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Önsöz
Elýn
 ýzd
 ek ý bu çalýþma, ne bir edebiyat tarihi ne de bir mazmunlar
sözlüðüdür. Ýlmî kýymetten yoksun olmamakla beraber, tamamen
ilmî bir çalýþma da deðildir. Bu eser, altýyüz yýldan fazla devam
etmiþ muazzam bir kültür ve edebiyat birikiminin ardýndan duyu
lan bir hasretin ifadesi sayýlabilir.
Daha önce bir başka vesileyle söylediðimiz gibi Divan þiiri bizim
klâsik þiirimizdir. Ve bütün klâsik sanat geleneklerinde olduðu gibi
ruhu, zevki, idraki besleyen bir hazinedir. Ama biz bu muazzam ve
aziz mirasý kendi isteðimizle ve irademizle reddettik.
Bu satýrlarýn yazarý otuz yýlý aþkýn hocalýðý esnasýnda, iyi an
latýlýrsa, öðrencilerin divan þiirinden büyük bir zevk aldýklarýný ve
daima daha fazlasýný istediklerini görmüþtür. Ama þunu da görmüþtür ki bütün incelikleriyle, hayâl dünyasýnýn zenginliði ile bu þiiri
açýklamak ve genç nesillere aktarmak gün geçtikçe daha zor, daha
müþkül hale geliyor.
Bu þiire bigâne kalanlar genellikle þu tezi ileri sürerler: “Divan
þiirinin dili eskimiþtir...”
Ýlk bakýþta doðru görünen bu tezin arkasýnda Cumhuriyet önce
si tarihimize, edebiyatýmýza ve topyekûn hayatýmýza karþý duyulan
ilgisizlik hatta -söylemeye insanýn dili varmýyor- düþmanlýk yatar.
Onlara söylenecek þey þudur:
Divan þiirinin zorluðu, aslýnda þiirin zorluðudur. Þiir, bütün
soylu sanat gelenekleri gibi hazýrlýk ister. Ýncelmiþ bir zevk, sanat
tan zevk alabilecek bir kültür birikimi ve geniþ ufuklar ister. Bun
lara sahip olmayanlar býrakýnýz divan þiirini, Orhan Veli’yi bile
anlamakta zorluk çekerler. Onlar, Cumhuriyet döneminde en sade
-veya en arý- Türkçe ile yazýlmýþ þiirleri bile anlamaktan âcizdirler.
Okur ve geçerler. Halbuki þiiri okumak baþka, anlamak baþka bir
þeydir.

12 • Ş Â H

BE YIT LER

Bugün alelâde bir insan bile günlük hayatýnda 150-200 Ýngiliz
ce kelime kullanýyor. Anlamýný ve ne olduðunu bilerek... Kaldý ki
Ýngilizce dilimize, kültürümüze ve hayatýmýza ne kadar yabancýdýr.
Halbuki divan þiirinin dilini anlamak için çok deðil 300-400 kelime
öðrenmiþ olmak yeter de artar bile. Hele bunlarýn çok önemli bir
kýsmý dilimizde yaþayan kelimeler olduktan sonra...
Demek ki “divan þiirinin dili eskimiþtir” tezi boþ ve mesnetsiz
bir düþünceden ibarettir. Divan þiirinden zevk almak isteyen insan
çok ufak bir gayretle bu þiirin diline vâkýf olabilir. Ama þiire vâkýf
olabilir mi? Bu, o kadar basit deðil. Yukarýda da söylediðimiz gibi
þiire vâkýf olmak için þiire hazýr olmak gerekir. Bir büyük tablodan,
bir besteden, bir heykelden, Selimiye Camii’nden, Ferahfezâ âyinin
den anlamak ile divan þiirini anlamak netice itibariyle ayný þeydir.
Ayný hazýr olmayý gerektirir. Ama bu gayretin sonunda ulaþýlacak
estetik zevk her türlü ölçünün üstündedir.
Ýþte elinizdeki bu eser, bu hazýrlýk safhasýna ait küçük bir çalýþmadýr.
Divan þiirinin en güzel saydýðýmýz beyitleri seçilmiþ, bugünkü
dille nasýl söylenebileceði gösterilmiþ ve mümkün olduðu kadar
kolay anlaþýlýr bir þekilde açýklanmýþtýr.
Beyitlerin seçimleri tamamen þahsîdir. Ama açýklamalarda, þim
di hepsi de Rahmet-i Rahman’a kavuşmuþ Ferit Kam, Ali Nihat
Tarlan ve Mehmet Çavuþoğlu gibi bu sahanýn büyük otoriteleri olan
ilim adamlarýnýn yolundan gidilmiştir. Eserimizin ilmî bir kýymeti
varsa buradan gelir.
Her eser, elbette ve öncelikle meraklýsýna hitabeder. Biz de öyle
yapýyor ve bu çalýþmayý onlarýn dikkat ve beðenisine sunuyoruz.
Ama bu eserin -özellikle seçilmiþ metinlerin- genç nesiller ve þiir
sevdalýsý olan genç insanlar tarafýndan okunmasý da en büyük dile
ðimizdir.
N. Ziya Bakırcıoğlu
17 Nisan 2004, Altýntepe

S U LTAN V E LE D

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

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

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

DE H H AN Î

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

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

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

KA DI B U RH ANE DDIN

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

Tasavvufî bir gazeldir. Dolayýsýyla kelimelerin anlamýný tasavvuf
inanýþýna göre düþünmek icab eder.
Hava, hem rüzgâr, hem aþk; zülf ise kesrettir. Aþk gelince kes
ret -yani maddî âlem- daðýlýr, yok olur. Kâinat aþk ile yaratýlmýþtýr.
Klâsik edebiyatta zülfün en önemli vasfý daðýnýk halde olmasýdýr. Rüzgâr onu böyle daðýtýr. Bu daðýnýklýk Allah’ýn kâinatta bin
lerce tecellisi anlamýna gelir.
Rüzgâr, sevgilinin zülfünü deðil, onun kokusunu yani mücerret
güzelliðini getiriyor.
Hevâsý varlýðýmýn topraðýn göðe savurur
Aðzýnýn suyu yürekde yüzbin âteþ eder
Onun aþký -rüzgârý- varlýðýmýn topraðýný göðe savurur. Aðzýnýn suyu ise
yürekte yüzbin ateþ eder.

Topraðýn göðe savrulmasý maddî varlýðýndan kurtulmak demek
tir. “Yel üfürdü sel götürdü” derler. Bu ifade ile Hz. Ýsa’ya telmih
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verdýr. O, vücudunu býrakarak göðe aðmýþtýr. Bu, ancak ilahî aþk
ile olur. Ýnanýþa göre Hz. Ýsa, çarmýha gerilince, Cenab-ý Hak onu
göðe almýþ; fakat üzerinde bir iğne bulunduðu için ancak feleðin
dördüncü katýna kadar yükselebilmiştir. Kýyamet zamaný Hz. Ýsa
tekrar dünyaya dönecektir.
Aðzýnýn suyu ifadesi ile âb-ý hayat kastedilmiþtir. Âb-ý hayat,
içeni, ölümsüzlüðe kavuşturan bir sudur ki Hýzýr ile Ýlyas peygam
berler bu suyu bulup içmişlerdir. Onlar kýyamete kadar yaþamaya
devam edeceklerdir. Âb-ý hayat, tasavvufda fenafillah makamýna
tekabül eder. Yani maddî varlýðýndan kurtulup “Mutlak Varlýk”ta
ebedî hayata devam etmek demektir.
Aný ki zülf-i keþiþleri eyledi gönüle
Cihanda ancýlayýn iþi hangi serkeþ eder
Onun zülfünün keþiþlerinin bu gönüle yaptýðýný, dünyada hangi âsi ve
imansýz kimse yapar?

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

Gözlerin ettiði her þey gönlü aldatýr. Bu, kaþ ile gözün müþterek
hareketidir ki gamze derler.
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Maddî âlemin inkâr edilemez bir güzelliði vardýr. Fakat bu
güzellik aldatýcýdýr. Saç da öyle... Güzelliði ile insaný kendisine bað
lar. -Saç kemende ve zincire benzetilir ki ikisi de bağlayýcýdýr- Fakat
saç da aldatýcý ve gerçeði örtücüdür. Ýnsan zülfün altýndaki yüzü
-vahdeti- görünce hakikate ulaþýr.
***
Hiç özin deremedi zülfün ile deli gönül
Kýla benzetti  özin yüzin ile deli gönül
Deli gönlüm senin zülfünün güzelliði ile öyle kendinden geçti ki bir daha
kendine gelemedi. Yüzünün güzelliðinden de kendini kýl haline getirdi, o dere
ce zayýfladý.

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

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

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

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

Yine tasavvufî bir beyit!
Þair, Cenab-ý Hakk’a hitab ediyor. O’na kavuştuktan sonra
ölmek “fenafillah” olmak demektir. Tasavvufdaki “ölmeden evvel
ölünüz” düþüncesiyle ilgilidir.
Bunca zaman lebin için saçýn karangusundayam
Âb-ý hayat kandadur sorayým andan öleyim
Bunca zamandýr dudaðýna ulaþayým diye saçýnýn karanlýklarý içinde do
lanýp duruyorum. Âb-ý hayat nerededir diye sorayým, ondan sonra öleyim.
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Leb -dudak- tasavvufta “fenafillah”týr. Fenafillah, Allah yolunda
varlýðýný yok etmek, o varlýk içinde fâni olmak demektir. Saç ise
-rengi ve çokluðu itibariyle- kesreti -madde âlemini- temsil eder.
Ölümsüzlüðe kavuşmak bu kesret âleminden kurtularak, maddî
varlýðýný yok etmekle mümkün olur. Leb -dudak- vuslatý temsil etti
ði için ayný zamanda âb-ý hayattýr.
Âb-ý hayat, zulumat -karanlýklar- ülkesinde bir su imiþ. Ýlyas ve
Hýzýr peygamberler bu suyu bulup içmiþ ve böylece ölümsüzlüðe
kavuşmuşlardýr. Leb, ayný zamanda -nokta kadar olduðu için- “yok,
yokluk” anlamýna da gelir. Maddesinden kurtulup yok olan insan
için ebedî hayat baþlar.
Sorayým kelimesi hem soru sormak, hem de içmek, emmek
mânâlarýna gelir.
Þair, kýsaca, Cenab-ý Hakk’a “ben bu maddî âlemin karanlýðýndan kurtulup senin cemaline ulaþmak istiyorum” demek istiyor.
***
Ol göz ki yüzün görmeye göz deme ana
Þol yüz ki tozun silmeye yüz deme ana
Þol söz ki içinde sanemâ vasfýn yok
Sen bâd-ý hevâ tut âný söz deme ana
Senin yüzünü görmeyen göze, göz deme; ayaðýnýn tozuna yüz sürmeyen
yüze yüz deme. Ey put gibi güzel sevgili, içinde senden bahsetmeyen söze söz
deme; onu havada gelip geçen bir yel say.

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

Ýslâm inanýþýnda önce tedbir alýnýr, sonra tevekkül edilir -yani
takdire rýza gösterilir-. Fakat tedbir takdiri -kaderin hükmünüdeðiştiremez.

NESİMÎ

Gerçek hadîs imiþ bu kim hûbun vefâsý yoh
Kim sevdi hûbu kim dedi hûbun cefâsý yoh
“Güzellerin vefâsý yok” diyenler doðru söylüyorlarmýþ. Öyle ki kim güzel
sevdi de “güzelin cefâsý yok” diyebildi.

Klasik edebiyatta güzellerin en önemli vasfý vefasýz olmalarýdýr.
Onlar, âþýða her dem zulmederler. Âþýk da bu hale razýdýr; hem
sevgilinin zulmüne boyun eðer, hem de onu sevmeye devam eder.
Bütün divan þairleri bu hâlet içindedirler.
Aþkýn belâsý yoh deyüben aþka düþme var
Kim âþýk oldu kim dedi aþkýn belâsý yoh
“Aþkýn belâsý yok” diyip sakýn aþka düþme; aþkýn belâsý vardýr. Nitekim kim
âþýk oldu da “aþkýn belâsý yok” diyebildi.

Belâ kelimesi, ezel bezmindeki belî -evet- ikrariyle ilgilidir. Ruh
lar âleminde Allah, kullarýna “ben sizin rabbiniz deðil miyim” diye
sormuþ, onlar da belî -evet- diye cevap vermişler. Ezel bezmi ilahî
aþkýn meclisidir. Burada bir defa “evet” diyen insan, mutlak güzel
liðin aþkýna düþmüþ demektir. Bundan vâreste olan yoktur. Kullar
bu dünyada verdikleri söze sâdýk mýdýrlar diye daima belâ ile imti
han edilirler.
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Ânýn ki hacc-ý ekberi ey cân sen olmadýn
Beytü’l-harâma varmamýþ anýn safasý yoh
Ey can, bir insanýn en büyük haccý sen deðilsen; o insan Beytülharam’a
varmamýþ, safâya ermemiþ demektir.

Hac, bir Ýslâm ibadetidir. Müslümanlar Mekke ve Medine’yi
ziyaret ederler, Kâbe’yi tavâf ederler ve Merve-Safâ arasýnda yedi
kere gidip gelerek bu ibadeti tamamlarlar.
Can, gönüldür. Gönül ise Allah’ýn evidir. Çünkü Ce-nab-ý Hak
insanýn gönlünde tecelli eder. Bu bakýmdan insan gönlünü hoþ tut
mak hacc-ý ekberdir -en büyük hacdýr-.
Eðer bir insan, gönlünde Allah aþký olmadan Beytülharam’a git
miþ olsa bile onun, maksadýna ulaþtýðý söylenemez.
“Safasý yoh” sözüyle þair, hem huzura ve mutluluða ulaþamamýþ
hem de Merve-Safa arasýndaki gidiþ gelişleri tamamlayamadýðýndan
haccý yarým kalmýþtýr demek istiyor.
Þeytan tek ol ki sûretine kýlmadý sücud
Bir ince derde düþtü ki hergiz devâsý  yoh
Sûretine, þeytan gibi secde etmeyen, devâsý asla olmayan bir derde düþmüþ
sayýlýr.

Devasý olmayan dert, ebediyyen lanetlenmek ve Allah’ýn rahme
tinden mahrum olmak demektir. Ýslâm inanýþýnda, bütün melekler
insana secde ettikleri halde, Þeytan, kendisinin ateþten yaratýldýðýný, topraktan yaratýlmýþ insana secde etmeyeceðini beyan etti.
Bunun üzerine lanetlendi ve Allah’ýn rahmetinden uzaklaþtýrýldý.
Beyitte bu âyete telmih vardýr.
Meleklerin insana secde etmesi, Allah’ýn sadece insan tarafýndan
idrak edildiðindendir. Ýslamiyette kulluk, en yüce makamdýr.
Aynin hatâsýz ey büt-i Çin döktü kanýmý
Türk-i  Hatâdýr aslýna varýr hatâsý yoh
Ey Çin putu gözlerin kanýmý döktü; fakat onun yaptýðýnda bir hata yoktur.
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O, Hatâ ülkesinin güzelidir, yaptýðý iþ kendinden öncekilerin yaptýðýna uygun
dur.

Hatâ -Hýta, Hýtay- ülkesi ve yanlýþlýk anlamýna gelen hata keli
mesi iki anlama da gelecek þekilde tevriyeli olarak kullanýlmýþtýr.
Çin putu kan dökünce, þairi maddesinden kurtarýr. Þairin istediði
de zaten budur. Dolayýsýyla yaptýðý iþ doðrudur.
Hatâ veya Hýtay, güzelleriyle tanýnmiþ bir ülkedir ki burada
yaþayan ceylanlardan misk elde edilir. Misk, siyah bir madde oldu
ðundan göz ile birleþince gözün kara oluþuna delalet eder. Türk
kelimesinin bir anlamý da “güzel” demektir.
Gel gel beri kim savm u salâtýn kazâsý var
Sensiz geçen zaman-ý hayâtýn kazâsý yoh
Gel, gel beri ki namazýn ve orucun kazasý var. Fakat sensiz geçen zamanýn
bir daha geri gelmesi mümkün deðil.

Ýbadetlerin zamanýnda yapýlmasýna eda; zamanýnda yapýlamayan
ibadetlerin sonradan yerine getirilmesine kaza denir. Kaza etmek,
Ýslâmiyette meþrudur. Þair, bu höþgörüden faydalanarak “ben iba
detlerimi sonradan yerine getiririm, ama þimdi senin cemâlini sey
redeyim; çünkü bu fýrsat bir daha ele geçmez” demek istiyor.
Yârin gelir hemiþe cefâsý Nesimî’ye
Sen sanma kim Nesimî’ye yârin atâsý yoh
Sen sanma ki, sevgili, Nesimî’ye iyilik etmez, ihsanlarda bulunmaz. Sevgili
hiç durmadan ona iyilik eder, eziyet eder. Bundan daha büyük iyilik olur mu?

Cefayý, þairin bir ihsan, bir iyilik olarak görmesinin sebebi
þudur: Sevgili hiç durmadam cefa ediyorsa, âþýðý aralýksýz düþünüyor, onunla meþgul oluyor demektir. Asýl tehlike sevgilinin âþýðý
hatýrlamamasý ve yok farzetmesidir. Eðer cefa ediyorsa bundan
daha büyük mutluluk vesilesi olur mu?
***
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Subh-dem dildârýmý gördüm otaðýndan gelir
Öyle sandým hûridir firdevs baðýndan gelir
Sabah vakti sevgilimi gördüm, otaðýndan geliyordu. Öyle sandým ki bir
huridir; cennet bahçesinden çýkmýþ geliyordu.

***
Dünyanýn ehlinden usandý gönül
Gaflet uykusundan uyandý gönül
Hakk’ý incitmekten utandý gönül
Hakk’ý tuttu Hakk’a dayandý gönül
Gönül dünya ehlinden -insanlardan ve dünya nimetlerinden- usandý.
Çünkü o, gaflet uykusundan uyandý artýk. Gönül, Hakk’ý incitmekten utandý,
Hakk’ý tuttu ve yalnýz Hakk’a dayandý.

Gaflet uykusundan uyanmak; dünya sevgisinden -masivâdanvazgeçmek demektir. Hakk’ý incitmek ise Allah’ýn rýzasý hilafýna
hareket etmektir.
Þair “dünya sevdasýndan vazgeçtim; böylece hakikatý buldum.
Allah’ýn rýzasýna boyun eðince de ondan başka dayanýlacak -iltica
edilecek- bir yer olmadýðýný anladým” diyor.
***
Bîvefâ dünyadan usandý gönül
Yok dedi dünyâyý yok sandý gönül
Düþtü aþkýn oduna yandý gönül
Vahdetin kand-âbýna kandý gönül
Gönül, þu vefasýz dünyadan usandý. Onu yok kabul etti, yok saydý. Ancak
aþk ateþine yanarak vahdetin þerbetine kandý gönül.

Tasavvufî bir kýtadýr. Dünyanýn gelip geçiciliði, yalancýlýðý,
vefasýzlýðý dile getiriliyor. Dörtlükteki aþk, hakiki aþktýr. O aşka
müptela olanlar Hakk’ýn cemaline vasýl olurlar.
***

26 • Ş Â H

BE YIT LER

Sýrr-ý selbinden Nesimî’ye sual ettim dedi
Reh-neverd-i Kâbe-i aþkýz budur ihrâmýmýz
Nesimî’ye derisinin yüzülmesinin sebebini sordum “biz aþk Kâbesinin yol
cusuyuz, Kâbeyi tavaf ederken ihram yerine derimizi giyeriz” dedi.

Müslümanlar hac ibadetini yerine getirirken ihrama girerler.
Bu, mecazen kefeni temsil eder. Dünya varlýðýndan uzaklaşmak
demektir.
Nesimî, Ýslâm âleminde bâtýl sayýlan Hurufîlik mezhebine men
sub idi. Hurufîler, bu mezhebin kurucusu Fadlullah’ý peygamber
kabul ederlerdi. Bundan dolayý da kâfir sayýlmýþlardýr. Nesimî de
bu yüzden idam edildi ve derisi yüzüldü. Nesimî’nin derisini sýrtýna
alýp Haleb’in 12 kapýsýnýn her birinden ayrý ayrý çýkýp sýrolduðu bu
mezhebin mensuplarý arasýnda rivayet edilir.

AH M E DÎ

Ýlet benim selâmýmý dildâre ey sabâ
Arzeylegil peyâmýmý ol yâre ey sabâ
Ey sabah rüzgârý selâmýmý o sevgiliye ulaþtýr. Ona, benim bu periþan
halimden haberler arzet.

Sevgili sultan olarak, âþýklar da kul olarak düþünülür. Onun için
“arzet” diyor.
Daðýt benefþe saçlarý gül yanað üstüne
Saçgýl abîr ü anberi gülzâre ey sabâ
Ey sabah rüzgârý o menekþe saçlarý gül yanaklar üstüne daðýt. Böylece çok
güzel kokularý gül bahçesine saç.

Benefþe -menekþe- salkým saçak, daðýnýk ve güzel kokulu olmasý
bakýmýndan saça benzetilir. Abir ve anber güzel kokular neşreden
maddelerdir. Onlar ile de saç arasýnda benzerlik kurulur. Sevgilinin
yanaðý hem güle, hem gül bahçesine benzetilmiþ.
Pinhan var yârin tapusuna varýr isen
Gösterme kendözünü aðyâre ey sabâ
Ey sabah rüzgârý, sevgilinin kapýsýna gidersen gizlice git. Kendini baþka
larýna gösterme.
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Çünkü başkalarý görürse hem kýskançlýk doðar hem de dediko
du ederler.
Vuslat gülüne ermez elim pes nicesi ben
Bunca tahammül eyleyem ol hâre ey sabâ
Vuslat gülüne elim ulaþmaz. Öyleyse ben ne zamana kadar dikene tahammül edeceðim.

Sevgili güle; araya giren rakipler ve engeller de dikene benze
tilmiþ.
***
Sabâ Mesih-dem olup bahârdan bu gece
Hýtâ’ya benzedi gülþen nigârdan bu gece
Bu bahar sabahýnda esen rüzgâr, Ýsa’nýn nefesi gibi oldu. Gül bahçesi, sev
gilinin gelmesiyle Hýtâ ülkesine döndü.

Mesih-dem, Ýsa nefesli demektir. Çamurdan yapýlmýþ kuþlara
üfleyip can vermesi, körlerin gözlerini açmasý, ölüleri diriltmesi Hz.
Ýsa’nýn mucizeleridir. Burada bahar mevsimi ile tabiatýn yeniden
dirilmesi ve hayat bulmasý sabâya bağlanmýþ, o da Ýsa’nýn nefesine
benzetilmiştir.
Mesih, hastalarý eliyle okþayýp -mesh edip- iyileştiren anlamýna
geldiði gibi çok seyahat ettiði için Hz. Ýsa’ya verilmiþ bir isimdir.
Bu bakýmdan Ýsa ile sabâ arasýndaki benzerlikler þöyle özetlenebilir:
Hz. Ýsa çok seyahat ediyor; rüzgâr da öyle, esip gidiyor.
Ýsa eliyle hastalarý okþayýp onlarý iyileştiriyor; sabâ da öyle...
Sabâ, hem bahar rüzgârý hem de sabah rüzgârýdýr. Geceyi aðrýlar,
acýlar, ýzdýraplar içinde geçiren hastalar sabah vakti iyileþir, sakin
leþirler.
Ýkinci mýsradaki nigâr, sevgilidir. O, gül bahçesine gelince gül
bahçesi Hýtâ ülkesini andýrýyor. Hýtay, Hatâ, Hýtâ þeklinde de
telaffuz edilen bu ülke Ortaasya’da Moðolistan ile Doðu Türkis
tan arasýnda ve güzelleriyle meþhur bir yerdir. Ayrýca misk denilen
güzel koku bu ülkede yaþayan ceylanlardan elde edilir. Böylece þair,
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dolaylý olarak gül bahçesinin kokusunu miske, sevgilisini de ceyla
na benzetmiþ oluyor.
Sabûh içmedi gündüz çemende gül-ruhsâr
Bu nergisin gözü nedir humârdan bu gece
O gül yüzlü sevgili sabah içkisini içmedi. Öyleyse bu nergisin gözünün
böyle mahmur oluþunun sebebi nedir?

Sabuh, sabahleyin ve bir gece önceki içkinin mahmurluðunu
daðýtmak amacýyla içilen içkidir. Nergis, göbeði sarý, yapraklarý
yeþil ve göze benzeyen bir çiçektir. Bu çiçeðin görünüþü ile sevgi
linin bakýþý arasýnda münasebet kurulmuştur. Ýçki, nergis, humar
kelimeleri hep gözle ilgilidir. Þair, “bu gün içki içmediði halde sev
gili neden böyle mahmur bakýyor” diye sormaktadýr.
Müzeyyen oldu reyâhin bezendi bað-ý çemen
Meðer ki baða haber geldi yârdan  bu gece
Bahçe ve çiçekler hep süslendi, sevgiliyi karþýlamaya hazýrlandýlar. Öyle
anlaþýlýyor ki sevgiliden “bu gece geliyorum” diye baða haber gelmiþ.

Çiçeklerin, fesleðenlerin açmasýný, bahçenin güzelleşmesini sev
gilinin “geleceðim” diye yolladýðý habere baðladýðý için bu beyitte
hüsn-i talil sanatý vardýr.

ŞEYHÎ

Kahr-ý celâl-i hecr ile yarýldý Tûr-ý cân
Sabrola mý kýlýnca tecelli cemâl-i dost
Can daðý sevgiliden ayrýlýðýn kahredici þiddetinden yarýldý, parça parça
oldu. Sevgilinin güzelliði böyle tecelli edince, insan buna nasýl dayanýr, nasýl
sabredebilir?

Beyit tasuvvufîdir.
Tur, dað demektir. Özel olarak Sina daðý kastedilmiştir. Kuran-ý
Kerim’de bahsi geçen bir kýssaya göre, Hz. Musa, Allah’a yalvara
rak kendisini göstermesini niyaz etmiþ. Cenab-ý Hak, “göremezsin”
diyince Hz. Musa yine ýsrar etmiþ. Cenab-ý Hak “öyleyse þu daða
bak” demiþ ve tecelli etmiþ. Dað, bu tecelliden parça parça olmuþ.
Hâlimi zülfü nice perakende eyledi
Sorsa bilirdi tan yeline vasf-ý hâl-i dost
Sevgilinin zülfü halimi nasýl periþan etti. Sevgili eðer sabah yeline sorsaydý,
halimin nasýl olduðunu bilirdi.

Âþýðýn gönlü sevgilinin saçlarýndadýr. Saçlar rüzgârla periþan ve
darmadaðýnýk oldukça þairin gönlü -hali- de öyle periþan olur. Þair
“sevgili benim halimin nice olduðunu merak ediyorsa tan yeliyle
savrulan zülüflerine baksýn” diyor. Tan kelimesi hem sabah vakti
hem de ayýplamak -tan etmek- anlamýnda kullanýlmýþtýr. Âþýklar,
periþan halleri ve akla aykýrý davranýþlarý ile orta tabaka insanlar
tarafýndan her fýrsatta kýnanýrlar. Âþýklar melâmet ehlidir.
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Beytin tasavvufî anlamý da vardýr: Zülf kesrettir. Dünya güzel
liklerini temsil eder. Dünyanýn bu inkâr edilemez güzelliði âþýklarý
kendisine baðlar ve onlarýn hakiki aþk yolundaki gayretlerine zorluk
çýkarýr. Âþýklar, zülfün güzelliðine baðlanýp kalýrlarsa elbette ayýplanýrlar ve periþan olurlar.
***
Bilmez kimesne kafile-i dosttan haber
Geh geh budur kulaðýma bang-i ceres gelir
Kimsenin sevgiliye giden kafileden haberi yoktur. Halbuki benim kulaðýma
çan sesleri gelmeye baþladý.

Ceres, çandýr. Eskiden kervan yolculuðu yapýlýrken belirli
zamanlarda mola verilirdi. Sonra yolculuða devam etmek için ceres
adý verilen çan çalýnýr. Böylece yolcularýn uyuyup kalmasý önlenmiþ
olurdu. Þeyhî’nin bu beyti de tasavvufîdir. Burada söz konusu edi
len dost Allah; yolculuk ise ahiret yolculuðudur.
***
Bulmaz safâ bazarýný terketmeyenler ârýný
Aþkýn melâmet dârýný makbul eder Mansur’u gör
Utanma, ayýplanma düþüncesini terketmeyenler saadet pazarýna kavuþa
mazlar. Nitekim Mansur aþktan ayýplanmayý, o yolda can vermeyi göze aldý da
istediðine kavuþtu.

Melâmet, ayýplanma kýnanma demektir. Tasavvuf inanýþýný
benimseyenler, orta tabakanýn davranýþ ve yaþayýþ tarzýna uymayan
bir yol tutarlar, giyim kuþamlarý, davranýþlarý çok farklý olan bu
insanlar zamanla melâmiler diye bir zümre teþkil etmişler ve tut
tuklarý yola da melâmilik denilmiþtir.
Mansur, “enel-hak” -ben Hakkým, Hak bende tecelli etti- dediði
için önce ayýplanmýþ, kýnanmýþ; ikrarýndan vazgeçmeyince de Bağ
dat’ta asýlarak öldürülmüþ bir tasavvuf ehlidir.
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Þeyhî, âþýklarýn melâmet ehli olduklarýný, orta tabaka müslüman
larýn onlarý anlayamayacaðýný; nitekim Mansur’un da yanlýþ anlaþýlýp
öldürüldüðünü söylemek istiyor.
***
Hayâlin tahtýdýr virâne gönlüm
Ýmâret kýl ki sultan menzilidir
Þu yýkýk gönlüm, senin hayalinin tahtýdýr, onu yakýp yýkma. Onu bakýmlý
hale getir. Çünkü o, sultanýn konaklama yeridir.

Sevgili, gönüldedir. Gönül, onun hem tahtý hem sarayýdýr. Sev
gili kendi tahtýný, sarayýný viran eder mi?
Beytin ikinci bir anlamý da “Gönül Allah’ýn evidir” inanýþýyla
ilgilidir. Mutasavvýflar Kâbe’nin kul yapýsý, halbuki gönlün Allah
evi olduðuna inanýrlar. Onlar gönül kazanmayý hacca gitmekten
üstün tutarlar. Buna hacc-ý ekber -en büyük hac- derler.
Þifa umar lebinden hasta câným
Bilir derdine dermân menzilidir
Hasta caným senin dudaðýndan þifa umar. Bilir ki dudaðýn, gönlümün der
dine derman bulacaðý yegâne yerdir.

Yine tasavvufî mazmunlarla ifade edilen bir beyit.
Leb -dudak- küçüklüðü ile yokluðu -ademi- temsil eder. Buna
göre lebin derde derman olmasý þairin maddî varlýðýndan kur
tulmasý demektir. Maddî varlýðýndan kurtulursa ebedî hayata
kavuşmuþ olacak. Çünkü leb daha önce de izah edildiði üzere ayný
zamanda âb-ý hayattýr.
***
Eser etmez nasihatin ey vâiz
Keser isen sözünü kes nidelim
Sana Cennet bize mahalle-i dost
Bu havada uçar heves nidelim
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Ey öðüt veren -vaiz- senin öðütlerin bizi etkilemez. Bunu bil sözünü ona
göre söyle, hatta söyleme. Sen Cennet arzu ediyorsun, biz sevgilinin mahal
lesini, onun bulunduðu yeri istiyoruz. Ne yapalým herkesin kendince bir isteði
ve emeli var.

Tasavvuf ehli, zâhitlerden farklý olarak cennet ve nimetlerini
deðil, Allah’ýn rýzasýný taleb ederler.
Nitekim Yunus Emre bir þiirinde
Cennet cennet dedikleri birkaç köþkle birkaç hûri
Ýsteyene ver anlarý bana seni gerek seni

demiþti.
***
Rind-i melâmetiz bizim hâtýrýmýz güzeldedir
Bize öðüt veren sanýr gönül ile göz eldedir
Kendözüne ver öðüdün yürü ey zâhidim diyen
Mahvedemezsin alnýmýn yazýsý çün ezeldedir
Biz halk tarafýndan ayýplanmayý göze almýþ, dünyayý umursamayan rind
yaradýlýþlý insanlarýz. Aklýmýz fikrimiz güzeldedir. Bize öðüt veren sanýr ki gönül
ve göz bizim irademizle bakar ve sever. Ey kendine “zahidim” diyen, sen öðüdünü kendine ver, bizim alýnyazýmýzý deðiþtiremezsin; çünkü bizim alýnyazýmýz
ezelde yazýlmýþtýr.

Tasavvufî bir kýta...
Melâmet daha önce de söylendiði gibi bir yoldur ki bu yolu
tutanlar orta tabakanýn ayýplamasýný umursamayan davranýþlar
içindedirler. Dünya nimetlerini umursamazlar. Halbuki zâhit hem
dünya endiþesi hem ahiret korkusu içindedir. O, “þekil”de kalmýþtýr. Tedbir alarak gönlüne ve gözüne hükmedeceðini zanneder.
Halbuki âþýk bilir ki âþýklýk hem bir istidat hem bir nasib mesele
sidir. Ve bu nasib ezel bezminde takdir edilmiştir. Tedbir ile takdir
-kaderin hükmü- deðiştirilemez.
Þeyhî, güzeldedir/ göz eldedir kelimelerinde güzel bir cinas
yapýyor.
***

