideleri tekrar edip dua etmeye telkin denir. Bu beyitte 

kelime, bu manasıyla kullanılmıştır. Şair son nefesinde bu telkinleri sevgiliden 

duymak istemekte ve ancak öyle imanlı öleceğine kanaat getirmektedir.  

 Beyitten aşka ve sevgiliye verilen önemin yanı sıra, “iman”ın da şair için 

önemini anlıyoruz.  

 “Eyle” Redifli Gazelleri 

 Şairin dîvânında 1376, 1395, 1396.  gazelleri çalışmamız kapsamına 

girmemektedir. Kalan iki gazelin ilgili beyitlerini aşağıda inceledik.  

 



53 
 

 Gazel 1 

 Dîvânda 1237. Sırada olan gazelin 1 ve 3. Beyitleri çalışmamız kapsamındadır.  

 1) “Gel ey genc isteyen künc-i kanâ‘at ihtiyâr eyle  

 Ferâgat gûşesinde fârig ol ilden firâr eyle” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey hazine isteyen, gel kanaat köşesini tercih et 

 El çek bir köşede dur, diğer insanlardan kaç” 

 Bu beyitteki il kelimesinden kastın insanlar olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan 

bakıldığında şairin uzlet fikrini işlediğini görmekteyiz. Bir köşeye çekilip insanlardan 

(ve onların kötülüklerinden) uzak kalmak, insan için en büyük hazinedir.  

 3) “Kimesne dimesün dirsen gözün üstinde kaşun var 

 Kalender ol ‘alâyıkdan kesil terk-i diyâr eyle” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Kimse gözünün üstünde kaşın var demesin istersen 

 Kalender ol, alakalarından kurtul, diyarı terk eyle” 

 Kalenderlik, dünyada ve dünya malında gözü olmamak, yaşayışına pek 

ehemmiyet vermemek demektir. Kalenderîlikle karıştırılmamalıdır. Temelde benzer 

yaşayış görülse de, şair burada Kalenderîliği kastetmemektedir.  

 Alâyık ise kişinin Allah’tan ayrı düşmesine neden olan meşguliyetlerdir. Bu iki 

kelimenin manası tam olarak anlaşıldıktan sonra beyitteki anlam da ortaya çıkar. Zâtî, 

bu beyitte halk içinde çeşitli meşguliyetlerle insan olmanın esas vazifelerini ihmâl 

etmemek, daha sade ve daha zinde yaşamak için ölümlü dünyanın debdebesine 

kapılmamak gerektiğini vurgulamaktadır.  

 Zâtî Hakkında Sonuç 

 Zâtî’nin kaynaklardaki şiir anlayışına ve ele aldığımız gazellerine 

baktığımızda, elimizdeki verilerin bu anlayışla birebir örtüştüğünü görürüz.  
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 Aşk, sevgili, şarap kavramlarındaki hem gelenekten gelen bir söyleyiş tarzının 

hem de kendinden menkul bir anlayışın olduğu muhakkaktır.  

 Dikkat çeken bir nokta ise, şairin aşk, sevgili, şarap kavramlarının yanısıra bir 

de “iman” kavramını işlemesidir. Osmanlı şairinin her ne kadar şaraptan, sarhoşluktan 

bahsetmiş olursa olsun, bir yanının da hep ilâhî aşka, Allah’a dönük olduğunu 

doğrulayan bu örnek, Zâtî’nin nasıl biri olduğunu ve dünya görüşünü anlamamızda 

önemli yere sahiptir.  

2.10. Zaîfî (ö. 1557)52  

Kratova’da doğmuştur. Beş yaşında başladığı tahsil hayatındaki ilk derslerini 

babasından almıştır. Kadı Bedreddin53 adlı bir hocadan Kelam, Nahiv ve Hikmet 

dersleri almış, daha sonra İstanbul’a gelmiştir.  

İstanbul’da Zenbilli Ali Cemâlî Efendi’nin talebesi olmuş (Sahn-ı Seman 

Medresesi) daha sonra mülazım olmuştur.  

İyi amel ve ilim sahibi olduğu Gelibolulu Âlî tarafından zikredilir.  

Zaifî’nin hayatı, ona bir Sergüzeştnâme yazdıracak kadar maceralıdır. Birçok 

medresede düşük ücretlerle müderrislik yapmış, hep daha üst rütbelere gelme talebinde 

bulunmuş ve Coşkun’un ifadesine göre ömrü mansıp beklemekle geçmiştir.  

Sergüzeşt’inde her türlü fakirliğe, sıkıntıya göğüs gerdiğini, ancak yine de 

kimsenin önünde eğilmediğini söyler. Güçlü, kuvvetlidir. Ancak bu mahlası neden 

seçtiği bilinmemektedir. “İnsan zayıf yaratılmıştır” ayetinden hareketle seçmiş 

olabileceğini Kınalızâde haber verir.  

Bir ara ticaretle de uğraşmak için girişimde bulunan şairin bundan da yüzü 

gülmez. Dîvân şairlerinin mansıp beklentisiyle hep daha aşağıda kaldıklarını, daha iyi 

düzeylere layık olduklarını söylemeleri alışılmış bir durumdur. Ancak Zaifî’de bu had 

safhadadır.   

                                                           
52 Zaîfî’nin hayatı hakkındaki bilgiler Kâmil Akarsu’nun hazırladığı Zaîfî Dîvânı – Metin, Tahlil ve 

Sistematik Endeks adlı doktora tezinden ve Vildan S. Coşkun’un TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Zaîfî 

maddesinden alınmıştır. Bkz: Kâmil Akarsu, Zaîfî Dîvânı – Metin, Tahlil ve Sistematik Endeks, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989; Vildan S. Coşkun, “Zâifî”, TDV İslam 

Ansiklopedisi, Cilt: 44, 2013, s.103-104. 
53 Kâmil Akarsu’nun doktora tezinde bu kişinin adının Kadı Burhaneddin olduğu yazılmıştır. Bunun 

sehven yazıldığını düşünüyoruz. Kadı Bedreddin ismi V.S. Coşkun’un makalesinden alınmıştır. Bkz: 

Coşkun, A.g.m.  
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Şairin Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye koluna mensup olduğu da 

bilinmektedir.  

Gazelleri54 

Zaifî’nin çalışmamıza konu olan toplam 4 gazeli vardır. Bunlardan 2’si Gerek, 

1’i İster, 1’i ise Yeter redifiyle yazılmıştır.  

“Gerek” Redifli Gazelleri 

Gerek redifli olduğunu söylediğimiz gazellerin ikisi de aslında redifleri bir 

kelime grubu olan gazellerdir.  

Biri “hoş görmek gerek” diğeri “itsem gerek” redifleriyle yazılmıştır. Ancak 

çalışmamız kapsamına giren “gerek” kelimesini içinde barındırdıklarından ve dünya 

görüşü yansıttıklarından dolayı bu gazelleri “Gerek Redifli Gazeller” başlığı altında 

değerlendirmeyi uygun bulduk.  

Gazel 1 

“‘Işk şâhen-şâhdur sultânı hôş görmek gerek” mısraıyla başlayan yedi beyitlik 

gazelin 4, 5 ve 6. beytini şairi en iyi yansıtan beyitler olması dolayısıyla aşağıda 

inceledik. Beyitlerin dili gayet anlaşılır olduğundan, beyit beyit açıklamak yerine, 

günümüz Türkçesine çevirdikten sonra genel olarak değerlendirdik. 

4) “Vasla şâd olma yerinme hicre düşmenden ne bâk 

Dostdan her ne ki geldi anı hoş görmek gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kavuşmaya sevinme, ayrılığa yerinme, düşmandan korkma 

Dosttan her ne gelse onu hoş görmek gerek” 

5) “‘Ömrüni nâ-hoş yire sarf itme kim ‘aklı olan 

Bu fenâ dârında her bir ânı hoş görmek gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

                                                           
54 Zaîfî’nin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Kâmil Akarsu’nun hazırladığı Zaîfî Dîvânı – 

Metin, Tahlil ve Sistematik Endeks adlı doktora tezinden alınmıştır.  
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“Ömrünü kötü şeylere sarf etme, akıllı ol  

Bu kötü zamanda her bir ânı hoş görmek gerek” 

6) “Vaslı hoşdur hicri hoşdur mihri hoşdur cevri hoş  

Ne iderse şîve-i cânânı hoş görmek gerek” 

Günümüz Türkçesi:  

“[O sevgilinin] Kavuşması hoştur, ayrılığı hoştur, güzelliği hoştur, çilesi hoştur 

Ne yaparsa işveli sevgili, hoş görmek gerek” 

Gazel boyunca, aslında “hoş görmek gerek” kelimeleri, şairin ne anlatmaya 

çalıştığını, hoşgörünün üstüne vurgu yapmaya çalıştığını açık ve net ortaya koyar. 

Dost’a kavuşmak da, ondan ayrılmak da, onun güzelliği de, onun çektirdiği çileler, 

insanı soktuğu sıkıntılar da hoş görülmesi gerekir. Çünkü âşığa düşen budur. Çünkü 

bu fenâ zamanda her şey zaten bir nebze kötüdür, bu zamanda da ne olursa olsun, 

sadece sevgili değil, kimden gelirse gelsin, geleni hoş görmek gerekir.  

Gazel 2 

“İtsem gerek” redifli gazelin, bize göre maksadını en iyi açıklayan beyitleri ilk 

ve son (1,7) beyitleridir. Bunları ele alıp inceleyeceğiz.  

1)“Bir gice pervâne-veş sırrum ‘ayân itsem gerek 

Şem‘-i ‘ışka dutuşub teslîm-i cân itsem gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Bir gece pervane gibi sırrımı aşikâr etsem gerek 

Aşk mumuna tutuşup canımı teslim etsem gerek” 

Pervane ve mum kelimelerinin bir arada bulunduğu beyitlere konu olan aşk, 

çoğunlukla ilahî aşktır. Pervane, ışık (eski zamanlarda mum) etrafında dönüp duran 

ufak kelebeklerdir. Mumdaki ışığa (nur) âşık olduğu söylenir. Bir zaman sonra, 

mumun etrafında döndüğü sırada kendini bırakır ve ateşe iyice yaklaşarak can verir. 

Şair de o pervane gibi aşkını aşikâr edip, sevgilinin nuruyla yanmayı 

dilemektedir.  
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7) “‘Âlem-i kudsı Za‘îfî seyr idüb simürg-veş  

 Kûh-ı ‘ışk içre mekânum lâ-mekân itsem gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kutsal âlemi Zaîfî Simurg gibi seyredip 

Aşk dağından mekânımı mekânsız etsem gerek” 

Simurg, Kaf Dağı’nda yaşadığına inanılan kuştur. Tasavvufta İnsan-ı Kamil’i 

temsil eder.55 Kutsal âlem, iyi ruhların toplandığı âlemdir. Sûfiler bu âleme Âlem-i 

Kuds derler.56 

Simurg, her şeyin üzerinde, dünyanın etrafını çevirmiş ve bilinmez bir yer olan 

Kaf Dağı’nda yaşamaktadır. Kaf Dağı aynı zamanda Mürşid’in vücudunu da temsil 

eder.57 

Bu izahatı verdikten sonra, beytin manası ortaya çıkar. Şair, “Aşk Dağı” olan 

Kaf Dağı mekânını, ruhlar âlemine göçerek terk etmek (bedenini terk etmek) ve iyi 

ruhların arasına karışıp, mekânsız olmayı dilemektedir.  

“İster” Redifli Gazeli 

Bu gazel, ilk bakışta bir ilan-ı aşkı dile getirir gibi durmakta. Bizi bu düşünceye 

sevk eden beyit (son beyit) de dâhil gazelin 1,2,5 ve 7. Beyitlerini buraya aktarıp 

açıkladık.  

1) “Yine gönlüm şarâb-ı nâb ister 

 Bâg-ı mahbubıla rebâb ister” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Gönlüm yine katıksız, saf şarab ister 

 Sevgilinin bağı ile rebab [dinlemek] ister” 

2)“Sahn-ı gül-zâr ü sâye-i eşcâr 

                                                           
55 Cebecioğlu, s. 241 
56 Süleyman Uludağ, “Kuddise Sırruh”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 26, 2002, s.314. 
57 Pala, s. 248 



58 
 

Sebze-zâr ü kenâr-ı âb ister” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gül bahçesinin ortasında ve ağaçların gölgesinde 

Yemyeşil çimenlik ve su kenarı ister” 

5) “Açıla diyüben bu gam kilidi 

Dil-i bî-çâre feth-i bâb ister 

Günümüz Türkçesi: 

“Açılsın isterim gam kilidi 

Çaresiz gönlüm o kapıyı açmak ister” 

7) “Bir söz umar Za‘îfî la‘lünden  

Sâ’ilündür buyur cevâb ister” 

Günümüz Türkçesi: 

“Zaîfî dudaklarından bir söz umut eder 

Dilencindir ‘buyur’ cevabını ister” 

Şairin yukarıda sunduğumuz beyitlerdeki hayali tam manasıyla “has bağçede 

ayş u tarâb”dır. Yani güzelliğiyle hem gözü, hem gönlü fetheden, yeşilliği bol, suyu 

bol bir bahçede, mahbup ile saf şarap içip çalgı (rebab) dinlemektir hayali. Bir rüya 

atmosferini manzum hâle dökmüş gibi görünen şair, bunlara kavuşmayı sevgilinin 

dudaklarından çıkan bir “olur” sözcüğüne bağlamış gibidir. Son beyitte hayalini sunan 

şair, şimdi sevgilinin dudaklarından cevap beklemekte, “o kapıyı fethetmeyi” 

dilemektedir.  

“Yeter” Redifli Gazeli 

“Yiter” redifli 7 beyitlik gazelin, 1, 2 ve 5. Beyitlerinin gazelin tamamını 

yansıtmakta yeterli olduğu görüldüğünden bu beyitler aşağıda açıklandı. 

1)“Sûfiyâ ehl-i safâya câm-ı mey efser yiter 

Şu‘lesi rengîn şarâbun câme-i ahmer yiter” 
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Günümüz Türkçesi: 

“Ey sofi, safa ehline şarap kadehi taç [olarak] yeter 

Şarabın ateş rengini verdiği kızıl elbise yeter” 

2)“Sen ‘asâ vü tâc ü hırkayla hayâl-i cennet it 

Her seher biz ‘âşıka âh ü gam-ı dil-ber yiter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Sen âsâ, taç ve hırkayla cennet hayal et 

Bizim gibi âşıklara sevgiliye her sabah ettiğimiz feryad-figan yeter” 

5) “Hil‘at-ı mihrünle ismün zikridür dervişe bes 

‘Âşıka bir lokma vü bir hırka iy server yiter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Dervişe yeten güzelliğinin cefasıyla giydiği kaftan ve isminin zikridir 

Ey yüce kişi, âşık olana bir lokma ve bir hırka yeter” 

Yukarıdaki beyitlerin günümüz Türkçeleri, anlamı açık etmektedir. Bu nedenle 

tekraren beyit beyit açıklamayı uygun görmedik. Şair rind tipi çizmiş, “bir lokma, bir 

hırka” felsefesine sahip olduğunu şiirinde göstermiştir.  

Zaîfî Hakkında Sonuç: 

Zaîfî’nin niçin istediği yerlere bir türlü gelemediği meçhuldür. Önemli 

kişilerden dersler almış, bilgili, görgülü bir şairdir ancak aldığı “30 akçelik” 

müderrislikler onu tatmin etmez. Daima daha iyisi için mansıp almayı bekler.  

Şiirinde tasavvufî kişiliğinin de izlerini gördüğümüz şair, bizim 

değerlendirmemize göre Türkçeyi gayet sade kullanmıştır. Bunun yanında anlamda 

kapalılığı da seçmemiştir. Dikkat edildiği üzere beyitlerini genellikle o gazelin en 

sonunda inceledik, ele aldığımız beyitlerdeki ilettiği mesajını toplu halde sunduk. 

Belirlediğimiz rediflerle yazdığı şiirlerinde tek tek ele almayı gerektirecek bir durum 

olmadığını gözlemledik. Açık, sade ve anlaşılır beyitlerdi bunlar.  
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Gerek, İster ve Yiter/Yeter redifleriyle yazdığı şiirlerinin şairin hayatı 

düşünüldüğünde, hayat felsefesini yansıttığı açıktır. Zaîfî, beklediği imkânlara hayatı 

boyunca kavuşamamış, doğal olarak “kıt kanaat” geçinmiştir. Bir ara eline bir miras 

geçmiş olsa bile58 bu parayı başarısız bir ticarî girişime yatırmıştır. Ele aldığımız 

gazellerinde de isteklerinin hep sevgiliden olduğunu, mal-mülk, taht-taç değil, 

yalnızca sevgiliye ulaşmak olduğunu görürüz. Hayattan beklentileri kendisini hiçbir 

zaman tatmin etmemiş şairin şiirlerinde maddi değerleri değil, manevî değerleri talep 

etmesi, hiç şüphesiz diğer şairlere göre daha manidardır.  

 2.11. Kara Fazlî (ö. 1564)59 

 Edebiyattaki asıl şöhretini Gül ü Bülbül mesnevîsine borçludur. İstanbulludur. 

Teninin esmerliğinden dolayı “Kara” lakabını aldığı bilinmektedir. Sarf ve nahiv 

üzerine eğitim görmüş, ömrünün sonuna kadar dil konusuna kafa yormuştur.  

 Kâtiplik hayatının başlamasında Zâtî’nin önemli rolü vardır. Onun Beyazıt 

Camii’ndeki fal dükkânına gidip gelen, Zâtî’ye şiirlerini okuyan Kara Fazlî, Zâtî 

sayesinde padişaha (Kanunî) bir kaside sunma imkânı bulmuştur. Padişah ise 

beğendiği kasidenin mükâfatı olarak onu ilk olarak Şehzade Mehmet’in dîvân kâtibi 

yapmıştır. Onun ölümü üzerine Şehzade Mustafa’ya dîvân kâtipliği yapan Fazlî, 

Şehzadenin öldürülmesinden sonra ona bir mersiye de yazmıştır. Mustafa’dan sonra 

Şehzade Selim’in de dîvân kâtipliğini yapan Fazlî, anlaşılacağı üzere ömrünün sonuna 

kadar hep iktidara yakın durmuş, hayatını böyle devam ettirmiştir.  

 Fazlî’nin aynı zamanda Üsküplü Riyâzî’nin etkisiyle tasavvufa meyledip 

Halvetiyye tarikatının Gülşeniyye koluna mensup olduğu da bilinmektedir.  

 Kara Fazlî, döneminin birçok şairi gibi Zâtî’nin etkisinde ve gölgesinde 

kalmıştır. Yukarıda belirttiğimiz üzere Zâtî’yi üstat bilip ona şiirlerini okuyan, yine 

onun aracılığıyla Kanunî’ye kaside sunma imkânı bulan Fazlî, Türkî-i Basit’ten de 

etkilenmiştir. Şiirinde konuşma diline yaklaşan Türkçeyi kullanmaya çalışır.  

                                                           
58 Akarsu, A.g.e, s. XXIII 
59 Kara Fazlî’nin hayatı ile ilgili bilgiler Mustafa Özkat’ın hazırladığı Yüsek Lisans Tezinden (Kara 

Fazlî’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı) ve Hasan Aksoy’un TDV İslam Ansiklopedisindeki 

“Kara Fazlî” makalesinden alınmıştır. Bkz: Mustafa Özkat, Kara Fazlî’nin Hayatı, Eserleri, Edebî 

Kişiliği ve Dîvânı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü, İstanbul, 2005; Hasan Aksoy, “Kara Fazlî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 24, 2001, s. 

360-361. 
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 Gazelleri60 

 Kara Fazlî’nin çalışmamız kapsamına giren bir tane gazeli vardır. Bu da 

Yeğdür redifiyle yazılmıştır.  

“Yeğdür” Redifli Gazeli 

 Yeğdür redifiyle yazılmış yedi beyitlik gazelin 2, 3, 4 ve 6. beyitleri 

çalışmamızı aydınlatmada yeterli olacaktır. Bu beyitleri aşağıda inceledik.  

 2) “Rakibün midhatından hoş gelür düşnâmı dil-dârun 

 Belâ nefrinden iy mâh-ı cihân-ârâ du‘â yeğdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Rakibin övmesindense sevgilinin sövmesi hoş gelir 

 Ey ay yüzlü cihan süsü, bela okumaktansa dua evlâdır” 

 Rakip, âşığı hiçbir zaman boşuna övmez. Mutlaka bir çıkarı vardır, ya da 

övgülerinin hepsi aslında bir alaydır. Âşık bunun farkında olduğundan, rakip 

tarafından yalan yere övülmektense, sevgiliden duyacağı gerçek sövgüyü bekler. Yine 

de sevgiliden bir ricası vardır âşığın: Bela okuma, dua et.  

 3) “Bana kuyun iti ağyârdan bin kerre â‘lâdur 

 Hezârân yâddan gurbetde bir hoş âşnâ yeğdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Bana senin mahallenin iti düşmandan bin kere iyidir 

 Binlerce yabancıdan gurbette bir iyi tanıdık evlâdır” 

 Gurbet insanda kimsesizlik duygusunu uyandırır. Tanış olmayan binlerce 

insandansa, tanıdık bir tek kişi daha kalabalık gelir insana. Sevgilinin mahallesinin 

köpeği, âşık için tanıdık bir dosttur. O bile düşmandan daha iyi, daha yakındır Âşığa. 

 4) “Cihânda var-iken derdün gerekmez bana dermânı  

 Tabîbüm derd-mende derdden zîrâ devâ yeğdür” 

                                                           
60 Kara Fazlî’nin çalışmamıza konu olan gazelleri Mustafa Özkat’ın hazırladığı Yüsek Lisans Tezinden 

(Kara Fazlî’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı) alınmıştır. 
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 Günümüz Türkçesi: 

 “[Senin] derdin cihandayken bana [bunun] dermanı gerekmez 

 Ey tabibim dertliye dert değil, deva evlâdır” 

 İlk mısra “bir derdim var, bin dermana değişmem” diyen halk türkülerinin bir 

benzeri niteliğindedir. Sevgilinin derdiyle dertlenmek, bunun devasını istememe, 

âşıklığın şanındandır. Ancak bu beyitte bir ikilik de vardır. İkinci mısra, bizim 

yorumumuza göre, sevgilinin derdiyle dolu âşığın, sevgiliden artık daha fazla dert 

istemediğini belirtir. Artık âşık dermanını, yani kavuşmayı ister.  

 6) “Sana bin ‘ayb ü bir tâ‘at bana bir fısk u yüz bin ‘özr 

 Ki zühd-i bî-riyâdan sûfi câm-ı bâ-safâ yeğdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Sen bin ayıp işler bir ibadet edersin, ben bir ayıp işler yüz bin özür dilerim 

 Çünkü iki yüzlü zühtten ise safa dolu kadeh evlâdır” 

 Rind-zahit çekişmesi de, âşık-rakip çekişmesi de vardır bu beyitte. Âşığın 

günahı “bir kadeh”tir. Bundan binlece kez özür de diler. Lakin züht öyle değildir. Her 

şey yapar, sonrasında tek bir ibadet eder, her şeyi affettirebileceğini düşünür.  

 Kara Fazlî Hakkında Sonuç: 

 Kara Fazlî Dîvânı Mustafa Özkat’ın çalışmasında dediğine göre mecmualardan 

toplanarak oluşturulmuş bir dîvândır.61 Tezimiz için de fazla verimli bir kaynak 

olamamıştır. Çünkü belirlediğimiz rediflerle yazdığı gazel sayısı sadece 1’dir. Bu 

şiirin de şairin dünya görüşünü yansıttığını söylememiz pek mümkün değildir. Bu 

redifi şairin dünya görüşünü, hayat felsefesini yansıtmakta kullandığını 

söyleyebilmemiz için, şairin en azından kendine ait bir tek şeye gönderme yapması, 

içinde bulunduğu cemiyetlere ve mesleğe uygun sözler sarf etmiş olmasını bekleriz. 

Oysa görüyoruz ki Kara Fazlî, bu gazeli ve bu redifi bir dîvân şiiri geleneği hâline 

gelen Rind, zahid, âşık, rakip, sevgili, ağyar, köpek gibi kavramları ele almak için 

söylemiştir.  

                                                           
61 Özkat, A.g.e., s.38 
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 “Dîvân şiirinin neden hep aynı şeyleri söylediği” konusuna tezimizin sonuç 

bölümünde yer vereceğiz, lakin görünen odur ki, şair bu şiiriyle ancak geleneği devam 

ettirmiştir.  

2.12. Muhibbî (ö. 1566)62 

 Muhibbî’den başka Muhib ve Meftûnî mahlaslarını da kullanan Osmanlı 

Padişahı I. Süleyman (Kanûnî), şiirden iyi anlayan, şairleri daima muhafaza edip 

onlarda ihsanda bulunan padişahlardan olarak da tarihe geçmiştir.  

 3000 civarında şiiri vardır. Bu bakımdan ortalama bir dîvân şairinden daha 

velut bir şairdir. İlk şiirleri mana ve estetik bakımdan zayıf olsa da, zamanla 

şiirlerindeki bu iki mesele de sağlamlaşmıştır. Şiirinde ince duygu ve düşünceler 

hâkimdir.  

 Tasavvufî görüşlere de şiirinde yer veren Muhibbî, öğüt veren didaktik şiirler 

de yazmıştır. Şiirinde aşkı ve sevgiliyi daima yüceltmiştir. Sevgiliyi iki manada da 

kullandığı (beşerî/ilahî) söylenebilir. Şiirlerinde sevgiliye daima boyun eğen, ondan 

ihsan bekleyen bir ruh hâli çizen Muhibbî, Osmanlı’nın en zirve dönemlerinde hem 

savaştan savaşa koşmuş, hem şairlik sahasını boş bırakmamıştır.  

 Gazelleri63 

 Şairin belirlediğimiz rediflerle yazdığı toplam gazel sayısı 92’dir. Bunlardan 

2’si Garaz, 2’si Ivaz, 31’i Gerek, 5’i İçün, 6’sı İster, 7’si Yig, 2’si Neden, 6’sı İstemez, 

10’u Yiter, 7’si Ol ve 14’ü Eyle/Eylegil redifiyle yazılmıştır.  

 Fakat gazel sayısının bu bolluğuna rağmen, şairin Garaz, Ivaz, Neden ve Yiter 

redifiyle yazdığı gazellerin hiçbiri konu bakımından çalışmamıza dâhil olabilecek 

nitelikte değildir. Diğer redifteki gazellerin ise çok az bir bölümü dâhil olabilmiştir. 

Muhibbî Hakkında Sonuç başlığında bu durumun nedenlerini sunduk.   

 “Gerek” Redifli Gazelleri 

                                                           
62 Şairin hayatıyla ilgili bilgi, Coşkun Ak’ın TDV İslam Ansiklopedisi’nde bulunan “Süleyman I (Edebî 

Yönü)” Maddesinden alınmıştır. Bkz: Coşkun Ak, “Süleyman I (Edebî Yönü)”, TDV İslam 

Ansiklopedisi, Cilt: 38, 2010, s. 74-75. 
63 Şairin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Kemal Yavuz ve Orhan Yavuz’un hazırladığı 

Muhibbî Dîvânı’ndan alınmıştır. Ayrıntılı künye kaynakçada mevcuttur. Bkz: Kemal Yavuz, Orhan 

Yavuz, Muhibbî Dîvânı I-II, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2016. 
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 İtsem Gerek, Olmak Gerek ve Görmek Gerek rediflerinin de dâhil edildiği, 

toplam sayısı 31’i bulan Gerek redifli gazellerin 7 tanesi çalışmamız kapsamına dâhil 

olabilmiştir. Aşağıda, yalnızca işlediğimiz gazellerin dîvândaki sırası verilmiş, 

diğerleri zikredilmemiştir.  

 a) “Gerek” Redifli Yakın Anlamdaki Beyitleri 

 Şairin Gerek redifiyle yazdığı, çalışmamız kapsamına giren gazellerden 4 

tanesinin ilk beyitlerinde benzer anlam bulunduğu için, bunların hepsini bir başlıkta 

inceledik.  

 G. 1684 / B. 1 

 1) “Virürem cân nakdini bana leb-i cânan gerek 

 Ne cihân olsun bana cânânesüz ne cân gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Sevgilinin dudağı için canımı veririm, bana o gerek 

 Ne cihanı isterim sevgilisiz, ne de kendi özbeöz canımı” 

 G. 1711 / B. 1 

 1) “Gönlümün dîvânesine bir saçı leylâ gerek 

 Başda sevdâ dilde âteş gözde her dem mâ gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Deli gönlüme kapkara saçlı bir güzel gerek 

 Başta sevda, gönülde ateş, gözde her zaman su gerek” 

 G. 1714 / B.1 

 1) “N’eylerem evvel bahârı bana yârumdur gerek 

 Kâmeti serv ü yüzi gül gül-‘izârumdur gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “İlkbaharı ne yapayım bana yârim gerek 

 Bana boyu servi, yüzü gül olan gül bahçemdir lazım olan” 
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 G. 1764 / B.1 

 1) “Âşık isen ger dilâ dimem sana cânun gerek 

 Cân u dil terkini ur ancak cânânun gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey gönül, eğer âşıksan sana canın gerek demem 

 Canını, gönlünü terk et sana sevgilin gerek” 

 Yukarıda günümüz Türkçesine çevirdiğimiz farklı gazellerden alınmış dört 

beyitte de Muhibbî’nin kişiye canından daha önce, bir sevgili gerektiğini vurgular. 

Dîvânının çalışmamız kapsamında kalan diğer şiirlerine de bakacak olursak, bu 

manayı daha birçok gazelinde bulabiliriz.  

 b) “Gerek” Redifli Diğer Gazelleri 

 G. 1806 

 İtsem Gerek redifli bu gazelin yalnızca birinci beyti çalışmamız 

kapsamındadır.  

 1) “Kalmadı sabrum bu gönlüm bî-karâr itsem gerek 

 Geh yanup geh aglayup terk-i diyâr itsem gerek” 

 “Sabrım kalmadı bu gönlümü kararsız (rahatsız) etsem gerek 

 Gah yanıp gah ağlayıp bu diyarı terk etsem gerek” 

 Leylâ vü Mecnûn anlatısından ve daha öncesinden tanıdık bir kavramdır bu. 

Kişi, aşkından yollara düşer, çölleri aşar, dağları, ovaları gezer. Ancak bu manadaki 

bir beyti bir padişahın söylemesi, Osmanlı Şiirinin ne denli mecazlar üzerine kurulu 

olduğunun iyi bir göstergesidir.  

 G. 1818 

 İtsem Gerek redifli bu gazelin 3. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 3) “Her kişi çün bir kemâl ile bulupdur iftihâr 

 Ben güzeller sevmek ile iftihâr itsem gerek” 
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 Günümüz Türkçesi: 

 “Herkes bir meziyetle övgü sebebi bulur 

 Ben de güzelleri sevmekle övünsem gerek” 

 Yakın Anlamdaki Beyitleri başlığında verdiğimiz düşünce ile neredeyse benzer 

bir düşüncedir bu. Âşık olmak, güzel sevmek onun için övünülecek bir şeydir.  

 G.1866 

 Bu gazelin 4. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 4) “‘Işkı yolında çünki dilâ sabra çâre yok 

 Sabr olmaz-ısa ‘âşıka dirler sefer gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey gönül, [o güzelin] aşına sabret dur, [buna] çare yok 

 Sabredemezsen aşığa sefer gerek derler” 

 G. 1806’daki benzer fikir burada da karşımıza çıkar. Âşık, aşkına çareyi 

bulunduğu diyarlardan uzaklaşarak arar.  

 “İçün” Redifli Gazelleri 

 İçün redifli gazellerden yalnızca iki gazel çalışmamıza konu olabilmiştir.  

 Gazel 1  

 Dîvânda 2747. Sırada bulunan bu gazelin 2. beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 2) “Kûyında olsam bir nefes yârun itine hem-nefes 

 Yiter bana bu mertebe ‘âlemde nâm u neng içün” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Mahallesinde yârin itiyle bir nefeslik bile birlikte nefes alsam  

 Bu mevki bana bu âlemde şan-şöhret olarak yeter” 

 Bu beyitte de Osmanlı Şiirinin mecâzî yönünün ne kadar ağır bastığını 

düşünüyoruz. Kendi yaşantısında “Muhteşem Süleyman” olarak tanınan Muhibbî’nin 

yârin itleriyle soluk alıp vermeyi bir mevki sayması, hiç şüphesiz mecazi bir meseledir. 
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Bunun yanında, Muhibbî’nin aşka olan bağlılığını yeterince gözler önüne sermektedir 

bu beyit.  

Gazel 2 

 Üç beyitlik bu gazel, tarihî bir meselenin çalışmamız kapsamındaki rediflerden 

biriyle aktarılması açısından mühimdir. Bu gazelin üç beytini de buraya aktarıyoruz. 

 1) “Ol lebi şîrînden ayru düşeli taglara dil 

 Bîsütûn tagına çıkdum dostlar feryâd içün 

 2) Feth idüp Tebrîz’i geçdük çünki Sultâniyye’den  

 Tâze düşdi bir heves feth itmege Bagdâd içün  

 3) Gayret-i İslâm içündür kıldugum ‘azm-i sefer 

 Hak bilür kim itmedüm ben anı mülk-i dâd içün” 

 Bu gazelin, yalnızca üçüncü beyti çalışmamız bakımından önem 

göstermektedir. Yalnızca bu beyti Günümüz Türkçesine çevirmeye çalışacağız. 

Önceki beyitler, tarihî bir vakayı aktardığından, çalışmamıza renk katması açısından 

alınmıştır.  

 3. Beytin Günümüz Türkçesi: 

 3) “İslam gayreti içindir savaş yoluna çıktığım 

Allah [gönlümü] bilir ki (bu savaşları) nâmımı duyurmak, ülkemi 

zenginleştirmek için yapmadım” 

Bu beyitte Muhibbî’nin gerçek hayat felsefesi göze çarpmaktadır. Her şey 

Allah’ın rızası ile ve yalnız onun izniyledir. Padişah olarak bile, kendi benliğini tatmin 

etmenin peşine düşmez, asla ve asla nam salmak için savaşmaz.  

“İster” Redifli Gazeli 

İster redifli sadece bir gazel çalışmamıza konu olabilmiştir. Bu gazelin (G. 600) 

ilk beyti, Gerek redifli benzer manadaki ilk beyitlerle anlam bakımından paralellik 

göstermektedir. Şairin bir meseleyi ısrarla ele alması, şüphesiz boşuna değildir. Bu 

düşünceyle bu beyti aşağıda inceledik.  
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1) “Delü gönlüm benüm gonca leb ister 

El urup ohşamaga gabgab ister” 

Günümüz Türkçesi: 

“Benim deli gönlüm gül goncası dudak ister 

El sürüp okşamak için gerdan ister” 

Şairin bu beyitte de bir “cânân” istediğini görüyoruz. Burada, Gerek redifli 

benzer anlamdaki beyitlerden farklı olarak, aşk iyiden iyiye cismânileşmiştir. 

Dokunma isteği hâsıl olmuş, bu aşkın beşerî olduğuna dair hiçbir şüphe kalmamıştır. 

Şairin dîvânındaki aşk kavramını ele alışını örneklendirmek açısından mühim bir 

beyittir.  

“Yig” Redifli Gazelleri 

Yig redifli gazellerden 4 tanesi çalışmamıza konu olmuştur.   

a) “Yig” Redifli Yakın Anlamdaki Beyitleri 

Şairin dîvânındaki yig redifli 3 gazelinin içinde benzer beyitler bulunmaktadır. 

Bu beyitlerde şair edebin her şeyden önce geldiğini vurgulamaktadır. Bu beyitleri tek 

bir başlık altında inceleyeceğiz.  

 G. 1753 / B 6 

 6) “Edeb çün tâc-ı devletdür Muhibbî götürür başa 

 Bulınmaz nesne ‘âlemde ola hergiz edebden yig” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Âlemde edepten daha evlâ bir şey bulunmaz 

 Çünkü edep devlet tacıdır Muhibbi, insanı başa getirir” 

 G. 1788 / B.4 

 4) “N’ola rengîn ise şi‘rüm selef şi‘rine dahl itme 

 Dimişler ‘âlem içinde bulınmaz hiç edebden yig” 

 Günümüz Türkçesi: 
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 “Şiirim renkli ise ne olur, benden öncekine laf atma 

 Âlemde edepten evlâ bir şey bulunmaz demişler” 

 G. 1860 / B. 6 

 6) “Ne haddündür gelüp hâl-i siyâhın miske benzetmek 

 Anı bilmez misin iy dil degül bir şey’ edebden yig” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Senin ne haddine [ey gönül] onun siyah benlerini miske benzetmek 

 Bilmez misin ki ey gönül hiçbir şey edepten evlâ değildir” 

 Şair G. 1753’te edepli olmayı, makam-mevki sahibi olmaya tercih etmiştir. G. 

1788’de ilk şiirlerini II. Bayezid’in etkisiyle yazdığı bilinen64 Muhibbî’nin bunu 

diyenlere bir sitemi göze çarpmakta, bize göre, bunun bir edepsizlik olduğuna da işaret 

etmektedir. G. 1860’da ise sevgilinin misk kokusu yayan benlerinin, misk elde edilen 

ceylanınkiyle kıyaslanmasının bile bir edepsizlik olduğunu vurgular. Şüphesiz 

sevgilinin benleri, gerçek misk kokusundan daha güzel kokmaktadır.  

b) “Yig” Redifli Diğer Gazeli 

Dîvânda 1741. Sırada bulunan bu gazelin ilk beyti çalışmamız kapsamındadır.  

1) “Gurur-ıla bakup dime ki yokdur kimse benden yig 

Bakarsan bu cihân halkı olupdur cümle senden yig” 

Günümüz Türkçesi: 

“Etrafına gururla bakıp da sakın deme ki kimse benden iyi değildir 

Böyle bakarsan, cihandaki herkes senden evlâ olur” 

Muhibbî bu beyitte gurur meselesini ele almıştır. Etrafına ilk mısradaki gibi 

bakan, kimseyi kendiyle denk yahut kimseyi kendisinden yukarıda görmeyen kişi, bu 

hareketiyle aslında herkesten aşağıdadır.  

“İstemez” Redifli Gazelleri 

                                                           
64 Ak, A.g.m, s.74 
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Şairin İstemez redifli gazellerinden 2 tanesi çalışmamıza konu olmuştur.  

 

Gazel 1 

Dîvânda 1224. Sırada bulunan bu gazelin 4. Beyti çalışmamız bakımından 

önemlidir.  

4) “‘Uzlet idüp kim kanâ‘at birle buldı iştihâr 

Pâdişâh-ı dehr olup ol hûy u hâyı istemez” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kim halktan el çekip bir köşede kanaat etmekle meşhur olsa 

Dünyaya padişah olup onun kavga-gürültüsünü istemez” 

Bir padişahın, padişahlığı pek de değerli görmemesi, esasında makamından 

beklenen ancak biz normal insanların anlayamadığı bir meseledir. Kıtalara yayılmış 

bir imparatorluğun hiç şüphesiz derdi-tasası da ona oranla çok olacaktır. Padişahların 

içinde bulundukları durumdan sıyrılmak isteyip derviş misali bir köşede oturmayı 

düşlemeleri padişahların da insan olduğunu hatırlatır.  

Bir başka açıdan, padişah olmayan şairlerin de “dehre sultan olma”yı 

önemsemedikleri düşünüldüğünde, bunun dîvân edebiyatı geleneği içerisinde bir 

söylem olduğu da düşünülebilir.  

Gazel 2 

Bu gazelin (G. 1359) 5. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

5) “Bu Muhibbî şîşe-i nâmûsı çalsa taşlara 

Dostlar ‘ayb olmasun ‘ışk ehli çün ad istemez” 

Günümüz Türkçesi: 

“Muhibbî namus şişesini taşa vurup kırsa 

Dostlar ayıplamasın aşk ehli bir ada ihtiyaç duymaz” 

Bu beyitte de Muhibbî aşkı bir kez daha yüceltir. Aşkın yanında ar-namus 

kavramları değersizleşir.  
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“Ol” Redifli Gazelleri 

Şairin Ol redifiyle yazdığı bir gazel çalışmamız kapsamındadır.  

Bu gazelin (G.1907) 5. Beyti çalışmamız kapsamındadır. Günümüz Türkçesine 

çevrildikten sonra manası açık olan beyti, ayrıca açıklamayacağız. 

5) “Çünki ‘âlem mülkine bir kimse mâlik olmadı 

Bî-vefâ dünyaya dil virme Muhibbî sen sen ol” 

Günümüz Türkçesi: 

“Muhibbî sen sen ol vefasız dünyaya gönül verme 

Çünkü hiç kimse bu dünya ülkesine sahip olmadı” 

 “Eyle” Redifli Gazeli 

 Eyle redifiyle yazılmış bir gazel çalışmamız kapsamındadır.  

 Bu gazelin (G.2940) 1. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 1) “İlâhi gönlümi sirâc eyle 

 Her işde kapuna muhtâc eyle” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Allah’ım gönlümü lamba eyle 

 Her işte kapına muhtaç et” 

 Şairin Allah’ın rızasının peşinde koştuğu gazeli yukarıda vermiştik. Bu beyitte 

de her işinde Allah’ın kapısına muhtaç olmayı dileyen şairin inancını görüyoruz.  

 Muhibbî Hakkında Sonuç 

 Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi olarak kabul edilen zamanlarda tahtta 

Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbî) vardı. Adaletiyle meşhur olan bu padişah/şair, şiir 

sahasını da boş bırakmamış, birçok Osmanlı Padişahı gibi şiirler yazmıştır.  

 Onun, çalışmamız kapsamındaki gazellerinin hep belirli konular etrafında 

döndüğünü söyleyebiliriz. Bunlar, derde derman istemek, sevgili isteği, aşkın her 

şeyden fazla yüceltilmesi, uzletin padişahlığa tercih edilmesi, sevgili karşısında 
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değersizlik, sevgiliden güler yüz beklemek gibi konulardır. Bu sonuca, yalnızca 

yukarıda işlediğimiz gazellerinden değil, Muhibbî’nin çalışmamız kapsamındaki 

rediflerle yazdığı 92 gazeli inceleyerek vardık. Unutulmamalıdır ki, yukarıdaki 

gazeller, şairin yalnızca hangi yaşayış biçimini tercih ettiğini, dünyaya bakışını, yaşam 

felsefesini bildiren, bunları aktardığı gazellerdir. Bu maksadı taşımayan, ancak 

çalışmamızın konusu olan diğer onlarca redifle yazılmış gazeller de sonuç 

değerlendirmesine tâbidir.  

 Şairin aynı maksadı güden birden çok gazeli vardır. Bu, onun kalemini 

geliştirmeye çalıştığının, aynı anlam derinliğini hedefleyerek ancak estetikte daha ileri 

gitme maksadını güderek, konuyu tekrar tekrar ele aldığına delildir.  

 Son olarak, şairin aşkı her şeyden yüce gördüğünü, onu adeta yaşam amacı 

olarak belirlediğini, felsefesini bunun üzerine kurduğunu söyleyebiliriz. Allah’ın 

rızasını her şeyden üstün tuttuğu örneklere de yer verdiğimiz gazelleri bir kenara, 

Muhibbî’nin şiirinin bir “muhib” şiiri, karakterinin ise tam bir âşık karakteri olduğunu 

söyleyebiliriz.   

 2.13. Bursalı Rahmî (ö. 1567-68)65 

 Bursa’da doğmuştur. Defterdar İskender Çelebi ve İbrahim Paşa’nın 

himayesinde bulunmuştur. Henüz çok genç yaşta Kanuni’nin oğlunun (Şehzade 

Mustafa) sünnet düğünü sırasında padişaha şiirlerini sunmuştur. Kasidelerinde 

padişahtan görev beklentilerini dile getirse de, bu isteği yerine gelmemiştir. İskender 

Çelebi ve İbrahim Paşa’nın ölümü üzerine iyice sahipsiz kalmıştır.  

 Şehzade Selim’e yazdığı bir kaside ile ömrünün sonuna doğru müderrislik 

görevine getirilmiştir.  

 Dîvânının varlığı yakın zamana kadar bilinmemekteydi.  

 Gazelleri66 

 Rahmî’nin çalışmamız kapsamına giren gazelleri toplam 4 tanedir. Bunlardan 

1’i İçün, 1’i İster, 2’si Eyle redifiyle yazılmıştır.  İster redifli gazeli çalışmamıza dâhil 

                                                           
65 Şairin hayatıyla ilgili bilgiler, Mustafa Erdoğan’ın hazırladığı “Bursalı Rahmî Dîvânı”ndan ve Fatih 

Tığlı’nın TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki “Rahmî” maddesinden alınmıştır. Bkz: Mustafa Erdoğan, 

Bursalı Rahmî Dîvânı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, 

Ankara, 2017; Fatih Tığlı, “Rahmî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 34, 2007, s. 421-422. 
66 Çalışmamıza konu olan gazellerin tamamı Mustafa Erdoğan’ın hazırladığı Bursalı Rahmî 

Dîvânı’ndan alınmıştır.  
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olamamıştır. Ayrıca, belirlenen redifler arasında bulunmasa da, Rahmî dîvânında 

şairin maksadını ifade eden rediflerden olduğunu düşündüğümüz “İstemem” 

redifleriyle yazılmış gazeli de çalışmamız kapsamına dâhil ettik. Böylelikle toplam 

sayı beş olmaktadır.  

 “İçün” Redifli Gazeli 

 İçün redifli altı beyitlik gazelin, yalnızca ilk beyti çalışmamızın konusuna dâhil 

olabilir niteliktedir. Beyti aşağıda inceledik.  

1) “Çek elifler sînene kadd-i bülend-i yâr içün 

Dâg-dâr ol lâle-veş bir âteşîn ruhsâr içün” 

Günümüz Türkçesi: 

“Elifler çek sinene uzun boylu yâr için 

Yara bere içinde ol bir lâle renkli yanak için” 

Âşıklar, vücutlarına sevgililerine olan aşklarını ispat için ve acı çekmek için 

yaralar açarlar. Bu işleme “elif çekmek” denir. Bu, gerçek âşığı sahtesinden ayırmaya 

yarar.67 Sahte âşık, sevdiği için canına zarar veremez, bu dünyevî acıya katlanamaz.  

Şair, lale renkli yanağa sahip sevgilisi için vücudunda açtığı yaraların 

çoğalmasını istiyor. Esasında bu beyit, bir tavsiye beytidir. Âşık yalnızca kendisi için 

değil, sıradan bir âşığın bile, sevdiği için kendinden geçebilmesini istiyor. 

Vücudundan, rahatından vazgeçemeyecek kişileri gerçek âşıklardan ayırt etmenin 

yegâne yolu olan “elif çekme”yi tavsiye ediyor.  

 “Eyle” Redifli Gazelleri 

Eyle redifli gazellerden biri olan, aslında “Seyreyle” redifiyle yazılmış gazel 

çalışmamız kapsamına girememiştir. Diğer gazeli aşağıda inceledik.  

Gazel 1 

“Eyle” başlığında değerlendirdiğimiz gazellerin ilki aslında “terk eyle” 

redifiyle yazılmıştır. Bu gazel, başlı başına şairin görüşlerini yansıttığından beş beytin 

beşini de buraya almayı ve günümüz Türkçelerini vermeyi uygun bulduk. 

                                                           
67 Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 105 
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1)  “Nasîhatüm sana zâhid riyâyı terk eyle 

Götür ‘asâyı bu tâc u kabâyı terk eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Zahid, sana nasihatimdir riyayı terk eyle 

Götür asayı, bu tacı ve abayı terk eyle” 

2) “Murâd menzilini rahş-ı himmetünle alup 

Semend-i çarh gibi bâd-pâyı terk eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Murad edilen yolu yardımlarının atıyla geçip 

Felek gibi dörtnala giden atı terk eyle” 

3) “Kalender ol ışık ol pâ-bürehne abdâl ol 

Cihân didükleri köhne sarâyı terk eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kalender ol, ışık ol, yalın ayak abdal ol  

Cihan dedikleri yıkık sarayı terk eyle [vazgeç]” 

(İlk mısrada çeşitli derviş grupları zikredilmiştir”) 

4) “Mesîh gibi dilersen makarrun ola semâ 

Tecerrüd üzre olup mâ-sivâyı terk eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Dilersen gökyüzü meskenin olsun İsa gibi   

Dünya nimetlerinden uzaklaş gereksiz şeyleri terk eyle” 

5) “Riyâ degüldür işit pend-i Rahmîyi zâhid 

Kabâyı terk idüben bûriyâyı terk eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Ey zühd, riya değildir [sözlerim] Rahmî nesihat verir  

Cübbeyi terk et, hasırı terk et”  

Bu beyitteki “hasır” kelimesinin, kişinin isteklerinin devlet erkânına iletmekte, 

onlara iletirken dikkat çekmekte kullandıkları hasır olduğu düşünülebilir. Hasırı terk 

eyle, dünyadan bir şey bekleme, cübbeyi terk eyle ise makam ve mevkiden vazgeç 

demektir.  



75 
 

Gazel genel manada açık bir yapıya sahip olduğundan beyit beyit açıklamaya 

gerek duymadık. Tasavvufî görüşün etkisiyle, dünyadan el etek çekmeyi, dünyaya dair 

şeylere karşı istek beslememeyi tavsiye eden bir nasihatnamedir bu gazel.  

“İstemem” Redifli Gazeli 

İstemem redifli gazelin baştan sona şairin dünya malında gözü olmadığını ifade 

eden beyitler içerdiğini söyleyebiliriz. Söyleyiş ve anlam bakımından gazelin 

tamamını yansıttığından dolayı altı beyitlik gazelin iki beytini buraya alıp inceledik.  

4) “Her visâlün âhiri ‘âlemde ger hicrân ise 

Âteş-i fürkat hakıyçün vasl-ı cânân istemem” 

Günümüz Türkçesi:  

“Her kavuşmanın sonrası bu âlemde eğer hicran ise 

Ayrılık ateşine yemin olsun ki sevgiliye kavuşmak istemem” 

Âşık elbette sevgiliye kavuşmak ister. Ancak bunun sonunda ayrılık 

bekliyorsa, âşık kavuştuğu sevgiliden ayrılmaya dayanamayacağı için, kavuşmayı da 

istemez. Hâlihazırla zaten ayrıdır fakat bu ayrılık kavuştuktan sonraki ayrılık kadar 

canını acıtmaz âşığın.  

6) Mûr-veş âhir mukarrer meskenümdür zîr-i hâk 

Rahmiyâ ‘âlemde evreng-i Süleymân istemem  

Günümüz Türkçesi:  

“Sonumuz karınca gibi toprağın altıdır 

Ey Rahmi [Öyleyse] âlemde Süleyman’ın tahtını istemem” 

Esasında bu beyitte de bir ayrılık söz konusudur. Süleyman’ın tahtına sahip 

bile olunsa, sonunda ondan ayrılacaktır insan ve altı karıncalarla, böceklerle dolu 

toprakta yatacak, tahtı orası olacaktır. Öyleyse bu dünyada Süleyman’ın tahtına 

kavuşmak nedendir?  

 Bursalı Rahmî Hakkında Sonuç: 

 Rahmî’nin çok sade bir dili vardır. Gazellerinde, incelemelerimiz sonucunda 

görüldüğü üzere bu sadeliği kullanmış ve her gazelinde sevgiliye ulaşma çabasından, 
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dünya nimetlerinden el çekmekten bahsetmiştir. Rahmî, hayatında yer verdiğimiz 

üzere, belli bir zamana kadar aldığı himmetlerle yaşamış, hayatının sonuna doğru 

müderrislik yapmış, az bir meblağ ile geçinmeye çalışmıştır. Gazellerindeki dünya 

malını önemsemeyişin, şairin kendi hayatının yansıması olduğunu söyleyemeyiz. Zira 

siyasî meseleler yolunda gitse, himayesinde bulunduğu paşalar sağ kalmayı 

başarabilse, hiç şüphesiz Rahmî sadece şiir yazarak ömrünün sonuna kadar 

geçinebilecek, hatta geçimden de öte, belki lüks içinde bir yaşama kavuşabilecekti.  

 Dünya malından el çekmekten, Süleyman’ın tahtında gözü olmadığını 

belirmekten dem vuran şiirlerini şairin ne zaman yazdığını bilmiyoruz. Bu şiirleri 

yazarken iktidarı elinde bulunduranlara yakın olup olmadığı bugün için meçhul. 

Hülasa, bu şiirlerle şairin kendisini yansıtıp yansıtmadığını tam manasıyla anlamamız 

mümkün değildir.  

 Redifleri maksat bildiren gazelleri şairin bir geleneği devam ettirmekte 

kullandığı söylenebilir. Dîvân şiiri, dünya malından el çekmeyi öven şiirlerle doludur. 

Bizim görüşümüze göre Rahmî, bu şiirlere katkıda bulunmuştur.  

2.14. Celilî (ö. 1569)68  

 II. Bayezid zamanında Bursa’da doğmuştur. Hayatının büyük bir kısmı da 

doğduğu yer olan Bursa’da geçmiştir. Kaynaklarda iyi öğrenim gördüğü konusunda 

malumat bulunur.  

 Âşık Çelebi’ye göre şair medrese tahsili için İstanbul’a gelmiş, Galata’daki 

meyhanelerde zaman geçirmiştir.  

 Yalnızlığı bir yaşam biçimi olarak tercih eden Celilî sık sık ortadan kaybolur. 

Bir kayboluşunda yakınları onu öldü zannederek kalan eşyalarını paylaşırlar. 

Muradiye zevâidinden aldığı ulufesi de kesilir. Daha sonra yaşadığı ortaya çıkınca, 

İbrahim Paşa’nın on altı Osmanî olarak verdiği ulufe, Rüstem Paşa tarafından üç 

akçeye indirilir. Bu, şairin tamamen yokluğa düşmesine neden olur ve aklını 

kaybetmeye kadar giden süreci hızlandırır.  

                                                           
68 Şairin hayatıyla ilgili bilgiler Şevkiye Kazan Nas’ın hazırladığı “Celilî Dîvânı”ndan ve Hasan 

Aksoy’un TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki “Celilî, Hamîdizâde” maddesinden alınmıştır. Bkz: Şevkiye 

Kazan Nas, Celilî Dîvânı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü, Ankara, 2018; Hasan Aksoy, “Celilî, Hamîdizâde”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 7, 

1993, s. 269-270. 
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 Kaynaklar onun, manzumelerinin bir kısmını cinnet hâlinde yazdığını söyler. 

Sürekli bir yokluk ve sefalet içerisinde şiirlerini yazan Celilî, hamse sahibidir.  

Gazelleri69 

 Şairin çalışmamıza konu olan, 2’si Garaz, 1’i Bâ‘is, 2’si Gerek, 1’i Neden, 1’i 

Yeter, 2’si de eyle olmak üzere toplam 9 gazeli mevcuttur. Ancak Bâ‘is, Neden ve 

Eyle redifli gazeller, çalışmamızı anlam olarak karşılamadığından dolayı, kapsam 

dışında tutulmuş, bu gazeller sadece adet olarak belirtilmiştir.  

 “Garaz” Redifli Gazelleri 

 Gazel 1 

 Garaz redifli, dîvânda 172. Sırada bulunan gazelin, çalışmamıza konu 

olabilecek beyitleri 2, 6 ve 7. beyitleridir. Bunları aşağıda inceledik.  

 2) “Kurb-ı rûhânî durur rāh-ı mahabbetden murâd 

Vasl-ı cismânî degüldür ʿışk-ı cânândan garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

 “Allah’a yakınlıktır muhabbet yolundan murad 

 [Bir] Bedene kavuşmak değildir sevgilinin aşkından maksat” 

 Bu beyitte şair, kendisindeki aşkın nasıl bir aşk olduğunu tarif etmiştir. Bu 

açıdan önemlidir. Biyografisine baktığımızda bu yönüne değinilmediğini gördüğümüz 

Celilî’nin şiirindeki sevgilinin Allah olduğunu açıkça ifade ettiğini görüyoruz.  

 6) “İki ʿâlemde bana maksûd olan bir yârdur 

Bülbüle bir güldür ancak bâğ u bustândan garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

“İki âlemde de maksadım [tek] bir yardır 

Bülbül için bir güldür bağdan ve bostandan maksat” 

                                                           
69 Çalışmamıza konu olan gazellerin tamamı Şevkiye Kazan Nas’ın hazırladığı Celilî Dîvânı’ndan 

alınmıştır.  
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Bir gül bahçesinde binlerce gül olsa dahi, nasıl ki bülbül tek bir güle âşık olur, 

şair için de her iki âlemde sevgili ancak tektir. Bu beyit, Allah’ın tekliğine işaret ettiği 

gibi, şairin yukarıdaki beyti için verdiğimiz anlamı da pekiştirir mahiyettedir.  

7) “Zâhidâ ʿömrün hayâlât ile zâyiʿ eyleme 

Maʿrifet kesb eylegil kim oldur insândan garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

“Ey Zahid, ömrünü hayallerle ziyan etme 

Marifet kazan ki odur insandan maksat” 

Baştan sonra bir tasavvufî öğreti metni gibi olan bu gazel, yedinci beytinde 

kişinin marifet sahibi olmasından bahsediyor. Marifet, gerçeği bilme, ilham yoluyla 

öğrenme, doğruların kalbe doğması demektir. Marifet, tasavvufta bir makamdır. Ona, 

Allah’ın has kulları ulaşır. Şair, insanın görülmeyeni sezebilmesinden, aklıyla olduğu 

kadar, kalbiyle de dünyayı anlayabilmesinden, ancak o zaman insan olabileceğinden 

bahsetmekte. Ömrü hayallerle heba etmek yerine, tek ve kadir olan Allah’ın yolunda 

gitmek, onu anlamak ve sevmek, insanı insan yapan şeydir.  

Gazel 2 

Dîvânda 174 numarada bulunan bu gazelin yalnızca ilk beyti şairin maksadını, 

dünya görüşünü yansıtmaktadır. Bu beyti aşağıda inceledik.  

1) “Gerçi halka ʿışkdan yârun vefâsıdur garaz 

Bana ol gül-çihrenün cevr ü cefâsıdur garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gerçi halk için aşktan maksat yârin vefasıdır 

Benim için o gül yüzlünün eziyet ve sıkıntılarıdır maksat” 

Dîvân şairinin sevgiliden eziyet çektikçe aşkının kuvvetlenmesi, sevgiliden 

ilgi-alakadan ve vefadan çok, eziyet ve hor görülme istemesi sık görülen bir durumdur. 

Bu beyit de bunun güzel bir örneğidir.  
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“Gerek” Redifli Gazeller 

Gazel 1 

204 numaralı gerek redifli gazelin 1, 2 ve 5. beyitleri çalışmamıza konu 

bakımından uygundur. Bu beyitleri aşağıda inceledik.  

1) “ʿIşkun yolına girmege merdâne er gerek 

Tîr-i belâya sînesi anun siper gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Aşkının yoluna girmek için mert olmak gerek 

Bela oklarına onun sinesinin siper olması gerek” 

Aşk, mert insan işidir. O yol belalı, tehlikelidir. Sevgili, bakışıyla ve sözleriyle 

âşığa sürekli zarar verir ve onu yaralar. Beyitte mert olan kişinin aşkla ilgilenebileceği, 

sinesini o oklara siper edemeyeceklerin bu yolda olmamaları gerektiği işlenmiştir.  

2) “Her bî-basar ne fehm ide zât u sıfâtunı 

Dîdâr-ı Hakkı görmege ehl-i basar gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Her anlayışsız ne bilsin seni ve sıfatlarını 

Hakk’ın yüzünü görmek için anlayış ehli olmak gerek” 

Allah, varlıklardaki yüzünü, yani tecellisini, yalnızca anlayana gösterir. 

Anlayanlar, müminlerdir. Allah’a hiçbir çıkar gözetmeden gönülden bağlı olanlar, 

Allah’ın maddedeki, canlılardaki, kısacası evrendeki delillerini görebilirler. Diğer 

insanlar içinse bunlar kendi başlarına bir eşya, madde, canlıdırlar. Beyit, Allah’ın 

maddedeki tecellisinin yalnızca anlayışlı kimseler tarafından görüleceğinin altını 

çizerek, “ehl-i basar” insan olmanın gerekliliğini vurgulamaktadır.  

5) “Magrûr olma cehl ile ey bî-hüner rakîb 

Âdem olanda maʿrifet ile hüner gerek” 

“Cehaletle gururlanma ey hünersiz rakip 

İnsan olanda marifet ile hüner gerek” 
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Marifet konusuna Garaz redifli gazellerini incelediğimiz kısımda da 

değinmiştik. Şairin marifet, yani gerçeği bilme, fehmetme meselesini çok önemsediği 

gözleniyor. Rakip, cehaletle kendisini her şeyden üstün görür, sevgiliye yakın 

olduğunu zanneder. Oysa durum farklıdır. Rakip cahildir ve âşık kadar mânâya nüfuz 

edememiştir. İnsan olmanın gerekliliği, garaz redifli gazelde de, burada da marifet 

sahibi olmakla bağdaştırılmıştır.  

Gazel 2  

Dîvânda 206 numarada bulunan gazelin yalnızca 1 ve 2. beyti çalışmamız 

kapsamındadır.  

1) “Kirpüklerün okına cigerden siper gerek 

Meydân-ı ʿışka girmege erde ciger gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kirpiklerin okuna karşı durmak için ciğerin siper edilmesi gerek 

Aşk meydanına girmek için er kişide ciğer gerek” 

Dikkat edildiği üzere bu beyit, Gerek redifli gazellerin ilkinin ilk beytiyle 

anlam bakımından aynı olup, çok az bir farkla başka kelimelerle kurulmuştur.  

2) “Zâhid cemâlun âyetin idrâk idemez 

Nûr-ı Hudâyı görmege sâhib-nazar gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Zahid cemalindeki hakikatleri anlayamaz 

Allah’ın nurunu görmek için anlayış sahibi olmak gerek” 

Bu beyit de Gerek redifli ilk gazelin ikinci beytine anlam bakımından 

benzemektedir. Allah’ın cemali, maddelere yansımıştır. Onun nurunu görmek için 

bakış sahibi olmak gereklidir. Her kula nasip olmayan bu farkındalığa ancak Allah’ın 

mümin kulları erişebilir.  

“Yeter” Redifli Gazeli 

Yeter redifli 7 beyitlik gazelin, yalnızca ilk beyti anlam bakımından şairin 

hayat görüşünü yansıtmaktadır. Bu beyti aşağıda inceledik.  
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1) “Bâg-ı dilümde dâg-ı gamun nesteren yiter 

Âhum nihâli ol çemene nârven yiter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gönlümün bağında derdinin yarası gül [olarak] yeter 

Ahımın fidanı o çayıra karaağaç [olarak] yeter” 

Doğrudan hayat görüşünü yansıtmasa da, beyitte dert-ızdırap çekmenin 

yüceltilmesi, sevgili ve âşık ilişkisinin ele alınışı bakımından önemli olan bu beyitte, 

şair için sevgilinin gamını çekmenin onun bahçesinde bir gül yerine geçtiğini 

görüyoruz.  

Celilî Hakkında Sonuç 

Çalışmamızın Genel Değerlendirme kısmında hayatı ile yazdıkları arasında 

uyuşmazlık olan şairlere değineceğiz. Burada şunu söylemek gerekir ki, Celilî de ilk 

bakışta o şairlerdendir. Zira yoksul, düşkün bir hayat sürdüğü, meyhanelerde dostu 

Âhî ile çok vakit geçirdiği bilinmesine rağmen, şiirlerinde Allah aşkını ön plana 

çıkarması, çelişir gibi gözükür. Bilahare değineceğimiz üzere, dîvân şiirinde bu 

durumla karşılaşıldığında şaşırılmasına sebep olan şeyin, insanı tek yönlü düşünmekle 

alakası vardır. Bu meseleye tezimizin Genel Değerlendirme kısmında eğileceğiz.  

Öte yandan şairin benzer kelime ve kavramlarla, benzer şeyleri, en azından ele 

aldığımız şiirlerinde anlattığını söyleyebiliriz. Belirlediğimiz redifleri çeşitlemek 

bakımından ortalama düzeyde bir yeri olan Celilî, şiirinde işlediği aşk kavramını 

doğrudan bu rediflerin biriyle anlatmış olması bakımından önemlidir.  

2.15. Ramazan Behiştî (ö.1570-71)70 

 Mahlası olan “Behiştî”nin kelime anlamı “cennetlik”tir. Memleketi Vize’den 

İstanbul’a gelip medrese eğitimi görmüştür. Sa‘dî Efendi’nin ölümünden sonra 

devrinin önemli mutasavvıfı Merkez Efendi’ye intisap etmiştir.71 Onun yanında seyr 

ü sülûkını tamamlamıştır. Halvetî tarikatının Sümbüliye koluna mensup Merkez 

                                                           
70 Şair hakkındaki eserlerini anlamamızı kolaylaştıracak bilgiler Yaşar Aydemir’in hazırladığı 

“Ramazan Behiştî Dîvânı”nın giriş kısmından ve TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Mustafa Uzun’un 

yazdığı “Bihiştî Ramazan Efendi” maddesinden alınmıştır. Bkz: Yaşar Aydemir, Ramazan Behiştî 

Dîvânı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2018; 

Mustafa Uzun, “Bihiştî Ramazan Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 6, 1992, s.145-146. 
71 Aydemir, s.4 
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Efendi’nin halifesi olmuştur. Rind bir şairdir. Ancak bazen maddî sıkıntılarla 

hayatından şikâyet edip şiirlerinde buna yer vermiştir.72 Şiirlerinde sosyal hayatı 

hicvettiği de görülür. Devrinde cahillerin fırsat bularak ikbal basamaklarını 

tırmanmasından, kendisinin layık olduğu değere kavuşamamasından da dert yanmıştır. 

 Behiştî tasavvufa meyletmeden önce de değerli bir âlimdir. Makam ve mevkide 

gözü olmayan bir kişiliği vardır. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere haksızlıkla, hak 

etmeyerek bir yere gelmiş şahsiyetlere de sözünü esirgemez. Kaynaklar şairin 70’li 

yaşlarda vefat ettiğini söyler. 

 Gazelleri73 

 Ramazan Behiştî’nin çalışmamıza konu olabilecek gazelleri 8 adet olarak tespit 

edildi. Bunlardan 4’ü Gerek, 2’si İster, 1’i Yegdür ve 1’i de Yeg redifiyle yazılmıştır. 

İster redifiyle yazılmış iki gazel, konu bakımından çalışmamızın kapsamı içine 

alamayacağımız niteliktedir. Dolayısıyla bu gazellerin varlığını adet olarak 

belirtmekle yetindik. 

 “Yeg” redifli gazelinin, şairin çalışmamız kapsamındaki maksadını en iyi 

anlatan gazeli olması sebebiyle, incelemesini en sona bıraktık.   

 “Gerek” Redifli Gazelleri  

 Şairin dîvânında 4 tane Gerek redifiyle yazdığı gazeli mevcuttur.  

 Bu gazellerin maksadını en iyi anlatan bir tanesini verip, günümüz Türkçesine 

aktardıktan sonra açıklayacağız. Diğer üç gazelin de dîvânda ne manada kullanıldığına 

değineceğiz ancak çalışmamızın doğrudan konusu olmadığından ve maksadını en iyi 

ifade eden gazelin gerisinde kaldıklarından hepsini buraya almayacağız.  

 Gazel 1 

 1)“Devr-i güldür elde dâ’im bâde-i gül-gûn gerek 

Cübbeler destârlar mey-hânede merhûn gerek” 

Günümüz Türkçesi:  

                                                           
72 Aydemir, s.11 
73 Çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Yaşar Aydemir’in hazırladığı Ramazan Behiştî 

Dîvânı’ndan alınmıştır.  
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“Gül devridir elde her zaman gül renkli içki gerek 

Cübbeler sarıklar meyhanede rehin gerek” 

 Mutasavvıf şairlerin şiirlerindeki “içki” kavramı, genellikle mecazidir. İçki, 

kuvvetli aşktır. Aşk yolunda duyulan ruh hâlidir. Çalışmamızın Genel Değerlendirme 

bölümünde, mutasavvıf şairlerdeki içki kavramına da yer vereceğimizden, şimdilik 

meselenin bu kadarını açıklamakla yetinildi.  

Şair gazelin genelinde âşığı tarif eder. Mutasavvıf şairlerin sıklıkla âşığın 

başından geçen ruh hallerini gazellerine konu ettikleri görülür. Çalışmamızın ilerleyen 

kısımlarında da buna sıklıkla rastlayacağız.  

 Beyitte, âşık olanın, yolda olanın sarık-cübbe gibi döneminde makam-mevki 

belirlemede etkin rol oynayan kıyafetleri, gül renkli içki elde etmek için rehin bırakılır. 

Bu içki ile mest olma karşılığında kişinin dünyadaki makamına ihtiyacı yoktur. O 

yolda herkes “çıplak”tır. Kıyafetten, bu kıyafetlerin tanıdığı statüden arınmıştır. 

Herkes kul olarak aşk yolunda eşittir.  

2) “Her basîretsüz ne bilsün hadd ü hâlün hikmetin 

Görmege Leylâ cemâlin dîde-i Mecnûn gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Basiretsizler yanak ve benlerinin hikmetini ne bilsin 

Leyla’nın cemalini görmeye Mecnun’un gözü gerek” 

Basiretsizler kıssada anlatıldığı üzere “Leyla dediğin de bu muymuş, pek de 

çirkin” demişlerdir Mecnun’a. Mecnun, “ona benim gözümle bakmanız gerekir” diye 

yanıtlamıştır bu sözü. Beyitte değinilen mesel de budur. Basiretsiz, yolda olmayan, 

bazı meselelere uzak olan kimseler, yaradılışlarındaki ve yaratılmış olanlardaki 

inceliği anlayamaz, onlara kuru bir doğa olayı yahut alelade bir eşya olarak bakarlar. 

Sevgi de böyledir. Kişi sevdiği şeyi çoğu zaman benzerlerinden en iyisi olarak görür. 

Görmese bile ona olan sevgisi, başka bir şeyle sevdiğini kıyaslamasına izin vermez. 

En iyi olmadığını bilse bile sevdiğiyle mutludur. Beyit, dünyadaki inceliklerin, 

Allah’ın yeryüzünde yansıdığı her şeyde bıraktığı inceliğin, ancak âşık tarafından 

görüleceğine değinir.  

3) “Sîm ü zer ne nesnedür cânâ yolunda cân fedâ 
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Ger ne şâh-bâz olanlar müflis ü medyûn gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gümüş ve altının ne değeri vardır, yoluna canım feda[dır] 

Eğer yiğit kimselerin parasız ve borçlu olmaları gerekir” 

Bu beyitle, önceki beyitteki mânâ tekrar edilir. “Borç yiğidin kamçısıdır.” Âşık 

hem yoksul, hem borçludur. Yoksuldur çünkü varlığını aşkı yoluna saçar. Altınını, 

gümüşünü tüketir. Gittikçe yoksullaşır. Borçludur çünkü sahip olduğu ve saçtığı her 

şey yine sevgilinin kendisine lütfu olan şeylerdir. Âşığın makam, mevki ve menfaat 

peşinde koşmaması gerektiği fikri, gazelin geneline yansımıştır.  

4) “Saklasam gamzen okı peykânını dilde n’ola 

Gencdür genc-i harâb içinde ol medfûn gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gamzenin okunun ucunu saklasam ne olur 

Hazinedir, [bu] harab hazine içinde defn olmuş gerekir” 

Sevgilinin cefası, âşık için hazinedir. Gamzesinin oku, değerli bir mücevher 

gibi saklanmaya layık bir nişandır.  

5) “Ey Behiştî hüznler mu‘tâdısın çün gam yime 

Gönlü her bir ‘âşık u sâdıklarun mahzûn gerek” 

Günümüz Türkçesi:  

“Ey Behiştî, hüzün senin mutadındır gam yeme 

Herbir âşık ve sadığın gönlü mahzun gerek” 

Gazelin son beyti, gazel boyunca devam edegelen tarifin nihayetidir. Âşıkların 

gönlü mahzun gerekir. Bundan dolayı âşığın yakınmaması lazımdır.  

Gerek redifiyle yazılmış beş beyitlik bu gazelde gerek kelimesinin âşığı tarif 

etmekte kullanıldığı gözlemlendi. Mutasavvıf şair Behiştî’yi anlamak adına, 

biyografisinden yola çıktığımızda, bu gazelin, şairin yetiştirdiği talebelere birer 

nasihatname olması özelliği taşıdığını da söyleyebiliriz. Hayat felsefesini tasavvufî 

olgunluk üzerine kurmuş olan bir şairin, bu yola girenin karşılaşacağı zorlukları tarif 
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ettiği, sâlikin bunlar karşısında olgunluğunu koruması gerektiğini anlatan gazeli, 

çalışmamızı aydınlatmakta önemli rol oynamıştır.  

Gazel 2 

Şairin bir diğer “gerek” redifiyle yazılmış, çalışma konumuza giren, şairin 

hayat felsefesini belirten gazelinin bir beytini buraya almayı uygun buluyoruz. 

1) “Çünki takdîr-i ezel her ne ise olsa gerek 

Ben senün tîr-i cefâna tururam n’olsa gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Çünkü ezelden takdir edilenin olması gerekir  

[Bu yüzden] ben senin cefa oklarına karşı dururum bundan ne çıkar” 

 Anlaşıldığı üzere şair, başına gelmiş, gelen ve gelebilecek bütün şeylerin 

ezelden belli olduğunu söyler. Kader inancı beytin ağır basan tarafıdır. Allah, kulun 

başına gelebilecek her şeyi önceden bilir, zaten bunları da kendisi yazmıştır. Şair, 

hayat hikâyesinde değindiğimiz üzere mutasavvıftır. Mutasavvıf şairlerin genel 

özelliği olan mutlak teslimiyet burada da vardır. Bu beyitte felaket, henüz başa 

gelmemiş olsa bile, bunun önceden yazılmış, kendisinin kaderi olması bilinciyle göğüs 

gerilmesi gereken, hediye olarak kabul edilmesi gereken bir durumdur. 

 Gazel 3 

 Bu gazelin 3. Beytini açıklamaya değer bulduk.  

3)“Mahabbet ehline her gâh âh kâfîdür 

Şeb irse kûh-ı cünûnda bana ne hâne gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Muhabbet ehline her zaman âh [etmek] kâfidir 

Gece cezbe dağına erse bana hâne gerekmez” 

Bu beyit şairin yaşayışı hakkında bilgi vermesi dolayısıyla buraya alındı. Gerek 

redifli gazellerinde şimdiye kadar gözlemlenen âşığın adım adım hâlini anlatmasına 

burada da rastlandı. Âşık için daima âh etmek gerekir. Âh etmek, dîvân şiirinde sık 

kullanılan bir kavramdır. Mutasavvıf şairlerin geneli bu dünyaya âh etmek için 

geldiklerine inanırlar. Âh etme arzusuna kavuşmuş şair için artık dünya malı 

gerekmez. Nitekim şair Behiştî’den asırlar sonra yaşamış Yenişehirli Avnî’de dahi bu 

âh etmek kavramı gözlemlenir. Yenişehirli Avnî’nin gazelinden bu beyti de 
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çalışmamızın yüzyılı dışında kalsa da, bir şairin hayat felsefesini açıklamasından 

dolayı buraya almayı uygun bulduk.  

“Sanman ki taleb-i devlet ü câh etmeğe geldik 

Biz âleme bir yâr için âh etmeğe geldik”74 

Görüldüğü üzere, her iki şair de âh etmek amacına ulaştıktan sonra, dünya 

malında gözleri olmadığını vurgulamışlardır.  

Gazel 4 

Bu gazelin 2. beytini açıklamaya değer buluyoruz.  

2) “İşigünde isterem ten hırkasın çâk eyleyem 

Bâliş-i râhatdur anda hâb iden uryân gerek” 

Günümüz Türkçesi:  

“Eşiğinde ten hırkamı yırtmak isterim 

Rahat [bir] yastıktır [orası] orada uyuyanın çıplak olması gerekir” 

Çıplaklık fikri bu beyitte de karşımıza çıkar. Ten hırkası, insanın beşerî 

benliğidir. Sevgilinin eşiğinde uyuyana bu dünyevî hırka gerekmez.  

“Yegdür” Redifli Gazeli 

Behiştî’nin Yegdür redifli, beş beyitlik bir gazeli tespit edildi. Bu gazelde de 

muhteva bakımından âşığın çektiği cevr ü cefanın anlatımı görüldü. Âşık, sevgiliden 

gelen bütün kötülüklere razıdır. Aşağıya aldığımız beyit, gazelin genelinde maksadını 

en iyi anlatan beyit olması dolayısıyla önemlidir. 

3) “Ser-â-ser darb-ı sengünden vücûdum gömgök oldugı 

Zemistânda ekâbir giydügi sincâbdan yegdür” 

Günümüz Türkçesi:  

“Vücudumun [attığın] taşların darbesinden mosmor olmasını 

Kışın büyük adamların giydiği sincap derisinden giysiye tercih ederim.” 

Beyti kolay anlamlandırmak için Ramazan Behiştî’nin çağdaşları Bâkî ve 

Nev‘î’nin dîvânlarına göz atmak faydalı olacaktır. Üç şair de sincabı renginden, 

yumuşaklığından dolayı bir kıyaslama aracı olarak kullanmıştır. Aşağıdaki beyitte 

Bâkî, “aşk padişahına külhan köşesindeki sedir de yeter, maksat sincap derisi yatak 

ise” der. 

“Pâdişâh-ı ‘aşka besdür gûşe-i külhan serîr  

                                                           
74 M. Kayahan Özgül, Yenişehirli Avnî, Kültür Bakanlığı Yayınları Türk Büyükleri Serisi / 129, 

Ankara, 1990, s.114 
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Bister-i sincâb ise maksûd hâkister yiter”75 

Nev’î’nin aşağıdaki beyti ise “rind odur ki külü sincap tüyüne tercih eder, 

kendini temiz tutar, keçe giyer” der. 

“Rind odur tercih idüp hâkisteri sincabdan 

Pak idüp ayinesin kendin nemed-puş eyleye”76 

 Üç şairin beytinden de anlaşılacağı üzere, âşık için kül rengi sincap derisinin 

ne gösterişi, ne de rahatı gerekir. Bu bağlamda Behiştî, çektiği çileden gayet 

memnundur.  

 “Yeg” Redifli Gazeli 

 Yeg redifli gazeli, Ramazan Behiştî’nin adeta yaşam manifestosu gibidir. Bu 

bakımdan ziyadesiyle önem verdiğimiz bu gazelin tamamını buraya aktarmayı ve 

açıklamayı uygun gördük.  

1) “Bî-bekâ vuslatdan ise hecr-i bî-pâyân yeg 

Çünki bîgâne melekden âşinâ şeytân yeg” 

Günümüz Türkçesi: 

“Sonsuz olmayan kavuşmaktan ise nihayetsiz ayrılığı tercih ederim 

Çünkü tanımadığım melektense tanıdığım şeytan evlâdır” 

Mevlânâ’nın Mesnevi’sinden bu yana ayrılık teması mutasavvıf şairlerce sık 

kullanılagelmiştir. Kamışlıktan ayrılıp ney olmuş bir kamış, Mesnevi’de ayrılığı temsil 

eder. Behiştî, mutasavvıf bir şairden beklendiği gibi, gazellerinde ayrılığı işlemiştir. 

Bu beyitte kavuşmanın sonlu olanına itibar etmeyip, alışık (ve aşina) olunan sonsuz 

ayrılık tercih edilir. Sâlik, Allah’a kavuşacağı günün hasretiyle beklemeye alışıktır 

fakat ona kısa süreli kavuşmaya alışık değildir. İnsan tabiatı gereği açlığa idmanlıyken 

aç kalabilir, ancak bir öğün kendisine ziyafet çekmiş, sonra tekrar açlığa mahkûm bir 

hayat yaşamaya devam etmeye çalışmışsa, artık açlığı da beceremeyeceğini idrak eder. 

Şairin beyitte anlatmaya çalıştığı korkusu da buna benzer bir korkudur. Sevgiliyi bir 

görüp bir kaybetmek, özlemi arttırmaktan, dayanılmaz yapmaktan başka bir şey 

değildir. Hiç görmemeye alışık, beklemek konusunda tecrübeli kişi, hep bu bildiği 

hâlde durmak ister.  

2) “Her ne var ise ‘ibâdet saña ‘ışk olsun bana 

                                                           
75 Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel 

Müdürlüğü, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10596,bakidîvânisabahattinkucukpdf.pdf?0 

(08.03.2018) s.95. 
76 Mertol Tulum-Ali Tanyeri, Nev’î Dîvânı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 

İstanbul, 1977, s.496 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10596,bakidivanisabahattinkucukpdf.pdf?0
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Zâhid îmânsuz ‘amelden sâdece îmân yeg” 

Günümüz Türkçesi: 

“Her ne tür ibadet varsa hepsi senin, aşk benim olsun 

Ey Zahid imansız ibadetten sadece iman evlâdır” 

 Behiştî’nin rind bir şair olduğuna hayatını anlatan kısımda değinilmişti. Rind-

Zahid çekişmesine bu beyitte şahit oluruz. Klasik edebiyat geleneğimizin önceki 

yüzyıllarda ve XVI. yüzyıldan sonra da sürdürdüğü bu çekişmenin bir örneğine, rind 

penceresinden bakarak şahit oluyoruz. Rindin gözünde Zahit, ibadetle iman ettiğini 

sanan, hayır-hasenat işleriyle Allah (sevgili) katında değerlendiğini düşünen kişidir. 

Rind tipi ise, sevgiliye bağlılığın ve ona olan kavuşma isteğinin ibadet etmekle, amel 

etmekle alakalı olmadığını düşünür. Rind’e göre Allah katında değerli olmanın (ki esas 

mesele değer de değil, Allah’a yakın olmaktır sadece) tek yolu, onun için cefa çekmek, 

hor görülmeye hazır olmaktır.77 

Rind ile Zahid’in ne kadar farklı dünyaların insanı olduklarını çok güzel 

anlatan Necati Bey’in aşağıdaki beytini buraya almayı uygun bulduk.  

 “Perhiz öğretir bana zâhid kişilenir 

Miskin gam-ı nigârı ne bilsin yenir sanır”78 

(Zahid bana perhiz tutmayı öğretip büyüklenir, o miskin, bir güzelin gamını 

çekmeyi ne bilsin, [onu] yenilecek bir şey sanır) 

 Behiştî bu beyitte bir iman hakikatini de dile getirir. İman kalben tasdik, şeklen 

tatbik etmektir. Rind tabiatlı bir kişi, kalben iman etmeyi daha mühim sayar.  

3) “Goncaveş gamdan dürilmiş hâtır-ı huşyârdan 

Handeden gül gibi agzın yummayan hayrân yeg” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gamdan gonca gibi içine kapanmış aklı başında olandan  

Gülümseyen gül gibi ağzını kapamayan hayran evlâdır” 

Bu beyitte de rind-zahid çekişmesi olduğunu söyleyebiliriz. Zahid, ilahî 

bilginin kendisinde olduğunu düşünüp dışarıya karşı ketum davranır. Oysa rind, ilahî 

aşktan, ona olan hayranlığından tamamen açılmış bir gül gibi gülümser, sevgiliye 

                                                           
77 Rind ve Zahid konusunda detaylı bilgi için bkz.: Gülay Durmaz, Dîvân Şiirinde Rind ve Zahid 

Çekişmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003 
78 Serper Acar, Necati Bey Dîvânı Sözlüğü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009 s. 641 
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hayran kalır. Şair, hayranlıkla kendinden geçmeyi, bilgi ile ketum durup dış dünyaya 

kapalı olmaya tercih eder.  

Beyti her ne kadar ilahî akıl karşısında hayranlık duymanın daha iyi olacağı 

manasıyla yorumlamak mümkün olsa da, yukarıdaki paragraftaki hâliyle 

anlamlandırmayı uygun gördük.  

4) “Berg-i gülden yegdür ol ruhsâr-ı rengîn ‘âşıka 

Hârdan zâhir budur kim lâle-i handân yeg” 

Günümüz Türkçesi:  

“Gül yaprağından evlâdır yanağının rengi âşığa  

Görülen budur ki ateşten gülümseyen lale evlâdır” 

Yanak, etrafına ışık [ateş] saçar. Rind, bu ışığa bakarak ilahî aşka ulaşır.79 

Beyitte yanağın etrafa ışık saçarken çıkardığı renk, âşık için gül yaprağının renginden 

daha mühim, güzel ve tercih sebebidir. Yanak aynı zamanda Allah’ın varlığının tecelli 

etmesidir.80 Ateşin hatırlattıkları (renk, ışık) ateşin kendisinden daha mühimdir. 

5) “Öz vücûdumdan Behiştî yeg gelür cânân baña 

Kim kişiye cümle esbâb-ı cihândan cân yeg” 

Günümüz Türkçesi:  

“Behiştî kendi vücudumdan evlâ gelir canan bana 

Ki kişiye cümle dünya giysisinden can evlâdır” 

Şairin önceki beyitlerinden de gördüğümüz üzere, şair her zaman “ten 

hırkası”ndan sıyrılmak istemekte, onun yerine sevgiliye kavuşmanın daha değerli 

olduğunu belirtmektedir. Vücut, Allah’ın bu dünyada insanı “ete kemiğe 

büründürmesi”nden başka bir şey değildir. Asıl mesele ruhtadır. Zaten sevgiliye de 

(Allah’a) ceset değil, ruh kavuşacaktır. Şair dünya giysisinden kurtulmak isteyerek, 

sevgiliye kavuşmak isteğini dile getirir.  

 

Behiştî Hakkında Sonuç: 

Behiştî’nin çalışmamız kapsamında ele aldığımız Gerek, Yegdür ve Yeg redifli 

gazellerinde görüldü ki, Behiştî bu gazelleri âşığın amacını, maksadını, neyi neye 

tercih etmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Klasik bir mutasavvıf şairden bekleneceği 

üzere, cefa çekmeyi, Hak yolunda yok olmayı övmüş, dünya malına, makamına itibar 

etmemiş, edilmemesi gerektiğini de tavsiye etmiştir. Özellikle sonda ele aldığımız Yeg 

                                                           
79 Gülay Durmaz, A.g.e, s.124 
80 Ömer Faruk Akün, “Dîvân Edebiyatı”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 9, 1994, s.420 
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redifli gazel, her beytinin âşığa bir şeyler nasihat etmesi, Behiştî’nin dünya görüşünü 

saklamayıp, dolaylı yollardan anlatmayıp doğrudan açıklaması bakımından önemlidir. 

İster redifli iki gazel, çalışmanın genel muhtevası bakımından, diğer dîvânlarda önem 

arz ettiğinden dolayı burada da tespit edildi ancak Ramazan Behiştî’nin İster redifini 

kendi şiirinde maksat-amaç bildiren manasında kullanmadığı gözlemlendi. Bu nedenle 

İster redifi sadece sayı olarak belirtilmekle yetinildi. Çalışmamız kapsamında 

belirlediğimiz rediflerin şair hakkında bilgi verdiği düşüncesi Ramazan Behiştî’de 

doğrulanmış oldu.  

2.16. Âşık Çelebi (ö. 1572)81 

 Asıl adı Pir Mehmed’dir. Prizrenlidir. 1535’te İstanbul’a gelip önemli 

hocalardan dersler almış, iyi bir eğitim sahibidir. Ömrünün çoğunu, çeşitli yerlerde 

kadılık yaparak geçirir. Serfice’de dîvânını tertip eder.  

 Kanunî’nin “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi” mısralı gazelini 

tahmis edip, karşılığında Niğbolu kadılığı almıştır. Rind tabiatlı, güzellere ve şaraba 

düşkündür.  

 En meşhur eseri Meşairü‘ş-şu‘arâ adlı tezkiresidir. Şiirleri, nesirdeki diline 

göre daha sade yazılmıştır. Şiirlerinde aşktan ve bahttan yana dertli olduğu görülür. 

Filiz Kılıç, onun gazellerinde Rumelili şairlere özgü izler ve Âşık Çelebi’nin 

karakterinin izlerini bulmanın mümkün olduğunu söyler. Şiirlerindeki aşk, çoğunlukla 

cismânîdir.  

Gazelleri82 

 Âşık Çelebi’nin çalışmamıza konu olan 1’i Gerek, 1’i ise İster redifiyle 

yazılmış 2 gazeli vardır.  

 “Gerek” Redifli Gazeli 

 Gerek redifli beş beyitlik gazelin, maksadını en iyi anlattığını düşündüğümüz 

üç beytini buraya almayı ve açıklamayı uygun bulduk.  

                                                           
81 Âşık Çelebi’nin hayatı ve sanatı hakkındaki bilgiler, Filiz Kılıç’ın hazırladığı “Âşık Çelebi 

Dîvânı”ndan ve Günay Kut’un yazdığı TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki “Âşık Çelebi” maddesinden 

alınmıştır. Bkz: Filiz Kılıç, Âşık Çelebi Dîvânı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017; Günay Kut, “Âşık Çelebi”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 

3, 1991, s.549-550. 
82 Çalışmamıza konu olan gazellerin tamamı Filiz Kılıç’ın hazırladığı Âşık Çelebi Dîvânı’ndan 

alınmıştır.  
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 2) “‘Azm-i kûy-ı ‘adem itdüm n’ideyim cân u dili 

Sâlik-i râh-ı Nebî yolda sebük-bâr gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Yokluk yerine gittim [artık] can ve gönlü neydeyim 

Peygamber yolunun yolcusu olmak için yükü hafif olmak gerek” 

 “Sebük-bâr” yani yüklerinden kurtulmuş, hafiflemiş olmak, dünyevi 

sevgisinden, beşeri aşkından kurtulmuş, onu Peygamber yolunun yolcusu olma uğruna 

saf dışı bırakmış olmak demektir.  

“n’ideyim cân u dili” kullanımı iki manayı da karşılar. Birinci anlam, can ve 

dili bu saatten sonra neydeyim diye yakınma manasına gelir. İkinci mana ise, sevgili 

olmasa bile ben hâlâ can ve dil sahibiyim ve bu “can u dil” beşerî aşk olmasa da, ilahî 

sevgiye, Peygamber yoluna yönlendi, demektir. Gazelin bu beytinde “yola girmiş” bir 

sâlik edası sezilir. Artık dünya ve dünyadaki sevgili değil, Peygamber yolu 

tutulmuştur.  

3) “Kişi zevk eylemege lezzet-i ‘ışkı cândan 

Kendi pür-sıdk u safâ yârı cefâ-kâr gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kişinin aşktan zevk alması [için] 

Kendisinin sadık ve keyifli yârinin cefa çektiren [olması] gerek” 

“Cefakâr” kelimesi günümüzdeki gibi cefa çeken manasında kullanıldığı gibi, 

kelimenin birincil manası olan “cefa çektiren” şeklinde kullanıldığı da sık görülür. Bu 

kelime zaman içerisinde anlam kaymasına uğramıştır.  

Yukarıdaki beyte bu ön bilgi ile yaklaşılırsa mana kendiliğinden ortaya çıkar. 

Dîvân şiirinin temel meselelerinden biri olan “dert çektikçe zevke gelen âşık” 

tiplemesi, bu beyitte de karşımıza çıkar. Âşık Çelebi’ye göre kişinin aşktan zevk 

alması, kendisinin aşkına sadık olması ve sevdiğinin cefa çektirmesine bağlıdır. Çünkü 

çoğu zaman sevgili tarafından muhatap alınmak bile âşığa bir ödüldür.  

4) “Dûd-ı dil penbe-i dâg ile yeter dâg u kabâ 

‘Işk abdâlına ne câme ne destâr gerek” 
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Günümü Türkçesi: 

“Gamlı gönül [ve] yaraların pamukları giysi [olarak] yeter 

Aşk abdalına ne giyecek ne sarık gerekir” 

Abdallar, aşklarının gerçekliğini ispatlamak için, tenlerine zarar verirler. Bu 

zarar ise genellikle vücuda yahut başa yara açmakla olur. Dağlamak, vücuda kızgın 

demir ile (bazen tıbbî gerekçelerle) damga vurmaktır. Abdallar ise bunu, bedenlerine 

acı vermek, ruhlarını terbiye etmek için kullanırlar. Açılan yara üzerine pamuk basılır, 

yara bu şekilde kızgın demir ile dağlanır. Genellikle Kalenderîlerle83 bağdaşmış bu 

davranışı, çeşitli abdal gruplarında da gözlemek mümkündür. Dağlamak ile ilgili bu 

beytin bir benzerini Muidî’yi incelediğimiz kısımda ele alacağız.  

Âşık bedeninde o kadar yara açmış ve üzerine pamuk basıp dağlamıştır ki, bu 

pamuklar neredeyse bir kıyafetmiş gibi bir bütünlük arz edip, tek parça bir elbise 

görünümünde durmaktadırlar. Gamlı gönül ve bu pamuklardan olan kıyafet “aşk 

abdalı”na giysi olarak yeter. Ona bunlar haricinde ne başka bir kıyafet ne de sarık 

gereklidir.  

Çalışmamızın çeşitli yerlerinde bu düşünceye yer verdik. Âşık için kıyafet ve 

hatta beden gerekmez, ruh gereklidir. Çünkü sevilen, bu dünyaya ait bir şey 

olmadığından, onu bu dünyanın sundukları aracılığıyla “hissetmek” mümkün değildir. 

Öte yandan kıyafet ve sarık bir statü sunduğundan, âşığın buna da ihtiyacı yoktur.  

“İster” Redifli Gazeli 

İster redifli gazelinin yalnızca ilk beytini buraya alıp incelemenin yeterli 

olduğunu tespit ettik. Beş beyitlik gazelin diğer beyitleri mana olarak ilk beyit kadar 

dünya görüşünü vermediğinden ele almadık.  

1) “Gönül mâl ü menâli terk idüp fakr u fenâ ister 

Geçüp ma’mûre-i âfâkdan vîrân serâ ister” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gönül mal ve mülkü terk edip fakirlik ve yokluk ister 

                                                           
83 Ayrıntılı bilgi için Bkz: A.A. Şentürk, Manzum Metinler Işığında…, s. 141-220 
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Bayındır yerlerden [vaz]geçip harap [olmuş] yerler ister” 

“Fakr” ve “Fenâ” kelimelerinin her ikisi de yok olmak, yokluk anlamına gelir. 

Her ikisi de kendini Allah ile birlikte var görme isteği, onun haricinde yok görmektir. 

Her ikisi de tasavvufî literatüre ait kelimelerdir.  

Mısrada şairin “terk etmek” istediği dünyevî mal-mülktür. Tasavvufun temel 

öğretilerinden biri olan, sonu “terki terk etmek” e varan “terk etmek” kavramı burada 

işlenmiştir. Zira insana bağlı kaldığı şeyler bağımlılık verir, oysa terk etmek, her 

zaman için özgürlük getirir. Kul, Allah’a ulaşma yolunda kendisine ayak bağı olan, 

geçici olarak güzel gelen şeylerden vazgeçtiğinde, kendini özgürleşmiş hisseder. Kul, 

mal-mülk-sevgili ve daha birçok “yaratılmışa” (kesret) bağlanmak yerine, bir tasavvuf 

öğretisi olarak Vahdet’e yönelir. Kişi eğer terk edeceği şeye hâkim değilse, terk etmesi 

de söz konusu olamaz. Tasavvuftaki terk ediş kavramı, her şeyin terk edilmesini ister 

ama terk etmeyi savunmaz. Yani terk ettiği için artık bir şeyler hak ettiğini (mesela 

ahiret hayatının en iyisini, en rahatını) düşünen bir kimse, hatalı davranmış, terk 

etmenin manasını kavrayamamıştır. Nitekim dünya malını terk ettikten sonra gelen 

adım, ahiret hayatının güzelliklerini düşünerek, ahiret için çalışmayı terk etmektir. 

Hülasa “terk etmek” yalnızca Allah rızası için, her şeye mâlik iken onlardan 

vazgeçmektir.   

İkinci mısra ise yine âşığın göze hoş gelen, revnaklı yerlerden vazgeçip harap 

olmuş yerler istediğini belirtir.  

Âşık Çelebi Hakkında Sonuç: 

 İncelenen her iki gazelde de Âşık Çelebî’nin sanatına ve mizacına tam 

uymayan beyitler gözlemlendi. Biyografisini verdiğimiz kısımda hatırlanacağı üzere 

kendisindeki aşkın cismanî olduğu, kendisinin de rind tabiatlı olduğunu söylemiştik. 

Verilen beyitler rind tabiata uysa da, bunlara cismanî şiir demekte tereddüt edebiliriz.  

 Her iki gazel (bu gazellerde ele alınan beyitler) Âşık Çelebi’nin abdal bir yönü 

olduğunu, melametliğe yakın olduğunu gösterdi. Abdal dervişlere has dağlama işlemi 

hakkında beyit söylemesi, bu yönünün ispatıdır. Dağlama işlemini kendi üzerinde 

yapıp yapmadığı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlamadık. Ancak 

bulunduğu resmî görevler göz önüne alındığında, tamamen öznel bir yorum getirecek 

olursak, Osmanlı Devleti’nin bu itikatta birine bu görevleri verip vermeyeceği 
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tartışmalı olduğundan, Âşık Çelebi’nin abdallığın yalnızca “edebiyatını yaptığını” 

söyleyebiliriz. Kaldı ki, abdal olmak için vücuda illa dağlama işlemi yapmak, abdal 

gibi giyinmek, onlar gibi davranmak gerekmez. Âşık Çelebi’nin ele aldığımız iki 

şiirindeki abdallık-melametlik durumları bilinmezliğini korumaktadır. Çalışmamızın 

Genel Değerlendirme kısmında bu tip konulardaki biyografi-eser çelişkilerine 

değineceğiz.  

 2.17. Ubeydî (ö. 1573)84 

 Edirnelidir. Şeyhülislam Kadızâde’nin yanından mülazım olduktan sonra 

kadılık yapmıştır. Kanunî’ye sunduğu bir gazelle padişah tarafından kendisine ulufe 

bağlanmıştır. Lofça ve Zağra’da kadılık yapıp hac için gittiği Mekke’de ölmüştür.  

 Âşıkane gazel ve murabbalar yazmıştır. Tarih düşürme konusunda da usta 

olduğu bilinir.  

 Utangaç, halim selim tabiatlı olduğu bilinir. Şiirini ince anlatım ve renkli 

hayallerle süslemiştir. Aşk, onun için dünyaya sarf edilmemesi gereken bir şeydir. 

Şiirlerinde didaktik anlatım ön plandadır. Hakkındaki bilgi kısıtlıdır.  

Gazelleri85 

 Şairin çalışmamız kapsamına giren gazel sayısı 5’tir. Bunlardan 1’i Garaz, 1’i 

Bâ‘îs, 1’i Yegdür ve 2’di de Eyle redifiyle yazılmış olup, Yegdür redifli gazeli hariç 

diğerleri şairin dünya görüşünü aktarmakta yetersiz kaldığından incelememiz 

kapsamına girmemiştir. Ayrıca şairin, belirlediğimiz redifler dışında kalsa da 

Neylersin ve Neylesün redifiyle yazdığı iki gazelin birer beyti, dünya görüşü 

aktarmakta kullanıldığından dolayı burada incelemeyi uygun bulduk.  

  

 

 

                                                           
84 Ubeydî’nin hayatı hakkındaki bilgiler Şahabettin Ünlü’nün hazırladığı Ubeydî Hayatı, Edebi Kişiliği 

ve Dîvânının Tenkitli Metni adlı doktora tezinden ve Ömer Arslan’ın hazırladığı Ubeydî Dîvânı (Metin-

İnceleme) adlı yüksek lisans tezinden alınmıştır. Bkz: Şahabettin Ünlü, Ubeydî Hayatı, Edebi Kişiliği 

ve Dîvânının Tenkitli Metni (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991; Ömer Arslan, Ubeydî Dîvânı Metin-İnceleme (Yayınlanmamş 

Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013. 
85 Şairin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Şahabettin Ünlü’nün hazırladığı Ubeydî Hayatı, 

Edebi Kişiliği ve Dîvânının Tenkitli Metni adlı doktora tezinden alınmıştır.  
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“Yegdür” Redifli Gazeli 

 Yegdür başlığı altında değerlendirdiğimiz bu gazel, “olmamak yegdür” 

redifiyle yazılmıştır. Gazelin tamamı şairin hayat felsefesini yansıttığından burada 

inceledik.  

 1) “Gedâlık var iken ʿâlemde sultân olmamak yegdür  

Begüm cemʿiyyet-i hâtır perîşân olmamak yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Fakirlik varken âlemde sultan olmamak iyidir 

Beyim, aklını dağıtıp perişan olmamak evlâdır” 

Gazel boyunca Ubeydî’nin dünyanın fâniliğini anlattığını, gelip geçici bu 

âlemde makam mevki peşinde koşmaktansa, koşmamayı tercih ettiğini, bunu tavsiye 

ettiğini görüyoruz. Bu beyitte de sultanlığın, öne çıkmanın “akıl dağıtmak” olarak 

nitelendiğini, geçici bu dünya için beylik, paşalık kaygısı güdülmemesi gerektiğini 

görüyoruz. 

2) “Geyüp ʿâriyyeti tâc-ı zeri şemʿ-i şeb-ârâ-veş  

Emîr-i bezm-i dehrüm diyü şâdân olmamak yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Giyip ödünç altın tâcı geceyi süsleyen mum gibi  

Dünya meclisinin efendisiyim diye mutlu olmamak evlâdır” 

Mum, her ne kadar çevresini aydınlatsa bile, gecenin karanlığı içinde ancak 

sönük, hayâlî bir aydınlık yaratır. Şair, makam mevki alameti olan tacı, işte bu muma 

benzetiyor. Mumun ödünç olması ise, insanın ölümlü olduğunu işaret eder. Bu geçici 

aydınlığa aldanıp, o aydınlığın sahibi olmakla, “zamanın beyi benim” diye 

böbürlenmemenin daha evlâ olduğunu şair tavsiye ediyor.  

3) “Çeküp câm-ı fenâyı ʿâkıbet çünkim göçersin sen  

Bu ʿâlem bezminün zevkinde hayrân olmamak yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Fanilik içkisinden içip sonunda göçersin sen  
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[Onun için] Bu âlemin zevkine hayran olmamak evlâdır” 

İnsan doğduğu an ölmeye de başlar veciz sözünde olduğu üzere, doğum, insana 

fanilik içkisini içirir. Bu içki, insanı yavaş yavaş öldüren bir zehirdir. Kimi 10, kimini 

50, kimini 100 sene, kimini ise 1-2 dakika yaşatan bu içkinin sarhoşluğuyla kişi bu 

âlemin hiç bitmeyeceği düşüncesine kaptırır, yaşadığı bu dünyaya hayran olur. Şair, 

bu hayranlığın da boşuna olduğunu vurgular.  

4) “Gül evrâkı gibi çün rûzgâr eczân ider berbâd  

Bir iki gün cihân bâğında handân olmamak yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gül yapraklarını dağıttığı gibi rüzgâr seni de dağıtır 

Bir iki gün cihanda neşeli olmamak evlâdır” 

Rüzgârdan kasıt zamandır. Tevriyeli kullanım söz konusudur. Zaman o kadar 

acımasızdır ki, her kime gösterilse “güzeldir” diye cevap vereceği güllere dahi acımaz, 

onların güzelliğine bakmadan, mevsimlerinin sonunda onları soldurur, yapraklarını 

döker ve bir kuru dal bırakır geriye. İşte bu cesettir. İnsandan geriye de ancak çürümüş 

kemikler kalır. Güllere dahi acımayan zaman, insana hiç acımayacaktır. İnsan, hepsi 

bir-iki gün sürecek bu dünya âleminde gülüp eğlenmeyi tercih ederse ziyanda 

olacaktır.  

Rüzgâr kavramını bir başka açıdan ele alacak olursak, rüzgârın hafif hafif 

estiğinde gül yapraklarının açılmasına sebep olduğu da bilinmektedir.86 Beyitte 

kastedilen de budur. Hafif hafif esen rüzgâr, gonca hâlindeki yaprakları açar, gülü 

“neşeli” görünüme getirir. Ancak bu çok az sürer. Yapraklar dökülmek zorundadır. 

İnsan hayatı da böyledir.  

5) “ʿUbeydî şâh-ı mülk-i fakr olam dirsen dimâgunda  

Hevâ-yı şevket ü sevdâ-yı ʿünvân olmamak yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Ubeydi, muhtaçlık mülküne şah olayım dersen aklınca 

                                                           
86 Pala, s.394 
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Ululuğa heveslenip ünvan sevdalısı olmamak evlâdır” 

Muhtaçlık mülkünden kasıt, Allah’a kul olup, Allah’ın desteği olmadan 

yaşayamayacağının, her iki cihanda da ona muhtaç olduğunun bilincinde olmaktır. 

İnsan oraya sultan olayım, Allah’a yakın olayım derse böbürlenmeyi bırakıp, isim 

sevdalısı olmaması gereklidir.  

“Neylersin” Redifli Gazeli 

Şairin, belirlediğimiz redifler dışında kalan neylersin redifiyle yazdığı gazelin 

bir beytini, çalışmamızı detaylandırması bakımından önemli buluyoruz. Bu beyti 

aşağıda inceledik.  

2) “ʿAdem mülkine bir gün yalınuz gitsen gerek şâhum  

Önünce şimdi kullar yüridüp ʿünvânı n’eylersin” 

Günümüz Türkçesi: 

“Yokluk mülküne bir gün yalnız gideceksin şâhım 

Şimdi önünde kullar yürütüp ünvanı neylersin” 

Bu beyitte de şair, makam mevki kaygılarını hoş görmemiş, fâniliğe vurgu 

yapmıştır.  

“Neylesün” Redifli Gazeli 

Belirlediğimiz redifler dışında kalan bir redifle yazılmış bu gazelin ilk beytini 

şairi anlamada faydalı bulduğumuzdan burada inceledik.  

1) “ʿIşk-ıla gamnâk olan diller safâyı n’eylesün  

Derdile başı hoş olanlar devâyı n’eylesün” 

Günümüz Türkçesi: 

“Aşk ile gamlı olan gönüller zevk sürmeyi neylesin 

Dert ile başı hoş olanlar devayı neylesin” 

Aşkı yücelten, aşk ile dertli olup, deva aramamayı bir bakıma öğütleyen bu şiir, 

şairin aşka bakışını yansıtması açısında önemlidir.  
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Ubeydî Hakkında Sonuç 

Ubeydî’nin incelediğimiz gazellerinde tevazuu, dünyanın fâniliğini, 

dolayısıyla buna göre yaşamak gerektiğini ön plana çıkardığını görüyoruz. Makam, 

mevki gibi değersiz ve geçici şeyler, bu dünyada kalacağından, beyler-paşalar da, fakir 

bir kul da eninde sonunda aynı toprağın altına gireceğinden, Ubeydî’ye göre kişi hiçbir 

zaman dünyadaki yerine aldanmamalı, daima ebedî olan için hayatını tüketmelidir.  

Biyografisinden anladığımız üzere aşkı da dünya için sarf etmekten çekinen 

Ubeydî’nin bu redifi hayat görüşünü yansıtmakta kullandığı söylenebilir. Fazla 

çeşitlendirememiş olsak bile, redifi bizim izini sürdüğümüz doğrultuda 

kullanmasından dolayı Ubeydî, tezimizde önemli yere sahiptir.  

2.18. Helâkî (ö.1574-75)87 

Karamanlıdır. Mehmet Çavuşoğlu, Helâkî Dîvânı’nın önsözünde şuara 

tezkirelerinde şairlerin üç kısımda incelenebileceğini belirtir. Birinci kısım, o yüzyılı 

onlarsız düşünemeyeceğimiz, devre yön veren, herkesi etkileyen şairler, ikinci kısım 

birinciler kadar olmasa da genellikle yaşayışlarıyla ve insanlar arasındaki 

farklılıklarıyla gündeme gelen, fena sayılmayacak şiirler yazan şairler, üçüncü 

kısımdaki şairler ise müteşairlerdir. Helâkî, bu ikinci kısım şairlerdendir Çavuşoğlu’na 

göre.  

Helâkî, medrese tahsili gördükten sonra imamlığı meslek olarak seçmiştir. 

Hasan Çelebi tezkiresinde onun güzellere olan düşkünlüğünden bahseder. Ancak farklı 

görüşler, imamlık yapan birinin şiirlerinde doğrudan güzellerden bahsetmiş 

olamayacağı kanaatindedirler. Dîvân şiirinin yapısı gereği bu tür durumlara sık sık 

rastlanır. Hekâkî’nin de gerçek güzellerden değil, “ideal güzeller”den bahsettiğini 

iletir Çavuşoğlu.  

Maddi sıkıntılardan oldukça fazla bahsetmiştir. Şiirlerinde ihsanlar istemiştir. 

Sehi Bey, tezkiresinde onun seçkin beyitlerinin benzerinin az olduğunu, herkese hitap 

eden şiirler yazdığını söyler. 

                                                           
87 Helâkî’nin hayatı ile ilgili bilgiler Mehmet Çavuşoğlu’nun hazırladığı “Helâkî Dîvânı”ndan 

alınmıştır. Bkz: Mehmed Çavuşoğlu, Helâkî Divânı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yayınları, 1982, İstanbul 
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Gazelleri88 

Helâkî’nin çalışmamıza konu olan gazelleri 2 tanedir. Bunlardan biri Yegdür, 

biri ise Yeter redifiyle yazılmıştır.  

Yegdür Redifli Gazeli 

Yegdür redifiyle yazılmış aşağıdaki gazel, Helâkî’nin hem kendine, hem de 

doğrudan işaret etmese de okuruna tavsiyeleriyle doludur. Tasavvufî kavramlarla dolu 

gazelinin, Helâkî’yi anlamak adına önemli olduğu düşüncesiyle tamamını aşağıya alıp 

açıkladık.  

1)“‘Âlem-i vasl u safâdan gam u fürkat yegdür 

Bîm-i hicrandan ümîd-i dem-i vuslat yegdür” 

Günümüz Türkçesi:  

“Kavuşmanın sefasından ise, ayrılık acısı evlâdır 

Ayrılık korkusundan kavuşma zamanını ümid etmek evlâdır” 

Helâkî’nin yukarıda verdiğimiz biyografisinde ve kaynaklarda her ne kadar 

doğrudan tasavvufî bir eğitim aldığı göze çarpmamış olsa da, devrinde yaşayan her 

şair gibi Helâkî de şiirlerinde Allah aşkına önemli yer verdiğinden, ortalama bir 

mutasavvıf şair kadar tasavvufî kavramları şiirinde kullanmıştır.  

Yukarıdaki beyitten anlaşılacağı üzere, şair bir bekleyiş-kavuşma-gurbet 

senaryosuna hizmet eder şekilde, kendisinin de bir âşık olduğunu göz önünde 

bulundurarak, kavuşmayı beklemenin, kavuşup ayrılmaktan daha iyi olduğunu söyler. 

Çalışmamız boyunca da görüleceği üzere, şairler genellikle ızdırap çeken, bekleyen 

olmayı, kısa süreli sefaya kavuşmuş, zevki tatmış olmaya tercih ederler.  

2) “Gayra nûr u fer olur çünki fürûğ-ı hüsni 

Hem-dem olmadan o meh-ruya feragat yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“[İnsanı] Başka şeylere sürükler [onun] ışığı, güzelliği 

                                                           
88 Helâkî’nin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Mehmed Çavuşoğlu’nun hazırladığı Hekâkî 

Dîvânı’ndan alınmıştır.  
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Onunla birlikte olmadan o ay yüzlüden el çekmek evlâdır” 

İlk beyitte gördüğümüz anlam burada da vardır. Burada da sevgiliyle ayrılan 

zaman, onunla geçirilen mesai, kişiyi başka şeylere yönlendireceğinden, asıl yolundan 

alıkoyacağından, şair o ay yüzlüyle hem-dem olmadan ondan el çekmek, vazgeçmek 

ister. Beyitte kullanılan “Gayr” kelimesinin tasavvufî geçmişi göz ardı edilmemelidir. 

Gayr, mâsivâ manasına gelir. Mâsivâ ise, Allah’tan başka her şeyin adıdır.89 Beyti 

anlamak için esasında bu kelimenin sözlük manasına bakmak dahi yeterlidir. Zira 

Helâkî de sanki bu manayı beyit hâline getirmiştir.  Allah’tan başka neyle uğraşılırsa 

uğraşılsın, kul Allah’tan uzaklaşmış olur. Şair bu tehlikeyi görür, onun ışıltılı 

güzelliğine aldanmaz, “Gayr”dan el çekip, yoluna devam etmek ister.  

3) “Terk-i tecrîd oluban kat‘-ı ‘alâyık kıluban 

Baş çeküp hırkaya bir gûşede ‘uzlet yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Tecridi terk edip meşgul eden şeylerden uzaklaşıp  

Bir hırkaya baş çekip bir köşede yaşamak evlâdır” 

Uzlet, halktan ayrılmak, onların içinde yaşıyor gibi görünülse bile onlardan 

ayrı yaşamak manasına gelir.90 Yukarıdaki beyitte Allah’tan gayrısından el çeken şair, 

bu beyitte üstteki fikri devam ettirmektedir. Bir hırkayı başını çekip bir köşede 

oturmak, dünyaya ve içindekilere dâhil olup Allah’ı unutmaktan evlâdır.  

4) “Su gibi yüz yire sür çekme gel âteş gibi baş 

Bâd-ı rif'atden ise hâk-i mezellet yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Su gibi yüzünü yere sür, ateş gibi başını çekme 

Böbürlenmenin rüzgârındansa alçaklığın toprağı evlâdır” 

Ateş gibi baş çekmek deyimiyle burada ateşin yanarken yukarıya doğru sürekli 

yükselmesi, ateşi yerden yükseğe çıkarması manasında bir benzetme yapılmıştır.91 

                                                           
89 Cebecioğlu, A.g.e., s.173  

90 Cebecioğlu, A.g.e, s. 278. 
91 Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, Osedam Yayınları Cilt: 1, İstanbul, 2016 s.405 
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Ateş yerine göre güzelliği, güzellikteki ışığı temsil etse de, burada öfkeyi, 

böbürlenmeyi, hor bakmayı temsil etmiştir. Tasavvufun ana öğretilerinden biri burada 

göze çarpar. Alçakgönüllü olup, yükseklerden bakmamak beyitteki ana fikirdir. Su 

yerlerde gezinir. Helâkî herkese ve özellikle kendisine, alçak-hor görülen olmayı 

yüksek-hor gören olmaya tercih etmeyi tavsiye eder. Böbürlenmeyi rüzgâr gibi “gelip 

geçici” bir şey ile anlatması, alçaklığı ise toprak gibi daima var olan, sürüklense, uçsa 

bile yine yerde duran bir şeyle anlatması, ayrıca manidardır. Böbürlenenlerin bu 

yüksek tavırları gelip geçicidir ancak tevazu her daim bâki kalır.  

5) “Bezm-i kesret nene yarar be Helâkî yüri var 

‘Âlem-i vahdeti elden koma vahdet yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Çokluk meclisi neye yarar be Helâkî, hadi işine git 

Birliği elden bırakma, birlik evlâdır” 

Gazel boyunca Gayr, alâyık, uzlet gibi tasavvuf terimlerini kullanan Helâkî, bu 

son beyitte ise kesret-vahdet kavramlarını kullanır. Kesret, Allah’ın izni ile hayat 

bulmuş, oluşmuş şeylerin hepsidir, çokluktur. Vahdet ise birdir. Vahdet, her daim 

Allah’ı temsil eder. Allah’ın varlıklardaki birliğidir vahdet.92  

Hatırlarsak, ilk beyitten son beyte kadar Helâkî hep “el çekmeyi”, “ayrı 

durmayı” tavsiye etti. Son beyitte çokluktan insanın kendini alıkoymasını, Vahdet’e 

bağlı kalmasını tavsiye ediyor.  

Bu bağlamda çalışmamıza konu olan Yegdür redifli gazelinin, Helâkî’nin 

insanlardan, dünyadan soyutlanmak gerektiği fikrini aktarmada rol oynadığını 

söyleyebiliriz. Bu, şairin dünya görüşüdür. Bu gazel, Allah’a sığınmanın, diğer bütün 

şeylerin önünde olduğunu vurgulamıştır.  

Yeter Redifli Gazeli 

Yeter redifli gazelinin Helâkî’nin “güzel övgüsü”yle dolu olduğu düşünülen 

gazellerinden olduğunu söylemek mümkündür. Gazelin genelinde âşığa neyin yetip 

neyin yetmeyeceğini anlatan, âşık olanın içinde bulunduğu durumu açıklayan gazelin 

                                                           
92 Kubbealtı Lügati, “Vahdet” maddesi, http://lugatim.com/s/vahdet (06.07.2018) ; Cebecioğlu, A.g.e. 

s. 281. 

http://lugatim.com/s/vahdet
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yalnızca bir beytini, en önemlisi ve maksadını en iyi açıklayanı olması dolayısıyla 

aşağıya almayı ve açıklamayı uygun bulduk.  

1) “Hattun gamıyle ‘âşıka zülfün belâ yeter 

Hadden aşurma cevrüni ey pür-belâ yeter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Yüzündeki ayva tüylerinin derdiyle âşığa zülfün bela [olarak] yeter 

Haddini aşırma zulmünü ey bela dolu [güzel] yeter” 

Hatt, yüzdeki ayva tüyleridir.93 Bu tüyler, kesretin delilidir. Gazeli ve bu beyti 

her iki manada da (ilahî-beşerî) yorumlamak mümkündür. Âşık, sevgilinin yüzündeki 

tüylere bakıp belaya düşer. Buradaki bela kelimesini de “evet” manasında alabiliriz. 

Bilindiği üzere, Allah Bezm-i Elest’te ruhları toplamış, “ben sizin rabbiniz değil 

miyim?” diye sormuştu. Ruhlar, hep bir ağızdan Belâ, yani “evet” demişlerdi. 

Beyitteki manasıyla baktığımız zaman, ayva tüyleri ve zülfün telleri âşığa Allah’ın 

varlığını hatırlatmaya yeterlidir. Ayva tüylerini ve zülfü gören âşık, elest bezminde 

verdiği ikrarı hatırlar.  

Beyti beşerî manada yorumlayabilmemizin sebebi, ikinci mısraıdır. Burada ilk 

mısradan bağımsız, açıkça bir güzele seslenilmektedir. Bu güzele, âşığa ızdırap olan 

zülfünün zulmünü kararında bırakması söylenir. 

Yeter redifi ilk mısrada âşık olmak için neyin yeteceği konusunda aydınlatsa 

da, ikinci mısrada güzele “yeter-yapma artık” manasında kullanıldığı gözlemlenir.  

Helâkî Hakkında Sonuç: 

Çalışmamıza konu olan iki gazel ve iki redif gösterdi ki, Helâkî, Yegdür 

redifiyle Allah’a âşık birinin nasıl yaşaması gerektiğini anlatırken, Yeter redifi, şairin 

dünya görüşünü sunmakta gazelin tamamında tercih ettiği taşıyıcı bir kolon 

olmamıştır.  

                                                           
93 Veli Topşir, Helâkî Dîvânı’nın Tahlili (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ordu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu, 2015 s.158 
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Yine de Yegdür redifi düşünüldüğünde, bu redifin şairin biyografi-eser 

bağlamında biyografisine denk düşen bir düşünceyi şiirine yansıtmakta kullandığı 

önemli bir aparat olduğunu söyleyebiliriz.  

2.19. Emrî (ö.1575)94 

 Edirnelidir. Asıl ününü muammaları ve tarih düşürmeleri ile yapmıştır. Tahsil 

hayatını yarıda bırakmıştır. Hayatını İstanbul ve Edirne arasında tevliyet vazifesi 

yürüterek idame ettirmiştir. Hayatını “fakr u zaruret” hâlinde geçirmiştir. Kimsenin 

adına övücü söz-methiye yazmadığından, ikbal basamaklarını tırmanamamıştır 

(Tezkireciler bunu sebep gösterir).95 Ömrünün sonuna doğru esrar içmekten hayallere 

daldığı, şuurunu kaybettiği söylenir. 

 Dîvânındaki şiirlerin çoğu gazeldir. Muamma ve tarih düşürme alanında eski 

edebiyatımızın en önde gelen isimlerindendir. Doğrudan ilahî aşkı konu alan şiiri 

yoktur. Beşerî aşkı işlemeye önem vermiştir.  

 Gazelleri96 

 Emrî’nin çalışmamıza konu olan, Murad, Gerek ve İçün redifli üç gazeli vardır. 

İçün redifli gazelinin, şairin dünya görüşünü anlatmakta yeterli olan hiçbir beytini 

tespit edemediğimizden dolayı, burada sadece sayı olarak belirtmekle yetindik.  

 “Murâd” Redifli Gazeli 

Murad redifli gazelde ilk dikkat çeken şey, ilk beytin çalışmamıza da konu olan 

Ramazan Behiştî’nin (ö.1570-71) Murad redifli matlasıyla aynı olmasıdır.97 Aynı 

zamanda bu beyit, XVI. yüzyılın bir başka şairi Seyfullah Nizamoğlu’nun bir 

müfrediyle de hemen hemen aynıdır.98 Nizamoğlu Dîvânı’nda ikinci mısraın 

sonundaki “nâ-murâd” kelimesinin “ber-murâd”99 olduğu görülmüştür. Ahdî ve 

                                                           
94 Emrî’nin hayatı ve sanatıyla ilgili bilgiler Yekta Saraç’ın hazırladığı Emrî Dîvânı’ndan ve aynı 

yazarın TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Emrî makalesinden alınmıştır. Bkz: Yekta Saraç, Emrî Dîvânı, 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10607,emridîvânipdf.pdf?0 (10.07.2018); Yekta Saraç, “Emrî, 

Emrullah”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 11, 1995, s. 164. 
95 Süleyman Solmaz, Ahdî, Gülşen-i Şuara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayınlar Genel Müdürlüğü Ankara, 2018, s.99 
96 Emrî’nin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Yekta Saraç’ın hazırladığı Emrî Dîvânı’ndan 

alınmıştır.  
97 Bkz: Yaşar Aydemir, Ramazan Behiştî Dîvânı, s.429 
98 Bkz: İdris Söylemez, Seyfullah Nizamoğlu Dîvânı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2013, s. 386 
99 Muradına ermiş, emeline kavuşmuş kimse. 
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Beyânî tezkirelerinde Emrî’yi anlattıkları kısımlarda her ne kadar şairi bu beytiyle 

anmayı uygun bulmuşlarsa da100, kimin kimden etkilendiği hususunda bir şey 

söylememiz, iki şair de aynı dönemde hayatta olduğundan ve ölüm tarihleri birbirine 

çok yakın olduğundan, mümkün değildir.   

 1) “Gördüm ey dil minnet ister virmege dünyâ murâd  

Ana minnet itmeden kurtuldum oldum nâ-murâd” 

Aynı kelimelerle kurulmuş olan bu iki örnek (Behiştî, Nizamoğlu) dışında, 

incelendiğinde görülecektir ki dîvân şairi nâ-murâd olmayı şiirlerinde sık sık 

kullanmıştır. Çalışmamızın dönemi olması dolayısıyla XVI. yüzyılda nâ-murâd 

kelimesini şiirlerinde kullanan (sadece redif olarak değil), nâ-murâd olmayı ya 

dileyen, ya da hâlihazırda nâ-murâd olmuş tespit edebildiğimiz şairler şunlardır: 

Bursalı Rahmî, Bâkî, Helâkî, Edirneli Nazmî, Zâti.  

Emrî’nin Murad redifli beş beyitlik gazelinden, şairin dünya görüşünü en iyi 

anlatan iki beytini buraya alıp açıklayacağız. Diğer beyitler, konuyu tamamlamak için 

yazıldığı ve hayat felsefesi yansıtmada yetersiz oldukları için buraya alınmadı.  

Yukarıdaki beytin günümüz Türkçesi şu şekildedir:  

“Ey gönlüm, gördüm ki muradımı vermek için dünya minnet (eksiklenme) ister 

[Ben de ] Muradsız olup ona mahcubiyetten kurtuldum” 

Görüldüğü üzere, beyitte herhangi bir kapalılık söz konusu değildir. Şair 

muradsız olup, dünyanın bu muradını vermesi karşılığında kendisine yalvarılmasını 

bekleyen yapısına bir tepki koymuştur. Herhangi bir isteği olmayan şairin dünyadaki 

kimseye boyun bükmeyeceği açıktır. Bu beyitte devrin ikbal için söz söyleyip kaside 

yazanlarına da bir başkaldırı var gibidir.  

3) “Tîg-i tecrîd ile kat‘-ı mâsivâ kıldum yine  

Kalmadı dil-dârdan gayrı bana kat‘â murâd” 

Günümüz Türkçesi: 

“El çekmenin kılıcıyla [kendimi] gayrıdan ayırdım 

                                                           
100 Süleyman Solmaz, A.g.e., s.99; Aysun S. Eyduran, Beyânî Tezkiretü’ş-Şuara, T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Ankara 2008, s.23 
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Sevgiliden başka asla muradım kalmadı” 

Muradsızlık iddia eden şairler bu iddiada bulundukları beytin hemen akabinde 

yahut başka bir gazelde muradsız olmadıklarını gösterirler. Zaten insan için gerek 

dünyevî gerek uhrevî bir şey beklemeden, amaçsız, muradsız yaşaması beklenemez. 

Şair bu beyitte yalnızca sevgiliyi arzuladığını, gayrısından kendisini bir kılıçla ayırır 

gibi ayırdığını belirtiyor.  

“Gerek” Redifli Gazeli 

Gerek redifiyle yazılmış beş beyitlik gazelin, maksadını en iyi açıklayan beyti 

olan ilk beytini buraya alıp açıklamayı uygun buluyoruz.  

1) “Dilâ visâl umanun âhı pür-şerâre gerek  

İrişmege kişi ol devlete sitâre gerek” 

Günümüz Türkçesi 

“Ey gönül, sevgiliye kavuşmayı umanın âhı kıvılcım kaynağı [gibi olması] 

gerekir 

Kişinin o maksada ulaşması için yıldız olması gerekir” 

Yukarıdaki beytin ilk mısraında Emrî, Dîvân şiirinde sık tekrarlanan, sevgiliye 

kavuşmak için yanmak-tutuşmak, dert-elem çekmek gerekir fikrinin bir benzerini 

sunar. Sevgiliye kavuşmak isteyen, kıvılcım kaynağı olmalı, taze ateş gibi etrafına 

kıvılcım saçmalıdır.  

Elbette hayatta her şey de insanın gayretiyle olamaz. Biraz talih, baht 

gereklidir. İkinci mısra ise bunu vurguluyor. Kişinin maksadına ulaşması için bahtının 

da açık olması gerekir.  

Emrî Hakkında Sonuç: 

Emrî, çalışmamıza konu olan rediflerle çok az gazel yazmıştır. Murad, Gerek 

ve İçün redifiyle üç gazeli bulunan Emrî’nin İçün redifli gazelinde açıkça herhangi bir 

dünya görüşüne rastlanmadığından bu gazelini incelemedik. Murad ve Gerek redifli 

gazellerinin de, içlerinden maksatlarını en iyi anlatan beyitlerini seçmek durumunda 

kaldık.  
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Sonuç olarak, Emrî’nin incelediğimiz iki gazelinde, dünyadan beklenti-

talih/baht meselelerine değindiği görüldü. Murad redifli gazelinde muradsızlık 

durumunda olan şair, gerek redifli gazelinde “muradın gerçekleşmesi için, biraz da 

baht sahibi olmak gerekir” manasında söz söylemiştir. Emrî’nin, diğer şairler 

düşünüldüğünde, çalışmamız konusu olan redifleri gereği kadar işlevsel kullanmadığı 

gözlemlendi.  

 2.20. Muidî (ö. 1568-85?)101 102 

 Üsküp yakınlarındaki Kalkandelen kasabasında doğmuştur. Önce mûid, sonra 

mülâzım olmuştur. Çok iyi bir eğitim aldığı hâlde müderrislik yapmayıp, ilim yolunu 

terk etmiştir.   

 İstanbul’da ilmî ve edebî çevrelere dâhil olmuştur. Padişahın himayesinde 

(Kanuni) bulunsa da bu himaye uzun sürmemiştir. Bir süre sonra padişahın gözünden 

düşmüştür. Bu gözden düşmeye neyin neden olduğu kesin olarak bilinmemekle 

birlikte, Muidî bunu kendisini çekemeyenlere bağlar. Atılan bir iftira sonrası önce 

katline, sonra Rodos’a sürgün edilmesine karar verilir. Rodos’tan sonra Anadolu’nun 

çeşitli yerlerinde sürgün hayatı yaşar. Hac ziyaretinin akabinde Mısır’a yerleşip 

Beytü’l-mâl kâtipliği yapmıştır.  

 Dîvânının elimizde bulunan ilk cildini, şairin Rodos’ta sürgünken yazdığı 

kuvvetle muhtemeldir. Bu açıdan dîvânı, şairin psikolojisini yansıttığından mühimdir.  

 Muidî aynı zamanda hamse sahibidir ancak elimizde yalnızca Şem‘ ü 

Pervâne’nin nüshası vardır.  

 Şiirinde geleneğin dışına pek çıkmamıştır.  

                                                           
101 Muidî’nin hayatı ile ilgili bilgiler, Gülçin Tanrıbuyurdu’nun Muidî Dîvânı Metin-Çeviri adlı doktora 

tezinden ve Fatih Köksal’ın Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ndeki Muidî maddesinden alınmıştır. Bkz: 

Gülçin Tanrıbuluyrdu, Muidî Dîvânı Metin-Çeviri (Yayınlanmamış Doktora Tezi) (Daha sonra kitap 

olarak yayınlansa da çalışmamızda tez hâli kullanılmıştır), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kocaeli, 2012; Fatih Köksal, “Muidî”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1406 (11.07.2018) 
102 Şairin ölüm tarihini Tanrıbuyurdu 1568, Köksal 1585 olarak belirlemiştir. Tanrıbuyurdu, tezin kitap 

hâlinde de aynı tarihi vermiştir. Ayrıca Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî adlı eserinde şairin ölümünün 

Kanunî devrinde olduğunu söylemiş, muğlak bir ifade kullanmıştır. Bu bilinmezliğe ve tezimizin 

maksadının böyle kronolojik bir ispat çalışması olmamasına dayanarak biz şairin ölüm tarihi olarak 

Köksal’ın belirlediği tarihi kabul ettik. Bkz: Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî (Çeviren: Seyit Ali 

Kahraman), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Cilt: IV, İstanbul, 1996. s. 1111 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1406
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 Gazelleri103 

 Muidî’nin çalışmamıza konu olan gazel sayısı 18’dir. Ancak Muidî, 

belirlediğimiz rediflerin çoğunu çalışmamız kapsamına dâhil edebileceğimiz manada 

kullanmamıştır. Bu nedenle, Garaz redifli 2 gazeli, Gerek redifli 1 gazeli ve Neden 

redifli 1 gazeli dışındaki gazelleri yalnızca sayı olarak burada belirtebildik. 

Çalışmamıza dâhil edemediğimiz bu gazellerin dağılımını ilerleyen sayfalardaki genel 

tabloda verdik.   

 “Garaz” Redifli Gazelleri 

 Gazel 1 

 Dîvânda 194. Sırada bulunan gazelin yalnızca ilk beyti anlam bakımından 

dünya görüşünü sergiler niteliktedir. Bu beyti aşağıda inceledik.  

 1) “Yâr ‘ışkın istedügimden gedâlıkdur garaz 

Ol gedâlıkdan cihâna pâdşâlıkdur garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

“Yar aşkını istememden maksadım [ona] köle olmaktır 

O kölelikten maksadım cihana padişah olmaktır” 

Çalışmamız boyunca da sık sık karşımıza çıkmış-çıkacak olan bir anlama 

rastlıyoruz bu beyitte. Sevgiliye köle olmak, cihan padişahlığından, onun yolunda fakir 

duruma düşmek, cihanın en değerli hazinelerinden daha güzel, daha hoştur âşık için. 

Bu beyit, şairin aşk kavramı hakkında ne düşündüğünü belirtmesi bakımından 

mühimdir.  

Gazel 2 

196. sırada bulunan gazelin 5. beyti çalışmamız kapsamına girebilecek manaya 

sahiptir. Bu beyti aşağıda inceledik.  

5) “İy Muîdî yâre çün ‘arz idemezsin hâlüni 

                                                           
103 Muidî’nin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı, Gülçin Tanrıbuyurdu’nun Muidî Dîvânı 

Metin-Çeviri adlı doktora tezinden alınmıştır. Tanrıbuyurdu’nun doktora tezinde beyitler günümüz 

Türkçesine de çevrilmiştir. Ancak günümüz Türkçesine aktarımı, çalışmamız kapsamındaki beyitler 

için bizce yeterli bulunmadığından beyitlerin çevirisi yeniden yapılmış, çeviri konusunda 

Tanrıbuyurdu’nun çalışmasından yararlanılmamıştır. 
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Oda yansun yâ nedür bu şi‘r ü inşâdan garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

“Ey Muidî, yâre halini arz edemedikten [sonra] 

Bu şiir ve inşadan maksat nedir, ateşlerde yansın [bunlar daha iyi]” 

 Bu beyit, şairin şiir yazma, söz söylemekteki maksadını açıklaması bakımından 

önemlidir. Şair için şiirleri, sevgiliye ulaşmak, ona hâlini arz etmek üzere yazılmıştır. 

Ki, gazel boyunca da sevgiliye hâl arz edilir. Gazelin son beyti olan bu beyitte bundan 

dolayı, “hâlimi arz edemediysem, bu sözlere de gerek yok” manasında bu beyit 

yazılmıştır.  

 “Gerek” Redifli Gazeli 

 Dîvânda 224. sırada bulunan gazelin altıncı beyti, somut bir davranış biçimini 

dillendirir. Bu bakımdan önemlidir.  

 6) “Dilersen bu dünyâda genc-i huzûr 

Hudâ virdügine kanâ‘at gerek” 

“Bu dünyada huzur hazinesine sahip olmak istersen 

Allah’ın verdiğine kanaat [etmen] gerekir” 

Ömrünün çeşitli sıkıntılarla geçtiğini bildiğimiz şairin dilinden kanaat tavsiye 

eden bir beyit duymak, şüphesiz ki manidardır. Sürgünlerde ve hayalini kurduğu 

yerlerden/şeylerden ayrı yaşayan, dolayısıyla maddî sıkıntılar çektiği de şüphesiz olan 

şairin, kanaat tavsiye etmesi, bunu bir hayat felsefesi olarak benimsediği izlenimini 

doğurur. Dîvân şiirinde oturmuş meseleler dışında (âşık-mâşuk/mey-sâki v.b.) kalan 

bu gibi tavsiyeler, genellikle şairin kendi hususiyetidir.  

“Neden” Redifli Gazeli 

Dîvânda 330. Sırada bulunan neden redifli gazelin ilk beytinde şair gönlüne bir 

soru sorar. Bu soru, şairin durumunu gözler önüne serer. Bu açıdan önemli 

bulduğumuz bu beyti aşağıda inceledik.  

1) “Gördügin mahbûba iy dil mübtelâ olmak neden 

Ben garibün başına dâ’im belâ olmak neden” 
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Günümüz Türkçesi: 

“Ey gönlüm, her gördüğün güzele bağlanmak neden 

Bu garibin başına her zaman bela olmak neden” 

Dîvân şiirinde sevgili kavramı önemli yer tutar. Ömründe bir güzeli sevip 

sevmediğini asla bilemeyeceğimiz nice şairler, bir değil, birden fazla güzele 

bağlandıklarını iddia eden şiirler yazmışlardır. Bu, çoğu zaman geleneği devam 

ettirmekten, bazen de gerçekten böyle olduğu için gerçekleşmiştir. Muidî’nin bu 

şiirinde işlenen aşk, beşerî aşka yakındır. Fakat o beşerin bir kadın mı, yoksa padişah 

mı olduğu konusu şüphelidir. Şairin biyografisinden biliyoruz ki, Kanunî’den himaye 

beklentisi içinde olduğundan onu öven şiirler yazmıştır. Padişahın çoğu şiirde sevgili 

olarak konumlandırıldığı dîvân şiirinde vâkidir. Bu konuya çalışmamızın Genel 

Değerlendirme kısmında değineceğiz.  

Beyitteki anlama gelirsek: Şair şıpsevdiliğini vurgulamıştır. Güzel sevmek bir 

yaşam biçimi, hayat felsefesidir bu şiirde. Bir güzele bağlanmak yerine, gönlü güzel 

olan her şeye bağlanır. Fakat gazelin ilerleyen beyitlerinde gazel tüm güzellere değil, 

bir tek güzele odaklanır ve onun üzerine nihayet bulur. Şairin çok güzel sevse de en 

nihayetinde mutlak olan tek bir kişi veya şeye yöneldiği bellidir. Diğer beyitler anlam 

bakımından çalışmamız kapsamı dışında kaldığından buraya almadık. Ancak gazel 

dîvândan okunduğunda ne denilmek istendiği daha rahat anlaşılacaktır.  

Muidî Hakkında Sonuç 

Muidî, her ne kadar belirlediğimiz rediflerle gazel yazma konusunda velud bir 

şair olsa da, gazellerindeki bu redifler anlam bakımından hayat felsefesi, dünya görüşü 

yansıtmakta yetersizdir. Rediflerin yukarıda aktardıklarımızdan başka tezimiz 

konusuna paralel kullanıldığı gözlemlenememiştir.  

Rediflerin kullanıldığı anlamlar o kadar değişiktir ki, örneğin şairin “ol” redifli 

bir gazeli mevcut olmasına ve bu kelime ilk görüldüğünde nasihatlerle (dolayısıyla 

dünya görüşüyle) dolu bir gazelle karşı karşıya olduğumuz zannına sebep olmasına 

rağmen, ol kelimesi gazelde “o” zamirini karşılamaktadır.  

Muidî, çalışmamızı çeşitlendirme açısından pek bir fayda sağlayamamış olsa 

da, dîvân şairinin bir kelimeyi daima birinci, ikinci anlamında değil, kelimenin kaç 

anlamı var ise, o kadar farklı şekilde kullanabileceğini gözler önüne sermiştir.  
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 2.21. Kabûlî (ö.1591-92)104 

 Kabûlî mahlasını kullanan şairlerin en meşhuru olan Gedizli Kabûlî, 

Kütahya’nın Gediz ilçesinde doğup büyümüştür.  

 İlköğrenimini memleketinde yaptığı düşünülen Kabûlî, daha sonra İstanbul’a 

gelerek medrese tahsili görmüş, Ramazan Efendi’den icazet alarak mezun olmuştur. 

İlmiye sınıfına mensup olarak kadılık yapmıştır. Çeşitli yerlerde bu görevi sürdüren 

Kabûlî’nin son görev yeri Mısır’dır. III. Murad, Osman Paşa ve Ferhad Paşa ile himaye 

ilişkisi kursa da, bu kişilerden sürekli bir menfaat görmediği tespit edilmiştir.  

 “Tevhid Ehli” olan Kabûlî, Hz. Ali’yi ve çevresindekileri sevmekle birlikte, 

Şiilere düşmandır. Kabûlî’nin tasavvufla olan ilişkisi de sınırlıdır. Kabûlî Dîvânı’nda 

Bektaşîlik ve Mevlevîliğin izleri görülse de, bu tarikatlara mensup olup olmadığı 

şüphelidir.  

 Kabûlî’nin şiirleri geleneği devam ettirir niteliktedir. Ona göre şiir ya 

padişahlar ya da güzeller için söylenir. Gazellerinde de âşıkane ve rindâne bir tavır 

bulunmaktadır.  

 Gazelleri105 

 Kabûlî’nin çalışmamız kapsamındaki redifleri taşıyan gazel sayısı 13’tür. 

Bunlardan 1’i Garaz, 1’i Bâ‘îs, 6’sı Gerek, 2’si Yegdür, 1’i Yeg, 1’i Neden, 1’i ise 

Eyle redifiyle yazılmıştır. Garaz, Bâ‘îs ve Neden redifleri anlam bakımından dünya 

görüşü, felsefe aktarmadığından kapsam dışında kalmıştır.  

 “Gerek” Redifli Gazelleri 

 Gerek redifli gazelleri olarak tek bir başlıkta topladığımız gazeller içinde 

“olmak gerek” ve “itsem gerek” redifiyle yazılmış gazeller de mevcuttur. Ancak 

dîvânda 192 ve 211. sırada bulunan iki gazelin birer beyti hariç, diğer gazellerde dünya 

görüşü, yaşam felsefesi bakımından herhangi bir ize rastlanamadığından yalnızca 

                                                           
104Şair hakkındaki biyografik bilgi Mustafa Erdoğan’ın hazırladığı Kabûlî İbrahim Efendi, Hayatı, 

Edebî Kişiliği ve Dîvânı adlı doktora tezinden ve yine Mustafa Erdoğan’ın Türk Edebiyatı İsimler 

Sözlüğündeki Kabûlî maddesinden alınmıştır. Bkz: Mustafa Erdoğan, Kabûlî İbrahim Efendi, 

Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı (Yayınlanmamış Doktora Tezi) (Daha Sonra Yayınlansa da 

Çalışmamızda Tez Hâli Kullanılmıştır), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008; 

Mustafa Erdoğan, “Kabûlî, Gedizli”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=314 (06.05.2018) 
105 Şairin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Mustafa Erdoğan’ın hazırladığı Kabûlî İbrahim 

Efendi, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı adlı doktora tezinden alınmıştır.  

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=314
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bahsedilen beyitler aşağıda incelenmiştir. Bu beyitlerde de doğrudan bir dünya görüşü 

yoktur ancak, birbirine çok benzemesinden dolayı, şairin bir düşüncede ısrarını 

yansıttığından ötürü, buraya almayı uygun bulduk.  

 192. Gazel 

 3) “Bizi vâ‘iz nasîhate tutma 

Pend tutmaz deliye bend gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Vaiz, bize nasihat edip durma 

Öğüt tutmayan deliye nasihat değil zincir gerek” 

211. Gazel 

2) “Kemende çek dili pend ü nasîhate çekme 

Efendi pend gerekmez delüye bend gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gölünü bağla [onu] nasihatlerle boş yere boğma 

[Çünkü] Efendi! Deliye nasihat gerekmez, zincir gerekir” 

Yukarıdaki beyitlerin ikisinde de görüldüğü üzere anlam hemen hemen aynıdır. 

Şair, herkesin nasihate ihtiyacının olmadığını, bazılarının doğrudan zincirlenip, 

bağlanması, yani bir başka tabirle emredilerek, eli kolu bağlanarak bir şeyleri yapmaya 

zorlanmasının daha mantıklı olduğunu savunur.  

“Yegdür” Redifli Gazelleri 

Gazel 1 

Yegdür redifli gazellerin ilkinin (G. 63) yalnızca ilk beyti çalışmamız 

kapsamındadır. Bu beyti aşağıda inceledik.  

1) “Hazîz-i hâk-i devlet evc-i rif‘atden bana yegdür 

Ki zer-taht-ı süreyyâdan ‘ârife taht-ı serâ yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“O yüce makamın en aşağı yeri en yüksek mertebeden bana evlâdır 
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Ki Süreyya’nın altın tahtındansa ârif kimseye yeraltı evlâdır” 

Ârif kimselerin makam ve mevki ile işleri olmaz, onlar yücelik, büyüklük 

peşinde koşmazlar. Gazeldeki yüce makamın en aşağı yerinden kastın, gazelin 

devamına bakıldığında Osmanlı hükümdarının sarayı olduğu anlaşılabilir. Şairin bu 

gazelini Osmanlı padişahına yazdığı izlenimi doğar. Kendi hayat görüşünün yanı sıra 

bu beyit, “o makamı” yüceltmek için yazılmıştır.  

Gazel 2 

Dîvânda 119. Sırada bulunan gazelin yalnızca ilk iki beyti çalışmamız 

kapsamındadır. Bu beyitleri aşağıda inceledik.  

1) “Meyün bir katresi ‘iş ehline bin cândan yegdür 

Tehî peymâne kahveyle tolu fincândan yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Şarabın bir damlası zevk ehline bin candan evlâdır 

Boş kadeh kahveyle dolu fincandan evlâdır” 

Bunun gibi, şarabı bir madde olarak tarif eden beyitlerdeki şarap kavramının 

mecazî anlamda olduğunu iddia etmek de, gerçek anlamında olduğunu düşünmek de 

tam anlamıyla mümkün değildir. Çünkü beyitler her ne kadar kendi içerisinde kendi 

anlamını taşıyor olsa ve çoğu zaman bu kendi içerisindeki anlamla değerlendirilse de, 

her zaman gazelin geneline bakmakta fayda vardır. Çalışmamız sonucunda da 

işleyeceğimiz bu konunun güzel bir örneğiyle karşılaşıyoruz bu beyitte. Burada da 

şairin hayat hikâyesi imdadımıza yetişiyor. Biyografisine baktığımızda genellikle ilahî 

aşka pek yer vermediğini öğrendiğimiz Kabûlî’nin, bu beyitte şarabı gerçek anlamında 

kullanmış olduğunu düşünebiliriz. Ancak sonraki beyit, bizi yeniden tereddütle 

düşünmeye iter: 

2) “Tevekkül sahibi ey dil baş egmez şâh-ı devrâna  

Gedâ ehl-i kanâ‘at olsa ol sultândan yegdür” 

Günümüz Türkçesi:  

“Allah’a güvenen gönül baş eğmez dünya şâhına 

Yoksul şükretmesini bilse sultandan evlâdır” 
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Şair, Allah’a tevekkül edip ona güvenmek gerektiğini, yoksul kimsenin 

düştüğü duruma şükretmesini, elindekilerle yetinmesi gerektiğini öğütler. 

 “Yeg” Redifli Gazeli 

 Gazelin son beyti şairin hayat görüşünü olmasa da, bedenî zevklere de önem 

veren, tasavvufî değil, beşerî dertlere ve isteklere yöneldiğini gösteren bir beyit olması 

dolayısıyla önemlidir. Gazel boyunca, kışın sıcak yerlerin/mekânların insan için daha 

“yeğ” olduğunu vurgulayan şairin bu gazelinin son beytini aşağıda verip, fazladan bir 

açıklamaya gerek görmediğimizden yalnızca günümüz Türkçesine çevirdik.   

 5) “Kabûlî mevsimindedür safâsı dahı gülzârun 

 Ocak başı hele bildüm bana begden paşadan yeg” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Kabûlî, gül bahçesinin sefası [gül] mevsimindedir 

 [Bu mevsimde ise] Ocak başı bana beylikten paşalıktan evlâdır” 

 “Eyle” Redifli Gazeli 

 Eyle başlığı altında değerlendirdiğimiz bu gazel (G. 338) aslında “ihtiyar eyle” 

redifiyle yazılmıştır. Bu gazelin tüm beyitleri şairin görüşünü ihtiva ettiğinden, 

beyitlerin tamamını aşağıda inceledik.  

 1) “Gel ey dil gûşe-i kûy-ı ferâgat ihtiyâr eyle 

Mukîm-i künc-i ‘uzlet ol kanâ‘at ihtiyâr eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Ey gönlüm, gel feragat yerinin köşesini seç 

Halktan ayrı köşede ikamet et verilene razı olmayı tercih et 

2) “Çekil bir cânibe su gibi geşt-i deşt ü kuhsâr it 

Karışma her has u hâşâke safvet ihtiyâr eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Çekil bir köşeye, su gibi ovaları dağları gez 

Her çerçöpe karışma saflığı temizliği tercih et” 
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3) “Mukîm-i kûy-ı yâr olmak dilersen küşte-i ‘ışk ol 

Bihişt istersen ey ‘âşık şehâdet ihtiyâr eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Sevgilinin mahallesinde ikamet etmek istersen aşk ile ölü ol 

Cennet istersen ey âşık Allah’ı ikrar etmeyi tercih et” 

4) “Makâmun hâk-i zillet eyle ey dil ‘izzet istersen 

Selâmethâh isen evvel melâmet ihtiyâr eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Hürmet [görmek] istersen makamını en aşağıda tut 

Kurtuluş isteyen isen hor görülmeyi tercih et” 

5) “Müfîd olmadı eş‘âr ile iş‘âr-ı murâdâtun 

Kabûlî şi‘ri ko bir gayrı hâlet ihtiyâr eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Muradlarını şiirlerinle bildiremedin  

Kabûlî [bu] şiir [işini] bırak başka halleri tercih et” 

Gazel, baştan sona melamet sahibi olmayı anlatır. İlk beytinden son beytine, 

sırasıyla kanaat, safvet, şahadet, melâmet ve başka hâlet dilemeyi tavsiye eden bu 

gazel, şairin rindane kişiliğini öne çıkarır. Hor görülmek Melamî tavrın bir 

göstergesidir. Halktan ayrı durmak, çölleri, dağları dolaşmak, bütün bu tavsiyeler 

dîvân şiirinin genel nasihatleri olmakla birlikte, şairine dair ipucu veremeyeceğini de 

söyleyemeyiz. Şairler şekil ve mazmunları geleneği devam ettirmek için kullanırlar, 

fakat bu tip tavsiyeleri gelenek adına kullansalar da, bu konularda kendilerinin de 

benzer fikirde oldukları sonucuna varabiliriz.  

Kabûlî Hakkında Sonuç 

Kabûlî’nin çalışmamızda incelediğimiz gazellerini düşündüğümüzde sürekli 

“aşağıda olmanın aslında yüce olmak” olduğunu söylediğini, bunu tavsiye ettiğini 

görüyoruz. Çalışmamız kapsamına çok az şiiri girmiş olsa da, çalışmamızın konusu 

olan düşünceyi, yani bu redifleri kullanarak şairin kendisine dair bir dünya görüşü 
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aktarmayı tercih edip/etmediği düşüncesini, Kabûlî’nin pek tabii yerine getirdiği 

malumdur. Bu sınırlı sayıdaki gazellerde de dahi bir dünya görüşü vardır. Kabûlî’nin 

bu gazellerine göre dünya uzlet yeridir. İnsan, Allah’a güvenmeli ve başka kimseye 

baş eğmemelidir. Biyografisinde bahsedilen özelliklerinin şiirinde de var olduğunu 

görürüz. Bu da, Kabûlî’nin bu redifleri kullanarak dünya görüşünü aktardığı tezini 

doğrular.  

 2.22. Cinânî (ö. 1595)106  

 Bursa’da doğmuştur. Cinânî mahlasını kullanan şairler içinde en meşhurudur. 

Küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim alan Cinânî, mülazım olmuştur. Daha sonra 

hocası Muallimzâde’nin Anadolu Kazaskeri olmasıyla onun hususî kâtibi olmuştur. 

Bu görevden sonraki memuriyet hayatı karışık ve izini sürmesi zordur. Kassamlık, 

müderrislik ve kadılık yaptığı bilinmektedir. Fakat bu görevlerin tamamı dîvânındaki 

kendisine ait olup olmadığı şüpheli olan tarih düşürmelerden çıkarıldığı için kesin 

değildir.  

 Sağ gözünün mâlûl olduğu ve semîn (kilolu) olduğu bilinir. Özellikle bu ikinci 

konu kaynaklarda çeşitli latifelere neden olmuştur.  

 Dîvânındaki şikâyetlere ve yardım taleplerine bakılarak onun pek müreffeh bir 

hayat süremediği sonucuna varılabilir. Şair evinin yıkıntılığından, atının olmayışından, 

kışın yakacağının ve giyeceğinin olmayışından sık sık dert yanar.  

 Rindmeşrep, şûh, eğlence ve nükte bağımlısı bir yapısı vardır. Ona göre dünya 

fânidir ancak ondan zevk almak da gerekir. Dünyaya bunun için geldiğini sık sık 

söyler.  

 Gazelleri107 

 Şairin 1’i Bâ‘is, 2’si Yegdür, 1’i de Eyle redifli olmak üzere çalışmamıza konu 

olan gazel sayısı 4’tür. Ancak Eyle ve Bâ‘is redifli gazelleri dünya görüşü, hayat 

felsefesi aktarmadığından kapsam dışında kalmıştır. Bunun yanında, belirlenen 

                                                           
106 Cinânî’nin hayatı ve sanatı ile ilgili bilgiler Cihan Okuyucu’nun hazırladığı Cinânî, Hayatı, Eserleri, 

Dîvânının Tenkidli Metni adlı çalışmadan alınmıştır. Bkz: Cihan Okuyucu, Cinânî, Hayatı, Eserleri, 

Dîvânının Tenkidli Metni Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994.  
107 Şairin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Cihan Okuyucu’nun hazırladığı Cinânî, Hayatı, 

Eserleri, Dîvânının Tenkidli Metni adlı çalışmadan alınmıştır. 
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rediflerden olmasa da, şairin İsterüz redifli gazelinin ikinci beyti çalışmamızın 

konusuna uygunluk taşıdığından, burada onu da incelemeyi gerekli gördük.  

“Yegdür” Redifli Gazeli 

 Gazel 1 

 Dîvânda 27. Sırada bulunan bu gazelin 1. ve 2. Beyti çalışmamızın konusuna 

dâhil olacak niteliktedir. Devam eden beyitler, aynı anlamı tekrar ettirmektedir. Örnek 

olması amacıyla yalnızca ilk iki beyti alıp inceledik.   

 1) “Kapunda çâker olmak dehre sultân olmadan yegdür 

 İşigünde gedâlık şâh-ı devrân olmadan yegdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Kapında köle olmak dünyaya sultan olmaktan evlâdır 

 Eşiğinde dilenci olmak cihana şah olmaktan evlâdır” 

 2) “Ser-i kûyunda bir şeb itlerünle hem-sifâl olmak 

 Nedîm-i meclis-i fağfur u hâkân olmadan yegdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Mahallende bir gece itlerinle aynı kaptan yemek yemek 

 Padişah meclislerinde onlara arkadaşlık etmekten evlâdır” 

 Bu gazelin son beyti (B. 5), gazelin beşerî bir aşk için yazıldığının delilidir. 

Son beyitte “Harîm-i cennet-i kûyunda ol hûrun vatan tutmak/ Cinânî gûşe-gîr-i bâg-ı 

Rıdvân olmadan yegdür” diyen şair, anlatılan aşkın beşerî olduğuna şüphe 

bırakmamıştır.  

 Gazel 2 

 Dîvânda 47. Sırada bulunan ikinci Yegdür redifli gazelin 1, 4 ve 5. Beyitleri 

çalışmamız kapsamındadır. Bu beyitleri aşağıda inceledik.  

 1) “Dilâ ‘âlemde dil-dârun vefâsından cefâ yegdür 

 Murâdın gözlemekden ‘âşıka zîrâ rızâ yegdür” 
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 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey gönül! Âlemde sevgilinin vefasındansa cefası iyidir 

 Çünkü istemektense verilene razı olmak evlâdır” 

 4) “Harâmî gamzesinden ey gönül havf eyleme yârün  

 Tevekkül kıl tarik-i ‘ışka ‘azm eyle Hudâ yegdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Sevgilinin eşkıyalık eden gamzesinden korkma ey gönül 

 İtaat et, aşk yoluna gayret et ki Hüda evlâdır” 

 5) “Cinânî lâ-bekâdur çünki dehrün ‘izz ü ikbâli 

 Riyâset fikrini tarh eyle hâtırdan fenâ yegdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Cinânî sonludur çünkü dünyanın mutluluk ve talihi 

 Üstünlük fikrini bırak [çünkü] öyle gelir ki yok olmak evlâdır” 

 Bu gazelde baştan sona konu ilâhî aşktır. Sevgiliden vefa dilenmektense, ondan 

gelen cefaya razı olmak, bunu bir hediye saymak, bilindiği üzere ilâhî aşkın temel 

direklerinden biridir. Dördüncü beyit, Allah’a itaat etmeyi tavsiye eder, beşinci beyit 

ise dünyanın bitimli olduğunu hatırlatır. Fenâ, bekâ, tevekkül, havf, rızâ gibi ilahî aşk 

şiirlerinden aşina olduğumuz kelimelerle yazılan bu gazel, Cinânî’nin yukarıda 

verdiğimiz Yegdür redifli ilk gazelindeki aşk kavramıyla tam zıttır.  

 “İsterüz” Redifli Gazeli 

 Bu gazelin (G. 78) ikinci beytini önemli bulduk ve aşağıda inceledik.  

 2) “Mâ‘il olsak âteş-i ruhsârına yarün n‘ola 

 Yanmaga pervâne-veş şem‘-i şebistân isterüz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Yârin al yanaklarına meyletsek ne olur  

 Yanmak için pervâne misali geceyi aydınlatan mum isteriz” 
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 Gazelin tamamını yansıtan bu beyitte şairin beşerî aşkı konu edindiğini 

görüyoruz. Meşhur hikâyedeki ateşe âşık olup onda yanan pervane misali, şair de 

sevgiliyle geçireceği bir gece, aşk ile yanmak istemektedir.  

 Cinânî Hakkında Sonuç 

 Şairin biyografisinde de değindiğimiz, bu dünyanın fâni ancak zevk alınması 

gereken bir yer olduğu görüşünü, şiirinde görüyoruz. İlahî ve beşerî aşka şiirlerinde 

yer veren Cinânî’nin dünyevî zevkleri de ihmal etmediği muhakkaktır. Çalışmamız 

bakımından, belirlediğimiz redifleri şairin biyografisi doğrultusunda kullanması, şairin 

hayat görüşünü bu redifler aracılığıyla aktarmış olması önemlidir.  

 2.23. Nev‘î (ö. 1599)108 

 Malkara doğumludur. İlk eğitimini babasından almıştır. Babası, tasavvuf 

konusunda yetkin bir kişiydi. 1550 yılında İstanbul’a gelip Karamânî Ahîzâde Ahmed 

Efendi ve Mehmed Efendi’den dersler aldı (Ahaveyn kardeşler).  

 Aynı zamanda bu dönemde geleceğin ünlü ve önemli kişileri olacak şairlerle 

dostluk kurdu.  

 İlk olarak mülazımlık görevine gelen Nev‘î, daha sonra müderrislik yaptı ve 

son olarak da III. Murad tarafından Şehzade Mustafa’nın hocalığına getirildi. Bu 

dersler şehzadelerin öldürülmesine kadar devam etti. Nev‘î, hayatı boyunca sultandan 

başka kimseden armağan kabul etmemiştir. Öldüğünde cenaze masraflarını 

karşılayacak kadar bile parası bulunmayan Nev‘î’nin cenazesi padişah tarafından 

kaldırılmıştır.  

 Nev‘î, yüksek bir tasavvuf terbiyesi almıştı. Rind edalı, dervişmeşrep, takvaya 

mütemayil bir şairdi. Şiirlerinde sade bir dil kullanmış, atasözü ve deyimlere sık sık 

başvurmuştur.   

Gazelleri109 

                                                           
108 Nev‘î’nin hayatı ile ilgili bilgiler Nejat Sefercioğlu’nun TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Nev‘î 

maddesinden alınmıştır. Bkz: Nejat Sefercioğlu, “Nev‘î”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 33, 2007, s. 

52-54. 
109 Nev‘î’nin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Mertol Tulum ve Ali Tanyeri’nin hazırladığı 

Nev‘î Dîvânı’ndan alınmıştır. Bkz: Mertol Tulum, Ali Tanyeri, Nev‘î Dîvânı, İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1977.  
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 Nev‘î’nin çalışmamız kapsamına giren gazelleri toplam 5 tanedir. Bunlardın 

1’i Bâ‘is, 1’i Murâd, 1’i Yegdür, 2’si Eyle redifiyle yazılmıştır. Şairin Gerek redifiyle 

yazdığı bir gazeli mevcut olsa da, anlam bakımından gerek kelimesini çalışmamız 

konusu dışında kalacak şekilde kullandığından, incelemeye tâbi tutamadık. Aynı 

zamanda şairin, doğrudan maksat bildiren bir kelime olmasından dolayı, İsteriz 

redifiyle yazdığı gazelini de inceleme kapsamına dâhil ettik.  

 “Bâ‘is” Redifli Gazeli 

 Bâ‘is redifli gazelin ilk beyti şairin poetikasına bir dayanak olabileceği için 

buraya almayı ve açıklamayı uygun bulduk.  

1) “Beni söyletmege bir gonca-dehendür bâ‘is 

Nazm-ı eş‘aruma bir dürr-i ‘Adendür bâ‘is” 

Günümüz Türkçesi: 

“Beni söyletmeye sebep bir gonca ağızlıdır 

Cennetten bir Aden incisidir şiirlerime sebep” 

Şair, şiirlerini gonca ağızlı sevgilinin hatırına yazmıştır. Onu söyleten, ona 

manzum sözler yazdıran, Aden incisi gibi gösterişli sevgilidir. Bu beytin önemi, şairin 

dünya görüşünden ziyade, şairliğini dayandırdığı şeyi açık etmesinden kaynaklıdır.  

“Murâd” Redifli Gazeli 

Murâd redifli altı beyitlik gazel içerisinde, redifin çalışmamıza dâhil olabilecek 

şekilde kullanıldığı beyit sayısı ikidir. Bu beyitleri aşağıda inceledik.  

2) “Eşki sîm ü rûyi zer olmakdan özge bir dahı 

Olmaya derd ehline dünyâ vü mâ-fîhâ murâd” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gözyaşı gümüş, yüzü altın [olandan] başka bir şey [olmaya murad] 

Dert ehlinin muradı ne dünya ne de dünyadakiler olmaya” 

Eski edebiyatımızda şairin isteği, özellikle gazellerde hemen hemen hiçbir 

zaman dünya malı olmamıştır. Bazı durumlarda şarap, bahçe ve türlü güzeller talep 

edilse bile, bunların altında esasında bir geleneği devam ettirmek ve bunlarla cennet 
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isteği dile getirilmek istenmiştir. Elbette istisnalar vardır. Fakat Nev‘î gibi bir şairin 

dünya malında gözünün olmadığı, yukarıda verdiğimiz hayat hikâyesinde de gayet 

açıktır. Şair, öldüğünde cenaze masraflarını karşılayamayacak kadar malsız-mülksüz 

olmasının sebebini bu beyitle adeta ortaya koymuştur. Kendisi bir dert ehlidir ve ne 

dünyaya, ne de içindekilere tamah etmez.  

5) “Nâ-murâdî müşkil ammâ özge müşkildür bu kim 

Cümle ‘âlem ber-murâd ola kalam ben nâ-murâd” 

Günümüz Türkçesi: 

“Muradsızın derdi derttir, hem de bambaşka bir derttir ki  

Cümle âlem muradına kavuşsun, ben muradımdan ayrı kalayım” 

Bu beyitte derdini sevmenin, muradına kavuşmaktan ziyade onu arzulamanın 

güzel olmasını görüyoruz. Şair, herkes amacına ulaşsa bile, kendisinin amacına 

ulaşmasının gereksiz olduğunu görür. O, hâlinden memnundur.  

 “Yegdür” Redifli Gazeli 

  Bu gazel “olmadan yegdür” redifiyle yazılsa da, yegdür redifi altında 

değerlendirildi. Gazelin tamamı, şairin bir şeyi bir başka şeye tercih etmesini gözler 

önüne serdiğinden ve dünya görüşü hakkında bilgi verdiğinden, aşağıya alınıp 

günümüz Türkçesi verildikten sonra incelendi.  

1) “Senün mahzunun olmak bana şâdân olmadan yegdür 

Gamunla aglamak illere handân olmadan yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Senin hüzünlün olmak bana mutlu olmaktan evlâdır 

Derdinle ağlamak başkalarına gülmekten evlâdır” 

2) “Cihânun ‘izz ü câhun böyle iz‘ân eyledüm ben kim 

İşigünde kul almak dehre sultân olmadan yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Cihandaki yüce makamları ben öyle anladım ki 
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Eşiğinde kul olmak cihana sultan olmaktan evlâdır” 

3) “Düşüp kûy-ı harâbât içre sûfî kâse-lîs olmak 

Serîr-i devlete fagfur u hâkân olmadan yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Meyhane köşelerine düşüp çanak yalayan sufi olmak  

Devlet tahtında hükümdar olmaktan evlâdır” 

4) “Cihân-ı bî-sebâtun ragmına devr itdürüp câmı  

İçüp lâ-ya‘kıl olmak şâh-ı devrân olmadan yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Kararsız dünyanın inadına kadehi devr edip  

İçip sarhoş olmak zamanın sultanı olmaktan evlâdır” 

5) “Şarâb-ı ‘ışk ile Nev‘î gibi mest-i müdâm olmak 

Bakup bu ni‘met-i dünyaya hayrân olmadan yegdür” 

Günümüz Türkçesi: 

“Aşkın şarabıyla Nev‘î gibi devamlı sarhoş olmak 

Bakıp bu nimetlerle dolu dünyaya hayran olmaktan evlâdır” 

 Gazel başlı başına “tasavvuf geleneğinden gelen bir şairin şiiri nasıl olur” 

sorusunun cevabıdır. Aşk şarabıyla mest olmak isteyen, sevgiliye kul olmayı dünyaya 

sultan olmaya tercih eden, sevgilinin elemiyle üzülmeyi, başkalarının şenliklerinde 

eğlenmeye, gülmeye tercih eden bir portre çizen şair, biyografisini destekler 

niteliktedir. Şiir günümüz Türkçesine aktarıldıktan sonra, ayrıca bir izaha gerek 

bırakmadan şairin maksadını açıkça sunmaktadır. Tasavvuf geleneğinden gelen 

şairlerin şiirlerindeki şarap, içki, kadeh gibi kavramları tezimizin sonunda 

inceleyeceğiz. Fakat kısaca değinmek gerekirse: Burada şairin Allah’a yönelip, onun 

verdiği elemi istemesi, onun eşiğine kul olmayı dilemesi, onun dergâhında sarhoş 

olmayı âlemdeki nimetlere hayran olmaya tercih etmesi söz konusudur.  
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 “Eyle” Redifli Gazelleri  

 Şairin eyle redifli iki gazeli vardır.  

 Gazel 1 

 Dîvândaki 424 numaralı gazelin ikinci beytini, söyleyiş bakımında Nev‘î’ye 

has bir özellik taşımasından ve Nev‘î’deki içki kavramı konusunda ikilik yarattığından 

dolayı önemli görüp aşağıda inceledik.  

2) “Zen-i dünyâ niçe erden boşanmış kahbedür sen de 

Er isen kâseyi pür kîse-i dinarı boş eyle” 

“Dünya denen kadın nice erkekten boşanmış kahpedir 

Sen de er isen kadehi doldur para keseni boşalt” 

Yüzyıllar sonra Tevfik Fikret’in İstanbul için dediği “bin kocadan arta kalan 

bîve-i bâkir”110 kullanımında olduğu gibi, Nev‘î de dünyayı nicesinden boşanmış 

ahlaksız bir kadına benzetmektedir.  

Dünya mademki hayırsız, ahlaksız, değersiz bir yerdir, o halde kişiye düşen 

şarap kadehini doldurup, onunla mest olmak, para kesesini de boşaltmaktır.  

Bu beyit, tasavvuf geleneğinden gelen şairlerin şiirlerindeki içki kavramı 

kuralını bir nebze zorlamaktadır. Çalışmamız içerisinde başka şairlerin beyitlerinde 

de, Nev‘î’nin kendisinde de şarap ile sarhoş olup dünya malından geçmenin tavsiye 

edilmesini sık sık gördük. Fakat ilk defa burada, şarap adeta “satın alınan” bir şey gibi 

hissettirilmiş, şarap “kâse”sinin doldurulması karşılığında para vermek, paradan 

vazgeçmek söz konusu olmuştur. Bu da buradaki şarap kavramını tekrar düşünmemize 

yol açmıştır. İçki meselesindeki değerlendirmemizi çalışmamızın Genel 

Değerlendirme kısmında yapacağız.   

Gazel 2 

Dîvândaki 444 numaralı gazelin ilk beyti, biyografik bir özellik taşıdığından 

buraya aldık ve inceledik.  

1) “Ne sipâhî ne beg ol şöhrete inkâr eyle 

                                                           
110 “Sis” şiiri.  
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Yüri dîvâne gönül ‘akluna tîmâr eyle” 

Günümüz Türkçesi: 

“Ne sipahi, ne bey ol, şöhretten geri dur 

Yürü [ey] deli gönül aklını [bunlardan] temizle”  

Bilindiği üzere, Nev‘î, Bağdat kadılığı görevine atanmıştır ancak bu görevi asla 

istememektedir.111 Bu sırada padişah tarafından şehzadelerin hocalığına getirilir ve 

kadılık görevinden “kurtulur”. Beyitte, gerçek hayatta da makamda gözü olmayan bir 

şairin, şiirindeki yansımayı görüyoruz. Başka bir açıdan bakarsak da, padişahın 

yanında kalarak, şehzadelerin eğitim görevini üstlenerek asıl ününe, makamına 

kavuşmuş olduğu da düşünülebilir. O dönem için İstanbul’dan uzak kalmanın gözden 

ırak olmaya ve dolayısıyla gönülden de ırak olmaya neden olabileceği, belki de şairin 

bu yüzden uzaklaşmak istemediği de akla gelen sebepler arasındadır. Fakat her iki 

türlü de, ortada gönülsüz olunan bir görev vardır ve şiirde de “sipahi” “bey” gibi 

kavramların kullanılıp, bunların mühim şeyler olmaması konusu işlenmiştir.  

“İsterüz” Redifli Gazel 

Esas belirlenen redifler arasında olmasa da, doğrudan istek bildiren bir kelime 

olmasından dolayı, bu redifi de çalışmamız kapsamında değerlendirme lüzumu 

gördük. Dîvân’da 183 numarada bulunan bu gazelin, “bir sevgili isteği” etrafında 

kurulduğunu söyleyebiliriz. Gazel boyunca sevgilinin nasıl olacağı tarif edilmiştir. Bu 

gazel, çalışmamızın esas konusu olan rediflerle kurulmuş olmadığından buraya alınıp 

incelenmedi. Ancak manası, Nev‘î hakkında sonuç kısmını oluşturmamıza yardımcı 

oldu. 

Nev‘î Hakkında Sonuç: 

 Nev‘î’nin şiiri, asla birkaç gazeli ele alınarak tam anlamıyla anlaşılamaz. Zira 

incelediğimiz gazeller göz önüne alındığında görülecektir ki, gazelleri gayet renkli ve 

çeşitlidir. Renkten kasıt, söyleyişteki “başka”lığı, çeşitten kasıt ise, yukarıda örneğini 

de verdiğimiz üzere bizi “içki” kavramında bile tereddüde düşürmeyi 

başarabilmesidir. Şairin bu redifleri gayet işlevsel kullandığını tespit ettik. O, 

belirlediğimiz rediflerle yazdığı şiirlerinde, biri hariç (Yegdür redifli) diğer tüm 

                                                           
111 Sefercioğlu, A.g.e 
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gazellerinde kendine özgüdür. Nev‘î’nin mâlum rediflerle yazdığı gazelleri bir 

geleneği devam ettirmek, yahut bir dîvânı mürettep hâle getirmek için yazılmış şeyler 

gibi durmamaktadır. Konularında olabildiğince özgün, söyleyişte olabildiğince sade 

olan bu gazeller, çalışmamızın Genel Değerlendirme kısmını “renklendirmekte” 

ziyadesiyle faydalı oldu.  

 2.24. Bâkî (ö. 1600)112 

 İstanbul’da doğmuştur. Şairliğinin değer görmesinde ve ün kazanmasında 

Zâtî’nin büyük etkisi vardır. Onun Beyazıt Camii içerisindeki dükkânında 

çağdaşlarıyla buluşup, şiirlerini okumuş, Zâtî’nin takdirini kazanmıştır.  

 Bâkî, ömründe geldiği her makama şiirleri sayesinde gelmiştir. Onun devlet 

adamlarına, padişaha sunduğu gazelleri kendisine Osmanlı Devletinin yüksek 

mertebelerini tek tek açmıştır. Çok isteyip de olamadığı Şeyhülislamlık makamı hariç, 

makam-mevki konusunda hep el üstünde tutulmuştur. Şairliğinin kuvveti, kendisine 

ikbal kapılarını bir bir aralamıştır.  

 Kanûnî ona Sultânü’ş-Şuarâ demiş ve Bâkî hep bu ünvanla birlikte anılır 

olmuştur.  

 Şiirde yenilikler yapmış, imâle ve zihaf gibi aruz kusurlarını en az seviyeye 

indirmiştir. Hayatında ve şiirinde insanın bu fâni dünyada bile, gelip geçici olduğunu 

düşünerek tasalanıp üzülmemesini, eğlenmesini, daima bu yönde yaşamasını felsefe 

edinmiştir.  

 Gazelleri113 

 Bâkî’nin çalışmamıza konu olan toplam gazel sayısı 15’tir. Bunlardan 1’i 

Garaz, 4’ü Bâ‘is, 3’ü Gerek, 1’i İster, 1’i Yigdür, 2’si Yig, 1’i İstemez, 2’si Yeter, 2’si 

Eyle redifiyle yazılmıştır. Bâ‘is ve Eyle redifli gazellerin hiçbiri çalışmamız 

kapsamına dâhil olamamıştır. Bu redifler dışında şairin bir de İsterin redifli gazeli 

tespit edilmiş, bu gazelin manası da verilmiştir.  

                                                           
112 Şairin hayatıyla ilgili bilgiler Mehmed Çavuşoğlu’nun TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki Bâkî 

maddesinden alınmıştır. Bkz: Mehmed Çavuşoğlu, “Bâkî”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 4, 1991, 

s.537-540.  
113 Şairin çalışmamıza konu olan gazellerinin tamamı Sabahattin Küçük’ün hazırladığı Bâkî 

Dîvânı’ndan alınmıştır. Bkz: Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10596,bakidîvânisabahattinkucukpdf.pdf?0 (08.03.2018) 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10596,bakidivanisabahattinkucukpdf.pdf?0
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 “Garaz” Redifli Gazeli 

 Bu gazelin 3. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 3) “Sîm-i eşkün yolına harc eylemekden aglama  

Yâ nedür ey ‘âşık-ı şürîde dünyâdan garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

“Gümüş renkli gözyaşını [sevgilinin] yoluna harcamaktan yakınma 

[Bunu da yapmayacaksan] Ey perişan âşık, bu dünyadan maksadın ne” 

Şairin aşka verdiği önemi görüyoruz. Sevgili yoluna gözyaşı dökmek, âşığın 

birinci vazifesidir. Bunu da yapmayacaksa, âşık olmasına ve bu dünyada bulunmasına 

lüzum yoktur. Âşığın garazı (maksadı) bu olmalıdır.  

“Gerek” Redifli Gazelleri 

Gazel 1 

Gerek redifli, dîvânda 256. Sırada bulunan gazelin 3. Beyti çalışmamız 

kapsamındadır.  

3) “Devlet-i dünyâ hayâl-i hâba benzer nesnedür  

Baht-ı bî-dâr isteyenler terk-i hâb itmek gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Dünya nimetleri rüyaya benzer şeylerdir 

Gerçek lezzetler isteyenin uyanması gerekir” 

Günümüz Türkçesine aktarıldığında herhangi bir kapalılığı kalmayan beyitte, 

şairin dünya nimetlerinin gelip geçiciliğine değindiğini görüyoruz. Biyografide 

verdiğimiz “gelip geçici olsa da insan eğlenmeyi bilmeli” ifadesini bu beyit destekler 

niteliktedir. Bu fâniliği (başka gazellerinde) eğlenceye bir sınır olarak görmez.  

Gazel 2 

273. sıradaki bu gazelin 5. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

5) “Bezm-i kesretden çekildi câmveş Bâkî gönül  

Tekye-i vahdetde ‘uzlet ihtiyâr itsem gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Ey Bâkî gönül mey kadehi gibi fâni âlemden çekildi  

Birlik tekkesinde inzivayı tercih etsem gerek” 
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Bu beyit, dönemindeki şarap yasağına gönderme barındırır.114 Şarap nasıl ki 

içki meclislerinden çekilmişse, Bâkî’nin gönlü de bu kesret âleminden çekilmiştir ve 

vahdet (birlik) tekkesinde bir köşede oturup tefekküre dalmak istemektedir. “Eğlence 

şairi” olarak da bilinen Bâkî’nin bir tarafının hep Hakk’a dönük olduğunun delilidir 

bu beyit.  

Gazel 3 

Bu gazelin (G. 282) 3 ve 5. Beyitleri çalışmamız kapsamındadır.  

3) “Bûseyi eksük eylemez cânân  

Bundan artuk bana dahı ne gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Sevgilim öpmeyi eksik etmez 

Bundan başka bana daha ne gerek” 

Dikkat edilirse bir gazelinde halktan uzaklaşıp uzlete çekilmeyi isteyen şair, 

bir diğer gazelinde sevgilinin busesinden başka zaten bir şey istemediğini belirtiyor.  

5) “Künc-i gamda ko aglasun Bâkî  

Yâr sevmek anun nesine gerek” 

Günümüz Türkçesi: 

“Dert köşesinde bırak ağlasın Bâkî 

Yar sevmek onun nesine gerek” 

Bu beyit ve bundan önceki 4. Beyitten anlaşıldığı üzere (Mısr-ı hüsn içre ey 

şeh-i hûbân/ Almaga vaslunı hazîne gerek) şair 3. Beyitte öpmeyi eksik etmeyen 

sevgiliye henüz kavuşmuş değildir. Onu elde etmiş olmanın hayalini kurmakta, gazeli 

bu hisle yazmaktadır. Dolayısıyla Bâkî için de bir sevgili hayalini beslediğini, 

maksadının aşk olduğunu söyleyebiliriz.  

Beyitte Bâkî, sevgilisine kavuşamamış, dert köşesinde ağlamaktadır.  

“İster” Redifli Gazeli 

Dîvânda 143. Sırada bulunan bu gazelde Bâkî, bir sevgili isteğinden 

bahsetmiştir. Beş beyitlik gazel boyunca tekrarlanan bu istek, Bâkî Hakkında Sonuç 

kısmını yazarken şüphesiz ki işimize yarayacaktır. Fakat bir örneğini, incelediğimiz 

Gerek redifli gazellerin 3.sünde verdiğimiz anlamı yeniden bu gazelde de ele almayı 

gerekli görmüyoruz.  

“Yigdür” Redifli Gazeli 

                                                           
114 Hasan Kaplan, “Bâkî’nin Bir Gazelinde Ses-Anlam İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi, Sayı 36, s.91’in dipnotu.  
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Dîvânda 186. Sırada bulunan bu gazelin 4. Beyti çalışmamız kapsamındadır. 

4) “Dilâ bir nev-cevânı sev vefası olsun olmasun  

Cihânda ‘aşksuz olmakdan ise mübtelâ yigdür” 

“Ey gönül, bir tâze sevgiliyi sev vefası ister olsun ister olmasın 

Dünyada aşksız olmaktansa [o sevgiliye] bağımlı olmak evlâdır” 

Bu beyitte aşkın yüceltilmesini, aşkın bir yaşama gayesi oluşunu görüyoruz. 

Bâkî’nin aşka verdiği değerin ne denli olduğunu anlamamız için mühim bir beyittir.  

“Yig” Redifli Gazelleri 

Gazel 1 

Dîvânda 261. Sırada bulunan gazelin tamamında şair şarabı övmüştür. Örnek 

teşkil etmesi açısından 4. Beyti buraya alıyoruz.  

4) “Bir nefes hem-dem olup def’-i melâl eyleyecek  

Bulmadum dünyede câm-ı mey-i hamrâdan yig” 

Günümüz Türkçesi: 

“Bir nefeslik muhabbet kurup derdi kederi baştan savacak 

Başka bir şey bulamadım dünyada şarap dolu kadehten evlâ” 

Günümüz Türkçesine çevirdikten sonra herhangi bir kapalılık göstermeyen 

beyitteki şarap kavramının gazelin geneline bakıldığında gerçek şarap manasında 

kastedilmesi kuvvetle ihtimaldir. Herhangi bir tasavvufî yorumun düşünüldüğünü 

zannetmiyoruz.  

Gazel 2 

Bu gazelin (G.271) 7. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

7) “Umûrun Hakka tevfîz it tevekkül eyle ey Bakî  

Ki cây-ı ilticâ olmaz cenâb-ı Kibriyâdan yig” 

Günümüz Türkçesi: 

“İşlerini Allah’a bırak, onun kararına rıza göster Ey Bâkî 

Çünkü sığınacak başka yer bulunmaz Cenab-ı Allah’tan daha iyi” 

İnsanlar tek yönlü değillerdir. Tezimizin Genel Değerlendirme kısmında da 

değineceğimiz bu konuya, burada biraz girigâh yapacak olursak, insanların Allah’ın 

yasak ettiği bir şeyi yapması, Allah’a bir başkaldırı değildir. En azından hiçbir 

günahkâr Allah’a başkaldırdığını düşünerek günaha girmez, Allah’la inatlaşma gayesi 

gütmez. Örneğin sabah akşam içki içen birisinin Ramazan ayında içkiye ara vermesi, 

Allah’a olan inancı sonucudur. Aynı inanca sahip kişi, nasıl olur da içki içer, o halde 

Allah’a inancı da yoktur diye düşünmek, hatadan başka bir şey değildir.  
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Bâkî’nin Yig redifiyle yazdığı birinci gazeli baştan sona şarap övgüsüne 

dayanır. Ancak aynı şair, bu gazelinde Allah’a sığınmaktan, sığınacak ondan başka yer 

olmadığından bahsetmektedir. Allah’a her Osmanlı insanı kadar (hatta belki de daha 

fazla) inanan şair Bâkî’nin çok yönlü kişiliğini görüyoruz bu beyitte.  

“İstemez” Redifli Gazeli 

Bu gazel (G. 206) baştan sona kadar (toplam 5 beyit) âşığın aşktan başka bir 

şey istemeyeceğini, aşk derdiyle üzülmekten memnun olacağını anlatır. Örnek teşkil 

etmesi bakımından 3. Beyti buraya alıyoruz.  

3) “Dûd-ı âhın serv idüp kanlu yaşın gülşen bilen  

Eylemez serve nazar seyr-i gülistân istemez” 

Günümüz Türkçesi: 

“Ahının dumanı servi misali göklere çıkıp kanlı yaşını gül bahçesi bilen 

Gerçek servilere bakmaz, gül bahçelerini seyretmez” 

Ah, göklere bir servi misali yükselir. Bu ah’ı çıkaran âşıkların gözlerinden 

dökülen yaşlar, onlara bu dünyada ne gerçek servilerin endamını seyrettirir, ne gerçek 

gül bahçelerine heveslendirir.  

“Yiter” Redifli Gazelleri 

Yiter redifli gazellerden dîvânda 151. Sırada bulunan gazel kapsam dışıdır. 

Diğer gazelin (G. 49) dördüncü beyti çalışmamız kapsamında incelenmiştir.  

4) “Pâdişâh-ı ‘aşka besdür gûşe-i külhan serîr  

Bister-i sincâb ise maksûd hâkister yiter” 

Günümüz Türkçesi: 

“Aşk padişahına külhan köşeleri taht olarak yeter 

Maksat sincap tüyü yatak ise kül yeter” 

Bu beyitteki mananın bir benzerine Ramazan Behiştî’yi incelerken rastlamış, 

orada da Bâkî’nin bu beytini örnek göstermiştik.  

Âşığa taht olarak sincap tüyü renginde olan külhan, yatak olarak da bu kül 

yeter. Âşığın makamı dünyevî zevklerden uzak olan bu makamdır.  

“İsterin” Redifli Gazeli 

Genel değerlendirme dışında kalan rediflerle yazılmış bu gazeli beyit beyit 

aktarıp açıklamaya gerek görmüyoruz. Gazelde şair, bir sevgili isteğini dile getirmiştir. 

Bu sevgilinin beşerî bir güzel olduğu kanaatindeyiz.  
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Bâkî Hakkında Sonuç 

Bilindiği üzere Bâkî Dîvânı’nda hemen her büyük şairin dîvânında olan tevhid, 

münacaat, naat gibi türler yoktur. Mehmet Çavuşoğlu, Mekke Kadılığı yapmış birinin 

bu şiirlere ehemmiyet vermemesini düşündürücü olarak bulur.115 

 Bizce, Bâkî’nin bu türlerde eser vermemesi, türe olan saygısındandır. Şöyle 

düşünülebilir: Bir şiirinde şarabı öven, bir başka şiirinde güzelleri öven (ki bunu 

herhangi bir tasavvufî alt metinle yapmayan), bir başka şiirinde dünyanın geçici 

olduğunu ama buna rağmen eğlenilmesi gerektiğini, dünyada zevk peşinde koşmanın 

o kadar da yanlış bir hareket olmadığını savunan Bâkî’nin dîvânına Allah’a, 

Peygambere, Ehl-i Beyte övgülerle başlaması ne kadar samimi olurdu? Şairin bu 

türlerde şiir yazmaması, onun bu türleri değersiz görmesinden, gerekli görmemesinden 

değil, dîvânı içerisinde Allah’ın kesin olarak haram saydığı şeylerin övgüsüne yer 

vermesinden dolayı tercih etmemiştir. Bu tamamen psikolojik bir vakadır. Böyle bir 

konuyu daha fazla uzatmak, ziyadesiyle niyet okumaya girecektir, ancak meseleye 

bakışımıza değinmeden geçmek istemedik. 

Bakî, fâni olduğunun farkındadır. Şiirlerinde övdüğü, özlemini çektiği şeyleri 

her ne kadar tükenmez bir arzu ile istese de, söz dönüp dolaşıp fâniliğe, Allah’a 

muhtaçlığa gelir. Aşk, şarap, sevgili, onun bu dünyadan lezzet almasını sağlayan 

şeylerdir. Fakat o aynı zamanda Allah’a kuldur. Kulluğunun bilincindedir.  

Ulaştığı makam-mevkilere hep yetkinliği ve şiiri sayesinde gelen, şairliğiyle 

nam salan bir isim olan Bâkî, bu nâmı şiirindeki ustalığıyla sonuna kadar hak eder.  

2.25. Bağdatlı Rûhî (ö. 1605-1606)116 

 Bağdat’ta doğmuştur. Asıl mahlası Rûhî olduğu hâlde, aynı mahlastaki 

şairlerden ayırabilmek için kendisine Bağdâdî denmiştir.  

 Bir süre baba mesleği olan askerliği yapmıştır. Askerlik görevinden ayrılınca 

çeşitli yörelerde dolaşıp kendi gönlüne göre kalacak yerler aramıştır. Esrar Dede 

Mevlevî olduğunu, bir süre Galata Mevlevîhânesi’nde kaldığını söylese de, diğer 

kaynaklarda hangi tarikata mensup olduğu kesin olarak belirtilmemiştir.  

                                                           
115 Bkz: Çavuşoğlu, Bâkî, s.539 
116 Şairin hayatıyla ilgili bilgiler, Coşkun Ak’ın hazırladığı “Bağdatlı Rûhî Dîvânı”ndan ve aynı yazarın 

TDV İslam Ansiklopedisindeki “Rûhî-yi Bağdâdî” maddesinden alınmıştır. Bkz: Coşkun Ak, Bağdatlı 

Rûhî Dîvânı (I-II), Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, 2001; Coşkun Ak, “Rûhî-yi Bağdâdî”, TDV 

İslam Ansiklopedisi, Cilt: 35, 2008, s. 205-206. 
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 Şiirinde tasavvufî kültürü, sosyal eleştiriyi kullanan Rûhî, rindmeşrep, serazat 

bir şairdir. Şam’da vefat edene kadar kalender bir yaşayış sürdüğü bilinir.  

 Vahdet-i Vücut anlayışını benimsemiş bir şair olan Rûhî’nin dîvânında 

kullandığı ifadelere bakarak Mevlevî, Bektaşî ve Hurufî olduğu yönünde düşünceleri 

dillendirenler olmuştur.  

 Rûhî’nin tanınırlığını borçlu olduğu eseri terkib-i bendidir.  

 Gazelleri117 

 Şairin çalışmamıza konu olan 4’ü Garaz, 1’i Bâ‘is, 5’i Gerek, 2’si İster, 2’si 

Yegdür, 2’si Yeter, 3’ü Eyle, 11’i Ol redifiyle yazılmış toplam 30 gazeli vardır. Bâ‘is, 

Eyle ve İster redifli gazellerinin hiçbiri dünya görüşü, hayat felsefesi 

barındırmadığından, incelenmemiştir. Bunun yanında dünya görüşü barındırdığını 

düşündüğümüz, Murâdımuz, Mâlik Olmakdur ve Gerekmez redifiyle yazılmış üç 

gazelini tespit ettik, bunların da aktarmaya çalıştığı fikri inceledik.   

 “Garaz” Redifli Gazelleri 

 Garaz redifli gazelleri içerisinde Dîvânda 561. Sırada bulunan gazelde 

çalışmamız kapsamına girebilecek bir anlam tespit edilememiştir. Diğer gazellerin 

ilgili beyitleri incelenmiştir.  

Gazel 1  

 Dîvânda 559. Sırada bulunan gazelin 2. Beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 2) “Tutdı tecelliyât-ı Hak ‘âlemi ey dil aç gözün 

 Kim bu cihâna gelmeden seyr-i cemâl imiş garaz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey dil gözünü aç! Hakk’ın cemâli âlemde göründü 

 [Aç gözünü] Ki bu cihana gelmekten maksat bu cemali seyretmektir” 

 Şairin dünyaya geliş amacını anlamlandırması açısından gayet değerli olan bu 

beyit, tasavvufî gelenekten gelen hemen her şairin yahut şair olmasa bile sûfî kişinin 

                                                           
117 Çalışmamıza konu olan gazellerin tamamı Coşkun Ak’ın hazırladığı Bağdatlı Rûhî Dîvânı (I-

II)’ndan alınmıştır. Ayrıntılı künye kaynakçada verilmiştir.  
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gönlünde-aklında yatan düşüncedir. Bu âlem, Allah’ın güzelliğinin delili ve onun 

yaratabileceklerinin ancak ufak bir parçasıdır. Allah, yeryüzündeki her güzellikte 

cemalini, yalnızca görebilen kullarına gösterir. Şair işte buna atıfta bulunuyor. 

Dünyaya geliş maksadı, bakılan her güzellikte Allah’ı görmek olan şairin, yalnızca bu 

beyit bile felsefesini bize sunuyor.  

 Gazel 2 

 Dîvânda 560. Sırada bulunan gazelin 2 ve 3. Beyti çalışmamız kapsamına 

girmektedir.  

 2) “ ‘Âşıkun sevdâsını ‘âlemde bilmen serseri  

 Hakka vâsıl olmadur tahkîk o sevdâdan garaz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Aşığın sevdasının ne olduğunu ne bilir serseri 

 Doğrusu Hakk’a kavuşmaktır sevdadan maksat” 

 Tahkik, Hakk’ın varlığını âlemde görerek, onun güzelliğine ermektir. Kul, 

kendini tamamen Allah’ın varlığına yöneltir, gördüğü her şeyi onun varlığına delil 

sayar.118 Hakk’ın varlığına mutlak inanan ve bu varlıkla âlemi anlamlandıran kimseler 

için aşk, Allah’a olan yakınlık, her şeyde ona yönelme demektir. Beytin manasında da 

bu vardır. “Serseri” diye tabir ettiği kimseler, şairin şiirlerindeki aşkın dünyevî bir aşk 

olduğunu sanan, cahil kimselerdir.   

 3) “Ehl-i zâhir ‘âşık-ı dildârı mecâza haml ider 

 Hikmet-i Hak görmedür ‘aşk-ı dilârâdan garaz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Göörünüşe göre hüküm verenler âşıkların sevgilisini dünyevî sanır 

 Allah’ın hikmetini görmektir sevdadan maksat” 

                                                           
118 Cebecioğlu, A.g.e, s. 258. 
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 Yukarıdaki beyitle aynı anlam üzerine kurulu bu beyit, şairin bahsettiği sevgi 

ve sevgilinin bu dünyaya ait olmadığını söylemektedir. Şairin bu dünyaya geliş amacı 

dünya ehillerinin isnat ettiği gibi bir ölümlüyü sevmek değil, ölümsüzü sevmektir.  

 Gazel 3 

 562 Numaralı bu gazelin 3, 4 ve 5. Beyitleri çalışmamız kapsamında 

incelenmiştir.  

 3) “Muttasıl meyhâneye varmakdan ey sûfî bize  

 Fâriğ olmakdur hemân bu kayd-ı dünyadan garaz” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Devamlı meyhaneye gitmekten ey sofu, bize  

 Bu dünyanın bağından kurtulmaktır maksat” 

 Sûfî ve Sofu kelimeleri aralarında derin bir fark bulundururlar. Kelime beyitte 

sûfî şeklinde yazılmış olsa da, anlam olarak sofu’nun kastedildiğini düşünüyoruz. 

Sofu, ibadeti dinin temeli sayan, sûfî’nin sarhoşluğuna anlam vermeyen ve 

veremeyecek olan, dini şeklen yaşayan kişidir. Bu beyit, ona karşı bir cevaptır. 

Meyhaneye gitmek, orada dış dünyadan soyutlanıp sarhoş olmaktan maksat, dünyanın 

bağlayıcılığından ve meşguliyetinden kurtulmaktır.  

 4) “Terk-i dünyâ kıl mürîd-i ehl-i ‘irfân ol yüri  

 Bilmek istersen nedür ‘âlemde eşyâdan garaz” 

Günümüz Türkçesi: 

 “Dünyayı terk et anlayış yolunda talebe ol 

 Eğer bilmek istersen âlemde eşyadan maksat nedir” 

 Hak, eşyada her daim kendisini gösterir. Güzel olan her şeyde o vardır. Eğer 

kul bunu görmek isterse, bunlardan el çekmelidir. Bunlara kendisini sahip olarak 

görmemeli, onları yalnızca hayretle izleyen kişi olarak kalmalıdır.  

 5) “Rûhiyâ içüp içüp mest-i harâb olmak degül 

 Def‘-i gam kesb-i safâdur câm-ı sahbâdan garaz” 
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 “Ey Rûhî içip içip sarhoş olmak [değildir maksat] 

 Dertleri def edip sefayı kazanmaktır şarap kadehinden maksat” 

 Elest bezminden beri “sarhoş” olan sûfîlerin bu sarhoşluktan maksadı mest 

olup “yerlerde sürünmek” değildir, onların sarhoşluğunun amacı bir inancın rahatlatıcı 

etkisiyle dertlerden kurtulup, sevinci kazanmaktır.  

 “Gerek” Redifli Gazelleri 

 Dîvândaki 649, 650 ve 700. Sırada bulunan gazelleri çalışmamız kapsamına 

dâhil edemedik. İtsem Gerek redifiyle yazılmış bir gazeli de (G.646) bu başlık altında 

değerlendirdik. 

 Gazel 1 

 Bu gazelin (G. 613) 2. beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 2) “Reh-i vahdetde yeter ‘ilm ü ‘amel ey tâlib 

 Korkulukdur katı yol âdeme yoldaş gerek” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Ey Talip, Vahdet yolunda ilim ve amel [insana] yeter 

 Zor yol korkuludur insana yoldaş gerek” 

 Allah insana akıl vermiştir. Allah’ın varlığını doğrudan, doğuştan ve hiç 

düşünmeden kabul edenler yerine, aklıyla ispatlamış, maddede ve ilimde onun 

varlığını görmüş kişiler, şaire göre daha evlâdır. Bunun yanında iyi amel, kişiye Hak 

yolunda sağlam iki yoldaştır.  

 Gazel 2 

 Dîvânda 646. Sırada bulunan gazelin 5. beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 5) “Kayd-ı rıf‘at başta bir gamdur giçüp ol kayddan  

 Rûhiyâ ‘âlemde ‘uzlet ihtiyar itsem gerek” 

 “Mevki bağı insanın başına derttir o bağdan kurtulup  

 Ey Rûhî bu âlemden el etek çeksem gerek” 
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 Tasavvufî gelenekten gelen şairlerin hemen hepsinde gördüğümüz makam-

mevkiden el çekme, halktan uzaklaşıp Allah’la bir olma düşüncesini bu beyitte de 

görüyoruz.  

 “Yegdür” Redifli Gazelleri 

 Gazel 1  

 Dîvânda 331. Sırada bulunan bu gazelin 3. beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 3) “Cihânun iki günlük devletin rıf‘at kıyâs itmen  

 Eger bu ise rıf‘at hâke yeksan olmamuz yegdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Dünyanın iki günlük değer verişini yücelik kabul etmeyin 

 Eğer bu yücelik ise toprakla bir olmamız daha iyidir” 

 Beyitte dünyadaki “yücelik” kabul edilebilecek hemen her şeyin bir 

geçiciliğinin olduğunu, dolayısıyla böyle bir fâniliğe talip olmaktansa toprak olmanın 

daha iyi olacağı anlamını görüyoruz.  

 Gazel 2 

 Bu gazelin de (G. 376) yalnızca 3. beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 3) “Hakîkatde teveccüh ehli bir rind-i kadeh-peymâ 

 Riyâ içre olan yüz zâhid-i naçizden yegdür” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Aslında doğru yolun yolcusu bir kadeh sayan rind 

 İkiyüzlülük içindeki yüz aciz zahitten elvâdır” 

 Bu beyit, klasik rind-zâhid çekişmesine örnek gösterilebilir. Gizlenen, yalnızca 

kalp gözüyle görülebilecek manaları idrak etmiş, bir taraftan da kadehleri ölçüp 

sayacak kadar ayş u işrete mâil olan rind, ikiyüzlü, riyakâr, ama ibadetini aksatmayan 

zâhidden daha evlâ, daha makbuldür.  

 “Yeter” Redifli Gazelleri 
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 Dîvânda 273. Sırada bulunan gazeli çalışmamıza dâhil edemiyoruz. 277. 

sıradaki gazelin 3. beyti çalışmamızı konu olarak karşılamaktadır. Bu beyti aşağıda 

inceledik.  

 3) “Bildi ‘âlem kapunda kullugumı 

 Pâdişâhum bana bu nâm yeter” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Cümle âlem kapında kul olduğumu bildi 

 Padişahım, bu şöhret bana yeter” 

 Bu beytin bir benzerini Zâtî Dîvânı’nda görürüz: 

 “Kulum dimez ise o şeh sana Zâtî 

 Cihânda ‘aceb sen de bir kimse misin”119 

 Bir “padişaha” kul olmak, kişi için âlemde varılacak şöhretin en doruk 

noktasıdır. Bu padişah kimi zaman kelimenin gerçek manasındaki padişahtır, kimi 

zaman beşerî bir güzel, kimi zaman ise Allah’tır. Kişi, varlığını bu kulluğa dayandırır. 

Beyitte de bu anlam vardır. Buradaki padişahın kim olduğunu, şairin ancak 

biyografisine bakarak görmek mümkündür. Söz konusu Rûhî olunca, bu padişahın 

Allah olması kuvvetle muhtemeldir.  

“Ol” Redifli Gazelleri 

 Dîvânda 714, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724 ve 725. sıradaki gazeller anlam 

bakımından çalışmamızın konusuna dâhil olamamışlardır. Diğer gazelleri aşağıda 

inceledik.  

 Gazel 1 

 “İle Ol” redifiyle yazılmış Bu gazelin (G. 715) 1. beyti çalışmamız 

kapsamındadır.  

 1) “Ne gedâ ile mukâyyed ne şehenşâh ile ol 

 ‘Âlem-i vahdete var ey gönül Allah ile ol” 

                                                           
119 Mehmed Çavuşoğu, Ali Tanyeri, Zâtî Dîvânı (Cilt III), G. 1157, B. 6, s. 96.  
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 “Ne şahlar ile oturup kalk, ne dilenciliğe mâil ol 

 Birlik âlemine git ey gönül Allah ile ol” 

 Şahlar, padişahlar meclisinde kişinin makamı düşük ise, ister istemez makamı 

yüksek olanlara yaranmaya yahut onlardan ihsan beklemeye meyilli olur. Oysa 

Âlemde bir tek Allah’ın varlığını, birliğini ve ululuğunu kabul eden kişinin böyle 

küçük düşürücü kaygıları olmaz.  

 Gazel 2 

 Dîvânda 716. Sırada bulunan gazelin 1 ve 2. Beytini aşağıda inceledik.  

 1) “Gam-ı dünyâyı gönülden çıkarup âzâd ol  

 İhtiyar eyle gönül fakr u fenâyı şâd ol” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Dünya derdini gönlünden çıkarıp kurtuluşa er 

 Yokluğu tercih et gönül mutlu ol” 

 Fakr u Fenâdan kasıt, Allah’a muhtaç olmanın farkına varıp, kendini Allah’tan 

ayrı düşünememektir. Dünya derdini fazla önemsemek, kişiyi Allah’tan uzaklaştırır. 

Oysa bu dertleri def edip Allah’a yakınlaşmak kişiyi mutlu eder.  

 2) “Yalvarursun nice bir rıf‘at içün her dûna 

 Zevk u şevk olmaz ise derd ü gama mu‘tâd ol” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Bir mevki elde etmek için alçak kimselere yalvarırsın 

 Zevk ve isteklerin yerine gelmez ise dert ve çileye alış” 

 Tavsiye niteliğindeki bu beyitte bir iğneleme, sonrasında da insanı mutlu 

edecek bir öneri vardır. Alçak kimselere yalvarmak, zaten tasvip edilen bir şey 

değildir. Ancak bu yalvarma karşısında kişinin isteklerini elde edemeyip perişan 

hallere girmesi daha da ayıplanacak bir meseledir. İstekler yerine gelmiyorsa, kişi 

dertlerini sevmeye başlamalı, onlarla mutlu olmayı öğrenmelidir.  

 Gazel 3 
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 Dîvânda 723. Sırada bulunan bu gazelin 3. beyti çalışmamız kapsamındadır.  

 3) “Âdem odur ki kâbil-i feyz-i İlah ola 

 Feyz-i İlaha sa‘y-ı bâlig eyle âdem ol” 

 “İnsan odur ki, Allah’ın tecellisinden ilham alır 

 Allah’ın tecellisini anlamaya çabala, âdem ol” 

 Önceki beyitlerde Allah’ın yeryüzündeki tecellisini tekrar eden şair, bu beyitte 

de benzer bir mana ile karşımıza çıkıyor. İnsan, yeryüzündeki her şeyin Allah 

tarafından var edildiğini anladığında insandır.  

 “Gerekmez” Redifli Gazeli 

 Dîvânda 448. sırada bulunan bu gazeli, belirlediğimiz rediflerle yazılmamış 

olsa da, dünya görüşü aktaran bir beyit bulundurması ve belirlediğimiz rediflere benzer 

redif taşıması dolayısıyla buraya aldık. Bu gazelin 1. beytini aşağıda inceledik.  

 1) “Ana kim cân gerek cânân gerekmez  

 Bize cânân gerekdür cân gerekmez” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Kime can gerekse canan gerekmez 

 Bize canan gereklidir can gerekmez” 

 Beytin manası gayet açıktır. Can tatlılığının peşinde koşanlar, canana gönül 

vermemeli, canana gönül verenlerin can ile de işi olmamalıdır.  

 “Murâdımuz” Redifli Gazel 

 Bu gazel de (G.472) belirlediğimiz redifler içerisinde yoktur lakin anlam 

bakımından bizim belirlediğimiz rediflere yakındır ve içinde dünya görüşünü 

barındıran bir beyit taşımaktadır. Bu beyti aşağıda inceledik.  

 3) “Başdan hevâ-yı devlet-i dehri çıkarmışuz 

 ‘Âlemde şimdi fakr u fenâdur murâdımuz” 

 Günümüz Türkçesi: 
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 “Akıldan devlete talip olmayı çıkarmışız  

 Bizim bu âlemde isteğimiz halktan sıyrılmaktır” 

 Devlet kelimesi mutluluk, saadet manasında da, makam-mevki manasında da 

kullanılır. Şairin ifadesine göre dünyadan maksadı bunlar değil, halktan koparak 

yaşamaktır. Bu kopuşta da hiç şüphesiz yöneleceği yön Allah’tır.  

 “Mâlik Olmakdur” Redifli Gazel 

 Bu redifle yazılan gazelin (G. 338) üçüncü beyti şairin ısrarla tekrar ettiği bir 

fikri dile getirmektedir. Bu açıdan değerli bulup aşağıda inceledik.  

 3) “Bize tâc u kabâ lâzım degül rindân-ı bî-kayduz  

 Cihânda fahrımuz fakr u fenâya mâlik olmakdur” 

 Günümüz Türkçesi: 

 “Bize tac ve cübbe lazım değil biz özgür rindleriz 

 Cihandaki övüncümüz halktan uzak olmaya meyilli olmamızdır” 

 Fakr u fenâ kavramı Bağdatlı Rûhî’nin görüldüğü üzere çok sık başvurduğu bir 

kavramdır. Bu dünyada övünülecek şey, tac, cüppe değil, halktan uzak, Allah’a yakın 

olmaktır. Bu, şairin hayat felsefesidir. Bu beyitte “fakirliğim övüncümdür” hadisine 

telmih vardır (El-fakru fahrî). 

Bağdatlı Rûhî Hakında Sonuç: 

 İncelediğimiz gazeller, beyitler ışığında Bağdatlı Rûhî’nin şiirinde bir tutarlılık 

olduğunu söyleyebiliriz. Vahdet-i Vücut anlayışını benimsediğine biyografisinde yer 

vermiştik. Şiirini incelediğimizde de hep bu anlayış doğrultusunda fikirler sunduğunu 

görüyoruz.  

 Hakk’ın cemalini her şeyde görmek, dünyanın bağlayıcılığından kurtulmak, 

ilim ve amel sahibi olmak, dünyanın fâniliğine kapılmamak, Allah’a kulluk ve fakr u 

fenâ kavramları etrafında şekillenen Rûhî’nin fikirleri, ele aldığımız hemen her redifin 

esas düşüncesidir.  
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 Bir şairin hayat felsefesine ve yaşayışına belirlediğimiz rediflerle yazdığı 

gazellerden yola çıkarak ulaşabilmek, çalışmamızın çıkış fikrinin haklılığını ortaya 

koymuştur. Rûhî, bu açıdan önemlidir.   
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3. GENEL DEĞERLENDİRME 

 Gazel incelemelerinde sürekli izini sürdüğümüz konular, şairlerin nasıl 

yaşamak istedikleri, kimlerden ne diledikleri, onlar için vazgeçilmez olan şeylerin ne 

olduğu, dünyanın onlar için ne manaya geldiği idi. İncelemelerimize bakıldığında ele 

aldığımız beyitlerin bu konulardan en az birine muhakkak cevap verdiği görülmüştür. 

 Aşağıdaki değerlendirmelerimiz, sadece çalışmamız kapsamındaki gazellerden 

yola çıkarak oluşmuştur. Münferit kullanılan rediflerle yazılmış olanlar da dâhil 

edildiğinde, 142 gazelin bize söylediklerini başlıklar altında toplamaya çalıştık. Buna 

göre, dîvân şairi için her şeyin başı aşktır. Sonra kişiyi aşka götüren/aşkla mutlu eden 

“sarhoşluk” (aşk) hâli gelir. Akabinde dünyanın faniliğini de içinde barındıran 

birtakım nasihatler ve durumların bize şairin nasıl yaşadığını (en azından nasıl 

yaşamak istediğini) ve bizim nasıl yaşamamız gerektiğini anlattığını görürüz. 

Benzer konuları ele alan, dîvân şiirinin felsefesini oluşturan gazellerin, aşağıda, 

başlıklar altında genel değerlendirmeleri yapılacak, dîvân şairlerin bize bu şiirlerle 

nasıl bir hayat görüşü aktardığı sergilenecektir.  

a. Aşk 

Dîvân şiiri için aşk, en önemli kavramdır. Şiir söylemenin temel şartını çoğu 

şair âşık olmak olarak belirlemiştir. Şiir sevgiliye söylenir. Sevgiliye söylenmeyen 

şiire, hoş gözle bakılmaz. Özellikle gazellerin aşktan, sevgiliden yahut onları 

hatırlatacak şeylerden bahsetmesi beklenir. Bu aşkın ne/neye olduğu şairin inanç 

dünyasına, hayat felsefesine, meşrebine bağlıdır. 

Gazel kelimesinin anlamına baktığımızda, bu türün genellikle kadın aşkından, 

şaraptan ve türlü zevklerden bahsettiği tanımı vardır. Oysa çalışmamız boyunca, sayısı 

azımsanmayacak kadar olan gazellerde çok farklı sevgililerin varlığı gözlemlenir, çok 

farklı konuların olduğu örnekleriyle sabittir.  

Âşık olunanlar, şairin sevgili olarak istedikleri, çalışmamız kapsamındaki 

gazellerde şu başlıklara ayrılır:  

Aşkın Kendisi  

Dîvân şairlerinin bir kısmı aşka âşıktır. Âşık olmak onlar için bir yaşama 

gayesi, var oluş sebebidir. Aşk padişahının kölesidirler. Onun kapısında yatar, onun 
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mahallesinin köpekleriyle aynı kaptan yemek yer, onun kendilerine reva gördüğü 

eziyetleri memnuniyetle karşılar, hatta daha fazlasını arzu ederler.  

Onlar, aşk için doğmuş, aşka âşık olmuş, son nefeslerinde de yanlarında aşk 

olsun istemişlerdir. Sevgili, onlar için şiirde beşerî bir mahiyete bürünebilir. Sevgilinin 

yanağından, dudağından, boyundan ve daha birçok “mazmun”dan bahsedebilirler. 

Ancak bunlar, aşkı tarif edebilmek, onun, insanın hislerinde hangi özellikleriyle neleri 

uyandırabileceğini anlatabilmek içindir. Bu nedenledir ki bazı kimseler şairlerin tarif 

ettiği sevgilinin bir hayalete, korkutucu bir varlığa benzediğini ileri sürer, şairi de, 

dîvân şiirini de küçümserler. Oysa şairin yapmaya çalıştığı şey gayet basittir. Aşkı, 

somutlaştırarak anlatma yolunu seçmişlerdir. Nasıl ki henüz matematik zekâsı 

gelişmemiş bir çocuğa toplama işlemleri elma, armut örnekleriyle yaptırılırsa ve 

aslında matematiğin bunlarla hiçbir ilgisi yoksa, aşka âşık olan kişi de zihinlerinde 

şairin neye âşık olduğunu şekillendiremeyen kimseler için somutlaştırma yoluna gider. 

Sevgilinin uzun boyundan, zülüflerinden, yanaklarından, dudaklarından, gerdanından 

ve daha birçok insana ait hasletlerinden bahseder. Oysa sevgili, bazen çoğu özelliği 

insana ait olamayacak kadar abartılan bu kişi değildir. Sevgili aşktır.  

Dîvân şairinin bir gazelinde başka özelliklerdeki bir güzeli, diğer gazelinde 

bambaşka özellikte bir güzeli yere göğe sığdıramayarak övmesi, hatta bu ikisi ve daha 

onlarca farklı şekilde tarif edilen onlarca “sevgili” için aynı şiddetle, aynı sadakatle acı 

çekmesi bundandır. Tarif edilme şekli daima değişse de bâkî olan aşkın kendisidir.  

Sanatçının üretme için lokomotifi olan bu mesele, sanatçıyı besler, 

şekillendirir, şiirini güzelleştirir. Başka bir çalışmada daha uzun ve detaylı ele 

alınabilecek böyle mühim bir konuyu, çalışmamızdaki şiirleri anlama bakımından 

yeterli izahat verdiğimizi düşünerek burada sonlandırıyoruz.  

Verdiğimiz bu izahattan yola çıkarak, incelememize dâhil olan gazellerin 

sahiplerinin aşka âşıklığı bir hayat felsefesi olarak belirlediklerini söyleyebiliriz.  

Allah (İlâhî Aşk) 

Allah, kâinatın yaratıcısı ve her şeyden münezzeh, sonsuz kudreti olandır. 

Dîvân şairinin doğmadan önce âşık olduğu yegâne sevgili Allah’tır. Mutasavvıf 

şairlerde aşka âşıklık ve daha geniş çerçevede de Allah’a âşıklık görünür. Kâinatın 

yaratıcısı, sonsuz güç sahibi Allah, onu bezm-i elestte gören kulları tarafından aşkla 
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sevilir. Onun güzelliği de sonsuzdur. Ancak bu güzelliği insanın anlayabileceği 

kavramlarla anlatmak gerekir.  

Allah, yaratılmış olan her şeyde vardır. Allah’a âşık kimse, yaratılmış olan her 

şeyde Allah’ın güzelliğini görür ve bu güzellikleri yaratan Allah’ın şüphesiz ki 

bunlardan daha güzel olacağını düşünür. Aşka âşık şairlerin sevgiliyi tarif etme 

yöntemlerini bu şairler de kullanırlar. Onlar da güzel olanların güzelliklerini sıralar ve 

bunların hepsinde Allah’ı gördüklerini belli ederler.  

Allah’ın güzelliği, beşerî aşk gibi görünen şiirlerle bolca anlatılır. Yine burada 

da sevgilinin alnından, yanağından, dudağından, ayva tüylerinden bahsedilse de esas 

olan insanda “güzel” imajını uyandıran bu özellikler değil, Allah’ın güzelliğini 

hatırlamaktır. 

“Güzel” kelimesi, zihnimizde doğrudan bir şey canlandırmaz. Biraz 

düşününce, aklımıza güzel olarak ya bir çiçek, ya bir hayvan, ya bir manzara, ya da bir 

insan gelir. Şair, insan zihninin “güzel” demekle doğrudan ilk anda güzel olanın ne 

olduğunu canlandıramayacağını bilir. Bu nedenle kendisi için güzel olan neyse, onu 

tarif etmeye başlar. Bu bazen, cinsiyeti fark etmeksizin bir insandır. Mühim olan 

sevgilinin cinsiyeti değil, güzel olarak algılanan özellikleridir. Şairin amacı zihinde 

“güzel” kelimesini anlamlandırmak, bu güzelliği yaratan Allah’ın güzelliğini 

övmektir.  

Çalışmamız boyunca da dolaylı olarak Allah övgüsü olan şiirler vardır. Bu 

şiirlerin sevileni, âşık olunanı Allah’tır. Şair, varlığını ve şiir söylemekteki yeteneğini 

bu yolda sarf ederse hayatı yaşamaya değer bulur.  

Hz. Muhammed  

İslam dininin peygamberidir. Allah’ın “sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” 

dediği Hz. Muhammed, dîvân şairinin övmek için birbiriyle yarıştığı, bunu da 

genellikle dîvânlarının başında yaptığı kişidir. Gazel türü içerisindeki hâliyle 

çalışmamızda belirgin olarak yalnızca bir defa (Usûlî’nin Eyle redifli ikinci gazeli) 

işlenen Hz. Muhammed sevgisi etrafında Hz. Muhammed aşkı, dîvân şairinin boş 

geçmediği bir alandır. Çalışmamız kapsamında fazla örneği olmamasından dolayı 

izahını ona oranla kısa tuttuğumuz “sevgili”lerden olan Hz. Muhammed, şairlerin 

kimlere/neye âşık olabileceklerini çeşitlemek açısından önemlidir.  
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Padişah 

Ahmet Hamdi Tanpınar, kaynakçamızda künyesi verilen XIX. Asır Türk 

Edebiyatı Tarihi adlı kitabının giriş kısmında bu konudan layıkıyla bahseder.  

Çalışmamızda birkaç defa padişah aşkı belirgin şekilde hissedilmiştir. Bu, çoğu 

zaman bir güzelliğe âşık olma anlamında değildir. Şair bu şiirlerde genellikle padişahın 

iktidarına âşıktır. Şair, ondan ihsan bekler, onun kapısında kul-köle olur. Çalışmamız 

kapsamındaki şiirlerde bu özellik göze çarpmaktadır. Padişahın diğer özelliklerine âşık 

olma konusunda Tanpınar’ın saray istiaresi kavramı etrafında anlattığı kısım 

kitabından okunabilir.  

İnsana Duyulan Aşk (Beşerî Aşk)  

Gazel türünün kaynaklardaki açıklamasında genellikle bu aşk türü örnek olarak 

kullanılır. Gazellerin sevgiliden, şaraptan, dünyevî zevklerden bahsettiği anlatılır.  

Bu aşk türünde sevilen, cinsiyet fark etmeksizin insandır. Çünkü dîvân şairi ve 

bizim bugün anlayamayacağımız güzellik algısı, erkeği de, kadını da şiirde övmüştür. 

Bunun dönemin Osmanlı toplumunda kadının alenen övülemeyecek olması gibi daha 

birçok nedeni vardır. Ancak bu tartışma, konumuz dışındadır.  

Şair her şeyden önce “güzel”e âşıktır. Cinsiyet çoğunlukla muammadır. 

Boyunu, saçını, ayva tüylerini, gerdanını uzun uzun tarif eden şairlerin bazıları bu 

aşkın ilâhî mi, beşerî mi olduğu hususunda araştırmacıyı ikilemde bırakır. Burada da 

imdada biyografisi ve dîvândaki diğer şiirleri yetişse de, tamamen ilâhî aşktan 

bahseden şairlerin bir şiirinde/bir beytinde dahi olsa beşerî aşktan bahsedebileceklerini 

biliyoruz. (Bkz: Fuzûlî Örneği’nin sonuç kısmı)  

a.b. Aşkın Özellikleri, Aşk Yolunda Çekilenler, Aşığa 

Gerekenler/Gerekmeyenler 

Çalışmamız kapsamına giren şiirlerin çoğunda âşığa birtakım tavsiyeler, 

uyarılar ve bunun yanında aşkı tarif vardır. Bunlar hiç şüphesiz bir geleneğin devamı 

olması yanında şairin hayat felsefesinden de izler taşır. 

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Âşığın en büyük makamı aşktır, bu dünyada âşık olan kişi, başka bir makama 

meyletmemelidir. Seven, sevmeyenden üstündür.   
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2. Aşk her şeydir. Âşık olan kimsenin bedene zevk veren şeylerden de öte, 

bedenin muhakkak karşılaması gereken isteklerini de yerine getirmesi lüzumlu 

değildir. Su içmek, yemek yemek, âşık insana lazım olan şeyler değildir. Kişiye 

canından da öte, sevgili gereklidir. Âşık kimseye bu dünya boş gelir, aşk yoksa dünya 

zaten boştur.  

3. Âşık, sevgili tarafından hor görülmeye, istenmemeye hazırlıklı olmalı, 

bundan alınıp gücenmemeli, sevgiliyi daha çok sevmelidir.  

4. Âşık sevgiliden daha çok bela arzu eder. Çektiği cefa ile yetinmez, hep daha 

fazlasını ister. Sevgilinin yolunda can bedelsiz verilir.  

5. Âşığa nasihat gerekmez.  

Yukarıda sıraladığımız 5 madde, çalışmamız kapsamına giren gazellerin 

neredeyse 3’te 2’sinin ortak paydasıdır. Bu tavsiyeler gazellerde tekrar edilir. Âşıklık 

bir duruş biçimidir bu gazellere göre. Sözgelimi âşık insana “ne iş yaparsın” deseler, 

“âşığım” demesi beklenir.  

İki ana maddede sunduğumuz aşk kavramı, Dîvân şiirinin bel kemiğidir. Dîvân 

şairlerinin şiir söyleme amacı aşktır. Çalışmamız kapsamındaki şiirlerden yola çıkarak, 

âşık olunanları ve onlara ulaşmakta âşığa biçilen rolü sunduk. Bunlar, çoğunlukla 

şairlerin bir şiir geleneğini devam ettirmek amacıyla söyledikleri sözlerdir. Ancak 

tamamen şairinden bağımsız olduklarını da söyleyemeyiz. Örneğin şiirinde Allah 

aşkını işlemiş biri, bunu her ne kadar klasik mazmunlarla, alışıldık şekilde yapsa bile, 

böyle bir konuyu ele alması bile onun nasıl bir hayat felsefesini benimsediğini sergiler.  

b. Şarap 

Dîvân şiirinde ne manada kullanıldığı hâlâ tartışılagelen bu konu, 

çalışmamızda önemli yer tutmaktadır. Dînî muhtevalı şiirlerde de, profan şiirlerde de 

karşılaştığımız şarap, mey, sâkî, kadeh, meyhane gibi kavramlar, bizi bu konunun niçin 

bu denli kesin hatlarla tartışıldığını düşünmeye zorladı.  

Mutasavvıf, özellikle dînî-tasavvufî kimliği olan (Şeyhülislam gibi) şairlerin 

şiirlerindeki içki kavramıyla ilgili birçok çalışma yapıldı. Biz, bu çalışmalardaki 

açıklamaları burada tekrar etme lüzumu görmüyoruz. Bu konuda, çalışmamız 

kapsamındaki gazelleri düşünerek fikrimizi sunacağız: 
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Bizim bugün için özellikle dînî kimliği olan şairlerin şiirlerindeki içki 

kavramını anlamlandıramayışımızın temel sebebi mâlum kelimeleri görür görmez, 

şiirin anlamını kavrama çabamızı terk etmemizdir. Bu konudaki yapılan çalışmalar 

gösterdi ki, bu kelimler şairin bir durumu anlatmakta seçtiği, şaire göre bu durumu 

anlatmakta kullanabileceği başka kelimeler olsa, değişilmezliği, vazgeçilmezliği 

olmayan kelimelerdir.  

Şarap, mey, sâkî, meyhâne âşığın içinde bulunduğu, sarhoşluğa çok benzer, 

ama tarifi başka türlü mümkün olmayan bir durumu anlatan kelimelerdir. Şair, 

sarhoşluk gibi olan âşıklık hâlinin neye benzediğini, tam olarak neyi karşıladığını 

başka türlü izah edemez. Aşka âşık ve Allah’a âşıkların âşık oldukları “şey”i tarifte 

kullandıkları kavramları göz önünde bulundurup, aynı şeyi şarap kavramında 

düşünmek gerekir. Aşk hâli, mutasavvıf şairlere sarhoş kimselerin hâliyle benzer gelir. 

Her iki anlamdaki “sarhoş” da dertlerinden ve kendilerinden (benliklerinden) 

kurtulmak için sarhoş olurlar. Mutasavvıf şairler bunu, sarhoşluğa ait kavramlarla 

anlatırlar.  

Dînî hüviyetteki kişilerin şiirlerindeki bu kavramları bu mantıkla açıklamak 

mümkündür. Bizim bugün için içki içip içmediğini asla bilemeyeceğimiz kişilerin 

şiirlerinde içkiden bahsetmesi, (gerçek manadaki) içkiyi övmesi, bulundukları dinî 

görevler göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle mümkün değildir. Onlar, bir hâli 

tarif etmişler, bunun için de başka bir yol, benzer başka bir hâl olmadığından bu 

kelimeleri kullanmışlardır. Kendilerindeki hâli de sarhoşluk olarak gören şairler, 

şiirlerinde bu kelimeleri bu yüzden kullanırlar.  

Profan (din dışı) şiirlere gelecek olursak: Bu şiirlerde övülen şarap, gerçek 

manadaki şaraptır. Şair sadece şarabı da değil, içki içtiği ortamı (bağ, bahçe) içki 

içerken dinlediği çalgıyı (rebap), içki ortamında bulunan güzelleri bile bu şiirlerinde 

över. Osmanlı döneminde şarap içilmez, içki övülmez değildi. Ancak burada da yanlış 

anlamayla karşılaşıyoruz. Bizim bugünkü algımız, içki içmenin ve onu övmenin 

Allah’a bir başkaldırı olabileceği yönünde birleşiyor. Bunu da “Osmanlılık” kimliğine 

yakıştıramıyoruz. Ancak bu, yanlış bir düşüncedir. Dönem içerisinde içkiyi şiire konu 

etmek, şairliğin kendisine sunduğu kimlikle içkiyi övmek, Allah’a başkaldırı için 

değil, Fars şiirine öykünerek, şairlik gereği olarak, sanat gayesiyle yapılırdı. Kişinin 

hem Allah’a inanıyor,  hem Allah’ın yasakladığı yalan söyleme işini gerçekleştiriyor 
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olması, nasıl ki bugün için bize Allah’a bir başkaldırı olarak gelmiyor ise, dönem 

içerisinde de (Bâkî Örneği’nde olduğu gibi) şairin, bir gazelinde içkiyi övdüğü, diğer 

gazelinde Allah’a sığındığı gözlemlenir. Birini yapıyor olması, diğerinden artık 

tamamen kopması gerektiği manasına gelmez. 

İnsanı hiçbir zaman tek yönlü olarak değerlendirmemek gerekir. Allah’ın 

yasakladığı şeyleri yapan kişi, Allah’ın varlığını kabul ediyor, Peygamberine 

inanıyorsa (ve imanın diğer şartlarını yerine getiriyorsa) Müslümanlıktan çıkmaz. 

Yalnızca günah işlemiş olur. İşlediği günahlar, onun günah hanesine yazılır. 

Meselelere bu mantıkla yaklaşmak, dîvân şairlerinin hem Allah’a bu denli bağlı, hem 

onun yasakladığı bir şeyi dile getiriyor olmalarını açıklar. 

Çalışmamız kapsamındaki şairlerden içki kavramını yukarıda sunduğumuz bu 

iki anlamda da kullananlar mevcuttur. Hangi şairin içkiye dair kavramları hangi 

görüşte kullandığını inceleme kısmında biyografilerinden yola çıkarak tespit etmeye 

çalıştık. Biyografi-eser karşılaştırması yaparak şairin meşrebini belirleme gayesi 

güdüp, hayat felsefesine buradan ulaşmayı amaçladık.  

c. Nasihatler, Tespitler 

Çalışmamız boyunca incelediğimiz şiirlerde şairlerin bazı durumları tespit 

ettiklerini, bunlara dikkat çektiğini ve çoğu zaman bu konularda nasihatler verdiğini 

gördük. Bir durumu tespit edebilen şair, bu durumu tespitini bize sunuş tarzıyla 

esasında dünya görüşünü de açık eder. Örneğin dünyanın faniliğine dikkat edebilen bir 

kimsenin yaşayış tarzı da çoğunlukla bu fark edişe göre şekillenecektir.  

Aşağıda, çalışmamız kapsamındaki şiirlerde şairlerin dikkat çektikleri bazı 

hususlara ve nasihatlere başlıklar hâlinde yer vereceğiz.  

1.Dünya Fanidir 

Bu görüş, dünyada eğlenmeye, gülmeye de yer olduğunu söyleyen, hayattan 

lezzet alınması gerektiğini savunan Bâkî tarafından bile kabul edilmiştir. Her şeyin 

sonu yokluk, her varlığın sonu -bu dünya için- hiçliktir. Kul, bu dünyada gelip 

geçicidir. Onun sonu toprak olmak, karıncalara yem olmaktır. Dünyanın faniliği, 

çalışmamız kapsamındaki gazellerde azımsanmayacak kadar çok ele alınmıştır. 

Çalışmamız kapsamındaki çoğu şairin belirlenen redifleri kullanarak bir şekilde 

dünyanın faniliğine sözü getirmesi boşuna değildir. Dünyanın gelip geçiciliğini 
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benimsemek, kişinin yaşayışını şüphesiz ki değiştirecektir. Bu düşünce, bir hayat 

felsefesi olacaktır. Ancak bu meselenin de bir geleneği sürdürmek adına söylenip 

söylenmediği hususu tartışmalıdır. Bizim amacımız bu çalışma kapsamında bu konuyu 

ispatlamak değil, tespit etmektir. Çalışmamız boyunca bu yönde yazılmış gazellerin 

olduğunu da gördük ve şairlerin hayat görüşlerinin bu şekilde oluştuğunu düşündük.  

Aşağıdaki konular ise dünyanın faniliği meselesine bağlı olarak işlenen 

konulardır. Şaire göre mademki dünya fanidir, o halde insan, şunlara da dikkat 

etmelidir:  

2.Edep her şeyden önce gelir. Edepli olmak gerekir. 

3.Gurur/kibir zararlıdır. Bunlardan kaçınılmalıdır. 

4.Kanaatkâr, tokgözlü olmak gerekir. 

5.Makam-mevki geçicidir. Bunlara heveslenilmemelidir.  

Yukarıda zikredilen durumlar dîvân şairinin bir şiirinde olmasa, başka şiirinde 

muhakkak ele aldığı konulardandır. Bunları tavsiye eden şairlerin dünya görüşlerini 

tahmin etmek pek de zor değildir. Bunlara dikkat eden ve dikkat çeken şair, özel 

hayatında bunların farkında olarak yaşar.  

Yukarıda sıraladığımız, yapılmasını tavsiye ettiği şeyleri kendi hayatında 

yapmayan şairler de vardır. Yazdığı şiirlerle biyografisi arasında zıtlık bulunan 

şairlerin buna sebep olan iki özellikleri olduğunu düşünüyoruz: Birincisi, yüzyıllardır 

süren, İslamiyet’le birlikte toplum hayatına giren konulardan, gerçekte böyle yaşamasa 

da bu konular gelenek hâline geldiği için bahsetme isteği. İkincisi, içki kavramında da 

değindiğimiz üzere insanın çok yönlü olması durumu.  

Çalışmamız bir tespit çalışması olmasından dolayı, içine girilse çalışmamızın 

hacmini beklenenden çok daha arttıracak olmasından dolayı bu konuları tespit etmekle 

yetiniyoruz.  

ç. Bazı Kavramlar ve Durumlar: Uzlet, Fakr u Fenâ, Tefekkür, Marifet 

Başlıkta verdiğimiz kavramları şairlerin sıklıkla kullandıklarını gördük. Bu 

kavramların her biri, şairin hayat görüşünü yansıtmakta önemli yere sahiptirler.  
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Uzlet, halkın içinde yaşayıp, halktan ayrı bulunma, bir köşede tefekkür etmek 

demektir. Bu tefekkür hâli ise insana marifet kazandırır. Marifet, varlıkların özündeki 

hakikatleri kavramak, her şeyin Allah tarafından olduğunu fehmetmektir. Allah 

yolundaki dört makamdan (şeriat, tarikat, hakikat, marifet) dördüncüsüdür. Allah’ın 

yalnızca samimi, has kulları bu makama erişirler. Bu makama erişmiş mümin kul ise, 

artık fakr u fenâ mertebesindedir. Fakr, kendini var görmeyip, Allah’a muhtaç 

olduğunun farkında olmaktır. Fenâ (fenâfillah) ise fakr kavramına çok benzemekte, 

yine Allah’la birleşip maddi dünyadaki varlığından sıyrılmak demektir. Bu 

kavramların uzun açıklamaları ilgili tasavvuf terimleri sözlüklerinde bulunabilir.  

Şiirinde bir köşeye çekilmeyi, Allah’ı düşünmeyi, toplumdan uzaklaşmayı 

sıklıkla dile getiren, bunları isteyen, bunları başkalarına da tavsiye eden şairin dünya 

görüşünün ne yönde olduğunu tahmin etmek zor değildir. Dünya fanidir, insan 

gurbettedir. Şair, bu dünyada ömrünü tamamlamaktadır sadece. İbadetini, Allah’a 

kulluğunu yapar ve yeniden Allah’a döneceği âna dakika sayar.  
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ŞEKİLLER 

Şekil 1: Rediflerin Adet ve Yüzdelik Dağılımlarını Gösteren Şekil* 

 

*Sebeb ve Lâzım redifleri hiçbir veri bulunamadığından gösterilmemiştir. Şeklin 

sayısal verileri Tablo 1’den alınmıştır. Çalışmamız kapsamında herhangi bir elemeden 

geçmeyen, tespit edilen redif kelimeleriyle yazılmış toplam gazel sayısının (321) 

rediflere göre dağılımıdır. 

 

  

Garaz; 18; 6%

İvaz; 2; 1% Bâ'is; 10; 3%

Murâd; 2; 1%

Gerek; 95; 30%

İçün/İçin; 23; 

7%

İster; 22; 7%
Yegdür; 13; 4%

Yeg; 14; 4%

Neden; 9; 3%

İstemez; 13; 4%

Yeter; 28; 9%

Gerekdür; 1; 

0%

Ol; 20; 6%

Eyle/Eylegil; 50; 

16%

İçündür; 1; 0%
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Gerek İçün/İçin İster Yegdür
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Gerekdür Ol Eyle/Eylegil İçündür
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Şekil 2: Redifleri Hayat Felsefesi, Dünya Görüşü Aktaran, Tezimiz Kapsamına 

Girebilmiş Gazellerin Adet ve Yüzdelik Dağılımları* 

 

*: Bu şekle, münferit kullanılmış redifler dâhil değildir. Tablo1’deki rediflerle 

oluşturulmuştur. Sebeb ve Lâzım rediflerinde hiçbir veri bulunamadığından şekle 

dâhil edilmemiştir.   
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Şekil 3: Tablo1'deki Rediflerle Yazılmış Gazellerin Tamamının, Çalışmamız 

Kapsamına Giren Gazel Sayılarına Oranı* 

 

*: Sebeb ve Lâzım rediflerinde veri bulunamadığından şekilde gösterilmemiştir.  
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Şekil 4: Dünya Görüşlerini ve Hayat Felsefelerini Anlatmakta Şairlerin Tercih 

Ettikleri Rediflerin Kullanım Yoğunluğunu Adet Bazında Gösteren Şekil 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, aşktan yana yakınma, sevgili isteği, uzlet tavsiye etme, fakr u 

fenâ kavramlarını övme gibi konuların çalışmaya dâhil olan hemen hemen her şairin 

ortak yanı olduğu belirlendi. Bu, şöyle açıklanabilir: Osmanlı döneminde şair olmak, 

zaten bir geleneği devam ettirmek demektir. Dönem içerisinde, şairin felsefesinden 

ziyade, şiirin felsefesi vardır ve şiir yazan/yazmaya niyetlenen her şair, bu felsefeyi 

kabul etmiş demektir. Yani dîvân şiiri demek, şairlerin kendi dünya görüşlerini, hayat 

felsefelerini bir araya getirip, bir şiir oluşturmasından ziyade, Arap ve Fars 

Edebiyatı’ndan alınan bir “felsefe”nin (veya anonim bir poetikanın) Osmanlı’ya 

uyarlanarak, şairler tarafından yeniden işlenmesi demektir. Şiirlerdeki bu anlam ve 

kavram benzerliği, bundandır. Mizaçları, dünya görüşleri, felsefeleri bu doğrultuda şiir 

yazmaya müsait şairler, yeteneklerini kullanarak şair olmayı tercih ederler. 

Tez boyunca, şairlerin dünya görüşlerini, hayat felsefelerini kullanmakta en 

çok “Gerek” redifine başvurdukları gözlemlendi. Fakat genelin özele, yani Gerek 

redifli tespit edilen toplam gazel sayısının, dünya görüşü aktarmakta kullanılan Gerek 

redifli gazel sayısına oranı düşünüldüğünde, “Gerek” redifinin %47.5 gibi, ortalama 

sayılabilecek bir düzeyde kaldığı görülür (bkz: Şekil 3). Oysa “Yegdür”, “İçündür”, 

“Gerekdür” ve “Murâd” redifleri, şairlerin hep dünya görüşü/hayat felsefesi 

aktardıkları redifler olması dolayısıyla, şairlerin görüşlerini bu rediflerle daha çok 

anlattıkları düşünüldü. Zikredilen 4 redifle, ele aldığımız şairler çok az gazel 

yazmışlarsa bile, bu gazellerin hepsi çalışmamızın konusu olabilmiştir.  

 “Gerek”, “Yegdür” ve “Garaz” rediflerinin, çalışmamız kapsamındaki diğer 

rediflere göre, tezimizin amacına daha çok hizmet ettiği gözlemlendi. Bu üç redifin, 

diğer rediflere göre düşünüldüğünde, şairlerin dünya görüşü/hayat felsefesi anlatmakta 

sıklıkla kullandıkları redifler olduğu görüldü. 

 Tezimiz açısından bakıldığında en verimsiz rediflerin “İvaz” (0 Gazel) ve 

“Bâʼis” (1 Gazel) olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuca, tespit edilen genel gazel sayısı 

ile çalışmamızın konusuna dâhil olabilmiş gazel sayısı kıyaslanarak varılmıştır.  

 Kemal Paşazâde, Zâifî, Kara Fazlî, Âşık Çelebi, Helâkî ve Şem‘î, çalışmamız 

kapsamındaki rediflerle yazdıkları bütün gazellerinde, dünya görüşlerini, hayat 
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felsefelerini aktararak, diğer 24 şaire göre sayısal bakımdan tezimiz için daha verimli 

olmuşlardır.  

 Âhî, Amrî, Figânî, Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Şemseddin Sîvâsî ise, kapsam 

dâhilindeki rediflerle yazdıkları hiçbir gazelle tezimizin konusuna dâhil olamayarak, 

sayısal bakımdan çalışmamız için en verimsiz şâirlerdir. 

 Sonuç olarak, çalışmamızın yola çıktığı fikrin, yani şairlerin dünya görüşlerine 

ve dîvân şiirinin “felsefesine” gazel rediflerinin söyledikleriyle ulaşma fikrinin, bizi 

sonuç kısmında memnun ettiği; şairlerin hayatlarını, yaşayışlarını ve tavsiyelerini 

anlamakta bu çalışmanın her daim geliştirilmeye muhtaç ama öncü olması sebebiyle 

önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. 
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