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Önsöz

Elý nýz de ký bu çalýþma, ne bir ede bi yat ta ri hi ne de bir 
maz mun lar sözlüðüdür. Ýlmî kýymet ten yok sun ol ma mak 
la be ra ber, ta ma men ilmî bir çalýþma da de ðil dir. Bu eser, 
altýyüz yýldan faz la de vam et miþ mu az zam bir kültür ve 
ede bi yat bi ri ki mi nin ardýndan du yu lan bir has re tin ifa de si 
sayýla bi lir.

Da ha önce bir baş ka ve si ley le söyle di ði miz gi bi Di van 
þi iri  bi zim klâsik þi iri miz dir. Ve bütün klâsik sa nat ge le
nek le rin de ol du ðu gi bi ru hu, zev ki, id ra ki bes le yen bir 
ha zi ne dir. Ama biz bu mu az zam ve aziz mi rasý ken di is te
ði miz le ve ira de miz le red det tik.

Bu satýrlarýn ya zarý otuz yýlý aþkýn ho calýðý es nasýnda, 
iyi an latýlýrsa, öðren ci le rin di van þii rin den büyük bir zevk 
aldýklarýný ve da ima da ha faz lasýný is te dik le ri ni gör müþ-
tür. Ama þu nu da görmüþtür ki bütün in ce lik le riy le, hayâl 
dünyasýnýn zen gin li ði ile bu þi iri açýkla mak ve genç ne sil
le re ak tar mak gün geç tik çe da ha zor, da ha müþkül ha le 
ge li yor.

Bu þii re bigâne ka lan lar ge nel lik le þu te zi ile ri sürer ler: 
“Di van þii ri nin di li es ki miþtir...”

Ýlk bakýþta doð ru görünen bu te zin ar kasýnda Cum
hu ri yet önce si ta ri hi mi ze, ede bi yatýmýza ve top yekûn ha
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yatýmýza karþý du yu lan il gi siz lik hat ta -söyle me ye in sanýn 
di li varmýyor- düþmanlýk ya tar.

On la ra söyle ne cek þey þudur:
Di van þii ri nin zor lu ðu, aslýnda þii rin zor lu ðu dur. Þiir, 

bütün soy lu sa nat ge le nek le ri gi bi hazýrlýk is ter. Ýncel miþ 
bir zevk, sa nat tan zevk ala bi le cek bir kültür bi ri ki mi ve 
ge niþ ufuk lar is ter. Bun la ra sa hip ol ma yan lar býrakýnýz 
di van þi iri ni, Or han Ve li’yi bi le an la mak ta zor luk çe ker
ler. On lar, Cum hu ri yet döne min de en sa de -ve ya en 
arý- Türkçe ile yazýlmýþ þi ir le ri bi le an la mak tan âciz dir ler. 
Okur ve ge çer ler. Hal bu ki þii ri oku mak baþka, an la mak 
baþka bir þey dir.

Bugün alelâde bir in san bi le günlük ha yatýnda 150-
200 Ýngi liz ce ke li me kul lanýyor. An lamýný ve ne ol du ðu nu 
bi le rek... Kaldý ki Ýngi liz ce di li mi ze, kültürümüze ve ha
yatýmýza ne ka dar ya bancýdýr. Hal bu ki di van þi iri nin di li ni 
an la mak için çok de ðil 300-400 ke li me öðren miþ ol mak 
ye ter de ar tar bi le. He le bun larýn çok önem li bir kýs mý 
di li miz de ya þa yan ke li me ler ol duk tan son ra...

De mek ki “di van þii ri nin di li es ki miþtir”  te zi boþ ve 
mes net siz bir düþünce den iba ret tir. Di van þii rin den zevk 
al mak  is te yen in san çok ufak bir gay ret le bu  þii rin di li ne 
vâkýf ola bi lir. Ama þi ire vâkýf ola bi lir mi? Bu, o ka dar ba sit 
de ðil. Yu karýda da söyle di ði miz gi bi þi ire vâkýf ol mak için 
þi ire hazýr ol mak ge re kir. Bir büyük tab lo dan, bir bes te
den, bir hey kel den, Se li mi ye Ca mi i’nden, Fe rah fezâ âyi
nin den an la mak ile di van þi iri ni an la mak ne ti ce iti ba riy le 
ayný þey dir. Ayný hazýr ol mayý ge rek ti rir. Ama bu gay
re tin so nun da ulaþýla cak es te tik zevk her türlü ölçünün 
üstünde dir.

Ýþte eli niz de ki bu eser, bu hazýrlýk saf hasýna ait küçük 
bir çalýþmadýr.

Di van þi iri nin en güzel saydýðýmýz be yit le ri se çil miþ, 
bugünkü dil le nasýl söyle ne bi le ce ði göste ril miþ ve müm-
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kün ol du ðu ka dar ko lay an laþýlýr bir þe kil de açýk lan mýþ týr.
Be yit le rin se çim le ri ta ma men þahsîdir. Ama açýkla

ma lar da, þim di hep si de Rah met-i Rah man’a ka vuş muþ 
Fe rit Kam, Ali Ni hat Tar lan ve Meh met Ça vu þoğ lu gi bi 
bu sa hanýn büyük oto ri te le ri olan ilim adam larýnýn yo lun
dan gi dil miş tir. Ese ri mi zin ilmî bir kýyme ti var sa bu ra dan 
ge lir.

Her eser, el bet te ve önce lik le me raklýsýna hi ta be der. 
Biz de öyle yapýyor ve bu çalýþmayý on larýn dik kat ve be ðe 
ni si ne su nu yo ruz. Ama bu ese rin -özel lik le se çil miþ me  
tin le rin- genç ne sil ler ve þi ir sev dalýsý  olan genç in san lar 
ta rafýndan okun masý da en büyük di le ði miz dir.

N. Zi ya Bakırcıoğ lu
17 Ni san 2004, Altýnte pe



sultan Veled

Seninyüzüngüneþdüryoksaaydur
Cânýmaldýgözündakýneaydur

Se nin yüzün güneþ mi yok sa ay mýdýr? Gözün -bakýþlarýn- caný-
mý aldý, da ha ne söyler, ne is ter ?

Bu be yit, di van þii ri mi zin ilk örnek le rin den bi ri si dir. 
Böyle ol mak la, bütün di van þii rin de kul lanýla cak bazý 
maz  mun larýn; ben zet me ve is ti are un sur larýnýn da ha o 
dönem den iti ba ren te þekkül et me ðe baþ ladýðýný göste rir.

Bi rin ci mýsra da ki “ay dur” so ru þek li dir; “ay mýdýr” 
di ye so ru yor. Ýkin ci mýsra da ki “ay dur”, Or ta as ya, Aze ri ve 
Es ki Ana do lu Türkçe sin de kul lanýlan bir ke li me dir ki  “ne 
söyler ne is ter” an lam larýna ge lir.

Klâsik ede bi yat ta sev gi li nin yüzü; güzel li ði, bi çi mi 
ve göz alýcýlýðý bakýmýndan güne þe ve aya ben ze ti lir. Bu, 
te mel maz mun lar dan bi ri si dir.

Âþýkýn bu güzel lik karþýsýnda ya pa bi le ce ði tek þey 
canýný ver me si dir.

Temâþâ-çünberigelkimgöresin
Nitegözümyaþýýrmakuçaydýr
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Sey ret mek için yakýna gel; gel ki -se nin yüzünden- gözümden 
akan yaþ larýn ýrmak ve çay gi bi akýp git ti ði ni göre sin.

Klâsik ede bi yat ta âþýkýn bir baş ka dav ranýþý da gözyaþý 
dökmek tir. Bu gözyaþý ýrma ða, ça ya ve der ya ya ben ze ti lir.



dehhanî

Sabreylegönülderdinedermânereumma
Canatmaodabîhûdecânânereumma

Ey gönül sab ret; der di ne der man bu la caðýný san ma -sab ret-
mek ten baþ ka ça ren yok tur-. Boþ ye re canýný ate þe at ma; sev gi li nin 
ge le ce ði ni san ma. Sev gi li gel me ye cek.

Gözünsadefindennicedürdânedökersin
Þoldiþigüherdudaðýmercânereumma

Gözünün sa de fin den ne za ma na ka dar gözyaþý döke cek sin? Þu 
diþ le ri in ci ye, du daðý mer ca na ben ze yen sev gi li nin ge le ce ði ni hiç 
ümit et me.

Sa def -se def-, is ti rid ye de de ni len bir de niz mah sulü-
dür. Sa def, ni san ayýnda de niz yüze yi ne çýkarmýþ. Ni san 
yağ mu ru sa de fin içi ne düþer, bu, da ha son ra in ci olur muþ.

Sa def ile in san gözü bir kaç bakýmdan bir bi ri ne ben
ze ti lir:

Ýki si nin de þek li aynýdýr
Ýki si nin de ka paðý vardýr.

Sa de fin için de in ci, gözün için de in ci ye ben ze yen göz-
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yaþý vardýr.
Ýki si de su ile il gi li dir.
Sev gi li hem in ci, hem de âþýðýndan gözyaþý bek ler. 

Ýn ci, ayný za man da sev gi li nin diş le ri ve sözle ri dir.
Mer can ise kýymet li bir taþtýr. Ren gi ve kýyme ti baký-

mýn dan sev gi li nin du daðý ile mer can bir bi ri ne ben ze ti lir.
Be yit te has ret ile að la yan âþýðýn gözyaş larý in ci ye, að la

mak tan kýzarmýþ gözle ri de mer ca na ben ze til miþ.
Ýnsan lar ken di le rin de ol ma yan þey le re mey le der ler. 

Þa ir, að la ya rak sev gi li nin vus latýný ta leb edi yor. Bu vus lat 
karþýlýðýnda da ona in ci ve mer can su nu yor. Sev gi li ise bu 
ta le bi red de di yor, onun in ci ve mer canýna iti bar et mi yor. 
Çünkü onun ye te ri ka dar ve da ha kýymet li in ci si de var, 
mer caný da... Âþýðýn ver dik le ri ni ne yapsýn?

***

Ayyüzündehatbelirsegözlerimgiryânolur
Hâlegörüncekenâr-ýmâhdabârânolur

Ay yüzünde çiz gi ler be lir se gözle rim að la ma ya baþ lar. Ni te kim 
ayýn ke narýnda hâle görününce yað mur ya ðar.

Sev gi li nin yüzü aydýr. Yüzde hat be lir me si sev gi li nin 
öfke si ne delâlet eder. Þa ir bun dan aðlýyor. Ayýn ke narýnda 
hâle görünme si de sev gi li nin bu öfke li hâli dir.

Öte den be ri de vam eden bir halk inanýþýna göre ayýn 
et rafýnda hâle -ay la, aðýl- olun ca er te si gün yað mur ya ðar-
mýþ.



kadı Burhaneddýn

Hevâkiþolsaneminzülfünümüþevveþeder
Kokusunuerürürbudimaðýmahoþeder

Ha va, o put gi bi güze lin saç larýný daðýtýr. Di maðýma onun ko ku-
su nu ge ti re rek, onu hoþ eder.

Ta sav vufî bir ga zel dir. Do layýsýyla ke li me le rin an
lamýný ta sav vuf inanýþýna göre düþünmek icab eder.

Ha va, hem rüzgâr, hem aþk; zülf ise kes ret tir. Aþk 
ge lin ce kes ret -ya ni maddî âlem- daðýlýr, yok olur. Kâinat 
aþk ile ya ratýlmýþtýr.

Klâsik ede bi yat ta zülfün en önem li vasfý daðýnýk hal
de ol masýdýr. Rüzgâr onu böyle daðýtýr. Bu daðýnýklýk 
Al lah’ýn kâinat ta bin ler ce te cel li si an lamýna ge lir.

Rüzgâr, sev gi li nin zülfünü de ðil, onun ko ku su nu ya ni 
mücer ret güzel li ði ni ge ti ri yor.

Hevâsývarlýðýmýntopraðýngöðesavurur
Aðzýnýnsuyuyürekdeyüzbinâteþeder

 
Onun aþký -rüzgârý- varlýðýmýn top raðýný göðe sa vu rur. Aðzýnýn 

su yu ise yürek te yüzbin ateþ eder.
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Top raðýn göðe sav rul masý maddî varlýðýndan kur tul
mak de mek tir. “Yel üfürdü sel götürdü”  der ler. Bu ifa de 
ile Hz. Ýsa’ya tel mih verdýr. O, vücu du nu býra ka rak göðe 
aðmýþtýr. Bu, an cak ilahî aþk ile olur. Ýnanýþa göre Hz. Ýsa, 
çarmýha ge ri lin ce, Ce nab-ý Hak  onu göðe almýþ; fa kat 
üze  rin de bir iğ ne bu lun du ðu için an cak fe le ðin dördüncü 
katýna ka dar yükse le bil miş tir. Kýya met za maný Hz. Ýsa 
tek rar dünya ya döne cek tir.

Aðzýnýn su yu ifa de si ile âb-ý ha yat kas te dil miþtir. Âb-ý 
ha yat, içe ni, ölümsüzlüðe ka vuş tu ran bir su dur ki Hýzýr 
ile Ýlyas pey gam ber ler bu su yu bu lup iç miş ler dir. On lar 
kýya me te ka dar ya þa ma ya de vam ede cek ler dir. Âb-ý ha yat, 
ta sav vuf da fe na fil lah ma kamýna te kabül eder. Ya ni mad
dî varlýðýndan kur tu lup “Mut lak Varlýk”ta ebedî ha ya ta 
de vam et mek de mek tir.

Anýkizülf-ikeþiþlerieyledigönüle
Cihandaancýlayýniþihangiserkeþeder

 
Onun zülfünün ke þiþ le ri nin bu gönüle yaptýðýný, dünya da han gi 

âsi ve imansýz kim se ya par?

Zülf ile keþiþ arasýnda ki iliş ki þu dur: Zülf, si yahtýr, 
da ðýnýktýr  ve kes re te te kabül eder. Yüz ise vah det tir. 
Zülf, yüzü; kes ret âle mi de vah de ti örter. Vah de te ulaş
mak için kes ret ten; yüzü görmek için de zülfün daðýnýk-
lýðýndan kur tul mak ge re kir.

Ke þiþ, hrýsti yan ra hi bi dir. Si yah el bi se gi yer ler. Zülf ile 
ke þiþ arasýnda ki bi rin ci iliş ki bu renk ben zerl iði dir. Ke þiþ, 
ger çe ði -Ýslamýn ger çe ði ni- örter. Kâfir;  örten, sak la yan, 
inkâr eden an lamýna ge lir. Zülf ile ke þiþ arasýnda ki ikin ci 
iliþki de bu dur.

Zülf -ya ni kes ret âle mi- þai rin mut lak varlýða ulaþ ma-
sý ný güçleş tir di ði için þa ir, on dan þikâyet çi dir.
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Nekiedersegözündil-firîbedersanemâ
Nekýlarisesaçýncümlesindil-keþeder

Ey put gi bi güzel olan; gözle rin ne ya par sa güzel dir. Saçýn ne 
eder se o da gönül çe ki ci dir.

Gözle rin et ti ði her þey gönlü al datýr. Bu, kaþ ile gözün 
müþte rek ha re ke ti dir ki gam ze der ler.

Maddî âle min inkâr edi le mez bir güzel li ði vardýr. 
Fa kat bu güzel lik al datýcýdýr. Saç da öyle... Güzel li ði ile 
in saný ken di si ne bað lar. -Saç ke men de ve zin ci re ben ze ti
lir ki iki si de bağ layýcýdýr- Fa kat saç da al datýcý ve ger çe ði 
örtücüdür. Ýnsan zülfün altýnda ki yüzü -vah de ti- görünce 
ha ki ka te ulaþýr. 

***

Hiçözinderemedizülfüniledeligönül
Kýlabenzettiözinyüziniledeligönül

De li gönlüm se nin zülfünün güzel li ði ile öyle ken din den geç ti ki 
bir da ha ken di ne ge le me di. Yüzünün  güzel li ðin den de ken di ni kýl 
ha li ne ge tir di, o de re ce zayýfladý.

Yi ne ta sav vufî bir beyittir.

Zülf kes ret tir -mad de âle mi-. Bu âle min inkâr edi le
mez bir güzel li ði vardýr  ve bu güzel lik in saný ken di si ne 
bað  lar. Yüz ise vah det tir. Al lah’a ka vuş mak is te yen sûfî, 
bu dünyanýn güzel lik le rin den vaz ge çip asýl güzel li ðe 
-Ce ma lul la ha- ulaþ mak is ter. Ken di ni kýla ben zet ti ifa de
siy le maddî varlýðýndan kur tul du de mek is ti yor. Kýl de ðer
siz lik ifa de si dir. “Kýl ka dar kýyme ti yok” der ler.
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Özinisendeyitirdibulamadýdahýhiç
Özinibulamegeröziniledeligönül

De li gönlüm ken di si ni sen de kay bet ti; bir da ha da bu la madý. O, 
an cak ken di ni se nin le ol mak la bu la bi lir.

Yu kar da ki be yit le ayný me al de dir. Þa ir, mad dî varlý-
ðýn dan ge çip Al lah varlýðýnda yok ol mak is ti yor. “Ken
di ni bul mak” ifa de si gönlünde ki Ce ma lul lah la bir ol mak 
an lamýna ge lir.

***

Kadembasalýyolunakademkademyanaram
Tapundaþemgibiuþdadem-be-demyanaram

Ey sev gi li se nin yo lu na ayak ba salý, adým adým ya narým. Mum 
nasýl dur ma dan yanýp tüke nir se, ben de se nin yo lun da öyle dur ma-
dan yanýp tüke ni yo rum.

Ka dem -ayak- bas mak; bir yo la gir mek, bir yol tut mak, 
bir ya þayýþ tarzýný be nim se mek de mek tir. Mum ile in san 
bir bi ri ne ben ze ti lir. Mu mun fi ti li ya nar. Bu na riþ te-i cân  
“can ip li ði” der ler. Mu mun yan masý ile þai rin aþk ate þiy le 
yan masý arasýnda ben zer lik vardýr.

Cihânýtendilerembenkiodunayanam
Buvarlýklayanarsamodunakemyanaram

Bütün dünyanýn be de nim ol masýný, o be den le se nin aþkýna yan-
mayý di le rim. Çünkü bu be de nim le -ken di be de nim le- ya nar sam 
se nin ate þi ne ge rek ti ði gi bi yan mamýþ olu rum.

Yi ne tas sa vuf ta ki “fe na fil lah” düþünce siy le il gi li dir. 
Ten -be den- maddî varlýktýr. Ce ma lul lah’a vasýl ol mak 
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için maddî varlýðýndan -be de nin den- kur tul mak ge re kir.

***

Þâhâsenincemâlinigöreyimandanöleyim
Susamýþamvisâlineereyimandanöleyim

Ey pa di þahým se nin yüzünün güzel li ði ni göre yim, on dan son ra 
öle yim. Sa na ka vuþ ma ya su samýþým, sa na ka vu þayým, son ra öle-
yim.

Yi ne ta sav vufî bir beyit!
Þa ir, Ce nab-ý Hakk’a hi tab edi yor. O’na ka vuş tuk tan 

son ra ölmek “fe na fil lah” ol mak de mek tir. Ta sav vuf da ki 
“ölme den ev vel ölünüz” düþünce siy le il gi li dir.

Buncazamanlebiniçinsaçýnkarangusundayam
Âb-ýhayatkandadursorayýmandanöleyim

Bun ca za mandýr du daðýna ula þayým di ye saçýnýn ka ranlýklarý  
için de do lanýp du ru yo rum. Âb-ý ha yat ne re de dir di ye so rayým, 
on dan son ra öle yim.

Leb -du dak- ta sav vuf ta “fe na fil lah”týr. Fe na fil lah, Al lah 
yo lun da varlýðýný yok et mek, o varlýk için de fâni ol mak 
de mek tir. Saç ise -ren gi ve çok lu ðu iti ba riy le- kes re ti 
-mad de âle mi ni- tem sil eder. Ölümsüzlüðe ka vuş mak bu 
kes ret âle min den kur tu la rak, maddî varlýðýný yok et mek le 
mümkün olur. Leb -du dak- vus latý tem sil et ti ði için ayný 
za man da âb-ý ha yattýr.

Âb-ý ha yat, zu lu mat -ka ranlýklar- ülke sin de bir su 
imiþ. Ýlyas ve Hýzýr pey gam ber ler bu su yu bu lup iç miþ ve 
böyle ce ölümsüzlüðe ka vuş muş lardýr. Leb, ayný za man
da -nok ta ka dar ol du ðu için- “yok, yok luk” an lamýna da 
ge lir. Mad de sin den kur tu lup yok olan in san için ebedî 
ha yat baþlar.
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So rayým ke li me si hem so ru sor mak, hem de iç mek, 
em mek mânâlarýna ge lir.

Þa ir, kýsa ca, Ce nab-ý Hakk’a “ben bu maddî âle min ka
ranlýðýndan kur tu lup se nin ce ma li ne ulaþmak is ti yo rum” 
de mek is ti yor.

***

Olgözkiyüzüngörmeyegözdemeana
Þolyüzkitozunsilmeyeyüzdemeana
Þolsözkiiçindesanemâvasfýnyok
Senbâd-ýhevâtutânýsözdemeana

Se nin yüzünü görme yen göze, göz de me; ayaðýnýn to zu na yüz 
sürme yen yüze yüz de me. Ey put gi bi güzel sev gi li, için de sen den 
bah set me yen söze söz de me; onu ha va da ge lip ge çen bir yel say.

Ayaðýnýn to zu na yüz sürmek hürmet ifa de si dir. Sev
gi li sul tan ka bul edi li yor. Bâd-ý ha va hem rüzgâr, hem de 
ge lip ge çi ci lik, fâni lik, boþ luk mânâlarýna ge lir.

***

Yolunacanvermeyentaksîreder
Gördüðüdüþünükejtâbireder
Herkiþiyeneyazýlganýngörür
Anýbilmeyendahitedbîreder

Se nin yo lu na can ver me yen ku sur iþle miþtir. Gördüðü rüyayý da 
yanlýþ yo rum lamýþtýr..Her kes alnýna ne yazýldýysa onu görür; ama 
bu nu bil me yen ted bir al ma ya kalkýþýr.

Ýslâm inanýþýnda önce ted bir alýnýr, son ra te vekkül edi
lir -ya ni tak di re rýza göste ri lir-. Fa kat ted bir tak di ri -ka de
rin hükmümü- de ðiş ti re mez.


