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ÖZET

Bu çalışma, edebî metinlerin oluşumunda önemli yeri olan hüzün ve
mutluluğun divan şiirindeki ana çerçevesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Diğer
his ve duygulara zemin teşkil eden hüzün ve mutluluğa dair tespit edilen belli başlı
kelimelerin sözlüklerdeki karşılıklarına odaklanılmakta ve sonrasında bu duyguların
kültürel karşılıkları, tarihsel kronoloji göz önünde bulundurularak psikolojik ve dinî
cephelerden incelenmektedir. Taramaya esas alınan divan metinlerinden getirilen
şahitler ile söz konusu bu karşılıklar yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde divan
şiirinde hüzün ve mutluluğa dair tespit edilen imaj, kompozisyon ve mazmunların bir
çerçeve içerisine alınması, duygu bağlamında bir örüntü dâhilinde incelenmesi
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, hüzün, keder, mutluluk, sevinç.
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Name of Thesis: “Gam u Şâdî” in Ottoman Poetry
Prepared by: Halil Karabulut

ABSTRACT

This study aims to reveal the main framework of sadness and happiness, which
have an important role in the formation of literary texts, in Ottoman poetry. In this
study the identifications of sadness and happiness in dictionaries were focused, which
constitute the basis for other feelings and emotions. Afterwards, the cultural
equivalents of these feelings (highligting the psychological and religious aspects and
paying attention to the historical chronology) are examined. And then, these responses
were tried to be interpreted with the witnesses we brought fromthe divan texts that we
took as a basis for our study. In this way, it is aimed to frame the images, compositions
and mazmuns determined about sadness and happiness in divan poetry and to examine
them in a pattern in the context of emotion.

Keywords: Ottoman poetry, sadness, sorrow, happines, joy.
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ÖN SÖZ
Divan şiirinde veciz bir söz öbeği olarak “gam u şâdî” şeklinde kalıplaşan
hüzün ve mutluluk çalışmamızın zeminini teşkil etmektedir. Dünya edebiyatlarının
hemen her şubesine, manzum yahut mensur yazılan eserlerin çoğunda görülen bu iki
temel duygu, psikolojide de diğer duygulara zemin teşkil eder. Korku, arzu, ümit gibi
diğer duygular temelde hüzün ve mutluluktan beslenir.
Edebiyat çalışmalarında soyut bir kavram olarak nitelendirilen bu iki duygunun
(bilhassa hüznün) edebî yaratımda da tesirli olduğu görülür. Yazarın/şairin yaşadığı
bir iç çatışmanın kaçınılmaz olduğu edebî ürünlerde hüzün ve mutluluk önemli yer
tutar. Bu nedenle hüzün ve mutluluk hem tema olarak hem de şairin güttüğü sanat
kaygısında net bir şekilde görülür.
Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Divan şiirindeki hüznün ve
mutluluğun hem konu hem sanatsal üretim aşamasındaki yerini tespit edip çerçeve
içerisine alma gayretinde olduğumuz bu çalışmada ilk olarak bu iki duyguyu ifade
eden kelimelerin sözlüklerdeki karşılıklarını inceledik. Giriş’in önemli bir bölümünü
ayırdığımız bu karşılıklar ile hüznü ve mutluluğu bildiren, aynı ve farklı formlarına
işaret eden kelime ve köklere dikkat çekmek istedik. Aynı bölümde sözlüklerle ilgili
karşılıkları verdiğimiz kısımdan sonra ise bu iki duygunun din, felsefe, kültür, tasavvuf
bağlamında yapılmış tanımlarını takip ettik. İncelenmesi daha kolay ve işlevsel bir
metin oluşturmak adına bu bölümde irdelediğimiz kitabî tanımları temelde Doğu ve
Batı olarak tasnif ettik ve kendi içerisinde de ayrı bir tasnife tabi tuttuk.
Çalışmamızın esasını teşkil eden birinci ve ikinci bölümlerde ise divan şiirinin
kurucu metinleri olmaya aday divanları tek tek tarayarak elde ettiğimiz beyit ve
mısraları inceledik. Hüzün ve mutluluğu içeren, bu kavramları dile getiren fakat
kelime bazında hüznü yahut mutluluğu doğrudan bildirmeyen beyitleri de tespit
edebilmek adına incelememize dâhil ettiğimiz divanları okuyarak fişledik. Sonrasında
elde ettiğimiz beyitleri, çalışmamız dâhilindeki başlıklarda değerlendirmek üzere
temsil değeri en yüksek olabilecek örneklerini ilgili başlık içerisinde inceledik.

III

Şiirdeki tesiri müstakil olarak ve derinlemesine incelenmemiş hüzün ve
mutluluğun divan şiirindeki seyrini takip edebilmek, bir bağlam kurabilme açısından
önemli zorluklar içermekte. Bu noktada çalışmamızın, bu mesele üzerine ileride
yapılması muhtemel ve mukadder çalışmalara bir girizgâh olması hedeflerimiz
arasındadır. Çerçeve dâhiline alınması zor ve indî birtakım çözümlere başvurmayı da
gerekli kılan bu iki kavramın divan şiirindeki rolünün tam anlamıyla ortaya konulması
mümkün görülmese dahi meselenin boyutlarını tespit etmek adına yaptığımız bu
çalışmanın araştırmacılara fayda sağlamasını umuyoruz.
Gerek bu çalışmada gerek meslekî hayatta yaşadığım açmazlarda daima
yanımda olan hocam, danışmanım Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK’e teşekkür ederim.
Desteğini hep hissettiğim hocalarım Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU, Prof. Dr.
Oğuzhan DURMUŞ, Doç. Dr. Ömer AKSOY ile Dr. Öğr. Üyesi Cumhur ÜN’e
müteşekkirim. Tez izleme komitesinde verdiği emek vesilesiyle Dr. Öğr. Üyesi
Ramadan DOĞAN’a ve tez savunma jürisinde bulunan Doç. Dr. Mehmet Akif
GÖZİTOK ile Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR’a teşekkürü bir borç bilirim. Her konuda
desteklerini gördüğüm çalışma arkadaşlarım Barış, Ayşenur, Cemalettin ve Serap’a
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tamamlanabildi.
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GİRİŞ

Gerçeklik ile hisler arasında bir yerde konumlanan edebî eserler ve bu eserlerin
yaratıcıları için insani his ve duygular, vermiş oldukları eserler için önemli bir zemin
teşkil eder. Sosyal hayat, kültürel miras ve millî geleneklerden beslenen edebî eserlerin
dayandığı diğer önemli alan his ve hayaldir.
Manzum yahut mensur bütün edebî eserlerin hem içerik hem yaratım esnasında
ön plana çıkan duygu ve hisler, yazarın/şairin hayal ile kurduğu şiirsel hakikatte
önemli birer köşetaşıdır. Hem yazarın/şairin kendi hislerini bir samimiyet göstergesi
olarak yansıtan hem de edebî esere konu olan kahramanlara yüklenen duygu ve hisler,
edebî ürünün kalitesini ve insani olma yolundaki başarısını gösterir.
“Duygu ve heyecan” kaynaklı olduğu bilinen şiirde1 yoğun bir şekilde görülen
insani hisler ile şiir, bir duygu ürünü olma özelliği taşır. İçerikte görülen duygu
yoğunluğu, aynı zamanda şairin eser verme, sanatsal yaratıma girişme aşamalarında
da görülür. Şairi eser vermeye, şiir yazmaya iten nedenlerin temelinde his ve hayal
vardır.
Çalışmamızın ekseni olan divan şiirinde hem içerik hem şiirsel yaratım
hususunda his ve hayalin rolü belirgin bir şekilde görülür. Divan şairinin şiirsel
kudretinin net bir şekilde görülebildiği gazellerde bu rol neredeyse şiirin tamamını
kaplar. Aşka dair, aşk ile ilgili söylemin klasikleştiği divan şiirinde his ve hayalin bu
denli merkezde olması kaçınılmazdır. Nitekim aşk gibi tamamen hissî ve duygusal bir
konunun anlatıldığı edebî ürünlerde hüznün ve mutluluğun ehemmiyeti aşikârdır. İlahi
aşkın çoğu zaman beşerî aşktan ayırdedilemez hâle geldiği divan şiirinde şairlerin
etrafında döndüğü temel kavram aşk ve aşk etrafında (tabii bir şekilde sevgili
etrafında) oluşan hüzün ve mutluluktur.
Şairlerin en orijinal ve en duyulmadık anlatımların peşinde olduğu divan
şiirinde şiirsel yaratım ve orijinal olanı bulma gayesi yine hüzün ve mutluluğun açıkça
1

İsmail Durmuş, “Şiir”, TDVİA, İstanbul 2010, C.39, s.144.
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görüldüğü ifadelerle anlatılır. Bu noktada şair en samimi fakat en yeni anlatımların
peşinde, sayısız mazmun ve imge arasında büyük açmazlar içerisine girer. Şiirdeki
kabiliyeti ve zekâsı nisbetinde bu açmazlardan kurtulan ve şiirini arzu ettiği şekilde
yazan şair için bu sanatsal mücadele bir hüznü ortaya çıkarırken neticede bulunan
üslupsal çıkış yolu bir mutluluğu da beraberinde getirir.2
Birçok farklı kelime ile ifade edilen hüzün (gam, keder, tasa, elem, dert,
melâl…) ile farklı kelimelerle değişik yönleri ve dereceleri ifade edilen mutluluk
(hurrem, şâd, neşeli, mesut…) şiirde de görülen sözcük çeşitlemeleri ile geniş bir
kelime dağarcığına işaret eder. Çalışmamızın ilk bölümünün önemli bir kısmını
ayırdığımız bu dağarcık bilgisi, aynı zamanda hüznün ve mutluluğun kültürel
bellekteki geniş yansımasını gösterir. Klasik sözlüklerle birlikte etimolojik sözlükler
ve modern sözlüklerdeki karşılıklarını aradığımız bu kavramlar, sözlüklerdeki
karşılıkları ile çalışmamıza rehberlik etmiş, kelime boyutundaki çerçeveyi çizmiştir.
İlk bölümün içerisinde yine ehemmiyetli bir yere sahip olan diğer bir başlık ise
hüzün ve mutluluğun felsefe, din ve tasavvuf bağlamında takip edilen karşılıkları
olmuştur. Bu başlık dâhilinde incelediğimiz tanım ve tarifler, takibin kolay olmasını
sağlamak adına Doğu ve Batı olarak tasnif edilmiştir. Kitabî tanımlara göre ilk
filozoflardan bu yana felsefede (daha sonra psikolojide) sıklıkla yorumlanan bu
kavramlar, filozofların dikkatini daima çekmiştir. Hüznü bir rahatsızlık olarak gören
filozoflara karşılık bu hissin insanı terbiye eden bir rolü olduğuna, kişiyi sanatsal
üretime teşvik ettiğine inanan ve bunu savunan filozoflara da denk gelinir. Batı
dünyasında zaman içerisinde değişen ve Hz. İsa etrafında öbekleşen bir hüzün ve
mutluluk algısı vardır. Orta Çağ, fikir alanında birçok değişimi beraberinde getirirken
bu hislere bakış açısında da değişim yaratmış ve Aydınlanma Çağına kadar tesirini
korumuştur. Doğudaki tartışmalar ise Batıdan istifade ile başlamış gibi görünür ve yine
dinî mehazlar dâhilinde şekillenir.

Büyük şair Fuzûlî bu durumu “Derd […] şairliğin sermayesidir.” diyerek ifade eder. Ali Nihad Tarlan,
Fuzulî’nin Farsça Divanı (Tercümesi), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1950, s.5.
2
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Doğudaki hüzün ve mutluluk algısının temelini oluşturan Kuran-ı Kerim ve
hadislerin öngördüğü tanım ve yaklaşım, tasavvufî uygulamalarla güçlenmiş ve
Osmanlı coğrafyasında (tabii olarak divan şiirinde) klasikleşmiştir. Bu yaklaşıma göre
hüzün, kişiyi ilahi olan’a yaklaştırdığı, ibret gözüyle olayları izlerken ona eşlik ettiği
ölçüde değerlidir. Aynı zamanda hüzünler, hastalıklar ve çeşitli musibetler, insanın
Allah’a yaklaşmasını, nefsini terbiye etmesini sağlar. Peygamberlerin hayatları
müstakil bir çalışmayı gerektirecek kadar fazla sıkıntı ve açmaz içerir. Neredeyse
hepsinde de bu zor durum karşısında duyulan hüzne karşı Allah’ın kudretine tevekkül
ve sabrı öğütleme yaygındır. Hüznün bu şekli olumlanırken, insanı bıkkınlığa,
umutsuzluğa sevk eden hüzün ve keder yerilmiş, faydasız ve insana zararı olan bir ruh
hâli olarak düşünülmüştür.
Doğuda dikkatimizi çeken mutluluk algısı ise itidalli bir sevinç ile tanım
bulurken insanı ebedî saadete sevk ettiği nisbette değerli bulunmuş, dünyevî zevk ve
emellerden alıkoyabildiği ölçüde arzu edilmesi tavsiye edilmiştir.
Teferruatları ile genişleyen ve birçok tasavvufî uygulamayı bünyesinde
barındıran bu tanım ve tarifler silsilesi, divan şiirinde hüznün ve mutluluğun izlerini
sürüp bu iki temel kavramı çerçeve dâhiline almamızı bir ölçüde mümkün kılmıştır.
Çalışmamızın ikinci ve üçüncü bölümleri divan şiirindeki hüzün ve mutluluğun
boyutlarını tespit etme gayesi gütmektedir. Üslup ve şiirsel kudreti esas alarak
okuduğumuz divanlardan elde ettiğimiz beyitler, mazmun ve imgelerle yorumlanarak
bu iki temel hissin divan şiirindeki yansımaları irdelenmeye çalışılmıştır.
İncelememize dâhil ettiğimiz ve kurucu metinler olarak adlandırdığımız divanlar,
tezkire ve edebiyat tarihi kitaplarında ön plana çıkan eserlerle oluşturmaya çalıştık3.
Çalışmamıza malzeme sunan divanlar kelime araması yapmak yerine okunmuş
ve elde edilen beyitler fişlenerek tasnif edilmiştir. Başlıklar dâhilinde ilgili kısımlarda
değerlendirilen beyitlerin seçiminde temsil değeri en yüksek olanları tercih edilmeye
İncelediğimiz divanların şairleri şu şekildedir: Ahmed Paşa, Atâî, Avnî, Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî, Mihrî,
Nâbî, Nâilî, Necâtî, Nedîm, Nefî, Neşâtî, Nev’î, Şeyh Gâlib, Şeyhülislâm Yahyâ, Şeyhî, Taşlıcalı
Yahyâ. Yüzyıllara göre: 15. yüzyıl (Ahmed Paşa, Avnî, Mihrî, Necâtî, Şeyhî); 16. yüzyıl (Bâkî, Fuzûlî,
Hayâlî, Nev’î, Taşlıcalı Yahyâ); 17. yüzyıl (Atâî, Nâbî, Nâilî, Nefî, Neşâtî, Şeyhülislâm Yahyâ); 18.
yüzyıl (Nedîm, Şeyh Gâlib).
3
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çalışılmış, doğrudan başlıkla ilgisi olsa dahi temsilce üstün seçilen beyte anlam
açısından müteradif olan diğer beyit örnekleri dipnotta verilmiştir. Taranan divanların
neşirlerinin seçimi özellikle nüsha farklarını gösteren çalışmalardan yana olmuştur.
Ancak bazı noktalarda neşirler, gerek matbu gerek yazma divan nüshaları ile
karşılaştırmaya tabi tutulmuş, dikkat çeken hususlar dipnotta belirtilmiştir. İkinci
bölüm dâhilinde divan şiirindeki hüzün ve kederin genel çerçevesini çizmek adına
başlıklandırmaya gidilmiş ve ilk olarak tematik olarak hüznü en çok vurgulayan aşk
ve sevgili kavramları üzerinde durulmuştur. Sevgilinin güzellik unsurları, karakteri,
düşkünlük, inkisar, ölüm gibi kavramlar genel bir açıklama sonrası beyitlerle birlikte
yorumlanmış, hüznün çerçevesi içerisine dâhil edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde
divan şiirinde âşığın tavsif edilirken en çok kullanılan ifadelerden biri olan “gam
hastası” ve hastalık imgesi üzerinde dikkatle durulmuştur. Dinî, kültürel, tarihî
anlamları ile hastalık ve divan şairinin hastalık algısı, aşkın hastalık olarak ifade
edilmesindeki nedenler izah edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise divan şiirinde
sevinç kavramını etrafına toplayan sevgili, hüzün bahsindeki anlatımların mukabili
olmak üzere bir çerçeve içerisine alınmaya çalışılmış ve sınırlı bir düzeyde kaldığını
düşündüğümüz “şâdî” bu kavram etrafında anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise bu iki
kavramı bir araya getiren beyitler ve işaret ettikleri manalar açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmanın, şimdiye kadar derinlikli bir psikolojik tahlilden uzak inceleme
metotlarına farklı bir bakış açısı getireceğini, sınır çizilmesi zor bir alan olan hüzün,
sevinç ve diğer psikolojik unsur ve ruhsal hâllere dikkat çekeceğini umuyoruz.
Çalışmamız hüzün ve sevinç etrafındaki kavramları açıklama gayreti gütmesine karşın
hüznün ve sevincin çerçevesine ancak girizgâh olabilecek bir hüviyettedir.
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1. “GAM U ŞÂDÎ”NİN ANLAM VE TARİFLERİ
1.1. Hüzün, Gam ve Etrafındaki Kelime Dünyası
Sözlüklerde temel anlam olarak ‘gam, keder, tasa’ olarak tanımlanan hüzün en
genel tabiri ile gönül üzgünlüğüdür. 4 Arapça kökenli bir kelime olan “hüzün”,
sözlüklerde Arapça, Farsça ve Türkçe karşılıklarıyla tanımlanmaya çalışılmıştır.
Tanımların büyük çoğunluğunun bizi etrafında dolandırdığı kavram yine “hüzün”dür.
Özetle gam, keder, endişe, endûh, elem, dert, melâl, ıztırâb, ye’s, mihnet, tasa
kelimeleriyle tanım bulan hüzün ve etrafındaki kelimeler5, sözlük maddelerinde kendi
kendilerini tarif ediyor gibi görünür. Zira hüznün karşılığı olarak verilen kelimelerin
anlamları da yine “hüzün” türevi ruh hâlleriyle karşılanmıştır. Bu yüzden hüzün bir
kelime iken bir mefhum hâline gelmiş ve etrafında bir söz varlığı şekillenmiştir.
Hüznün, birbirinden ayrılması güç birçok psikolojik cephesinin bulunması bu
“karşılık bulamama” meselesinin özünü oluşturur. Psikoloji ve tıp kitaplarındaki
hüzün tarifleri, müelliflerin meseleye yaklaşımları ile çeşitlenmiş ve tek bir paydada
buluşulmasını güçleştirmiştir. Çalışmanın bu kısmı, bu yaklaşım çeşitliliğinin
sözlüklerdeki karşılığı ve kronolojik takibi üzerine kurulmuştur.
Antik Çağ ve Orta Çağ’da Hipokrat’ın (ö.mö.375) geliştirdiği dört ruh hâli/dört
mizaç kavramının insanın ruh hâlini ve psikolojisini yönlendirdiğine inanılmıştır. Bu
nazariyeye göre doğadaki dört unsur (anâsır-ı erbaa) olan ateş, su, toprak ve hava
karşılığı insanda dört unsur bulunur: Kan, Balgam, Sarı ve Kara Safra (Ahlât-ı Erbaa).
Bu dört unsurun vücuttaki miktar ve niteliğinin değişmesi neticesi insan sağlığının
bozulduğu kanaatine varılmıştır. İslam coğrafyasında da kabul gören bu kanaati İbn
Sînâ (ö.1037) ile Ebu Bekir er-Râzî (ö.925) de benimseyerek insan sağlığına etkilerini
tetkik etmişlerdir. Sadece sağlığın değil, insan mizacının da bu dört unsura göre
Komisyon, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998, C.1, s.1015.
Bu kelimelerle kurulan terkipler ve bu kelimeleri içeren atasözleri başlıbaşına bir çalışmaya konu
olacak hacimdedir. Çalışmamız divanlara hüzün ve mutluluk cephesinden tahlilî boyutta yaklaştığı için
söz varlığının tespitinde ayrıntıya gidilmemiştir. Atasözleri bahsinde Metin Yurtbaşı’nın
Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü’nde geçen hüzünle ilgili başlıkları konu hakkında fikir vermesi
açısından atıflıyoruz: “Keder”, s.327-29; “Sıkıntı”, s.438-39; “Yokluk”, s.537-38; “Acı Çekme”, s.3-5
ve s.513-14. Metin Yurtbaşı, Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü, Excellence Yayınları, İstanbul 2012.
Mutluluk ile ilgili yine bkz. Metin Yurtbaşı, age., s.374.
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şekillenerek oluştuğu düşünülmüştür. Kan kaynaklı mizaç ve hastalıklar için demevî,
balgam kaynaklı olanlar için balgamî, sarı safra kaynaklı olanlar için safravî ve kara
safra kaynaklı olanlar içinde sevdavî adlandırması yapılmıştır. İbn Sînâ’nın sevdavî
mizacın bozulması şeklinde izah ettiği derin hüzün ve melankoli, el-Kânûn fi’tTıbb’ında “mâlîhûlyâ” başlığıyla yer almıştır.6 Aristo’nun (ö.mö.322) yaptığı tanım ve
teşhisle ifadesini bulan kara safranın nitelik ve miktarındaki değişikliklerin insanda
derin bir kedere yol açacağı, bunun da insanı melankolik bir ruh hâline sokacağı kabul
görmüştür.7
Eski Yunanca’da ağır kederli ruh hâlini ifade eden melankoli kelimesi8, uzun
yıllar boyunca temel olarak vücuttaki salgılarla izah edilmeye çalışılmış, kişinin yediği
yemeklerin de bu salgılara neden olduğu kanısı savunulmuştur. Bu ruh hâlinden
kaçınmak için gerekli bazı perhizler, uzak durulması gereken gıdalar tasnif edilmiştir.
Yenilen yemekler dışında yaşlılık, cinler, cadılar, genetik miras gibi sebepler de
melankoliye neden olan başlıklar olarak sıralanmıştır.9
Etrafında birçok psikolojik süreci barındıran hüzün ve keder, insanın yaşadığı
derin kaybı ve ruhsal çöküntüyü gösteren ruh hâlidir. Psikolojide depresyon ve
melankoli tanımları birbirinin alternatifi gibi kullanılır olmuşsa da her ikisinde ortak
durum, bireyin derin bir üzüntü ve keder içerisinde ruh bitkinliği yaşaması, herhangi
bir şeyden zevk almayı reddetmesidir.10
Psikoloji ve psikiyatrinin gelişmesi ile yeniden tahlil ve teşhis süreci içine giren
melankoli kavramı yeniden tanımlanmış, insanlardaki depresyonun nedenleri yeniden
gözlemlenmiştir. Bu cümleden Sigmund Freud’un yaptığı melankoli tanımı şu
şekildedir:

Tokadî Mustafa Efendi, Tahbîzü’l-Mathûn (el-Kânûn fi’t-Tıb Tercümesi), haz. M. Koç, E. Tanrıverdi,
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2018, C. 3, s.181. el-Kânûn’un Arapça
metni için bkz. http://ddC.aub.edu.lb/projects/saab/avicenna/896/html/S1_313.html
7
Aristoteles, “Karasafralılık”, çev. Ö. Aygün, Cogito, Sayı 51, İstanbul 2007, s.107; Julia Kristeva,
Kara Güneş, çev. N. Demiryontan, İstanbul 2009, Bağlam Yayıncılık, s.15.
8
Güler Çelgin, Eski Yunanca Türkçe Sözlük, Alfa Basım Yayım, İstanbul 2018, s.491.
9
Robert Burton, Melankolinin Anatomisi (İkinci Fasikül), çev. Merve Tokmakçıoğlu, Aylak Adam
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2017, s.185.
10
Eugenio Borgna, Melankoli, çev. Meryem Mine Çilingiroğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2014,
s.11.
6
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“Melankolinin ayırıcı özellikleri, derin acılı bir yeis hâli, dış dünyaya ilginin
kesilmesi, sevme kapasitesinin kaybı, aktivitelerin inhibisyonu ve kendini kınamaya,
yermeye varan ve sanrısal cezalandırma beklentisinde sonuçlanacak şekilde, kendine
saygıda azalma hâlidir.”11

1.1.1. Sözlüklerde Hüzne Dair Kelimelerin Anlambilgisi
Kültürlerin hafızasını takip etmek için en önemli müracaat kaynaklarından biri
sözlüklerdir. Sözlüklerdeki tanımlar ile bir milletin fikir ve düşünce haritası
çıkarılabileceği gibi, kültürel kabuller, millî temayüller de yine sözlüklerden
okunabilir.
Hüzün ve kedere dair şiirsel kaynaklardan elde ettiğimiz verilerden önce bu
kelimelerin ve bu kelimeler etrafında oluşan söz varlığının sözlüklerde tespit ettiğimiz
kayıtlarını alfabetik olarak sıralamak istiyoruz. Bu sayede bu psikolojik ruh hâlinin
kelime bilgisi bazında tanımlarını divanlardaki örneklerden evvel çerçeve içine almış
olacağız.
İncelemelerimiz neticesi sözlüklerde hüzün ve hüzne dair ruh hâllerini tasvir
eder mahiyette olduğunu tespit ettiğimiz kelimeler şu şekildedir: Acı, azâb, derd, efkâr,
elem, endîşe, endûh, esef, gam, gussa, hemm, hüzün, ıztırâb, kaygu, keder, kelâl,
mâtem, mâlîhûlyâ, melâl, mihnet, renc, tasa, üzüntü, vec’, vehm, ye’s...vb. Birçoğu
anlam olarak birbiri içinde değerlendirilebilecek olan bu kelimelerden 12 ehemmiyet
arz edenlerinin sözlüklerdeki karşılıklarının tespiti, sözlük yazarlarının hüznü nasıl
alımladığını da göstermesi bakımından önemlidir. Tanımlara dikkat edilirse hemen
hemen her kavramın kendi içerisinde hüzünden yahut sevinçten bağımsız, özgün
anlamları olduğu görülür. Bu açıdan bakıldığında hüznün, şiirde kullanıldığı anlamının
ötesinde daha serbest ve özgün bir anlam dünyasına ve anlamdaş ailesine sahip olduğu

Sigmund Freud, “Yas ve Melankoli”, çev. R. Uslu, O. E. Berksun, Kriz Dergisi, C.1, S.2, 1993, s.98.
Mühim bir kısmı anlam kaymasına uğrayarak farklı şekillerde kullanılır olmuştur. Aynı durum
mutluluk ifade eden kelimeler için de geçerlidir. Bkz. Emrullah İşler, Türkçede Anlam Kaymasına
Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul
1997: “bela”, s.28; “cefa”, s.30; “efkâr”, s.36; “fakîr”, s.41; “hasret”, s.55; “huzur”, s.63; “ıstırap”, s.64;
“iğbirâr”, s.65; “kahır”, s.77; “kasvet”, s.80; “melûl”, s.95; “neşe”, s.110; “sefâ/safâ”, s.117: “şatır”,
s.121; “şavk/şevk”, s.122; “şetâret”, s.122; “tekdir”, s.129.
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görülür. Tabiatı gereği soyut bir karşılığı olan hüznün anlam dünyasındaki bu
serbesiyet ve anlamdaşlarının sayıca müstakil bir çalışma arz edecek derecede çok
oluşu, bu kelimelerin ve anlamlarının belirlenip bir tablo dâhilinde takip edilmesini
imkânsız kılmıştır.
Acı:
Hüznün ve kederin ortak paydası olan ‘acı’ ( )آجیiçin sözlükler iki anlam verir,
biri ‘tatlı’nın zıddı ve sıfat olan ‘acı’ iken diğer anlam ise isim olan ‘keder, ıztırab,
ağrı’dır. Kâmûs-ı Türkî (çalışmamız sınırlarına giren ‘acı’ için) şu karşılıkları verir:
“1.dert, keder, elem. 2.ağrı, sızı, veca’. 3.musîbet, mâtem, yas. 4.intikam, öç.”
Kelimenin

kökenine

dair

yapılan

yorumlara

göre

‘acı’nın

kökü,

‘açığ

(acığ/acık/açuk)’dır.13 Tarama Sözlüğü’nün (‘acık’) “acı, dert, ıstırap” şeklinde anlam
verdiği ‘acı’nın psikolojik anlamı için İ. Zeki Eyuboğlu şu yorumda bulunur:
“Ac/aç kökü Türk dilinde, iki nesnenin birbirinden uzaklaşması, arada bir
boşluğun oluşması eylemini içeren bir köktür. Birbirinden ayrılan, kopan uzaklaşan
iki nesnenin, insanla ilişkili durumda, yarattığı etki acı’dır.”14
Dert:
Sözlük anlamlarına bakacağımız diğer bir hüzün kelimesi ‘derd/dert’()دردtir.
Gam ve keder kelimeleri Arapça iken dert kelimesi Farsçadır. Devellioğlu bu kelime
için iki farklı anlam verir: “1.dert, gam, keder, kasâvet, tasa, kaygı. 2.acı, ağrı, sızı.”
Türkçe Sözlük’te “1.üzüntü. 2.hastalık; ağrı. 3.mec. sorun, kaygı.” şeklinde karşılık
bulmuştur. Kâmûs-ı Türkî’de ise ‘dert’, üç karşılıkla anlamlanır: “1.keder, acı, gussa,
tasa. 2.zahmet, eziyet, meşakkat, renc. 3.yüreği ezen iç sıkıntısı.” Kanar’ın FarsçaTürkçe Sözlüğü’nde ise derdin karşılığı şunlardır: “1.dert. 2.acı. 3.ağrı. 4.sancı.
5.eziyet.” Lugatnâme-i Dihhudâ’da derdin karşılığı şu şekildedir: “vec’, elem,

Nişanyan “1.acı tad. 2.ağrı, sancı.” Anlamlarını verir. Sevan Nişanyan, Sözlerin Soyağacı, Everest
Yayınları, İstanbul 2002, s.3. Tietze ise isim olan ‘acı’ya karşılık olarak “azap, ıztırap” karşılıklarını
verir. Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Simurg Yayınları, İstanbul 2002,
C.1, s.86. Ayrıca bkz. Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi
Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, C.1, s.43-44.
14
İsmet Zeki Eyuboğlu, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Sosyal Yayınları, İstanbul 2004, s.6.
13
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te’ellüm, […] renc-i ten, renc-i rûh, renc-i dil, âzâr. Bir uzva veya bütün vücuda ârız
olan tahammülü zor şiddetli sıkıntı.” Doktor Muhammed Muîn’nin Ferheng-i Fârisî
sözlüğünde dert için verilen karşılıklar şu şekildedir: “1.renc ve âzâr. 2.hastalık,
maraz. 3.nâ-mülâyim. 4.gam ve mihnet. 5.eziyyet. 6.(tasavvuf) çokça istek ve arzu
dolayısıyla sufilerde olan hâlet: derd-i taleb, derd-i din. 7.(tasavvuf) sevgilinin zâhir
olup muhabbetin güç ve tâkat getirilemeyecek durumda olması.” ‘Dert’ kelimesinde
sözlüklerin ittifak ettikleri karşılık hastalık ve sıkıntı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Efkâr:
Gam, keder aksettiren ve sıklıkla kullanılan Arapça kökenli diğer bir kelime
‘efkâr’()افکارdır. Arapça “düşünce” anlamına gelen ‘fikr’( )فکرkelimesinin çoğulu olan
bu kelime için Türkçe Sözlük “1.eski düşünceler, fikirler. 2.tasa, kaygı. 3.kamuoyu,
efkâr-ı umumiye.” karşılıklarını verir. Devellioğlu’nun “1.düşünceler. 2.düşünme,
endîşe, vesvese, kuruntu, niyet, maksat; rey’.” karşılıklarını verdiği “efkâr” için
Kâmûs-ı Türkî de aynı şekilde “1.düşünme, endîşe, vesvese. 2.niyet; maksad.”
anlamlarını verir.
Arapça-Türkçe sözlük El-Mevârid’de “efkâr” (fikirler) kelimesine fiil kökü
olmak üzere bulduğumuz “fekera” ( )فَک ََرiçin verilen karşılık “bir şey hakkında
düşünmek. düşünmek.” iken ‘fikr’ ( )ال ِفکرiçin verilen karşılık “düşünme. tefekkür.
nosyon. düşünce. üzüntü. görüş. hacet. ihtiyaç.” Lugatnâme-i Dihhudâ ‘efkâr’ için şu
anlamları verir: “Endişeler, fikirler, tasavvurlar, evhâm. Endişe etmek.”
Elem:
Hüznün kelime ailesinden Arapça kökenli diğer bir kelime olan ‘elem’ ()ألم
Türkçe Sözlük’te “acı, üzüntü, dert, keder” olarak karşılık bulmuştur. Devellioğlu’nun
“ağrı, acı, sızı, sancı; keder, dert, maddî ve mânevî ıztırap” şeklinde karşılık verdiği
‘elem’ Kâmûs-ı Türkî’de “1.ağrı, acı, sancı, vec’. 2.keder, derd, gam.” karşılıkları
verilmiştir. Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde ‘elem’ kelimesine karşılık olarak ()األلَم
“Ağrıya denir […] nâ-hoşuk demek olur gerek, veca’ ( ) َو َجعile ve gerek fütîr ve endîşe
gibi ‘ârıza ile olsun.” açıklaması vardır. Bu kelime için Vankulu Lugati’nde verilen
karşılık ise “Ağrı, veca’.”dır. Kanar’ın Arapça-Türkçe Sözlük’te ‘elem’ için verdiği
9

karşılık: “1.ağrımak. 2.ağrısı tutmak. 3.acımak, acı duymak.”tır. Mevlût Sarı’nın
Arapça-Türkçe sözlüğü El-Mevârid’de ‘elem’in fiil kökü olarak bulduğumuz ‘elime’
( )آ ِل َمiçin “Ağrımak. Ağrı isabet etmek. Acımak. Derdnak olmak. Ağrıtmak, acıtmak.
Dertli yapmak.” karşılıkları verilmiştir. İsim olarak ‘el-elemu’ ( )اآللَمise “Ağrı, sızı.
Elem.” olarak anlamlanmıştır. ‘Elem’ için Lugatnâme-i Dihhudâ’da bulduğumuz
karşılıklar şu şekildedir: “Derdmend olmak. Sıkıntı ve acı. ‘Çekmek’ ( )کشیدنile
kullanılır. Şiddetli ağrı. Renc-i cismânî. Lezzetin zıddı.”
Endişe:
‘Endişe’ ( )اندیشهiçin Türkçe Sözlük’te tesadüf edilen karşılık “1.Düşünce.
2.Tasa, kaygı; kuşku, korku.”dur. Devellioğlu’nun Lûgat’ında ‘elem’e karşılık olarak
“düşünce; vesvese, merak, kaygı; gam, keder; şüphe; korku” anlamları verilmiştir.
Kâmûs-ı Türkî’de ise verilen karşılık “1.düşünce, tefekkür. 2.gam, keder, gâ’ile.
3.şübhe, vesvese, merak.” şeklindedir. Endişe kelimesinin fiil kökü olan ‘endîşîden’
( )اندیشیدنiçin Kanar’ın Farsça-Türkçe Sözlüğü’nde verilen karşılık “düşünmek”tir,
endişe için verilen karşılık ise “1.kaygı, endişe. 2.düşünce. 3.korku.” şeklindedir. Dr.
Muhammed Muîn’in Ferheng-i Fârisî’de ‘endişe’ için verdiği karşılık şu şekildedir:
“1.tefekkür, fikir, te’emmül. 2.korku, ıztırab.” Lugatnâme-i Dihhudâ’da bulduğumuz
karşılık ise “Fikr, tedbîr, te’emmül, tasavvur, gümân, hayâl. Gam, endûh, hemm,
hâtırın bir zorluk ve musibetle meşgul olması.”
Endûh:
Gam ve kederin sözcük ailesinden Farsça kökenli ‘endûh’ ( )اندوهiçin
Devellioğlu Lûgat’ında tesadüf ettiğimiz kaşrılık “gam, keder, tasa, kaygı, üzüntü,
sıkıntı” şeklindedir. Şemseddin Sami’nin ‘endûh’ için verdiği karşılık ise “tasa, kaygı,
keder, gussa”dır. Mehmet Kanar’ın Farsça-Türkçe Sözlüğü’nde ‘endûh’ için verilen
karşılık “üzüntü, keder, gam”dır. Dr. Muhammed Muîn’in Ferheng-i Fârisî’sinde
‘endûh’ kelimesi şu şekilde anlamlanmıştır: “1.gam, gussa, gönül sıkıntısı, hatır
bozukluğu, hüzün. 2.esef, te’essüf.” Lugatnâme-i Dihhudâ ‘endûh’ için “gönül
tutkunluğu/sıkıntısı [giriftegî], kırgınlık. Gam, kerb, hüzn, âzürdegî.” anlamlarını
verir.
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Gam:
Hüznün kelime dünyasından ‘gam’ Arapça kökenli bir kelimedir.
Devellioğlu’nun Lûgat’ında “keder, tasa, kaygı dert” şeklinde karşılık bulan ‘gam’,
Türkçe Sözlük’te “tasa, kaygı, üzüntü” olarak karşılık bulur. Bu kelimeye (gamm: )غم
karşılık olarak Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde “gussa ve endûh ma’nâsınadır”
yazılıdır. “El-gummet” ( )الغ َّمةmaddesinde ise kelimenin anlamına dair şu yorum
vardır: “Şârih der ki ‘gamm’ mâddesi setr ve tagti’e ma’nâsına mevzû’dur, hüzn ve
endûha ıtlâkı sürûr-ı kalbi setr ettiğine mebnîdir.” Lugatnâme-i Dihhudâ ise Arapçada
teşdîdile “gamm” kullanıldığını, Farsçada idgam dışında daima “gam” hâliyle
kullanıldığını kaydeder. Kâmûsu’l- Muhît Tercümesi’nde “gam” için verilen diğer
karşılıklar da şu şekildedir: “Masdar olur, bir adamı gussa-nâk eylemek ma’nâsınadır.
[…] Ve dâbbenin ağzına ve burnuna (‘ )ال ِغ َما َمةgimâmet’ geçirmek ma’nâsınadır. […]
Ve bir nesneyi örtüp bürümek ma’nâsınadır. […] Pek ıssı güne ıtlâk olunur ki vasf
bi’l-masdardır. […] Ve bir haber başı örtülü mübhem ve ser-beste olmak ma’nâsına
müsta’meldir.” Gam kelimesinden türeyen diğer bir kelime ‘gimâ’ ( ) ِغ َماءiçin şu
karşılık yazılıdır: “Hânenin tavanına denir yâhûd dam üzere örttükleri toprak ve tahta
ve tuğla makûlesine denir.” Aynı kökten devamla “gamâ” [ ]غماiçin ise yine örtü
anlamında şu karşılıklar vardır: “Atı erletmek için sırtına çektikleri çul ve pâlâs
makûlesine denir. Ve havada bulut olmakla hilâl mestûr olmağa denir.” Ferheng-i
Şu’ûrî ‘gam’ maddesinde Arapça ve Farsçada kullanımı konusunda bir ayrımı izah
eder. Müellif, ‘gam’ kelimesinin Arapçada sadece geçmiş zaman anlamı ile
kullanıldığını, gelecek zamandaki hüznü ifade için ‘hemm’ ( )همkelimesinin
kullanıldığını, Farsçada ise hem geçmiş hem gelecek zaman anlamı ile kullanıldığını
kaydeder.
İstifade ettiğimiz Arapça sözlüklerden Mevlût Sarı’nın El-Mevârid’inde
‘gamm’ kökü için yazılan ilk anlam “üzmek, hüzünlü kılmak”tır. Kelimeye hüzünle
alakalı verilen karşılıkların diğerleri de “gam, gussa, dehrin musibetlerinden,
dertlerinden bir musibet, şiddet; afet, felaket, içinden çıkılması güç iş”tir. ‘Gamm’ []غم
karşılığı olarak verilen ve kelimenin örtü anlamına geldiğini gösteren tanımlardan biri
de “alnının saçını salıverip alnı daraltmak”tır. Havanın bulutlu olması, bulutların ayı

11

örtmesi gibi karşılıklar da yine bu maddenin devamında yazılmış karşılıklardır.
‘Gamâme’ ( )غمامةkelimesine karşılık “bulut” anlamı verilen sözlükte örtü ve örtme
anlamı verilen diğer bir karşılık da “hayvanların ağzına veya kafasına geçirilen torba,
at vs.nin burun veya göz bağı” olarak anlamlandırılan el-gamâme (’)الغمامةdir. 15
‘Gamm’ ( )غمile aynı kökten gelen diğer bir kelime ‘gamâ’ ( )غماiçin de “örtü” anlamı
verilmiş ve “evin tavanını, damını, çamur ve ağaç gibi şeyle örtmek” kaşılığı
verilmiştir.
‘Gam’ Kâmûs-ı Türkî’de “tasa, kaygu, keder, derd, gussa” şeklinde
tanımlanmıştır. Son olarak “gam” Mehmet Kanar’ın Arapça Sözlüğü’nde “üzmek,
hüzünlendirmek/hava çok sıcak olmak/hayvanın ağzına torba geçirmek/örtmek,
bürümek” şeklinde tanımlanmıştır. Vankulu Lügati’nde ‘gam’ kelimesine “gussa” ile
karşılık verilip devamında örtü anlamını birçok sözlükle birlikte te’yîd eder
mahiyyette şu karşılık yazılmıştır: “gussa vermeğe dahi derler […] ve merkebin ağzın
gimâmet ile bağlamağa dahi derler […] ve ağız bağlamağa derler.”
Elimizdeki mevcut tanımları özetlersek ‘gam’ın ana iki anlamı vardır: örtü,
örtmek, üstünü kapatmak anlamı ile hüzün, üzülmek, keder anlamı. Kâmûsu’l-Muhît
Tercümesi’ndeki not ile bu iki anlam örtüşmektedir. Bu durumda “gam”ın esas anlamı
örtmek, üstünü kapatmak olup kalpteki mutluluğu örtüp gizlediği için hüzne neden
olduğu sonucu çıkmaktadır.
Gussa:
Arapça kökenli bir kelime olan ve divan şairlerince sıklıkla kullanılan ‘gussa’
( )غصهiçin Devellioğlu Lûgat’ı “keder, kaygı, tasa” karşılıkları vermektedir. Kâmûs-ı
Türkî’de “gussa” için denk geldiğimiz karşılık “tasa, keder, kaygı, gam, hüzn”dür.
Lugatnâme-i Dihhudâ ‘gussa’ için “nefes kesici keder” (endûh-ı gelû-gîr) karşılığını
verir. Gussa için Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde verilen anlam (صة
َّ “ )الغKalbe ‘ârız
olan sıkıntıya ve tasa ve endûha denir. […] ve boğaza tıkanıp duran ta’âm ve şarâba
denir.” şeklindedir. Aynı kelime için Vankulu Lugati’nde bulduğumuz anlam “Tasa,
Evliya Çelebi bu kelimeyi bir papazın başındaki siyah örtüyü anlatırken kullanır. Robert Dankoff,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, çev. S. Tezcan, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul
2004, s.133.
15
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hüzn ma’nâsına [gelir].” şeklindedir. Dr. Muhammed Muîn’in Ferheng-i Fârisî’de
‘gussa’ için verdiği karşılık “1.boğazı tıkayan ve saplanan şey. 2.nefesi kesen keder,
hüzün.” şeklindedir. El-Mevârid’de ‘gussa’nın fiil kökü olarak verilen ‘gassa’ (َص
َّ )غ
için verilen karşılık “Birinin boğazında su veya yemek tıkanıp kalmak.” şeklindedir.
İsim olan ‘gussa’ (صة
َّ  )الغiçin verilen karşılık ise “Kalbe arız olan sıkıntı. Tasa, keder.
Boğazda tıkanıp kalan yiyecek ve içecek.” olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı
zamanda mekân ile kullanımında o yerin insanlarla dolu olduğu anlamı verilen fiil
kökü, ‘gussa’nın kederden bağımsız bu “doluluk ve sıkışıklık” anlamına işaret
etmektedir.
Hemm:
Çoğul hâli olan ‘hümûm’ ile daha çok kullanılır olan ‘hemm’ ( )همiçin
Devellioğlu “gam, keder, tasa, kaygı” karşılıklarını vermiştir. Şemseddin Sami ise
“1.gâ’ile, müşkil iş. 2.tasa, kaygı, gam, keder, hüzn.” anlamları ile karşılamıştır.
Lugatnâme-i Dihhudâ ‘hemm’ için “nefsânî altı histen biri” tanımını yapar. Kâmûsu’lMuhît Tercümesi ise şu karşılığı vermektedir ()ال َهم: “Hüzn ve endûh ma’nâsınadır. Ve
derûnda ‘azm ve tasmîm olunan husûsa denir.” Aynı madde dâhilinde farklı bir anlam
nüansı olarak şu izah yapılmıştır ()هَم: “Eritmek ma’nâsınadır. […] Ve memeden süt
sağmak ma’nâsınadır. […] Ve nâkaya sütünün pek kesreti zahmet ve ıztırâb vermek
ma’nâsınadır.” Aynı kelime için Vankulu Lugati “Gussa” karşılığını vermiş ve
“eritmek” manasını teyid etmiştir. Kanar’ın Arapça-Türkçe Sözlüğü’nde ‘hemm’ için
bulduğumuz karşılık “1.üzüntü, keder. 2.niyet. 3.dikkat.”tir. El-Mevârid’de ‘hemm’in
fiil kökü olarak verilen ‘hemme’ ( ) َه َّمşu şekilde anlam bulmuştur: “Bir iş birini
üzüntülü gamlı kılmak.” Temel olarak “üzülmek, yaşlanmak ve erimek/eritmek”
anlamlarını barındıran bu kökün hüzünden bağımsız anlamları olduğu dikkat
çekicidir.16

İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiye’de sevenlerin (âşıkların) bir özelliklerinin de (karasevda anlamında sıfat
olarak, hemm ile aynı kökten gelen) ‘heyâm’ ( )هیامolduğunu söyler. Krş.: İbn Arabî, Fütûhât-ı
Mekkiyye, çev. E. Demirli, Litera Yayınları, İstanbul 2008, C.8, s.219; İbn Arabî, El-Fütûhâtu’lMekkiyye, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut 1999, C.3, s.509. Aynı kelimeyi Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü’nde ‘aşk’ maddesi dâhilinde ‘hüyâm’ şeklinde buluruz ve anlamı şu şekilde verilir: “Sevdalıyı
çıldırtan sevgi, sevgi çılgınlığı; çılgınca sevme; sevgilinin kulu, kölesi olma.” Süleyman Uludağ,
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001, s.50.
16
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Hüzün:
‘Hüzün’ Arapça kökenli bir kelimedir. Devellioğlu’nun Lûgat’ında ‘hüzn’ için
verilen karşılık “gam, keder, sıkıntı” iken Türkçe Sözlük’te hüzün için verilen karşılık
“iç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü”dür. Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde ise hüznün
karşılığı şu şekildedir: “’el-hazn’ ( )ال َحزنgam ve endûha denir, cem’i ‘ahzân’dır
()أحزَ ان. Ve hâ’nın zammıyla ‘huzn’ [ ]حزنmasdar olur, bir adamı gam-gîn eylemek
ma’nâsına. ‘Hazen’ ( ) َحزَ نkezâlik masdar olur, gam-gîn olmak ma’nâsına.” Kâmûsu’lMuhît Tercümesi’nde hüznün gam ve keder ile ilgili karşılıkları bu şekilde iken
kelimenin, toprak ve zeminin engebeli olması anlamı ise şu şekilde verilmiştir: “’elhuzen’ ( )الحزَ نdürüst ve galîz dağlara denir […] ve bir dağın ismidir.” Vankulu
Lügati’nde ‘el-huzn’ ( )الحزنkelimesine karşılık olarak “Gussa çekmek ki mesrûr
olmağın mukabilidir.” ifadesi kaydedilmiştir.
Arapça sözlüklerden El-Mevârid’de ‘hazene’ ( َ ) َحزَ نmasdarına verilen karşılık
“Üzmek. Kederlendirmek. Üzgün kılmak.” şeklindedir. Aynı sözlükte ‘el-huzn’ ()الحزن
kelimesine karşılık olarak “üzüntü, gam, tasa, keder” kelimeleri verilirken aynı
masdardan gelen ‘hazine’ ( َ ) َح ِزنfiili için verilen anlam “yer sert ve engebeli olmak”
şeklindedir. Kâmûs-ı Türkî’de hüzne verilen karşılık “keder, gam, mağmûmiyet”
şeklindedir. Lugatnâme-i Dihhudâ “hüzn”e bu anlamları teyid eder mahiyette
karşılıklar verdikten sonra şu izaha da yer verir “Kişiye, sevilen birinin kaybı neticesi
düşen gam, keder.”
Iztırâb:
Hüznü aksettiren kelimelerden ‘ıztırab’ ( )اضطرابiçin Türkçe Sözlük’te verilen
karşılık (ıstırap) şu şekildedir: “1.Acı. 2.mec. Üzüntü, sıkıntı, keder.” ‘Iztırab’a karşılık
olarak Devellioğlu Lûgat’ında denk geldiğimiz anlamlar “acı, elem, azap, sıkıntı;
vesvese”dir. Lugatnâme-i Dihhudâ ‘ıztırab’ için “bir şeyin hareketlenmesi,
dalgalanması, hareket etmesi, kıpırdaması” karşılığını verir. Bu kelime için Kâmûs-ı
Türkî ise “sıkıntı, azab, büyük zahmet ve eziyet” karşılıklarını verir. Mehmet Kanar’ın
Arapça-Türkçe Sözlük’te verdiği karşılık ise “1.çalkalanmak, dalgalanmak.
2.bozulmak. 3.kazanmak için çalışmak. 4.işler karışmak.” şeklindedir. El-Mevârid’de
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‘ıztırab’ın fiil kökü “ب
َ ض َر
َ ” “Vurmak. Bir şeyi diğer şeye vurmak” şeklinde bulmuş
iken bu kökten türeyen ve çok farklı anlamlara gelen kelimeler kaydedilmiştir. Bu
sözlükte ‘ıztırab’ için verilen karşılık ise “Çalkanmak. Deniz dalgalanmak.”
şeklindedir.
Kaygı:
Üzüntüyü bildiren kelimelerden Arapça ve Farsça’dan dilimize geçenler
arasında kendisine yer bulabilen Türkçe kelimelerden ‘kaygı’ ( )قیغوkelimesi için
Türkçe Sözlük’te verilen karşılık “Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.”dır. Yeni
Tarama Sözlüğü’nde17 “üzüntü, tasa, endişe” şeklinde karşılık bulan ‘kaygı/kaygu’
için Şemseddin Sami’nin Kâmûs-ı Türkî’sinde “1.gam, keder, gussa, tasa. 2.gâ’ile,
endişe, düşünce.” karşılıkları verilmiştir. “Kadgu” kelimesinden zaman içinde “kaygu”
şeklinde değişen ‘kaygı’ için Dîvânu Lugâti’t-Türk’te verilen karşılık “gam, hüzün”
olarak tesadüf edilir. 18 ‘Kaygı’ için Lehcetü’l-Lügat’ta “Arabîsi […] ‘gussa’dır.
Farisîsi ‘endûh’tur.” izahı yapılmış ve diğer karşılıkları için ‘tasa’ maddesine atıf
yapılmıştır.19 Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ile Sevan Nişanyan’ın “kadgu” kökeninde
ittifak ettiği ‘kaygı’ için İsmet Zeki Eyuboğlu’nun Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü’nde
verdiği açıklama şu şekildedir:
“Kaygı (Eski Türkçe) kadgu (kaygu)dan kaygı. Kad(t) kökünde sıkılma,
daralma, kırılma gibi doğal olayları dilegetiren anlamlar saklı. Kad/kat/kay kökü,
anlam genişlemesiyle katılaşma, yoğunlaşma eylemlerini yansıtır. Kadgu-kaygu-kaygı
sözcüğünde öznenin kendi içine çekilerek sıkışması, katılaşması, yoğunlaşması
sözkonusudur. Kaygılanan kimsede böyle doğal bir durumun belirdiği bilinir. ‘-Gu”
eki kadmak/kaymak (katılaşmak, yoğunlaşmak, sıkılıp sıkışmak) eylem köklerine
gelince olayı ada çevirir. Duygu (duymak’tan), korku (korkmak’tan), burgu
(burmak’tan). Kaygı’dan: kaygılanmak, kaygılı…”20

Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 1983, s.131.
Kâşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk, haz. A. B. Ercilasun, Z. Akkoyunlu, TDK Yayınları,
Ankara 2015, s.184.
19
Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi, Lehcetü’l-Lügat, haz. H. A. Kırkkılıç, TDK Yayınları, Ankara
1999, s.400.
20
İsmet Zeki Eyuboğlu, age., s.388
17
18
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Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde ‘kaygun’ kelimesine karşılık
olarak “dokunaklı, acıklı” karşılığı kaydedilmiştir. Kaygı kelimesinden türeyen kelime
ve söz öbekleri şu şekildedir: “Kaygu başına ağmak (endişeye düşmek), kaygurmak
(kaygılanmak, üzülmek), kaygurtmak (üzmek), kaygu salmak (keder vermek),
kaygusunu yimek (merakına düşmek, tasasını çekmek), kayguya yüklemek (endişeye
boğulmak), kaygu yimek (gam çekmek), kaygu tartmak (kaygılanmak).”21
Keder:
Hüznün kelime ailesinden ‘keder’ ( )کدرArapça bir kelimedir. Türkçe Sözlük’te
“acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa” şeklinde karşılık bulan kelime için Devellioğlu
iki anlam verir: “1.bulanıklık. 2.tasa, kaygı, gönül üzüntüsü.” Mehmet Kanar Arapça
Sözlüğü’nde ‘kedere’ ( ) َکدَ َرmasdarı için üç karşılık verir: “1.bulandırdı, bulanık oldu.
2.canı sıkıldı. 3.mutsuz oldu.”
Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde ‘keder’ ile aynı kökten gelen ‘el-kudret’
(درة
َ  )الکiçin şu karşılık yazılır: “Bir nesne bulanık olmak ma’nâsınadır ki safvet
mukâbilidir […]. Ve ‘inde’l-ba’z ‘kudret’ ( )کد َرةkâf’ın zammıyla, renkte olmağa
mahsûstur ki karamtık boz ve kül rengi olmaktır.” Yine aynı kökten ‘el-kedîr’ ()الکَدیر
için de “bulanık şey’e denir” tanımı verilmiştir. ‘Keder’ maddesinin devamında ‘elkederet’ ( )ال َکدَ َرةiçin şu karşılık verilmiştir: “Havuzun çamuruna, ‘alâ-kavlin yüzünde
olan yosun makûlesine denir. Ve yufkaca buluta ıtlâk olunur. Ve at kısmı yürürken ve
seğitirken ayağı altından kopup sıçrayan irice kesek pâresine ıtlâk olunur. Ve biçilmiş
ekin demetine denir.” Vankulu Lügati’nde ise “bulanıklık ( ”)ال َکدَرve “bulanık olan
nesne ( ”)ال َکدِرkaşılıkları verilmiştir.
El-Mevârid’de ‘kedere’ ( ) َکدَ َرmasdarı için verilen ilk anlam “bir şey (su vs.
gibi) bulanık olmak.” iken aynı kökten gelen ‘kedire’ ( ) َکد َِرfiili için de verilen anlam
yine bulanıklık neticesi renk değişimidir: “renk karamtrak olmak”. Bulanıklığa ilave
olarak yoğunluk ve tortu anlamı da yine aynı kökten gelen diğer kelimeler için
verilmiştir: “’el-kudurun’ ()الکدر: yoğun ve katı nesne / ‘el-kuderetun’ ()الکدَ َرة: çömlek

Komisyon, Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 1996, C.4, s.2370; Hüseyin Kâzım Kadri,
Büyük Türk Lûgati, Maarif Matbaası, İstanbul 1943, C.3, s.765.
21
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dibinde kalan yağ, posa.” Bu kökte hüzünle alakalı karşılıklar ise “birine canı
sıkılmak” ve “yaşam zor, bedbaht olmak; mutsuz ve karanlık olmak” şeklindedir.
Lugatnâme-i Dihhudâ ‘keder’ için şu anlamları verir: “Suyu dökmek. Bir şeyin
koyu olması. Bulanık olmak (‘safâ’nın zıddı). ‘Küdret’ ( )کدرةrenkte [olan
koyuluk/bulanıklık] olurken ‘küduret’ ( )کدورةsu ve gözde olur ve ‘keder’ ( )کدرise bütün
her şeyde olur.” Bu tanımlarla birlikte müellif, keder ve safa ile deyimleşmiş şu sözü
de ilave eder: 22“”خذ ما صفا ودع ما کدر
Gam kelimesinde olduğu gibi keder kelimesinde de iki sözlük anlamı karşımıza
çıkmaktadır: bulanık olma, bulanıklık, yoğun ve tortulu olma ile hüzün, üzüntü ve
kaygı anlamı.
Kelâl:
Arapçadan dilimize geçen ‘kelâl’ ( )کاللkelimesi için Devellioğlu Lûgat’ı
“yorgunluk; bıkkınlık” anlamını verirken ‘kelâl-i dil’ terkibi için “gönül yorgunluğu”
karşılığını vermektedir. Kâmûs-ı Türkî’de ise “yorgunluk, ta’b, bıkıntı, usanç, fütur”
karşılıkları verilmiştir. Lugatnâme-i Dihhudâ iki farklı ‘kelâl’ sunar: Arapça kökenli
olan için “sıkıntı, bıkkınlık, hastalık, güçsüzlük” anlamını verirken Farsça kökenli
‘kelâl’ için de “târek-i ser, başın tepesi ile alın arası, kafanın yukarısı.” olarak ikinci
anlamını verir. Ferheng-i Şu’ûri ‘kelâl’ için altı karşılık verir: “[…] kâseger ve
kûzeger ya’nî kâse ve bardak yapıcı./ […] târek-i ser ya’nî başın tepesi./ […]alnın
yukarı tarafı./ […] tabî’ata fütûr ve kesel ‘ârız olmak./ […] tîg ve hançer kesmez
olmak./ […] göz hîrelenmek.” Bu kelime için Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde verilen
karşılık şu şekildedir: “Yorgunluğa denir. […] Vâlidi ve veledi olmayan kişiye denir.”
Vankulu Lugati’nde bulduğumuz izah ise “Yorulmak ma’nâsınadır […] ve kılıçta ve
yelde ve nazarda dahi isti’mâl olunur […] bî-veled ma’nâsından me’hûzdur.”
şeklindedir. Kanar’ın Arapça-Türkçe Sözlüğü’nde bulduğumuz karşılık ise
“1.yorulmak. 2.usanmak.” olarak görünmektedir. ‘Kelâl’ için El-Mevârid’de verilen
fiil kökü (“ ) َک َّلYorulmak” şeklinde anlamlanmıştır. Bıçak ve kılıcın körelmesi ( َک َّل
)السَّیف, babasız ve çocuksuz olmak (الوارس
) َک َّل, göz körelmesi (صر
َ  )کَلَّ َل ال َبgibi
ِ
22

“Saf olanı al, bulanık olanı bırak.” [Safa vereni al, keder vereni terk et.]
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olumsuzluk ve kısırlık içeren anlamların da bu kök ile izah edilir oluşu, yine olumsuz
bir karşılık olan “bıkkınlık” ile bütünleşmektedir.
Mâlîhûlyâ:
Eski Yunancadan (melankholia, µελαγχολία) Arapça’ya (mâlîhulyâ, )مالیخولیا
ve nihayet Türkçeye geçen ‘malihulya’ kelimesi için Türkçe Sözlük’te verilen karşılık
“1.Kara sevda. 2.Kuruntu.”şeklindedir. Kâmûs-ı Türkî’de “1.karasevda, merâk.
2.kuruntu” karşılıkları verilmiştir. Lugatnâme-i Dihhudâ ‘mâlîhulyâ’ için şu izahı
yapar: “Dimağa halel gelmesi, sevda ve beyhude hayal. Deliliğin bir kısmıdır ki kişide
kabullenememe düşüncesi ortaya çıkar, hüzün ve korku bu kişide galebe çalar. O
kadar şiddetli olurki kişi feryad eder, anlamsız ve mantıksız sözler sarf eder. Fiziksel
ve zihinsel bozuklukları da içeren bir çeşit sinirsel hastalıktır ki genel bir felç yahut
histerik insanlarda sara ile birlikte ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalığa tutulanlar
yemeden içmeden kesilebileceği gibi kişiyi intihara sürükleyebilecek hâller meydana
gelebilmektedir. Bu hastalığa ilaç olmak üzere tam bir istirahat ve havası, suyu güzel
olan yerlere seyahat, kişilerden ve günlük havadisten tecrid gibi çözümler uygulanır.”
Lugatnâme-i Dihhudâ ve Ferheng-i Şu’ûrî kelimenin Yunancadan alındığını ittifaken
belirtir. El-Mevârid’de ‘mâlîhûlyâ’, ‘el-melanhûlyâ’ ( )ال َملَنخول َیاşeklinde imla edilerek
“melankoli” karşılığı verilmekle yetinilmiştir. Nişanyan’ın etimolojik sözlüğü Sözlerin
Soyağacı’nda ‘malihulya’ için yapılan tanım “1.tıpta melankoli, karasevda. 2.karanlık
düşünce, endişe.” şeklinde olup köken olarak kelimenin Eski Yunancada
‘melankholia’ olarak kullanıldığı, sonradan Arapça’da ‘mâlîhûlyâ’ formunu aldığı
belirtilmiştir. İsmet Zeki Eyuboğlu da Nişanyan’ın yaptığı izaha benzer şekilde
kelimenin Eski Yunancadan Arapça’ya geçerek “düşe kapılma” anlamına geldiğini,
Türkçeye ise bu vasıta ile geçerek “karasevda” karşılığı kazandığını belirtir.23
Melâl:

‘Melankoli’nin (µελαγχολία) Eski Yunanca-Türkçe Sözlük’teki karşılığı “siyah safra; büyük üzüntü,
büyük keder; kara sevda; melankoli” şeklindedir. “Kara, siyah” (µελαγ) ve “safra” (χολε, χολη)
kelimelerinden oluşan ‘melankoli’ Türkçe’ye ‘karasevda’ şeklinde tercüme edilip kullanılmıştır. Kök
anlam itibariyle yine Arapçada kullanılan ve “siyah” anlamına gelen ‘sevda’ kelimesi (سودَأ
َّ  )الTürkçe’de
anlam değişimi ile “1.güçlü sevgi, aşk. 2.aşırı ve güçlü tutku; istek.” anlamları kazanmıştır. Krş.: ElMevârid (‘َساد
َ ’ kökü) – Türkçe Sözlük (‘sevda’ maddesi)
23
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Arapçadan dilimize geçmiş bir kelime olan ‘melâl’ ( )ماللiçin Türkçe
Sözlük’teki karşılık “can sıkıntısı, usanç”tır. ‘Melâl’ için Devellioğlu “1.usanç,
usanma, bıkma. 2.sıkılma, sıkıntı.” karşılıklarını verirken Şemseddîn Sami ‘melâlet’
kelimesi için “usanç, usanma, bıkma, bıkıntı, sıkılma” karşılıklarını vermiştir.
Lugatnâme-i Dihhudâ müellifi ‘melâl’ için “kalp sıkıntısı, bîzâr olmak, bîkarâr ve
huzursuz olmak” karşılıklarını verir. Ferheng-i Şu’ûrî’de bu kelimeye karşılık olarak
“Elem, gussa ve inkıbâz-ı tabî’at ma’nâsına ism-i masdardır.” anlamını buluruz.
‘Melâl’ kelimesine karşılık olarak Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nin “Usanmak
ma’nâsınadır […] melûl: melâletli, usanık adama denir.” demekle iktifa ettiği ‘melâl’
için Kanar’ın Arapça-Türkçe Sözlüğü’nde bulduğumuz karşılık “bezginlik, bıkkınlık,
usanç” şeklindedir. ‘Melâl’ kelimesine kök olmak üzere El-Mevârid’de verilen ‘melle’
() َم َّل, “Usanmak. Bıkmak.” şeklinde karşılık bulmuştur. Yolculuk uzayıp yormak ( َم َّل
سفَر
َّ ) َعلَی ِه ال, hastalık veya acı nedeniyele bir o tarafa bir bu tarafa dönme ( )المآللşeklinde
huzursuzluk ifade eden anlamlar barındıran bu fiil kökü, bıkkınlıkla birlikte hastalık
da ifade etmektedir.
Mihnet:
Arapça kökenli bir kelime olan ‘mihnet’ ( )محنتiçin Türkçe Sözlük’te
gördüğümüz karşılık “sıkıntı, üzüntü” şeklindedir. Bu kelime için Devellioğlu’nun
Lûgat’ında “1.zahmet, eziyet. 2.gam, keder, sıkıntı, dert. 3. bela, musibet.”
karşılıklarını buluruz. Kâmûs-ı Türkî ise ‘mihnet’ için “1.zahmet, eziyet, renc. 2.derd,
elem, keder, gam. 3.musibet, bela, âfet.” karşılıklarını verir. Lugatnâme-i Dihhudâ
‘mihnet’e karşılık olarak “Belâ, âfet. Beliyye, fitne.” anlamlarını verir. Kâmûsu’lMuhît Tercümesi ‘mihnet’e karşılık olmak üzere şu izahı yapmaktadır: “Sınamağa
denir, âzmâyiş ma’nâsına. Pes belâ gibi gam ve renc ve musîbette mecâz olur.”
Vankulu Lugati’ndeki ‘mihnet’ karşılığı “Şol belâdır ki insan tevekküle imtihân
olunur.” izahı verilmiştir. El-Mevârid’de ‘mihnet’in kökü olarak verilen ‘mehane’
( َ ) َم َحنfiil kökü “Sınamak. Denemek.” şeklinde anlamlanmıştır. Çokça kullandığımız
‘imtihan’ kelimesinin de bu kökten geldiği düşünülürse sınamak ve denemek anlamları
daha müşahhas bir hâle gelir. El-Mevârid’de ‘el-mihnetü’ ()المحنَة
ِ kelimesi için verilen
karşılık “Şiddet. Sıkıntı. Meşakkat. Bela. Deneme. Sınama.” şeklindedir. Mehmet
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Kanar’ın Arapça-Türkçe Sözlük’te ‘mihne’ ()محنَة
ِ için verdiği karşılık “1.sıkıntı,
zorluk, meşakkat. 2.sınama, deneme.” iken aynı sözlükte mihnet kelimesinin fiil kökü
olan ‘mehane’ ( َ ) َم َحنiçin verilen anlam daha ayrıntılı bir şekildedir: “1.sınadı, denedi,
tecrübe etti. 2.vurdu. 3.eskitene kadar giydi. 4.verdi. 5.deriyi sündürdü. 6.cinsel
ilişkide bulundu. 7.kuyunun çamurunu çekti. 8.ateş yardımıyla arıttı. 9.işkence etti.”
Renc:
‘Renc’ ( )رنجkelimesinden türeyen ‘rencîde’ için Türkçe Sözlük’te rastladığımız
karşılık “incinmiş, kalbi kırılmış” şeklindedir. ‘Renc’ için Devellioğlu, Lûgat’ında şu
karşılıkları vermiştir: “1.ağrı, sızı. 2.zahmet, eziyet, sıkıntı. 3.hışım, öfke, gazab.”
Kâmûs-ı Türkî’de denk geldiğimiz karşılık ise “zahmet, eziyet, ıztırab”dır. Mehmet
Kanar’ın Farsça-Türkçe Sözlüğü’nde ‘renc’ için verilen kaşılık şu şekildedir:
“1.zahmet, eziyet, azap, rahatsızlık. 2.çaba. 3.çalışma. 4.hastalık. 5.ağrı, sızı. 6.öfke.”
Lugatnâme-i Dihhudâ bu kelime için “mihnet, zahmet, meşakkat, külfet.”
karşılıklarını verir. Ferheng-i Muîn’de ‘renc’ için karşımıza çıkan anlam şu şekildedir:
“1.acı, zahmet, meşakkat. 2.endûh, gam, hüzün. 3.dert. 4.gayret.”
Tasa:
Hüznü temsil eden Farsça kökenli kelimelerden ‘tasa’ ( )تاساiçin Türkçe Sözlük
“1.üzüntülü düşünce durumu, kaygı. 2.psikoloji tatmin edici olmayan veya tedirgin
eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede güvensizlik içinde bulunulduğunda
duyulan tedirgin edici duygu.” karşılıklarını vermektedir. Şemseddin Sami Kâmûs-ı
Türkî’de ‘tasa’ için “keder, gam, kaygu, derd, esef” karşılıklarını verirken
Devellioğlu’nun Lûgat’ında ‘tasa, kaygı’ tanımlaması

yapılmıştır. Tarama

Sözlüğü’nde ‘tasa’ için verilen karşılık “rahatsızlık; bulantı” şeklinde olup Ferheng-i
Şu’ûrî’de “endûh ve melâlet ma’nâsına” karşılığı verilmiştir. Lehcetü’l-Lügat’ta
‘tasa’ya karşılık verilen Arapça ve Farsça karşılıkların büyük çoğunluğu klasik
şiirimizde yer bulamamış kelimelerdir. Müellif imlâ olarak diğer sözlüklerden farklı
olarak “ ”طسهşeklinde yazmış olmasına rağmen şu izahı yapmıştır: “tâsâ ( )تاساTürkî’de
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meşhur olan tasanın sahihidir.”24 Bu kelime için Burhân-ı Katı’da ‘tasa’ ( )تاساiçin
“gam, enduh ve melalet manasındır” karşılığı varken “tâse” ( )تاسهiçin denk geldiğimiz
açıklama şu şekildedir:
“Kâse vezninde. Elem ve endûh manasınadır ki beşere-i vech ondan
mütekedder ola. Bir nesneye ifratla meyil ve iştiha manasınadır. Bu hâlet ekseriya
gebe hatunlarda olur ki aş yerme tabir ederler. Keyf istimal edenlerde dahi olur. Semiz
ve şişman kimselerin, at ve sair hayvanın şiddet-i hararet veyahut süratle yürümek ve
seğirtmek sebebiyle sık sık nefes alıp solumasına ve hışılamasına dahi denir. Muztarip,
mütelâşî ve bî-karar olmak manasınadır.”25
Kanar’ın Farsça-Türkçe Sözlüğü’nde ‘tasa’ için verilen karşılık (tâse)
“1.keder, üzüntü, ızdırap. 2.yüz çökkünlüğü. 3.boğaz düğümlenmesi. 4.hasret.
5.aşerme. 6.nefes nefese kalma.”; kelimenin fiil kökü olan ‘tâsîden’ ( )تاسیدنiçin ise
“1.üzülmek, muzdarip olmak. 2.memleketini özlemek, köyünü özlemek. 3.aşermek.
4.nefes nefese kalmak.” şeklindedir. Dr. Muhammed Muîn’in Ferheng’inde ‘tasa’nın
karşılığı iki görünüm arz eder, ilki hüzün diğeri nefeslenme ile ilgilidir. İlk anlam şu
şekilde kaydedilmiştir: “1.endûh, melâlet. 2.ıztırâb, bîkarâr olma, telaşlı olma. 3.gam
ve elem dolayısıyla yüzün kararması. 4.yaşlılık, melâl veya endûh dolayısıyla boğazda
olan ağrı. 5.gurbette olan birinin şehrine veya ülkesine özlem duyması. 6.yemeğe
iştahlı olma.” Diğer anlam ise şöyledir: “İnsan veya hayvanın hararet ve telaş
dolayısıyla yavaş yavaş nefeslenmesi.”
Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “kötü olan şey” şeklinde anlam
verdiği ‘tas’ için Tuncer Gülensoy, Orta Türkçe’deki karşılık olarak “her nesnenin
kötüsü bayağısı” karşılığını verir. ‘Tasa’ için Gülensoy “üzüntülü düşünce durumu,
kaygı; güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu” anlamını
verir. “Tasa”nın kökenine dair diğer bir öneriyi ise Eyuboğlu verir. Bu kelimenin
Farsça ‘tâs’ ( )تاسkökünden geldiğini belirten Eyuboğlu bu kök için iki anlam verir:
“Acı, üzüntü […], kadınların aş yermeleri.” Nişanyan da bu kelimeyi Farsça köklere

Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi, age.(1999), s.637, krş. Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi,
Lehçetü’l-Lugat, İstanbul 1801, s.544.
25
Mütercim Âsım Efendi, Burhân-ı Katı, haz. M. Öztürk, D. Örs, TDK Yayınları, Ankara 2000, s.751.
24
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bağlayarak “muztarip ve kara olma, telaş” anlamına gelen ‘tâs’ ( )تاسkökünden ‘tâsa,
tâsa’ ( )تاسه \ تاساşekline dönüştüğünü, bu hâliyle “acı, kaygı, sıkıntı” anlamı taşıdığını
belirtir.
Üzülmek:
Türkçe bir fiil olan ‘üzülmek’ için Türkçe Sözlük “1.üzmek işine konu olmak.
2.(-e) üzüntü duymak. Kaygılanmak.” karşılığını verir. Aynı sözlük “üzüntü” için
“olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür” anlamını verirken
“üzgün” için “üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun,
melül, mükedder” karşılıklarını verir. Kamus-ı Türkî’de ‘üzülmek’ için verilen karşılık
“1.eskiyip büzülmek, fersûde olmak. 2.hasta ve bîtâb düşüp zayıflamak, dermânsız
kalmak. 3.sıkılmak, bir şeyi arzu ve meram edip de muvaffak olamamaktan muzdarip
olmak. 4.esnâ-yı nekâhetde hastalık nüks etmekle bîtâb düşmek.” şeklindedir. Aynı
sözlükte ‘üzgün’ için bulduğumuz karşılık şu şekildedir: “Üzülmüş, zebûn, hasta.
Gayr-ı makbûl bir cins balık ki isminden dolayı hastalara yedirilmesi nâfi’ zu’m
olunur.” Tarama Sözlüğü’nde ‘üzmek’ fiiline karşılık şu anlamlar verilmiştir:
“1.koparmak, kırmak, kesmek, bozmak, ayırmak, uzaklaştırmak. 2.yüzmek.” Aynı
sözlükte “üzülmek” için de şu karşılık verilmiştir: “1.kopmak, koparılmak, kırılmak,
kopup dağılmak, bozulmak, kesilmek, sökülmek, uzaklaşmak.” Lehcetü’l-Lügat’ta
hastalığın tekrarlaması, nüks etmesi olarak anlamlanan ‘üzülmek’ fiiline kök olarak
verilen ‘üz-‘ için Tuncer Gülensoy “kesmek, koparmak; yorulmak, sıkılmak, güç işe
düşmek” karşılıklarını verir. Aynı sözlükte ‘üzül-‘ fiili için de “1.üzmek işine konu
olmak. 2.üzüntü duymak, kaygılanmak.” karşılıkları verilmiştir. İsmet Zeki Eyuboğlu
Türkçe Kökler Sözlüğü’nde ‘üz-‘ kökü için şu izahı yapar: “öz ile dönüşümlüdür (ö/ü).
Öncül sesleri e-ü, eylem eki mek’tir. Anlam içeriği: sağır, kulağı duymayan, üstünde,
yorulmak, sıkılmak, güç işe girişmek, yemeğin yağı üstüne çıkmak, kopmak, kırılmak,
karşı koymak, direnmek, kesilme, kısmıklık, salkımlaşmak (üzüm), harf-hece,
yıpranmak, eskimek, kandırmaya çalışmak, uzak, gebe, eğlendirmek, sıska, sayrılı,
kaymak, acı çektirme.”26

26

İsmet Zeki Eyuboğlu, age.(2004), s.704.
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Ye’s:
Arapçadan dilimize geçen ‘ye’s’ için Türkçe Sözlük’te bulduğumuz karşılık
(yeis) “umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü” şeklindedir. Devellioğlu bu kelime
için “ümitsizlik, elem, keder” karşılıklarını verirken Şemseddîn Sami “ümitsizlik,
nevmîdî, me’yûsiyyet” karşılıklarını vermiştir. El-Mevârid’de ‘ye’s’ kelimesine kök
olarak verilen ‘ye’ise’ (س
َ  ) َی ِئfiil kökü için verilen karşılık “Ümidi kesmek. Ümidsiz
olmak.” şeklindedir. Kanar’ın Arapça-Türkçe Sözlüğü’nde ‘ye’s’ için verilen karşılık
“Ümitsizlik, umut yitirme.” şeklinde iken kelimenin fiil kökü olarak verilen ‘ye’s’ ()یأس
için şu anlamlar verilmiştir: “1.umudunu yitirmek, ümitsiz kalmak. 2.kadın âdetten
kesilme yaşına vardı.” Vankulu Lugati ‘el-ye’s’ ( )الیَأسiçin “nevmîd olmak” karşılığı
ile yetinirken Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi ‘el-ye’s’ ( )ال َیأسve ‘el-ye’âset’ (سة
َ  )ال َیآiçin şu
karşılıkları verir: “me’mûlünden nevmid olmak […] ‘ala kavlin bir nesneden emel
munkatı’ olmak ma’nasınadır ki kendi kalbinden o emeli kat’ ve feragat eylemekten
ibarettir.” Aynı kökten gelen ‘el-ye’es’ ( )الیَأسiçin ise “verem ve kuru hastalık illetine
denir.” şeklinde anlam verilmiştir.

1.2. Mutluluk, Sevinç ve Etrafındaki Kelime Dünyası
Mutluluk ve sevinçle ilgili kelime bilgisinin alfabetik tespiti (bir önceki
başlıkta hüzün için yaptığımız gibi) bize bu kavramın lisani hafızaya nasıl yansıdığını,
klasik şiire malzeme olan kültürlerin altyapısında nasıl algılandığını gösterecektir.
“Şâdî” (mutluluk, sevinç) etrafında gelişen söz varlığı aynı zamanda çalışmamıza ışık
tutacak çerçeveyi de sunacak, kavramın doğal sınırlarını gösterecektir.
Araştırmalarımız neticesi mutluluk ifade eden ve mutlu ruh hâlinin (keyifli,
zevkli, rahat gibi) yansıması olduğunu düşündüğümüz kelimeler (sıfat ve kökler) şu
şekildedir: Âsûde, ferah, ferhunde, handan, hazz, hurrem, mutlu, neşât, neş’e, saadet,
sevinç, sürûr, şâd (şâdî), şâtır, şen, şevk, zevk.
Asude:
Farsça kökenli bir kelime olan ‘âsûde’ ( )آسودهiçin Türkçe Sözlük’te verilen
karşılık “sessiz, rahat, sakin” şeklindedir. Devellioğlu’nun Lûgat’te verdiği karşılık
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“rahat, gailesiz, dinç” şeklinde iken Kâmûs-ı Türkî’de denk geldiğimiz anlam
“rahatlamış, müsterih” şeklindedir. Kanar’ın Farsça-Türkçe Sözlüğü’nde ‘âsûde’
kelimesinin fiil kökü olarak verdiği ‘âsûden’ ( )آسودنiçin “1.dinlenmek. 2.uyumak.
3.huzur bulmak. 4.duraklamak.” anlamları verilirken ‘âsûde’ için “1.rahat. 2.huzurlu.
3.dingin. 4.sevinçli. 5.uzak. 6.medfun, defnedilmiş.” karşılıkları verilmiştir. Bu kelime
için Dr. Muhammed Muîn’in Ferheng-i Fârisî’de verdiği anlamlar şu şekildedir:
“1.istirahat bulmuş, rahatlamış 2.dinlenmiş, sakin. 3.fâriğ, ferâğ bulmuş. 4.iyi, mutlu.
5.uzak, ayrı. 6.hastalıktan kurtulmuş. 7.sıkıntısız, zorlanmayan. 8.behremend, mahzûz.
9.defnedilmiş, kabirde dinlenmeye çekilmiş.” Lugatnâme-i Dihhudâ’da bu kelime için
şu karşılıkları buluruz: “Fâriğ, ferâğ bulmuş. Müsterih, sıkıntısız, ârâm bulmuş.
Korkusuz. Kötülük ve musibete karşı korkusu, çekincesi olmayan. Medfûn: toprak ve
kabirde huzur bulmuş olan.”
Ferah:
Mutluluğa dair kelime ailesinden ‘ferah’ kelimesi için Türkçe Sözlük iki
karşılık vermekte27, birisi Farsça kökenli ‘ferāḫ’ ()فراخ, diğeri ise Arapça’dan dilimze
geçen ‘feraḥ’ ()فرح. İlki için verilen anlam “1.bol, geniş. 2.havadar, aydınlık, iç açıcı.”
iken ikinci kelime için verilen karşılık “Sıkıntısız, tasasız, sevinçli olma durumu,
sevinme, sevinç, iç rahatlığı, gönül açıklığı.” şeklindedir. Devellioğlu da Farsça
kökenli ‘ferāḫ’ ( )فراخiçin “1.bol, geniş, yayvan, açık. 2.sefih, müsrif, savruk.”
karşılıklarını verirken Arapça kökenli ‘feraḥ’ ( )فرحiçin ise “Gönül açıklığı, sevinç,
sevinme.” anlamlarını vermekte. Kâmûs-ı Türkî Farsça kökenli ‘ferāḫ’ ( )فراخiçin
“1.bol, geniş, vâsi’. 2.şen, şâd, sıkıntıda olmayan, mesrûr. 3.gönlü şenlendiren, dilgüşâ, müferrih.” anlamlarını verirken Arapça kökenli “feraḥ” ( )فرحiçin de “sevinç,
mesrûriyyet, şâdmânlık, inşirâh, gönül açıklığı” karşılıklarını vermekte. Kanar’ın
Farsça-Türkçe Sözlüğü’nde ‘ferāḫ’ ( )فراخiçin verilen karşılık “1.ferah, geniş.
2.kapsamlı. 3.çok, bol. 4.sevinçli. 5.rahat. 6.savurgan.” iken aynı kelimeden türeyen
‘ferruḫ’ ( )فرخiçin “1.kutlu, uğurlu, mübarek. 2.güzel.” anlamları verilmiştir.

Bu ikilik sadece Türkçe Sözlük’le sınırlı kalmayıp incelediğimiz hemen her sözlük “ferah” için ikili
tanım getirir. İmlâ konusunda tutarsız bazı kayıtların olduğu, kelimenin diğer sözlükteki karşılıklarında
görülmektedir. Ancak temel olarak hepsinin ittifak ettiği anlam “1.gönül açıcı, aydınlık. 2.sorunsuz,
tasasız, rahat.” şeklinde ikiye indirgenebilir.
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Arapça’daki ‘feraḥ’ ( )فرحkelimesine fiil kökü olarak El-Mevârid’de verilen ‘feriḥa’
(“ )فَ ِر َحBir şeyden razı ve hoşnut olmak. Sevinmek.” şeklinde anlamlanmıştır. Aynı
kökten türeyen kelime anlamları arasında “Birini sevinçli kılmak. Ferâh vermek.”
(ِفر َح
َ “ ;)اSürur, sevinç, ferah, düğün.” (“ ;)ال َف َرحsevinç, meserret, müjdelik, bahşiş.”
( )الفَر َحةverilmiştir. Dr. Muhammed Muîn ise Farsça kökenli ‘ferāḫ’ ( )فراخiçin şu
karşılıkları vermektedir: “1.açık, açılmış, yüksek. 2.geniş, yaygın. 3.çok, bol. 4.şâd,
sarhoş. 5.âsûde.” Aynı sözlük Arapça kökenli olaran ‘feraḥ’ ( )فرحiçin ise şu anlamları
verir: “1.şâd olmak, mutlu olarak dönmek, mesrûr olmak. 2.mutluluk, sürûr. 3.felsefe
lezzet verici, arzulanan şeye kavuşmaya başlangıçta hâsıl olan nefsânî keyfiyyet,
‘gam’ın zıddı.” Lugatnâme-i Dihhudâ ‘feraḥ’ ( )فرحkelimesine karşılık olarak
“Mutluluk göstermek. Mutlu olmak. Sürûr. Arzu edilen bir şeye ulaşmaktan gelen
gönül hoşluğu. Nefsanî altı duygudan biri. İşret, tarab ve şûhluk.” Anlamlarını
verirken ‘( ’فرخferruḫ) için ise “Mübarek, kutlu, iyi, ferhunde.” kelimelerini karşılık
olarak verir. Aynı sözlükte ‘( ’فرخferaḫ) için de “Bir kimsenin korkudan kurtulması.
Perişanlığın bitişi ve itminân bulmak.” karşılıklarını buluruz. Burhân-ı Katı
tercümesinde ‘ferāḫ’ ( )فراخiçin şu karşılık verilmiştir: “Bol, yayvan ve vasi’
manasınadır. Çok ve kesir manasınadır. Arabîde kesr-i fâ ile fireh ( )فرخcem’idir.”
Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde ‘el-feraḥ’ ( )الفَ َرحiçin verilen karşılık “Sevinmek ve
sürur ve batar ma’nâsınadır.” iken ‘el-ferḥân’ ( )الفَر َحانiçin “[…]mesrûr ve şâdân
kişiye denir.” kaydı bulunmaktadır. Vankulu Lügati ‘el-feraḥ’ ( )الفَ َرحiçin “sürûr”
karşılığını verirken ‘feraḥ’ ( )فَ َرحiçin “harın olup güre olmağa derler” anlamını verip
Kasas Suresi 76.ayetin son kısmını alıntılar. 28 Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde ‘elferaḫ’ ( )الفَ َرخiçin verilen karşılık “derûndan havf ve hadşe gidip emîn ve mutma’in
olmak ma’nâsınadır” şeklinde iken aynı kökten ‘el-ferḫ’ ( )الفَرخiçin “Kuş pilicine
denir. Ve her hayvânın yavrularına ıtlâk olunur. Kezâlik nebâtın sığârına ya’nî
diplerinde çıkan filizlerine ıtlâk olunur.” anlamını verir. Vankulu Lügati ise bu kökten

‘Güre’ kelimesi için Tarama Sözlüğü iki karşılık verir: “1.vahşi, talim görmemiş, işe alışmamış. 2.
Zıpır, haşarı.” Nitekim ayette Vankulu Lügati’nde işaret edilen kısım ( َّٰللاَ ََل یحِ ب ْالف َِر ۪حین
 )ا َِّن هKur’an-ı
Kerim Meali’nde “Bil ki Allah şımarıkları sevmez.” şeklinde tercüme edilmiştir. Bu durumda bu
kelimenin “aşırı sevinç, yerinde duramama, taşkınlık” anlamlarıyla kullanıldığını düşünebiliriz. Meal
için bkz. [ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Kasas-suresi/3328/76-77-ayet-tefsiri ]
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gelen tek kelime kaydeder ‘el-ferḫ’ ()الفَرخ: “Kuş yavrusu ve şol ekine derler ki yarılıp
çıkmağa başlaya.”
Handan:
‘Handan’ ( )خندانiçin Türkçe Sözlük’te verilen karşılık “şen, neşeli” iken
Devellioğlu Lûgat’inde bulduğumuz anlam “1.gülen, gülücü, güler, sevinçli. 2.kadın
adı.” şeklindedir. Kâmûs-ı Türkî ‘handân’ için “gülen, şen, mesrûr” karşılıklarını verir.
‘Handân’ kelimesinin fiil kökü olan ‘handîden’ ( )خندیدنiçin Kanar’ın Farsça-Türkçe
Sözlüğü’nde bulduğumuz karşılık “gülmek” iken ‘handân’ için “1.gülen, güleç,
gülümseyen. 2.gülerek.” karşılığı verilmiştir. Bu kelime için Dr. Muhammed Muîn
Ferheng-i Fârisî’de şu karşılıkları verir: “1.gülen. 2.tebessüm eden, mütebessim.
3.gülmekte olan. 4.tomurcuklanmak. 5.gül, nar, fıstık gibi tomurcuklanmış her şey.”
Lugatnâme-i Dihhudâ ‘handân’ için “Mütebessim, gülen. ‘ağlayan’(giryân)ın zıddı.
Hoş-hâl, mutlu, keyifli. Açık, açılmış: açık ağız. Kapalı ağzın zıddı. Ağzı açık/açılmış
olan herhangi bir şey.” karşılıklarını verir.
Hazz (mahzûz):
Arapça kökenli mutluluk ifade eden kelimelerden ‘haz’ ( )حظiçin Türkçe
Sözlük’te bulduğumuz karşılıklar şu şekildedir: “1.hoşa giden duygulanma, hoşlanma,
zevk. 2.felsefe bir şeyden duyusal veya manevî sevinç duyma. 3.psikoloji sürdürülmesi
istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku.” Devellioğlu Lûgat’inde ‘hazz’ın karşılığı
“1.hoşlanma, zevklenme; sevinç, memnunluk. 2.baht, tâlih, nasip, saadet, kıymet.”
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kâmûs-ı Türkî ‘hazz’ için şu karşılıkları verir: “1.hisse,
behre, nasîb. 2.hoşlanma, hoşa gitme, lezzet-yâb olma. 3.sevinme, sürûr, şâdî,
memnûniyyet.” ‘Haz’ kelimesine fiil kökü olmak üzere El-Mevârid’de verilen ‘hazza’
َّ  ) َحiçin “nasipli, bahtlı olmak” tanımlaması yapılırken aynı kökten gelen ‘el-hazz’
(ظ
( )ال َحظiçin “nasip, pay, baht, saadet, şans, şans sahibi”, ‘el-mahzûz’ ( )ال َمحظوظiçin ise
“nasipli, bahtlı kişi” karşılıkları verilmiştir. Lugatnâme-i Dihhudâ ‘hazz’ için “Pay,
fayda, nasîb, hisse. Bahtlı olmak, devletli olmak, bahtiyar olmak.” karşılıklarını
verirken ‘hazzetmek’ için “keyif almak, mutlu olmak, lezzet almak” tanımlarını yapar.
Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi ‘el-hazz’ ( )ال َحظiçin “behre ve nasîb ma’nâsınadır, ‘alâ26

kavlin fazl ve hayr cihetiyle olan nasîbe mahsûstur” karşılığını verirken sıfat olan
‘hazz’ ( )ال َحظiçin “nasîbli yâhûd bahtlı olmak ma’nâsına” anlamını verir. Vankulu
Lügati de aynı anlamları teyid eder.
Hurrem:
Farsça kökenli bir kelime olup Arapçaya da geçen ‘hurrem’ ( )خرمiçin
Devellioğlu “1.şen, sevinçli, güleryüzlü, gönül açan; tâze. 2.bir yazı stili.”
karşılıklarını verirken Kâmûs-ı Türkî’de denk geldiğimiz anlam şu şekildedir:
“1.sevinçli, mesrûr. 2.müferrah, dil-güşâ.” ‘Hurrem’ için Kanar’ın Farsça Türkçe
Sözlüğü “1.sevinçli, mutlu. 2.şemsî yılın onuncu ayı. 3.müzik eski İran musikîsinde bir
makam. 4.ne mutlu, ne kutlu.” karşılıklarını verir. Bu kelime için Dr. Muhammed
Muîn’in sözlüğünde şu karşılıkları buluruz: “1.şâd, mutlu, gülen. 2.şemsî yılında
onuncu ay, ‘dey’. 3.şemsî aylarda her ayın sekizinci günü. 4.eski musıkîde bir makam
ve perde.” Lugatnâme-i Dihhudâ’da bu kelime için şu karşılık verilmiştir: “Şâdmân,
mutlu, mesrûr, gönlü hoş, şâd, şâd-âb (suya doymuş), tarâvetli. Gönle iyi gel, hoş gelen
yer, gönül çeken yer. Yemyeşil yer. Şemsî yılın onuncu ayı ve güneş bu ayda oğlak
burcundadır.” Burhân-ı Katı tercümesi ise “Üç manası var: 1.mesrur, şâdmân, hoşvakt ve hoş-hâl manasınadır. 2. ‘Âşir-i şuhûr-ı şemsiyedir ki Âfitâb-ı Cedy [cedî]
burcunda seyerânı müddetidir. 3. Her mâh-ı şemsînin sekizinci gün ismidir.
Mecusların bu gün dahi yortuları olur.” karşılığını verir. Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi
‘el-hurrem’ ( )الخ َّرمiçin “Şecerin nebâtına denir ki murâd ağacın dalları ve budakları
ve yapraklarıdır ki tâb u tarâvetli ola. Ve keder ve zahmetsiz hoş ve müşâyim dirliğe
denir. ‘Alâ kavlin hurrem lafzı mu’arrebdir, ya’nî Fârisîden mu’arrebdir, lâkin
Fârisîde mesrûr ve şâdân ma’nâsıyla mübeyyen olmakla zâhiren ma’nâ-yı mezbûr
mecâz olur.” izahını verir. Vankulu Lügati’nde kelimenin ferahlık anlamına gelecek
bir karşılığa tesadüf edilememiştir. ‘Hurrem’ için El-Mevârid (bir şeyi delmek,
yarmak, burnun direğini yarmak gibi anlamlardan sonra) “dirlik, hoş yaşam”
karşılığını verir.
Mutlu:
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‘Mutlu’ ( )موتلیkelimesi için Türkçe Sözlük’te bulduğumuz karşılık
“1.mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut. 2.mutluluk veren.” iken Kâmûs-ı Türkî’de
“uğurlu, kutlu, mesut, sa’îd, bahiyar” anlamlarını buluruz. Sevan Nişanyan ‘mutlu’
kelimesine sadece Türkiye Türkçesi’nde denk gelindiğini söyleyip ‘m’ ön sesi
dolayısıyla Türkçe olup olmadığına dair şüphesi olduğunu belirtir. İsmet Zeki
Eyuboğlu ‘mutlu’ya kök olarak önerdiği ‘mut’ kelimesini Latince ölçü anlamına gelen
‘modus’a dayandırır, anlam genişlemesi ile “kut, uğur, kıvanç” anlamları kazandığını
belirtir. Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, Derleme Sözlüğü ile ittifaken
‘mut’ kelimesini “elli şiniklik tahıl ölçeği” şeklinde anlamlandırır, Tarama Sözlüğü ise
“eski zamanda kullanılmış bir ölçek” olarak karşılık verir. Tarama Sözlüğü ‘mutlu’
için ise “saadete ermiş, mesut” izahını verir.
Neşat:
Devellioğlu Lûgat’inde “sevinç, neşe, şenlik” anlamlarıyla karşılanan, Arapça
kökenli bir kelime olan ‘neşât’ ( )نشاطiçin Kâmûs-ı Türkî’de bulduğumuz karşılık
“sevinç, şen ve şâd olma” şeklindedir. ‘Neşât’ kelimesine fiil olarak El-Mevârid’de
َ ش
verilen fiil köküne (ط
َ َ )نkarşılık olarak “bir yerden çıkmak” karşılığı verilmiştir. Aynı
َ ;)اَن َش
kökten gelen anlamlar şu şekilde sıralanabilir: “birini neşeli, gayretli kılmak” (ط
َ ش
َ ش
َّ َ“ ;)نşevklenip, sevinip coşmak” (ط
َّ “ ;)ت َ َنKabiliyet
“birine şevk, neşe, gayret vermek” (ط
ve maharet. Neşelilik. Canlılık. Zindelik. Enerji.” ()النَّشاط. Kâmûsu’l- Muhît Tercümesi
“şen ve şâd ve hoş-dil olamk ma’nâsınadır ki kesel ve fütûr mukâbilidir, bir iş işlemek
için yâhûd gayrı nesne için olsun. […] ve davar semirmek ma’nâsınadır.” izahını
verirken Vankulu Lügati “şâd olmak” karşılığını verir.
Neşe:
Türkçede “sevinçli, keyifli olmak” anlamında kullanılan ‘neşe’29 kelimesi için
bulduğumuz karşılıklar şu şekildedir: Arapçadan dilimize geçen kelimelerden ‘neşe’

Yanlış bir kullanım neticesi “neşve” değil de “neşe” olarak kullanılagelmiştir. Abdülbaki Gölpınarlı
bu durumu tasavvuftaki kullanımı ile kısaca şöyle tanımlar: “Erişmek, yetişmek, gelişmek, bitip üremek
anlamlarına Arapça bir sözdür. ‘Neşve’ tarzında Farsça, zevk, keyf, sarhoşluk anlamlarına gelir.
Tasavvuf ehlinde, sûfinin zevki, gelişme, yetişme tarzı, huyu, meşrebi anlamına kullanılır […]”
Abdülbaki Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyim ve Atasözleri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul
2004, s.238.
29
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( )نشئهiçin Türkçe Sözlük’te bulduğumuz karşılık “1.üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa
vuran sevinç, şetaret. 2.hafif sarhoşluk, çakırkeyf olma.” şeklinde iken Devellioğlu
Lûgat’inde “1.yeniden meydana gelme. 2.neşe, keyif, sevinç.” karşılığını buluruz.
Kâmûs-ı Türkî ise ‘neşe’ için “1.yeniden peydâ olup vücûd bulma. 2.keyif, sevinç,
neşât, hâtır-güşâyiş. 3.hafif sarhoşluk, keyif olma.”anlamlarını verir. Bu sözlüklerde
verilen “keyif” ve “ortaya çıkma” şeklindeki iki anlam El-Mevârid’de iki kök şeklinde
ayrı ayrı anlamlanmıştır. “Bir şey yeniden ortaya çıkmak. Gelişmek. Büyümek.”
karşılığı verilen kökten (َ شأ
َ َ )نgelen diğer kelime ve anlamları şöyle sıralanabilir: “Bir
şeyi tesis etmek” (ش َأ
َ “ ;) َانterbiye etmek, yetiştirmek” (“ ;)نَ َّش َأyaratma, icad etme. Telif
etme. Meydana getirme, kompozisyon. ()ا َِلنشَأ.” ‘Neşe’ kelimesinin diğer (ve tez
konumuz ile ilgili olan) anlamına kök olarak verilen fiile karşılık (ِی
َ “ )نَشhaberi iyice
duyup gerçeğini bilmek” şeklinde anlamlanmıştır. Bu kökten gelen kelimelerin
anlamları şu şekildedir: “Kokusunu bulmak” (“ ;)اَنشَیmest ve sarhoş olmak” (;)اِنتَشَی
“çakırkeyif hâlindeki ilk sarhoşluk hâlinde olan. Haberin ilk çıkışında araştıran.”
(شوان
َ “ ;)ال َّنsarhoşluk başlangıcı. Çakırkeyif hâli. Koku.” (شوة
َ )ال َّن.” Burhân-ı Katı
tercümesi ‘neşve’ için “sarhoşluk, mütekeyyif manasınadır” anlamını verir.
Saadet:
‘Saadet’ ( )سعادتiçin Türkçe Sözlük “mutluluk, ongunluk” karşılığını verirken
Devellioğlu, Lûgat’inde “mutluluk” anlamını vermiştir. Kâmûs-ı Türkî ise bu kelime
için “bahtiyarlık, mesûdiyyet, mübareklik, mutluluk” karşılıklarını verir. ‘Saadet’
kelimesine kök olarak El-Mevârid’de verilen fiil ‘sa’ade’ (َس َعد
َ ) “uğurlu olmak”
şeklinde anlamlanmıştır. Bu kökten gelen ‘saadet’ ise (س َعادَة
َّ “ )الSaadet. Mutluluk.
Bahtiyarlık.” şeklinde anlamlanmıştır. Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’nde “saadet”
etrafındaki kelimeler için şu karşılıklar verilmiştir: “Es-su’ûd” ()السعود: kuvvetli ve
ferhunde ve mübârek olmak ma’nâsınadır. “Sa’d” (سعد
َ ): mübârek ve ferhunde nesneye
denir ki vasf olur.” Vankulu Lügati’nde ise ‘es-sa’d’ (سعد
َ  )الiçin “mübâreklik, yümn
ma’nâsına” karşılığını buluruz.
Sevinç:

29

Türkçe mutluluk ifade eden kelimelerden ‘sevinç’ ( )سوینچiçin Türkçe Sözlük
“istenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku” anlamını verirken
Kâmûs-ı Türkî’de “sevinme, sürûr, mesrûriyyet, ferâh, tarab, şâdî” karşılıkları
verilmiştir. Divanu Lugati’t-Türk’ün yine “sevinç” şeklinde karşılık vermekle
yetindiği 30 bu kelime için Prof. Dr. Tuncer Gülensoy diğer tarihî lehçelerdeki
kullanımlarını da kaydederek “istenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan
coşku” karşılığını vermiştir. Diğer etimoloji sözlükleri gibi Gülensoy da bu kelimenin
kökünün (sevgi ile bağlılık duymak anlamında) ‘sev’ olduğunu belirtmiştir.
Sürûr (mesrûr):
Türkçe Sözlük ve Devellioğlu’nun Lûgat’ında “sevinç” karşılığını bulduğumuz
‘sürûr’ ( )سرورiçin Kâmûs-ı Türkî, “sevinç, şâdî, meserret” karşılıklarını vermiştir.
“Sürûr kelimesine fiil kökü olarak El-Mevârid’de verilen kelimenin (س َّر
َ ) karşılığı
“sevindirmek” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kökten gelen kelimelerin anlamları şu
şekildedir: “ferah veren, sevindiren.” (“ ;)سَارsevinçli” ()ال َمسرور.” Kâmûsu’l-Muhît
Tercümesi ‘surr’ ( )سرiçin “masdar olur, ferah-nâk eylemek ma’nâsına” karşılığını
verir, ‘es-surûr’ ( )السَّرورiçin “sevinç” anlamını verirken, ‘el-meserret’ (س َّرة
َ  )ال َمkelimesi
için “bir adamı sevindirmek ve şâdân eylemek ma’nâsınadır” izahını verir.
Şâd (şâdî):
Farsça kökenli mutluluk kelimelerinden ‘şâd’ ( )شادiçin Türkçe Sözlük “sevimli,
neşeli” karşılığını vermekte. Devellioğlu’nun Lûgat’i ‘şâd’ için “sevinçli”, ‘şâdî’ için
ise “1.memnunluk, sevinçlilik, gönül ferahlığı. 2.erkek adı.” anlamlarını vermiştir.
Kâmûs-ı Türkî ‘şâd’ için “mesrûr, memnûn, mahzûz, sevinçli” karşılıklarını verirken
‘şâdî’ için “sevinç, mesrûriyyet, mahzûziyyet” anlamlarını vermiştir. ‘Şâd’ için
Mehmet Kanar’ın Farsça-Türkçe Sözlüğü’nde verilen karşılık “1.mesut, seivnçli,
neşeli, şen şakrak. 2.mübarek, kutlu.” şeklindedir. Aynı sözlükte ‘şâdî’ için şu
karşılıkları buluruz: “1.mutluluk, sevinç, neşe. 2.sağlığına, sıhhatine. 3.meymun.
4.mahkeme mübaşiri. 5.Osmanlı döneminde odun deposu görevlisi. 6.nağme eşliğinde
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şiir söyleyen. 7.edebî zevk sahibi. 8.Acemi ocağı neferi, torba oğlanı31.” Bu kelime
için Dr. Muhammed Muîn’in Ferheng-i Fârisî’de verdiği karşılık şu şekildedir:
“1.hoş, mutlu, mesrûr, sevinçli, hoşnûd (zıt olarak: endûh-gîn, gam-gîn, mağmûm,
mehmûm). 2.kutlu, mübarek.” Lugatnâme-i Dihhudâ ‘şâd’ kelimesi için şu anlamları
verir: “Mutlu, keyifli, gamsız, feraha ermiş, hurrem, mesrûr, güleryüzlü.” Burhân-ı
Katı tercümesinde ‘şad’ için şu karşılıkları buluruz: “[…] mesrûr ve ferahnak
manasınadır. Pür ve feveran manasına gelir. Suyu çok yere şâd-âb derler. Bade ve
şarap manasınadır. Şâd-hâr, bâde-hâr demektir.” Aynı sözlük ‘şâdân’ için “Sevinen,
sevinerek ve mesrur olarak manasınadır. Fahişe karı, çengi, mutrib ve sazendeye dahi
denir.” izahını verir. ‘Şâdî’ kelimesine karşılık “[…] sürur, safa ve rahat manasınadır.
Hiz ve haram-hâr bir gulâm adıdır. Maymun tabir olunan canvere [canavara] de
denir. Çingeneler oynatırlar. Türkîde ‘şadi’ ıtlak eyledikleri küçük ve ziyadesiyle
hassas nev’idir. Bir nev’ine şebek tabir ederler.” izahını veren Burhan-ı Katı
tercümesi, ‘şâd-hab’ için “[…] şeker-hâb manasınadır ki tatlı uykudur. Şeker uykusu,
maşukun zanusuna istinat ederek âşık-ı dil-haste’nin cennet uykusu, ehl-i keyf’in
şekeri gibi” karşılığını verirken ‘şâdîçe’ için “[…] yorgan” anlamını verir. Aynı
sözlükte ‘şâd-hâr’ için bulduğumuz karşılık “[…] mesrur, fariğ ve hoş-hâl
manasınadır. Fahişe ve orospu karıya, çengi ve mutribe de denir. Ayyaş ve işretkâr’a
dahi derler. Kayıt ve gâilesiz şarap çekmeğe denir. Zahmetsiz, mihnet ve muzayakasız
geçinmek, ta’ayyuş eylemek manasınadır.” şeklindedir.
Şen:
‘Şen’ ( )شنkelimesi için Türkçe Sözlük “1.yaşamaktan mutlu olduğunu
davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli. 2.neşe veren, neşelendiren, eğlenceli.
3.neşe belirtisi olan (şey).” anlamlarını verir. Bu kelime için Devellioğlu’nun
Lûgat’inde bulduğumuz anlam “1.naz ve eda. 2.göze ve gönüle hoş görünen hâl.
3.ferahlı, sevinçli. 4.kendir. 5.bayındır.” şeklindedir. Kâmûs-ı Türkî ‘şen’ kelimesi için
“1.sevinmiş, sevinçli, mesrûr, memnûn, güler yüzlü. 2.meskûn, ma’mûr, umrânı

Mehmet Zeki Pakalın’ın Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü’ndeki “şadiler” maddesi şu
şekildedir: “Acemi ocağı efradı hakkında kullanılır bir tâbirdir. Bunlara ‘torba oğlanları’ da denilirdi.”
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Basımevi, İstanbul 1983,
C.3, s.303.
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yerinde, işlenmiş. 3.ferâh, müferrah, rûşen.” anlamlarını vermiştir. Tarama Sözlüğü
‘şen’ için “mamur” kaşılığını verir, ‘şeneltmek’ için ise “mamur etmek” şeklinde
karşılık verir. Aynı sözlükte ‘şenlenmek(şenelmek)’ için “1.sevinmek, keyiflenmek,
neşelenmek. 2.meskûn ve mamur hâle gelmek.” anlamları verilirken ‘şenlik’ için
“1.meskûn ve mamur olma hâli. 2.sevinç, neşe, şetaret, meserret.” karşılıklarını verir.
Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü ‘şenlik’ için iki karşılık verir:
“1.kalabalık, bayram kalabalığı. 2.ev önündeki bahçe, bostan.” Aynı sözlük
‘şeneltmek’ için “şenlendirmek” karşılığını verirken bunun dışında iki karşılık daha
verir: “1.kurmak, geliştirip canlandırmak. 2.canlandırıp parlatmak (ateş için). 3.bir
yerde yerleşerek çoğalmak.” Burhân-ı Katı tercümesinde ‘şen’ kelimesine karşılık
olmak üzere “Naz, eda, kirişme manasınadır. Kandir tabir olunan nebat adıdır.
Kabuğunu soyup, kurutup ip ve urgan bükerler […]” anlamı verilirken Lehcetü’Lügat
‘şenlik’ kelimesine “sürûr, ferah ve şâdî” karşılıklarını verir.
Eyüboğlu’nun Farsçadan dilimize geçerek anlam genişlemesine uğradığını
belirttiği ‘şen’ için Nişanyan Farsça, Ermenice, Gürcüce ve Süryanice kullanımlarını
vererek daha geniş bir kelime geçişi olduğunu belirtir. Bu dillerdeki karşılıkları
Eyüboğlu’nun ‘şen’ için verdiği “bayındır, mamur” anlamına paralel olarak “meskûn
yer, kasaba” olarak verilmiştir. Gülensoy diğer etimolojik önerilerden farklı olarak bu
kelimenin “şé- ‘yansıma’+n” şeklinde türediğini belirtir. “Sevinçli, neşeli” şeklinde
anlam verdiği kelime için şu notu düşer: “Türkçe ‘şen’ ile ses benzerliği olan Ermenice
‘şén’ arasında anlam bakımından da çok büyük fark var.”32
Şetâret (şâtır):
Arapça kökenli ‘şâtır’ ( )شاطرkelimesi için Türkçe Sözlük’te bulduğumuz anlam
“1.neşeli, keyifli, şen. 2. tarih tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen
görevliler.” şeklindedir ve aynı sözlük ‘şetâret’ için “sevinç, şenlik, neşe” anlamını
verir. Devellioğlu da ‘şâtır’ için Türkçe Sözlük’te verilen anlama mutabık kalarak

Burhan-ı Katı “şenlik” için doğrudan bir karşılık vermez fakat diğer kelimelerde zikrettiği “şenlik”ler,
kelimenin “mamur ve bayındır” anlamıyla kullanıldığını gösterir: “Yûlâh: sûrâh vezninde. Issız,
şenliksiz, otsuz ve susuz yere derler.” ve “Tund: […] 5.gûl-i biyâbânî manasınadır ki ekseriya ıssız ve
şenliksiz yollarda geceler eşkâl-i mehibede teşekkül edip […]” Mütercim Âsım Efendi, age.,
s.(sırasıyla) 822, 784.
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“1.neşeli, keyifli, şen. 2.büyük bir kimsenin atı yanında gitmekle vazifeli ağa.”
karşılığını verir ve ‘şetâret’ için “1.neşe, şenlik, sevinç. 2.bâzı Arap halayıklara verilen
bir ad. (Arapçadaki asıl mânâsı: ‘hilekârlık’, ‘şaklabanlık’dır.) 3.çoğunlukla, Arap ve
Çerkez kadınlarına verilen bir ad.” karşılığını verir. Kâmûs-ı Türkî’de ‘şâtır’ için
bulduğumuz anlam ise şu şekildedir: “Şen, şetâretli; çevik, hizmete koşup her işe
müheyyâ bulunan. Vaktiyle büyük zevâtın atı yanında gitmek vazîfesiyle muvazzaf
ağa.” Aynı sözlük ‘şetâret’ için “şenlik, şûhluk, cüst u çâlâk ve şen olan adamın hâli.
(lisânımızda evsâf-ı memdûha sûretinde olup hâlbuki asl-ı Arabîde hîlkârlıkla
şaklabanlık demektir” karşılığını verir. El-Mevârid’de ‘şâtır’ kelimesine kök fiil olarak
َ ش
verilen kelimenin (ط َر
َ ) karşılığı “taksim etmek, bölmek” şeklinde verilmiştir. Bu
sözlükte aynı kökten gelen kelimelerin anlamları genel olarak ikiye bölmek ve
bölünmekle ilgili olarak verilmiş, mutlulukla yahut mutlu olmakla ilgili bir karşılık
َّ “ ;)الBir şeyi yarısından ikiye
verilmemiştir: “Bir şeyin yarısı. Yön, taraf.” (شطر
َّ ش
bölmek.” (ط َر
َ ). Anlamlarının birbiriyle ayrıştığı ‘şâtır’ için Dr. Muhammed Muîn’in
Ferheng-i Fârisî’si şu karşılıkları vermekte: “1.zeki, akıllı. 2.çevik, çabuk. 3.ekmek
fırınında ekmeği fırına süren kişi. 4.husûsî kıyafeti olan, padişah ve emirlerin önü sıra
yürüyen, yahut bir mektubu süratle yerine ulaştıran seri ve hızlı adam.” Lugatnâme-i
Dihhudâ bize şu karşılıkları veriyor: “şûh, korkusuz, habisliğinden diğer insanların
korktuğu kişi, kötülük ve habasette diğer insanlardan ayrılan, rıza dışı işler yapan kişi.
Dilâver, çevik, atak. […] 33 Pakalın, ‘şâtır’ların “merasim ve alaylardaki debdebeyi
arttırmak maksadıyla […] padişahların maiyetinde” gittiklerini belirtmiştir.34
Şevk:
Arapça kökenli mutluluk ifade eden kelimelerden ‘şevk’ ( )شوقiçin Türkçe
Sözlük’te bulduğumuz anlam “1.istek, heves. 2.sevinç, neşe.” şeklindedir. Devellioğlu
“şiddetli arzu; keyif, neşe, sevinç.” anlamlarını verirken Kâmûs-ı Türkî “1.şiddetli
arzu, ziyade meyl ve heves. 2.neşe, keyf, istek. 3.ışık, ziyâ.” karşılıklarını verir. ElMevârid ‘şevk’ kelimesine kök fiil olarak verdiği kelimeye ( َ )شَاقkarşılık olarak “gönlü
Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi ile Vankulu Lügati de “eş-şâtir” ( )الشَاطِ رkelimesinin bu anlamında
Lugatnâme ile ittfak hâlindedir. Vankulu Lügati bu kelimeye karşılık “şol kimsedir ki habâsetle ehlini
‘âciz komuş ola” izahını yapar.
34
Mehmet Zeki Pakalın, age., s.311. Bir şatır figürü için bkz. Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi,
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999, s.575.
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meyletmek, arzulamak” anlamını vermektedir. Bu kökten gelen kelimeler ve anlamları
şu şekildedir: “bir şey birine şevk vermek” ( َ“ ;)اَشَاقarzu edilir kılmak” ( َ“ ;)ش ََّوقbir şeyi
arzulayıp meyletmek” ( َ“ ;)اِشتَاقçok şiddetle arzulamak” ( َ“ ;)تَش ََّوقgönül arzusu” ()الشَوق.
Lugatnâme-i Dihhudâ ‘şevk’ için şu karşılığı verir: “Nefsî hırs, hâtırın bir şeye
meyletmesi, arzulu. Rağbet ve iştiyâk.” Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi bu kelime ‘eşَّ  )الiçin şu izahı yapar: “ârzû ma’nâsınadır ki nefs ve kalbin bir nesneye
şevk’ (شوق
çekinmesinden ‘ibârettir, […] ve aslı üzere isti’mâl olunur ki nefs ve kalbi bir nesneye
çekindirip ârzû-mend kılmak ma’nâsınadır, […] ve bir nesneyi bir şey’e muhkem çekip
bağlamak ma’nâsınadır, […] ve dolu kırbayı kaldırıp dikine duvara dayamak
ma’nâsınadır.” Aynı sözlük, şevk ile kökteş ‘eş-şûk’ ( )الشقiçin “mahbûbuna kemâl-i
ârzûsu olan ‘uşşâka ıtlâk olunur” tanımını verir. Cazibe ve çekim anlamını Vankulu
Lügati’nde ‘eş-şevk’ maddesinde buluruz: “Bir nesneye nefsi çekmek.”

1.4. Felsefe ve Tıpta Hüzün Tarifleri
Hüzün ve hüzün hastalığına (melankoli/mâlîhûlyâ) dair yapılan tanımlama,
teşhis ve tedavileri bu başlık altında üç gruba35 ayırarak kronolojik olarak izah etmeye
çalışacağız. Bu şekilde, hayli kalabalık olan tanımlar silsilesinin belirli bir düzen
içerisinde takip edilecebileceğini umuyoruz. Tanım ve tarifleri kronolojik olarak
sıralamamızın sebebi, hüzün ve kedere dair yapılan yorumların zaman içerisinde
gösterdiği değişimin kolayca okunabilmesini sağlamaktır. Bu bölümde tariflerin
“Doğu” ve “Batı” şeklinde bölünmesi ile Osmanlı kültür ve düşünce hayatına tesiri
dolayısıyla etkili olan ülke ve kültür coğrafyaları ayrılmaya çalışılmıştır. Burada
zikrettiğimiz “Doğu”, öncelik olarak Osmanlı Devletinin de dâhil olduğu (İslamî
metinlerin telif edildiği, etkili olduğu) İslam coğrafyasıdır. “Batı” ise Antik Yunan ve
(Osmanlı devrinin) Hıristiyan coğrafyasıdır.

Doğu ve Batı şeklinde ayrıma giderek Müslüman ve Hıristiyan diyalektiğini, kabaca coğrafyalarını
ayırmayı amaçladık. Tartışmalı ve kesinlik içermeyen bu iki kavram, içerisinde birçok tezat
barındırmasına rağmen büyük ölçekte bir başlıklandırma yapabilmek adına bu sınıflandırmayı tercih
ettik.
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1.4.1. Doğu’nun Hüzün Tarifleri
İlk İslam filozofu olarak kabul edilen Ebû Yûsuf Ya'kûb b. İshâk b. es-Sabbâh
el-Kindî (ö.866), hüzün ve keder üzerine müstakil bir risale yazmıştır. “Risâle fi'l-hîle
li-def'i'l-ahzân” başlıklı bu Arapça makalesi kısa bir girişle başlayıp “Üzüntü ve
Sebepleri”, “Alışkanlıkların Ahlâka Etkisi”, “Ruh Sağlığının Önemi ve nihayet
Üzüntüyü Yenmenin Çareleri” bölümleri ile devam etmektedir. Bu kısa eserinde
Kindî, yokluk ve teselli odaklı tanımlar yapmış, elde olanın yitimi karşısında insanın
üzülmemek adına yapması/yapmaması gerekenleri anlatmıştır. Kindî'ye göre hüzün
"sevilenlerin kaybından ve isteklerin gerçekleşmemesinden kaynaklanan psikolojik bir
rahatsızlıktır."36 Aristotelesçi (Meşşaî) bir düşünür olan Kindî'nin tavsiye niteliğinde
sunduğu çareler temel olarak teselli ve yetinme merkezlidir. Kindî'ye göre insan,
elinde olmayan bir şey için keder duymamalı, başkasına lutfedilen bir nimet için
hüzünlenmemelidir. Başkalarına gelen musibetlere bakarak ibret almalı, kendi
tesellisini bu şekilde bulmalıdır.
“Arapların Galeni” (Câlinûsu’l-Arap) olarak bilinen 37 Ebû Bekir Râzî’nin
(ö.925) İslam ve ahlak felsefesi üzerinde tesirleri olan et-Tıbbu’r-Rûhânî eseri
hüzünden kurtulmak için çareler önerir. Yaklaşım olarak Platon, Galen ve Kindî’den
etkilenen Ebû Bekir Râzî, “Üzüntüyü Giderme Hakkında” başlıklı bölümde hüznün
nedenini kayıp ve kaybetme korkusu olarak tespit eder. Sevilen bir şeyin veya bir
kişinin yitirilmesi ile ortaya çıktığını belirttiği bu hüznü yenmenin yolunun, sevilen
nesne/kişi ile kurulan bağa dikkat edilmesi, “kaybedilmeleri hâlinde üzüntüye neden
olan şeylerden uzak dur[ulması]”38 olarak belirtir. Ortaya çıkmadan önce bu şekilde
tedbir alınan hüznün dışında, vuku bulan hüzne tedbir olarak da kişinin dikkatini,
yokluğu hüzne neden olan kişi veya nesneden başka bir yöne yöneltmesini önerir.
Doğunun büyük filozof ve hekimi İbn Sînâ (ö.1037) sistematik büyük tıp eseri
el-Kânûn fi't-Tıbb’ında keder ve hüzne dair tıbbî tanım ve tarifler için müstakil bir
Kindî, “Üzüntüyü Yenmenin Çareleri”, Felsefî Risâleler, haz. M. Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul
2002, s.287.
37
Ebû Bekir Râzî, et-Tıbbu’r-Rûhânî, çev.: H. Kahraman, İz Yayıncılık, İstanbul 2018, s.16. Müellif,
hüznün aklı bulandırdığını ifade eder.
38
Ebû Bekir Râzî, age., s.106.
36
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bölüm ayırmıştır. Cereyan yeri beyin ve kafa olan hastalıkları izah ettiği üstbaşlık
dâhilinde bulunan bu bölüm "Mâlîhûlyâ" başlığı ile adlandırılmıştır. İbn Sînâ'nın
tanımına göre mâlîhûlyâ "düşünce ve zanların tabii mecrasından saparak korku ve
çaresizliğe dönüş[mesidir]."39 En genel sebebi sevdavi mizac olan bu rahatsızlık eğer
zor ve sıkı tedbirlerle karşılaşırsa bir "manya" hâlini alarak ruh hastalığı hâlini alır.
Vücuttaki sevda (karasafra) salgısının bir şekilde beyne kadar yol bulup etkinleşmesi
neticesi bütün karaktere tesir etmesi şeklinde tanımlanan bu süreci başlatan organ ise
kalptir. Kalbi aşırı sıcak ve beyni nemli olan bireylerde bu rahatsızlığın görülmesinin
nedeni kalbin ürettiği hararetin sevdaya yol açması ve beyindeki nemin sevda ile
karışması şeklinde açıklanmıştır.
İbn Sînâ mâlîhûlyânın en önemli sebebi olarak "gammın ve havfın ifrâtı"nı
göstermiştir. Hüznün ve kederin, vücuttaki salgıları etkilediği, bu şekilde mizacın
değiştiğini izah etmiştir. Sevdavî mizaçlıların ruh hâlleri sevda maddesinin diğer
salgılara karşı gösterdiği karışım hususiyetine göre değişir: eğer sevda, kan (demevî)
karışımlı ise hasta keyifli ve neşelidir; balgam karışımlı ise sakin, bezgin ve bıkkındır;
safra karakterli ise bu hastada delilik baskındır; tamamen (başka bir salgı ile
karışmaksızın) sevdavî ise hasta efkârlı, çok az hareket eden, mahzun ve ağlamaklı bir
görünüm arz eder.40
Mâlîhûlyânın tedavi yöntemleri konusunda İbn Sînâ'nın önerileri temel olarak
hafif gıdaların tüketimini sağlayan perhiz ve ferahlanmayı temin edecek temiz havadır.
Hastalara aynı zamanda uyku ve hamam da tavsiye edilmiştir. Dikkat çekici bir tedavi
yöntemi ise şaraptır: "Uygun vakitlerde tam kıvamında beyaz şarap iyi bir tedavi
yoludur. Ancak eski, sert, güçlü şaraplar asla içirilmemelidir."41
İbn Sînâ'nın "mâlîhûlyâ" bahsinden bir bölüm sonra el-Kânûn'unda izaha
başladığı mesele "aşk"tır. Bir çeşit "maraz-ı vesvâsî" olarak tanımladığı aşkı İbn Sînâ,
belirtileri nedeniyle mâlîhûlyâya benzediğini izah etmiştir. Daha çok inziva
melankolisini andırır mahiyette belirtilerin aktarıldığı bu bahiste tedavi yöntemleri
Ebû Ali İbn Sînâ, “Melankolinin Teşhis ve Tedavisi”, çev. A. S. A., Cogito, S.51, İstanbul 2007, s.24;
ayrıca bkz. Tokadî Mustafa Efendi, age., C.3, s.181.
40
Ebû Ali İbn Sînâ, “agm.”, s.29.
41
Ebû Ali İbn Sînâ, “agm.”, s.31; ayrıca bkz. Tokadî Mustafa Efendi, age., s.189.
39
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sıralanırken mâlîhûlyâdaki tavisyeler büyük ölçüde tekrarlanmış, fakat hastanın bu
rahatsızlığı yenebilmesi için en önemli tedavi yolunun, takıntının merkezinde bulunan
maşuğun âşık ile buluşması olduğunu belirtmiştir. El-Kânûn'a göre aşkın (daha
doğrusu takıntılı aşk rahatsızlığının) belirtileri, etrafa tepkisizlik, bir meseleye
odaklanamama, hüzün ve sevinç ile ağlamak ve gülmek arasında gidip gelme,
ümitsizliği

terennüm

eden

şarkılara

ilgi

duyma,

aşk

konulu

gazeller

okuyarak/dinleyerek kahır ve kaygı emareleri gösterme olarak sıralanmıştır. Bu
rahatsızlığın teşhisinde önerilen yöntem, hastanın nabzının konuşarak takip
edilmesidir. Çeşitli isimler okuyarak nabzın hızlanıp hızlanmamasına bakmak,
hastanın tutkun olduğu kişinin kim olduğu konusunda fikir verecektir. Bu şekilde
eşkal, meslek, aile, muhit tespiti yapılıp maşuğa ulaşılması hedeflenir. Eğer vuslat
mümkün değilse âşığın gözünde maşuğu kötülemek, ondan vazgeçmesine yol açmak
tavsiye edilir.42
Tanım ve teşhisine başvuracağımız bir ahlak kitabı da Osmanlı’da tesiri
bilinen, Kınalızade Ali Efendi’nin (ö.1572) Ahlak-ı Alâ’î’sidir. Eserinde “Rûhî
Hastalıklar” başlığı altında tanımladığı “hüzün” için önceki tanımları teyid eder
mahiyette yokluk ve kayıp odaklı tarifler yapmıştır. El-Kindî’den alıntı yapan müellif,
dünyanın ahirinin yokluk olduğunu, kaybetme korkusu yaşamanın bu sebeple yersiz
bir ksır döngüye neden olacağını, her bağlanmada (bağ kurmada) ahirinin kopuş
olacağını düşünmenin gerektiğini belirtir.43

1.4.1.1. İslam ve Tasavvufta Hüzün
İnsanoğluna rehber olması dolayısıyla Kuran-ı Kerim ideal yaşamı, sakınılması
gereken durumları, kişinin sorun ve sıkıntılarını nasıl aşacağına dair bir dizi öneri ve
buyruk içerir. Evvela İlahi Kelam’a muhatap olan Efendimiz’in bizzat yaşadığı sıkıntı
ve hüzünlerin de zikredildiği Kuran, bu hâliyle o devrin insanlarının sıkıntılarını ve
bunları aşma yollarını göstermektedir. Nazil olduğu ana dair anlatılanlar, Efendimiz’in
kalabalıktan, şehirden uzaklaşarak yalnız kalmayı tercih ettiği bir zamanda Kuran’ın
ilk ayetlerinin indiğini göstermektedir. Burada Efendimiz’in tercih ettiği geçici
42
43

Ebû Ali İbn Sînâ, “agm.”, s.31; ayrıca bkz. Tokadî Mustafa Efendi, age., s.196.
Kınalızâde Ali Efendi, Ahlâk-ı Alâ’î, haz. H. Algül, Tercüman Yayınları, İstanbul 1974, s.221.
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yalnızlık, muhakkak ki zihnine gelen birtakım sorulara dair cevap ve mana arayışı ile
birlikte tefekkür ortamını sağlamaktır. Peygamberliği boyunca karşılaştığı zorluklara,
kendisine yaşatılan baskılara karşı dönem dönem hüzünlendiği, üzüldüğü, çare arayışı
içinde olduğu birçok ayette zikredilmiştir.44
Hem Efendimiz’e hitaben indirilen ayetlerde hem de diğer bazı ayetlerde
hüzünlenen kim ise, çoğunlukla emir kipinde “üzülme” []َل تحزن45 denilmiş, bu ezici
ruh hâlinden çıkılması için sabır telkin edilmiştir. Oğulları Hz. Yakub’a gelip, Hz.
Yusuf’un kaybolması dolayısıyla kendisini çok üzdüğünü, neredeyse kendi kendini
helak edeceğini söylediklerinde Hz. Yakup “Ben hüznümü, kederimi ancak Allah’a
şikâyet ederim […]”46 şeklinde cevap verir. Zikredilen bu durum da hüzün ve keder
ile sıkıntı hisseden insanın/müminin, derdini ancak Allah’a arz etmesinin ve
sabretmesinin önemine vurgu yapar.
Kuran’da üzülme ve hüzün duyma anlamlarını karşılamak üzere çoğunlukla
“hüzün” ( )حزنkelimesi kullanılmıştır. Bunun dışında kısmen Türkçe’de de çok
kullanım görmeyen kelimlelerin de üzüntüyü ifade etmek için kullanıldığı görülür:
gam, kerb, be’s, sû’, esef… gibi.47
Hem Efendimiz’in hem de diğer peygamberlerin hayatları (tebliğ vazifesinin
de barındırdığı zorluk dolayısıyla) bir dizi güçlük ve sıkıntı barındırır.48 Kısas-ı enbiya
ve siyer kitapları sıkıntılarla mücadele eden peygamberlerin hayat hikâyeleri ile
doludur. Efendimiz özelinde düşünecek olursak Mekkeli müşriklerin kendisine ve
müslümanlara yaptığı zulümler, ayıplama ve hor görmeler kendisini Medine’ye hicret
etmeye mecbur bırakmıştır.49

bkz. Sure/Ayet numaraları: 15/97, 26/3, 10/65, 18/6.
29/33, 16/127, 27/70, 9/40, 3/139, 15/88. Çoğunlukla “hüzünlenme” ile ilgili kullanılan bu sözün bazı
ayetlerde “korkma” ile ilgili kullanıldığı dikkat çeker. Bu da hüznün nedenleri itibariyle çok katmanlı
yapısını ikrar eder mahiyettedir.
46
12/86. Bu ayet ve diğer ayetlerin meallerinde Elmalılı Hamdi Yazır’ın meali takip edilmiştir.
47
Cengiz Ünal, Kur’ân-ı Kerim’de Sevinç ve Keder, Sakarya Üniversitesi 2008, Yüksek Lisans Tezi,
s.103.
48
Teferruat içermesi, müstakil bir çalışma teşkil edecek hacimde olması dolayısıyla hususi bir başlık
açamadığımız peygamberlerin hayatları, divan şiirindeki yansımaları dolayısıyla çalışmamız için ayrıca
ehemmiyetlidir. Hemen hemen hepsinde dikkat çekici bir trajedi, çaresizlik, tahammül vardır.
49
Hicret’ten iki sene önce Efendimiz’in art arda Hz. Hatice’yi ve amcası Ebû Tâlib’i kaybetmesi ve
sonrasında müşriklerce yapılan zulümlerin artması ile sıkıntılarla geçen bu yıla “hüzün senesi”
44
45
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Klasik şiirin Kuran’dan sonra diğer bir dinî kaynağı olan hadisler ve
Efendimiz’in yaşamı bize hüzün kavramına dair birçok örnek sunar. Efendimiz bir
hadisinde “Müslümanlardan birine hastalık, musibet, keder, hüzün, iç sıkıntısı olur ise
Allah o kişinin yaşadığı sıkıntı nedeniyle onun suçlarını ve günahlarını örter.” 50
buyurmuştur. Bu hadis, aynı zamanda dünyada yaşanan/yaşanabilecek sıkıntıların bir
mükâfât şeklinde görülüp yüceltilmesine, bunlara bir değer atfedilmesine dayanak
oluşturmuştur. Diğer bir hadiste Efendimiz “Şu bir kimse ki, Allahu Teâlâ onun
hakkında hayır dileye, onu birtakım musîbetlere giriftâr eder.” buyurmuştur. 51 Bu
hadis de bir önceki hadisin zikrettiği meseleyi tekîd ve teyîd etmektedir. Sıkıntıya,
hastalığa ve kedere uğrayan kişinin sabredip Allah’a isyan etmemesi neticesi bu
sıkıntının ona mükâfat olarak döneceğine, onun manevî derecesini arttıracağına olan
inancı ifade eder.
Çalışmamızın yoğunlaştığı başka bir hüzün odağı olan fakirlik için
Efendimiz’in hadisleri arasında övgü mahiyetinde, azla yetinmeyi önceleyen ifadeler
buluruz. “Allahım! Beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür, kıyamet günü de
beni miskinler arasında dirilt.”52 şeklindeki hadisi bunun en net ifadesidir. Burada
zikredilen “miskin” kelimesinin yoksul anlamında kullanıldığı hadisin devamında
teyid edilir. Bu hadis dışında yoksulluk, fakirlik ve az ile yetinme ile ilgili birçok hadis,
bela, keder ve musibetlere olan gönüllü kabulün devamı mahiyetinde yoksulluğu da
yüceltir. Çizdiğimiz çerçeve dâhilinde ve iç içe geçmiş kavramlar olan garîblik 53 ,
fakirlik, özünde sindirilmiş/kabullenmiş bir hüznü barındırdığı için aynı katmanlı
yapıda değerlendiriyoruz.

(senetü’l-hüzn) denildiği, hatta bu isimlendirmeyi Efendimiz’in de yapmış olabileceği
kaydedilmektedir. Bkz. Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Senetü’l-Hüzn”, TDVİA, İstanbul 2009, C.36, s.519.
50
Zeynüddin Ahmed Zebîdî, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, çev. K.
Miras, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1980, C.12, s.61. Burada dikkatimizi çeken, hüzün,
keder ve iç sıkıntısı ifade etmek üzere kullanılan kelimelerdir ki sırasıyla hüzn ()حزن, gamm ()غم, hemm
(')همdir.
51
Zeynüddin Ahmed Zebîdî, age., C.12, s.63.
52
Rûdânî, Cem’u’l-Fevâid (Büyük Hadis Külliyatı), çev. N. Erdoğan, İz Yayıncılık, İstanbul 2016, C.3,
s.405.
53
“Ey İbn-i Ömer! Sen dünyâda bir garîb gibi yâhut geçici bir yolcu gibi ol!” Zeynüddin Ahmed Zebîdî,
age., C.12, s.357.
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Süflî bir âlemde ömrünü sürdüren insanın, uhrevî âlemden kopuşu ile ezelî bir
gurbet yaşadığına inanılmıştır. Adeta bir mânâ yitiminden ibaret olan dünya hayatı,
insanı bu yitimden çıkması için hakikat arayışına mecbur kılar. İlahî kelâm ile,
tefekkür ile kendisine bir pencere açma gayretine giren insan anlam vermeye çalıştığı
pek çok meselede teselli yolu arar. Bu arayış ve ilahi olan’a ulaşma gayretini birçok
tasavvufî metinde çare bulunmaya çalışılan bir mesele olarak görürürüz. Yeniden
Efendimiz’in hayatına dönecek olursak bu arayışın, sufilere de örnek teşkil eden ilk
nüvelerini görürüz. İlk vahiy Efendimiz’e geldiğinde kendisi halktan uzakta, yalnız
kalma ihtiyacı ile malum mağaraya çekilmişti. Sufilerin de ilk temsilcilerinden itibaren
tarikat, mezheb ayırt etmeksizin bu arayışı aksettirdikleri, insanın yaşadığı bu
“gurbet”i anlamlandırmaya çalıştıkları görülür.
Osmanlı insanına ve pek tabii divan şiirine olan tesiri dolayısıyla ehemmiyeti
aşikâr olan tasavvuf, barındırdığı bazı uygulamalarla sufilerin hüzne verdiği önemi
ikrar etmektedir.

54

Kişinin manevî düşüncelere odaklanmasına, başka kişi ve

nesnelerle ilgilenmesini engelleyen, yalnızlığı, açlığı temin eden “çile”, “uzlet”,
“itikâf” ile yokluğu, kanaati temin eden “fakr” gibi durum ve uygulamalar bunlardan
bazılarıdır. Bu cümleden olmak üzere bir lütuf olarak kabul edilen derdin, hüznün,
daima artması, kişiyi/müridi olgunlaştırması temenni edilmiştir.55
Nefsin terbiyesi üzerine birçok yaklaşım ve uygulama içeren tasavvuf,
psikolojik olarak gam ve hüznün yoğun bir şekilde ifade edildiği ve yorumlandığı bir
yapı arz eder. İçerdiği birçok ıstılaha bir şekilde sindiğini gördüğümüz hüzne dair
klasik tasavvuf eserlerince yapılan tariflere değineceğiz.56

Tasavvufta, merkeze alınan “insan” etrafında o denli geniş yaklaşımlar gelişmiştir ki günümüzde
“Sufi Psikolojisi” olarak adlandırılıp müstakil olarak incelenir olmuştur. bkz. Kemal Sayar, “Psikiyatri
ve Kutsal”, Defter, S.35, 1999, s.141-164 (Sonraki baskı için bkz. Ed. Kemal Sayar, Sufi Psikolojisi,
Timaş Yayınları, İstanbul 2016, s.17-50); ed. J. M. Spiegelman vd., Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, çev.
K. Yazıcı, R. Kutlu, İnsan Yayınları, İstanbul 1994.
55
Sufilerin sıklıkla kullandığı “Allah derdini artırsın” sözü de bunun en öz hâlini ifade eder. bkz.:
Abdülbâki Gölpınarlı, age.(2004), s.20.
56
Terim olarak tasavvuf ve içerdiği unsurlara dair yapılan tanımlar farklı uçlara yönelen, bir kalıba
sığmayan ve yer yer dağınıklık arz eden bir tarifler bütünü gibidir. Bu zorluğu Schimmel şöyle zikreder:
“[…]tasavvuf öyle engin, öyle çok yönlü bir olgu ki, hiç kimse onu bütünüyle tanımlamayı göze
alamıyor.” Annemarie Schimmel, İslamın Mistik Boyutları, çev. E. Kocabıyık, Alfa Yayınları, İstanbul
2018, s.33.
54
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Süleyman Uludağ Tasavvuf Terimleri Sözlüğü’nde “gam” kelimesine karşılık
şu anlamları verir: “1.elem, ıstırap, üzüntü. 2.tasavvuf a.sevgiliyi dikkat ve özenle
ararken karşılaşılan engeller. sevenin sevgilisi uğruna seve seve katlandığı zorluklar
ve sıkıntılar. b.dünyevi kaygılar, tasalar, üzüntüler.” Aynı sözlük “hüzün” için de
“1.üzüntü. arzu edilen bir şeyin elden kaçması veya arzu edilmeyen bir şeyin başa
gelmesi yüzünden insanın tasalanması. 2.tasavvuf elden kaçana üzülme, elde edilmesi
imkânsız olandan ötürü tasalanma.” karşılığını verir.57
İlk sufilerden itibaren bir değer olarak görülen ve önem atfedilen hüzün
kavramı için tasavvuf çevrelerince sayısız tanım ve tarif yapılmıştır. Burada dikkat
çeken husus, yüceltilen hüznün kati olarak ahiretle alakalı olan hüzün ve düşüncelerin
bütününü oluşturuyor olmasıdır. Dünyaya beslenen, dünyalık kayıp için duyulan
kedere ise bir övgü sözkonusu olmayıp yerilmiştir. Aynı şekilde hüznün Allah korkusu
neticesi hâsıl olduğuna, bu korkunun insanı hayra ulaştıracağı için değerli olduğuna
inanılmıştır. 58 Hüzün tasavvufî tanımlama ile (yahut tasavvuf sistemi içinde) bir
makam/derece (kimi tasniflerde hal) olarak değerlendirilmiştir. 59 Bu yaklaşım ile
hüzün, alelade psikolojik bir durum olmanın ötesine kişinin “ilahi olan” ile irtibatının
da göstergesi, adeta ön koşulu olarak düşünülmüştür. Bu “makam” için yapılmış
birçok tanımı özetleyen Abdülkerim Kuşeyrî (ö.1072) “Hüzün; kalbi sıkarak gaflet
vadilerine dalmasına ve dağılmasına engel olan bir hâldir ve sülûk ehli olanların
vasıflarındandır.” şeklinde tanım getirmiştir.60 Abdürrezzâk Kâşânî (ö.1335) “kalbin
yitirdiği bir şeye üzülmesi veya imkânsız bir şey için eseflenmesi” şeklinde tanım
getirdiği hüznü ikiye ayırır. İlki “hüznü’l-‘âmme” (avâmın hüznü) olup ibadetleri
gerçekleştirmede çıkan sıkıntılara ve ihmallere üzülmek ikin ikincisi olan “hüznü’lhâssa” (seçkinlerin hüznü) kişinin başkaları için duyduğu hüzündür. Hüznü’l-hâssa
sahipleri “cemiyet ve vicdan ehlidirler.”61

Süleyman Uludağ, age., s.141, 176.
ed. Zafer Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi, İstanbul 2006, s.401.
59
Hâce Abdullah Herevî “Başlangıç Mertebeleri” diye tasniflediği makamlardan sonra listelediği “Giriş
Mertebeleri”nde hüznü ilk makam olarak alır. bkz. Abdurrezzak Tek, Tasavvufî Mertebeler, Emin
Yayınları, Bursa 2008, s.79-83. Fütûhât’ta hüznü makam olarak görürüz: İbn Arabî, age.(2008), C.8,
s.223. Mahir İz’in getirdiği tanımlarda hüzün bir hâl olarak anılır. bkz. Mahir İz, Tasavvuf, Kitabevi
Yayınları, İstanbul 2012, s.156. Ayrıca bkz. Annemarie Schimmel, age.(2018), s.152.
60
Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, haz. S. Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016, s.228.
61
Abdürrezzâk Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, çev. E. Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, s.203-204
57
58
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Muhyiddîn İbn Arabî (ö.1240) Fütûhât’ta hüzün için müstakil bir başlık
ayırmış olmakla birlikte, eserine konu ettiği tasavvufî diğer hususlarda da (ulzet,
gurbet, aşk) meseleyi tanımlarken kullandığı dilde hüznün tesiri görülür. İbn Arabî’ye
göre dünya “sevinç yeri değildir.” Erişilmesi güç bir makam olan hüzün makamına ise
ancak kâmil olanlar ulaşabilir. Dünyada bulunan her şeyin geçici olması nedeniyle,
burada yaşanan mutluluklar da geçicidir. Bu yüzden, tam anlamıyla mutluluğa
ulaşamayan insanın kalbinde hüzün oluşur. Yitirmenin, geçici olmanın önüne
geçemeyen insan için “hüzün zorunludur.” İnsan bu hüznü ancak bilgi ve marifet ile
ortadan kaldırabilir. Nitekim insan, mahiyetini bildiği şeyden üzülmez ve korku
duymaz. İbn Arabî’nin hemen her bölümün başına yazdığı şiirlerin, o bölümün özü
olduğu62 düşünülünce “Hüzün Makamı” bölümünün başındaki üç manzumelik şiirdeki
şu mısra dikkat çekicidir: “Allah hüzün sahibini dost edinir.”63
Anadolu tasavvufunun etkili isimlerinden Eşrefoğlu Rûmî (ö.1469-70), nefsi
arındırma için bir rehber olarak tasarladığı Müzekki’n-Nüfûs’ta ilk olarak dünya
sevgisinin zararları üzerinde durur. Eşrefoğlu’nun kitabında insanı “rahatlıktan
alıkoyan” uygulamalara özellikle önem verilir.64 Bu yaklaşım, insanda/müridde dünya
sevgisini yok ederek dingin, itidalli bir uhrevî hüzün temin eder. Dünya nimetlerini
önceleyen, önemseyen kişi daha doyumcu ve hazcı olabilecek iken, bu perhizlere
muhatab olan kişi “fakr”ı, az ile yetinmeyi ve nefsi bir anlamda saadetten çok hüzne,
çoktan ziyade aza, saadet yerine hüzne alıştırmayı hedefler.

1.4.2. Batı’nın Hüzün Tarifleri
Antikçağ:
Antikçağ’da hüznü ve kederi tanımlama gayreti içerisine giren birçok düşünür
ve hekim vardır. Derin hüznü ve mizaç olarak hüzünlü ruh hâlini tanımlamak için
kullanılan kelime ise "kara safra/melankoli"dir. Bu maddenin kanda dolaşım hâlinde

Mahmud Erol Kılıç, “el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye”, TDVİA, İstanbul 1996, C.13, s.253.
İbn Arabî, age., C.7, s.224.
64
Müzekki’n-Nüfûs’ta müstakil bölüm olan başlıklar şu şekildedir: “Sabır” s.242-264, “Açlık” s.293306, “Uykusuzluk” s.335-352, “Uzlet” s.353-380. Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, haz. A. Uçman,
İnsan Yayınları, İstanbul 2007.
62
63
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bulunduğu, safra kesesinde üretildiği, miktar ve niteliğine göre kişiyi karasafra hastası
yapabileceğine inanılmıştır. Kronolojik olarak "melankoli" kelimesini kullanan ve
tanımlayan ilk kişi, "tıbbın babası" olarak anılan Hipokrat'tır (ö.mö.375). Ölümünden
sonra derlenen eserlerindeki tanıma göre melankoli, diğer bütün diğer hisler gibi
beyinde ortaya çıkar. Fakat büyük hekimin yaptığı tanımlamaya göre karasafra büyük
ölçüde sindirim sistemi kaynaklı bir sorundur ve sindirim sistemine yönelik ilaçlarla
tedavi edilir. Hipokrat'a göre safrakesesinde salgılanan kara safra, sıcak değil de soğuk
ise vücuttaki diğer özsuların karışımını bozar ve bu durumda beyin normal çalışmaz,
insanlar çılgın ve hezeyanlı olabilir. Karasafralılarda uykusuzluk, yalnızlaşma isteği,
dalgınlık, öfke ve derin bir hüzün, çökkünlük, umutsuzluk, ışıktan kaçma isteği
görülür. Bu ruh hâlini hastalık olarak tanımlayan Hipokrat, karasafra sorununun aynı
zamanda bir mizaç meselesi olduğunu, vücuttaki salgılar gibi karasafranın da mizacı
etkilediği görüşünü savunmuştur. İlkbaharda arttığını söylediği bu hastalığın,
sonbaharın kuru ve soğuk geçmesi ile de tetiklenebileceğini belirtmiştir.
Karasafralıların bu hastalıktan kurtulması için Hipokrat'ın önerileri temel olarak bu
hastalara karaboynuzotu içirilmesi, hafif yiyecekler verilmesi, bağırsaklarının boş
tutulması ve tedavi amaçlı kusturulmasıdır.65
Hüzne, daha doğrusu Antik Çağ Yunan düşüncesindeki ismi ile
karasafraya/melankoliye müstakil tanımlama getiren bir diğer düşünür Aristoteles'tir
(ö.mö.322). Bir makalesini bu meseleye ayıran büyük düşünür, insandaki kederli ruh
hâlinin de ifadesi olan melankolinin sebepleri üzerinde durmuş ve bu sebepleri, yenilen
yiyecekler ve melankolik mizaç olarak ayırmıştır. Aristoteles şaraptan yola çıkarak
şarabın çok içilmesi neticesi ortaya çıkan rahatsızlıklar arasında melankoliyi anarken,
şarabın sıcaklığı ve miktarı gibi vücuttaki karasafranın da sıcaklığı ile miktarının insan
karakterinde melankolik baskı kuracağını izah etmiştir.66
"Karasafralılık" başlıklı yazısına başlarken kurduğu şu ilk cümle, büyük
düşünürün yaşadığı zamanın atmosferini de aksettirirken, kendisinin arayış içinde
olduğu tanımın nedenini vurgulamaktadır: "Neden felsefede, siyasette, şiirde,
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Serol Teber, Melankoli, Say Yayınları, İstanbul 2013, s.95.
Aristoteles, “Karasafralılık”, çev. Ömer Aygün, Cogito, S.51, İstanbul 2007, s.108.
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sanatlarda bütün sıradışı adamlar bariz karasafralı?" Aristoteles'e göre "[karasafra]
karışımı bol miktarda ve soğuk olanlar salak ve ebleh olur, karışımı bol miktarda ve
sıcak olanlarsa deli olur, yetenekli olur, sevdalı olur."67 Vecd ve yaratıcılık arasında
kurulan bu tanım, melankolik ruh hâlinin bir yanının da sanat ile ilgili olduğunu, insanı
yaratıcılığa sevk ettiğini göstermektedir.68
2. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olduğu rivayet edilen Efesli Rufus,
melankoliyi vücuttaki salgılar bağlamında açıklamıştır. Kendisinden önce yaşayan
düşünür/hekimler gibi Rufus da karasafra/melankoli kelimesini kullanmış, bu salgının
vücutta az-çok, soğuk-sıcak olmasına bağlı olarak insanda derin kederli bir ruh hâlinin
oluşabileceğini savunmuştur. Aristoteles'in melankoliklerde gözlemlediği yaratıcılık
ve sanat yeteneğini Rufus da aynı şekilde kaydetmiştir. Bu insanların hasta olmalarına
rağmen, bir sorun ve problem karşısında en mantıklı çözümü bulma ve uygulama
konusunda yetenekli olduklarını belirtmiştir.69
Ahlat-ı erbaa (dört salgı) nazariyesini geliştirip sistemleştiren hekim Galenos
ise (ö.210) kendisinden önce karasafra hakkında yapılmış tartışmaları ve kendisinin bu
salgı hakkındaki tıbbî tedkiklerini "Kara Safra Hakkında" yazısında özetlemiştir. 70
Büyük oranda Hipokrat'a mutabık kalan Galenos, karasafra sıvısının her insanda
yaşamının her evresinde bulunduğunu, diğer üç sıvı gibi safranın da kanda dolaşım
hâlinde olduğunu yazmıştır. Tüketilen yiyeceklerin niteliğine göre vücuttaki karasafra
miktarı artmakta yahut azalmaktadır. Bu yazıya göre karasafra vücudun hangi
organında veya bölgesinde fazla miktarda bulunuyor ise o bölgede tümör oluşturması
yahut kansere sebep olması muhtemeldir. Bu noktada Galenos'un karasafralılara
yönelik reçetesi ilk olarak boşaltımdır. O, idrar sökücü, kusturucu ilaçlar ve hacamatla
bu maddenin fazlalılığının bertaraf edilmesini önermiştir.71
Orta Çağ ve Kilise:

Aristoteles, “agm.”, s.116.
Marsilio Ficino, “Âlimlerin Melankolik Olmalarının Nedenleri ve Bu Hâle Nasıl Geldikleri”, çev. S.
B. Öztürk, Cogito, S.51, İstanbul 2007, s.146-154; ayrıca bkz.: Julia Kristeva, age., s.34-35, 81.
69
Teber, age., s.134.
70
Galenos, “Kara Safra Hakkında”, çev. B. Kovulmaz, Cogito, S.51, İstanbul 2007, s.126.
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Teber, age., s.135. Galenos ve Rufus’un melankoli tanımları İbn Sînâ’nın el-Kânûn’unda
“Mâlîhûlyâ” bahsinde tekrar karşımıza çıkmaktadır.
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Orta Çağ’a gelindiğinde karşımıza günah olarak algılanan bir mesele çıkar:
akedia. Yunancada “ruhsal tembellik, isteksizlik/kaygısızlık” anlamlarına gelen bu
kelime, insanın düştüğü derin tembellik, aylaklık, ruhta beliren isteksizlik ve
amaçsızlığı ifade eden bir terim hâline dönüşmüştür. Kiliseler akedia günahına
yakalandığını düşündüğü insanları rehabilite etmek, onların ruh tembelliğini gidermek
için birtakım tedbirler almışlar, akedia'yı bir günah olarak nitelemişlerdir. İnanç ve
iman önünde büyük bir engel olarak görülen akedia, insanın ruhunu sömüren bir
düşkünlük olarak görülmüştür. Bir noktadan sonra kilisenin dinî uygulamalara karşı
muhalefet olarak algıladığı bu günaha tutulanlar kimi zaman toplama kamplarına
gönderilmiş, toplumdan tecrid edilmişlerdir. Bazı yönetimler bu insanları tecrid
etmekle kalmamış, melankoli ile hüküm giyenleri öldürmüşlerdir.72
Aslında bir tür gamsızlığı ifade eden akedia, insanın aydınlanma yolunda
duyması gereken hüznü engelleyen bir miskinlik olarak görülmüştür. İnsanın akedia'ya
düşmesi, her türlü dinî kurtuluştan ümidini kesmesine, kendisini her türlü tembelliğe
gönüllü bir şekilde bırakmasına sebep olduğu düşünülmüştür.
Manastıra kapanan din adamlarının mistik çileciliği de insanları bu günahtan
sakındırmanın bir neticesidir. Burada kiliselerin mücadele ettikleri başka bir problem
ortaya çıkmıştır. Manastırda yaşamını sürdüren inananlar, toplumdan uzak kalarak,
çile ile Tanrısal bilgiye yaklaşmayı arzulayarak ruhsal bunalım ve depresyona
düşmüşlerdir. Yapısı itibariyle toplumdan ve birçok kişisel ihtiyaçtan soyutlanmayı
esas alan çile, kişiyi yalnızlaştırarak ilahi meseleleri düşünme, günahlardan pişmanlık
duyma ve nefsi arındırma amacına hizmet etmektedir.73
Bu dinî rejim, iyi niyetli ve kötü niyetli hüzün şeklinde iki hüzün
tanımlamasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsanları iş yapmaktan, çalışmaktan
alıkoyan akedia, kötü niyetli bir hüzün olarak değerlendirilmiş, cezayı gerektiren bir
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Teber, age., s.145.
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Cogito, S.51, İstanbul 2007, s.224.
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suç olarak görülmüş iken, inananların tövbe yolunda duyduğı pişmanlık ve keder ise
iyi niyetli hüzün olarak değerlendirilmiş ve övülmüştür.74
Kilisenin etkisinde şekillenen melankoli algısı, hastalık olarak görülen
melankolinin nedenleri üzerine birçok çeşitlemenin görüldüğü bir sebepler halkası arz
etmektedir. Kendisinden önce yazılmış birçok tıp kitabını inceleyen, bu kaynakları
Melankolinin Anatomisi isimli büyük eserinde sıradışı atıflarla bolca kullanan Robert
Burton (ö.1640), zamanına kadarki melankoli tariflerini takdim ederken, aynı zamanda
kendi çağının bu "hastalığa" yönelik algısını vermektedir. Burton'a göre melankolinin
nedenleri şu şekildedir: günahlar, kötü melekler ve iblisler, cadılar ve büyücüler,
burçlar ve el falı, yaşlılık, melankolik ebeveynler, yanlış beslenme, kötü hava, aşırı
egzersiz yapmak. 75 Kısaca özetlersek, Burton'a göre (bu aynı zamanda kilisenin de
algısıdır), Tanrı, işlenen günahlar dolayısıyla insanları melankoli ile cezalandırır. Bu
cezalandırma da yine kötü melekler ve iblisler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunun
dışında insana büyü yapan cadı ve büyücülerin de insanlara musallat olarak bu
hastalığı onlara adeta bir bela olarak yaşattığına inanılmıştır. Diğer bir melankoli
kaynağı ise insana derin keder verdiğine inanılan, uğursuz olarak nitelenen Satürn
gezegenidir. Karakterleri bu gezegen etkisinde olan insanlara "Satürn çocukları"
denilir ve hayat boyu acı çekip hüzün duyduklarına inanılır.76
Bilgelik ve deliliğin birbirine yakın oluşunu savunan Montaigne'nin (ö.1592)
Denemeler'inde hüzne ve derin depresyonu ifade eden melankoli üzerine çeşitli
yorumları vardır. Bu, aynı zamanda melankoli meselesinin hemen her asırda
tartışılageldiğini, farklı perspektiflerden meseleye yaklaşıldığını göstermektedir.
Montaigne'e göre "en ince delilik en ince bilgeliğin ürünü"dür ve deliliğe göre en fazla

Teber, age., s.153; İslam ve tasavvufta bu durumun benzeri, dünyevi meseleler için ve ahiret için
duyulan hüzne yaklaşımda görülür.
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Robert Burton, Melankolinin Anatomisi (İkinci Fasikül), çev. M. Tokmakçıoğlu, Aylak Adam Kültür
Sanat Yayıncılık, İstanbul 2017, s.185.
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Burton, age., s.235. (Burton’un fizyolojik nedenlere bağladığı melankoli, bu tanıma göre birçok farklı
rahatsızlığı kapsıyor gibidir ve müellif kendince bazı genellemeler yaparak kimlerin sıklıkla
melankoliye yakalandığını açıklar, bkz. Burton, age., s.170-71.); Teber, age., s.164. Aslında Satürn'ün
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eğilimi olanlar da melankoliklerdir.

77

Fakat başka bir denemesinde hüzün

düşkünlüğünü (gönüllü olarak kedere teslim olmayı) eleştirmiştir. 78 Montaigne'in
Denemeler'deki tutumu, ahlat-ı erbaa nazariyesinden uzak, felsefi bir yaklaşımdır.

1.4.3. Günümüz Hüzün Tarifleri
Çalışmamıza malzeme teşkil eden Osmanlı şiirini değerlendirme noktasında o
günün değer yargılarını dikkate alırken günümüzün yaklaşımları da göz önünde
bulundurulmuştur. Osmanlı insanının hüznünü çözümlemeye/anlamaya çalışırken
bazı hususları günümüzün yaklaşımları ile tanımlamak gerekmektedir. Bu yüzden,
özetle de olsa bugünün “hüzün algısı”na değinmemiz yerinde olacaktır.
Geçmişte gök cisimleri, kişinin tükettiği yiyecekler, vücut salgıları gibi değişik
etmenlerle ortaya çıktığı düşünülen ruh çökkünlüğünü anlamak için artık yitim
duygusu, arzu edilen bir şeyin yokluğu/elden gitmesi, yas gibi ruhsal kökenler
kaynaklık eder olmuş, eski anlayış işlevsiz hâle gelmiştir ve karasevda (melankoli)
adlandırması bir anlamda geri plana atılıp bu ruh hâli “depresyon” olarak tanım
bulmuştur. Günümüz ruhbilimi (psikoloji) ve ruh hekimliği (psikiyatri), İslam ve
tasavvufla hüznü ele alış noktasında belirgin bir şekilde ayrışır. 79 Günümüz ilmî
yaklaşımları hüznü, kişinin ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle bir sorun olarak görür,
bertaraf etmek için çareler arar. Hatta “çoğumuz için sıradan bir hâl olabilen keyifsizlik
‘minör depresyon’ adıyla anılıp ilaç tedavisi önerilebiliyor.” 80 İslam ve özellikle
tasavvuf (bir önceki başlıkta) arz ettiğimiz üzere hüznü çok katmanlı bir şekilde ele
alıp, hüzünden, kişinin hakikat arayışına rehber olması, kişiyi olgunlaştırması gibi
birtakım faydalar sağlamaya çalışır.

Michel De Montaigne, “Melankoli Üzerine Denemeler”, Cogito, S.51, İstanbul 2007, s.159.
Montaigne, Denemeler, çev. S. Eyüboğlu, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, s.290.
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Bu yaklaşıma güçlü bir itiraz olmak üzere Kemal Sayar’ın yorumunu alıntılıyoruz: “Batı psikolojisi
insanın manevî tarafını ihmal ediyor. Ya onu inkâr ediyor, ya da onu marazi sayarak yaftalıyor.” Kemal
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Ruhbilimi çalışmalarında nesne odaklı hüzün ve mutluluk tanımlamalarında
yaklaşımlar “haz-elem” başlığı ile izah edilmiştir. Bu yaklaşıma göre birey, arzu ettiği
nesne/hedef/amacı elde edince haz duyup, kayıp yaşaması hâlinde de elem duyar.81
İnsandaki kayıp duygusunun doğurduğu hüznü ele alan, daha derinlikli yaklaşımlar ile
hüzün, korku, endişe, kaygı, melankoli, yas gibi birbirine yakın görünen ruh
çöküntüleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla haz-elem öğretisinin izah
edemeyeceği birçok ruhsal sorun yeni yorumlarla tanımlanmıştır.82
Takipçileri ve karşıtları tarafından sıklıkla atıflanan Sigmund Freud ruh
çökkünlüğü, hüzün, depresyon, melankoli ve yas kavramlarına hususi olarak eğilmiş,
sonradan genel kabul gören yorumlar getirmiştir. Kişinin yaşadığı derin üzüntü hâli
olarak tanımlanan melankoli83, Freud’a göre tek bir tanımla tarif edilemeyecek denli
çok yönlü bir durumdur. 84 Temel olarak, sevilen birisinin yahut bir nesnenin, bir
yakının yitirilmesi olarak tanımlanan yas ile melankoli arasındaki farkı irdeleyen
Freud, yas duygusu yaşayan kişinin, yitirilen kişiye/nesneye yöneltilen sevginin
“tamamlandığını”, ancak melankolide bu sevgi tamamlanamayıp kişinin öz
saygısında, benliğinde ciddi zayıflamalar gerçekleştirdiğini belirtir. Hatta kişi
kendisine bilerek eziyet çektirebilir, kendisini kınayabilir, ruhsal durumu deliliğe
varacak kadar zor duruma düşebilir. Bu durum, kişinin yaşadığı bu kayıp, yitirme
duygusunu kabullenememesinden ileri geliyor olmalıdır.85
Melankolinin, kişiyi sürüklediği zengin hayal postansiyeli dolayısıyla yazma
ve yaratma yeteneğinde belirgin gelişmeler ortaya çıkarabileceği savunulagelmiştir.
Aristotates’in yorumundan beri devam eden bu yaklaşıma göre melankoli, sanatsal
yaratımı destekler, kişinin düşünme ve hayal etme kabiliyetini artırır. Bu sayede

Babanzade Ahmed Naim, Hikmet Dersleri, Matbaa-i Hukukiyye, İstanbul 1328, s.89-111 (Yeni neşir
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kişinin imgelemi, meseleleri yorumlama gücü, anlatım becerisi dikkat çekici biçimde
gelişir.86
Melankoli çalışmalarında sıkça yorumlanan, can sıkıntısının, kederin ve
hüznün artık simgeleşmiş kompozisyonu olan, Albrecht Dürer’in 1514 tarihli
Melencolia I isimli gravüründe bariz şekilde görülen, parlak fakat karanlık ışıkları olan
güneş, sonrasında şairler tarafından imgeye dönüştürülmüştür. Gerard de Nerval,
sanatsal yaratımı da işaret ederek kullandığı kara güneş imgesi ile, sanatçının
sanatı/eseri güneş iken, melankolik tarafı da güneşin karanlık kısmı olarak ifade
etmiştir.87 Adeta eser, güneş gibi ortada, parlak ve açık iken, eserin yaratım sürecine
gönderme yapan karanlık taraf ise sanatçının yaratım safhasındaki ruh hâlinin (yahut
belki de yaratım ile neticelenen, zaten içinde bulunduğu durumun) ifadesidir.

1.5. Felsefe ve Tıpta Mutluluk Tarifleri
Bu başlık dâhilinde, mutluluk ve sevinçle ilgili kavramlara dair yapılmış bir
yığın tanım ve tarifi tarihsel takip edilebilirliği sağlayarak ortak noktaları ve
ayrıştıkları hususları izah etmeye çalışacağız. Üzgün bir ruh hâlini ifade ettiğini kabul
ettiğimiz hüzün kavramının zıddı mutluluk gibi görünüyor gibiyse de aslında bu iki
kavramın birbirinin zıddı olmadığı anlaşılmaktadır. Daha doğru bir ifade ile, mutlu
sıfatı, sevinen, hüzünden uzak bir kişiyi tanımlıyor iken mutsuz kişi kelimenin tam
anlamıyla hüzünlü sayılamayıp bu noktada devreye sıkıntılı, kaygılı, tatminsiz,
huzursuz gibi sıfatlar girmektedir. Dolayısıyla mutluluğu hüznün karşısına koyarken
mutsuzluğu hüzünle aynı kefeye koyamayız. Hüznün tanım ailesinde olduğu gibi
burada da Doğu, Batı ve Günümüz şeklinde üç gruplandırmaya gittik. Bu sayede keyif,
zevk, şevk gibi farklı katman ve yönleri olan mutluluk kavramının daha kolay
anlaşılacağını düşünüyoruz.
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1.5.1. Doğu’nun Mutluluk Tarifleri
İslam’dan önce gökbilimi ve gökyüzündeki yıldızlara dair yorumlarla var
olduğuna inanılan mutluluk düşüncesi İslam ile birlikte Allah’ın kudret dairesi
dâhilinde bir kavram olarak tasarlanmış ve “saadet” kelimesi ile (zıddı “hüzün” olmak
üzere) adeta terimleşmiştir. Bu tanıma göre saadet, Allah’ın aracı kıldığı varlık ve
olaylarla mümkün olan bir duygu ve nimettir.88 Kuran-ı Kerim’de “saadet” kelimesi
geçmemekle birlikte ebedî mutluluğu tavsif etmek için kullanılan necât, ferah, felah
ve sürûr kelimeleri vardır. 89 Kuran’da birçok ayette tekraren vurgulanan mutluluk
ancak salih amel, iman ve güzel ahlâk ile mümkündür. Allah’ın lütfu sayılan çeşitli
durumlar (iman, nimetler, eş-çocuk sahibi olmak, servet vb.) ile mutlu olmak,
şükrederek, bunların Allah’tan geldiğine inanmak övülmüştür. Fiilî olarak mutluluk
hâllerinin Kuran’da gülümseme, göz parıldaması (mutluluktan gözlerin aydınlık
olması), rahatça oturma şeklinde dile getirildiği görülür.

90

Özellikle cennetle

nimetlenenlerin yaşayacakları huzur ve rahatlık (itidalli, coşkun olmayan, dingin) bir
mutluluk kompozisyonu çizmektedir. İnsana lazım olduğu öngörülen, şükrün ve
mutmain bir kalbin eşlik ettiği mutluluk dışında kişiye zarar getireceği ikaz edilip
yerilen mutluluklar ise şu şekilde özetlenebilir: dünya/dünyalık ile mutlu olmak,
nimetlerle şımarma ve kibir duyma, bilgi ile (kendi ilmine çokça güvenme ile), çokluk
ile (güç, para, iktidar…), kötülük ile, engellenen iyiliklerle mutlu olmak.91
Hüzünde olduğu gibi mutluluk bahsinde de Efendimiz’in yaşayışı, sözleri ve
yaklaşımı İslam için belirleyici olmuştur. Fakrı öven, ahireti fikrederek hüzünlemeyi,
kendi yaşayışı ile örnekleyen Efendimiz, çok çeşitli durumlar karşısında mutluluğunu
izhar etmiştir. Kuran-ı Kerim’de de öngörüldüğü gibi iman ve ibadet, güzel ahlâk
mutluluk sebepleri olarak sıralanabilir. Hadislerde manevî nimetler vesilesiyle
duyulan mutluluk dışında bazı dünyevî nimetler de mutlulukla karşılanmış, mutlulukla
karşılanması öğütlenmiştir: uzun ömür, içinde yaşanılacak ev, iyi bir eş, sıla-i rahim,

Mustafa Çağrıcı, “Saadet”, TDVİA, 2008, C.35, s.319.
Handan Yalvaç Arıcı, Kur’an’da Mutluluk Kavramı ve Eğitimi, İstanbul Üniversitesi 2019, Doktora
Tezi, s.124. (Tez 2021 yılında yayınlanmıştır: Handan Yalvaç Arıcı, Kur’an’ın Dilinden Mutluluğun
Alfabesi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2021.)
90
Handan Yalvaç Arıcı, agt. s.131-140.
91
Handan Yalvaç Arıcı, age. s.171-181.
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iyi bir komşu, rahat bir binek… Fakat rivayetler, Efendimiz’in mutluluğunu izhâr etme
şeklinin kahkaha şeklinde olmayıp tebessüm etme şeklinde olduğu konusunda
müttefiktir.92 Eşleri ile yerine göre çocuklar hatta yetişkin insanlarla şakalaştığı vaki93
ise de mutluluk konusunda itidalli olduğu öne sürülebilir.
İslamî

terminolojide

Efendimiz’in

hayatındaki

bazı

hadiselerin

adlandırılmasında saadet odaklı isimler, sıfatlar görülür. Bu, bize aynı zamanda
Efendimiz’in şahsı etrafında oluşturulan, diğer insanların da hissesine düştüğü
varsayılan mutluluk hissini gösterir: Asr-ı Saadet, Dendân-ı Saadet, Hırka-i Saadet,
Hücre-i Saadet… gibi.
İslam felsefesini temellendiren Türk filozofu Fârâbî (ö.950) önemli kısmını
siyaset felsefesine ayırdığı eserinde milletlerin hem dünya hem ahiret mutluluğunu
temin etmek için edinmesi gereken dört şeyi şu şekilde sıralar: Teorik (Nazarî)
erdemler, fikrî erdemler, ahlâkî erdemler ve pratik sanatlar. Teorik erdemleri varlık
bilgisinin akıl tarafından kavranılması olarak tanımlayan Fârâbî ahlâkî erdemleri
erdemde “tam anlamıyla bir mükemmellik” olarak zikreder.94
Arap dilbilimcisi ve ahlak felsefecisi Râgıb el-İsfahânî (ö.11. yy.) de Fârâbî’nin
merkeze aldığı erdeme önem verir ve saadetin ilk adımının kendini bilmek (irfân)
olduğunu belirtir. İsfahânî’ye göre kişi, ömrü boyunca saadete kavuşmak için bütün
gücüyle çalışır fakat çoğunlukla yanıltıcı hedefler peşinde koşar ve bu sebeple saadete
kavuşamaz. Müellif bunun temel nedenini dünyada olmaya bağlar: “Dünyada
bulunduğumuz müddetçe uhrevî nimetin ve saadet özünü/içeriğini tam olarak idrak
etmemiz mümkün değildir.”95 İsfahânî’ye göre mutluluğa ulaşmanın iki yolu vardır:

Hz. Âişe’den rivayet edilen şu hadis bu durumun net ifadesidir: “Allah Resûlü (sav)’in küçük dili
görülecek derecede kahkahayla güldüğünü görmedim. O’nun gülmesi tebessümden ibaretti.” Rûdânî,
Cem’u’l-Fevâid (Büyük Hadis Külliyatı), çev. N. Erdoğan, İz Yayıncılık, İstanbul 2016, s.414. Hicr
suresinin esbab-ı nüzul kayıtlarında bir ayetin, Efendimiz ile kahkaha ile gülerek dalga geçmeleri
üzerine Efendimizin onları ikaz etmesi sonrası indiğine dair bkz. Celâleddin es-Süyûtî, Esbâbü’n-Nüzûl,
çev. A. Alpkıray, Semerkand Yayınları, İstanbul 2015, s.319.
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İmamzâde Muhammed b. Ebû Bekir el-Buhârî, Şir’atü’l-İslâm (İslâm Ahlâkı ve Âdâbı), Fazilet
Neşriyat, İstanbul 2013, s.130.
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Farabî, Mutluluğun Kazanılması (Tahsîlü’s-sa’âde), çev. A. Arslan, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul 2018, s.1.
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Râgıb el-İsfahânî, Mutluluğun Kazanılması (Tafsilü’n-neşeteyn ve Tahsilü’s-saadeteyn), çev. M.
Solmaz, Sufi Kitap Yayınları, İstanbul 2018, s.97.
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Birincisi dünyayı (dünya nimetlerini) arkada bırakıp ‘ölmeden önce ölmek’tir. İkincisi
ise nefsi kötü olan hemen her şeyden arındırmak, hastalıklardan kurtarmaktır. Kişi
ancak bu sayede ilâhî rızaya ve uhrevî nimetlere (dolayısıyla saadete) ulaşmış olur.
Horasan coğrafyasının bilinen hadis ve tefsir âlimlerinden Sülemî (ö.1021) ise
hüznün karşısındaki mutluluk ve sevince karşı net bir tavır alır: İnsanın rahatlık
peşinde koşması, mutluluk ve neşe arayışında olması ruhun hastalıklarındandır. İnsan
öz eleştiri yaparak kendi kusurlarının, ibadetlerindeki eksiklerin muhasebesini yapıp
bu dünyayı adeta bir hapishane olarak görüp huzur ve saadetin ancak ahirette mümkün
olduğunu idrak etmelidir.96
Ahlâk felsefecisi İbn Miskeveyh (ö.1030) mutluluğun temel olarak hikmet ve
felsefî ilimleri öğrenme ile elde edilebileceğini savunur. Ona göre “[insanın] kendi
zatı için istenen en yüce mutluluk; ilim ve marifetle elde edilen, sonu hikmet olan en
yüce mutluluktur.” 97 İbn Miskeveyh’e göre mutlu insanın alametleri dünya işlerine
önem vermeden yaşaması, daima hayat dolu ve umutlu olmasıdır. Bu mutluluğun kati
olarak güzel ahlâk ve doğru (itidalli) fiillerde bulunma ile mümkün olacağını belirtir.
Lezzet ve Elem Üzerine başlıklı risalesinde ise lezzeti, güç/hareket hâlindeki
yetkinlikler olarak tanımlar: “Yetkinlik, varlığın (eşyâ) kendisine ulaşmak için ona
doğru hareket ettiği amaç (matlûb), elde etmek istediği sevgilidir (ma’şûk). Varlık ona
ulaşınca yetkinleşir, artık ondan başka bir şey aramaz, onunla dinginliğe kavuşur
[…].”98 Müellife göre kişi, aslında sadece kendi yetkinliğini arar ve kendi yetkinliğini
bulduğu/idrak ettiği şey ile mutmain olur.
İslam düşüncesinde derin tesirler bırakan İmam Gazzâlî’ye (ö.1111) göre bir
fiil kişide, lezzet, fayda ve güzelliğin üçünü birden temin ediyorsa “mutlak hayır”dır.99
Zikrettiğimiz diğer İslam düşünürleriyle ittifaken bilgiyi ve ilmi mutluluk nesnesi
yerine koyan Gazzâlî’ye göre marifet, ilim ve hikmet mutlak bir hayırdır/saadettir.

Sülemî, Ruhun Hastalıkları ve Çareleri, çev. C. Aydın, Sufi Kitap, İstanbul 2019, s.65.
İbn Miskeveyh, Mutluluk ve Felsefe (Tertîbü’s-sa’âdât ve menâzilü’l-‘ulûm), çev. Hümeyra Özturan,
Klasik Yayınları, İstanbul 2017, s.18.
98
İbn Miskeveyh, Lezzet ve Elem Üzerine (Risale fi’l-lezzet ve’l-âlâm), İslam Filozoflarından Felsefe
Metinleri içinde s.261. (Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik Yayınları,
İstanbul 2010, s.261-265.)
99
Mustafa Çağrıcı, Gazzâlî’ye Göre İslâm Ahlâkı, Ensar Neşriyat, İstanbul 1982, s.143.
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Gazzâlî Kimya-yı Saadet’te ise “Sevgi, Şevk ve Rıza” bölümü dâhilinde şevk’i,
Allah’ın sevgisinin kalpte hâkim olması ve bu sevginin hakikatini bilmek olarak
tanımlar. Eserin ismi de olan “kimya-yı saadet”, ancak ilahi olan’ın marifeti ve ilahi
rızayı temin etmekle elde edilebilecek bir mutluluğa işarettir.100 Muhyiddîn İbn Arabî
de (ö.1240) Fütûhât’ta saadeti kemâl derecesinde yetkin olmak ile açıklar. Kemâle
eren herkes saadete kavuşmuş iken saadete eren herkes kemâle erişemez. 101 İnsan
ancak irfan ve ilim ile hüznü bertaraf edip mutlu olabilir. Bu mutluluk ise ancak
Allah’ın lütfu ve ihsanı ile mümkündür.102
İnsanı merkeze alan tasavvufta öngörülen mutluluk kavramı (hüzünde olduğu
gibi) yüzeysel olmayıp derin ve kapsayıcıdır. Sufilerin mutluluk ve etrafındaki
kavramlara dair yorumlarına baktığımızda şevk, cezbe, vecd, neşve, zevk gibi
mutluluğun kelime ailesine dâhil olan fakat farklı mutluluk katmanlarına işaret eden
hâller kaşımıza çıkar. Hatta bu kavramların lugat karşılıklarında, bu kelimelerin
tasavvuftaki anlam ve kullanımları da etkili olmuştur.
Sözlük anlamı (Devellioğlu, Lûgat) “şiddetli arzu; keyif, neşe, sevinç” olan
şevk, tasavvufî ıstılahta karşılığı özlem ve hasret olan bir coşkunluğa dönüşür. Kuşeyrî
Risâlesi’nde bu bahiste aktarılanlara göre şevk, sufilerin en çok arzu ettikleri, aslî
hedefleri saydıkları Allah’ın mübarek vechini görmek yahut görebilmek ihtimalidir.
Şiddetli muhabbet, ateş kadar yakıcı bir özlem, ölüme bile meydan okuyan bir hasret
olarak tanımlanan “şevk”in ötesi “iştiyâk” olarak zikredilir.103 Şiddetli arzu ile örülü
olan şevkin bir yönü de hüzün ve kederdir. Şevki tanımlayan sufilerden bir kısmı şevki
mutluluk, cezbe ile anarken diğer bir kısım sufiler de arzu, hasret ve firkat ile zikreder.
Şevki hüzün ile izah eden sufilere göre kul, gaib olanı, gözle görülmeyeni arz edip

İmam Gazzâlî, Kimyâ-yı Saâdet, çev. A. Arslan, Merve Yayın-Dağıtım, İstanbul, s.681. Şevk
kavramının merkezine “İlahî sevginin hakikatini bilme”yi koyan Gazzâlî, eserini ilimler fihristi şeklinde
tasnif ederek bir anlamda bu hakikat arayışının da ancak marifet ile olabileceğini gösterir.
101
“Niçin mutluluk kimyası (kimya-yı saadet) diye isimlendirildi? Çünkü onda zorunlu olarak bir
mutluluk bulunduğu gibi Allah ehli olan insanların nezdinde bir ilave daha vardır ve bundan daha
hayırlıdır. Bu ise bu kimyanın adamlara ait kemal derecesini kazandırmasıdır.” İbn Arabî, age.(2008),
C.8, s.37.
102
İbn Arabî bu durumu “Hüzün Makamı” bahsinde şu ayet ile izah eder: “De ki, ‘Allah’ın ihsanıyla ve
rahmetiyle, yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır’”.
(Yunus, 58) İbn Arabî, age.(2008), C.7, s.224.
103
Abdülkerim Kuşeyrî, age., s.414-417.
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kavuşmak istediği için kalbinde “hüzün ve inkisâr”olur. Bu kelimeyi mutlulukla
açıklayan sufilere göre şevk, sevilenin zikredilmesi, hatırlanması, vuslatın ümit
edilmesi ile kalbin coşarak kendinden geçmesidir. Bu cezbe, coşkunluk o derece
şiddetlidir ki bu hâli yaşayan kişi kendisinin şevk yaşadığını tahkik edemez, ancak
şahit olanlar teşhis edebilir.104
Coşkunluk ve mutluluk ile izah edilen diğer bir tasavvufi ıstılah olan cezbe için
Devellioğlu Lugat’nda “ruhun hayret ve sevince kapılarak sanki cesetten hâriç
bulunuyormuş gibi olması, heyecâna gelmesi” karşılığı verir. Sufi psikolojisini
inceleyen araştırmacılar tarafından da dikkat çekilen cezbe için de takip ettiğimiz
tanımlar iki yönlüdür: Bazı tanımlara göre cezbe coşkun bir sevinç iken bazısına göre
derin bir keder mahsulüdür.105
Sözlük anlamı “haz, keyif, lezzet” olan zevk, sufiler arasında ilahi marifetin,
Allah’ın feyzi olan nurunun, müridin kalbinde yansıması, tecelli etmesi olarak tanım
bulur. Zevki cezbeye göre daha ehemmiyetli bir hâl olarak gören sufiler için bu tecelli
ile nimetlenme, kulun yaşadığı manevî bir hazdır.106

1.5.2. Batı’nın Mutluluk Tarifleri
Antik Çağ’dan başlayarak büyük imparatorluk halkları, hükümdar etrafında
şekillenen bir çekici güç ile idealize ettikleri mutluluk anlayışına sahiptirler. Halk,
cesaret, güç, zeka gibi yüce özelliklerle bezedikleri (yahut bu özelliklerle yaratıldığına
inandıkları) hükümdar ve onun etrafındakilerin varlığı ile mümkün olduğunu
düşündüğü bir mutluluk ve iyilik inancına sahipti. Dolayısıyla kişinin bireysel yahut
ailevi mutluluğu sözkonusu olmayıp esas olan kral/hükümdar varlığı ve ona kurulan
nisbetti. 107

104

Zafer Erginli, age., s.967-972.
Süleyman Uludağ, age., s.90; Abdülbaki Gölpınarlı, age.(2004), s.67-68. Kâşânî “vecd” kavramını
hüzün ile birlikte tanımlar. bkz. Abdürrezzâk Kâşâni, age., s.577. Erol Güngör, Keşfü’l-Mahcûb müellifi
Hücvîrî’den (ö.1072) iktibas ile vecdin hüzün ile ilgisi izah etmeye çalışır. bkz. Erol Güngör, “Vecd’in
Psikolojisi”, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996, s.121-136.
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Zafer Erginli, age., s.1253-54; Süleyman Uludağ, age., s.384; Seyyid Şerîf Cürcânî, Ta’rîfât, çev. A.
Acer, Litera Yayıncılık, İstanbul 2014, s.117.
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Darrin M. McMahon, Mutluluk Üzerine Tarihsel Bir Çalışma, E Yayınları, İstanbul 2013, s.38.
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Filozoflar mutluluğun tarifi için çok eski zamanlardan beri arayış içindeydiler.
İlk filozoflar mutluluğu doğa ve tabiat ile var olabilen, doğal şartların uygunluğu ile
sağlanabilen bir kavram olduğunu düşünürler. Sokrates (ö. mö.399) ise bu arayışın
merkezine insanı koyarak ‘kendini tanımak/bilmek’ üzerine odaklanır ve mutluluğun
insan ile mümkün olabileceğini savunur. Mutluluk düşüncesine temel olan “arzu” için
büyük filozof temkinli davranır. Tutku ve zevklere perde aralayan arzu, ona göre
hayatı adeta bir ölüme çevirir, kişiyi zevklerinin peşinde koşan doyumsuz ve
mahrumiyet çeken birine çevirir. Arzu ve zevklere daha özgür bir saha tanıyan
Epikuros (ö. mö. 341) ve takipçilerine göre mutluluk, dizginlenmiş bir arzu ile
mümkündür. Sonraları adeta bir zevk düşkünlüğü salık veriliyormuş gibi
değerlendirilen Epikuros öğretisi, aslında kontrollü bir zevk ile mutluluğun
sağlanabileceğini anlatıyordu. Stoacılar ise Epikuros’un aksine mutluluğun ahlak ile
mümkün olabileceğini, ulaşılmak istenen erdemli hayata ancak ahlak ile
ulaşılabileceğini savunur. 108 Aristoteles’in tanımı ile mutluluk, itidal ve erdemi
merkeze alan ahlakî bir sistemle izah edilir.109 Hemen hemen bütün filozofların ittifak
ettiği mutluluk nesnesi ise bilgi(varlık bilgisi)dir. Erdemli insanın bu bilgiye sahip
olmakla nihai mutluluğa ulaşabileceğine inanılmıştır.110
Hz. İsa ve sonrasında mutluluk anlayışı, insanların dünya hayatında hüzünlü
olmalarını, Tanrı korkusunu daima hissetmelerini buyuran bir algı ile sınırlı kalmıştır.
Hz. İsa’nın neredeyse hiç gülmediği111, çileli bir hayat yaşadığı gerçeğinin sıklıkla
anlatıldığı bu uzun yıllar on dokuzuncu yüzyıla kadar insanların mutluluğu sadece
cennet imgesinde aramalarına neden olmuştur. Aydınlama Çağı sonlarına doğru büyük
André Comte-Sponville, Jean Delumeau, Arlette Farge, Mutluluğun En Güzel Tarihi, çev. S. Özen,
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2018, s.8.
109
Mahmut Kaya, “Aristo”, TDVİA, İstanbul 1991, C.3, s.377; Aristoteles, Nikhomakhos’a Etik, çev. S.
Babür, Bilgesu Yayınları, Ankara, 2012, s.194
110
Hançerlioğlu bilgi ile erişilien mutluluğu tasavvuf ile birlikte değerlendirerek “tasavvuf” kelimesinin
kökününün de bilgi anlamına gelen Yunanca “sophos” [σοφός] kelimesine dayandırır.
Hançerlioğlu’nun “sır” demekle yetindiği bu diyalektiğin bilgisine kişi, içerisinde bulunduğu tasavvufî
sistem dâhilinde kademe kademe ilerleyerek erişir ve nihayet “başkaca hiçbir bilgiyi gerektirmeden
ömür boyunca sürecek olan […] sevince, melamet neşvesi”ne ulaşır. bkz. Orhan Hançerlioğlu, Mutluluk
Düşüncesi, Varlık Yayınları, İstanbul 1969, s.35.
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Gülmek ve gülünç olan hemen hiçbir şey hoş karşılanmamıştır. Aziz Hieronymus’tan naklen
aktarılan şu söz bunun özetidir: “Bu çağda gülmek ve zevk almak sağduyulu bir insana değil, çılgına
yaraşır.” André Compte-Sponville, vd., age., s.79. Aristoteles’ten beri tartışma konusu olan gülme için
19. yüzyıla gelindiğinde dahi eleştiriler yükselmekteydi. bkz. Henri Bergson, Gülme, çev. D.
Çetinkasap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2016.
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ölçüde yok olan bu çileci yaklaşımla Hz. İsa’nın ve Hıristiyanlığın mutluluğu telkin
eden yönleri daha fazla yorumlanır olmuştur. Bu bağlamda Tanrı’yı görmek ve ahiret
yaşamı, ulaşılabilecek en üstün mutluluk olarak tanım bulmuştur.112
Blaise Pascal (ö.1662), insanın devamlı mutlu olmayı arzu ettiğini, bunu
gözleyerek, bekleyerek ömrünü geçirdiğini ve neticede o mutluluğa kavuşursa da
elinden nasıl kayıp gittiğini görme korkusu ile mutlak bir mutluluktan uzak bir şekilde
yaşamının tamamlandığını söyler. 113 Spinoza (ö.1677) ise duyguların tamamının
sevinç ve mutluluk tabanlı olduğunu, bu ikisi arasında vuku bulan geçişler ile diğer
duyguların ortaya çıktığını savunur. 114 İngiliz filozof Thomas Hobbes (ö.1679)
yetinmeyi bilmeyen, doyumu idrak edemeyen kişi için mutluluğun ancak arzu köleliği
olabileceğini söyler.115 Aydınlanma Çağı (17. ve 18. yüzyıllar) ise keşfedilen keyif
verici maddeler ile birlikte “zevk” kavramının daha çok ön planda olduğu bir zaman
dilimiydi. 19. yüzyıl sonlarında ise Hıristiyanlar geleneksel ahlak öğretilerinin
mutluluğu ve zevki fazlaca baskıladığı, onu sınırladığı inanışındaydı. Bunun bir
yansıması olmak üzere Hz. İsa’nın hayatında çilecilikten uzak yanlar vurgulanır ve
yorumlanır olmuştur. Mimari eserlerde cennet tasvirleri ile mutlu melek figürleri daha
fazla işlenir hâle gelmiştir.116

André Compte-Sponville, vd., age., s.85.
André Compte-Sponville, vd., age., s.43. 18.yüzyıl insanları, halkın bütün kesimleri için eşit ve
özgür bir mutluluk kavramı istiyordu. Baskıcı yönetimler fakirleri ve yoksulları ıslah evlerine
kapatmaya varacak ağır çözümlerle bu “mutsuz” topluluğu kamufle etmeye çalışmıştır. krş. André
Compte-Sponville, vd., age., s.101.
114
Spinoza’ya göre keder, bir tür kudret azalışı, sevinç ise bunun tam tersidir. Gilles Deleuze, Spinoza
Üstüne On Bir Ders, çev. U. Baker, Öteki Yayınevi, Ankara 2000, s.61.
115
André Compte-Sponville, vd., age., s.40.
116
André Compte-Sponville, vd., age., s.80.
112
113

56

2. DİVAN ŞİİRİNDE “GAM U ŞÂDÎ”NİN ANLAMI
Genel itibariyle “duygu ve heyecandan kaynaklanan uyumlu, ölçülü, âhenkli
söz”117 şeklinde tanımlanan şiirin (diğer sanat dallarında olduğu gibi) çıkış noktası
duygu, his ve hayaldir. Divan şiirindeki kapsamını ve unsurlarını ortaya çıkarmayı
hedeflediğimiz hüzün ve sevinç (gam u şâdî) ise insanî his ve duygular içinde (korku,
heyecan, arzu, öfke, merhamet, kibir, utanç vb.) diğer duygulara zemin teşkil eden
temel hislerdir. Duygu ürünü olan şiir, bu yüzden hüzün ve mutlulukla örülü bir edebî
formdur. Bu nedenle insanı yazmaya iten duygu yoğunluğu, şiirde de büyük ölçüde
hüzün ve mutluluk temelli/kaynaklıdır.118
Çalışmamızın temel malzemesi olan divan şiiri, zaman olarak 13-19. yüzyıllar
arası, coğrafya olarak Osmanlı İmparatorluk sınırları, dil olarak Arapça ve Farsçanın
yoğun etkisi altında Osmanlı Türkçesi içinde gelişen, İslam kültürü ile Fars
edebiyatının her anlamda kuvvetli tesiri altında varlığını sürdüren bir edebiyat
geleneği olarak tanımlanabilir.
Divan edebiyatı, manzum ve mensur çeşitli eserlerin belirli üslup kaideleri
altında yazıldığı, tematik çerçeve itibarıyla çok kollu bir yapı arz eder. Edebî ürünün
içeriğinin (konu, duygu, mana, mefhum) çoğunlukla o edebî eserin dâhil olduğu tür
kaideleri ile sınırlı olduğu divan edebiyatında şiirin temel unsuru beyit olmakla birlikte
şekil itibariyle en çok kullanılan nazım biçimi gazeldir. Divan şiirinde “şiirin kalbi”
olarak da nitelenen, “divanların merkezini teşkil eden” gazellerle birlikte119, gazele
oranla daha uzun, işlenen konular itibariyle gazele göre daha “aşktan bağımsız” bir
karakteri olan kaside ise gazelden sonra en çok tercih edilen edebî şekildir.120

İsmail Durmuş, “Şiir”, TDVİA, İstanbul 2010, C.39, s.144.
Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara 1995, s.7; Ali Nihad Tarlan,
Edebiyat Meseleleri, Ötüken Neşriyat, 1981, s.149
119
Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, TDVİA, İstanbul 1994, C.9, s.405.
120
Cem Dilçin, “Divan Şiirinde Gazel”, Türk Dili Dergisi Divan Şiiri Özel Sayısı, S.415-416-417,
C.LII, 1986, s.78.
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2.1. Tür, Şekil ve Mana İçerisinde “Gam u Şâdî”
“Parçada bütünlük” esasıyla oluşturulan gazel, her beytin farklı konuda (farklı
duygu ve yaklaşım ile) yazılmasına imkân tanıdığı için muhteva olarak zengin içeriğe
sahip olma özelliği taşımaktadır. 121 Bu imkân, şairlerin gazel türünde yaratıcılık
anlamında şairliklerini göstermeleri için daha uygun ve serbest bir zemin hazırlamıştır.
Tarihî olarak Arap edebiyatında ilk örnekleri görülen gazelin sonraki
örneklerine Fars edebiyatında tesadüf edilir. Kasidenin içinde, aşk ve şaraba dair,
kadın güzelliğini öven müstakil bir nesib bölümü şeklinde görülen ilk gazeller daha
sonra bağımsız şiirler olarak yazılmış ve böylece kasideden ayrılmıştır. Zaman
içerisinde gazel ile aktarılan şiirsel hayaller ve hisler farklı konularda da
yazılmaya/söylenmeye başlanmış, din, mitoloji, günlük hayat unsurları da gazelde
kendine yer bulabilmiştir.
Arap edebiyatında şiirin ilk ortaya çıkış şekli olan kaside ise gazelden ayrı
olarak, farklı konuları bünyesinde barındırabilen bir konu yelpazesine sahip olmuştur.
Gazel şeklinde ortalama 5, 7, 9 olarak sınırlı kalan beyit sayısı kasidede 30, 40 hatta
bazen 100’e kadar çıkmıştır. Arapçada “kasdetmek, niyet etmek” [َصد
َ َ ]قmasdarından
türeyen kaside ismi, muhteva itibariyle de şairin şiir yazmadaki niyetini aşikâr eden
bir sunum arz eder ve kaside bu çeşitleme ile farklı adlandırmalarla anılabilir:
Bahâriyye, Şitâ’iyye, Temmûziyye, Îdiyye, Sûriyye… vd.
Başlangıçta gazeli bünyesinde barındıran kasidenin kökeni hakkında çeşitli
rivayetler olmakla birlikte zikredilen nesib bölümünün "terkedilmiş bir konak yerinde
kalan izlerin önünde duran şairin orada, ayrı düştüğü sevgilisi ile geçen günlerini yâd
ederek başlaması" geleneğini Arap şairlerinden İmruü'l-Kays'ın (ö.540) başlattığı
nakledilir.122 Gazelin içerik olarak nasıl teşekkül ettiği, kasideden ne cihette ayrıldığını
izah eder mahiyette olan nesib bölümü, Arap kasideciliğinde işlenen konuların
taksimatında da aşka ve sevgiliye ayrılmış, sevgili ile geçen günlerin yâd edilmesi,
ayrılık ve hasret konuları ile tematik hususiyetini korumuştur. Daha sonra kasideden

121
122

Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2005, s.117.
Nihad M. Çetin, “Şiir”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, Ankara 1970, C.11, s.536.
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ayrı bir şekil, müstakil şiir olarak varlığını sürdüren ve yazılan/söylenen ‘gazel’, bu
bağımsız şekil hususiyetini Fars şiirinde kazanıp o yolla Osmanlı sahası divan şiirine
dâhil olmuştur.123
Gazelde temel olarak kayıp duygusunun ifadesi olan, kayıp (firak) dolayısıyla
ortaya çıkan gam ve keder, lirik söylem dâhilinde bu şekilde kendisine yer bulmuştur.
Şiirde gamın yoğun olarak görüldüğü bir diğer başlık ise mersiyedir.
Kaside dâhilinde oluşan, daha sonra bağımsız şiirler olarak örneklerini
gördüğümüz mersiye ise yine kasidenin nesib bölümünün vefat eden kimsenin
övgüsüne, onun vefatıyla duyulan acı ve kedere ayrılması ile oluşmuştur. Gazelde
işlenen, sevgiliden ayrılık ve hasret konularının mersiyede de müşahhas bir yokluk
olan ölüm ile işlenmesi lirik üslubun seyri açısından dikkat çekicidir.124
Yapısı itibariyle uzun hikâye ve kurmacaya daha uygun olan mesnevi ise
özellikle aşk üzerine gelenekselleşen numunelerinde (Leyla ve Mecnun, Ferhad ile
Şirin, Yusuf ile Züleyha, Vamık ve Azra vd.) gam ve kedere daha açık bir tematik
ifade gücü barındırır. Ayrılık ve hasret konusunun aşk mesnevilerinde olay örgüsünün
düğümlendiği nokta olduğu düşünüldüğünde sevgiliden ayrılık dolayısıyla hissedilen
kederin, aşk mesnevilerinde yoğun bir şekilde görülmesi kaçınılmazdır.
Tarih düşürme geleneğinin şiire yansıması olan tarih beyit ve kıtalarında
dikkatimizi çeken gam ve keder unsurları çoğunlukla vefat dolayısıyla yazılan
tarihlerde kendini göstermektedir. Kaybedilen birinin veya vefatı duyulan birinin
ardından söylenen bu beyit ve kıtalar da yokluk/kayıp dolayısıyla duyulan kederin bir
ifadesidir. Şairin gazelde kurduğu hayalî imgelerden ayrı olarak tarihlerde gerçek
yaşam tesirleri bulmak (sınırlı da olsa) bu sebeple doğaldır.

2.2. Mazmun, Metafor, İmge Kavramları
Divan şiirinde, şiir dilinin hususiyetleri farklı temellere dayanır. Arap ve Fars
edebiyatından beslenen bu gelenek, (diğer milletlerin şiirlerinde de olduğu gibi) çıkış
Nihad M. Çetin, “agm.”, s.537; Cihan Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği, L&M Yayınları, İstanbul
2006, s.182.
124
Bkz. “1.1.6. Ölüm ve Gam” başlığı.
123
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noktası itibariyle hayale dayanır. Şairin hakikat arayışında kurduğu orijinal hayaller,
geleneğin eski eserler ile adeta bir altyapı hâlinde sunmuş olduğu kaideler dâhilinde
(kimi zaman güçlü şairlerce bu kaideler aşılarak, zenginleştirilerek) şiire yansıtılmıştır.
Şair bu hayali şiire yansıtırken dâhil olduğu kültür ve medeniyet dairesinin
birikiminden, dinî, sosyal meseleler ve âdetlerden bağımsız hareket etmez, farkında
olarak yahut olmayarak, yaşanan zamana ve gerçek dünyaya ait unsurları şiirine taşır.
Aslında bu durum, şiirin, hayal ile gerçek arasında bir yerde konumlanmasına, hem
hayal hem gerçekten beslenen bir hâl almasına neden olur.125
Şiirsel dil ve divan edebiyatının şiirsel dili konusunda yapılan tanım ve
tartışmalar bizi hayal, imge, mana, metafor, motif, mazmun, mecaz gibi soyut
kavramlara götürmektedir. Zaman zaman birbirinin yerine de kullanılagelen bu soyut
kavramlar, şiirsel dilin yapıtaşlarını oluşturmakta, şairin peşinde olduğu hayali126 izah
etmektedir.
Şiirsel hakikatin, şairin üslubunun en temel öğesi olan imge “sanatçının çeşitli
duyularıyla algıladığı özel, özgün bir görüntünün dille aktarılışıdır; bir betimleme
değil, öznel bir yorumlama sayılabilir.” 127 Şiir dilinin kuruluşunda okurun algısını
yönlendiren, zenginleştiren bir unsur olan mecaz, bir kelimenin “gerçek anlamı
dışında kullanılan kelime veya terkibi ifade eden belâgat terimi” olarak
tanımlanmaktadır.128 Söz sanatlarına temel bir zemin teşkil eden mecaz, şiire çağrışım
ve gösterge zenginliği katar, çokanlamlılığı temin eder. Çok anlamlılık zeminindeki
diğer bir şiirsel unsur ise mazmundur. Mazmun genel tarifi ile şiirde gizlenen anlam,
dolaylı anlatım, izah ile çözülebilecek bir mefhuma işaret etmek şeklinde
tanımlanabilir. 129 Divan şiiri geleneği içinde zamanla oluşup (kendiliğinden, ama
125

Ali Nihad Tarlan, age.(1981), s.47.
“Şüphesiz ki bu mânâ, hayal ve âhenk tertibi keyfî değildir ve bir mantık dâhilinde yapılır.” Asaf
Hâlet Çelebi, “Saf Şiir”, Bütün Yazıları, haz. H. Sayzek, Everest Yayınları, İstanbul 2018, s.239.
127
Prof. Dr. Doğan Aksan, age., Ankara 1995, s.32.
128
İsmail Durmuş, “Mecaz”, TDVİA, Ankara 2003, C.28, s.217.
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Mazmun için yapılan tanımlar incelenince bazı noktalarda ayrışmalar olduğu görülür ki hacimce
başka bir çalışma konusudur: bkz Mehmed Çavuşoğlu, “Mazmûn”, Türk Dili, C.48, 1984, S.388-389;
İskender Pala, “Mazmun”, Türk Edebiyatı Tarihi, ed.Talât Sait Halman vd., Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları, C.1, s.391-397; Rasim Özdenören, “Yazı ve Mazmun”, Yazı, İmge ve Gerçeklik, İz
Yayıncılık, İstanbul 2014, s.27-29; Özer Şenödeyici, “Mazmun Beyanındadır: Klâsik Türk Şiirinde
Mazmun Arayışına Katkılar”, Litera Turca, S.4, 2018, s.1047-1070; Abdülkadir Dağlar, “Şiirin
Mazmûn Hâli”, Metnin Hâlleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh, haz.Hatice Aynur vd., Klasik
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bilinçli kullanan şairler eliyle) sabitleşen 130 mazmunlar, şiirin ve şiirsel dilin atıf
yaptığı tarihî, dinî ve kültürel birçok öğe içerir, bu öğeler ile anlam bulur. Şiirdeki
fonksiyonu mazmun ile benzeşmekle birlikte metafor, daha genel kavramların (aşk,
yolculuk, ölüm vb.) dâhilinde gelişen çeşitli anlam katmanlarına işaret etmektedir.131
Divan şiirine karşı yöneltilen eleştirilerin mühim bir kısmı bu geleneğin soyut
(mücerret)

ve

yapay

(suni)

mefhumlar

üzerine

kurulu

olmasıdır.

İki

tartışmanın/suçlamanın ortak noktası, divan şairlerinin tabiat dışı kompozisyonları
işlemeleri üzerinedir. Divan şiirinin yapay, yapmacık oluşu üzerine yapılan
eleştirilerde şairlerin samimi duygularla şiir yazmadıkları, zaten hazır buldukları
mazmun ve imge sistemi dâhilinde “zoraki” duygulanımlarla “yalan ve yapmacık”
hisleri manzumelerinde işledikleri belirtilir. 132 Şairlerce yaratıldığı varsayılan bu
yapay tabiattaki hiçbir şey akla yatkın, makul ve doğal olmayıp gerçek hayatta
gördüğümüz kaidelerden bağımsız bir yapıdadır. 133 Hemen hemen aynı eksende
devam eden “soyutluk” eleştirileri ise zaten tabiat dışı olması ile eleştirilen divan
şairlerinin bu gayr-ı tabii kompozisyonda yöneldikleri soyut kavramların sıklığı ve
yoğunluğuna yöneliktir.

Yayınları, İstanbul 2014, s.196-247; Abdülkadir Dağlar, “Şairin Alın Yazısı: Mazmûn”, Hitit
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.16, 2016, s.1-13; Abdülkadir Dağlar, “Şairin Mazmûn
Aynası: Tab’ ve Meş’ar”, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, C.2, S.4, 2016, s.17-31; Abdülkadir
Dağlar, “Mazmûn Gülünün Mazmûnuna Bülbül Olmak”, Sûfî Araştırmaları, C.8, S.15, 2017, s.23-42;
Abdülkadir Dağlar, “Sözün Tözü Şiirin Cevheri: Mazmûn”, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, C.3,
S.6, 2017, s.49-69.
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Pürcevâdî, Can Esintisi, çev. H. Kırlangıç, İnsan Yayınları, İstanbul 1998, s.135 ve 414.
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s.323; Nagehan Uçan Eke, Klâsik Türk Edebiyatında Metaforik Üslûp, Akçağ Yayınları, Ankara 2017,
s.48.
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Estetiği, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996, s.179.
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Abdülbaki Gölpınarlı’nın meşhur eserinin neredeyse tamamı bu gayr-ı tabii üslûbu tenkid etmekle
birlikte, özellikle “Tabiat ve Divan Edebiyatı” başlıklı bölüm bu bahse ayrılmıştır. bkz. Abdülbâki
Gölpınarlı, Divan Edebiyatı Beyanındadır, Marmara Kitabevi, İstanbul 1945, s.19-28.
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Divan şiirinin temel özelliği olan, şairlerin üslup anlayışlarında belirleyici olan
mübalağa sanatı, şairin ilham ve yaratım gücünün de göstergesi kabul edilmiştir.134
Şairlerin mübalağa ile birlikte (eleştirmenlerin üstünde durduğu) “gerçeklik”
olgusundan da uzaklaştığı, bu yüzden şiirin hakikatten kopuk son derece soyut bir
yapıda olduğu savunulmuştur.135 Yapısı itibariyle kişisel bir metin olduğu malum olan
şiire yönelik gerçeklikten kopma noktasındaki eleştirilerin isabetli olmadığını
görüyoruz. Temel fonksiyonu duygu ve hislerin aktarımı olan şiire toplum ve tabiat
gerçekliği göstergesini hedef biçmek, şiiri amacı dışına itmek olur.

136

Soyut

mefhumlar üzerine birçok yazısında yorumlarını dile getiren mistik şair Asaf Halet
Çelebi’ye göre “Türk ruhu çocuklığı ânından itibaren ‘mücerred’e [soyut olana]
maildir.”137 Çelebi’ye göre divan şiirinde zikredilen sevgili, müşahhas olarak temaşa
edilemeyen, “aynalara girdiği hâlde yüzü görünmeyen […] mücerred ve başka bir
sevgilidir.” 138 Divan şiirinde toplumsal meseleler, sosyal eleştiri gibi kavramlar
işlenebilir fakat bunu bir zaruret gibi düşünüp, bu kavramların olmadığı üslupları
tenkit etmek şiirin poetik görevini kadük bırakır.139

2.3. Şiirde “Gam u Şâdî” Birlikteliği
Hüzün ve sevincin birbirinden ayrılmaz hâlleri geniş bir tarihî ve ontolojik
tarifler bütününü dikkate almamızı gerekli kılar. Birbirinin zıddı olarak telakki edilen
fakat hakikatte iki “farklı” duygu olduğu anlaşılan hüzün ve sevinç, sonuç ve etkileri
itibariyle birbirine zıtlık gösteren duygulardır ve diğer duygulara (öfke, zevk, kötülük,
şevk… vb.) temel teşkil ettikleri için bir üst başlık hüviyetindedirler.140 Hayatın her
evresinde görülen zıt kavramların birlikteliği (soğuk-sıcak, gündüz-gece, doğum-

Cem Dilçin, age.(2005), s.447.
Bu tenkidi dile getirenlerden Namık Kemal’e göre şiir, tabiat kaidelerine ve realiteye uygun
olmalıdır. Beşir Ayvazoğlu, Geleneğin Direnişi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1997, s.73.
136
“Her yaratma bir soyutlamadır… Tabiatın alanında bulunan şeyler sanatın alanına geçerken aynı
kalmazlar, değişirler.” Müller’in sözünü aktaran: Cihan Okuyucu, age., s.81.
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Asaf Hâlet Çelebi, “Molla Câmî’nin Rubaileri”, age., s.47.
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Yayınları, Ankara 2017.
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ölüm, varlık-yokluk, savaş-barış… gibi) hemen her alana, duyguya ve hâle
genişletilebilir.141 En veciz ve edebî yorumu “dikensiz gül olmaz” sözü ile ifade edilen
bu zıt kavramlar, biri olmadan diğerinin anlamını yitirdiği durumlara işaret eder.
Hüzün ve sevinç de bu cümleden olup, birbirinden ayrılınca aksi durumunlarına dair
yorumların boş kalacağı iki kavramdır.
Divan şiirinin ana malzemesi sevgili ve aşk olup sevgilinin karakter itibariyle
(istiğna, cevr ü cefa), yokluğu ile (firak), etrafında şekillenen mazmun ve unsurlar
(rakîb, göz, kirpik, gamze… gibi) ile âşığa hissettirdiği en güçlü duygu hüzün ve
kederdir. Bu duruma, aşkın marazî bir hâl olarak telakki edilmesi ve hastalığı
çağrıştıran kavramlarla zikredilmesinin de etkisinin olduğu şüphesizdir. Şairlerin
mutluluk ve sevinç duydukları husus ise teselli ve vuslattır. Sevgilinin yokluğundan
duyulan hüznün yanı sıra bu yokluk içinde sevgilinin hayali şairi teselli eder. Bu
yetinme duygusu ile şair mutlu olur, sevinç duyar ve çoğu beyitte artık vuslat
istemeyecek bir dinginliğe kavuştuğunu ikrar eder. Diğer bir sevinç hâli ise vuslatta
görülür ki burada şair/âşık sevinç ve mutluluğu aşıp tam anlamıyla bir şevk duyar,
kendinden geçer. Bu iki durum (firkat-vuslat) yukarıda zikrettiğimiz birlikteliğin
(hüzün/gam-sevinç/şâdî) bir yansımasıdır ve birbirinden ayrılamaz (iksinin de esas
nedeni sevgilidir). Nitekim birinin yokluğu öbürünün varlığını anlamsızlaştırır.142

2.4. Sanatsal Üretimde Gamın/Hüznün Yeri
Şiirin sanatsal yaratım sürecinde hüzün ve mutluluğun fonksiyonu çeşitli
psikolojik yaklaşımlarla irdelenmiştir. Diğer birçok tema ile birlikte eski milletlerin
şiirlerinde de görülen hüzün ve mutluluk bu temalar içinde başı çeker.143 Mutluluk,
sevinç, zevk, keyif gibi duygularla yazıldığı anlaşılan şiirler yanında bu duygulara
(şiirlerdeki kemmiyet bakımından) baskın olduğu anlaşılan hüzün de eşlik eder. Hz.
Âdem’in ölen oğlu için söylediği varsayılan ağıt, insanları şiir söylemeye, manzume

Bu kavramların, diğer tüm yaratılanlarla birlikte Allah’ın Zat’ında buluşması hakkında Kur’an-ı
Kerim de zıt kavramları birlikte zikreder: “… doğu da Allah’ın, batı da Allah’ındır.” (Bakara, 115)
“Doğrusu güldüren de ağlatan da O’dur. Öldüren de dirilten de O’dur.” (Necm, 43-44)
142
Vuslat olmadığı sürece firkat, firkat olmadığı sürece vuslattan söz etmek mümkün değildir. Aynı
durum hüzün/gam ve sevinç/şâdî için de geçerli.
143
bkz. Talât S. Halman, Eski Uygarlıkların Şiirleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
2010.
141
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yazmaya hangi sebeplerin sevk ettiğini gösterir. Aristoteles’in “büyük insanlar” dediği
filozof ve şairlerin “karasafralı” oluşlarını onların dehalarına bağlaması dikkate
alınırsa sıkıntı, huzursuzluk, çatışma ve kederin insanı düşünmeye, tefekküre
yönelttiği olgusu yeniden hatırlanır.144 Bu meseleyi anlamak adına, sanatsal yaratımın
köken ve nedenlerini inceleyen psikolog ve antropologların ortaya attığı, yatay-dikey
düzlemdeki ruhsal hareketleri merkeze alan yaklaşıma bakmak gerekir. 145 Bu
yaklaşıma göre şair, günlük hayatında, halk ile birlikte bir “yatay düzlem”i paylaşır.
Bu düzlem, öngörülebilir tabii kaidelere ve gündelik, normal ilişkilere bağlı aktüel bir
hayattır. “Dikey düzlem” ise şairin özellikle toplumdan (bazen bizzat kendisinden)
ayrıştığı, huzursuzluk duyduğu, eleştirdiği durumlarda ortaya çıkan hayal, düşünce,
keder ve trajedilerdir. Dikey düzlem yatay olandan beslenmekle birlikte, sanatsal
yaratım denilen faaliyetin dikey düzlemde yaşadığı geri çekilmelerde yaşandığı
savunulur. Bu geri çekilmelerle (regresyon) yaratım gücü toplayan şair, dikey
düzlemde yaşadığı çatışmaları (acıları, rahatsızlıkları) sanat eserine taşır/taşıma
ihtiyacı duyar.146 Fuzûlî’nin Farsça Divan dibacesinde muhayyel şiir üstadının şaire
söylediği

nasihatler

cümlesinden

şu

ibare,

şairin

şiiri

yazarken

içinde

bulunduğu/bulunması gereken ruhsal havanın veciz bir ifadesidir: “Derd […] şairliğin
sermayesidir.”147

Sigmund Freud takipçisi Julia Kristeva ise yas ve kederin sanatçıyı hem beslediğini hem de
tükettiğini bilmecemsi bir paradoks olarak niteler: “Kayıp, yas, yokluk, imgesel edimi tetikliyor ve onu
tehdit ettiği ve yıprattığı oranda sürekli olarak besliyor[…].” Julia Kristeva, age., s.17. Ayrıca bkz. Jean
Starobinski, Aynada Melankoli, çev. M. E. Özcan, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2007, s.22. Batıda
klasikleşmiş olan “kara güneş” imgesi ile hüzün ve melankoli (kara ve siyah) yazarın/şairin sanatını,
yaratıcılığını (güneş) olumlu yönde etkiler. Şairin karanlık tarafı keder ve hüznü iken aydınlık tarafı ise
üslubu ve eseridir. Julia Kristeva, age., s.34-35. (Hilmi Yavuz bu imgenin Doğuda “Cemalullah’ı
ayne’l-yakîn görebilmeye işaret” ettiğini ileri sürer: Hilmi Yavuz, “agm.”, s.265, 266.)
145
“Yatay metindeki güzel ifade, dikey güzelliğin sadece sonucudur ve menşeindeki dikey güzellik
oranında gerçek ve canlı olabilir.” Nihan Kaya, Yazma Cesareti, İthaki Yayınları, İstanbul 2019, s.114;
ayrıca bkz. aynı eser s.69, 86. Holbrook Hüsn ü Aşk’ı yorumladığı eserinde bu yatay-dikey yaklaşımıyla
paralel olarak şunu belirtir: “Hatip [Hüsn ü Aşk’taki anlatıcı], biçim ve anlam arasında hiçbir ‘yatay’
ilişkiye izin vermiyordu: Bir şair betimlenecek şeyler aramaz; ‘dikey olarak’, gönül vahyi [vahy-i dil]
aracılığıyla hayal eder.” Victoria R. Holbrook, Aşkın Okunmaz Kıyıları, çev. E. Köroğlu, E. Kılıç,
İletişim Yayınları, İstanbul 2014, s.169.
146
“Jung’a göre regresyon kişinin yeniden doğma süreci olarak, ya da kendisini takip edecek olan
hamleden önceki enerji tasarrufu olarak görülebilir.” Nihan Kaya, age., s.57.
147
Ali Nihad Tarlan, Fuzulî’nin Farsça Divanı (Tercümesi), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1950, s.5.
Ayrıca krş. Fuzûlî, Farsça Divan (Edisyon Kritik), haz. H. Mazıoğlu, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara 1962, s.8.
144
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Bu açıdan şairin/sanatçının iç gerilim yaşamadan, çatışma içine girmeden bir
sanat eseri vücuda getirmesinin tekdüzelik olabileceği savunulur: “Acı, kendisini değil
değişimi, kendisini büyütmeyi, çoğaltmayı, dönüştürmeyi istemektedir. Mutlulukta ise
değişim yoktur.”148

2.5. Gazel ve Kaside: Doğal ve Yapay Hisler
Divan şiirinin temel birimi sayılan gazel ile gazelden sonra en çok kullanılan
edebî şekil olan kaside üslup olarak farklı çizgiler taşır. Allah ve Peygamber övgüsü
(tevhid, münacat, na’t) dışındaki kasidelerde şairlerin birtakım güncel amaç ve
faydalar güttüğü muhakkaktır. Bu durum, divan şiirinindeki himaye sistemi ile
açıklanabilir. Divan şiiri ağırlıklı olarak padişah ve şehzadelerle yerel yöneticilerin
sanat himayeleri altında beslenmiştir. 149 Bu himaye sistemi, yöneticilere sunulan
kasidelerde şairin himaye edilme arzusunun net bir şekilde ifade edilmesi ile paralel
bir olgudur. Şair, yaşadığı maddî-manevî sıkıntıları aşmak için kasideyi
yazdığını/sunduğunu (bazen araya aracı koyarak ulaştırdığını) kasidede belirterek bu
patrimonyal sistemin nasıl işlediğinin ipucunu verir. Bu şiirlerde hem açık bir himaye
isteğini hem de şairin sanatında beğeni ölçütü olarak ‘patron’un beğenisini esas
aldığını görmek mümkündür.150
Gazelde ise kasidede himayeye mukayyed görünen şairin daha özgür, güncel
şartlardan, maddi ihtiyaç ve sıkıntılardan daha bağımsız bir üslup kullandığı görülür.
Divan şairi gazel yazarken (istisna kâbilinden sınırlı örneklerden sarf-ı nazar edilirse)
sadece şiirsel gayelerle sanat yapma kaygısı güder. Kasidede (kaygı açısından) görülen
politik sâiklerin gazelde görülmediği; gazellerin saf poetik kaygılarla, şiirsel zekâ ve
ilhama dayanılarak yazıldığı müşahede olunur. Bu anlamda kasidenin gazele nazaran

148

Nihan Kaya, age., s.285.
Halûk İpekten, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1996,
s.15, 253-54. Şiirin yöneticiler tarafından himayesi aynı zamanda bir “saray istiâresi”nden
bahsedilmesini mümkün kılmıştır. Tanpınar tarafından etraflı bir iddia olarak ortaya atılan bu görüşe
göre saray ve padişah, şairin şiirsel âleminin güneşi gibi merkezdedir. bkz. Ahmet Hamdi Tanpınar, On
Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, haz. A. Uçman, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s.27-28.
150
Halil İnalcık, Şair ve Patron (Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme), Doğu
Batı Yayınları, İstanbul 2003, s.15.
149
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daha ıztırarî, gazelin ise kasideye göre daha ıztırâbî bir nazım şekli olduğunu ileri
sürmek mümkündür.
Bu noktada hüznün ve mutluluğun gazel ve kasidedeki seyrinin de farklılık
gösterdiğini ifade etmek gerekir. Nitekim kasidenin fahriye ve dua bölümlerinde
hayatından, yaşam koşullarından şikâyet eden, daima hasta ve dermana muhtaç
olduğunu belirten şair, hâmîsinden bir lûtuf, himaye, destek talep eder. Şairin
mutluluğu ancak bu himayeye bağlıdır. O himayenin mümkün olup olması durumuna
göre ya sevinçten aklını yitirir ya da kederden kendisini kaybeder. Bu bölümlerde
şairin büründüğü hava, gazelde gördüğümüz kompozisyonlara göre daha biçimsel bir
gereklilik neticesi gibi durur.151 Kasidede seslenilen sevgili/padişah/sultandan somut
bir himaye beklenirken gazelde seslenilen sevgiliden sadece aşka matûf bir himaye ve
alaka beklenir. Gazelde hüznün odağı sevgili olup mutluluk da sevgiliye bağlı bir
kavram görünümündedir.

2.6. Yapılan Çalışmalar
Zikrettiğimiz şiirsel unsurların çözümlenmesi, dinî ve kültürel atıflarının
yorumlanması olan şerh ve tahlil metotlarında, çalışmamıza konu olan hüzün ve
sevince dair çeşitli yaklaşımlar olduğu görülür. Bu noktada araştırmacıların ve
eleştirmenlerin divan şiiri hakkındaki genel kanaatleri de bu yaklaşımlarına tesir
etmiştir.
Ahmet Hamdi Tanpınar divan şiirinin beşerî olmayıp gayr-ı tabii oluşunu
savunanlara itiraz ederken eski şiirimizde modern telakkilere uyan bir psikoloji
anlayışının olmadığını, divan şairlerinin aşkın güzelliği arayan/anlatan bir anlayışta
olduğunu söyler: “Eski Şiirimizde garbın anladığı mânâda psikolojik vaziyetlerden,

Şairlerin gazeldeki keder ve mutluluklarının da yapay bir nedene (geleneğe) bağlı olduğu
savunulabilir. Ancak bu yorumu yaparken gazelin ana malzemesinin sevgili/aşk olduğu unutulmayıp
aşkın doğası gereği hüznü ve sevinci barındırdığını unutmamalıdır. Şairler aşkı/sevgiliyi
kişiselleştirebildikleri ölçüde özgün ruhsal durumlar ifade edebilmişlerdir.
151
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derunî mücadelelerden, insanı talihin korkunç iradesiyle karşılaştıran terkiplerden152
doğmuş beşer yoktur.”153
Şerh ve yorum hususunda divan şiirinin en önemli isimlerinden Ali Nihad
Tarlan’ın psikolojik çözümleme ve şiirdeki soyut mefhumlar üzerine yazdıkları,
kendisinin bu iki unsuru şiirin vazgeçilmez bir durumu olarak gördüğünü açıkça
göstermektedir.

154

Fakat Tarlan, Fuzûlî Divanı Şerhi’nde

155

şairin psikolojik

yönelimlerine (ıztırap ve kederine dair) çeşitli değinmeleri olsa da Şeyhî Divanı’nı
Tetkik’teki 156 çözümlemelerinde şairin ve âşığın psikolojisine dair derinlikli bir
incelemeye girmemiştir.
Ali Nihad Tarlan’ın danışmanlığında Yusuf Atılgan’ın lisans mezuniyet tezi
olarak sunduğu çalışmada

157

şairin psikolojisi hakkında müstakil başlık

bulunmaktadır. Atılgan çalışmasının önsözünde hocasının psikoloji ve soyut
mefhumlara

dair

yaklaşımını

büyük

ölçüde

tekrarlamış

ve

benimsemiş

görünmektedir.158
Divan şiirinde hüzün yahut sevinç üzerine hazırlanmış müstakil bir kitaba159
tesadüf etmedik. Şairlerin psikolojik tahlillerini merkeze alan iki tez tespit ettik.160
Tanpınar’ın burada trajediyi kastettiğini düşünüyoruz. Şiiri ilhama dayalı ilâhî bir kavram olarak
açıklayan temel yaklaşım düşünülünce şu yorum anlam kazanıyor: “İlâhî olanda trajedi yoktur. Çünkü
kemâlde trajedi yoktur; trajedi kâmilin (kemâle erenin) değil, mütekemmilin (kemâl isteyenin) hâlidir.”
Dücane Cündioğlu, Göz İzi, Kapı Yayınları, İstanbul 2016, s.23
153
Ahmet Hamdi Tanpınar, “Eski Şiir”, Edebiyat Üzerine Makaleler, haz. Z. Kerman, Dergâh
Yayınları, İstanbul 1977, s.178
154
Ali Nihad Tarlan, “Divan Edebiyatında Sanat Telâkkisi”, Edebiyat Meseleleri, Ötüken Neşriyat,
İstanbul 1981, s.47.
155
Ali Nihad Tarlan, Fuzûlî Divanı Şerhi, Akçağ Yayınları, Ankara 2009.
156
Ali Nihad Tarlan, Şeyhî Divanını Tetkik, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.
157
Yusuf Atılgan, Tokadlı Kanî (Sanat, Şahsiyet ve Psikolojisi), İstanbul Üniversitesi (1943-44
Mezuniyet Tezi), Siz Rahat Yaşayasınız Diye eserinin içinde. bkz. Yusuf Atılgan, Siz Rahat Yaşayasınız
Diye, haz. F. Duman, Can Yayınları, İstanbul 2018, s.167-218.
158
“[…] san’at eseri bir heyecan mahsulü olduğu için daha ziyade san’atkârın psikolojik ve ferdî
cephesile alakadardır. San’atkâr içinde bulunduğu maddî şartlardan fazla eserine kendi rûhî bünyesini
aksettirir.” Yusuf Atılgan, age., s.169. Atılgan eserinin sonuç kısmında, incelemeye tabi tuttuğu şairin
“bazı büyük neş’e ve coşkunluk anlarından sonra […] bir melankoli ve bedbinliğe duçar olduğunu” ve
bu durumun “zekâ sahipleri için tabii bir hal” olduğunu dikkatlere sunar. Bu durum modern psikolojide
manik-depresif olarak tanım bulan ruh hâline atıftır. Yusuf Atılgan, age., s.217.
159
Mustafa Hatipler’in Bâkî’nin üç gazelini incelediği çalışmasını ismi dolayısıyla zikretmek gerekir.
Mustafa Hatipler, Aşk, Hüzün ve Bâkî, Lamure Yayınları, İstanbul 2009.
160
Sema Çakmak Alpun, Cem Sultan’ın Türkçe Divanı’nın Psikolojik Tahlili, Fırat Üniversitesi 2000,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; Bayram Çelik, Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsi ile
Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha Mesnevîsinde İnsan Psikolojisi, Çukurova Üniversitesi 1998,
152
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Hüzne yahut sevince dâhil olabilecek bazı hususlar üzerine tez ve makaleler de
mevcuttur.161
Divan şiiri araştırmaları kapsamında hazırlanan tahlil çalışmalarına adlandırma
hususunda öncül olan 162 Mehmet Çavuşoğlu’nun Necati Bey Divanı’nın Tahlili163
eserinin bu çalışmalardaki inceleme ve tasnif düzenine diğer tahlil öncülleri 164 ile
birlikte yön verdiği görülmektedir. Çalışmasını Necâtî’nin (Dış âleme bakışı,
psikolojisi, estetiği, kültürü ve kültürünün kaynakları, dili, tesîri) divanında, “Dış
Âleme Bakış” ana başlığına yoğunlaşarak oluşturduğunu belirten 165 Çavuşoğlu’nun
eserinde (şarap ile ilgili kısımlarda incelenen mest ve sarhoşlukla ilgili beyitlerin
sevinç için müstakil bir başlık teşkil etmemesinden dolayı) mutluluk ve sevinç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (Yeni Türk edebiyatında hüznü merkeze alan etraflı bir çalışmayı
zikretmek istiyoruz: Ferhat Korkmaz, Başlangıcından Cumhuriyet’e Yeni Türk Şiirinde Melankoli,
Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2015. Ayrıca bu alanda yazılan bir tez için bkz. Ahmet Karakuş,
Modern Türk Şiirinde Hüzün ve Melâl, Sakarya Üniversitesi 2009, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi.)
161
Makaleler için bkz. Ramazan Arı, “Klasik Türk Şiiri Gazel Geleneğinde Duygularla İlişkisi
İtibariyle Aşk (Fuzûlî Örneği)”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2018, S.20, s.71-100;
Ali Yıldırım, “Hayretî Divanında Geçen ‘Gam’ Kelimelerinin Tasarımları”, Doğu Esintileri Dergisi,
Elazığ 2015, S.3, s.229-247; M. Kuzubaş, H. Bayram, “Bir Gam ve Neşe Şairi: Nef’î”, Dede Korkut
Dergisi, Samsun 2015, S.8, s.51-68. N. Adıgüzel, M. Küçükay, “Avni Divanı’nda Dert Kavramı:
Fatih’in Derdi Ne?”, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Kırklareli 2019, S.5, s.261-276.
Tezler: Essum Aslan, Klasik Türk Şiirinde Âh, Çukurova Üniversitesi 2017, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi; Handan Akyurt, Nef’î Divanında “Gam ve Neşe” Kavramları, Ordu Üniversitesi 2015,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; İsmail Erbek, Nef’i ve Naili Divanlarında Şikâyet Unsurları,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2000, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hüznün ve mutluluğun,
şiirdeki soyut kavramları inceleyen tezlerde de kendine yer bulduğu söylenebilir, bkz. Semra Bozkurt,
Necâti Bey Dîvânı’ndaki Soyut Kavramlar, İstanbul Üniversitesi 2019, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Cem Sultan hakkında hazırlanan bir tezde, şairin yaşadığı gurbet, yalnızlık ve özlem duygularına
dair incelemeler vardır. bkz. Sedat Engin, Cem Sultan’ın Türkçe Divanı’nın Tahlili, Çukurova
Üniversitesi 2006, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İçerdiği psikolojik tahliller dolayısıyla şu iki
tezi zikretmeliyiz: Ülkü Çetinkaya, Aşk Mesnevîlerinde Kadın (Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin
Mesnevîleri), Ankara Üniversitesi 2008, Yayınlanmamış Doktora Tezi; İdris Yalçın, Nef’î’nin
Şiirlerinin Psikanalitik Açıdan İncelenmesi, Batman Üniversitesi 2020, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Mustafa Uğur Karadeniz, İslam Sanatları Estetiği Açısından Klasik Türk Şiiri, Kocaeli
Üniversitesi 2018, Yayınlanmamış Doktora Tezi (Tezin birinci bölümü yayınlanmıştır: Mustafa Uğur
Karadeniz, İslam Sanatlarında Estetik (Güzeli Anlamak), Ketebe Yayınevi, İstanbul 2020). Şair Aşkî
üzerine hazırlanan bir tezde ise şairin hayatının, divanındaki beyitlerle subjektif bir yorumlamayla
açıklanmaya çalışıldığı dikkatimizi çekmiştir. bkz. İskender Pala, Aşkî (Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve
Dîvânı), İstanbul Üniversitesi 1983, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
162
M. Ali Yekta Saraç, “Divan Tahlilleri Üzerine”, İlmî Araştırmalar, İstanbul 1999, S.8, s.211.
163
Mehmed Çavuşoğlu, Necati Bey Divanı’nın Tahlili, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001 (İlk baskı:
MEB Devlet Kitapları, İstanbul 1971).
164
İlk baskılarını esas alarak ve kronolojik olarak: Harun Tolasa, Ahmed Paşa’nın Şiir Dünyası, Sevinç
Matbaası, Ankara 1973; Mustafa Nejat Sefercioğlu, Nev’i Divanı’nın Tahlili, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara 1990; Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Divânı’nın Tahlili, MEB Devlet Kitapları, İstanbul
1996.
165
Mehmed Çavuşoğlu, age., s.13.
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kavramlarına ayrılan bir başlığa tesadüf edilmez. Vuslat ile ilgili bölümlerde ise âşığın
vuslatı istemeyen, daimi bir arayışta ve intizarda olmayı tercih ettiği izah edilir. 166
Gam ve kedere ise âşığa ayrılan “Maddî ve Mânevî Hâller” 167 başlığı altında yer
verilir. “Âşığın Mânevî Hâlleri” olarak değerlendirilen kavramların hemen hepsinde
hüzün ve acı olmakla birlikte, âşığın “mânevî hâli” denilen ruh durumu içerisine
sadece bu kavramlar alınmıştır. Bu tasnife göre gam müstakil bir yapı arz etmez,
kavramsal olarak dağınık bir incelemeye tabi tutulur. Açılan başlıklarla sınırlı kalan
değerlendirmenin hüzün ve mutluluk kavramlarının (her ne kadar psikolojik tahlil
yapılmadığı belirtilse dahi) bütünlüğünü zedeleme tehlikesi vardır. Örnek olması
bakımından şu durumu aktarabiliriz: Tahlil çalışmalarında âşığın düşkün, garip yahut
deli oluşunun incelendiği bölümler (bu yaklaşım ile) kimi zaman sosyal hayat unsurları
içerisinde kimi zaman dinî kavramlar içerisinde incelenmiştir. Bu durum, âşığın bu
durumunun, ruh hâlinin bir neticesi olduğu gerçeğinin (yahut ihtimalinin) gözardı
edilmesine (sorgulanmamasına) neden olmuştur.

2.7. Gamın Nedenleri
Divan şiirinde hüznün indirgenebilecek en temel unsuru sevgili (dolayısıyla
aşk) ve felektir (zamane, devir). Bu temel unsurların alt başlıkları çeşitlilik arz eder.
Sevgilinin yokluğu: Şiirin temel öğesi diyebileceğimiz sevgili, muhayyel bir
sevgilidir. Her unsuru ile müşahhas fakat varlık olarak mücerret bir sevgilidir.
Şairin/Âşığın tutkun olduğu sevgilinin hayalî oluşu vuslatın da imkânsız olmasını
beraberinde getirir. Bu çaresiz “uzaklık” içerisinde âşık sevgilinin yokluğundan doğan
hüznü şiddetli bir şekilde yaşar. Bu noktada şairin sevgiliye ait güzellik unsurarından
sıkça istifade ettiği görülür. Muhayyel sevgiliye ait her unsur âşığı yaralar, acı
çekmesine, kederinin derinleşmesine neden olur. Vuslatı imkânsız kılan uzaklık
mefhumu, âşığın hayalinde canlanan güzellik öğelerini daha ulaşılamaz kılar:
Sevgilinin saçı, gözü, kaşı, kirpiği… Şair bu güzellik unsurlarını çeşitli benzetme
yönleri ile hüznüne katar: Saçın uzun ve siyah oluşunu gece vakti yaşadığı çaresizlikle
Bu genellemeye bir istisna olmak üzere, âşığın mutluluğunu da inceleyen tez için bkz. Abdullah
Eren, Şeyhülislam Yahya Divanı’nın Tahlili, Atatürk Üniversitesi 2004, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
167
Mehmed Çavuşoğlu, age., s.230. Bu bölümdeki alt başlıklar şu şekildedir: a.Hasta, Hastalık (Sayru,
Bîmâr, Derdlü, Derd-mend); b.Mihnet; C.Gam, Keder, Gussa, Derd, Belâ; ç.Hasret, Firkat, Hecr,
Hicrân, Firak; d.Yara, Dâğ; e.Vuslat (Vasl, Visâl); f.Mahabbet; g.Dîvâne, Deli, Mecnûn, Şeydâ, Şûrîdehâl; h.Âh; i.Nâle, Figân; j.Aşk.
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anar; gözü/gamzeyi âşığın gönlünü yaralayan bakışlar ile zikreder; bu bakışları
süsleyen kirpikleri ok olarak tasavvur eder ve bu oklar ile vücudunun yaralanmasını
anlatır. Sevgilinin karakteri ise âşığın/şairin sitem ile karışık hüznünü ifade ettiği
beyitlerde karşımıza çıkar. Vuslatın imkasız oluşunu sevgilinin zor tabiatlı oluşu
derinleştirir. Âşık olunan sevgili daima cevr ü cefa etmeyi mutad hâle getirmiştir. Bu
durum şiirde gördüğümüz kedere acı hissinin de eklenmesine neden olur. Her ne kadar
âşık bu durumdan hoşnut olsa ve kederinden zevk alsa dahi bu durum âşığın duyduğu
derin hüznü perdeleyemez. Sevgilinin istiğna sahibi oluşu ile âşık ve sevgili arasındaki
mesafe kapanmaz uçurumlar hâline gelir ve sevgili artık âşıktan, “bu bana lâzım
değildir” dercesine yüz çevirir. Bu açmazdan çıkamayan âşığın teessürü tarif edilemez
boyuta ulaşır. Sevgili ve âşığın dışında tasavvur edilen bir üçüncü kişi/kişiler de âşığın
çaresizliğini perçinler: Rakîb. Aşk kavramının kendisinden doğan hüzünde muhatap
aşkın kendisidir. Âşık marazî bir aşk hastalığına tutulduğunu düşünür ve derdine
derman arar (yahut derman arıyormuş gibi görünür). Bu dermanın ancak sevgilide
olduğu hakikati ile yüzleşince de hem sebebi hem çaresi aynı kaynaktan olan bir
sıkıntıya düçar olduğunu, dolayısıyla bu kısır döngüden kurtulmanın mümkün
olmayacağını fehmeder. Âşığın düştüğü bu hâli, aşka ait diğer unsurlar (firak, zillet,
cünun… gibi) daha da zorlaştırır.
Dikkat çeken bazı yorumlarda divan şiirinde melankolinin olmadığı, Batının
hüznü yorumlayışı ile Doğunun yorumlayışının bu açıdan farklılaştığı ileri
sürülmüştür.168 Melankoli tanımları teferruatta ayrışsa bile bu kavram, temelde kişinin
yaşadığı kayıp duygusu ile izah edilir. Bu kayıp duygusu divan şiirinde görülmediği
için divan şairlerinin zikrettiği gam ve keder, melankoli ile tam olarak benzeşmez.169
Kayıp duygusu olmasa bile şairin/âşığın mana arayışının adeta kaybettiği, yitirdiği bir
şeyi arıyormuş gibi hüzün ve keder duyması bu hissi melankoliye yaklaştırır. Tek
Turgut Cansever Doğu hüznünün bir cennet özlemi ve ilahi olan’a kavuşma hasreti içerdiği için Batı
algısında olduğunu söylediği umutsuzluk dolu hüzün ve kederle ilgisinin olmadığını söyler. Turgut
Cansever, “İslam Mimarîsi Üzerine Düşünceler”, Divan: Disiplinlerarası Çalışma Dergisi, İstanbul
1996, S.1, s.135. Aynı yoruma atıf yapan diğer bir incelemeye göre Doğuda algılanan hüzün, ahirete
yönelik umudu kaybetmediği için “asla bir melankoliye dönüşme[z].” Mustafa Uğur Karadeniz, agt.,
s.116.
169
Gölpınarlı divan şiirindeki melankoliyi eleştirirken bu kelimeyi güncel yaklaşımdaki karşılığı olarak
değil, şiirdeki derin ruhsal kederi anlatmak için kullanmış olmalıdır: “Divan edebiyatının ahenkli,
uyuşturucu, adamı melankolik ve mistik bir hâle getiren […] telakkileri […].” Abdülbaki Gölpınarlı,
age.(1945), s.46.
168
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farkla ki âşık, kaybolmadığını, yitirmediğini bildiği bir sevgiliyi kazanmanın
arayışındadır.
Şairlerin şiirde zikrettikleri diğer bir keder ve efkâr kaynağı ise
felek/zamanedir. Felek konusundaki şikâyetleri sevgili ve toplum nedenli olarak
ayırabiliriz. Âşık, sevgilisi ile buluşmasının imkânsızlığını feleğe bağlar, bundan
şikâyet eder. Diğer bağlamda ise şair, toplumsal hadiselere karşı (ekonomik kriz,
insanların ve toplumun yozlaşması, kadirbilmezlik… gibi) bakış açısını felekten
şikâyet söylemi kurarak gerçekleştirir. Bu söylem ile şairin güncel meselelere dair
yaklaşımını çıkarsamak mümkündür. Freud’un tabiri ile bir “sevgi nesnesinin yitimi”
olan melankolide kişi tüm varlığını bu yitim ile tüketir, benlik duygusunda tamiri zor
düşüşler yaşar, kaybı kabullenmek istemez, sadece kaybettiği sevgi nesnesine değil,
birçok şeye olan ümidini, inancını yitirir. 170 Bu açıdan bakıldığında divan şiirinde
belirgin bir kayıp hissinin, bir sevgi nesnesi yitiminin olmadığı aşikârdır. Zira şairin
muhayyilesindeki beşerî sevgili müşahhas olmasa/olamasa bile varlığını âşığın her an
hissettiği bir kişidir. Bizi kayıp duygusunun olmadığına yönelten unsur, ilahi aşkı da
beşeri aşk ile mecz eden şairlerin üslubudur. Bu üslupta beşerî olan ile ilahi olan ayırt
edilmesi zor bir şekilde171 iç içedir ve sevgili ebedî bir ömre sahiptir. Âşık sevgiliyi
yitirmez, çünkü sahip olunan bir nesne yitirilebilir. Şair/âşık, sahip olmadığı, ancak
sınırlı bir temaşa ile dünyada emarelerini gördüğü, gücü ve güzelliği karşısında
hayrette kaldığı ilahi kudrete âşıktır. Hâl böyle iken bir yitim duygusundan değil, bir
kavuşma özlemi ve hasretinden söz edilebilir. Divan şiirindeki âşık simge kaybı
yaşamaz, sevgili bir simge olarak şiirsel üslubun merkezindedir. Netice itibariyle
divan şiirindeki gam ve keder özünde her ne kadar melankoliden ayrılsa da içerdiği
derin ruh çöküntüsü melankolik kişideki ruh hâli ile benzeşir.172

Sigmund Freud yas ve melankoliyi birlikte değerlendirdiği yazısında yas tutan kişinin bu yitimi
aşabildiğini, ruhsal çöküntüsünü başka bir adrese, kendi egosunun dışındaki bir şeye yöneltebildiğini
söyler. Yas duygusunun da divan şiirindeki gam ve kederle örtüşmediği muhakkaktır: Sevgilinin
öldüğüne asla şahit olmayız. Sigmund Freud, “agm.”(1993), s.98.
171
Bir yoruma göre erken modern Osmanlı toplumunda yaşayanlar bu belirsiz durumu, “dinsel olan ile
olmayan arasında çok belirgin bir fark görmemeleri” ile açıklar. Bu yüzden bugün divan şiiri hakkında
yapılan yorumlar hep iki yönlü (beşerî-ilâhî) şeklinde olma zarureti taşır. Bkz. W. G. Andrews, M.
Kalpaklı, Sevgililer Çağı, çev. N. Z., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2018, s.331.
172
Julia Kristeva, age., s.32.
170
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2.8. Şâdînin Nedenleri
Divan şiirinde dikkatimizi çeken sevinç odaklarını hayal, vuslat ve kaside
mutluluğu olarak zikredebiliriz. Vuslat, aslında mümkün olmayan, firkatin kaçınılmaz
olduğu bu “geleneksel aşk” kalıbında arzu edilen bir şeydir. Şair/âşık, vuslatı ister,
fakat bunun mümkün olmadığını bilir. Buna rağmen bu vuslatın hayali bile onu teselli
etmeye yeter. Bu teselli içerisinde hüznünün daha fazla artmasını, bu yolda çektiği
çilenin bir samimiyet göstergesi olması açısından devamlı bir artış hâlinde olmasını
temenni eder. Bu durumda vuslatı doğrudan bir mutluluk öğesi olarak saymaktansa
vuslatın hayali, vehmi bir mutluluk unsuru olarak zikredilebilir. Şairlerin vurguladığı
diğer bir mutuluk tasarımı ise kaside mutluluğu diyebileceğimiz, kasidelerde sıklıkla
zikredilen bir mutluluk hâlidir. Şair, hitap ettiği idareci (padişah, sultan, şehzade,
paşa… vb.) etrafında şekillenen bir saadet olgusundan payına düşeni alır/almak ister
ve bu durumun gerçekleşme ihtimalinden haz duyar, mutlu olur.

2.9. “Gam u Şâdî”nin Anlatım Yolları: Gamın Anlatılamazlığı
Divan şairlerinin şiirsel dil kurmada faydalandıkları en önemli unsurlar mecaz
ve teşbihtir.
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Anlatılan konudan ziyade aktarım tarzının, üslubun ehemmiyet

kazandığı divan şiirinde mecaz ve teşbih, şairlerin anlamı zenginleştirdikleri birer
kurtarıcı rolü taşır. Soyut bir âlemi anlatan şairin, kelimeleri de buna uygun
kullanması, manalarını ikili (çoğunlukla daha fazla) çağrışıma açık kullanması “dilin
doğal alanının ötesinde başka bir anlamsal alanı”174 tasvir etmeye çalışmasının doğal
bir sonucudur.175 Bu yolla kelimeler daha zengin bir çağrışım alanına kavuşur ve şair
çok katmanlı bir üslup kurmuş olur. Divan şiirinde milletlerarası bir olgu olarak
sistemleşen bu mecaz ve teşbihler düzeni mazmun kullanımını da mümkün kılmıştır.

Mecaz ve teşbih, şiir gibi diğer birçok sanat şubesinin dayandığı esaslardan olan Kur’an-ı Kerim
üslubunda (ve Arapçada) yoğun şekilde görülen bir hususiyettir.
174
Nasrullah Pürcevâdî, age., s.225.
175
Divan şairi (Osmanlı Devleti sınırları dâhilindeki divan şairlerini kastediyoruz) her ne kadar Osmanlı
Türkçesi ile şiir yazıyor olsa da kurgulanan şiir dilindeki kelimelerin ağırlıklı olarak Arapça ve özellikle
Farsça oluşu, onu kısmen de olsa yabancı (sonradan dâhil olunan) bir dil ortamında sanat üretmeye
yöneltir. Bu bağlamda Derrida’nın klişe ifadeler hakkındaki yorumunu hatırlıyoruz. Büyük dil
felsefecisine göre birey anadili dışındaki bir dilde sanatsal üretim yapmak istediğinde bu isteğini ancak
klişelerle ve hazır dil kalıpları ile gerçekleştirebilir. Bu yorum, mecaz ve teşbihe ek olarak mazmun
kullanımının, hazır ifade kalıplarının kolaylıkla ve yoğunlukla kullanılmasını açıklar gibidir. Barbara
Cassin, Nostalji, çev. S. Kıvrak, Kolektif Kitap, İstanbul 2020, s.76.
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Sıklıkla tenkit edilen, şairin hazır176 bulduğu mazmun sistemi, aslında şairin mecaz
kisvesinde gizlediği anlamların daha sıkı bir perdelenmeyle örtülmesine imkân
tanır. 177 Bu durumun şiirde ortaya çıkan müphem anlamların da nedeni olduğu
açıktır.178 Anlaşılmaz görünen kelime gruplarını, anlam öbeklerini çözmekteki engel
mecaz ve mazmun giriftliğidir.
Mecaz ve teşbih sanatlarının kullanımı, hüznün ve acının dildeki temsilinde
karşılaşılan zorluklarını aşmada şairlere imkân tanıdığı muhakkaktır. Bu kavramların
günümüzdeki gelişmiş üslup ve biçim imkânlarına rağmen sanatsal aktarımında
engeller vardır. Şiirdeki âşık figürü ile tam bir özdeşleşme hâli yaşadığını
varsaydığımız şair, âşığın yaşadığı ıztıraba empati yoluyla da olsa yakınlaşır. Bu
durumda âşığın yaşadığı çile, şairi sanatsal aktarımın zorluklarıyla yüzleşmek zorunda
bırakır. İnsanın dış dünyaya, insanlara ve hatta nesnelere karşı yabancılaşma hissi
duymasına neden olan acı ve keder kavramları, dilsel bir yabancılaşmayı ve
anlatılamazlığı 179 beraberinde getirir: “İnsan bilimleri bilgileri, edebi tanıklıklar ve
özellikle hastaların ya da yaralıların tanıklıklarıyla kısmen tanımlanabilecek acıyı
hissetmek her şeyden önce her türlü ölçüden, her türlü belirleme ve
betimlemegirişiminden kaçan, derecesini ve özelliklerini bir başkasına anlatmanın
mümkün olmadığı kişisel ve mahrem bir olgudur.”180

Beşir Ayvzaoğlu, age.(1996), s.100-101. Holbrook bu “hazır alınan mazmun sistemini” Hüsn ü
Aşk’ta geçen “vahy-i dil” terkibi ile zikreder. Galib Dedeye miras kalan imge mazmun, metafor, estetik
anlayışı bu terkip ile izah eder. bkz. Victoria Rowe Holbrook, age., s.123.
177
Sufi gizemcilik ve sır anlayışına da uygun olan bu örtüleme imkânı şairin zengin bir çağrışım
topluluğunu ifade etmesini mümkün kılar. Mecaz, teşbih, istiare gibi sanatlarla şair farklı şekilde
yorumlanmaya müsait sembol, imge, simgeleri işaret etme yetkinliği kazanır. bkz. Annemarie
Schimmel, age.(2018), s.34, 382.
178
Schimmel bu çok anlamlılığı önemli bulur: “Bu muğlaklık, istenilen bir şeydir; aslında bu sanatın
en çekici yönlerinden biridir.” Annemarie Schimmel, İki Renkli Sırma, çev. C. Özelgün, Alfa Yayınları,
İstanbul 2020, s.24.
179
Günümüz klinik çalışmalarında hastaneye başvuran kişiye şikâyetinin, ağrısının ne olduğu sorulur,
hastanın anlatımları, teşhis konusunda hekime önemli bir başlangıç sunar. Zamanın daha değerli olduğu
acil vakalarda ise hastalara form verilir ve sıkıntısına uygun olan durumların işaretlenmesi istenir. Bu,
dilsel engelleri, anlatım zorluklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir çözümdür. Joanna Bourke bu
durumu “ağrı dilinin yoksulluğu” olarak tanımlar. Joanna Bourke, Ağrının Hikâyesi, çev.E. Kılıç, Koç
Üniversitesi Yayıları, İstanbul 2019, s.36. Zikrettiğimiz hazır forma örnek için bkz.
https://www.acilcalisanlari.com/acil-servis-takip-ve-gozlem-formu.html
180
David Le Breton, Acının Antropolojisi, çev. İ. Yerguz, Sel Yayıncılık, İstanbul 2005, s.34. Bu
yabancılaşma, kişinin acı içinde izole bir ruh hâli yaşamasına neden olur ve acıyı, kederi “insanın kendi
sınırları içinde bir düşünme biçimi” hâline getirir. David Le Breton, age., s.207.
176
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Divan şiirinde her ne kadar sınırları ve odakları belli bir keder ve acı anlayışı
görülse de şairlerin bu hisleri aktarmalarında çokanlamlı kelimelere duydukları ihtiyaç
mecaz, teşbih, istiare sanatları ile ve mazmun ile aşılmıştır. Ağrı ve acı kavramlarının
kişisel birer durum olmasına rağmen şiir geleneğinde ortaya çıkan hazır kalıp ve
yaklaşımlarla anlatılmasını, bu kavramlara verilen tepkilerin sonradan öğrenilen
tabiatı gereği mümkün ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz: “Acı hiç kuşkusuz mahrem
bir olgudur ama aynı zamanda da sosyal, kültürel bir olgudur ve ilişkilere bağlıdır,
bir eğitimin meyvesidir.” 181 Bu yaklaşım, aynı zamanda gelenek ile tevarüs eden,
hüzün ve sevincin yorumlanışında şairlerin buluştuğu geniş ortak düzlemi izah
etmektedir. Acı ve ağrıya verilen tepkilerin toplumsal normlara, dinî kaidelere ve
kültürel olgulara bağlı olması, divan şiirinde de ortak bir “keder” ve ortak bir “sevinç”
(yahut saadet) mefhumunu mümkün ve tartışılabilir kılmıştır.182
Şairlere dil kullanımında zengin özgürlük tanıyan bu anlam ikiliği ve mecaz
kullanımının

hüzün

ve

mutlulukla

ilgili

kavramları

müphemleştirdiğini

düşünüyoruz.183 Sözlük anlamları bazen teferruatta bazen de esasta farklılık gösteren
hüzün ve mutluluk kelimeleri bu çoğulcu kullanım neticesi birbirinin yerine kullanılır
hâle gelmiştir. Bu bağlamda kavramlar arası oluşan müphemlik neticesi dert kelimesi
hem hastalık ifade edilirken hem de psikolojik sıkıntılar anlatılırken kullanılır
olmuştur.184 Zevk, sürur, şevk, saadet, şadi… vd. kelimeler temelde farklı anlamlar

181

David Le Breton, age., s.9.
Bourke bu durumun, ağrının “öğrenilmiş bir yorum olarak” değerlendirilmesine imkân tanıdığını
belirtir. Joanna Bourke, age., s.27. Henüz tarih biliminde yerleşik bir araştırma sahası olmasa da his ve
duyguların tarihi bize bu hislere verilen tepkilerin ve dışavurumların kültürlerle olan bağını gösterir:
“Her kültürün kendine özgü bir melankolik duygulanma tarihi var[dır].” Nilüfer Kuyaş, age., s.59.
183
“[…] müphemlik, karmâşık olguları, açık seçik ve kesin kavramlara indirgemekle
yapabileceğimizden daha iyi kavramayı mümkün kılar.” Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslâm
(Farklı Bir İslâm Tarihi Okuması), çev. T. Bora, İletişim Yayınları, İstanbul 2020, s.38. Bauer’e göre
dilsel müphemlik bir iletişim zorluğu ortaya çıkarması gerekirken Arapçada “bir yoğunlaşma ve
zenginli[k]” ifade eder. Thomas Bauer, age., s.28.
184
Divan şiirinde kelimelerden azade bir hüzün ve acı aktarımı da vardır. Bu noktada şair, saf anlatım
ile kederi anlatır ve fakat zikrettiğimiz kelime çeşitlemelerini kullanmaz. Hüzün hissi bazen kırık bir
cam, boynu bükük bir lale, suskun geçirilen bir gece, çaresizlikle nasibini bekleyen bir derviş
anlatımında karşımıza çıkar. Çalışmamız bu nedenle sadece tanımlanmış kelimelerle mukayyed
olmayıp içeriğinde gam kelimeleri bulunmayan beyitlere de odaklanmaktadır. Asaf Halet Çelebi,
tanımlanmış kelime ile tarif edilen hislerin bazen bu hisleri sınırladığını düşünür. Tanımın etrafında
gezinen mana ise büyük şairin yorumuna göre daha anlamlı ve vurucu geliyor: “Şair hiçbir zaman
aşktan ve kederden bahsetmediği halde bu mefhumları müşahhas malzeme ile mücerred olan hayali
yaşatabilmektedir. Yani mücerred şiir bilâkis mücerred mefhumlu keliemelerden mümkün mertebe
soyunmuş olan toplu bir halde mücerred bir mânâ anlatan ve bize o ihtisası veren ruh ânının ifadesini
182
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taşısa da aynı meselenin bu kelimelerle de anlatımına şahit oluruz. Şair beşerî bir aşkı
anlattığını açıkça söylediği beytinde sevgiliden zevk duyar, aynı zevk ilahi bir feyzi
anlatırken de karşımıza aynı kelime ile çıkabilir. Kaside sunulan bir sultanın iltifatı ile
şair şevk duyarken ehl-i beyti yahut bir peygamberi anlatırken de aynı şairin aynı
kelime etrafında döndüğünü görürüz. Aynı durum mihnet için de geçerli olup dert ve
mihnet çoğu noktada birbirinden ayrılamayacak şekilde aynı anlamda kullanılmıştır.
Daha doğru bir ifadeyle, keskin sınırlarla ayrılamayacak bir mefhum hâline
gelmişlerdir. Divan şiirinde gam ve kederi bildiren (dünya için duyulan ve yerilen
kederi safdışı tutarsak) kelimelerin etrafında dolandığı ana kavram, tektipleşmiş hâli
ile acıdır. 185 Sevgilinin istiğnası yüzünden keder duyan âşık aynı acıyı Kerbela
faciasını anlatırken de hissettirir. Âşığın ciğerini yakan gam kelimesi, şairin cennete
girme yolunda çektiği çilelere de ad olur. Gam, keder, hüzün, mihnet ve dert kelimeleri
arasında gam kelimesinin incelediğimiz beyitlerde en çok kullanılan ifade oluşu ise
tek bir kapalı hece olup ulama ile açık heceye dönüştürme kolaylığından
kaynaklanıyor olabilir. Bu durum aruz kullanımında kolaylık sağlamış olmalıdır.
Şairlerin keder ve sevince dair anlatımlarında başvurdukları evrensel bazı
simgeler vardır.186 Bu simgeler dışında oluşan diğer simgelerde toplumsal birtakım
hakikatler, örf ve anane, folklor unsurları görülür. 11. ve 13. yüzyıl arasında
klasikleştiği düşünülen187 divan şiirinin sanatsal dilinde bu unsurları 19. yüzyılda dahi
görmek mümkündür. Aşağıda başlık olarak sıralamakla yetineceğimiz bu unsurlar,
aynı zamanda hüznün ve mutluluğun simgelenebilir olup olmadığına dair cevap
vermektedir.

taşıyan şiirdir.” Asaf Halet Çelebi, “Benim Gözümle Şiir Davası:4 (Mücerred Şiir)”, age.,259. Jean
Starobinski bu dolayımlarla şiirdeki keder kavramının “hem şık hem de rahatsız edici bir davetsiz
misafir” hâline geldiğini söyler. bkz: Jean Starobinski, age.(2007), s.25.
185
Ağrı ve acı kavramları fiziksel ve zihinsel süreçleri içerir. Bir organ ağrıdığında bu fiziksel bir ağrıdır
fakat acı hissini zihin hisseder. Bu yüzden acı ile ilgili kavramlar temelde farklı olgulara işaret ediyorsa
da çatı anlam aynıdır: zihinsel ve bedensel süreç birbirinden ayrılamaz. Bu durum, farklı kelimelere
yansıyan acı ve ağrı kelimeleri için de geçerlidir. Çatı anlam bu farklı kelimeleri kapsar. Joanna Bourke,
age., s.32.
186
Sonbaharın (hazan) hüznü simgelemesi, ilkbaharın (nevruz) sevince işaret etmesi; karanlığın ve gece
vaktinin hüznü çağrıştırması ile güneş ve sabahın mutluluğu aksettirmesi gibi.
187
Nasrullah Pürcevâdî, age., s.414.
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Peygamberlerin hayatına dair bilinen hakikatler onların hüzün ve mutlulukla
ilgili kompozisyonlara dâhil oluşlarını etkilemiştir (Hz. Eyyûb’un hastalıklara sabrı,
Hz. İbrahim’in ateşe atılması, Hz. Yusuf’un kuyuya düşmesi, Hz. Zekeriya’nın ağaç
içinde kesilmesi, Hz.Yunus’un balığın içinde kalması, Hz. Yakub’un evlat acısı
çekmesi, Hz. Muhammed’i hicrete zorlayan şartlar… gibi).188
Çiçek ve çiçek etrafında şekillenen bahçe kültürü ile kuşlar divan şiirinde pek
çok teşbihe konu olmuştur. Şairler söylemek istedikleri önemli sayıda meseleyi
çiçeklerin tipolojisi ve kültürdeki algısı üzerinden işlemişlerdir. Hüzün ve mutluluğun
da çiçeklerle ve kuşlarla (bilhassa bülbül ile) simgelenmeye çalışıldığı görülür.
Menekşe, yasemin, nergis, gül gibi her biri farklı çağrışımlara sahip çiçeklerin bu
simgelenmeye konu edildiği görülür.189
Divan şiirinde sevgilinin kudretli bir padişah gibi tasavvur edilip âşığın bir
gedâ, köle olarak düşünülmesi neticesi âşığın konumu son derece aşağıdadır.
Tevazuyu aşan bir düşkünlük gösteren âşığın bu konumu, tutkun ve çileci bir melâmî
dervişinin hayat karşısındaki duruşu ile büyük ölçüde örtüşür ve âşık, toplumsal
hayatta önemli rol sahibi olan bu derviş zümresi ile benzer niteliklerle anılır. Keder ve
sevince müstağni duruş sergileyen âşık bu tavrı ile melâmî-meşrep bir terk edişle
(bazen hüznü ve sevinci de reddederek) hakiki Sevgili’ye yönelmenin simgesi olur.
Keyif verici maddelerin (tütün, afyon, şarap, esrar… vb.) şiirdeki kullanımı
mest ve sarhoşluk temin etmek için olduğu düşünülebilir. Fakat hem bu maddelerin
kullanımına dair yaptığımız okumalar 190 hem Osmanlı toplumunu gözlemleyen
seyyahların anlatımları191 bu maddelere ancak kederli ve düşkün kişilerin yöneldiğini
göstermektedir. “Sıkıntısı” olan kişi, derdini unutmak yahut bastırmak için bu
Annemarie Schimmel, age.(2020), s.133. David Le Breton, dinî uygulamalarda olumlanan acı
duygusunun varoluşsal soru işaretlerini gidermede önemli fonsiyonunun olduğunu belirtir. David Le
Breton, age., s.73.
189
Annemarie Schimmel, age.(2020), s.258; Cihan Okuyucu, age., s.44.
190
Wolfgang Schivelbusch, Keyif Verici Maddelerin Tarihi (Cennet, Tat ve Mantık), çev. Z. A.
Yılmazer, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2000, s.198; Walter Benjamin, Esrar Üzerine, çev. S. K.
Angı, İmge Kitabevi, Ankara 2015, s.42, 49-50, 56, 90; Onur Gezer, Osmanlılarda Esrar ve
Esrarkeşler, İletişim Yayınları, İstanbul 2020, s.53, 86, 110-11; Charles Baudelaire, Şaraba ve Esrara
Dair, çev. A. Turan, Sel Yayıncılık, İstanbul 2016, s.31-32.
191
Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, ed.Stefanos Yerasimos, çev. T. Tunçdoğan, Kitap
Yayınevi, İstanbul 2008, C.1, s.93.
188
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maddelere (bilhassa şaraba) yönelmektedir. Bu durum, şiirdeki meyhanenin
fonksiyonunu da farklı bir şekilde anlamamıza vesile olur. Şair/âşık, kederine
meyhanede saki elinden, pir-i mugan civarından çare arar, meyhaneyi kurtarılmış bir
mekân olarak düşünür. Şiirde sıkça kullanılan bu maddelerin hüznün temsili
konusundaki ehemmiyetine ileride değineceğiz.
Kırgınlık (inkisar) genel bir hüznü imler. “Gönül kırgınlığı” tabiri ile kişinin
keder duyduğu veciz bir şekilde söylenmiş olur. Parçalanmışlığın bir ifadesi olan
kırgınlık, kalbin cam yahut porselene benzetilmesi ile kullanılan şiirsel bir imge hâline
gelmiştir.192 Kalbin gam taşı (seng-i gam) ve sitem taşı (seng-i sitem) ile kırılabilen
hassas bir şey olması, buna rağmen sevgilinin, ağyârın, hatta bazen ahbâbın kırmaktan
çekinmeyişi ile âşık dramatik bir konuma gelmiştir.193
Divan şairlerinin hüzün ve mutluluğu anlatma şekilleri incelendiğinde tezat
sanatından sıklıkla faydalandıkları, bu iki karşıt kavramı aynı beyitte (hatta bazen aynı
mısrada, aynı tamlamada) kullanmaktan çekinmedikleri ve bunun bilinçli bir tercih
olduğu görülür. İşret meclislerinde, pazarda, kalabalık ve telaşlı ortamlarda, sevgilinin
gülümsemekte ve ağyâr ile birlikte olduğu yerlerde âşığın kederinin zikredilmesinin,
bu kederi vurgulayıp derinleştirdiğini düşünüyoruz. Bir anlamda şair, âşığın kederinin,
böylesine hareketli ortamlarda dahi bastırılamayacak, unutulamayacak kadar güçlü
olduğunu aksettirmiştir.
Tekrar müphem kelimelerle ilgili yoruma dönecek olursak, şairlerin hüzün ve
mutluluk üzerine kullandığı çeşitlemelerin bu kavramları müphemleştirmekte
olduğunu kabul etmekle birlikte, bu kavramları idealize etmekte de rol oynadıklarını
düşünüyoruz. Divan şiirinin en belirgin özelliği olan “aşkın olanı anlatma” özelliği,
zikredilen meseleleri, sıfat ve şahısları kemâl hâlleriyle anlatma gayretidir. Divan
şairinin şiirine konu ettiği muhayyel sevgili biraz yahut çok değil, en güzel olandır.

“’Kırılma’ anlamına gelen şikest ifadesi, mistik tarikatların özellikle de Nakşibendîliğin etkisi
altında da gelişmiş olabilir”. Annemarie Schimmel, age.(2020), s.467, 438. Gönül kırgınlığı üzerine
yorumda bulunan dinî çevrelerin dayanağı “Ben, kalpleri benim uğruma kırılanların yanındayım” hadisi kudsisidir. Schimmel bu konudaki yorumlarını tasavvufi eksende ayrıntılandırır. bkz. Annemarie
Schimmel, age.(2018), s.261-62.
193
Mevlânâ ölümsüz eseri Mesnevî-i Şerîf’te kırıklığa ve kırgın olma hakkında sıklıkla övgüler söyler.
bkz. “1.1.5. İnkisar” başlığı.
192
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Şiirde geçen gül kokusu sadece güzel değil aynı zamanda mükemmeldir. Bu şiirsel
üslupta, hüzün ve sevince dair kelime boyutunda yapılan çeşitlemeler, bu iki kavramın
aşkınlaşıp idealize edilmesinde katkı sağlar. Çünkü şairin farklı farklı sıfatları aynı
özne/nesnede kullanmasındaki gaye, aynı kavramı te’kid etmek içindir. İşret
meclisinde kendisinden geçen, zevkten ne yaptığını unutacak noktaya gelen âşık ile
padişahın lûtfu ile şevk duyup ayağı yerden kesilen kişi aynı duyguda buluşturulup bu
ortak duygu pekiştirilmiştir. Sevgilisinin gamzesinden keder duyan âşık ile ayrılık
dolayısıyla melâl duyan âşık aynı “kederi” paylaşır ve şair aynı kelimeleri aynı “keder”
için kullanarak bu duyguyu tektipleştirerek güçlendirir.194
Hüznün divan şiirindeki kavramsal bütünlüğü karşısında divan şairinin iki
farklı yaklaşımı vardır. Hüzün temel olarak (İslam ve tasavvufta olduğu gibi) ikiye
ayrılır: Ulvî ve süflî diyebileceğimiz iki tip hüzün görülür. Ulvî diyebileceğimiz
hüzün, şairin kutsal ve aziz gördüğü, zaman zaman varlığından zevk duyduğu bir
hüzündür ki bu ancak sevgili/‘ilâhi olan’ ile arasındaki uzaklık dolayısıyla ortaya çıkar.
Âşık, aradaki sonsuz mesafe (bu mesafenin içinde imkânsızlıkların tamamı
hatırlanmalı) yüzünden keder duyar, ümitsizliğe düştüğü zamanlar olmakla birlikte
vuslat ümidinin zayıfladığı, ye’se kapıldığı anlar olur. Aşkın bir güzel olan sevgili
kaynaklı olan bu hüzün şair/âşık tarafından arzu edilen, reddedilmeyen, kaçınılmayan
bir duygu türü olarak karşımıza çıkar. Şairin süflî âlem olan dünyadaki mana ve varlık
bilgisi arayışında da benzer bir yaklaşımla hüznün olumlandığı görülür. Aşktan
bağımsız tasarlanan bu hüzünde şair sonsuz kisve altındaki yaratıcı kudrete olan
uzaklığından şikâyet eder, mana âleminden uzakta olmasından dolayı hüzünlenir.195
Süflî hüzün diyebileceğimiz duygu türünde ise şairi hüznü kötülerken buluruz.
Sufilerce hoş görülmeyen ümitsizlikle dolu, isyan hâlindeki bir hüzündür bu. Şair bu
süflî kederin, kalbindeki aynayı bulanıklaştıracağından, bu sebeple ilahi tecellinin

Uğur Tanyeli divan şiirindeki bu tektipleşmenin merkezine “mutlak” bilgi ve duyguları koyar. Bu
yaklaşıma göre Osmanlı insanı için şahıslardan bağımsız bir fenomen görünümünde olan hüzün ve
sevinç de “öznesi ve nesnesi olmayan soyut, tekil ve gayrişahsi bir ‘mutlak’tır.” Uğur Tanyeli,
“Mekânda Sıkılmak, Mekândan Sıkılmak: Türkiye’de Toplumsallığı Kuran Beş Deneyim Rejimi
(1823’ten Bugüne)”, Sıkıntı Var (Sıkıntı Kavramı Üzerine Denemeler), der. A. Kurel, İletişim Yayınları,
İstanbul 2020, s.51.
195
Varoluş felsefesinin temeli sıkıntı, tefekkür ve hüzündür desek yanlış sayılmaz. Genel tanım için
bkz. Aylin Kurel, “Sunuş”, Sıkıntı Var (Sıkıntı Kavramı Üzerine Denemeler), der. A. Kurel, İletişim
Yayınları, İstanbul 2020, s.14.
194
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yansımasının imkânsızlaşacağını düşünür. Dolayısıyla bu kederden uzak durmaya
çalışır, gönül evini/aynasını bir toz (gubar) olarak gördüğü bu hüzünden temiz tutmaya
çalışır. Ulvî ve süflî hüzne dâhil edemeyeceğimiz bir kaygı hissini şairin toplumsal
meseleler karşısındaki tavrında görmek mümkündür. İnsan ve hayat kalitesinin
düşmesi, ahlâkın bozulması, idarecilerin adaletsizliği/basiretsizliği, maddî buhranlar
gibi nedenlerin şairi bu noktada elem ve siteme sevk ettiği açıktır.
Mutluluğun şairlerce algılanması sevgiliyi merkeze koyan bir yaklaşımla
açıklanabilir: Şair ancak sevgiliye ait bir unsur ile mutlu olur. Bu unsurların hayal ve
vehm yoluyla hatırlanması bile şairin diğer bütün kederini unutmasına neden olur. Bu
aşkın güzele ait güzellik unsurları bile şairi ziyadesiyle mutlu ederken sevgilinin
bizatihi görülmesi şairde/âşıkta aklını yitirmesine neden olacak bir şevke neden olur.
Şairin kederinin ve acısının nedeni olan güzellik unsurlarının çoğu zaman mutluluk
nedeni de olması ilginçtir. Bu açıdan bakınca hüznün ve mutluluğun aynı kaynaktan
ve birbirinden ayrılmaz oldukları bir kez daha anlaşılıyor. Âşığın hüzünlenmesine
neden olan, sevgilinin hatırlanması ve hayali, âşığı çoğu zaman da mutlu eder ve bu
yokluk içerisinde teselli bulur. Şairlerin çoğu zaman kime hitap ettiğini muamma
hâline getiren “sevgili” mefhumunda padişaha hitaben yazılan şiirlerde de
sevgili/sultan yine şiirin odağındadır ve kederden bitkin düşen şairin sevinip mutlu
olmasını temin edebilecek tek şey onun lûtfudur.

2.10. Adlandırma bağlamında “Gam u Şâdî”
Biçimden ve türden bağımsız olarak içeriğe odaklandığımız çalışmamızda
şiirsel biçim olarak hüzün ve mutluluğa hasredilen (tekil olarak hüzün ve mutluluğu
bildirenler hariç) şiirlere kısaca değinmek istiyoruz. Bazı kaside çeşitlemelerinde
mutluluğun yoğun olarak işlendiği dikkati çekmektedir: Nevruziyye, İydiyye, Sûriyye,
Bahariyye. Eser isminde mutluluğa dair ifadelerin geçtiğini tespit ettiğimiz eserlerden
Mü’min bin Mukbil (ö.15. yy.) tarafından nazmedilen Miftâhü’n-nûr ve Hazâinü’ssürûr 196 ile Saçaklızade Muhammed Maraşî’nin (ö.1732) Risâletü’s-sürûr ve’l-

Eser göz hastalıklarının tedavisi üzerine yazılmıştır. Mehmet Ünal Şahin, Mü’min bin Mukbil,
Miftâhü’n-nûr ve Hazâinü’s-sürûr (Dil Özellikleri-Metin-Söz Dizini), İnönü Üniversitesi 1994,
Yayınlanmamış Doktora Tezi.
196
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ferâh197 eserlerini sayabiliriz. Anadolu sahasında pend-nâme türünde yazılan ve sayıca
çok olan saadet-nâmeleri zikretmekte fayda vardır. Bu eserlerde genel olarak
ilahi/ebedî saadete ulaşma yolunda ideal ahlâk yolu anlatılmıştır. İçeriği geniş bir
yelpazeye yayılan (tıp, genel sağlık ile ilgili bazı terkip ve çözümler, ahlaka dair
didaktik öğütler) müferrihâtlar ise (ferah-name198, müferrih-nameler) temelde kişinin
rahat ve huzurunu temin etme yolunu göstermek için yazılmıştır.199 Şarap ve etrafında
şekillenen bir keyif âlemini anlatan kasideler (hamriyyeler) ile mesnevi tarzında
kaleme alınan saki-nâmeler ile manzum-mensur karışık olabilen sur-nameler 200
(müstakil kaside olanlarına sûriyye denilir) dikkat çekmektedir. Tacizade Cafer
Çelebi’nin bir aşk hikâyesine dayanarak kaleme aldığı Heves-name’si de aşk etrafında
yaşanan sevinç ve hüzne dairdir. 201 Arap hikâyeciliğinin klasikleşmiş anonim
eserlerinden Ferec Ba’de’ş-Şidde ise hemen hemen aynı olay örgüsü ile kurulmuş bir
hikâyet-name konumundadır. Bu isim altında derlenen hikâyelerden birkaç eser ve
farklı versiyon olmakla birlikte hikâyelerin içeriği mutlak surette bir sorun, sıkıntı
yaşayan kahramanların neticede bir kolaylık bulup sevinç bulması şeklindedir.202
Hüznün tabii olarak mersiyyelerde yoğun olarak görüldüğü muhakkaktır.
Gazellerde de sıklıkla gördüğümüz, sevgilinin mücerret olması, yokluğu ile duyulan
hüzün, mersiyyelerde müşahhas bir ölümle çerçevelenir. Hüzne dair yazılan dolabnamelerde ise tefekküre dayalı bir hüzün görülür. Şikâyet-name ve sergüzeştnamelerde (fakr-name, firak-name, firakiyye, fürkat-name, gurbet-name, hecr-name,
Eser Efendimizin anne ve babasının ilâhî mesaja muhatab olmadıkları halde cennetlik olup
olmamaları hususunu tartışıp sonuç olarak ikisinin de cenettlik olduğu fikrini ispatlar. Osman
Magometov, Saçaklızâde’nin Eserleri ve Teshîlü’l-Ferâiz Adlı Eserinin Tahkiki, Marmara Üniversitesi
2016, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. s.26.
198
Ahmed-i Dâ’î, Şeyhî, Şeyhoğlu, Hatiboğlu, Kemaloğlu’ya ait Ferah-nâme’ler (bazısının Ferruhnâme olduğu öne sürülmüştür) vardır. Bu müelliflerden bazılarına aidiyeti noktasında çeşitli tartışmalar
için bkz. E. J. W. Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi I-II, çev. A. Çavuşoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara 1999,
s.169; krş: Nicholas N. Martinovitch, “Farah-nâma of Shaihî”, The Journal of The Royal Asiatic Society
of Great Britain and Ireland, 1929, S.3, s.445-450.
199
Bu eserlerin isimlendirmesi içerikten bağımsız da olabilmektedir. İçeriğinde sevinç yahut mutluluğa
dolaylı bir atıf olmasa bile “Ferâh” deniz savaşları ile ilgili bir esere de ad olabilmiştir. Franz Babinger,
Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. C. Üçok, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, s.73.
200
Devletin halk ile olan irtibatının duygusal boyutu da sayılan bu törenleri anlatan eserlerden 19 tanesi
tespit edilmiştir. bkz. Hatice Aynur, “Surnâme”, TDVİA, İstanbul 2009, C.37, s.566.
201
İsmail E. Erünsal, “Hevesnâme”, TDVİA, İstanbul 1998, C.17, s.277-78.
202
Burada iki Ferec Ba’de’ş-Şidde neşrini zikredebiliriz: Ferec Ba’d eş-Şidde (İnceleme-Metin), haz.
György Hazai, Andreas Tietze, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara 2017, C.1,2; Güçlükten
Kolaylığa Kederden Sevince (Ferec Ba’de’ş-Şidde Hikâyeleri), haz. Bilge Seyidoğlu, Orhan Yavuz,
Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2019.
197
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hazan-name, gam-name)

203

şairin hüznünü terennüm ettiği beyitlerin sıklığı

malumdur. İsminde hüznün geçtiği üç eser dikkat çekicidir: Gazâlî (Deli Birader)
(ö.1535), Dâfiu’l-gumûm ve Râfiu’l-humûm; Edirneli Güftî (ö.1677), Gam-nâme. Bu
eserlerle birlikte müellifini ve yazıldığı tarihi tespit edemediğimiz ve mensur
sergüzeşt-nâme olarak yazıldığı anlaşılan Cerîde-i Sergüzeşt-i Haydar-ı Derbeder
Rehn-i Keder’i204 de zikretmemiz gerekir.

Orhan Kemal Tavukçu, “Ayrılığın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Firak-nâmeler”, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, İstanbul 2007, C.5, S.10, s.197.
204
Eserin tespit edebildiğimiz tek yazma nüshası Milli Kütüphanededir (06 Mil YzA9090/1).
203
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1. BÖLÜM: DİVAN ŞİİRİNDE GAM
1.1. Aşk ve Gam
Çalışmamızın konusu olan divan şiirinin tematik unsurlarından “biriciği” 205
olan aşk hakkında yapılmış tanımlar206 ve tartışmalar ciddi bir külliyat arz etmektedir.
Aşka dair yapılan tanımlamaların takibi, bu tanımların hemen hemen hepsinin deneme
mahiyetinde, gözleme dayalı yahut tecrübî hükümlerle dolu olması nedeniyle zorluk
arz etmektedir. 207 Türkçe Sözlük’te “aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi” şeklinde
anlam verilen “aşk” (“ العشقel-‘ışk”) için El-Mevarid kök olarak verdiği fiile ( َ) َعشِق
karşılık olarak “çok sevme, sevdiğini yalnız hayalinde tutup başkasına muhabbet
etmemek, âşık olmak” anlamlarını verir. Aynı sözlükte bu kökten gelen tutkunluk ve
bağlılık anlamları dikkat çeker. Bu anlamlar sarıp sarmalanma, esir olma anlamına
َّ “ ;) َعشِقَ ِبالköşebağı dişleriyle
uygun düşmektedir: “bir şeye yapışıp ayrılmamak” (یئ
ِ ش
َّ “ ;) َعsarmâşığa benzer, bir bitki olup yeşerip sonra sararan” (شقَة
birleştirmek” ( َشق
َ )ال َع.
İnsanın ruhani âlemden (ulvî), düşük ve alt bir konumda olan dünyaya (süflî)
‘düşmesi’ ile (sureten) gerçekleşen ontolojik kopma ve insandaki dizginlenemez
hakikat arayışı ve arzusu aşk ile tanım bulmuştur. Bu yaklaşım, aşkın ve yüce olan
Allah’a aşk ile kavuşmanın aşk ile mümkün olduğunu göstermiştir: “Bir aşkta insan
ebedî yurdunu arar.”208 İbn Sînâ’ya göre aşk, insanın kemale olan meyli ve kavuşma

205

Cihan Okuyucu, age.(2006), s.195.
İbn Arabî, ilahi aşk ekseninde değerlendirdiği ve aşkın tanım ailesine giren kavramlar için bir çatı
kavram olarak kullandığı muhabbeti tanımlanamayan şeylerden sayar ve mahiyeti bilinemez olsa dahi
inkâr edilemez bir kavram olduğunu belirtir. İbn Arabî, Aşk Risalesi, çev. E. Demirli, Litera Yayınları,
İstanbul 2015, s.45.
207
Nitekim İbn Arabî, âşığın yaşadığı sıkıntıları anlatmadan önce bunlar “bizzat benim bulduğum
şeydir” der ve kişisel tecrübeye dayandığını da “Bu konuda zevkimiz vardır, çünkü biz sadece zevk
yoluyla edindiğimiz bilgileri dile getiririz.” cümlesiyle ikrar eder. İbn Arabî, age.(2015), s.40, 42.
Tazarru’name’de geçen “Hadîs-i ışkı âşık anlar ancak” mısraı da bu hakikati ifade eder. Yusuf Sinan
Paşa, Tazarru’nâme, haz. A. M. Tulum, MEB Yayınları, Ankara 2001, s.188. Aşk hakkında bilimsel
çözümlemeleri içerdiği için nöroloji sahasındaki iki çalışmayı dikkate sunuyoruz: A. Bartels, S. Zeki,
“The Neural Basis of Romantic Love”, Neuoreport, Aralık 2000, C.11, S.17; T. Esch, G. B. Stefano,
“The Neurobiology of Love”, Neuroendocriology Letters, Haziran 2005, C.3, S.26.
208
Walter Benjamin, Tek Yön, çev. T. Turan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011, s.47. Ayrıca Cihan
Okuyucu’nun yorumu dikkat çekicidir: “Havvâ ile Âdem bir asıldandır. Kavuşma özlemi aynı asla
duyulan istektir. […] Böyle olunca da her sevgi sonuçta Allah’a yönelmiş olmaktadır.” Cihan Okuyucu,
age., s.208.
206
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arzusudur. 209 İmam Gazzâlî, sevgi ve şevk kavramlarını açıklarken şevki, Allah’ın
sevgisinin insanın kalbinde halim olmasını, kişinin bu sevginin hakikatini bilmesi
olarak tanımlar.210
Divan şiirinde ve daha genel anlamda Osmanlı düşünce hayatında aşkın
konumu bir duygu olarak kabul görülmenin ötesindedir. 211 Bireylerin dünyayı
algılama biçimlerinde derin tesirleri olduğu anlaşılan aşk, manevî olan hemen her
konuda gösterilen gayret ve azmi temsil eder olmuştur. Sosyal ve dinî mefhumların da
güçlü tesiri altında kalan aşk tanım ve tarifi bu açıdan bakınca kendi tıbbî hakikatinden
bağımsızdır: “Aşkın biyolojisi ne olursa olsun, aşkın anlamı tarihsel ve koşullara
bağlıdır.”212 Bu durum, aşkı daha zengin bir anlam dünyasının eşiğine taşır ve kültürel
hemen her olguda kendini gösteren, tekrarlayan, fakat tekrarladığı nisbette güçlendiren
bir kavram hâline getirir. “Eskimiş kelimelerin eskimemiş anlamı” 213 olan aşk İbn
Hazm’a göre “[…] ruhî bir gönül hoşluğu ve canların birbirinde kaynaşıp
erimesi”dir.”214
Şairlerin en sık atıf yaptığı temalardan olan aşk, divan şiiri geleneğinin
kemikleşmiş yapısında en temel unsurlardandır. Şairlerin aşkı zikretmeden, âşık
olduklarını ikrar etmeden şiir yazamadıkları düşünülür.215
Tasavvuf ile ilgili bölümde hüzün kavramında zikrettiğimiz dünya/dünyalık
için duyulan hüzün ile ahiret için duyulan hüznün değerlendirme anlamında konumları
Büyük düşünüre göre bu arzu tümevarım (istikra) ile açıklanabilir. Bu durum, kişinin cüz’ü olduğu
külle ulaşmak istemesidir. İbn Sînâ, Aşkın Mahiyetine Dair (Risâle fî Mahiyeti’l-Işk), çev. A. Ateş,
Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2017, s.89.
210
İmam Gazzâlî, Kimyâ-yı Saâdet, çev. A. Arslan, Merve Basım Yayın-Dağıtım, İstanbul, s.681.
211
Toptancı bir yaklaşım olmakla birlikte şu tezi de zikretmek isteriz ki bu yaklaşıma göre sevgi ve
muhabbet, ruhun derinliklerinden gelen bir duygu olduğu için toplumların aşk karşısındaki tavır ve
konumları, kendi kültürlerini ana hatlarıyla yansıtabilir. bkz. Cihan Okuyucu, age., s.196.
212
W. G. Andrews, M. Kalpaklı, age., s.301.
213
Rasim Özdenören, Aşkın Diyalektiği, İz Yayıncılık, İstanbul 2010, s.43.
214
İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, çev. M. Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul 2011, s.41.
215
“Şair, şiirinde başka duygu ve düşüncelere iltifat etmese bile mutlaka âşık görünmek
mecburiyetindedir; velev ki özel hayatında bu duyguyu hiç tatmamış olsun.” Cihan Okuyucu, age.,
s.197. Divan şairlerini güçlü tesiri altına alan, şiirsel birçok kompozisyonun mucidi Ferîdüddîn-i Attâr
Mantıku’t-Tayr’da Hüthüt ağzından şunları söyler: “Aşka dert ve gönül kanı gerek.. aşkın hikâyesi bile
müşkül olmalı!/Sâki, kadehe ciğer kanını dök.. derdin yoksa bizden ödünç al!/[…] Aşk, daima kâinatın
içidir ama dertsiz aşk, tam aşk değildir./Meleklerde aşk vardır, dert yok.. dert, adamdan başka bir
mahlûkta bulunmaz.” Ferîdüddîn-i Attâr, Mantık al-Tayr, çev. A. Gölpınarlı, MEB. Yayınları, İstanbul
1968, C.1, s.96.
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farklı idi. Dünya için duyulan hüzün ve keder hoş görülmezken ahiret ve ‘ilahi olan’
için hissedilen hüzün yüceltilmiştir.216 Divan şiirinde dünya ve dünyalık için duyulan
hüzün yine aynı şekilde hoş görülmez iken ‘ilahi olan’a duyulan, olumlanan hüzün
kavramına aşk için/aşk ile duyulan hüzün eklemlenerek bu daireyi genişletmiştir.
Divan şiirine konu olan aşk temel olarak iki başlıkta değerlendirilmiştir. İlahî
ve mecazî (dünyevî) aşk şeklinde genel kabul görmüş olan bu başlıklandırma, hâlen
üzerinde tartışılan, sınırları belirli olmayan ve çoğu zaman şiir yorumlarında birbiri
yerine kullanılan geçişken bir yapı arz eder.217 Bu bağlamda ilahi aşk, Allah’a ve ilahi
rızaya duyulan muhabbet ve arzu olarak yorumlanırken mecazi aşk ise kişiye ilahi aşka
basamak olabilecek beşerî bir aşk olarak tasarlanmıştır. Cismani, nefsani aşk olarak da
değerlendirilen beşerî aşk, kişiyi hakiki aşka ulaştırmada rehber olabileceği için sınırlı
bir düzeyde de olsa değerli görülmüştür. Bu yorum ile kişi, nefsinin arzu ettiği, tutku
duyduğu ve nihayet aşk beslediği bir kişi yahut nesnede, Yaratıcı’nın kudretini
gördüğü için aşk duyar ve perde arkasındaki ilahi varlığa âşık olur.218
Aşk duygusunun bir aşırılık/aşkınlık içerdiği muhakkaktır. Coşkulu şevk,
cezbe, hayret gibi özellikleri de olan aşkın bir hastalık olup olmadığı tartışılagelen
kavramlardan olmuştur. İnsanı tutkulu bir şekilde esir eden, insani ilişkileri bozan,
kişinin gündelik hayatını normalin dışına çıkaran aşk için yapılan olumsuz yorumlarda
aşkın aşırılığı eleştirilmiştir. ‘Aşırı sevgi, muhabbet’ olarak tanımlanan aşkın, kişide
gam, keder, iştiyak, zayıflık, iştah bozukluğu gibi birçok fizyolojik ve psikolojik

“[…] sufilerce yaşanan aşk, kişisel ve varoluşsal güçlü bir taahhüttür. Hallâc, onu imandan daha
yüksek bir yere koymaktan çekinmemiştir.” Annemarie Schimmel, age.(2018), s.199.
217
İlahi ve beşerî aşk meselesinde şiirde zikredilen aşkın ilahi bir olgu olduğu düşünülürken beşeri olan
ile nasıl bağlantı kurulduğu tartışma konusu olmuştur. Horasanlı şeyhlerin tesiri ile bilhassa Ebu Said
Ebu’l-Hayr’a (ö.1049) atfedilen rubailerde ve Ahmed Gazzâlî’nin (ö.1126) şiirlerinde görülen bu anlam
ikiliği (ilahi ve beşerî aşkın birlikte kullanılması), beraberinde geniş bir mecaz mirasının dönüşümünü
beraberinde getirmiş ve 11-13. yüzyıllar arasında süren bu dönüşüm tamamlanıp klasikleşmiştir. bkz.
Nasrullah Pürcevadi, age., s.135, 414; Annemarie Schimmel, age.(2020), s.12, 164-66. Allah’a olan
sevginin “mahabbet” kelimesi ile ifade edilirken “aşk” gibi ‘tutkulu şevk’ anlamına gelebilecek bir
kelime ile karşılanması herkesin ittifak ettiği bir durum değildir, çeşitli itirazlar her daim yapılmıştır.
Kuran-ı Kerim ve sahih hadislerde de rastlanmayan bu kelime ile Allah’ı bir arada zikretmenin yanlış
olduğu ileri sürülmüştür. bkz. Annemarie Schimmel, age.(2018), s.198.
218
Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, TDVİA, İstanbul 1994, C.9, s.419; İskender Pala, “Aşk”,
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 1995, s.53.
216
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sorunlara neden olacağı ileri sürülmüştür.219 Bu argümanlarla değerlendirilince insanı
adeta erittiği düşünülen aşkın marazi boyutu için çeşitli tezler öne sürülmüş ve bu
hastalığın teşhis ve tedavi gerektiren bir sorun olduğu anlatılmıştır.
Divan şiirinde de bu yaklaşıma benzer şekilde aşk, bir hastalık olarak
değerlendirilmenin ötesinde bir bela ve keder kaynağı olarak tanımlanmıştır. Bu başlık
altında “aşkın gamı”na esas aldığımız, âşığın hüzün ve kederidir. Zira doğası gereği
aşkta keder, âşığa yüklenen bir vazife gibidir. Maşuktan böyle bir yük altına girmesi
beklenmez.220
Aşk tamamen gamdır
Aşk, bünyesinde barındırdığı farklı süreç ve unsurlar ile âşığa verdiği gam ve
keder hissi dolayısıyla çalışmamıza bu anlamda bir temel zemin teşkil etmektedir.
Osmanlı sahası divan şiirine büyük tesiri olan Fars şiirinde de aşk kaynaklı keder ve
acı çekme, merkezi bir özellik olarak değerlendirilmiştir.221 Firak ve ağyâr etrafında
öbekleştiğini gördüğümüz bu keder duygusu, çile, efkâr, acı, bıkkınlık, hayret, zaman
gibi değişik katmanları içerir. Aşk derdi âşık için bir varoluş gayesi olduğu gibi222
aşkın kendisi de sıklıkla saf bir keder olarak tanımlanır. “Aşk şehidi” olarak
tanımlanan Hallac-ı Mansur’un öğretileri ve sözleri bu kederi şiddetli bir acı çekme
söylemi ile kuşatır.223 Aşk baştan sona keder ve beladan ibarettir:
Diñle benden ḥāletin mihr ü maḥabbet diyenüñ
Miḥnet ü derd ü ġam ü hecre ḳomışlar ad Ꜥışḳ (Necâtî g.276/3)

İbn Arabî kendisini aşkta ve kederde kaybeden kişileri ‘garâm’ kelimesi ile zikreder. Bu kişilerde
sevgiliye kavuşma arzusu fazladır ve kaçınılmaz bir şekilde, alternatifi olmayan bir hedefe yöneldikleri
için maşuktan başka kimseyi gözleri görmez. İbn Arabî, age.(2015), s.87, 95.
220
“Âşıklar bâr-ı mihnete tahammül idüp lâkin mahbûbân içün bu bâra tahammül düşvârdur.” İmâm
Rabbânî, Mektûbât-ı İmam Rabbânî, terC. Müstakimzade S. Sadeddin, Litografya Matbaası, İstanbul
1277, C.1, s.32.
221
Annemarie Schimmel, age.(2020), s.39.
222
ꜤIşḳ derdidür cihānda Ꜥāşıḳa maḳṣūd olan / Vaṣl-ı dil-berdür hemīn bu dār-ı dünyādan murād (Avnî
g.8/2)
223
Ferîdüddîn-i Attâr’ın anlattığına göre idama götürülen büyük sufiye etraftan “aşk nedir?” diye soran
birisi “aşkın ne olduğunu bugün, yarın ve öbür gün göreceksin” cevabını alır. Hallac’ın zikrettiği bu üç
günde kendisinin yaşadığı ve etraftakilerin şahit oldukları şey keder, çile ve yokluktur. Zira asılır, kesilir
ve yakılıp yok edilir. Annemarie Schimmel, age.(2018), s.107.
219
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**
Nem var daḫi Ꜥışḳuñda budur taḥṣīlüm
Dilde ġam dīdede nem sīnede ateş her bār (Mihrî k.17/25)
Aşkın gamı ezelidir
Divan şairleri aşk kederinin ezelde kaderlerine yazıldığına, hemen herkesten
önce bu gam ile yoğrulduklarına 224 , hatta daha aşkın gamı kederi yaratılmadan
kendilerinin bu hüzünden pay aldıklarına 225 inanmışlar ve bunu bir meziyet olarak
görmüşlerdir.
Oldı dîvân-ı ezelde ser-nüviştüm derd-i Ꜥışḳ
Terk-i sevdā-yı maḥabbet ġayr-ı ḳābildür baña (Nâbî g.10/3)226
**
Cān Ꜥāleminde derdüñile mübtelâ iken
Ḫalk olmamışdı Ꜥāleme derd ü belā227 henüz (Ahmed Paşa g.118/3)228
Şairin kendisini/âşığı gam ve kederle bu kadar erken aşina göstermesi, mana
âleminden dünyaya gelen insanın burada yaşadığı yokluk ve hüzün ile ilişkilidir. Ruh
âleminden düşkün bir yer olan cismanî âleme (dünyaya) gelen insan, ‘ilahi olan’a,
mana âlemine, ilâhî feyze sonsuz uzaklığı dolayısıyla yaradılıştan gelen (daha doğru
bir ifade ile: yaradılıştan beri geldiğine inanılan) bir ıztırap ve keder duyar.229
Kendüm bileli bu ġamla zârem (Neşâtî k.3/51); Şāh-rāh-ı Ꜥışḳda cāna ḳonardı derd ü ġam / Daḫı
bünyād olmamışdı dehr mihmān-ḫānesi (Ş. Yahyâ g.438/4)
225
Derd-i Ꜥışḳı ḳalem ol rinde ki īrād yazar / Zāde-i ṭabꜤıña şekvādan anuñ zād yazar (Ş. Gâlib g.79/1)
226
Benzer bir haykırışı Mihrî’de buluruz: ꜤIşḳuñ ṣanemā çün yed-i ḳudret dile yazdı / Başuma belā vü
ġam u hecrüñ bile yazdı (Mihrî g.198/1)
227
Belanın yaratılmamış olması ile, Araf Suresi 172. ayette zikredilen ve divan şairlerince bezm-i elest
olarak anılan, ruhların “belî/belâ” diye cevapladığı sorunun henüz sorulmadığı, henüz o meclisin
kurulmadığı düşünülebilir. Bu durum, derdin ezelî oluşunu güçlendiren bir mübalağadır.
228
Farklı bir ezelî gamı Nev’î’nin şu beytinde buluruz ki burada şair, sevgilisinin zülfüne olan kederi
dolayısıyla ağladığı vakitte daha dünya bahçelerinde şebnem tanesi dahi yaratılmamıştır: Ġam-ı zülfüñle
gözüm eşk ile pür ḳılmış idüm / Lāle-zār içre degülken dür-i şebnem ḥādis̠ (Nev’î g.36/4)
229
Benzer bir “ezelî gam” imgesini Hüsn ü Aşk mesnevisinde buluruz. Hüsn ve Aşk’ın mensup olduğu
Benî Mahabbet kabilesi trajik bir şekilde bütün üyeleri kara bahtlı, vadileri kumlar sayısınca matem ve
224
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Bu mana arayışının aşk ile birleşmesi, kişinin ilâhî kudrete ve feyze olan
kavuşma arzusu olduğu gibi doğrudan yaratılma hadisesi ile birlikteliği de dikkat
çekmektedir. Sufi çevrelerce sıkça zikredilen “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek
istedim ve kâinatı yarattım” hadis-i kudsîsi, Yaradan’ın “bilinmek isteme”sinin bir
arzu düzleminde yorumlanmasını, bu bağlamda yaratılma hadisesinin arzu sebebiyle,
Allah’ın kendi varlığına muhabbeti ile açıklanmasını beraberinde getirmiştir. 230 Bu
durum, insan ve evrenin başlangıcının ilahi muhabbet ile mümkün kılındığı şeklinde
yorumlanmıştır.231
İlahî feyze olan uzaklık, şairlerdeki anlam arayışını derinleştirmiş ve bu arayışı
ezelî bir gama, ıztıraba çevirerek hüznün sürekliliği, başsız ve sonsuz olduğu imajını232
meydana getirmiştir. Şair bu dünyaya düşmekle Allah’ın Zat’ından ayrı kalmış, O’nun
“didar”ını temaşa etmesi imkânsızlaşmıştır:
Pīşānī-i maḳṣūdıma s̠ebt olmuş ezelden
Mehcūrī-i ḫāk-i ḳadem ü ḥasret-i dīdār (Na’ilî g.36/4)
**
Ezdi yüregim seng-i ġam u derd-i firāḳuñ
Ḳısmet baña endūh ü belā imiş ezelden (Ş. Yahyâ g.279/4)
**
Ḥayf kim taḳsīm-i derd étdükde ḳassām-ı ḳażā
Tīr-i ġamzeñ düşdi sehm-i Ꜥāşıḳ-ı efkendeye (Nedîm g.125/3)

hüzün dolu, dert kıblesi bir kabiledir. Hüsn ve Aşk, yaradılışları kederle yoğrulmuş bu kabilenin
mensubu olarak dünyaya gelir. bkz. Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, haz. A. Gölpınarlı, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul 2011, s.16.
230
Engin Söğüt, İsmâil Hakkı Bursevî’nin Kenz-i Mahfî Risâlesi Muhtevâ ve Tahlîli (Marmara
Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007, s.31; Ahmed Avni Konuk, Tedbîrât-ı
İlâhiyye Tercüme ve Şerhi, haz. M. Tahralı, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, s.330.
231
Olmazdı ġamuñ māye-i īcād-ı maḥabbet / Ḥüsn-i ezelī olmasa hem-zād-ı maḥabbet (Nâilî g.27/1)
232
Derd ise ortası yoḳ Ꜥömr ise ġāyetde ḳaṣīr / ṬāliꜤüm yār degül ḳıṣṣa-i ġam bī-pāyān (T. Yahyâ
k.22/11)
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Aşk kederi daimidir
Yaradılıştan beri devam eden ezelî gam, şairin muhayyilesinde süreklilik arz
eder. Bu sürekliliğe göre şair/âşık, dünyada bir an olsun aşkın gamından azad olamaz,
kendisini ferahlatacak bir köşe bulamaz.
Bizi egler ġam-ı Ꜥışḳuñda bir künc-i ferāġat yoḳ
Bu meydān-ı belānuñ gūy-i ser-gerdānıyuz cānā (Nev’î g.6/2)
**
Ġam-ı aġyār u derd-i yār ile mātemdeyem her gün
Nice bayram olur mābeynimüzde merḥabā olmaz (T. Yahyâ g.159/3)
Aşk kederi gece-gündüz devam eder. Zira yaratıcı kudretten (muhayyel
sevgiliden) uzak olduğunu düşünen şair/âşık, aradaki mesafeden her daim rahatsızdır.
Onun durumu, gündüz gam çölüne giden, sefer düzenleyen ve akşam mihnet sarayında
firkate misafir olmak gibidir:
Ġam beyābānına her gün eylese seyr ü sefer
Her géce miḥnet-serāy-ı fürḳate mihmān olup (Avnî g.4/4)
Şair, gece gündüz devam eden aşk kederinden, çöle kaçmakla da kurtulamaz,
aşka mübtela olduğu andan beri dağılan hatırı (âşüfte-hâl) 233 , Mecnun gibi çöle
gitmekle cemiyyet kazanmaz:
ꜤUzlet étmişken cihāndan ḳılmaġa defꜤ-i melāl
Ġuṣṣa vü ġamdan yine ḳurtulmaġa yoḳdur mecāl (Atâî mus.5/6)
Âşığın hâlinden âşık anlar

233

Yoḳ būy-ı ṣafā meşām-ı dilde / Āşüfte-dimāġ-ı derd-i Ꜥışḳuz (Neşâtî g.52/4)
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Aşk, anlamı kültürlere göre değişse de müşterek anlamı ile evrensel bir
kavramdır. Bu hâliyle şairler/âşıklar, bu ortak kavram etrafında aynı derdi terennüm
ediyor gibidir. Şair kendi derdini başkasıyla paylaştığında onu da aşktan şikâyet eder
bulur.234 Bu durum ile aşk derdi hem dertleşmeye engel bir genelliğe ulaşmış hem de
âşıkların dertlerinden ancak yine âşıkların anladığı 235 bir ortamı mümkün kılmıştır.
Âşıklar arasında aşk duygusu, onlara mahsus bir hastalık suretindedir:
Dil derdini ġamuñla dil-efgār olan bilür
Bīmār ḥālini yine bīmār olan bilür (Bâkî g.83/1)236
Âşığın aşk yolunda çektiği meşakkat, erbabınca bilinen bir husus olup genele
malum olmuş iken sevdiği kişinin, sevgilinin kimliği sadece âşık ile maşuk arasında
gizlidir:
Bir ḫūb sevdüm ancaḳ o nāzük-beden bilür
ꜤIşḳında çekdigüm ġam u derdi bilen bilür (Ş. Yahyâ g.120/1)
Dertleşecek dengini bulamayan âşık sıkıntıya düşer, “bu dert dolu gönülle
hemhâl olacak âşık nerede bulurum, hâlim çok müşkül oldu, dert çok, hem-dert yok”
diye şikâyet eder:
Bu dil-i pür-derdile hem-ḥāl olur Ꜥāşıḳ ḳanı
Ḥâl ġāyet müşkil oldı derd çoḳ hem-derd yoḳ (Ş. Yahyâ g.187/2)
Aşkın hastalık oluşu
Divan şiirinde, aşkın bir hastalık olduğuna dair yaygın anlayış vardır. Nitekim
takıntılı/tutkulu aşk diyebileceğimiz ve muhabbetin ileri seviyesi olduğu öne sürülen

Müşkil budur ki her kime kim ḥālüm aġlasam / ꜤIşkuñ yolında ol daḫi benden beter çıḳar (Ahmed
Paşa g.67/6)
235
İbn Arabî aşk ve muhabbet için “muhabbet kimde bulunursa ve kimin niteliği olursa onu o bilir” der.
İbn Arabî, age.(2015), s.45. Yalnızca muhatabının bildiği aşkın getirdiği hüznü ve kederi de âşık
olmayanın bilmesi beklenmez: Bīgāne-i maḥabbetüñ olmaz ġam-āşinā (Nâilî g.2/1)
236
Ayrıca bkz. (Bâkî g.83/1), (Bâkî g.395/3), (Ş. Yahyâ g.306/2)
234
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aşk için İbn Sînâ “malihulyaya benzeyen bir maraz-ı vesvâsî”237 tanımını yapar ve
Kânûn’una hastalık olarak alır. Nitekim takıntılı ve marazi aşk için kullanılan en genel
tabir “karasevda”dır.238 Bir kişinin karasevdaya tutulduğunun söylenmesi ile o kişinin
psikolojik olarak büyük bir sıkıntıya ve çöküntüye girdiği anlaşılır. Büyük hekim
klasikleşmiş eserinde maraz-ı aşk olarak zikrettiği aşkı, sonradan yazdığı ve aşka
ayırdığı küçük risalesinde mistik bir mefhum olarak tanımlayarak bir zerafet ve
bilgelik ölçütü olarak tarif eder.239
Etrafında birçok şiddetli belirti ile şiire taşınan aşk hastalığının, şairlerin
muhayyilesine zengin bir açılım sağladığı muhakkaktır. Hastalık, birçok kavramı
(hekim, ilaç, hastane, yara… vb.) bünyesinde barındırırken şiire bir imge olarak dâhil
oluşu sevgili ile ilgili unsurların (ağyâr, gamze, istiğna… vb.) ona eklemlenmesi ile
olmuştur. Dolayısıyla ortaya zengin bir imgelem zemini çıkmıştır. Âşığın aşk ve
maşuk yüzünden çektiği varsayılan bütün dertler ve sıkıntılar adeta bu zeminin çatısını
oluşturur:
Derd ü miḥnetdür belādur adı Ꜥışḳ
Bir marażdur ibtilādur adı Ꜥışḳ (Ş. Gâlib g.168/1)240
Şair ufuklar içerisinde, ezelî bir şekilde aşk derdine mübtela olalı sıhhat, sevinç
ve hayat zevki artık şaire uzak kavramlardır:
ꜤĪş ü sürūr u ṣoḥbete cān oldı gey baꜤīd
Āfāḳ içinde olalıdan mübtelā-yı Ꜥışḳ (Şeyhî g.97/3)
Aşk yarası

Tokadî Mustafa Efendi, age., C.3, s.196.
“Aşk melankolisi, halk dilinde karasevda dediğimiz şey, sahip olamayacağın, elde edemeyeceğin bir
şeyi istemekten kaynaklanıyor.” Nilüfer Kuyaş, age., s.130.
239
İbn Sînâ, age.(2017), s.113, 122. Bu eserine üstad, platonik/eflatunî aşk kuramını yeniden
yorumlayıp büyük ölçüde tekrar etmiştir.
240
Aşk derdinin insanı olgunlaştırdığı da bir gerçektir ki bu durum da şairlerce tasavvufi yorum olarak
ikrar edilmiştir. Tazarru’name’de “İşaret-i Evsâf-ı ‘Işk” başlığı altında “’Işk bir cevher-i pâkdür, araz
sanman; ‘ışk râhat-ı cândur, maraz sanman” ifadesi ve “Dir-ise Câlinûs ana marazdur/İşitme sözini
kim ol garazdur” beyti bu duruma işaret eder (Yusuf Sinan Paşa, age., s.188).
237
238
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Aşkı maraz olarak gören anlayışın etrafında gezindiği kavramlardan biri
yaradır. Aşk hastalığının yarası (dâğ-ı gam-ı aşk) olarak zikredilse bile artık aşkın
yarası (dâğ-ı aşk) denildiğinde de bu maraza işaret edilir. Şairlerce bu yara, aşk
yolunda çekilen çilelerin bir ispatı olduğu için iftihar vesilesi sayılmıştır.241
Aşk yarası ile birlikte sıklıkla zikredilen yıldızlar, Osmanlı insanının yıldızların
konum ve anlamlarına ne kadar ehmmiyet verdiğini gösterir. Bazı yıldızların olumlu
anlamlar taşıyıp sevinç verdiğine (Zühre) bazılarının kötülük ve keder getirdiğine
(Mirrih, Zühal) inanılmıştır.242 Bâkî’den alıntıladığımız beyitte şair kendisine, “baht
aydınlığı (ferr-i devlet) istersen muhabbet yarası yak sinende” diyerek nasihat ederken,
“bilirsin ki her yıldız mutluluk vermez” diyerek teselli eder. Aşk yarasının aşk ateşi ile
birlikte bir yıldız gibi parlak ve göz alıcı olarak düşünülmesi, aşkın hem acı hem
sevinci barındırması ile izah edilebilir ve şaire göre bu yara (en azından bu beyitte)
mutluluk getirmeyen bir yıldız konumundadır:
Maḥabbet dāġı yaḳ sīneñde ferr-i devlet isterseñ
Bilürsin olmaz ey Bāḳī saꜤādet-baḫş her kevkeb (Bâkî g.17/5)
Diğer bir beyitte yine iki gök cismini beytin merkezinde buluruz. Ayın
üzerinde görülen lekeler aşk dolayısıyla oluşan birer yara olarak düşünülmüş ve
güneşin sarılığı, aşk marazı yüzünden zayıflayan ve sararan bir âşığın derisi olarak
sunulmuştur. Şairin muhayyilesinde ay ve güneş, gece gündüz birbirini takip ederken
birbirlerine, Efendimiz’e duyduğu aşkın dertlerini (bu dertler dolayısıyla üzerlerinde
olan belirtileri, izleri, yaraları) göstermektedirler:
Mihre dāġın gösterür meh zerdi-i rūyın görüp
Bir birine derd-i Ꜥışḳın Ꜥarż éderler rūz u şeb (Neşâtî k.2/11)
Yaralı ve hasta olan âşık

Bu durum ile birlikte kederin zevk olarak algılanması, olumlanıp yüceltilmesi kaçınılmaz bir
birliktelik arz eder.
242
Ahmet Talât Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, Birleşik Yayınları, Ankara 2007, s.412,413
241
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Âşığın bir hasta olarak değerlendirilmesi243, onun karşısına hekim, tedavi ve
ilaç kavramlarının çıkmasını da zorunlu kılmıştır. Aşk derdinden muztarip olan
âşık/şair, hekimlerce teşhis edilemeyen, teşhis edildiğinde de tedavi edilemeyen bir
rahatsızlığa sahiptir. Bazı beyitlerde hekim karşısına çıkan şair bir tedavi reçetesi alır
fakat bazen de hekim karşısına çıkmaktan imtina eder, hastalığının tedavi edilmesini
istemez.
ꜤĀşıḳ ne déyü su’āl iderseñ
Bir olmaz ümīd oñulmaz derd (Nev’î muk.25/2)
**
Getürdiler ṭabībi kim bile derdüm ḳıla dermān
El urup nabẓuma dédi ġam-ı Ꜥışḳ-ı fülāndur bu (Necâtî g.439/3)244
Aşk hastalığının ilacı
Tutkulu aşk hastalığının ilacı, adı olan kendisi olmayan bir kavram gibidir. İlacı
arayan şair, arayışının sonunda karşısına çıktığı hekimin ilaç konusundaki çaresizliğini
görür ve bu derdin devamlı bir şekilde süreceğine kani olur. Nihayetinde ilaç ve
derman arayışından vazgeçer. Bu arayışın sıradan hekimleri aşarak bu coğrafyada
anılan büyük hekimlere (Eflatun, Lokman Hekim, Hipokrat, İbn Sînâ… vd.) vardığı
görülür. Lokman Hekim’in, ölüme bile çare bulan hekim olarak rivayet edilmesi
hatırlanırsa, meşhur hekimlerin derman bulmakta zorlandığı aşk derdinin şairlerin
hekim karşısına çıkmaktan imtina edecekleri bir hastalık olduğu anlaşılır:

Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ını tiyatro eseri olarak yazan ve sahneye koyan Y. Kenan Işık’ın eserine
koyduğu adın Aşk Hastası oluşu bu cümleden hatırlanabilir. [ https://kygm.ktb.gov.tr/TR-827/askhastasi.html ] (Bu değerli katkı için Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR’a teşekkür ediyorum.)
244
Nev’î divanında dikkatimizi çeken beyitte tasvir edilen âşık, hasta olup sarı yüzüyle mecliste
kalabalık içerisinde şarap içerken görülür. Bu hal, dramatik bir şekilde kalabalık içerisindeki yalnız
kişinin hüznünün ne kadar derin ve güçlü olduğunu vurgular, zira o meclis, âşığın kederini unutmasını
mümkün kılamaz: Çihre-i zerd ile meclisde mey-i al içmek / Bir marażdur bu ki Ꜥışḳ ehline olur sārī
(Nev’î g.509/3) Bu beyt bize, Edward Hopper’ın “Soir Bleu” (1914) tablosunu anımsatmıştır. Bu
tabloda açık havada sohbet eden insanlar arasında kederi her hâlinden belli olan bir pandomim sanatçısı
ciddiyetle oturmakta, etrafıyla alaka kurmamaktadır. [https://artsandculture.google.com/asset/soirbleu/ggFjVsMcy1KYdg]
243
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ꜤIşḳ derdine şifā olmaz ise Ḳānūn’da
Nūş-dārū-yı lebüñ anı da dermān eyler (Avnî g.16/3)245
**
Derd-i Ꜥışḳuñ zerrece ḳılmadılar dermānını
ꜤĀlem içre niceler Loḳmān u Eflāṭūn olup (T. Yahyâ g.26/6)
Özellikle Fuzûlî divanında hekim ile yapılan konuşmalara sıkça rastlarız.
Şair/âşık, hekime ilaç sormaya gider: “Bīmār-ı derd-i ‘ışḳ olanuñ yoḫ mı çāresi”
(Fuzûlî g.299/2) diyerek çare arar. Hekim muayene ettikten sonra teşhisi ve kanaatini
bildirir: “Derd derd-i Ꜥışḳ ise mümkin degül ṣıḥḥat saña” (Fuzûlî g.22/3).246 Nev’î ise
“aşk derdinin belası onulmaz bir dert imiş, mihnet yarası bu hastalığın merhemi, ayrılık
ilacı ise çaresi imiş” diyerek imkânsızlıklar içindeki âşığın hâlini tasvir eder:
Bir oñulmaz derd imiş NevꜤī belā-yı Ꜥışḳ-ı yār
Dāġ-ı miḥnet merhemi dārū-yı fürḳat çāresi (Nev’î g.544/5)
Eğer bu derde ilaç bulunsa, bulunduğu söylense dahi şairler/âşıklar bu ilaca
itibar etmezler. Çünkü onlara aşk derdi, ilaç verildikçe artan, çaresi dert çekmek olan
acımasız bir hastalıktır:
Derd-i Ꜥışḳ artar Ꜥilāc étdükçe Bāḳī şöyle bil
ꜤĀciz olmışdur eṭıbbā aña dermān étmede (Bâkî g.414/7)
**
ꜤIşḳ derdinden olur Ꜥāşıḳ mizācı müstaḳīm

El-Kânûn fi’t-Tıb ve Eş-Şifâ müellifi İbn Sînâ’ya yapılan atıfların eser isimleriyle yapıldığı sıkça
görülen bir husustur. Şairin muhayyilesinde büyük hekimin bu eserleri yazması, onu aşk derdine çare
bulma seviyesine yükseltmez: Diñ eṭibbāya ki Ḳānūn u Şifā yazmakdan / Hüner oldur ki ġam-ı dil-bere
dermān yazalar (Necâtî g.206/4)
246
Ayrıca bkz. (Fuzûlî g.112/2); (Fuzûlî g.189/6)
245
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ꜤĀşıḳuñ derdine dermān étseler bīmār olur (Fuzûlî g.96/3)
Âşıkların gözünde bu derdin tek çaresi, sevgili ve sevgiliden gelebilecek en
ufak lûtuftur. Derdin kaynağı olan sevgili ve aşkın kendisi, bu derdin dermanı olarak
düşünülür:
Derd-i Ꜥışḳa gerçi kim dārū-yı ṣıḥḥat yaramaz
Yārdan ammā devā-yı raḥm ü şefḳat yaraşur (Nev’î g.105/2)
Fakat sevgiliden gelecek lûtuf da şairlerce arzu edilen, peşinde olunan bir şey
değildir. Âşıklar/Şairler, dertlerine sabrederek, tahammül göstererek ve dertlerinin
değerini idrak ettiklerini söyleyerek bu hastalığın belirtilerini teskin ettiklerini
belirtirler:
Söyleñ ṭabībe yoḳ yire Ꜥarż-ı Ꜥilāc éder
Bīmār-ı derd-i Ꜥışḳ ḳabūl eylemez Ꜥilāc (Ş. Yahyâ g.36/2)247
“Bir güzelin derd-nāki” olduğundan beri derdinin dermanına düşman olan
Hayâlî (g.325/3) ile “ꜤIşḳ derdiyle ḫoşem” diyerek aynı müstağni tavırla dostundan
gelen nasihatleri geri çeviren Fuzûlî (g.16/4) bu yaklaşımın farklı tezahürlerini dile
getirir.
Aşk önce kolay görünür, sonra zordur
Aşkın tahammül ve sabır cephesinde şairlerce yorumu “öncesi kolay sanılır,
sonrası zordur” şeklinde özetlenebilir.248 Bu yaklaşıma göre âşık/şair, aşk duygusu ile

Hayâlî, ateşe atılan Hz. İbrahim’in müstağni bir tavırda olup, kimseye eyvallah etmeden sadece
Yaradan’a güvendiği için yanan ateşe girmesini işaret ederek aşk derdine düşenlerin de aynı istiğna ile
hareket edip çare aramaktan yana olmadıklarını söyler: ꜤIşḳ derdine düşen dermān-ı ġayrı istemez /
Āteş-i sūzāna istiġnā ile girdi Ḫalīl (Hayâlî g.310/3)
248
Bu yaklaşımın klasikleşmesinde Hâfız Divanı’ndaki ilk gazelin ilk beyti etkili olmuştur:
اَل یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
[Saki, döndür kadehi, herkese sun, bana da ver. Çünkü aşk, önce kolay göründü ama sonradan çok
müşküller meydana geldi.] Hâfız-ı Şirazî, Hâfız Divanı, çev. A. Gölpınarlı, MEB Yayınları, İstanbul
1992, s.1. İbn Hazm bu durumu “aşk şakayla başlar, ciddi durumlarla biter” diyerek zikreder. İbn
Hazm, age., s.37.
247
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aşinalık kurduğu ilk anda tehlikesiz, baş edilmesi kolay, kişiye mutluluk verecek bir
hâl ve sonunda vuslatın muhakkak olduğunu düşünür. Fakat aşkın mahiyetini
anladıkça evvelden tasavvur ettiği durumun gerçek olmadığını, aşkın gam ve kederiyle
tahammül edilmesi zor bir hadise olduğunu anlar:
Rūzgār āyīnesinde ṣūret-i aḥvāl-i Ꜥışḳ
Evvel āsān görinür ṣoñra belālar gösterür (Ahmed Paşa g.39/2)
**
Sāḳiyā mey ṣun ki Ꜥışḳ-ı yārdan bī-ṭāḳatüm
Evveli āsān göründi āḫiri ammā ne güç (Ş. Yahyâ g.35/3)
**
ꜤIşḳını āsān bilüp oldum esīri ṭıfl iken
Bilmedüm geldikçe bir āşūb-ı devrān olduġın (Fuzûlî g.222/6)249
Aşk derdine tahammül zordur
Tamamen bireysel bir hâl olan aşk ve aşka dair gam ile keder, âşığın/şairin
bizzat yüzleştiği, idrak ettiği yalnız yürütülen bir tahammül sürecidir. Aşkın gamına
karşı âşığın (neredeyse) tek silahı sabır ve tahammüldür. Âşık, sonunu bilmeden kolay
olduğunu düşündüğü aşkın zorluk ve bela dolu yüzünü görür, bir yük hâlini alan aşkın
tahammülünün ne denli zor olduğunu çeşitli mübalağalarla anlatır. Bu cümleden
olmak üzere âşık, kendi kederini meşhur âşıklarla kıyaslar, kendi derdinin onlara göre

Şeyhî, aşkı bir ilim olarak telakki ettiği beytinde, bu ilmin tahsilini başta kolay sandığını, fakat
ömrünün artık sonuna geldiğinde artık aşk denen bu boş erdemden hiçbir şey elde edemediğini itiraf
ediyor: Taḥṣīl-i Ꜥilm-i Ꜥışḳı āsān bilürdük evvel / ꜤÖmr āḫir oldı olmaz ḥāṣıl bu boş feżāyil (Şeyhî
g.110/6) Taramaya esas aldığımız neşirde (haz. M. İsen, C. Kurnaz, Şeyhi Divanı, Akçağ Yayınları,
Ankara 1990) “fezâyil” kelimesi “hasâyil” olarak okunmuştur. Mukayese ettiğimiz diğer iki neşirde
doğru olarak “fezâyil” şeklinde okunmuştur: haz. komisyon (A. N. Tarlan, A. C. Yöntem, A. Gölpınarlı,
D. Dilçin), Şeyhi Divanı (Tarama Sözlüğü ve Nüsha Farkları), Maarif Matbaası, İstanbul 1942, s.125;
haz. Halit Biltekin, Şeyhî Dîvânı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2018, s.148.
[https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-215511/seyhi-divani.html]
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daha ağır olduğu, onların bu yükü kaldıramayacağı sonucuna varır. Fakat âşık bu
mertebeye kolay varmamış, bu uğurda gösterdiği tahammül gençliğine mal olmuştur:
Derd ü miḥnet ger bu ise iꜤtiḳādum oldurur
Çekmedi Mecnūn belā vü görmedi Ferhād Ꜥışḳ (Necâtî g.276/2)
**
Cüvān idüm ġam-ı Ꜥışḳa ulaşdıġumda ey dil-ber
Beni cevr ile pīr étdüñ göreyim pīr olasun sen (Ahmed Paşa g.246/2)250
Aşkın gamı dayanılması güç bir durum olsa da âşık bu durumda sadece kendisi
olmak ister, bu zor durumun ona müstesna bir yer kazandırdığına inanır. Ahmed
Paşa’nın beyti bunu açıkça söyler iken Fuzûlî kapalı bir şekilde söyler:
İsterem ḥüsnüñ gibi cevrüñe pāyān olmasun
Kim seni sevmek cihān ḫalḳına āsān olmasun (Ahmed Paşa g.251/1)
**
Menüm tek hīç kim zār ü perīşān olmasun yā Rab
Esīr-i derd-i Ꜥışḳ u dāġ-ı hicrān olmasun yā Rab (Fuzûlî g.30/1)
Yine Fuzûlî diğer bir beytinde aşkın sıkıntılarıyla baş etmenin kolay
olmadığını, onun yükü altında (“aşk” kelimesinin son harfi olan) “kâf” ( )قharfinin
eğildiğini, kelimenin ve mefhumun gam yükünü taşıdığını belirtir:
Miḥnet-i Ꜥışḳ ey dil āsāndur deyü çoḫ urma lāf
ꜤIşḳ bir yükdür ki ḫam bolmuş anuñ altında ḳāf (Fuzûlî g.148/1)251
Fuzûlî’nin gazellerinde meşhur âşıklarla kendisini dert çekme açısından kıyas etmesi çok yaygındır.
bkz. (Fuzûlî g.206/6; (Fuzûlî g.271/3)
251
Taşlıcalı Yahyâ âşıkları zayıflatan, belini büken bu sıkıntıyı anarken âşıkları hilal gibi ince ve beli
bükülmüş tasvir eder: Hilāle döndüren Ꜥāşıḳları mihrüñdür ey meh-rū / Görünmez bir belādur bu
maḥabbet Ꜥayn-ı miḥnetdür (T. Yahyâ g.95/2). Ayrıca bkz. (T. Yahyâ g.95/2); (Ş. Yahyâ g.11/4)
250
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Bir bela ve dert kaynağı olan aşk karşısında âşık, örümcek ağı kadar ince
tasavvur edilir. Fakat bu incelmeye rağmen aşkın aman vermeyen sıkıntıları ona her
köşeyi dar eder:
Tenüm żaꜤf ile tār-ı Ꜥankebūt iken Ꜥacebdür kim
Baña Ꜥışḳun ġamından teng olup bār oldı her gūşe (Nev’î g.437/4)
Bir sağlamlık göstergesi kabul edilen dağların dahi aşk derdine tahammül
edemeyeceği tasavvur edilmiştir. Kuranî ilhamın252 da tesiri olduğun düşündüğümüz
bu imgede âşığın kalbi, dert karşısında dağlardan daha dayanıklıdır. Şeyhülislam
Yahyâ’dan alıntıladığımız bu beyitte şair, dağların gam derdinin yüküne tahammül
edemezken âşık gönlünün buna dayanmasına şaşırır ve “sende ne kadar güç vardır”
diye hayretini ifade eder:
Ḍaġlar bār-ı ġam-ı Ꜥışḳa taḥammül édemez
Ne ḳadar ṭāḳat ola ey dil-i şeydā sende (Ş. Yahyâ g.383/3)
**
Bir demür ḍaġı delüp boynına almaḳ gibidür
Her kişi Ꜥāşıḳ olurdı eger āsān olsa (T. Yahyâ g.386/3)
Aşk ve ölüm

“Evet, biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar onu yüklenmeğe yanaşmadılar, ondan
korktular da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve cahildir.” (Ahzâb, 72) Mahremî bu ayeti
yorumlarken aşk yükünün bu şekilde sadece âşık üzerine yüklendiğini, maşuk için bir yükün tasavvur
edilemeyeceğini söyler. bkz. Mahremî, Risâle-i Cevâhirü’l-Esrâr (Söylenmemiş Harfler), haz. F. H.
Özkan, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2020, s.100, krş. aynı eser, s.176. İbn Arabî, Zünnûn-ı Mısrî’ye
sorulan “Kuran’ın taşıyıcıları kimlerdir” sorusuna verdiği cevaptaki şu ibare buradaki mana ile
paralelliği dolayısıyla dikkat çekicidir: “Onlar, keder bulutlarının üzerlerine yağmur yağdırdığı
kimselerdir. Bineklere ve bedenlere binmişler, hüzün ve korkuyu kuşanmışlar[…]dır.” Muhyiddîn İbn
Arabî, age.(2015), s.118.
252
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Vuslatın imkânsızlığı ile derinleşen çaresizlik, gamdan bir an yakasını
alamayan âşığın kaderidir. 253 Sevgilinin çare olacağını düşündüğü için tek hedefi
hâline gelen vuslat ile ümitlenen âşık, nihayetinde bu vuslatın imkânsız olduğunu
kabullenmiş olacak254 ki ölümü bir çözüm olarak görür.
Ḥālāt-ı Ꜥışḳa gerçi nihāyet dénilmedi
Derd almaġ ibtidādur u cān vérmek intihā (Şeyhî g.1/5)
**
Yok derdimüze ölümden özge daḫi çāre
Ḥāṣıl bu ki miḥnet-zede bī-çāre-i Ꜥışḳuz (Neşâtî g.48/2)
Ölüm ile acısının dineceğini umsa da keder, şairi mezarda da rahat bırakmaz.
Gamın âşıkları toprağın altına atmasına şaşılmaz, zira aşkın, muhabbetin derdi âşık
için yüce bir yoldaş255 gibidir:
ꜤUşşāḳı zīr-i ḫāke iletse n’ola ġamuñ
Derd-i maḥabbet ehl-i dilüñ yār-ı ġārıdur (Bâkî g.99/4)
Şair ölürken bile vuslatın etrafında dönen ümitleri canlı tutmaya devam eder:
Ġam-ı Ꜥışḳuñla bīmārem önüñde cān vérem şāhā

İbn Hazm’a göre aşk iki neticeden birine mutlaka ulaşır: Ya ölüm gelir aşk biter, yahut teselli bulacak
başka bir şey âşığı alıkoyar. Tesellinin geçici bir alıkoyma sağladığı muhakkaktır. İbn Hazm, age.,
s.164.
254
Kabullenmenin ötesinde bariz bir reddediş ile âşık vuslattan yüz çevirir. Zira aşkta gaye, ulaşılamaz
olana beslenen arzu ve iştiyaktır. Vuslat ile birlikte sevgilinin ulaşılamazlığı yerle bir olup geri dönüşü
olmayacak şekilde hasret duygusu yok olduğu için birleşme arzu edilmez. Vuslattan sonra yaşanacak
herhangi bir firak, vuslattan önceki firak duygusundan fersah fersah uzak olacaktır. Bu yüzden âşık,
sevgiliyi bulduğunu zannettiği anda dahi arayışını kesmez. Çünkü aşkta gaye vuslat değil, sadece aşkın
kendisidir. Rasim Özdenören, age.(2010), s.120, 148. Bu yorum ile birlikte Fahreddîn-i Irakî’ye
(ö.1289) atfedilen “Lâ ilâhe illa’l-‘ışk” (Aşktan başka tanrı yoktur) sözünü hatırlıyoruz. Annemarie
Schimmel, age.(2018), s.198.
255
“Yâr-ı gâr” (mağara arkadaşı), Efendimizin hicreti sırasında düşmanlarca taciz edilip üç gün
sığındığı mağarada yaşadığı zorlukları onunla birlikte göğüsleyen Hz. Ebubekir’e İslami söylem
tarafından verilen bir unvandır.
253
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Ümīdüm ṣoñ nefesde ḫançerüñden bir içim ṣudur (Necâtî g.189/3)256
Aşkın ve sevgilinin cevr ü cefası ile boynu bükülen, zayıflıktan kıl kadar
incelen, hülasa perişan olan âşık yine de aşkı suçlayacak bir imada bulunmaz. Aşk ve
muhabbetin derdi ile sapsarı kesilen vücudunun bu hâline şaşırmaz. En samimi ve
temiz duygu olan aşkın iksiri ile âşığın cesedi altına döndüğü için sapsarı kesilmiştir:
Derd-i maḥabbet eylese cismi Ꜥaceb mi zerd
İksīr-i Ꜥışḳ-ı pāk ile altun olur cesed (Bâkî g.43/4)
Aşkın gamı azizdir
Âşığa yaşattığı her türlü sıkıntı ve belaya rağmen aşkın kendisi ve aşkın gamı
yüce ve aziz bir ilahi lûtuf olarak değerlendirilmiştir. Tasavvufi yaklaşımla da örtüşen
bu algıya göre şair, sevgili ile alakalı hatırına gelen her şeyden hasret ve keder
duymasına rağmen, menşei sevgili olan her şeyi yüce kabul etmesi gibi gamı da aziz
ve değerli kabul eder, bu durumdan şikâyet etmez. 257 Bir aşk, âşığa ne kadar bela
getirir ve ne kadar kedere uğratırsa ve âşık da bu sıkıntılara ne kadar iyi tahammül
ederse bu, onun ne kadar iyi bir âşık olduğunun göstergesi kabul edilir. Dünya ve
dünyalık şeyler için duyulan ve şiddetli şekilde yerilen keder karşısında aşkın gamı,
âşığa değer katan bir unsurdur:
Cān u dille derd-i Ꜥışḳa nice ḳul olmayayın
K’eyledi dünyā ġamından ben ḳulın āzād Ꜥışḳ (Necâtî g.276/7)
**
Biñ yıl çekerse Ꜥışḳı ġamından ġarāmeti
Yoḫ göñlimüñ bu miḥnete bir dem nedāmeti (Şeyhî g.195/1)
Hançer ve diğer kesici aletlerin yapımında “çeliğe su verme” safhasına (bkz. A. Talat Onay, age.,
s.355) atıf vardır. Âşık ölmek üzere iken, belki de son ölüm darbesinin sevgilinin hançeriyle olacağını
bildiği için hançer imal edilirken dökülen su ile dahi olsa vuslata dair bir ümit besler. Ölümlü hastaya
su verilmesi, başucunda daima su bulundurulması alışkanlığı da beyitle birlikte düşünülmelidir.
257
Na’ilî aşkı bir lezzet ve derdi de o lezzetteki kamış şekeri (kand-i nebât: bitkiden –kamış, pancarelde edilen şeker) olarak anar: ꜤIşḳ bir ẕā'iḳadur derdüñ aña ḳand-ı nebâṭ (Nâilî mus.4/1)
256
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**
Ġam çekmeyince ḳıymeti artar mı Ꜥāşıḳuñ
Ḳan yutmayınca buldı mı hīç iꜤtibār laꜤl (Ahmed Paşa k.12/6)
**
Ḥaẓẓ éder dil-i ġam-ı cānān ile bītāb olıcaḳ
Ol ṣafāyı bulamam mest-i mey-i nāb olıcaḳ (Nef’î g.62/1)
**
Ṣanma cefālarla ben fāriġ olam Ꜥışḳdan
Her biri bir şīve-i şevḳ-füzūndur baña (Ş. Yahyâ g.8/4)
Şairin muhayyilesinde, âşığın kalbinde hasıl olan aşk gamı bir yük olmaktan
öte bir güzellik vesilesidir. Göğüs kafesinde aşkın kederiyle dopdolu olan kalp, bir
meyhane köşesine konulan bir şişe şarap ile birlikte başköşede konumlanır. Zira şarap
küpü kırılma korkusu yaşanmadan yere bırakılırken şarap şişesi kolay kırılabildiği için
emniyetli yerlere konulur ve günümüzde de hasır yahut keçe kılıf içinde muhafaza
edildiği görülür. Şair de gamı adeta kalbi süsleyen bir tezyin unsuru gibi görüyor:
Sīnede dil ġam-ı Ꜥışḳuñla pür olmış gūyā
Künc-i mey-ḫānede bir şīşe ile mül ḳodılar (Atâî g.52/3)
Normal şartlarda insanın çekinmesi gereken bir ruh çöküntüsünden ibaret olan
hüzne, şairlerin can atmasının altında fakr, uzlet, çile gibi tasavvufi bazı uygulamaları
da esastan etkileyen ve ilahi mefhumların tefekküründe duyulan hüznün ve kaygının
yüceltilmesi yatar. Üslup gereği Cenab-ı Hakk’ı değil de sevgiliyi zikreden şairler bu
yüceltmeyi mecazla örter. Bu keder, şairi dünyayı fikretmekten alıkoyduğu için bir
zevk ve sevinç vesilesi sayılır:
Göñlüm eglersin benüm çün kim bu miḥnet-ḫānede
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Ey ġam-ı dilber hemîşe müstedām ol müstedām (T. Yahyâ g.248/3)
**
Çekmezin dünyā ġamın bir ḥālete irgürdi Ꜥışḳ
Bā’is̠ -i şādī olur ġam işte bī-ġamlıḳ budur (Ş. Yahyâ g.73/3)
**
Ġam-ı Ꜥışḳuñ ki hep şekvā éder Ꜥuşşāḳ-ı zār andan
O dilden ḥaẓẓ éeder hem dil daḫi bī-iḫtiyār andan (Nef'î g.89/1)
Aşkın keder vermenin ötesinde âşığın başına bir bela olduğu sıklıkla dile
getirilmiştir. Bu belaya tahammül edebildiği ölçüde âşık rüşdünü ispatlar258:
“Âşık hemîşe bela-keş olur; dâyim belâ içinde hoş olur. Âşık her dem sûz u
şevkte olur; derd-i ‘ışk içinde zevkte olur. […] İlâhî! Her kişi merd-i ‘ışk olmaz ve
degme yirde derd-i ‘ışk bulunmaz.”259
Cānān mısın belā mısın āşūb-ı cān mısın
Ey bī-emān ġayrı elüñden emān senüñ (Ş. Gâlib g.190/5)

1.1.1. Sevgili ve Gam
Sevgili keder verir
Aşkta görülen zorlukların ve âşığın yaşadığı çilenin nedeni bizatihi aşk
duygusu olmakla birlikte sevgiliye de bu noktada birçok günah yüklenmiştir.
Sevgilinin âşığa sonsuz mesafelerce uzakta oluşu, bazen yakında iken bile ağyâr
nedeniyle uzak oluşu, cevr ü cefadan bir an olsun vazgeçmemesi, âşığın daima dertli
ve hasta olmasını arzu etmesi gibi nedenler sevgiliyi gam ve keder odağı hâline getirir.

258
259

“Hiçbir işkence aşk kadar feci değil / Öyle acıtır ki ruhum buna şahittir.” Robert Burton, age., s.31.
Yusuf Sinan Paşa, age., s.189, 199.
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Biz Nā’ili’yā dest-güşā-yı ġam-ı yāruz
Yoḳ naḳd-ı ṣafā dest-i sāḥilimizde (Na’ilî g.324/5) 260
**
Ḥāṣıluñ evvel ġam-ı cānāndur āḫir terk-i cān
Bu imiş ḳısmet Fużūlī ḥˇāh aġla ḫˇāh gül (Fuzûlî g.178/9) 261
Sevgilinin keder verme noktasında felek ile birlikte hareket ettiği, aynı
miktarda keder verdiği düşüncesi, âşığı isyan derecesinde hüzne uğratır. Felek gibi ters
yürüyüş (kec-revlik) ve ters tabiat ile hareket eden sevgilinin âşığa yaptığı cevr ü
cefanın biri de ağyâr ile olan yakınlığıdır. Bunu bilerek yaptığı öne sürülen sevgili,
âşığın bunu haber alınca yahut bu duruma şahit olunca ziyadesiyle üzüleceğini bilir:
Çerḫ kec-revlügi terk étdi désem kim diñler
Dil-berān meyl-i vefā étdi désem kim inanur (Nâbî g.69/3)
**
Siteminden gile-mend olmaz idüm neyleyüm āh
Āşinā olmasa her gördügi bīgāne ile (Nâbî g.777/4)
Sevgili acımasızdır
Divan şairinin gözünde sevgili, âşığı daima belalarla sınayan zalim birisidir.
Bu sınama her ne kadar terbiye maksatlı dahi olsa da neticede âşık, kendisinin bu
cefadan öleceğini düşünür. Alıntıladığımız bu beyitte sevgili, âşığın eziyetlere

Denizin değerli taşları, nadiren hazineleri kenara attığı bilinen bir gerçek ise de sahilde dilenmek ile
ilgili bir malumat bulamadık. Fakat Seyyid Vehbî’ye ait şu beyitte “sahil önünde dilencilik yapma”
imgesi açıktır: Her dem yine sâ’illik eder sâhil önünde / Destine kabak kâse-i deryûze-girândır (Seyyid
Vehbî) A. Talat Onay, age.(2007), s.212.
261
Taramaya esas tuttuğumuz Gölpınarlı neşrinde ilk mısra farklı anlama gelecek bir okumaya tabi
tutulmuştur (Hâsılun oldur gam-ı cânânda âhir terk-i cân). Burada komisyon neşri ve Ali Nihad
Tarlan’ın şerh metninde yapılan okumayı alıntıladık. krş. Fuzûlî, Türkçe Divan, haz. K. Akyüz, S.
Yüksel vd., TTK Basımevi, Ankara 1958, s.302; Ali Nihad Tarlan, age.(2009), s.442.
260
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dayanayamayıp figan edişini duyar ve ‘benim bu dertlimin gönlünde bana olan aşkı
bitmemiş demek’ der. Şair bunu duymaktan ötürü sevinç duysa da bu durum çektiği
derdi perdelemez:
Şādam ol cānān meger efġānum éşidüp démiş
Gitmemiş Ꜥışḳum daḫi bu derd-mendümden benüm (Mihrî g.100/2)262
Gönül, âşığın tek evidir. Çektiği çile ve duyduğu hüzün yüzünden viran olarak
tasavvur edilir. 263 Nâbî’den alıntıladığımız beyitte şair, elinde kalan tek şeyin artık
gönül adındaki yıkık ev olduğunu fakat ne yazık ki o eve de (aşk dolayısıyla kalbi esir
ederek) cefakâr sevgili el koyup evi derde ve gama vakfetmiştir:
Göñül nāmında bir vīrāne olmış ḫāne ḳalmışdı
Alup anı da āḫir ey cefā-cū vakf-ı derd étdüñ (Nâbî g.452/3)
Sevgili umursamaz
Âşığın çektiği dert ve keder sevgilinin –en basit tabirle- umurunda dahi olmaz.
Âşığın yaşadığı sıkıntıların ona vuslat kapısını aralamak için yeterli olmadığını
tavırlarıyla belli eder. Âşığın ağlaması, feryat etmesi vs. onun için ehemmiyetsiz birer
durumdur. Bunlara ya şahit olur güler geçer, yahut da görmezden gelir. İki durumda
da âşığın kederinin katmerlendiği muhakkaktır. Bununla birlikte sevgili, ağyâra meyl
ederek âşığı bir kere daha yıkar:
Bir kerre iltifātuñ ile ḫurrem olmaduḳ
Bīgāne deñlü ṣoḥbetüñe maḥrem olmaduḳ (Nâbî g.393/1)264
Buradaki yaklaşımın tersini başka bir beyitte görürürüz. Şair, sevgilinin cevrinden ancak cahillerin,
aşkın değerini bilmeyenlerin feryat ve figan edeceklerini söyler: Şeyḫi ḥāşā ki şehā iñleye cevr étdügüñe
/ Yār elinden beli her cāhil ü nādān iñiler (Şeyhî g.67/6)
263
Kalbin viran ve hatırın daima kırık oluşu arzu edilen ve övülen bir haldir. ‘Seni nerede arayayım
Rabbim’ sorusuna cevaben ‘Beni kalbi kırıkların yanında ara’ denildiğine dair rivayet edilen hadis-i
kudsi, bu yaklaşımın temel dayanağıdır. Mesnevî’de de sıklıkla atfedilen bu yaklaşım için bkz. “1.1.5.
İnkisar” başlığı.
264
Nâbî diğer bir beytinde de ağyârın gözünde bile itibarı varken sevgilinin âşığa olan cefasının bir an
olsun dinmediğini, onu buna sevk eden şeyin ağyâr değil bizzat sevgili olduğunu söyler: Çeşm-i raḳībde
bile var iꜤtibārumuz / VażꜤ-ı cefāyı yār éder aġyārumuz degül (Nâbî g.486/3)
262
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Bilhassa

Ahmed Paşa

Divanı’nda dikkat çekici

şekilde sevgilinin

umursamazlığı, istiğnası işlenmiştir. 265 Âşığın ağlaması ile adeta alay eden sevgili
hakkındaki şu beyitte âşık sevgili karşısında ağlamaktadır ve sevgili o sırada ayrılmak
üzere iken vazgeçer. ‘Hâlâ yağmur yağıyor, -ıslanmamak için yağmur dinene kadarburada biraz daha oyalanayım.’ der:
Gitmek isterken gözüm yaşın görüp raḥm étdi yār
Dédi eglenmek gerek Aḥmed ki bārāndur henüz (Ahmed Paşa g.119/7)
Aşkın perişan edici vasfının yanında müşahhas bir şekilde sevgilinin de âşığı
perişan etmesi çok sık işlenen bir temadır. Âşık hakikatte bu perişanlığı aziz bulup
şikâyet etmiyorsa da yer yer açık şekilde şikâyet eder:
Meni cāndan uṣandurdı cefādan yār uṣanmaz mı
Felekler yandı āhumdan murādum şemꜤi yanmaz mı (Fuzûlî g.264/1)
**
Yéter étdüñ sitemi bu dil-i şeydāya yéter
Étdügüñ cevr ü cefālar baña dünyāya yéter (Ş. Yahyâ g.123/1)266
Sevgilinin zulmü âşığı perişan etmekle kalmaz, gençliğini bitirir ve onu (hatta
çocuk –tıfl- iken bile) kederi ile birlikte yaşlanan ve gençliğine eyvah eden biri hâline
dönüştürür:
Ġamuñla geldi baña ṭıfl iken dem-i pīrī
Eyā ġazāl-ı cüvān-baḫt u hūş-mendüm gel (Ş. Gâlib g.204,6)
**
Yigitligüm çaġında beni pīr éder dirīġ

265
266

bkz. (Ahmed Paşa g.35/2; 70/5; 100/1-3; 119/4; 119/7; 136/5; 233/4; 230/7)
Ayrıca bkz. (Ş. Yahyâ g.256/5)
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Bostān çiçekleri gibi oġlan dédükleri (Ahmed Paşa g.325/6)
Nihayet âşık, sevgilisine zulmü lâyık görmez ve bu perişanlığın nedenini
sevgilinin gamında değil, ah etmesinde arar. Bu beyitte âşık, sevgilisinin gam ve keder
ile perişan olduğunu kabul etmez, âşığın vücudunun her bir parçasının ancak kendi
âh’ının fırtınası ile harab olduğunu iddia eder:
Ṣarṣar-ı āh éde eczā-yı vücūdın ber-bād
Ne revādur ola Ꜥuşşāḳ perīşān-ı ġamuñ (Na’ilî g.199/2)
Sevgili başta sever sonra üzer
Âşığı perişanlığa ve kırgınlığa sevk eden bir diğer husus da sevgilinin önce
muhabbet gösterip sonrasında zulüm yapmasıdır. Bu durum sevgiliden duyulan
kederin şiddetlenmesine, inkisarın artmasına neden olur:
Çünki ḳaṣduñ terk-i āyīn-i maḥabbetdi neden
Müjde-i luṭfuñla evvel pür-sürūr étdüñ beni (Ş. Gâlib g.332/3)
**
Ele alup dili evvel dönüp yine āḫir
Şikest édüp anı cām-ı şarāba döndirdüñ (Nev’î g.249/3)
Sevgilinin derdi arzu edilir
Divan

şiirini

derinden

etkileyen

tasavvufi

yaklaşımlar

imgelerin

yorumlanmasında da tesirlidir. Sufilerin dünya ve dünyalığa dair olmayan hüzün ve
kedere yaklaşımları çok nettir. Onlara göre insanı ilahi hakikate, Zat bilgisine,
hakikatin marifetine yönlendiren her hüzün arzu edilen bir şeydir, talep edilir. Bu
hüzün, marifet yolculuğunda bir pusuladır. En yüce sevgili, âşık olunabilecek en büyük
gaye olan Allah’tan gelebilecek (yahut geldiği varsayılan) bütün dertler değerli kabul
edilmiştir. Bu noktada âşık da sevgiliden gelecek her türlü gam ve kedere adeta can
atar, sevinci değil, hüznü arzu eder:
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Geh cefā gāhī vefā étmekden ise dostum
Ḳurtarup ḫavf u recādan derde muꜤtād eyleseñ (Nev’î g.252/4)
**
Aḥmed anuñçün saña çoḳ nāz éder ol nāzenīn
Kim güzeller cevrini çekmege sen muꜤtâdsuñ (Ahmed Paşa g.250/8)
Derde çare olan “derman” kelimesi etrafında gezinen şairler aslında
“dermân’de” (derman arzusunda) olmadıklarını, “der-mânde” (çaresiz, zavallı)
olduklarını ifade etmişlerdir:
Dédüm dermāndeyem cānā viṣālüñ baña dermān ét
Dédi derd iste var bī-çāre sen dermānde ḳalmışsın (Nev’î g.330/2)
**
Efkār-ı Ꜥışḳuñile dil-figāruñam senüñ
Dermāndeyim ki derde giriftāruñam senüñ (Ahmed Paşa g.153/1)
Şair/âşık ne kadar dert ve çile çekse de gamını bir itiraz unsuru olarak
şikâyetine konu etmez, sevgilinin derdinden yana sıkıntıda olduğunu dile getirmez. Bu
gamı ve kederi bir değer olarak gördüğü için sadece kendisine mahsus bir hazine gibi
saklar, ağyâra karşı ketm eder:
Ṣadāsı çıḳmaz olur ol ḳadeḥ ki ola şikeste
Şikāyet étmez idüm senden inkisārum olaydı (Nâbî g.877/6)
**
Hezārān luṭfunı yārüñ baña derdi beyān étdi
Ölürsem étmezem ifşā biriüni rāz-dārem ben (Hayâlî g.394/4)
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Âşık bir anlamda sevgilisi onun dertte olmasını istediği için bu derde razı
olduğunu, vuslatın imkânsız olduğu sevgiliyi bu şekilde dahi olsa hoşnut edebilmenin
hazzını yaşadığını anlatır:
Biz rāżıyuz derūnumuz olsun ḫarāb-ı ġam
Ol mest-i nāza māye-i ẕevḳ u sürūr ise (Nâbî g.804/4)
**
Dédi ḥüsnüm gülsitānınuñ hezārān derd ile
Rūz u şeb bülbül gibi nālānı ol dédüm be-ser (Mihrî g.38/2)
Sevgili güzel oluşu ile keder verir
Sevgili sadece davranışları ile (cevr ü cefa, istiğna, zulüm vd.) değil, aynı
zamanda güzellik unsurları ile âşığı yaralar. Şairler bu güzellik unsurları etrafında âşığı
yaralayacak, kederini derinleştirecek, hatta onu ölüm düşüncesine sevk edecek şekilde
hayaller geliştirmiş, bu hayalleri güzellik unsurlarına birer özellik olarak işlemişlerdir.
Sevgilinin bütün olarak değil de uzuv uzuv övülmesi, bir anlamda parçalara ayrılması
sıklıkla tenkit edilmiştir. Bu durumun, şairin/âşığın hayret odağını yalnız bir hedefe
yöneltmesi ile izah edilebilir. Teksif denilen hususiyetin burada etkili olduğunu
düşünüyoruz.
Bir ülke olarak tasavvur edilen (hüsn ili, hüsn iklimi, âlem-i hüsn… vd.)
güzellik, sınırları içinde hayli kargaşa, zulüm, çekişmenin olduğu bir görünüm arz
eder. Şairler güzellik ülkesini seyrederken gam ve kedere gark olurlar, hayret ile (ve
firakı, imkânsız vuslatı bir an olsun unutmayarak) bu âlemin hiçbir köşesinde huzur
bulamadıklarını söylerler. Güzellik diyarının en belirgin ayini gam ve keder
çektirmektir:
Ḥüsn ilin seyr eyleyen ġam çekmek étsün Ꜥādetin
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Çünki her bir milketüñ bir resmi bir āyīni var (Ahmed Paşa g.52/5)267
**
Müşevveş ḫāṭır-ı gīsū mükedder gerd-i ḫaṭdan rū
Ṣafā yoḳ Ꜥālem-i ḥüsnüñ ne Şām’ında ne Rūm’ında (Nâbî g.763/2) 268
Sevgilinin ceylan bakışları, âşığın bağrını kan ile doldurur fakat âşık adeta
salınan bir servi olan sevgili için ah etmekten, kapalı duran (henüz açılmamış olan)
dudakları için kan ağlamaktan bir an olsun kendisini alıkoymaz.
ꜤĀşıḳuñ nāfe-ṣıfat baġrunı pür-hūn eyler
O ġazālāne nigāh ol ḥarekāt-ı dil-ḫˇāh (Na’ilî g.334/3)
**
Āh eyledügüm serv-i ḫırāmānuñ içündür
Ḳan aġladuġum ġonce-i ḫandānuñ içündür (Fuzûlî g.105/1)269

Burada hatıra Hüsn ü Aşk mesnevisinde Hüsn’ün ve Aşk’ın doğduğu kabile için çizilen dramatik
tasvir geliyor: Kıbleleri dert, bahtları kara, yüzleri sararmış, vadileri gam şişesini (kum saatini)
dolduracak kadar çok kum tanesi dolu, sohbetleri ney gibi yakıcı, rızıkları aniden gökten yağan ateş,
ektikleri kıvılcım, biçtikleri paramparça kalpler, şarap içtikleri kadeh dağ gibi gürz, içtikleri şarap ise
dehşetli bir ölüm… ilh. bkz. Selami Ece, Hüsnüne Aşk Olsun, Fenomen Yayıncılık, Erzurum 2018,
s.129-150; krş. Şeyh Gâlib, age.(2006), s.16-20.
268
Beyitte Şam ve Rum’un hem ülke anlamına gelmesi hem de diğer anlamlarını (şâm: akşam; rum:
beyaz çağrıştırması bakımından tevriyeli bir kullanım vardır. Siyah oluşu dolayısıyla “şâm” ile
zikredilen saç, rengi beyaz (rûm) iken üzerinde çıkan tüyler (hat) dolayısıyla rengi bozulan (mükedder
olma: bulanma, rengi boz renge dönüşme) yüz, güzellik ülkesinin en önemli ögeleridir. Safâ kelimesi
ise birinci mısrada zikredilen müşevveş (dağınık) ve mükedder (bulanık/kederli) kelimelerine zıt
anlamlı olarak (sevinçli, neşeli) kullanılmıştır. Fakat aynı zamanda safânın aydınlık, temizlik
anlamlarını da hatırlamalı: Bu durumda dağılan ve rengi bozulan güzellik ülkesinde safâ (aydınlık,
berraklık) yok olmuştur, (hat ile) gölgelenmiştir.
269
Burada “gonca-i handân” (gülen gonca/açılan gonca) ile “kan ağlamak” ibaresi tezattır. Handân olan
gonca, her iki anlamında da (gülen ve açılan) sevinci mucib bir durumu yansıtırken âşığın bu manzaraya
karşı kan ağlaması bir araya getirilen sevinç ve mutluluk kavramları arasında oluşan derin farkı da
güçlendirir. Şairin hayret ve belki de hasret ile ağlaması ama diğer tarafta çiçeğin açması/gülmesi ile
aslında vurgulanan, şairin kan ağlaması yani kederidir. Tarlan da buradaki tezada vurgu yapmıştır: “Kan
ağlamak, goncanın gülüşü ile tezattır. Goncanın içi kırmızıdır. Yani dilhûndur, gönlü kan dolu.” Ali
Nihad Tarlan, age.(2009), s.221.
267
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Necâtî’nin şu beytinde ise âşık/şair, sevgilinin gümüş gibi bembeyaz, parlak,
göz alıcı güzelliği karşısında gözlerinin kamaşıp yaşarmasını, bayramı karşılayan
yetim bir oğlanın ağlamasına benzetir. Sevgilinin güzelliği karşısında hayrete düşen
âşık, bu güzelliği temaşa edecek gücü kendisinde bulamamıştır:
Gözüm aġlar o sīm-endāma ḳarşu
Yetīm oġlan gibi bayrama ḳarşu (Necâtî g.438/1)
Ben yandım, başkası yanmasın
Kendilerini cevr ü cefa ile yakan, daima gam ve keder veren sevgilinin bu
yaklaşımını hoşnutlukla karşılayan şairler/âşıklar, bu durumun sadece kendilerine
mahsus olmasından ayrı bir sevinç duyarlar. Sevgili ağyâr ile birleşse dahi kederde
olan tarafın âşık olması, âşık tarafından arzu edilen bir durumdur. Burada iki yaklaşımı
da görürüz: Aşkın ve sevgilinin gamı sadece bana müteveccih olsun, bana mahsus
olsun/Ben aşkın çilesinden yandım, başkaları yanmasın. Fakat her koşulda şair, kedere
batan tarafın kendisinin olmasını tercih ediyor. Çünkü sevgilinin kederi ve gamı onun
can attığı birer nimettir:
Dem-ā-dem cevrlerdür çekdügüm bī-raḥm bütlerden
Bu kāfirler esīri bir müselmān olmasun yā Rab (Fuzûlî g.30/2)
**
Pādişāhum hey ne müşkil derd imiş sevmek seni
Gelmesün ḳullar başına uşbu ḥāl-i bü'l-Ꜥaceb (T. Yahyâ g.20/5)
**
İsterem ḥüsnüñ gibi cevrüñe pāyān olmasun
Kim seni sevmek cihān ḫalḳına āsān olmasun (Ahmed Paşa g.251/1)
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1.1.1.1. İstiğna ve Gam
Divan şiirinde idealize edilen sevgilinin belki de en çok vurgulanan yönü âşığa
cevr etmesi, âşıktan yüz çevirmesi, ona ülfet göstermemesidir. Sevgilinin naz
gösterip 270 âşıktan uzak durması yahut âşığı lüzumlu bir şey olarak görmeyip
reddetmesi istiğnâ kelimesi ile anlatılır. Devellioğlu Lûgatı’ndaki karşılığı şu
şekildedir: “[ ]استغناءistignâ’ 1.aza kanaat etme, tokgözlülük. 2.ihtiyaçsızlık.
3.nazlanma; ağır davranma. 4.çekinme.” Allah’ın isimlerinden olan “Ganî”, yaratıcı
kudretin hiçbir şeye muhtaç olmadığını ifade eder.271
Şairlerin güçlü bir soyutlama/tenzih ile yücelttiği sevgili figürünün hiçbir şeye
ihtiyaç duymaması, âşığa itibar etmemesi bu soyutlama ile de ilgilidir: En güzel, en
latîf olarak tavsif edilen sevgili, en yetkin bir güzellik figürü olarak güzelliği, başka
hiçbir şeye muhtaç olmayan bir konuma gelir. Hem ilâhi hem beşerî aşkta bu kavram
âşığı üzmekle birlikte vuslat için harekete de geçiren bir hakikattir. Bu durum âşığı
tahrik eden, kavuşma arzusunu artıran, aşkını sigaya çekmesine, aradaki mesafeden
derin bir keder duymasına neden olan bir husustur.272 Aslında âşık, sevgilisini her türlü
arazdan, en ufak tozdan dahi tenzih ederken bu hâl hoşuna gitmekle birlikte aradaki
sonsuz firak perdesinin artması bir açmaz ortaya çıkarır. Âşık sevgiliyi yüceltirken
tenzih eder, fakat bu tenzih istiğnayı da beraberinde getirir.
Divan şiirinde sevgiliye biçilen bu müstağni konum o derece belirgin ve
baskındır ki bu geleneğe bir istiğna edebiyatı desek abartı sayılmaz. İstiğna, içerisinde
sevgilinin naz ve kaçınmasını gösteren birçok özelliğini bütünleyen bir küme gibidir:
naz, vefasızlık, merhametsizlik, bigânelik, ağyâra muhabbet, âşıktan yüz çevirme…
gibi. İstiğna gösteren sevgili âşığı hor görür, umursamaz, sözünü işitmez, âşığa iltifat
etmez, âşık ile konuşmaz, gülüşünü saklar, âşığın hiçbir unsuruna hüsn-i kabul

“Nâz []ناز: Sâz vezninde. Nev-hiz, nev-rüste manasınadır. Yani yeni yetişmiş. Gerek şecer olsun,
gerek insan olsun. Mahbubun âşık-ı biçâreye eylediği şive ve istignaya da denir.” Mütercim Âsım
Efendi, Burhân-ı Katı, haz. M. Öztürk, D. Örs, TDK Yayınları, Ankara 2000, s.544-45.
271
“[…] şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir.” (Âl-i İmrân, 97) Bu durum aynı zamanda
Allah’ın zamandan ve mekândan münezzeh olan Zat’ını da izah eder. Allah, yarattığı hiçbir şeye ihtiyaç
duymaz. Bu da O’nu âlemlerden (yaratılmış her şeyden) tenzih eder.
272
İbn Hazm, age., s.114.
270

110

göstermez. Zikrettiğimiz bu unsurların tamamı âşığa gam ve keder yükler, âşık
istiğnayı bir bela olarak görür.
Âşık için, istiğna gösteren sevgili âşığı öldürmeye niyet etmiştir. İstiğna,
sevgilinin âşığı reddetmesi, görmezden gelmesi âşık için bu denli tahammülü zor bir
meseledir. Fakat âşık bir çıkmaza daha girer: Sevgili ve aşk uğruna can vermek, şehit
olmak kadar değerli görülür iken onu öldürmekte naz eden sevgili, âşığı bu naz ile bir
kez daha öldürür. Bu durumda sevgili, her hâlükârda âşığı öldürecektir:
Bāḳi-i dil-ḫasteye cevr-i firāvān étmeden
Ḳasduñ öldürmek mi yoḫsa nāz u istiġnā mıdur (Bâkî g.120/5)
**
Dā’imā Ꜥuşşāḳı öldürmekde istiġnā éder
Öldürür āḫir bizi ol şūḫ istiġnāyile (Ş. Yahyâ g.327/3)
Naz unsurunun ön plana çıktığı istiğna tavrında şair, ölüsünü kefenlemeye bile
nazlanan bir sevgili ile karşı karşıyadır:
Ben Necātī éderem kendümi yolında şehīd
Ol baña ṣarmaġa bir ḳanlu kefen nāzlanur (Necâtî g.109/8)
**
Güşāyiş-i dile bir nice rūzgār ister
Şükūfte olmaġa ol ġonce çoḳ bahār ister (Na’ilî g.48/1)
Şair/âşık, vefasızlık gösteren sevgili karşısında kan yutmak ve sineye çekmek
dışında bir çözüme başvuramaz. Hatta sevgilinin vefâ göstermemesinin nedenini, vefâ
ve muhabbetten haberdar olmamasında arar. Zaten vefayı bilmeyen sevgilinin âşığa
vefa göstermemesi doğal bir sonuçtur:
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TeꜤaccüb eylemeñ cevr étse dil-ber ṭıfl-ı nev-resīd
Daḫi mihr ü vefānuñ ol perī māhiyyetin bilmez (Atâî g.102/3)
**
ꜤAhdine vefā ḳılmadı ol yār n'idem āh
Ḳanlar yudayın derd ile her bār giderse (Mihrî g.172/3)
Bir kötülük unsuru olan merhametsizlik, sevgilinin elinde silaha dönüşmüştür.
Âşığı bilerek kırma, cefa çektirme, öldürme aracıdır:
Mihr ṣalmazsan baña raḥm eylemezsen bunca kim
Sāye tek sevdā-yı zülfüñ pāy-māl eyler beni (Fuzûlî g.294/2)
**
Eşküm döker sitāre gibi cevr ile o māh
Ḫurşīd gibi ḫurrem ü ḫandān olup gezer (Bâkî g.138/2)273
Divan şiirindeki sevgilinin âşığın gözyaşına değer vermemesi, ağlamasına
itibar etmemesi yaygın bir söylemdir. Mübalağa sanatı ile çizilen ve adeta bir deniz
görünümünde olan âşığın gözyaşları, ne kemmiyet ne keyfiyet bakımından sevgilinin
dikkatini çekmez. Sevgili kazara dikkat edecek olursa da bu duruma değer vermez,
âşığın ağlamasını tabii bir hadise, adi bir olay olarak görür:
Seyl oldı gözüm yaşı o meh-rū yine silmez
ꜤUşşāḳ sirişkinden éşiginde geçilmez (Ş. Yahyâ g.151/1)
**

Bu beyitte cevr ile gözyaşı döktüren ayyüzlü sevgili, yağmurdan sonra berrak ve parlak (hurrem ü
handân) bir şekilde çıkan güneş gibi gezer. Yağmur (âşığın gözyaşı) geçip gitmiştir, güneş (sevgili) ise
evvelki yağmura aldırmaz.
273
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Nice ki cehd édüp ḫānum gözüm yaşını Ꜥarż étdüm
Teraḥḥum étmedüñ bir kez yüregüm ḳan édüp gitdüm (Şeyhî g.128/3)274
Merhametsiz sevgili taş kalplidir. Taşa rüzgâr ve suyun tesir edememesi gibi
âşığın âh’ı ve gözyaşları sevgilinin gönlüne tesir etmez:
Benüm āhum yaşum ḳılmaz saña kār
Meger yel ü ṣudan ḥaẓẓ alamaz ṭaş (Neşâtî g.133/2)
**
Ey Fużūlī ol ṣanem efġānuña raḥm eylemez
Ṭaşa beñzer baġrı te’s̠ īr eylemez efġān aña (Fuzûlî g.10/7)275
Hayâlî bir beytinde sevgilinin gönlüne tesir edemeyen, onun sert ve
merhametsiz gönlünden (adeta taşların arasından) çağlayarak akan nehrin, âşığın
derdini deryalara döktüğünü söyler:
Ḳatı göñlüñden senüñ derdin döküp deryālara
Nāle vü feryād éder āb-ı revānuñ yügrügi (Hayâlî g.555/4)276
Sevgilinin merhametsiz oluşunu taş kalpli oluşu ile açıklayan şairler, taş ile
yapılmış evi de kompozisyonlarına dâhil etmişlerdir. 277 Osmanlı toplumu farklı
milletlerin bir arada yaşadığı geniş bir sosyal yapı olduğu için her milletin farklı
mimari eğilimleri olmuştur. Müslümanlar konut inşa ederken ahşap malzemeler

Şeyhî başka bir beyitte sevgilinin merhamet etmemesine hüsn-i talil ile bir yorum getirir: Kār étmese
gönlüñe ne ṭaꜤn āhum u yaşum / Ṭaşa édemez yel ile yaġmur es̠ er ey dost (Şeyhî g.10/3)
275
Benzer anlamda bir kabullenişi Bâkî’nin bir beytinde buluruz. Sevgili, âşığın birer inci tanesi olan
gözyaşlarına kıymet vermez (yapısı gereği iki midye kabuğu/göz kapakları arasında bulunan
istiridye/gözden çıkan inciler/gözyaşları) ama şair onu ikaz eder, bir gün bu hazineyi bulmak isterse
bulamayabilir:
Yaşuma baḳmaz ol perī bilmedi ḳadr-i gevheri/
Ṭālib ola bu demleri bulmaya bir zamān ola (Bâkî g.404/2)
276
Akarsuyun gürül gürül akarken nehir yatağındaki taşlara çarpması neticesi çıkan ses, âşığın “nale vü
feryâd”ını aksettirir. Burada akan su âşığın gözyaşı, suyun sesi ise feryadıdır.
277
Taş ile yapılmış duvar da sevgilinin taş kalpli oluşu ile zikredilmiştir: Sāyeñi sen de dirīġ eyleme ey
seng-derūn/ Sıġınan sāyesine rāḥat olur dīvāruñ (Nâbî g.473/2)
274

113

kullanırken gayrimüslimlerin taşa yöneldikleri görülür. Cevr ü cefayı, istiğna
göstermeyi, âşığa gam ve keder vermeyi kendisine adet edinen sevgili de sıklıkla bir
kâfir (gayrimüslim) olarak tasavvur edildiği için onun taş kalpli oluşu bu anlamda
şaşılacak bir şey değildir.
Mihrüm artar dil-i sengīnüñi yād étmek ile
Kim binā muḥkem olur seng ile bünyād édicek (Ahmed Paşa g.152/2)
**
Ḫāne-i derd ü ġama kāfirī bünyād urdı
Kūhken yıḳsa ne ġam ṭarḥ-ı bināsın bedenüñ (Nev’î g.253/4)278
Âşıktan yüz çeviren, onu görmezden gelen sevgili bu müstağni tavrı ile âşığın
düştüğü çilekeş vaziyetleri görmez/görmek istemez. Divan şiirinde yaygın bir üslup
özelliği olan ve hemen her meselede kendini gösteren çiçek kültürü bu noktada dikkat
çekicidir. Âşığın kederli ruh hâli ile örtüşen, ilgi kurulan çiçeklerden olan lale (ki
kastedilen gelincik çiçeğidir) kırmızı olması ile âşığın kan ağlamasına, demevî
taşkınlığına işaret eder, ortasındaki siyahlık ile âşığın taşıdığı gizli yarayı (dâğ-ı
pinhân) temsil eder. Çiçeğe benzetilen bu dramatik tablo dahi sevgilinin dikkatini
çekmez, âşığın neden laleye benzeyecek denli kanlı ve yaralı olduğunu sevgili bir türlü
sorgulamaz, önemsemez:
Yüzüm nergis gibi zerd étmek ister NevꜤiyā ol meh
Ġamından lāle-veş ḳana boyanuḳ olduġum bilmez (Nev’î g.188/5)
**
Fiġān kim baġrumuñ ol lāle-ruḫ ḳan olduġın bilmez
Ciger pergālesinde daġ-i pinhān olduġın bilmez (Fuzûlî g.116/1)

Şirin’in yaşadığı rivayet edilen Bîsütûn dağını delen, aşk yolunda en ağır zorluklara göğüs geren
Ferhâd, “kûh-ken: dağ kazıcı, delici” olarak anılır. bkz. A. Talat Onay, age., s.157.
278
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**
Bunca demler kūh-ı ġamda lāle-veş ḳan aġlaram
Démez ol şīrīn-dehen hālüñ ne Ferhād’um benüm (Hayâlî g.331/2)
Acı ve kedere tahammül edemeyip feryada başlayan âşığın iniltileri gökyüzünü
kaplar, gece vakti uyuyan herkesi uyandırır. Fakat sevgili, âşığın bu hâlini görüp, işitip
nedenini sormaz, görmezden gelir:
Māha çekdüm şeb-i hicrān Ꜥalem-i şuꜤle-i āh
Āh kim olmadı ol māh ḫaber-dār henüz (Fuzûlî g.122/5)279
**
Olmadı ḥālüme hīç muṭṭaliꜤ ol yār dirīġ
Bilmedi kim ḳıluram ḥasret ile zār dirīġ (Şeyhî g.93/1)280
**
İşidürsin dün ü gün āh ü fiġān eyledügüm
Hīç bir kerre dimezsin ki Necātī n’eyler (Necâtî g.72/7)
Sevgili umursamaz
Sevgilinin, âşığın hâlini görmezden gelmesi adeta bir hekimin hastasını
başından savması şeklinde tasvir edilir. Ayrılık yüzünden yaralı olan âşık, sevgiliden
(hekim) bir çare (ilaç) ister yahut sadece ona görünmek (muayene olmak) ister. Ama
sevgili müstağni tavırla âşığı reddeder:

Âşık, ayrılık gecesi göğe bir kıvılcım, adeta bir havai fişek gibi çıkan âh’ı ile aya dahi sesini ulaştırır.
Fakat şairin şimdiki âh’ı, o ay yüzlü sevgilinin bu durumdan hâlâ haberdar olmamasındandır. Fuzûlî’nin
bir diğer beytinde de âşığın gökyüzünü karartan feryat ve figanından hiç sual etmemesi, ehemmiyet
vermemesi anlatılır: Fużūlī ḳıldı feryād ü fiġānum tīre gerdūnı / Henüz ol māh ṣormaz kim ne feryād ü
fiġāndur bu (Fuzûlî g.236/7) Ayrıca bkz. (Fuzûlî g.264/1)
280
Şeyhî’nin “dirîğ” redifli bu gazelinin tamamı istiğna ve âşığın kederi üzerine yek-âhenk bir gazeldir.
279
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Ḳamu bīmārına cānān devā-yı derd éder iḥsān
Niçün ḳılmaz baña dermān beni bīmār ṣanmaz mı (Fuzûlî g.264/2)
**
İꜤtiẕār-ı daꜤvete çeşmin süzüp maḥzūn-nümā
Dér ki meşġūlüm iki bīmāra te’vīl-i dürūġ (Ş. Gâlib g.158/3)
Âşığın kederli sitemini ifade ettiği diğer bir durum da âşığın sevgilinin eşiğinde
yatarken hiçbir şekilde sevgilinin dikkatini çekememesidir. Âşık, sevgilinin doğal
sınırları olan evini aşıp içeri giremez. Gidebileceği, cüret edebileceği son nokta
sevgilinin kapısı, eşiğidir. 281 Bu kapıda garip ve derbeder yatan âşığın hâli dahi
sevgilinin dikkatini çekmez. Âşığın hâlini tabii ve basit bir durum olarak görüyor
olmalı ki ehemmiyet verip sormaz:
Görür her şeb éşiginde démez bir kerre ol āfet
Nic'olduñ derd-i zülfümle nedür ḥāl-i perīşānuñ (Ş. Yahyâ g.209/4)282
**
Aḥmedi unutduñ ey şeh kim ḳapuñda yüz sürüp
Ḳarşuña el ḳavşurur biñ biñ ḳuluñ vardur senüñ (Ahmed Paşa
g.161/7)283
Sevgilinin âşığa karşı ilgisiz kaldığı bir durum da âşık tarafından yazılan
mektuplarda görülür. Âşık cevabı gelmeyen mektup için üzülür ve bir şekilde bu
durumu çaresizce kabullenme yoluna gider:
Göñlüm gibi ey nāme gidüp yārda ḳalduñ
Bu eşik mefhumu, miraç hadisesinde Cebrail’in geçemeyeceğini söylediği sınırı “sidretü’lmüntehâ”yı hatıra getirir.
282
Şair/âşık, geçemediği eşiğin onu bir gurbete zorladığını söyler: Démez nice sürinürsin ḳapumda sen
de ġarīb / Kimesne bencileyin olmasun vaṭanda ġarīb (Necâtî g.24/1)
283
bkz. (Nâilî g.216/3)
281
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Baş üzre yérüñ var ḫam-ı destārda ḳalduñ (Na’ilî g.217/1)284
**
Nābī o perī étmeyicek nāmeñe raġbet
Ruḫsāre-i evrāḳı siyāh étmege degmez (Nâbî g.272/7)
Sevgilinin bigâne duruşunu şairler “bilmezlenme” fiili ile aksettirirler.
Sevgilinin bilmezden geldiği hakikatler âşığın kederini bir kat daha derinleştirir:
Gör nice bilmezlenür ben bendesini ṣanasan
Yıllar ile göñlimüñ taḫtında sulṭān olmadı (Necâtî g.603/5)285
Âşığı son derece değersiz, düşkün, zelîl gören sevgili, âşığa ait herhangi bir
unsur ile bir arada olmayı kendisine âr bilir, utanç duyar. Kalabalık içinde âşığa
aşinalık göstermek, âşık ile sohbet etmek, âşığa selam vermek gibi fiiller sevgilinin
kaçındığı, utanç duyduğu davranışlardır. Sevgilinin normal şartlarda da zaten
yapmadığı bu davranışları, utanma duygusu ile yapmadığı düşünülür:
Yār hem-ṣoḥbetüm olmazsa Fużūlī ne Ꜥaceb
Özine ṣoḥbetümi Ꜥār bilüptür bilürem (Fuzûlî g.183/5)286
**
Nāz u istiġnā degüldür māniꜤ-i teşrīf-i bezm
Ġālibā ey māh-rū bizden ḥicāb étdüñ bu şeb (Nâbî g.15/6) 287
**

Yârda kalan nâme, cevabı gelmeyen mektuptur. Sevgilinin sarığının kıvrımına (ham-ı destâr) iliştirip
ehemmiyet vermediği mektup unutulmaya mahkûmdur.
285
Ayrıca bkz. (Nâbî g.242/1); Bâkî bu kelimeyi (‘bilmezlenür’) redif olarak kullanır. (Bâkî g.73/1 ilh.)
286
Büyük şairin bir diğer beyti de aynı mealdedir: Ṣoḥbetümden Ꜥār édüp ey gül beni terk étme kim /
Gül olur efsürde terk-i ṣoḥbet-i ḫār eylegeç (Fuzûlî g.51/3)
287
Cān ile meclisde cānān ülfet-i dīrīnesin / Āşinālıḳ şirketinden Ꜥār éder yād étse de (Nâilî g.316/2)
Ayrıca bkz. (Ş. Yahyâ müf.60)
284
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Bī-vefādan merḥabā gelmez Necātī kimseye
Ġālibā utanduġından kendüye bühtān éder (Necâtî g.141/7)
Sevgili bakmaz
Âşık için birçok manaya gelebilecek sevgilinin bakışı (gamze) öldürücü oklarla
(kirpik) çevrili bir güzellik unsuru olarak tasavvur edilmiştir. Sevgili gamzesiyle âşığın
kanını döker, bakışları ile onu yaralar, hayret ve cezbeye uğratır. Aynı bakış âşık için
arzu edilen bir şeydir. Felaketi olacağını bilse de âşık, gamzeden mahrum kalmak
istemez. Sevgili ise kendi bakışının silah olduğunu bilir, yaralayıcı mahiyetini idrak
eder fakat âşığa bakmamakla bu silahı yokluğunda da yaralayıcı bir hâle getirir. Âşık
bu müstağni tavır ile bir kez daha yaralanır:
Zülfi Ꜥizār-ı pāküñe ḳat ḳat ḥicāb iken
ꜤUşşāḳa ol perī yine baḳmaz belāyı gör (Na’ilî g.106/4)288
**
Mest olup gördügine meyl eyler iken āh kim
Görmeze urduñ baña geldükde ihmāl eyledüñ (Necâtî g.297/6)289
Tasavvufta Cenab-ı Hakk’ın kuluna olan nazarı (nazar-ı ilâhî) ile şeyhin
müride olan nazarı kişiye olan manevî teveccühün göstergesi sayılır ve çok önem
verilir. Nazardan düşmek bir müridin isteyeceği en son şeydir, ilahi teveccüh ve
ilhamdan uzaklaşmanın göstergesidir.290 Divan şiirinde de sevgilinin bakışını âşıktan
esirgemesi aynı ıztırabı beraberinde getirir:
Yüz çevürdi yār bizden ḥāl bir yüzden daḫi
Cin taifesinin dişi üyesi olarak tasavvur edilen peri, tabiatı itibarıyla kaçınılması gereken bir beladır.
İnsanlardan gizlenen varlığı da bu beyitte sevgilinin zülf ile gizlenen yüzüyle anlatılmıştır. Her yönden
gizlenmiş olan peri, âşık onu görmese dahi âşığa bakmaz. Müstağni duruşun en acımasız bir tasviridir.
289
Sevgili sarhoş olduğunda gözünün sağa sola istemsizce kaydığı bir vakitte, istemeden dahi olsa âşığı
görmezden gelir. Sevgilinin istiğnası sarhoşluk ile dahi bitmez.
290
Mürşidlerin ulularına “sahib-nazar” denilir. Bakış, bir anlamda feyzin aktarımı olarak görülür.
Abdülbaki Gölpınarlı, age.(2004), s.234.
288
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Baḫt yüz göstermedi iḳbāl bir yüzden daḫi (Nev’î g.477/1)
**
Nāz édüp dönderme ey bī-derd yüz Ꜥuşşāḳdan
Bunca hem gösterme faḳr ehline291 istiġnā yüzin (Fuzûlî g.228/6)
**
Bir āşinā nigāhuña degmez mi dostum
Kūyuñda Nā’ilī nice demdür ġarībdür (Nâilî g.39/5)292
Âşığın yüzüne bakmaz
Sevgilinin bakışını bilerek ve isteyerek esirgemesine birçok beyitte rastlanır.
Âşık, bahtsız oluşunu, kaderden nasibinin az olmasını buna bağlar. Niyazdan,
yalvarmadan bir an olsun geri durmayan âşık, sevgilinin onun yüzüne bakmayışı ile
bir kez daha yıkılır:
Ādemler öldürür baḳışuñ gerçi ey ṣanem
Bir kez yüzüme baḳmaduñ öldüm niyāz ile (Nev’î g.459/2)
**
Yüzüme yār baḳmaz söylesem redd-i cevāb étmez
Günāhum var mı yoḫsa nāz u istiġnā mıdur bā’is̠ (Ş. Yahyâ g.33/2)
Âşık, sevgilinin bakmayışına mantıklı çareler arar. Çünkü o sevgili akıl dışı bir
iş yapmaz. Servi boylu sevgili, düşkünlükten ve aşk tutkusundan benzi sararmış âşığın

Taramaya esas aldığımız neşirde (Fuzûlî, Türkçe Divan, haz. K. Akyüz vd., TTK Basımevi, Ankara
1958, s.352) ‘bunca hem gösterme faḳr ehline’ şeklinde geçen ibareyi Gölpınarlı ‘bunca hem Ꜥışḳ ehline’
şeklinde çalışmasına dâhil etmiştir. bkz. Fuzûlî, Divan, haz. A. Gölpınarlı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul
2005, s.123.
292
Benzer bir sitemi Necâtî’de buluruz: Baḳmaz oldı ben gedāya işigüñde itlerüñ / Gerçi yıllardur ki
bir yaṣduġa ḳoruz başlar (Necâtî g.123/5)
291
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yüzüne bakmazsa bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü ilkbaharın azade, gür, taze
servisi, sonbaharın sararmış yapraklarına iltifat etmez:293
Ol serv Necātī’nüñ baḳmaz yüzine zīrā
Şimşād-ı bahār étmez evrāḳ-ı ḫazāndan ḥaẓ (Necâtî g.259/7)
Âşık ayna olsa bile sevgili ona bakmaz
Sevgili, en kaçınılmaz bir bakış fiilini gerektiren aynaya bakma konusunda da
özne (ayna) âşık olunca bakmaktan vazgeçer. Güzelliği ile övülen bir maşuk için
aynanın ne kadar önemli olduğu muhakkaktır. Çünkü güzel, kendisini görmek ister.
Bir ayna olmak için kalbindeki bütün kiri, tozu (masiva) silen âşık tertemiz, cilalanmış
(safa bulmuş) bir ayna hâline gelir. Parlaklığı ile çekici hâle gelen bu aynaya maşuk
bir kez bakmayı âşığa çok görür.294 Çünkü aynanın arkasındaki sırrın âşık olduğunu
bilir:
Bir germ-nigâh étmedi ol mihr-i cihān-tāb
SaꜤy ile dil-i ṣāfımı feyż-i seḥer étdüm (Ş. Gâlib g.212/4)
**
Bildi Ꜥışḳında nemed-pūş olduġum āyīne-veş
Raḥm édüp bir kez baña baḳmaz bu istiġnāya baḫ (Fuzûlî g.58/4)295

Benzer bir feryadı Hayâlî’de buluruz: Vérmez selām kendüyi yüksekde ḳor geçer/ Ol servḳāmeti nice serkeş dénilmesün (Hayâlî g.417/2)
294
Dilüñ bir kez ṣınuḳ mir’ātine baḳdı yüzin dürdi / Tecellā-yı cemâlin var ise dil-dār çoḳ gördi (Ş.
Yahyâ g.416/1) Âşığın inkisarı, gönül kırgınlığı dolayısıyla kırık bir ayna olan gönlüne bakan sevgili
yüzünü buruşturur. O aynada yansıyan, tecelli eden bir güzellik varsa da sevgili bu durumu âşığa çok
görür. Burada aynı zamanda tevriyeli bir anlam vardır: Kırık aynada birden fazla suret çıkması
yüzünden orada tecelli eden güzelliği birden fazla gören sevgili kendisinden başka güzeller olabileceği
vehmi ile yüzünü buruşturmuştur.
295
Aynaların açıkta bırakılmayıp bir örtü ile örtülmesine (nemed-pûş: keçe ile örtülmüş) işaret vardır.
Bir derviş olan âşık, sufilerin giydiği keçeden elbisesi ile hem örtülmüş bir ayna hem de bir derviştir.
Aynaların örtülmesi hakkında bkz. Yusuf Çetindağ, Ayna Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009,
s.181.
293
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Maşukun arzusu ağyâr değil ise aynaya bakmasını rica eden şair muhtemelen
cevap alamamıştır. Fakat aynı şairin bir başka beytinde sevgiliyi bir ayna hâline gelmiş
âşığa bakarken buluruz. Âşık bu durumdan hoşnuttur. Ta ki ağyârı fark edene kadar:
Sevgili aynadan bakarak ağyâr ile konuşmaktadır. Âşık da bu duruma istemeden aracı
olduğu için derin keder duyar:
Bir kerre de mir’āt-ı dil-i zāra nigāh ét
Ey māh eger raġbetüñ aġyāra degülse (Ş. Gâlib g.291/3)
**
Sözi aġyāra imiş ḥayf ol ṭūṭī-i cān-baḫşuñ
Benüm āyīne-veş mebhūt u ḥayrān oldıġum ḳaldı (Ş. Gâlib g.320/2)296
Selam vemez
Sevgilinin müstağni tavrında görülen bir husus da selam vermemesidir. Âşığı,
bakışlarından esirgeyen sevgili, denk geldiği vakit ona selam dahi vermez. Çünkü
selam vermek değer vermektir, hitap etmektir. Sevgilinin selam vermeye bile değer
görmediği âşığın hâli perişandır:
Bir naẓar yüzime baḳmaz ne selām u ne kelām
Nāleden ġayrı yanında ne günāh étdüm ola (T. Yahyâ g.17/3)
**
ꜤĪd-gehde rāst geldükce o şeh Ꜥāşıḳlara
Şöyle vażꜤ eyler ki gūyā merḥabā bilmez nedür (Nâilî g.41/2)297
**

Beyitte papağanların ayna karşısında konuşmaya alıştırılmasına işaret edilmiştir. bkz. A. Talat Onay,
age., s.64-65.
297
Ey ꜤAṭā’ī göricek yolda seni ol ser-keş / Bir selāmını dirīġ étse gerekdür ne kelām (Atâî g.145/5)
296
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Ḳıldı zülfüñ tek perīşān ḥālümi ḫālüñ senüñ
Bir gün ey bī-derd sormazsan nedür ḥālüñ senüñ (Fuzûlî g.168/1)
Âşık selam ve hatır sorma arzusunu en azından âşığı hasta bilip hasta sorma
yoluyla dahi olsa selam vermediği için sevgiliye sitem etmektedir. Hasta sormanın
ehemmiyetinin aşikâr olduğu kültürümüzde bu davranış dinen de övülmüştür. Bunlara
rağmen sevgili âşığı hasta ziyareti için dahi olsa ziyaret etmez, selam vermez,
konuşmaz. Başka bir kültürel selamlaşma ortamı olan bayramlarda da sevgili
suskunluğunu bozmaz. Dini usullerin hilafına olarak selam vermez, bayramlaşmaz:
Yazuḳ degül mi ṣormayasın ḫaste ḫāṭırum
Ol laꜤl-i şekker ol suḫan-ı cān-güdāz ile (Nev’î g.459/5)
**
Ġarīb olduġum içün adumı anmaġa Ꜥār eyler
Bu istiġnālar umulmazdı ol yār-ı be-nāmumdan (T. Yahyâ g.309/4)
**
Ġam-ı aġyār u derd-i yār ile mātemdeyem her gün
Nice bayram olur mābeynimüzde merḥabā olmaz (T. Yahyâ g.159/3)
Âşığı dinlemez
Maşukun müstağni tavırlarında âşığı yaralayan, hüzünlendiren bir diğer husus,
âşığı dinlememesidir. Aşkta her açıdan muhatap bulamayan âşık, feryadını ve
dertlerini işitecek bir sevgili bulamaz. Âşığın gökteki yıldızlara kadar ulaşan ahı
sevgiliye tesir etmez. Evc-i istiğnada olan sevgili adeta bir fildişi kulede, yaratılmış
her şeyden münezzehtir. Âşığı duymadığı, işitmediği beyitlerde sevgilinin aya teşbih
edilmesi bu uzaklığı ifade eder:
Ser-i kūyuñda benüm āh-ı seḥer-gāhlarum
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Ne bilür Ꜥışḳ elemin çekmedi ol daḫi uyur (Bâkî g.125/4)
**
Āhum felekde Zühreye āheng éder velī
Gör ṭāliꜤüm ki diñlemez ol mehliḳā henüz (Ahmed Paşa g.118/2)298
**
Ne revādur érişe nāle vü feryād göge
Sen işitmezlenesin nāle vü efġānımuzı (Şeyhî g.185/2)
Âşıktan kaçar
Âşıktan kaçan sevgili bu kaçışı ile müstağni tavrını bir kez daha âşığa gösterir.
Âşık gamlar evi (gam-hâne) olarak andığı evine sevgilinin gelmemesinden, bu evin
yolunu bilmemesinden şikâyetçidir. Sevgilinin gelmemesi ile zaten harab olan bu ev
bir kez daha viran olur. Âşık bu evi viran kabul eder. Sevgilinin uğramadığı ev ışıksız,
yıldızı sönük ve karanlıktır:
İḥyāya gelmedi géce ol māh-pāremüz
Yoḳdur bu devr içinde dirīġā sitāremüz (Nev’î g.190/1)
**
Ḫāṭırum ṣormadı çünkim gelmedi ġam-ḫāneme
Ḫānumānumı delü göñlüm gibi vīrān édün (T. Yahyâ g.228/4)299

Göklere çıḳdı nāle-i Aḥmed / Saña yoḳsa niyāz gelmez mi (Ahmed Paşa g.295/5)
Gelsün ol serv-i bülendüm uġrasun ġam-ḫāneme/ Göñül alçaḳlıġını étsün Ꜥināyet eylesün (T. Yahyâ
g.335/3)
298
299
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Sevgilinin âşığı önemsemeden, teklifsizce geçip gitmesi âşığın düşkünlüğünü
artırır. Müstağni sevgili her tavrıyla bu karakterini pekiştirirken âşık da yüzüne
bakılmaz, önünde durulmaz, sözü işitilmez, değer verilmez300 bir konuma gelir:
Ben āh éderken ol yüzi güneş gelür geçer
Vā ḥasretā ki geçdi günüm āh ü vāy ile (Necâtî g.549/3)
**
Nāleyi gönderdi göñlüm gel yetiş öldüm deyü
Ol ṭabīb-i cān ü dil gelmedi dermān olmadı (Necâtî g.603/4)
Ağyâr ve sevgili
Âşığın vuslat yolunda sevgiliden sonra en büyük engeli olan ağyâr, üçüncü
kişiler, sevgili ile buluşmasına engel olur. Ağyârın engel olmaya dahi tenezzül
etmediği zamanlarda da maşuku ağyârın yanında görürüz. Âşığa cevr ü cefa etme
kasdında olan sevgili bu birlikteliğin âşığı kedere sevk ettiğinin farkındadır:
Nā-sezā ġayra nigāh eyledigin āz ṣanur
Bize cevr eylese ol ġonca-dehen nāz ṣanur (Nâilî g.108,1)
**
Ol māh ehremenlere Ꜥarż-ı cemāl édüp
Bizden özin perī gibi pinhān éder dirīġ (Ahmed Paşa g.139/6)301
**
Âşık, sevgili bir yere gidecekken kendisine veda etmemesine gönül koyar, itiraz eder. Bazen bu veda
sahnesine ağyârın da girmesi âşığın kalbini yaralar: Yola Ꜥazm étmiş ol ser-keş baña yā Hū démez bir
kez/ Çeküp atı başın aġyār ile ḍurmış vedāꜤ eyler (Bâkî g.82/3). Diğer bir örnek: ꜤAzm-i rāh étme vedāꜤ
eylemedin dil-ber yine / Ḫaste-i Ꜥışḳ gider bir daḫi gelmez yérine (Atâî g.211/1)
301
“Ehremen” için Devellioğlu “Zerdüştlerin inandıkları kötülük ve karanlık tanrısı; şeytan, dev”
karşılığını verir. Bir şeytana bile güzelliğini arz eden ay yüzlü sevgili, âşığa geldiğinde bir peri gibi
kendisini saklar. Bu durumda âşık, sevgilinin gözünde şeytandan daha zelildir. Ayrıca bkz. (Ahmed
Paşa g.139/7)
300
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O meh ḳaldırdı dest-i merḥabāyı bizden el çekdi
Uyup aġyāra Ꜥāşıḳdan gürīzān oldı gitdikçe (Ş. Gâlib g.294/4)
Bir utanç ve âr nedeni olarak görülen âşık, sevgilinin yanında kendisine tabii
olarak yer bulamaz. Sevgili, hiçbir suretle âşığı istemez, hatırından dahi geçirmez. Bu
hakikati bilen âşık gam ve kedere gark olur, elinden bir şey gelmediği için çaresizce
yoklukla teselli bulur. Çünkü istiğna, sevgilinin elinde, âşığı yokluk ile terbiye ettiği
acımasız bir tedbire dönüşmüştür:
İltifātuñla şeh-i Ꜥālem olurdum ammā
Cān u dilden beni bir kerre murād eylemedüñ (Nev’î g.273/3)302
**
Mesdūddur ḳudūmumuza bāb-ı iltifāt
Biz şimdi bezm-i yārda menfūrlardanuz (Nâbî g.260/2)303
**
Söyledüñ kim dutaram şād göñüllerde maḳām
Şād iken bu söz ile göñlümi maḥzūn étdüñ (Fuzûlî g.166/4)304
Sevgilinin âşıktan kaçınmasını anlatan şairler itmedün, eylemedün rediflerini sıkça kullanır. Birinci
tekil şahıs ağzından, âşığın dilinden ve karşısında sevgilinin olduğu bir hitap olarak önemli bir sitem
izharıdır. İtmez, eylemez redifleri de şüphesiz aynı olumsuzluğu taşır fakat burada hem sevgiliye itiraz
bizzat yapılıyor hem de geçmiş zaman kullanılarak artık bu durumun geçtiği, murad eylemedün diyen
âşığın bu fiilin olumlu da olsa (sevgili tarafından) yeniden yapılmayacağına kani olduğu ifade ediliyor.
Oysa itmez, eylemez şeklinde kurulsa idi bu söylem sadece durum tespiti olurdu.
303
Yukarıda eşik ile ilgili paragrafta da geçen beyte bkz. (Ş. Yahyâ g.209/4). Eşik mefhumu saray
istiaresi olarak zikredilen kompozisyon için de vazgeçilmez bir imgedir. Güç sahibi sevgili karşısında
âşığın gelebileceği son nokta kapı ve eşiktir.
304
Burada âşığın alıştığı, şiirde klasikleşmiş anlayışın hilafına bir durum sözkonusudur. Divan şiirinde
her zaman övülen bir durum olan âşığın kalbinin kırık olması kudsi hadiste zikredilen vaziyetle
temellenir: “Ben, kalpleri benim uğruma kırılanların yanındayım.” [Annemarie Schimmel, age.(2018),
s.261; age.(2020), s.168] Bu anlayışın şekillendirdiği sufi yaklaşımı da ilahi hakikat ve marifeti arayış
hâlinde olan insanın kalbinin kırık oluşunu yüceltir. İlahi aşkta en yüce sevgili olan Allah’ın “şâd olan
gönüllerde mekân tutması” ancak dünyalık hüznü, kederi kalbinden temizleyebilen gönüller için
geçerlidir. Âşık ise gamlı, kederli ruh hâlini adeta bir karakter edindiği için bu sözü, burada zikrettiğimiz
anlamda anlamadığı yahut sevgilinin kedere yeterli önem vermemesi yüzünden mutlu olduğu halde bir
anda “mahzûn olur”. krş. Ali Nihad Tarlan, age.(2009), s.376.
302
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1.1.1.2. Vaatler ve Gam
Kelime anlamını Devellioğlu’nun “1.söz verme, üstüne alma. 2.yapılmasına
söz verilen şey.” olarak verdiği “va’d” (Günümüz Türkçesinde vaad/vaat olarak
kullanılır) âşık ile maşukun sözkonusu olduğu hemen her durumda karşımıza çıkar.
Aşk ilişkisinde tabi olarak sevenin vaadi sözkonusu olmayıp sevilenin vaatleri tartışma
konusu olur ve âşık tarafından tam bir tecessüs ile takip edilir. Bir buluşma, konuşma
yahut haberleşmenin vaat edilmesi muhtemel normal aşk ilişkileri gibi divan şiirindeki
aşk telakkisinde de sevgili âşığa tam olarak vuslatı vadetmese de onu teselli edecek
sınırlarda bir söz, bakış yahut gülüşü vadeder. Neredeyse hiçbir zaman
gerçekleşmeyen bu vaatler o kadar çoktur ki va’de-i yâr (sevgilinin vaadi) terkibi artık
bir yalanı, boş hayali, oyalamayı temsil eder hâle gelmiştir. Bu yüzden âşık, vaatler
karşısında teselli bulsa da bu vaatler yalan oluşları ile âşık için birer keder sebebidir.
Yarın için verilen sözler (va’de-i ferdâ) âşığın hem bugününü gam ve kedere uğratır,
hem de (yalan olduğunu bildiği için) yarınını ıztıraba sevk eder. Yarın için verilmiş
söz, tahakkuk etmeyen bir vakte bağlı olduğu gibi sevgilinin vuslat için verdiği söz de
içi boş bir taahhüdle mukayyettir:
Niyāz-ı vaṣl ile nev-devletān-ı mesned-i nāzuñ
Ġam-ı imrūz-ı Ꜥāşıḳ vaꜤde-i ferdālarındandur (Nedîm g.43/7)305
**
VaꜤde-i vaṣl ile ey gül-ruḫlar itmeñ mużṭarib
Miḥnet-i hicrān ile ārām bulmuş göñlümi (Fuzûlî g.288/3) 306

Nedîm bir başka beytinde de sevgili vaadini binlerce naz ile yarına salınca perişan âşığın bugünün
gamını düşünmekle yarınları geçirdiğini söyler: Ben ġam-ı imrūzı fikr étmekde ferdālar geçer / Sen
ṣalınca vaꜤdüñi ferdāya yüz biñ nāz ile (Nedîm g.141/6). Başka bir beyitte de şairin yarının vaadi ile
bayramı ve nevruzu efkâr ile geçirdiğini görürüz: VaꜤde-i vaṣl étse gelmez şūḫ-ı bezm-efrūzumuz / Geçdi
bu efkār ile hep Ꜥıydumuz nev-rūzumuz (Atâî g.1/1-musammatların sonundaki iki gazelden birincisi)
306
Divan şairi için vuslat değil, firkat esas olduğu için sevgilinin vuslatından ziyade firkatinin sağladığı
ruh hâli (ki saf kederdir) tercih edilir. Bu yüzden bu beyitte mantıksız gibi görünen ama divan şiiri
sistemi içerisinde şaşırtıcı olmayan bir tezat vardır.
305
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Âşık vuslat sözünün yalan, en azın vuku bulmayacak bir hadise olduğunu
bilmesine rağmen307 sevgiliden alınan en ufak söz onu büyük bir bekleyişe sevk eder.
Aslında âşık için sevgilinin vuslat sözü, cevr ü cefa için verilen bir sözden daha değerli
değildir. Sevgili âşığı öldürmeye niyet etse, bunun sözünü verse bu durum âşık için bir
mutluluk sebebidir ve bu sözün hakikate ermemesi onu hüzne boğar:
ꜤAhd étdiyidi Şeyḫī’yi öldürmege gözüñ
Uş intiẓār ile yürürüm zār u müstmend (Şeyhî g.18/7)
**
VaꜤde vérdi cigerüm ḳanın içe müjgānuñ
İntiẓār ile bu ḥasret cigerüm ḳan étdi (Fuzûlî g.382/3)308
Ahde vefa etmeyen sevgilinin vaadi bir yalandan ibarettir309, hakikati yoktur.
Şairler bu yüzden sevgilinin vaadini esası olmayan, inanılmayacak boş bir hayal olarak
anlatır. Vaatlerin yerine gelmesini beklemektense ayrılığın acısı, aşkın kederi âşığa
daha değerli gelir:
Sürūr-ı vaꜤde-i yāre inanma sen Aḥmed
Ġama inan inanursañ ki eski yāruñdur (Ahmed Paşa g.36/10)
**
Ferhād-ı kūhsār-ı cefā olma bī-hūde

Bu yalan bazen âşığın uykusunu kaçıracak derecede tesirlidir: VaꜤde-i ḫāṭır-firībüñ düzd-i ḫˇāb étdüñ
bu şeb / Tār u pūd-ı cāme-ḫˇābum sūz u tāb étdüñ bu şeb (Nâbî g.15/1) [Beni yanıltan vaadini bu gece
uykuma hırsız eyledin / Üstünde yattığım hasırı bu gece ateş ve hararete uğrattın] Devellioğlu’nun
“arşak ve argaç, çözgü ve atkı” karşılığını verdiği târ u pûd’un, halı yahut kilim dokunurken kullanılan
yatay ve dikey ip dizgilerine dendiğini görüyoruz. bkz. Müjgân Cumbur, “Halı Dokuya Dokuya Şiir
Okuya Okuya”, Arış Dergisi, S.3, 1997, s.112.
308
Bunun tersinin de mümkün olduğunu, cefa yerine vefanın sözünün de (vefaya dair verilen sözün)
şairi mutlu ettiğini unutmamalı: Evvel vefāya vaꜤdeler étmişken ey ṣanem / Cevr étdüñ āḫir eylemedüñ
vaꜤdeye vefā (Bâkî g.10/4)
309
Bkz. (Nâbî g.593/3; g.598/3)
307
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Şīrīn-lebānuñ Ꜥahdleri bī-sütūn imiş (Ş. Gâlib g.134/3)310
Yalan oluşu ile eleştiri konusu olan söz ve vaadin kırık/şikeste oluşu311 sıklıkla
zikredilir. Bu kırıklıkla şairin/âşığın da inkisara uğramış gönlü arasında benzelik
kurulur:
Zülfüñ ṣınıḳlu ḫāṭırını ṣorsun Aḥmedüñ
Kim dost vaꜤdesi gibi göñli şikestedür (Ahmed Paşa g.41/5)
**
Ṣınıḳ ahdüñ midür bu zülf-i pür-ḫam
Ḳara baḫtum mıdur ol çeşm-i pür-ḫˇâb (Ahmed Paşa g.13/8)
Biteviye verilen vaatlerin sonu gelmez, sevgili daima söz verir. Bu kısır döngü,
âşığı/şairi derin bir gama uğratır, intizarını, çaresiz bir efkâr ile çevreler:
Vaṣlum dilersin çün dédüñ luṭf édüben olsun dédüñ
Yarın dédüñ bir gün dédüñ ferdālara ṣalduñ beni (Bâkî g.531/3)
**
Derdā dirīġ geçdi günüm intiẓār ile
ꜤÖmrüm dükendi vaꜤde-i cānān dükenmedi (Mihrî g.199/3)312
Sonu gelmeyen bu vaatler âşığın ölümünü yakın kılar. Hem beklemeye mecali
olmadığından hem de bu vaatlerin sonu gelmez oluşundan kederlenen âşık artık ölümü
zikretmeye başlar. Çünkü bu sonsuz vaatler âşığın ömrünü tüketir:
Cefa dağını delen Ferhad karşısında şîrîn-lebân (tatlı dudaklılar) ibaresi ile Şirin’in kastedildiği
açıktır. Şair, Bîsütûn dağı isminden kinaye ile (bî-sütûn: sütunu/kolonu olmayan, havada duran)
sevgilinin sözlerinin de esasının olmayan bir Bîsütûn dağı olduğunu, âşığın bu dağ karşısında yok yere
Ferhad’a dönüşmemesi gerektiğini söylüyor.
311
Merhem gibi yapışmaġa muḥtācdur kerem / Olmaz dürüst vaꜤde ile dil-şikesteler (Nâbî g.83/3)
312
Necâtî sevgilinin vaadine vefa etmediğini fakat söz vere vere kendisini adeta Mısır’a sultan ettiğini
söyler: İşigüñi vaꜤde étdüñ étmedüñ gitdi vefā / Söz ile ḳaç kez beni sen Mıṣra sulṭān eyledüñ (Necâtî
g.289/4)
310
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Belki dil ṣabr édeydi ammā Ꜥömr
VaꜤde-i vaṣl-ı yāre ḳatlanmaz (Bâkî g.200/6)
**
Zamān-ı vaꜤde-i vaṣla Ꜥömür vefā étmez
Yétiş bu Ꜥāşık-ı bîmâra Ꜥömrümüñ varı (Nev’î g.473/3)313
Âşığın gerçekleştiğini bir kez olsun görmediği vaatler, sevgili tarafından
reddedilerek boşa çıkarılır. Sözünü gerçekleştirmeyeceği muhakkak olan maşuk,
sözünden caymak adına çeşitli bahaneler öne sürer, bazen sözünü unutur.
Bahanelerinin tükendiği yerde ise ya sözünü inkâr etme yolunu seçer yahut söz verdiği
için pişman olup ahde vefa etmez:
Añmaduñ bir kerre luṭfuñla bizi ey bī-vefā
VaꜤd-i vaṣl-āsā unutduñ meclis-i dūşīnede (Nedîm g.118/2)314
**
Gelince vaꜤd-i viṣāle bahāneler söyler
O şāh-ı kişver-i ḥüsn ü bahā neler söyler (Ş. Gâlib g.51/1)315
**
Gerdeninden sīnesinden būseler étmişdi vaꜤd
Cümlesinden n’eyleyüm kāfir peşīmān oldı hep (Nedîm g.9/5)

Ben derd-mende étmiş idüñ vaꜤde-i vefā / Luṭfeyle vaꜤde érmedin ey bī-vefā yetiş (Necâtî g.253/4);
Viṣāle vaꜤde étmişdüñ ferāmūş eyledüñ gitdi / Meded rūḥ-ı revānum ölmedin gel vaꜤdemüz yetdi (Nev’î
g.525/1)
314
Nedîm’in bu beytinde vuslat vaadi, gece bir mecliste sarhoşlukla verilip ertesi gün unutulan basit
sözler seviyesine iner. Beni unutduġuñ gibi unutduñ Ꜥahd ü peymānı / Efendim tā ezelden dilber-i
peymān-şikensin sen (T. Yahyâ g.314/4); Derc étmiş idi nāmesine vaꜤde-i vaṣlın / Yār étdi mi
gönderdügi mektūbı ferāmūş (Ş. Yahyâ g.157/2).
315
bkz. (Nev’î g.117/3)
313
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1.1.1.3. Unutulmak Gamı
Bir şekilde sevgilinin hatırına dâhil olmayı büyük saadet olarak gören âşıklar,
sevgilinin onları unutmasından, bigâne tavırlarından büyük keder duymuşlardır.
Vuslata eremeyen bir aşk için sevgilinin hatırına girmek, hayli mahrem sayılabilecek
bir husus olacak ki unutulmak, yâd edilmemek, ayrılıktan daha acı telakki edilir
olmuştur.
Şiir yorumlamayı her ne kadar bütüncül olarak düşünüp üslupları kategorize
etmemeye çalışsak da hatırlama ve unutma kavramlarının tasavvufi yahut dinî
diyebileceğimiz bir altyapısı vardır. “O hâlde beni anın, ben de sizi anayım.”316 ayet-i
kerimesinde vurgulanan zikretme, hatırlama, anma kavramı karşılıklı bir tahattur
sunar. Allah’ı zikreden, hatırlayan kul bunun karşılığında hatırlanma nimeti kazanır.
Allah’ı zikretmek kula huzur ve itminan verse 317 de burada tek taraflı olmayan bir
hatırlamanın olduğu âşıkardır. Şairlerin üslubuna dönecek olursak, şiirsel yaklaşımda
âşık, hiçbir zaman hatırdan çıkarmadığı sevgilisinin onu hatırlamasını, çok sınırlı dahi
olsa yad etmesini ister.
Ey çeken ġayr ile pinhān bezm édüp mey gāh gāh
Yād ḳıl anı ki bezmüñ yād édüp ḥasret çeker (Fuzûlî g.78/3)
**
Yadlarla Ꜥādet oldı hem-nişīn olmaḳ saña
Rāżıyuz bārī efendi adumuz yād eyleseñ (Nev’î g.252/3)318
**
Yād eylese gāhī dili ey Nā’ilī ol şūḫ
Ġam çekmez idüm her géce aꜤdāda bulınsa (Nâilî g.307/6)

316

Bakara, 152.
“[…] kalbler Allah’ın zikri ile yatışır.” Ra’d, 28.
318
Yabancı anlamına gelen “yad” ile hatırlamak anlamına gelen “yâd” aynı beyitte kullanılmıştır.
317
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Unutulmak gamdır
Maşukun tahattur sınırına bile dâhil olamayan âşık için aşkta kendisi dışında
her şey onun aleyhinedir. Sevgilinin müstağni tavrının bir uzantısı olan unutmak, yâd
etmemek âşığın gam ve kederinin, sevgiliye siteminin temel unsurlarındandır:
Aḥmedi unutduñ ey şeh kim ḳapuñda yüz sürüp
Ḳarşuña el ḳavşurur biñ biñ ḳuluñ vardur senüñ (Ahmed Paşa g.161/7)
**
Beni unutduġuñ gibi unutduñ Ꜥahd ü peymānı
Efendüm tā ezelden dilber-i peymān-şikensin sen (T. Yahyâ g.314/4)319
İnsanı unutulmaya iten, adını silen önemli meselelerden biri ölümdür.
Şairler/âşıklar, öldüklerinde maşuklarının onları hiç anmayacağını, hatta sevgilinin
mahallesindeki köpeklerin âşığın kemikleri ile lâdes (yâd-est) oynayacaklarını derin
bir keder ifadesi olarak tasvir ederler:
Kim añar yolına cān virdügüñi ey Yaḥyá
Unudurlar seni bī-çāre hemān ölmeyi gör (Ş. Yahyâ g.97/5)
**
Kimse yād eylemez öldürse beni ol gözi mest
Üstüḫˇānumla meger itleri duta yād-est (Atâî g.17/1)320
Kadeh kırmak (kadeh kıran: peymane-şiken) sarhoşların kendilerinden geçerek yaptığı bir coşkunluk
tavrıdır. Beyitte geçen peyman-şiken (söz kıran, sözünden dönen) kelimesi, her şeyden (şarap içtiği
kadehten bile) vazgeçip onu kıran sarhoşun ruh hâlini hatırlatır. Kadeh kırmak/sözünden dönmek, bu
anlamda geri dönüşü olmayan keskin bir kırılmayı beraberinde getirir. Şairlerin unutulma korkusu
yaşadıkları diğer bir durum da sevgilinin sarhoş olup verdiği sözü, vaadi unutmasıdır: Seni bir cürꜤa ile
yād ideyin démiş idüñ / Ḳorḳarın mest olup ol Ꜥahdi ferāmūş idesin (Nev’î muk.15/2); Ayrıca bkz. Rakı
Ansiklopedisi, ed. F. Basmacı vd., Overteam Yayınları, İstanbul 2014, s.229.
320
Yâd-est [‘hatır(ım)da’ anlamıyla kullanılan bu kelime lâdes olarak bilinen oyunun ismidir
(Devellioğlu “yâd-est” kelimesi için “lâdes oyunu” karşılığını verir)] ibaresi divanın çalışıldığı doktora
tezinde ve sonradan yayınlanan neşrinde bir hata olmak üzere yâ dest olarak okunmuştur. krş. Saadet
Karaköse, Nev’i-zade Atayi Divanı (Kısmi Tahlil-Metin), İnönü Üniversitesi 1994, Doktora Tezi, s.438;
319
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Sanatı ve üslubu ile ebedî bir ses bırakma gayretinde olan şairler için
unutulmak, tabiatı gereği kalıcılığı gaye edinen sanatlarının amaçsız kalması demektir.
Bu yüzden bir şair için unutulmak ne kadar kötü ve istenmeyen bir durum ise
hatırlanmak, yâd edilmek de bir o kadar arzu edilen bir vaziyettir:
Gele bir devr ki bu Ġālib’i yād eyleyeler
Furṣat-ı ṣoḥbeti aḥbāb ganīmet bilsün (Ş. Gâlib b.65)
**
Étmez zebān-güẕār-ı ṭaleb kimse nāmumuz
Gūyā kühen cerīdede mesṭūrlardanuz (Nâbî g.260/6)321
Her daim âşığa cevr ü cefa etme isteğinde olan sevgili için âşığı hatırlamak
ancak onu ezmek, ona cefa vermek içindir. Fakat bu durum âşıklar için arzu edilen bir
haldir. Hiçbir şekilde sevgilinin hatırına düşmeyen âşık için bu şekilde dahi olsa
anılmak bir nimettir:
Démezem vuṣlat ümīdiyle beni şād eylegil
Rāżıyam cevr ü cefā kılmaġ içün yād eylegil (Avnî g.44/1)
**
NiꜤmet-i ḳahr ile kim ḳulların añar idüñ
Bizi yād eylemedüñ ḫayli zamāndur bilürem (Şeyhî g.119/5)
Nev’i-zade Atayi, Nev’i-zade Atayi Divanı, haz. Saadet Karaköse, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2017, s.151 [ https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55734,nevi-zade-atayi-divanipdf.pdf?0
]; Atâî, Külliyât, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, No:01772, vr.4a.
321
Nâbî’nin divanında unutulmanın getirdiği sitem ve kederin sıklıkla ifade edildiğini görürüz. Şair,
henüz okula gitmekte olduğu tahmin edilebilecek yaştaki [nev-resîde: yeni yetişmiş, yeni olgunlaşmaya
başlamış, genç, taze (Devellioğlu)] sevgilisine, âşığı onun düşkünlerinden, bağlılarından saymadığı için
ümit gözünün, defterde bir halka gibi kaldığını söyler: O şāh-ı nev-resīdem bendegānından şümār étmez
/ Anuñçün ḥalḳa-veş çeşm-i ümīdüm ḳaldı defterde (Nâbî g.787/4). Nâbî bir başka beytinde ise eski bir
kadeh gibi unutulduğunu, iltifat şarabına ümit bağladığını anlatır: Ümmīddür ki pür éde ṣaḥbā-yı iltifāt
/ Mīnā-yı köhne gibi ferāmūşlardanuz (Nâbî g.332/3)
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**
Ey dil gehī cefā ile de yoḳlamaḳ seni
Cānāneden riꜤāyet-i ḫāṭır degül midür (Nâbî g.115/3)
Âşığın gam ve kederini dindirecek, adeta ilaç gibi onu iyileştirecek bir deva
olan hatırlanma ve anılma bir türlü gerçekleşmez. Âşık bu hasta hâlinin günden güne
kötüleşmesi karşısında bir şey yapamaz:
Ṭabībüm göñlümüz almaz ele hīç sīneye gelmez
Dile zaḫm urdugın añmaz derūnum yāresin görmez (Atâî g.104/5)
**
Beni yād étmek ile göñlümi şād eylemedüñ
Unutup var ise yād étmegi yād eylemedüñ (Nev’î g.273/1)
**
Ḳıldı zülfüñ tek perīşān ḥālümi ḫālüñ senüñ
Bir gün ey bī-derd sormazsan nedür ḥālüñ senüñ (Fuzûlî g.168/1)
Düşkünlüğü adeta şiar edinen âşık için sevgili tarafından yâd edilmemek, onu
tam anlamıyla bir gurbete atar. Sevgilinin onu anmadığı her yer ona yabancı ve
gurbettir. Maşukun zikrinde olmadığı her yerde gariptir:
Ṣormaduñ bir kez benüm ḥālüm cihānda dilberā
Āh kim ḳaldum yine ben dār-ı ġurbetde ġarīb (Nev’î g.24/3)
**
Ġarīb olduġum içün adumı anmaġa Ꜥār eyler
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Bu istiġnālar umulmazdı ol yār-ı be-nāmumdan (T. Yahyâ g.309/4)322

1.1.1.4. Rakîb
Âşık ve maşuk sözkonusu olduğunda vuslat için zikredilebilecek engellerden
en büyüğü (sevgiliden sonra) ağyâr/rakîb’dir. Âşık ve maşuğun arasında giren (âşıkla
rekabete giren) bütün üçüncü kişiler olarak tanımlayabileceğimiz ağyâr 323 (gayr’ın
çoğuludur), âşığa büyük bir keder ve ıztırap verir. Zaten sevgilinin müstağni tavrı ve
âşığı hayret ile korkuya sevk eden güzelliği ile vuslat önünde büyük engeller bulan
âşık, ağyâr karşısında çaresizdir. Sevgilinin ağyâra meyli, ağyârın âşığı kötülemesi,
fitne çıkarması gibi tabii aşk meseleleri ile âşık kendisini içinden çıkılmaz sıkıntılarda
bulur.
Ulaşılmaz ve erişilmez, aşkın bir güzel olan sevgiliye vuslat yolunda birçok
engelin kurgulanmış olması âşığın da arzu ettiği, mücadele etmekten yana şaşkınlığı
olmayan bir durumdur. Âşık ağyâr karşısında sevgiliden gördüğü zulmü zikrederken
adeta bir durum tespiti yapar ve bu zulme, cevr ü cefaya göğüs gerdiğini, aşkta rüştünü
ispat ettiğini ikrar eder: “Âşık, rakiplerine, bu bakımdan belki de içten içe minnet hissi
besler, çünkü onların varlığı onun aşkının bilenmesine, keskinleşmesine yol açar. […]
Âşık kendini engel olunmuş halde görmek istiyor: O böylece aşkından emin olmak
istiyor. Aksi takdirde onun kendini sınayabileceği bir denek taşı bulunmamaktadır.”324
Yeri geldiğinde sevgiliye aşina olan herkesi rakîb olarak gören âşık için ağyâr,
tek bir rakîbe indirgenemeyecek kadar çoktur. Bu durum, âşığın yaşadığı çatışmanın
keyfiyetini güçleştirir:
Sāyem raḳīb ola diyüben géce varuram

Burada kullanılan garip kelimesi gurbette olan kişi anlamı taşıyorsa da “tuhaf, şaşılacak, bambaşka”
(Devellioğlu) anlamını da korur. Sevgili, her hâliyle insanlardan, sosyal normlardan soyutlanmış, çoğu
zaman deli olarak anılan ve tuhaf olan âşığa dair hatırladığı, andığı, zikrettiği her şeyden utanç duyar,
adını dahi ağzına almaz: Cān ile meclisde cānān ülfet-i dīrīnesin / Āşinālıḳ şirketinden Ꜥār éder yād étse
de (Nâilî g.316/2) Ayrıca krş. (Neşâtî g.23/1)
323
Ahmet Atillâ Şentürk, Klâsik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Rakîb’e Dair, Enderun Kitabevi,
İstanbul 1995, s.1-14.
324
Rasim Özdenören, age., s.122, 123.
322
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Gün yüzlümüñ benüm gibi biñ mübtelāsı var (Necâtî g.131/4)325
**
Bir çeşmi var ki bir nice yüz biñ lisān bilür
Biñ hem-zebānı hem-demi bin āşināsı var (Nedîm g.25/5)
Rakîb, varlığı ile her an âşığın huzurunu bozar: gül yüzlü sevgilinin etrafında
gülün dikeni gibi durur, âşığın sevincini mateme çevirir, sevgilinin saçının kokusunun
dahi âşığa ulaşmasına mani olur, âşık ile maşuk bir mecliste bir araya gelmiş ise derhal
o muhabbet ortamını bozar:
Saçuñ sevdāsın étmekde göñül bir būya ḳāniꜤdür
Benüm baḫt-ı siyāhumda raḳīb aña da māniꜤdür (Avnî g.26/1)
**
Yār ile bezmimüz görüp öldürdi ṭaꜤn ile
Geldi raḳīb sūrımızı mātem eyledi (Atâî g.263/2)
**
Cānāne cefā ḳılsa n’ola cāna ṣafādur
Aġyār elemin çekdügümüz yā ne belādur (Bâkî g.106/1)
Âşık gam ve kederini dizginleyemez ve ağyârı sevgili ile gördüğü vakit ağlar.
Aynı zamanda bir sitem göstergesi olarak âşığın feryad u figan etmesi, ağlaması,
kederin yanında çaresizliği de ifade eder. Âşığın sevgiliye vuslat yolunda bir engel
olarak gördüğü rakîbin vuslata nâil olması karşısında âşığın elinden bir şey gelmez:
Âşığın gölgesini dahi rakîb olarak görüp tedbir için sevgilisine gece gitmesi hakkında Fasîh Ahmed
Dede’nin meşhur beytini dikkate sunarız: Géceler Ꜥazm étdügüm ol māha sāyem ḫavfidür / Bir ṭarīḳ ile
ḳabūl étmez maḥabbet şirketi (Fasîh g.453/3). Tezkire müellifi Sâlim Efendi, bu beyit ile Fasîh Dede’nin
büyük bir beladan kurtulduğunu kaydeder. bkz. Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-şuarâ,
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığı
Yayınları,
Ankara
2018,
s.358-362.
[
https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/57124,mirza-zade-mehmed-salim-tezkiretu39s-su39arapdf.pdf?0 ]
325
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Ḳan ol yürek ki bülbüle zāġ oldı hem-nefes
Aġla gözüm ki gül yöresi ḍoldı ḫār ile (Şeyhî g.159/3)
**
Aġlamazdum cevr-i cānāndan eger kim olmasa
Ḳarşuma dā’im raḳībi böyle ḫandān eylemek (Necâtî g.315/5)
**
Yār ise maḥrem-i aġyār göñül hem-dem-i zār
Gözlerüm ḳan aḳıdursa n’ola ġayret demidür (Bâkî g.81/2)
Rakîbin daima sevgilinin yanında olması, sevgilinin buna rıza göstermesi, bazı
durumlarda gölge gibi yanından ayırmaması ve âşığın ister istemez bu manzaraya
şahitlik etmesi derin bir tessür odağı olarak işlenir şiirde:
Görüp kūyında geh aġyārı geh yārı dil-i ḫaste
Éder ḥasretle āh-ı serd gāhī rāst gāhī kec (Nâilî g.29/6)
**
Étmez cüdā raḳībi mānend-i sāye ol meh
Bilmem o şūḫ-ı pür-kār ol nābe-kārı n’eyler (Nâbî g.88/4)
**
AꜤdā yanuñda ḫurrem u ḫandān u şādmān
Bāḳī ġamuñda zār u dil-efgār u derdmend (Bâkî g.34/6)
Sevgili ile gezer
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Beyitlerde sıklıkla gördüğümüz, rakîb ile gezintiye çıkan sevgili âşığın
hüznünü artırır. Bir sosyalleşme gayreti de içeren gezintinin rakîb ile yapılıyor oluşu,
rakîbin sevgili tarafından benimsendiğinin, dış dünyaya ilan etmekten çekinmediğinin
bir göstergesi olduğu için bu sahneyi gören âşık derin bir keder duyar:
Aḥmedi ḳor ṣalınur ol şāḫ-ı gül326 biñ ḫâr ile
Gözlemez āh ol cefā-engīz bir ḫāṭır daḫi (Ahmed Paşa g.323/6)327
**
Ḳo beni ġuṣṣsa vü hecr ile yanup yaḳılayın
Sen var ol ḳadrüñi bilmezler ile şād yüri (Hayâlî g.635/2)
**
Her ḳaçan gül gibi ol ḫār ile ḫandān yürise
Ehl-i dil baġrını lāle gibi dāġlar otırur (Ahmed Paşa g.104/3)328
**
Raḳīb ile o cüvān eylemiş sefer fikrin
Mecāl ḳalmadı terk-i diyāra Ꜥazm édelüm (Atâî g.147/6)

İncelememize esas aldığımız neşrin arkasında verilen yazmada ‘şāḫ-ı gül’ (gül dalı) olarak yazıldığı
görülen bu ibare için dikkate aldığımız iki nüshadan biri (Divan-ı Ahmed Paşa, İÜ. Nadir Eserler
Kütüphanesi, No: 02949, vr.116a) bu ibareyi teyîd ederken diğeri ‘şāh-ı gül’ (gül sultanı) olarak
kaydeder (Divan-ı Ahmed Paşa, İÜ. Nadir Eserler Kütüphanesi, No: 00773, vr.101a. Bu nüshada mısra
tam olarak şu şekilde geçer: ‘Aḥmedi ḳor ṣalınur ol şāh yüz biñ ḫārla’). Ahmed Paşa divanını etraflı bir
çalışmaya dâhil eden Tâhirü’l-Mevlevî ise bu ibareyi ‘şāḫ-ı gül’ olarak eserine dâhil eder. Tâhirü’lMevlevî, Veliyüddîn Oğlu Ahmed Paşa Divanının Nesre Çevrilişi, Süleymaniye Kütüphanesi, Fethi
Sezai Türkmen Koleksiyonu, No: 85., vr.100b.
327
Şair, âşığın sevgili ve rakîbi bir arada görmesinin kederini göz ve görme üzerinden işler. Fuzûlî’de
bu durumun net bir örneğini görürüz. Âşık, gözbebeği olarak gördüğü sevgilinin ağyâr ile çıkıp
gezmesinden duyduğu kederi ve acıyı, gözbebeği dışarı çıkmış halde olan gözünün ağlamasına duyduğu
şaşkınlığı anlatırken arz eder: Çıḳmış aġyār ile seyr étmege ol merdüm-i çeşm / Bu Ꜥaceb merdümi çıḳmış
gözüm aġlar benüm (Fuzûlî g.207/3)
328
Burada “dağlar oturur” ifadesi iki şekilde yorumlanabilir: Âşık, gelincik gibi içini/bağrını yaralar
(gelinciğin içindeki siyah leke); âşığın bağrına dağlar kadar çok keder oturur.
326
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Âşık, kendisinin dokunamadığı, hayalinde vehmen görebildiği sevgiliye
rakîbin dokunmasından rahatsızlık duyar. Âşık için o yüce sevgili, rakîb gibi
değersizlerin elinin ulaşamaması gereken biridir:
Görüp aġyāruñ elinde ayaġın329 dildāruñ
Bāḳī ġamdan çeküben yaḳasını çāk eyler (Bâkî g.188/5)
**
Elüñ érişmedi ol serve deyü ey Bāḳī
ṬaꜤn u teşnīꜤ-i belāsın çekerüz érişenüñ (Bâkî g.284/5)330
Rakîbin sevgiliye sarılması, sevgilinin bu duruma rıza göstermesi sitemle
karşılanır. Hasret hançerinin açtığı yaralarla sinesi yara dolu olan âşığın yarasını
saracak yerde ağyâra sarılan sevgili zulmetmektedir:
Ḳocup her şeb miyānuñ cānına cān ḳatmada aġyār
Behey ẓālim sen inṣāf ét bizüm de cānımuz vardur (Nedîm g.26/6)
**
Nice bir sīnemüzi ḫançer-i hecr ile yarup
Ṣarılup ġayrılara yārelerin ḫoş idesin (Nev’î g.362/3)331
Rakîbin, ağyârın, kısaca âşık dışındaki herkesin sevgiliye dokunması, sarılması
âşık için bir trajediye dönüşür. Bilhassa gömlek bu noktada önemli bir simgeye

Kadeh anlamındaki “ayağ” olarak da düşünülebilir.
Hâfız’ın şu beyti de aynı haykırışla seslenir: “Layık olmayan kişilerin elleri, saçlarına ulaşmasın diye
her gönül, o saçların halkalarından birine yapışmış ’Yarabbi, Yarabbi’ diye dua etmede.” [ تا به گیسوی
 تو دست ناسزایان کم رسد/ ] هز دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب استHâfız-ı Şirâzî, Hâfız Divanı, çev. A.
Gölpınarlı, MEB Yayınları, İstanbul 1992, s.42. Âşığı korku ile bu zikir halkasına atan, rakîb
korkusudur. Ancak bu korkunun kederle, hüzünle aynı anda âşığa müstevli olduğunu unutmamalıdır.
331
Aynı şair başka bir beytinde gönlündeki yaranın biraz iyileştiğini fakat buna rağmen maşukun,
ağyârın gönlünü hoş ettiğini hatırından çıkarmadığını söyler: Oñuldı yāremüz dilde ferāġat geldi bir
pāre / Senüñ varup Ꜥadūlar göñlüni ḫoş étdigüñ bildük (Nev’î g.268/2)
329
330
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dönüşür. Sevgilinin giydiği gömlek, sevgili daima ona dokunduğu için âşık tarafından
hasret ve hasedin karıştığı bir hüzünle takip edilir:
Ḫār-ı ġayretden ciger çāk oldı k’ol gül yüzlünüñ
Pīrehen nāzük tenin n'içün der-āġūş eylemiş (Ahmed Paşa g.132/5)332
**
Şarṭ-ı Ꜥiṣmet bu mudur kim ola benden ṣoñra
Seni pehlūya çeker pīrehenüñden ġayrı (Nâilî g.384/3)333
Rakîb sevgiliyi koklar, öper
Ağyârın sevgiliyi öpüp koklaması ayrı bir isyana konu olur. Âşık bu durumdan
keder duymaktan öte perişan olur. Sevgilinin yüzünü örtülü iken dahi göremeyen âşık
rakîbin onu koklamasından son derece rahatsız olur:
Nikāb ile göremezken biz anı vā-ḥayfā
Raḳīb o gerden-i sīmīni bī-niḳāb ḳoḳar (Nedîm g.16/4)
**
Āh k’érdigüne ol şūḫ-ı sitem-kār öpilür
Dest-bāzī ḳılup aġyār ile oynar öpilür (Ahmed Paşa g.40/1)
Sevgilinin evine gider
Bir birliktelik göstergesi olarak sevgilinin rakîbin evinde kalması yahut gece
rakîbe hemdem olması âşığın tarizle de olsa sitemini belirtmesini beraberinde getirir:

Güzelliği ile ‘gül yüzlü’ olarak anılan Hz. Yusuf’un babası Hz. Yakub’a kardeşleri tarafından
getirilen gömlek ve Hz. Yakub’un bu gömlekle teselli bulması hatıra gelmelidir.
333
Şair sevgilinin gömleğine haset etmeyi bırakıp bir çözüm bulur. Bu duruma göre âşık, sevgilinin
gömleği olacak, bu sayede sevgilinin sinesini ondan başka kimse göremeyecektir: Ben kimseye açılmaz
idüm dāmenüñ olsam / Kim görür idi sīneñi pīrāhenüñ olsam (Nedîm g.83/1)
332
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Biz étdigüñe ḳalmayalum gerçi işitdük
Mestāne varup ḫāne-i aġyārda ḳalduñ (Nâilî g.217/5)
**
Géceler hem-dem-i aġyār idügüñ hep bilürüz
Bizden ol āfet-i gül-çihre ḥicāb eylemesün (Nâilî g.262/2)
**
Ḳalursun ṣubḥa dek bezm-i raḳībi rūşen eylersün
Niçün ey māh-ı ṭalꜤat külbe-i aḥzānda ḳalmazsun (Atâî g.178/4)334
Sevgili ile meclis kurar
Rakîb ile yakın olmaktan çekinmeyen, onun meclisine dâhil olup sohbet eden
sevgili şen ve şatır şarap içerken âşığın gözlerinden şarap rengi kırmızı kan akar, yaralı
bir şekilde, o mecliste yanan mumu gördükçe ateşler içinde yanar:
Şarāb ṣoḥbetin éllerle eyledüñ varduñ
Firāḳuñ āteşine baġrumı kebāb étdüñ (Bâkî g.259/2)
**
Ḳaddüm bükülüp çenge döner sīnem olur def
Aġyār ile ol yār ḳaçan kim éde ṣoḥbet (Necâtî g.35/6)
**
Ol şemꜤ-i cemꜤ géceler aġlatmaġa beni
Ṣubḥ-dem her géce aġyār ile ol yār oṭurur / Dest-bāzī ḳılup aġyār ile oynar oṭurur (Ahmed Paşa
g.104/1); Eyleyüp ḫānḳah-ı ġamda ḫalīlüm bizi zār / Bī-tekellüf géce düşmenlere mihmān olduñ (Nev’î
g.261/4)
334
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Meclislere raḳīb ile ḫandān olup gider (Ahmed Paşa g.80/5)
**
Ey Fużūlī yanaram kim ne içün ol yüzi gül
Baña yanar od olur özgeye şemꜤ-i maḥfil (Fuzûlî g.175/9)
Ağyâr mutludur, âşık değildir
Hüzün ve mutluluğun (gam u şâdî) bir arada zikredildiği tezat sanatı divan
şiirinde sıklıkla görülür. Ağyâr karşısında âşığın konumu da gam ve şâdînin karşı
karşıya gelmesini temsil eder. Sevgili eliyle olan bu iki durumda âşığın kederi, rakîbin
mutluluğu karşısında daha dikkat çekici ve acıdır:
Güldi raḳīb yār ile ben şādmān iken
Gördüm o gülmenüñ yine ol dem ḳasāvetin (Hayâlî g.384/4)
**
İtler gülerse ḥālüme yéridür āh kim
Aġlatdı beni düşmenümi ḫurrem eyledi (Necâtî g.613/5)
**
Hīçe ṣayar nāle vü efġānumı ben nice kim
Şād olup güldükce aġyār ile o yār iñlerüm (Ahmed Paşa g.213/6)
**
Tīġ çekdüñ şād oldum āḫeri ḳatl eyledüñ
Ġayrı şād étdüñ velī bu şādı nā-şād eyledüñ (Avnî g.40/3)
Rakîb yüzünden âşık ölür
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Rakîbin varlığına, sevgilinin ona iltifat gösterip yakınlık kurmasına tahammül
edemeyen âşığın tek çaresi ölümdür. Sevgili karşısında tam bir çaresizlik yaşayan
âşığın bu birlikteliği kırma noktasında elinden bir şey gelmez, rakîbi bir düşman olarak
görüyor olsa da varlığını inkâr edemez. Çünkü maşuk ve rakîb sıklıkla bir araya
gelmektedir. Âşığın bu beladan kurtulma için sığındığı çözüm ölümdür:
Ölüm işi Ḥaḳ işidür andan kim incinür
Yārı Necātī ġayr ile görmekdürür ölüm (Necâtî g.360/7)
**
Müşkil belā bu yolda çün aġyār imiş göñül
Neẕr eyle naḳd-i cānuñı defꜤ-i belā içün (Ahmed Paşa g.236/7)
**
Ölüm üstine ölüm bundan ziyāde olmaya
Cān vérürken diyeler geldi raḳīb ile ḥabīb (T. Yahyâ g.27/4)
Bazen rakîb, âşığın canına kıymasına, terk-i diyar ederek rahat bulmasına dahi
engel olacak bir beladır:
Kûyına ölmege varsam éder aġyār hücūm
Éşigi itleri ben ḫasteye rāḥat mı virür (Ş. Yahyâ g.107/4)
**
Ḳapuñda ölmege NevꜤīye māniꜤ oldı raḳīb
O seg ḳomadı ki bir laḥẓa istirāḥat édem (Nev’î g.309/5)
Sevgili rakîbin fiillerine rıza gösterir
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Âşığı ağyâr karşısında perişan eden ve kederini derinleştiren diğer bir husus
sevgilinin ağyâra olan yaklaşımıdır. Maşuk, rakîbin âşığı ezmesine, kalbini bin
parçaya bölmesine itiraz etmez, ağyârın tavrına uyar:
Nice kez ol serv-i ser-keş gördi ayaḳlar raḳīb
Démedi bir kez ki el çek derd-mendümden benüm (Necâtî g.350/2)
**
Dil-i ṣad-pāremi aġyār elinden
Demādem ney gibi nālān edersüñ (Ahmed Paşa k.40/6)
**
O meh ḳaldırdı dest-i merḥabāyı bizden el çekdi
Uyup aġyāra Ꜥāşıḳdan gürīzān oldı gitdikçe (Ş. Gâlib g.294/4)
Maşuk için âşık ile birlikte olmak bir kenarda dursun, onu zikretmek dahi bir
utanç kaynağıdır. Rakîbi yâr, âşığı ise âr gören, yabana atan sevgili karşısında âşık
derin bir teessür duyar:
Ḳaşları yayı gibi ġayriyi kendüye çeker
Ġamzesi oḳı gibi Ꜥāşıḳı yabāne atar (Ahmed Paşa g.66/2)
Âşık bir hayal dahi olsa maşuğun yanında kendisinin tek olmasını diler. Sevgili
muhabbet gösterecekse de eziyet edip acı çektirecekse de buna ancak kendisinin
muhatap olmasını, ağyâr ile bu konumu kesinlikle paylaşmamayı ister:
Yaḥyā’dan özge kimseye tek eyleme vefā
Ḳā’ildür ol ne deñlü olursa cefālaruñ (Ş. Yahyâ g.204/5)
**
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Cevr ü cefāña ḳā’il olurdum velī şehā
Maḫṣūṣ olaydı ol da cihānda hemān baña (Bâkî g.10/1)
**
Bir ben isem de gerekmez kimseye yār olduġuñ
Ey gül-i pākīze-dāmen dimesünler yār imiş (Necâtî g.248/4)
Rakîbden kurtulmak imkânsızdır
Âşık, rakîbden kurtulamaz. Ondan kaçmaya çalışır, kendince tedbirler alır
fakat bir yerden ağyârın zuhur edeceği korkusu bir türlü yok olmaz. Bazen kendi
gölgesini, bazen de bizzat kendisini rakîb olarak gören âşık için bu paradoks, aşılması
zor bir çiledir:
Cihānda kendü gölgemden ḳaçar bir derd-mendem ben
Raḳībā gel beni incitme yāre olma hem-sāye (Nev’î g.391/4)
**
Nice tenhā āsitānın öpmege furṣat bulam
Kūyına Ꜥazm eylesem sāyem baña hem-pā düşer (Avnî g.13/2)
**
Terk-i aġyār ile herkes vāṣıl-ı yār oldı līk
Ġālib’üñ aġyārı Ġālib’dür ḥicāb oldur ki ol (Ş. Gâlib g.195/11)
Rakîb korkusu
Basit bir evhamı aşacak denli şiddetli bir ağyâr korkusu âşığın her anında
hissedilir. Sevgiliye olan aşkını rakîbin duymasından 335 , sevgilinin gece rakîb ile
335

Nābī raḳībler ṣaḳın ol şūḫuñ olduġın / Maḫfīce iltifātına muꜤtād işitmesün (Nâbî g.590/7)
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birlikte olmuş olma ihtimalinden336, sevgilinin gölgesinin rakîb olarak daima yanında
gezmesinden 337 , sevgilinin herhangi bir yerde biraz olsun gecikmesinden 338 âşık
büyük bir korku ve üzüntü duyar, uykusuz kalır:
Āh kim fikr-i raḳīb ile geçer bāzārumuz
Ḥayf k’ol Ꜥömri Kirāmen Kātibīn ebter yazar (Ahmed Paşa g.65/5)
**
Ḫˇāb görmez çeşmimüz endīşe-i aġyārdan
Pās-bānuz genc-i esrār-i maḥabbet beklerüz (Fuzûlî g.123/4)339
Aşkın onca yükünü sadece âşık çektiği ve rakîbin gam ve keder çekmek adına
hiçbir şey yapmadığı bu şiirsel ortamda âşık rakîbe öfke duyar. Çünkü âşığın kederi
ile rakîb dalga geçmekte, şeytanın ateşle oynaması gibi oynamaktadır:
Ġamuñla āhumı görüp raḳīb raḳṣ eyler
Ḳarañu gécede şeyṭān şihāb ile oynar (Necâtî g.163/6)

1.1.1.5. Güzellik Unsurları ve Gam
1.1.1.5.1. Zülf Gamı
Divan şiirinde maşuku merkeze koyan anlayışın özünde,

güzellik

unsurlarından saç/zülf340 vardır. Parçada bütünlük esasına göre vücuda getirilen gazel

Kimüñ koynındasuñ şeb-zindedār-ı vuṣlatuñ kimdür / ꜤAzīmet-ḫˇān-ı Bercīs-iḳtidār-ı daꜤvetüñ kimdür
(Nâilî g.118/1); Yine āġūş-ı murādında mısuñ aġyāruñ / Kim ḳocar mūy-miyānuñ kim öper ruḫsāruñ
(Nâilî g.203/1); Aġladup ḫār-ı belālarda bu cān bülbülini / Kimlerüñ gülşenine ġonca-i ḫandān olduñ
(Nev’î g.261/3)
337
Āvāre dil seni ṣaḳınur sāyeden bile / Ey mihr-i ḥüsn sāye de sā’ir degül midür (Nâbî g.115/5)
338
Evden çıḳub gelinceye dek cānımuz çıḳar / Ey vāy eger ki eglene bir pāre gelmeye (Necâtî g.503/5)
339
Dile rāḥat mı vérür vesvese-i fikr-i raḳīb / Düzd olan ḫānede hiç ḫˇāb-ı ferāġat mı ḳalur (Nâbî
g.173/8)
340
Farsça bir kelime olan “zülf”ten zülfeyn, müzellef gibi kelimeler türetilirken “zelîf” için Ferheng-i
Şuûrî “korku” karşılığını verir ve Ferrûhî’den (ö.1037-38) şu beyti şahit olarak getirir: از لب لعل تو هزاران
 وز سر زلف تو مرا صد زلیف/ ( امیدBana senin lal dudağından binlerce umut, saçının ucundan yüz korku
var.) Şu’ûrî Hasan Efendi, age., C.3, s.2028.
336
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yapısı düşünüldüğünde sevgilinin güzellik unsurlarının da parçalara ayrılmış olması
dikkat çekmektedir. Divan şairi, hayret odağını yönelttiği her ne ise onun özünü
görmeye, ulaşabileceği en küçük parçaya hayran olmayı hedefler. Maşukun güzellik
unsurları içerisinde (saç, yanak, dudak, göz, kaş… ilh.) âşıkları/şairleri en fazla
oyalayan husus saçtır. Bu yüzden saç etrafında şekillenen mecaz ve manzum silsilesi
diğerlerine göre daha fazladır. Aynı durum şiirdeki gam ve kederi tedkik ederken de
karşımıza çıkar: Diğer hiçbir durumda olmayacak kadar çok gamın saç için dile
getirildiğine şahit oluruz.
Âşık için zülfün perişan oluşu, dağınık, pejmürde hâli kendisinin maşuk
karşısındaki düşkün ve vurgun hâli ile örtüşmektedir. Bu benzerlik sıkça dile getirilir.
Saç, uzun, siyah, kıvrımlı, düğümlü/ukdeli oluşu ile ayrı ayrı mecazlara konu olur. Her
biri, âşığı darmadağın eden, kederini derinleştiren, hüznüne hüzün katan unsurlara
benzetilir. Âşık saç ile ilgili kompozisyonlarda daima ezilen taraftır: Maşukun
saçlarının uçlarında olduğu hayal edilen âşığın/âşıkların kalbi/kalpleri, çengelin ucuna
takılmış gibi ıztırap duyar, saç çözüldüğünde yerlere döküp ayaklar altında kalır, âşığın
kalbi bazen saçın bir ukdesine bend olur, sevgilinin alnına dökülen kâküllerde esir olur,
yanaktaki bene kanıp saç teline av olur, dokunamaz341, dokunamamanın çaresizliğini
ve dokunanlar karşısında keder, kıskançlık yaşar…
Tüm bu özelliklerle birlikte saçın tasavvufi yorumu da âşığın kederini, isyanını
bir zemine oturtur. “Hakk’ın zatı ve künhü”342 olarak benzerlik kurulan zülf, insan için
ulaşılması elzem ilahi marifetin ana gayesidir. Dünyada (kesrette) Hakk’ı (vahdet)
aramanın insanı sevk edeceği zorluklar düşünüldünde bu mana arayışına gam-ı zülf
(saçtan dolayı kederlenme), bu marifete ulaşmaya engel olan kesrete işaret eder.343
Saçın sayıca birçok telden oluşması da bu çokluk mecazını kesret ile imler. İnsan, bu
durumda dünyanın karanlığında (küfr-i zülf) hakikati aramaktadır. İskender’in ab-ı

“Zülf-i yâre dokunmak” deyimi bu ulaşılamazlığın ifadesidir. Her ne kadar Devellioğlu lugatinde
mecazen “menfaat, çıkar” anlamı verse de bu deyim, birisini gücendirici yahut kırıcı söz söyleme
anlamına gelir, değer verilen birisini kırmanın sınırlarını onun saçlarına dokunma ile sınırlar, ötesine
geçemez. krş. Metin Yurtbaşı, Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, Ezcellence Publishing, İstanbul 2012,
s.464; Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Deyimler Sözlüğü, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2003, s.847; Ömer Asım
Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, C.2, s.968.
342
Süleyman Uludağ, age.(2001), s.390.
343
Ali Nihad Tarlan, age.(2009), s.236.
341
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hayatı karanlıklar (zulümât) ülkesinde araması gibi âşık/şair/derviş, zülf karanlığı
altında gizlenen hakikati (vahdet: didar, vechullah) aramaktadır.
Zülf beladır
Âşık için zülf, içinden çıkılmaz bir ezeli beladır.344 Temeli ezelde atılan, ezelde
vahdetten ayrılan kesretin sembolü olan zülf, âşığı kederden hasta edecek kadar ıztırap
verir. Âşık bu belaya, elest bezminde muhatap olduğu soruya “belâ” diyerek dâhil
olmuştur. Sevgilinin saçları örtülü olduğu gibi dünyadaki kesret de fehm etmeyenler
için gizlidir. Çünkü vahdet arayışında olmayan biri için dünya ve dünyalık nesneler
birer kesret unsuru olarak görülmezler. Bu yüzden âşık için zülf, aynı zamanda
görünmez bir beladır:
Görinmez bir belādur Ꜥāşıḳ-ı bī-ṣabr u ārāma
Meded göstermesün zülf-i siyāhı kelle-pūşundan (Ş. Yahyâ g.282/4)345
**
Zülfüñ ġamını dest-i ezel yazdı başuma
Ṣanma ki tā ölince bu yazuyı yoyıla346 (Mihrî g.149/4)
**
Ḫam açılduḳça zülfüñden belā vü miḥnetüm artar
Bi-ḥamdillāh ki Ꜥömrüm uzanur cemꜤiyyetüm artar (Fuzûlî g.71/1)347
Muhammed Mu’în sözlüğünde (age., C.2, s.1744) ‘zülf-i zemîn’ terkibine verilen karşılıklar “gece,
toprak, insanın yaratıldığı cevher” olarak verilirken kinayeten verilen başka bir anlam da bela ve felaket
anlamını teyid eder: “beliyye-i arzî, belâ-yı zemînî” [yer, toprak felaketi, yeryüzü belası]. Aynı anlam
için krş. Cemşîd Salehpûr, Ferheng-i Câmi’ (Fârisî be-Türkî-i İstanbûlî), Neşriyât-ı Lâle, İran 1370,
C.1, s.576; Ali Ekber Dihhudâ, Lugatnâme-i Dihhudâ, Müessese-i İntişârât u Çâp-ı Dânişgâh-ı Tahrân,
Tahran 1385 [https://www.vajehyab.com/].
345
Ḫayālī ṭavḳ-ı zülfüñden perīşān-ḥāl olup her dem / Başumdan geçmedük hīç bir belā mı ḳaldı Ꜥālemde
(Hayâlî g.545/5)
346
Yeni Tarama Sözlüğü’nde “zail olmak, silinmek, bozulmak” karşılığı verilen bu kelime bazı
nühsalarda “bozıla” şeklinde geçer. Mihrî, Mihrî Hatun Divanı, haz. M. Arslan, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2018, s.129 [ https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/58679,mihri-hatun-divanipdf.pdf?0 ]
347
Tarlan bu beyti şerh ederken zülfün âşığın ömrüne benzetilmesi hususunu vurgular. Ali Nihad
Tarlan, age.(2009), s.63. Dikkatimizi çeken durum ise bir keder belirtisi olan saç çözmedir. Ölmüşler
344
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**
Şikenc-i ṭurra-i müşgīniñe esīr oldı
Belāya uġradı dil zülfiñe belá diyerek (Ş. Yahyâ g.193/3)
Zülf perişandır, âşığın gönlünü dağıtır
Kelime anlamı “dağınık, karışık, dağınık saç” olan perişan kelimesi
Devellioğlu’na göre “kederli, kaygılı” anlamına da gelir. Maşukun perişan saçlarını
gördükçe bu dağınıklıktan şiddetli bir keder duyan âşık, düşkün hâlinde daha da
sıkıntılı bir duruma gelir, adeta hasta olur ve perişanlığı daimi olur:
Zülf-i pür-ḫam çün ruḫuñ üzre perīşān-ḥāl olur
Kendüsin cemꜤ édemez ol nice māh u sāl olur (Bâkî g.72/1)
**
Ḥabībüm göñlümi cemꜤ eylemez ruḫsārı devrinde
Meger zülfi gibi ḥālüm perīşān oldugın bilmez (Fuzûlî g.116/2)348
**
Derd-i Ꜥışḳ ile ꜤAṭā’ī şöyle olduñ ḫaste-dil
Hep ḍaġıtduḳ kendümüz zülf-i perīşānuñ görüp (Atâî g.13/5)
Mutluluk ve huzur cem’iyyet-i hâtır terkibi ile ifade edilirken perâkende
(dağınık) kelimesi de bunun zıddı olarak kullanılır. Devellioğlu’nun Lûgat’ında
perâkende-dil/hâtır, “üzüntülü gönül” olarak karşılanmıştır. Kalb ve hâtırın dağılması,
için feryat eden, bir felakete uğrayan insanların saçlarını çözmesi, dağıtması gam ve kederin bir
ifadesidir. Şair de bu beyitte bağlı olan zülfün kıvrımlarının (ham) açıldıkça belâ vü mihnetin arttığını
anlatır. “Saç Çözmek” hakkında bkz. A. Talat Onay, age.(2007), s.334. Bu beyte yakın bir söyleyişi
Ahmed Paşa’da buluruz: Āh kim ḫālüñ gibi baḫtum siyeh-ḥāl étmege / Ḫāke ṣalduñ zülfüñi Ꜥömrümi pāmāl eyledüñ (Ahmed Paşa g.148/4)
348
Bu beyt ve Bâkî’nin beyti ile âşık, her biri sevgilinin saçlarının ucuna dağılmış, bin parça olmuş
gönlünü sevgilinin birleştirmesini istiyor. Bir anlamda saçların toplanır ise, perişanlığı gider ise
gönlünün de feraha ereceğini söylüyor.
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âşığın hayret odağının hedefinden şaşmasına, huzurunun bozulup kedere gark
olmasına bir neden teşkil eder. Âşıklar için dağınık olan (perâkende) saçlar, yine
dağınık olan (cem’ olamayan) kalplerinin dağılmasına sebeptir:
Ḥālümi zülfi nice perākende eyledi
Ṣorsa bilürdi ṭañ yéline vaṣf-ı ḥāli dost (Şeyhî g.12/4)349
**
ꜤUşşāḳ-ı tīre-rūz-ı perākende-ḫāṭıruñ
Mānend-i zülf-i ḥüsni perīşānlıġındadur (Nâbî g.247/3)
Zülf âşığı delirtir
Delileri zabtetmek için zincir vurulmasına telmihen saçın büklüm büklüm
tellerine vurulmak âşıklar için delilik göstergesidir. Hayret ve kederi aynı anda
yaşayan âşık aklını yitirir, delirir. Saçları siyah (leylî: gece gibi karanlık) olan Leylâ’ya
vurgun olan Mecnun’a atıfla âşıklar, zülfün hayaliyle delirir ve şehirlere sığmayıp
çöle, sahraya düşerler. Bu hâlleriyle hem perişan hem deli olarak sevgilinin saçını ruh
hâli olarak yansıtırlar. Aklı dağılan âşık, saçları dağılan sevgiliden bir numunedir:
Oldı hevā-yı zülf ile dil tārümār-ı ġam
CemꜤiyyet-i şuꜤūr ne Ꜥālemdedür Ꜥaceb (Ş. Gâlib g.20/5)
**
ꜤAḳlum ḍaġıdur zülf-i siyeh-kār-ı perīşān

Selmân-ı Sâvecî (ö.1376) bir beytinde zülfün sevgilinin omzunun üzerine uzanmasını, âşığın
perâkende olmuş (dağılmış) hâlini şerh etmek için, bu durumu düşünmek için olduğunu söyler. Şerhin
iki anlamı düşünülünce [1.açma, ayırma. 2.açıklama, açımlama. (Devellioğlu)] tevriyeli bir kullanım
olduğu akla gelir. Sevgilinin saçları, âşığın hâlini düşünmek, çözmek, açıklamak için omuzların üzerine
uzanmıştır (baş koymuştur). Diğer anlamı ile düşünülünce de âşığın dağınıklığını açmak, yarmak, daha
fazla dağıtmak için uzandığı anlaşılır.  زلفت همه سر بهر چه بر دوش تو دارد/ در شرح پراکندگئ ماست و گر نه
“Bizim dağınıklığımızı şerh etmek içindir; yoksa zülfün ne için başını daima senin omuzun üzerine
koyuyor?” Ali Nihad Tarlan, Şeyhî Divanı’nı Tetkik, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s.73.
349
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CemꜤiyyet-i ḫāṭır mı ḳor efkār-ı perīşān (Ş. Yahyâ g.273/1)
**
Ḫayl-i ḫayāli Ꜥaḳlı perākende-ḥāl édüp
CemꜤiyyetümi zülfi perīşān éder dirīġ (Ahmed Paşa g.139/2)
Sevdavî özdeşim/aynîleşme
Zülfün perişanlığı ile âşığın perişanlığı arasında kurulan paralellik bize sevdavî
bağ kurma (Batılı terminoloji ile melankolik özdeşim350) durumunu hatırlatır. Âşık
düşkün, perişan, zayıf oluşunu sevgilinin saçının hususiyetleriyle birlikte zikreder.
Kendi perişanlığının sevgilinin saçlarının darmadağın olması neticesi olduğuna inanır,
ıztıraplı ruh hâlinin ancak saç tarafından bilineceğini (saç da dağınık hâli ile
ıztıraptadır), saçların kıvrımlı oluşunun ise âşığın gönlünün saçın uçlarına asılı
olmasından ileri geldiğini söyler. Bu hâliyle âşık, elinde olmayan bir şey ile yakınlık
kurma gayretindedir. Âşık için bu hâl bir teselli kaynağıdır:
Şikestelik dile gīsū-yı yārumuzdandur
Bize bu şīve yine rūzgārumuzdandur (Nâbî g.79/1)
**
Ṣor dil-i miskīnümüñ derdin perīşān zülfüñe
Ḥālini bilmez perīşānuñ perīşān olmayan (Ahmed Paşa g.227/2)
**
Çü dilde kūh-ı ġam vardur dil ol kāküldedür lābüd
Benüm bār-ı girānumdandur ol zülf-i dü-tā egri (Ahmed Paşa g.329/5)

Erdoğan Özmen, “İnsan Varlığının Temel Kurucu Zemini Olarak Melankoli ve Özdeşleşme”. [
https://birikimdergisi.com/guncel/925/insan-varliginin-temel-kurucu-zemini-olarak-melankoli-veozdeslesme ]
350
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Tarak
Âşığın kurduğu sevdavî bağlardan biri de zülfe dolanan, onun dağınıklığı
içinde binlerce efkâra batmış olan taraktır. Tarağın dişlerinin parça parça oluşu ile
âşığın sinesinin kederden yaralı oluşu arasında hüsn-i talil kurulur. Sevgilinin güzelliği
karşısında hayretten dili tutulan âşığın ruh hâli ile dişleri arasında sevgilinin saçı
dolanan tarak da yine bu şekilde bir araya getirilir. Âşık bu hâliyle tarağın kaderine
ortak olduğunu ikrar eder. Diğer bir tarafta sevgilinin saçları arasında yaralı ve garip
bir şekilde duran âşıkların gönüllerine taraktan bir zarar geleceği, onları dökeceği
korkusu beyitlerde işlenir. Bu noktada âşık, zaten kederli olan konumunun (zülf-i yâr)
tarağın müdahalesi ile ayrılık ve ıztırap ile bozulmasından korkar:
Zülfünde olan cemꜤ-i perīşāna ḍoḳunma
Mecrūḥuñ olan dillere ey şāne ḍoḳunma (Nâilî g.323/1)
**
Ne ıżṭırāb-ı keş-ā-keşdedür bu cān-ı belā-keş
Cefā-yı şāne ile zülfüñ ıżṭırāba düşelden (Ş. Yahyâ g.283/4)
**
Zülfüñ ġamını vaṣf édemez bī-ḫüşān-ı Ꜥışḳ
Mānend-i şāne dilleri mestāne ṣarmaşur (Bâkî g.47/4)
**
Şāne ḳo ciger pārelesün sīne degül tek
Dil pāyuña yüz sürmek içün yanuña düşsün (Nef’î g.95/1)
**
Dil tār-tār-ı ġuṣṣa vü cān çāk-i ġam
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Mānend-i şāne zülf-i siyehkārdan cüdā (Neşâtî g.2/2)
Zülf uzundur
Sevgilinin uzun olarak tahayyül edilen saçı şairlerce âşığın kederli ve bitmez
çilelerle dolu ömrüne,351 fasılası çok olan aşk ve dert hikâyesine (kıssa-i gussa), gece
gündüz bitmeyen sevdavî efkâra, firkati andığı akşamın/gecenin kederine (siyahlığı ve
uzunluğu ile) teşbih edilir:
Zülfi bigi ġuṣṣamun şerḥ ét muṭavvel ḳıṣṣasın
Aġzı bigi ḥālümi Ꜥarż eyle teng ü muḫtaṣar (Şeyhî g.54/3)352
**
Nice ki Ꜥömr ile fikr eyledüm géce gündüz
Ṣaçuñdan alımadı bir ḫaber bu fikr-i ṭavīl (Avnî g.49/3)
**
Yele varur ḳuru sevdāda Ꜥömr-i kūtāhum
Ṣaçuñ hevāsı uzatursa intiẓārumuzı (Ahmed Paşa g.328/4)
Zülf siyahtır
İdealize edilen sevgilinin saçının daima siyah renkte oluşunda bu rengin
kültürel çağrışımları etkili olmuştur. El-Mevarid’de kök olarak verilen “sâde” [َساد
َ ]
fiiline verilen anlam “Bir adam ulu ve kadri yüce olmak. Şerefi artmak.”tır. Efendi
anlamına gelen ‘seyyid’ kelimesi de bu kökten türemiştir. 353 Kâbe’nin örtüsünün,
Annemarie Schimmel’in Urdu şair Hâce Mîr Derd’den alıntıladığı beyitte şair ömrün çok kısa,
sevgilinin saçlarının çok uzun oluşundan şikâyet eder. Bu nedenle zülüfleri tarif etmek zordur der. bkz.
Annemarie Schimmel, age.(2020), s.9.
352
Birçok yerde gördüğümüz sevdâvî bağ kurmayı Şeyhî’nin başka bir beytinde daha görürüz. Garip
olan âşık ayrılık ve kedere dair olan sözünü uzun tutar, nitekim sevgilinin saçı da uzundur ve saçını
açarak uzatır: Zülfi gibi uzanur hicrüm ü derdüm sözi / Anuñ içün édemez ḳıṣṣa-i kūtāh ġarīb (Şeyhî
g.7/6)
353
Müstakimzade (ö.1788) siyah için “renklerin efendisi” tabirini kullanır. Nurhan Atasoy, Derviş
Çeyizi (Türkiye’de Tarikat Giyim-Kuşam Tarihi), İBB. Kültür AŞ. Yayınları, İstanbul 2016, s.384.
351
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Efendimizin Mekke’nin fethinde giydiği başlığın ve sancağının siyah oluşu da bu
renge atfedilen yüce konum nedeniyledir. Siyahın Allah’ın rengi olduğu yorumu
birçok sufi tarafından dile getirilmiştir. Necmeddîn-i Dâye (ö.1256) kendisi
görünmeyen fakat her şeyi gösteren nur olan İlâhî Zât’ın, yaratıcı kudretin cevherinin
nurunun siyah renkte olduğunu söyler. 354 Sufiler arasında bazen siyah-ı şerîf diye
anılması bu renge verilen değerin açık göstergesidir.355 Bu değerler sistemi içerisinde
sevgilinin saç renginin siyah oluşu da aynı değerin yansımasıdır.
Zülfün siyah oluşu çeşitli teşbihlere konu olur. Âşığın keder ve çaresizlik dolu
ömrünü, kaderini sevgilinin saçına benzetmesi, akşam vakti yalnız kalan hasta, garip,
düşkün birisinin dertli ruh hâli bu teşbihlerin en belirginleridir.
Zülf siyahtır: Ömre ve kadere benzer
Âşıklar için sevgilinin zülfünde tutkun bir şekilde kalmak, kara bahtın bir
göstergesidir. Bu anlamı ile siyah, kasavet ve kederi ifade eder:356
Pīç ü tābuñ çekecek ḳalmadı bir āhı bile
Vérdi hep varını baḫt-ı siyeh ol kāküle ḳarż (Ş. Gâlib g.144/3)
**
Ṣaldı āvārelige zülfi gibi yār beni
Ḳıldı sevdā-zede bu baḥt-ı siyeh-kār beni (Ahmed Paşa g.319/1)
**
Gitmez hevā-yı zülfi daḫi geldi ḫaṭṭ-ı yār
Annemarie Schimmel, age.(2018), s.343. Süleyman Uludağ Tasavvuf Terimleri Sözlüğü’nde
Hakk’ın Zât’ının baskın oluşu ile diğer her şeyin varlığını kapsaması yönünden siyah renkte tasavvur
edildiğini belirtir. Bkz. Süleyman Uludağ, age., s.317.
355
Cemaleddin Server Revnakoğlu, Eski Sosyal Hayatımızda Tasavvuf ve Tarikat Kültürü, haz. M. D.
Bayın, İ. Dervişoğlu, Kırklambar Kitaplığı, İstanbul 2003, s.44-45.
356
Ferheng-i Şuurî’de “girih” maddesinde şu beyt şahit olarak getirilmiştir: “Çağatay’da ‘tügün’ derler,
vâv telafuffuz olunmaz. Mîr Alî Şîr, beyt: Rûzgârım kararıp zülfün dik / Târ-ı ‘ömrümga tügün üzre
tügün (Zamanım saçın gibi karardı. Ömür ipim düğüm düğüm oldu.) Şu’ûrî Hasan Efendi, age., C.4,
s.3179.
354
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Érdüm bu ḳara günlere baḫt-ı siyāh ile (Nev’î g.453/2)
Zülf siyahtır: Akşamın rengidir
Sevgilinin saç renginin gecenin rengi olan siyah ile birlikte anılması, geceye
teşbih edilmesi yaygın bir üsluptur. Sevgilinin yüzü, hususen yanakları güneş olarak
düşünülünce saçlar gece, yanaklar gündüzü temsil eder:
Ġam-ı zülfüñle ḳarañu idi Ꜥālem gözüme
Anı rūşen éden ol mihr-i cihān-tābuñdur (Necâtî g.138/5)
**
Şeb-i tār u ser-i zülf ü ġam-ı sevdā Ġālib
Ḥāl-ı Mecnūn-ı siyeh-rūzı çok añdum bu géce (Ş. Gâlib g.284,5)
**
Zülf-i şeb-rengüñ firāḳıdur perīşān-ḥāl édüp
Gözlerüme Ꜥālemüñ rūşenligin deycūr éden (Avnî g.62/4)
**
Degildür dillerüñ āhı siyeh zülfüñde tāb-endāz
Meger şām-ı ġarībānda çerāġ-ı rūşen olmazmış (Nâilî g.176/4)357
Zülf siyahtır: Hastanın çaresizliğidir

Âşıkların ahının sevgilinin siyah saçlarında kıvılcım saçarak etrafa aydınlık vermeyip geceyi
aydınlatmaması garipler akşamında (şâm-ı garîbân) tutulan yasa bağlanmıştır. Muharrem ayının onuncu
gününün akşamında yapılan bu yas merasimlerinde “İmam Hüseyin’in şehîd edildiği gün her yer
karardığı için” karartma yapılır, sadece mumlar yakılır. Metin And, Ritüelden Drama (KerbelâMuharrem-Ta’ziye), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s.50. Schimmel’in Fânî’den alıntıladığı
beyitte şair, sevgilisinin zülüflerini konu alan hikâyesini bitiremeyişini, şâm-ı garîbânın da sevgilinin
saçları gibi uzun, bitmeyen bir gece oluşuna bağlar. bkz. Annemarie Schimmel, age.(2020), s.458.
357
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Bir hasta için geçirilmesi en zor zaman dilimi gecedir. Sıhhati yerinde olan
herkesin uyuyabildiği bu vakit diliminde hasta, kendi derdi ile başbaşadır. Sevgilinin
gece rengindeki zifirî saçlarına esir olan âşığın çaresizliği, gündüz yanında olan
insanların çekilip bir başına kalan hastanın durumu gibidir. Yanında ona teselli olacak
birisini, derdini dindirecek bir ilacı bulamaz ve zaman onun için tahmin edilenden daha
yavaş geçer:
Zülf-i dırāz derdini benden ṣor ey ṭabīb
Uzun géce belāsını bīmār yeg bilür (Necâtî g.204/2)
**
Artırdı cünūnuñ heves-i zülf-i siyeh-tār
Bir ḫastesün ey dil ki şeb-i tārda ḳaldıñ (Nâilî g.217/4)358
**
Bī-ṣabr u ḳarār oldı saçuñda dil-i Aḥmed
Ḳalmaḳ yalıñuz gécede bīmāra ne müşkil (Ahmed Paşa g.181/6)
Zülf siyahtır: Gurbet akşamının çaresizliğidir
Gece çaresizlik yaşayan diğer bir figür de garibanlardır. Evsiz, gidecek yeri
olmayan garipler için diğer insanların evlerine çekildikleri akşam vakti onlar için
kederlerinin ağırlaştığı bir zaman dilimidir. Temel ihtiyaçlardan olan sığınacak yer
bulamayan garipler için gece vakti (hastalar için olduğu gibi) zordur ve gam doludur.
Sevgilinin siyah saçlarında kalan âşığın gönlü de karanlık gecede yalnız kalan garip
ile aynı durumdadır. Şairler, akşam vakti keder duyan çaresiz bir garibin hüznünü
âşıkların gamlı hâli ile özdeşleştirir:
Göñül kāküllerüñden oldı ġam-gīn
Zincire vurularak uslanması istenen deli misali âşıklar da sevgilinin saçına vurulmak ister: Ḥalḳa
ḥalḳa kākülünden dāġ dāġ oldı göñül / Ḫoş gelüp dīvānelük dāġ üsti bāġ oldı göñül (Ş. Gâlib g.199/1);
Zülf-i siyāhı ḳaydına düşmek cünūn imiş / Ḫāl-i ruḫı derūnlara dāġ-ı derūn imiş (Ş. Gâlib g.134/1)
358
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Ġarīb ādem gibi aḫşama ḳarşu (Necâtî g.438/3)
**
Zülfüñi şām-ı ġarībān gördi Şeyḫī ḍolaşup
Ḳaldı yıllar démedi bir gün ki kimsün yā ġarīb (Şeyhî g.5/7)
**
Esīr-i zülfüñ olalı bedenden ayru bu cān
Géceyle ṭaşrada ḳalmış ġarībe döndi hemān (Nev’î g.370/1)359
Zülf siyahtır: Gece sefer yapmak zordur
Işığın sadece ay ışığı ile temin edildiği geçmiş zaman akşamlarında gece
yolculuğu, zaruret olmadığı sürece yapılmaz. Bütün tehlikelere açık hâle gelen yolcu
için gece vakti sefer yapmak büyük bir sıkıntı ve hayatî risk taşır. Sevgilinin saçında
bulunan (daha doğru bir ifade ile, kalbinde sevgilinin kederi bulunan) âşık için sefer
yapma fikri bu nedenle imkânsız görünür. Âşık bu korku yüzünden saçtan ayrılamaz,
kederli çaresizliğini terk edemez. Çünkü sevgilinin saçına duyduğu hasret ve hüzün
onu bir an olsun terk etmez:
Dil diler zülfüñ ṭarīḳında ġamuñ fikrin refīḳ
Gécede ḳorḳulu yol yolcıya yoldāş añdırur (Ahmed Paşa g.82/5)
**
Göñül ister ġam-ı zülfüñle éde terk-i diyār
Ādeme müşkil olur gerçi ki şeb-tār sefer (Nev’î g.158/3)360
Zülf siyahtır: Sevda ve efkâr odağıdır

359
360

Ayrıca bkz. (Ahmed Paşa g.11/9); (Nâilî g.176/4); (Nev’î g.320/3)
bkz. (Nev’î g.187/5); (Ş. Yahyâ g.190/1); (Şeyhî g.7/2)
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Hem siyah hem de hayal, heves, arzu anlamına gelen sevda kelimesi, âşığın
kederini ve arzusunu anlatmak için tevriyeli bir şekilde kullanılır. Bu kelime ile hem
siyahlık hem de âşığın kavuşma arzusu, kederi ifade edilir. Bu heves, âşığa gam ve
keder getirir:
Gör ne yüz gösterdi bu zülf-i semen-sālar bize
Ḳodı biñ derd ü ġam-ı hecr ile sevdālar bize (Mihrî g.166/1)
**
Dil ki sevdā-zede-i ṭurra-i müşg-āsādur
Ḫūn éden derd ile bī-çāreyi ol sevdādur (Neşâtî k.22/28)
**
Ey ṣaçuñ fikri ḳamu sevdālaruñ ser-māyesi
Olmasuñ başımdan eksük serv-kaddüñ sāyesi (Fuzûlî g.300/1)361
Zülf siyahtır: Süveyda
Kalpte olduğuna inanılan ve vücuttaki sevdâ maddesinin kaynağı olan süveyda
(küçük siyah nokta) 362 sevgilinin yanağında olduğu düşünülen bene teşbih edilir.
Saçların yanağa yakın oluşu, zaman zaman benin üstüne düşmesi ile hayrete düşen
âşık için bu durum kederinin ve düşkünlüğünün arttığı bir zamandır. Zülfe göre daha
aşağıda olan süveyda (ben, yani âşığın kalbi) ile âşık perişanlığını ve garipliğini daha
net yaşar:
Süveydā-yı dil ol gīsū-yı Ꜥanber-sāya düşmişdür
Ḫayāl-i ḫāl-i müşgīnüñle bir sevdāya düşmişdür (Ş. Yahyâ g.124/1)

Ayrıca bkz. (Bâkî g.276/1); (Fuzûlî g.175/4); (Ş. Gâlib g.114/1)
Süleyman Uludağ, age., s.310. Uludağ’ın sevdâ maddesi için getirdiği iki şahitten biri olan Eşrefoğlu
Rûmî’ye ait bu beyti alıntılamakta fayda buluyoruz: Aşkın odu ciğerimi yakageldi yakagider / Garîb
başım bu sevdâyı çekegeldi çekegider.
361
362
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**
Girihler kim olur peydā o zülf-i müşg-fām üzre
Düşer ḥayret süveydā-yı dil-i āşüfte-kām üzre (Nâilî k.23/48)
Zülf küfürdür
‘Küfr’ kelimesi için El-Mevarid’de verilen kök fiile (kefera, “ )” َکفَ َرverilen iki
anlam vardır. Biri Allah’ın tekliğini inkâr etmek iken diğeri örtmek, bir şeyin üstünü
bürümektir. A. Talat Onay’a göre kâfir, Allah’ı ve nimetlerini inkâr ederken nimetleri
örtmüş olduğu için bu anlam esastır. 363 Sevgilinin yüzü tek oluşu ile iman olarak
tasavvur edilirken saç çokluğu ile kesreti, dolayısıyla vahdaniyetin zıddı olan, iman
karşısındaki inkârı ve küfrü temsil eder. Örtü anlamını ise siyah rengi ile her şeyi
örtmesi cihetiyle taşır. Âşık için yüzü (vahdeti) görmesine engel olan zülf (kesret) bu
açıdan keder kaynağıdır:
Miḥneti dil ser-i zülfinde çeker ey Bāḳī
Kāfiristāna düşen kimsede miḥnet demidür (Bâkî g.81/5)
**
Zülfüñ ġamı perī gibi bī-ḫod éder beni
Gerçi perīdür ey meh evet kāfirīsidür (Necâtî g.126/3)
**
Duyaldan küfr-i zülfünden es̠ er Ꜥār étdüm īmāndan

A. Talat Onay, age., s.252. A. Nihad Tarlan bu meseleyi daha öz bir şekilde ifade eder: “Zülf yüzü
örttüğü için kâfirdir. Küfr örtmek ma’nâsınadır. Kâfir ise hakikatı örten demektir. Zülf aynı zamanda
siyahtır, kesrettir.” A. Nihad Tarlan, age.(2009), s.72. Aynı yoruma Tâhirü’l-Mevlevî’nin bir beyte
düştüğü notta da tesadüf ederiz: “Küfr kelimesi esâsen örtmek demektir. Hakîkati setr ettikleri için Allah
ve peygambere iman etmeyenlere kâfir denilmiştir. Geceye de karanlığıyla etrafı örttüğünden dolayı
kâfir tabir olunur. Küfr, karanlık ve siyahlık manasını da ifade ettiğinden zülfe vasf olarak kullanılır ve
iman ile birlikte istimal edilerek bir ‘îhâm-ı tezâd’ yapılır.” Tâhirü’l-Mevlevî, Veliyüddîn Oğlu Ahmed
Paşa Divanının Nesre Çevrilişi, Süleymaniye Kütüphanesi, Fethi Sezai Türkmen Koleksiyonu, No: 85,
vr.26a
363
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Saña tā kim göñül vérdim ḥayātumdan melālüm var (Hayâlî g.141/3)
Zülf ukdedir
Devellioğlu’nun ‘ukde’ için verdiği karşılıklar şu şekildedir: “1. Düğüm.
2.mec. zor, karışık iş. 3. İstenip de ulaşılamadığından dolayı içe dert olan şey.” Üç
anlamın da divan şairlerince sevgilinin saçı için kullanıldığını görürüz. Büklüm
anlamına gelen ukde ile birlikte şikenc, girih gibi kelimeler de dikkat çeker. Saçın
karmaşası içinde düğümlenip kalan âşığın gönlü aslında ‘içine dert olan’ firaktan
şikâyettedir. 364 Bu kederi şairler kilid-i gam terkibi ile ifade ederler. Âşığın içine
düştüğü açmaz, çaresizlik ve keder ukde ve girih etrafında düğümlenir. Bu kilidi
açmak için medrese fakihleri geceler boyunca derin düşüncelere dalar.365 Sevgilinin
gülmesi ile zahir olan dişleri ise bu kilidi açar:
Şekvā-yı ser-i zülfüñ éden āhına taꜤlīḳ
Bir Ꜥuḳde-i dil baḫt-ı perīşān-es̠er ancaḳ (Nâilî g.195/4)366
**
Dürr-i dendānuñ ḫayāli defꜤ éder zülfüñ ġamın
Açılur müşkil girihler nitekim dendān ile (Nev’î g.456/3)367
**
Marīż-i Ꜥışḳ Ꜥaḳd-i zülfüñ eyler ārzū zīrā
MuꜤālicler bu mühlik derde müşkildür devā dérler (Fuzûlî g.80/6)368
364

Annemarie Schimmel, age.(2020), s.356.
Ruḫuñda Ꜥuḳde-i zülfüñ rumūzı fikri ile / Faḳīh-i medrese her şeb düşer kitāb üzre (Nev’î g.442/4)
366
Âşığın çıkardığı âh’ın imlasındaki ( )آهelif harfi düz ve uzun oluşu ile zülfe, zülfteki ukde ise düğümlü
ve yuvarlak oluşu ile he harfine teşbih edilmiştir.
367
Ḫande ḳıl NevꜤīye dendānuñ görüp dil-şād ola / Kim açarlar ey şeker-leb Ꜥuḳdeyi dendān ile (Nev’î
g.404/5)
368
Hekimlerin çare bulamadığı gam/aşk hastası için çare sihirde aranır. ‘Akd, düğümlerle yapılan ve
karşı tarafa bir istikamet verme amacı taşıyan büyü çeşididir. Efendimize de yapıldığı rivayet edilen
[“Ve o, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden (…)” (Felak, 4)] bu büyüyü Fuzûlî de son çare olarak
hekimlerin ağzından âşığa iletmiştir. krş. A. Nihad Tarlan, age.(2009), s.218; Ahmet Atillâ Şentürk,
Osmanlı Şiiri Kılavuzu, OSEDAM Yayınları, İstanbul 2016, C.1, s.208. Fuzûlî başka bir beytinde bu
365
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Efkār-ı ġam-ı zülfüñ ile Ꜥuḳdeler étdi
Emvāc-ı peyāpey gibi ḥayret dilümüzde (Nâilî g.324/3)369
Âşık bazen bu ukdenin çözülmesini çaresizce zamana (tevriyeli olarak da
rüzgâra) bırakır:
Güşāde-kāre dil-i Ꜥuḳde-dār degmez mi
Nevāzişe elüñ ey rūzgār degmez mi (Nâilî g.367/1)
**
Bu Ꜥuḳde açılur elbette bir gün rūzgār ile
Dilā gird-āb-ı miḥnetden çıḳar Ꜥummānda ḳalmazsın (Atâî g.178/3)
Şairler kapı kilitlerinin içinde bulunan ve kapıyı tutan hareketli kısım olan dil
ile ilgili de tevriyeli kullanımlar geliştirmiştir. Dilin hem gönül anlamında hem de
kilidin hareketli parçası olarak kullanıldığı görülür:
Yā ḫod ol sünbül kilīd-i ġuṣṣanuñ miftāḥıdur
Açılur görince anı diller olur şādmān (T. Yahyâ g.299/4)
**
Fikr-i zülf-i ḫam-be-ḫam erbāb-ı Ꜥışḳuñ pīşesi
Ġam kilîdin açmadur ehl-i dilüñ endīşesi (Ş. Yahyâ g.405/1)
Zülf âşığı zayıflatır, kıla döndürür

kilidin sabırla açılacağını söylese dahi zor olduğunu da kaydeder: Ḳatı müşkildür işüm zülf-i girihgirüñden / Ṣabr bu müşkili dérler açar ammā müşkil (Fuzûlî g.175/4)
369
Nâilî’nin bir diğer beytinde ise sevgilinin anahtarı almak üzere sarığına el atması ile gönüldeki (yahut
kilidin dilindeki) gam düğümünün çözüldüğü görülür: Ḥall olur Ꜥuḳde-i endīşe-i kākül dilde / Yār kim
eyleye destār-ı perīşānına el (Nâilî g.325/3)
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Âşık sevgilinin saçından duyduğu gam ve keder ile sıhhati bozulup iştahtan
kesilir ve neticede zayıflayıp saç tellerinden bir tel gibi incecik kalır. Sevdavî bağ
kurmanın bir örneği olan bu hususta âşık bu incelme ile perişanlığının dip noktasını
görür:
Yalıñuz bu ten degül ḳılca ḳalupdur cān daḫı
Az müddetde o gīsūlar beni ḳıldı dü-mû (Ş. Yahyâ g.301/2)
**
Mūya döndüm ġam-i zülf’ile götür ṭopraḳdan
Çıḳtuġuñca göge ey nāle bile al beni (Hayâlî g.639/5)
**
Ten incelür ġam-ı zülf ile cāna ḳalmaz yér
Şu pehlevān gibi NevꜤī ki āsmāna çıḳar (Nev’î g.116/6)370
Zülf âşığı ağlatır
Gam ve keder belirtisi olan ağlamayı sevgilinin saçı ile birlikte zikreden şairler
bu sahneyi, saçın ve sevdanın mahiyetinin siyah oluşu dolayısıyla siyah mürekkebe
(bazen de kan ağlama dolayısıyla kırmızı mürekkebe) batırılmış bir kalemin ucundan
mürekkebin damlaması şeklinde tasvir etmişlerdir. Saçtaki düğümlerde konumlanan
âşıkların kalplerinin dışında saçların ucunda olduğu da düşünüldüğü için zülfün
ucundan damlayan gözyaşı/mürekkep olarak kullanılır:
Nice sevdāda ḳalem gibi ḳalam zülfüñ içün
Yüzüm üzre gözi yaşlı sürünem gelmez iseñ (Ahmed Paşa g.164/3)371

Bu beyt divan neşrine esas olan 116. gazelin 6. beyti olmayıp bir nüshada diğer nüshalardan farklı
olarak geçen makta beyti olarak dipnotta verilmiştir.
371
Aḥmedi gör ki ṣaçuñ fikr ile uzun géceler / Kimseye ḥālini démez hemān aġlar oturur (Ahmed Paşa
g.104/4)
370
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Kāküli ucında ey dil ḫāme-veş ḳan aġla kim
LaꜤl-i terden bula zīver kākül-i müşgīn-i dost (Ahmed Paşa k.18/9)372
Zülf âşığı çengele takar
Âşığa cefa çektirmede bütün güzellik unsurları ile rol oynayan sevgilinin,
zülfünün kıvrım kıvrım 373 oluşu ile âşığı çengele astığı düşünülür. Suçluların,
düşmanların işkence edilmek üzere çengele asılması yahut cesetlerin çengele asılıp
halka teşhir edilmesine işaret edilir:374
Çoḳ belā çekdi senüñ çeng-i ġamuñda dil-i zār
Nāy-veş nāleler eylerse şikāyet demidür (Bâkî g.81/3)375
**
Zülfi çengāline dil düzdüni ber-dār éder āh376
Dilberüñ ancaḳ ola bī-dile dil-dārlıġı (Ahmed Paşa k.28/12)
Âşıklar zülfün ucunda asılıdır
Âşık sevgilinin saçının telinde mukimdir. Bazen “âşıklar” denilerek bu kadro
artırılsa da ukdede bağlı kalmayan yahut bağlanmaya değer görülmeyen âşığın gönlü
Raḥm ét baña ki zülfüñ ucından ḳalem gibi / Ḳan aġlaram bu baḥt-ı nigūn-sārum üstine (Ahmed
Paşa k.17/14)
373
Bazen sadece kıvrım kıvrım oluşu ile belaya uğranılacağı kabullenilir: Fāluña lāmı zülfi geldi göñül / Saña bu yolda çoḳ belā görinür (Necâtî g.96/6); Eyleseñ Muṣḥaf-ı ruḫsāruñ içün fāl
baña / Lām-ı zülfüñ ola dil derdi içün dāl baña (Atâî g.5/1)
374
Pakalın “çengel çiçeği” tabiri hakkında şunları söyler: “İşkenceyle öldürülmek için çengele atılan
adamın kanlı ve sarkık cesedinden kinaye bir tabirdir. Eskiden beddua makamında söylenir, işkenceyle
öldürmek için çengele atsınlar da bir tarafından saplanıp çiçek gibi sarksın, demek istenilirdi. Bu tâbir
edebiyata da girmişti: Zatî: Göreyim dâr-ı fenada ola çengel çiçeği / Kim ki sümbül der ise zülf-i
perişanın için.” M. Zeki Pakalın, age., C.1., s.348.
375
Kavisli bir müzik aleti olan çeng ile çengel olan saç arasında tevriyeli kullanım vardır: “Kederli
gönül sevgilinin keder çenginde çok gamlar çekti, ney gibi feryat eylerse bunda şaşılacak bir şey yoktur.
Çünkü artık feryat zamanıdır.”
376
Taradığımız bir nüshada bu mısra şu şekilde geçer: “Dili çengāl-i ser-i zülfine ber-dār éder āh” bkz.
İÜ. Nadir Eserler Kütüphanesi, No: 00773, vr.32a.
372
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yine saç telinde kalır. Saç telinin ucunda olan âşık için saçtan düşmek an meselesidir.
Bu hâliyle sevgiliye, onu neden ukdeye bağlamadığı hususunda sitem eder:
Necātī her müselmānuñ görür ḳaydını ol kāfir
Baña geldükce her dā’im işi ihmāldür zülfüñ (Necâtî g.299/5)377
**
Bu sebebden Aḥmed’üñ ṣormaz ṣınuḳ göñlüni kim
Zülfüñüñ her bir ḳılında bin dil-i miskīni var (Ahmed Paşa g.52/7)
Zülf âşığı öldürür
Adeta sonsuz bir bela girdabı olan maşukun saçı, nihayetinde âşığın canını alır.
Sevgilinin saçlarında gördüğü çeşit çeşit cefaya tahammül edemeyen âşık çile ve
kederden can verir. Sevgilinin saçına olan hasreti o denli ebedîdir ki âşığın mezarına
ziyarete gelenler mezarın otlarından sevda kokusu alır:
Çün beni ḫāk éde zülfüñ ġamı şöyle ṣanuram
Ki ḳoḳulayana sevdā vére ḳabrüm giyehi (Ahmed Paşa g.341/6)
**
Ṣaçlaruñ dâm-ı belâdur düşen ol sevdāya
Bulamaz anda vefā vü bulısar anda vefāt (Şeyhî g.8/4)
**
Gīsūlaruñ firāḳı helāk eyledi bizi
Boynuña alma ey saçı Leylá vebālümüz (Bâkî g.207/3)

Necâtî bu beytinde, diğer müslümanların kaydını gören (saçına bağlayan, mukayyed eden,
sabitleyen) kâfir sevgilinin, sıra kendisine geldiğinde yaptığı işe ehemmiyet vermediğini, âşığı terk edip
kendi hâline bıraktığını söyler.
377
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Âşığın zülfün gamıyla ölmesi sonrası bir matem temsili olarak insanların
sevgilinin saçı gibi siyah renkli giyinmeleri dilenir. “Karalar giymek” deyiminin bu
şekilde kullanımına tanıklık ederiz:
Cān véricek Ꜥāḳıbet sevdā-yı zülfüñden senüñ
Ehl-i diller ḳaralar geysün ṭutup mātem baña (Avnî g.3/4)378
**
Ḳara KaꜤbe örtüsi ̮ile örtesüz tābūtumı
Ölicek zülfi ġamından dōstlar ḳardaşlar (Necâtî g.123/3)379
Zülf tuzaktır
Sevgilinin saçı yüzünden yapılan sitemlerden biri de âşığı bağlaması, giriftar
etmesi nedeniyledir.380 Tabiatı gereği âşığı sabitleyen381 aşk duygusu karşısında her ne
kadar şiirsel kurguda kederli bir tavır ortaya konulsa da başka kayıtlardan, alakalardan
kurtulan âşığın zülfe tutkun oluşu da dile getirilir. 382 Büyük sıkıntılar çektiğini
söyleyen âşık bu bağdan kurtulmak, azad olmak ister. Sevgiliye ve aşka tutkun oluşun
bir ifadesi olan giriftarlık, sevgilinin âşığı bend etmesi ile perçinlenir:
At kemend-i zülfüñi ben mübtelāya dostum
Kim baş açup durmuşam derd ü belāya dostum (Necâtî g.345/1)383
Avnî mahlasının sahibi Fatih Sultan Mehmed’in, oğlunun vefatı nedeniyle siyah elbise giymeyen,
adeta kasıtlı şekilde beyazlar giyinen paşasını katlettirdiği hakkında rivayet vardır. bkz. A. Talat Onay,
age., s.267.
379
Vefat eden kimsenin tabut yahut sandukasının değerli örtülerle ve şahsi elbiselerle örtülmesi
hakkında bkz. A. Atilla Şentürk, age.(1999), s.380.
380
Ferheng-i Şuurî’de “kemend” maddesinde “istiâre tarîkıyla zülf-i mahbûbâna derler gönlü tuttuğu
için” tanımına tesadüf ederiz. Burhân-ı Katı tercümesi ise “zülf besten” maddesinde şu izahat vardır:
“Mahbuplar âşık-ı bîçârelerine hûş-rubâ vazla arz-ı dîdâ ve kemend-i aşka giriftâr eylemekten
kinayedir.” Şu’ûrî Hasan Efendi, age., C.4, s.2883; Mütercim Âsım Efendi, age., s.849.
381
Barbara Cassin, age., s.39.
382
Benüm āsūde-bāl-i ḳayd-ı pervāz olduġum Nābī / Şikenc-i zülf-i dildāra giriftār olduġumdandur
(Nâbî g.232/5)
383
Saç çözmek, baş açmak, yüzünü tırnaklamak, saçını yolmak, elbisesini parçalamak bir felaket
karşısında gösterilen tepkilerdir. Âşık burada dert ve belaya baş açtığını, bu felakete karşı açık
yüreklilikle göğüs germeye hazır olduğunu ifade edercesine sevgilinin ona zülfüyle kement atmasını
diler. Ahmed Paşa’nın bir beytinde ise şair sevgilisine “saçlarını çözme, perişan hâlimize acı” derken
378
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ꜤUşşāḳı étdi keşmekeş-i tār-ı kākülüñ
Şīrāze-bend-i nüsḫa-i ālām-ı rūzgār (Nâilî g.121/2)
**
Sevdā-yı zülf-i yār ile Bāḳī ne çekdügin
Bend-i kemend-i Ꜥışḳa giriftār olan bilür (Bâkî g.83/5)
**
Çöz bend-i ser-i zülfini ey şāne ki olsun
Dillerde olan Ꜥuḳde-i efkār güşāde (Neşâtî g.110/3)
Zülf âşığı esir eder
Sevgilinin saçına bend olan âşık adeta zindandaki bir esir gibi keder duyar.
Maşukun kâkülleri birer parmaklık gibi tasvir edilirken âşık hem zülfe mübtela, hem
de zülfün gamına giriftar olmuştur:
Esdikçe bād-ı ṣubḥ perīşānsın ey göñül
Beñzer esīr-i ṭurra-i cānānsın ey göñül (Nedîm g.78/1)
**
Ne deñlü ıżṭırāb étdükse ol deñlü esīr olduk
Bulayduḳ zülf-i çīn-i çīn-i dilberden rehā dérken (Nâbî g.621/4)

sevgilinin felakete uğrayıp baş açmasından çekiniyor gibidir: Süzme ġamzeñ ki delersün dil-i
mecrūḥumuzı / Çözme zülfüñ naẓar ét ḥāl-i perīşānumuza (Ahmed Paşa g.273/4). Saç çözme hakkında
malumat için bkz. A. Talat Onay, age., s.334.
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1.1.1.5.2. Hat Gamı
Sevgilinin yanağında ve dudağının etrafında çıktığı düşünülen tüylere
(ayvatüyü de denilir) verilen isim olan hatt, şairlerce bir güzellik unsuru olarak
kullanılmasının yanında güzelliği perdeleyen, güneşe benzetilen yüzün ve hususen
yanağın parlaklığını gideren olumsuz bir unsur olarak da düşünülmüştür.384 Hattı ve
sakalı çıkan maşuk, âşığın gözünde artık yaşlanmaya başlamış, tazeliği bitmeye yüz
tutmuştur. Bu açıdan hatt, âşığın sitemini ve kederini çeker. İnce, kısa tüy ve kıllardan
oluşan hattın bazı beyitlerde görüntü itibariyle harflere, kelimelere benzetildiği de
görülür.
Gelme ey ḫaṭṭ-ı siyāh laꜤliyle ben ḫoş-ḥāl iken
Nā-mülāyimdür bilürsin meclis-i meyde kitāb (Ş. Yahyâ g.21/3)385
**
Ancaḳ raḳīb cevri degül infiꜤālümüz
Ḫaṭ geldi laꜤl-i yāre odur bu melālümüz (Bâkî g.207/1)
**
Bahār-ı ḥüsnüñ ol ḫaṭṭur ḫazānı
Ḳadeh ṣun ḫoş görelüm her zamānı (Ahmed Paşa k.4/22)
Âşığın kederden ah etmesi ve ah ile çıkan dumanın hatta teşbihi yaygın bir
kullanımdır:
Ḫaṭ degül dūd-ı āh imişsüñ sen
384

A. Talat Onay, age., s.184-85.
Diğer güzellik unsurlarının yanında hattın varlığı, şarap meclisine gelen kitap (kitaptaki siyah
yazılar) gibi nâhoştur. Fuzûlî bir rubaisinde gönül [“dil” ( ])دلkelimesinin noktasız yazılmasından
kinaye ile hattın varlığını manasız bulur, bu duruma itiraz eder (Fuzûlî r42). Aynı şairin bir başka
beytinde ise sevgilinin yanağında beliren hatt dolayısıyla gönüllerin ona rağbetinin artmasını çocukların
harekeli Kuran’ı daha güzel okumalarına bağlar. krş. Ali Nihad Tarlan, Fuzulî’nin Farsça Divanı
(Tercümesi), MEB Basımevi, İstanbul 1950, s.15; Fuzûlî, Farsça Divan (Edisyon Kritik), haz. H.
Mazıoğlu, TTK Basımevi, Ankara 1962, C.1, s.252.
385
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Ne belā-yı siyāh imişsüñ sen (Hayâlî g.413/1)
**
Gelse ḫaṭuñ derūn-i dile sīne çāk olur
Ḫāne duḫān olınca kişi revzenin açar (Nev’î g.78/3)
Keyif verici maddelerden afyondan yapılan bir toz türü olan gubar, küçük toz
anlamı ile sevgilinin hattına benzetilir. Bu hâliyle gubar âşığa hayranlık ve hayret ile
birlikte dingin bir keder temin eder:
Ġubār-ı ḫaṭṭuñuñ ḥayrānı olduḳ nice günlerdür
Bizi güldürmedüñ bir gün anuñ ḥayrānıyuz cānā (Ş. Yahyâ g.12/2)
Hatt ile ifade edilen keder hissinde, geçen vakit, gençliğin gidişinden duyulan
pişmanlık ön plana çıkar. Tüysüz ve genç olan sevgilinin yanağında çıkan tüy hem
sevgilinin yaşlandığını hem de aynı zamanda âşığın yaşlandığını ifham eder:
Geçdi vaḳtüm deyü şimdengérü rīşin yolsun386
Ḫaṭ gelüp dédi güzellik geceñüz ḫayrolsun (Atâî müf.52/1)387

1.1.1.5.3. Yanak Gamı
Parlaklığı ile güneşe benzetilen sevgilinin yanağı âşığı yakan bir hasret şevkine
neden olur. Yanağın parlaklığı ve hasret ile iştiyak duyan âşık bu ateşten yaralıdır ve
bir bülbül gibi nâlân olup feryat eder:
Ruḫları şevḳine bülbül nice nālān olmasun

Taramaya esas aldığımız neşirde bu beyt: “Geçdi vaktim diyü şimden gerü reviş bulsun / Hat gelip
dedi güzellik geceler hayrolsun” şeklinde okunmuştur. Bu hâliyle anlamsız olan beytin imlası için İÜ.
Nadir Eserler Kütüphanesinde numara 01772’ye kayıtlı Nevizade Külliyatı’ndan (55b) istifade ettik.
Gazel ve beyit sıralaması için verdiğimiz numarada ise taramaya esas aldığımız neşrin
numaralandırmasını takip ettik.
387
Nâbî ise vuslat zamanında hattı çıkmış olan taze sevgilinin “artık benim vaktim geçti” demesi ile
ayrı bir zevk verdiğini söyler: Ḫaṭ ber-āverde olan tāze dem-i vuṣlatda / Başḳa bir ẕevḳ vérür geçdi
zamānum diyerek (Nâbî g.445/4)
386
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Yaraşur gül ḳarşusına nāle vü efġān aña (Mihrî k.4/12)
**
Ruḫuñ envārı şevḳinden ḍolupdur bu cihān ateş
Vücūdum mülkini yaḳsa Ꜥaceb mi her zamān ateş (Mihrî g.66/1)
**
Ateş bıraḳdı penbe-i mehtāba Ꜥāşıḳuñ
Yād-ı ruḫuñla sīnede bir öyle dāġı var (Ş. Gâlib g.60/6)388

1.1.1.5.4. Ben (Hâl) Gamı
Sevgilinin yüzünde, hususen yanağında olan ben, âşığın bakışını ve hayretini
cezbeden önemli bir odaktır. Benin daima tek oluşu bu hayret ögesinde âşığın hissettiği
kederin sadece bir noktaya teksif edilerek güçlenmesine yol açmıştır. Şairlerce kurulan
tasvirlerde sevgilinin beni âşığı perişan eder:
Ġam-ı ḫālüñ Ḳaraca Daġ gibidür
Ḳanlu yaşum Ḳızılca Irmaḳdur (Necâtî g.147/3)389
Ben yaradır
Ben, şekil itibariyle küçük ve siyah bir nokta olması dolayısıyla yanık ve
dağlanmış bir et parçasına benzer. Âşıklar için sevgilinin beni, vücudunda dağlanmış
bir yaraya benzer. Bugün de uygulanan bir tedavi yöntemi olan dağlamanın, ağrı
kesicilerin çok sınırlı olduğu eski zamanda gayet sıkıntılı, acılı bir işlem olacağı
tahmin edilebilir. Dağ kelimesi aynı zamanda lalenin (gelincik çiçeğinin) içinde olan
Âşık için sevgilinin yanağını hatırlamak adeta bir güneş ile yaralanmaktır. Âşığın gönlündeki bu
yara, beyazlığı ile pamuğa benzetilen aya bile ateş salmıştır.
389
Necâtî sevgilinin benine duyduğu hasret ve kederi (benin küçüklüğüne karşı) bir tezat ile dağa,
gözyaşlarını ise bu dağın etrafından akan kırmızı bir nehre benzetir. Anadolu ve Trakya coğrafyasındaki
dört Karacadağ’dan biri olan (diğerleri: Bolu, Gerede; Şanlıurfa, Siverek; Kırklareli; Demirköy) Konya
Kulu ilçesinde Karacadağ köyü ve köyün yakınından geçen Kızılırmak nehri ile bu teşbih kurulmuş
olabilir.
388
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siyah leke ile birlikte de zikredilir. 390 Bir başka teşbih de kağıda yazılan harflerin
noktalarının siyah nokta olmayıp kağıdın aslında kendisini dağlaması şeklinde kurulur.
Kağıt, sevgilinin benine olan hasreti ile dağ yakmıştır.391
Âşığın hasret gamı ile vücudunda olan yarayı dağlaması yaygın bir şiirsel
üsluptur. Bir sevgiliye şiddetli tutku ve bağlılık ile adeta deli gibi ona düşkün olan âşık
için dağlama, eskiden deliler için uygulanan bir yöntemi hatıra getirir. Delileri
zayıflatmak, cinlerini kovmak, deliliğini yok etmek için başlarına dağ vurulur ve
pamuk yapıştırılır:392
Zülf-i siyāhı ḳaydına düşmek cünūn imiş
Ḫāl-i ruḫı derūnlara dāġ-ı derūn393 imiş (Ş. Gâlib g.134/1)
**
Ser-i zülfüñle zencīrin sürer dīvānedür sünbül
Ġam-ı ḫālüñle yanup lāleler kuhsāre düşmişdür (Bâkî g.174/4)
Şairler/Âşıklar sevdavî özdeşim kurarak kalpte bulunan süveydâ ile sevgilinin
benine olan sevda arasında bağ kurarlar. 394 Daima huzursuzluk nedeni olan Zühal
yıldızı ise rengi ile bene benzetilir. Şairlerin muhayyilesinde sevgilinin beni, gam ve
keder verdiği rivayet edilen ve rengi siyah olarak düşünülen Zühal yıldızına benzer.395
Bu yıldız, âşığı karanlık gecede bırakır, kaderini olumsuz yönde etkiler:
Dil-i zārı ḫaste ḳıldı ne yaman neẓāredür bu

Zülf-i ṭarrāruñ ḫamından sünbülüñ boynında bāġ /
Ḫāli ruḫsāruñ ġamından lālenüñ baġrında dāġ (Necâtî g.264/1)
391
Ġam-ı ḫālüñle siyeh noḳṭa degüldür görinen / Dāġlar yaḳdı yine cismine yér yér kāġıd̠ (Atâî g.27/2)
392
A. Talat Onay, age., s.105.
393
“Dağ-ı derûn”, pamuğun altında (derununda) kalan yahut gönülde bulunan gizli yara.
394
Cemāl-i bā-kemālüñdür sevād-ı çeşmüñüñ nūrı / Süveydā-yı dili Ꜥışḳ ehlinüñ sevdā-yı ḫālüñdür (Ş.
Yahyâ g.82/2)
395
A. Talat Onay, age., s.413.
390

169

Şeb-i ġamda ḳoydu ḫālüñ ne siyeh sitāredür bu (Nâilî g.295/1)396
Ben keder dolu tuzaktır
Bir bela tuzağı olarak tasavvur edilen ben, bu tuzak sistemi içinde zülfün
kıvrımı ortasında yer alan bir yem gibidir. Gönül kuşu bu yeme heves eder, bu heves
onu hasret ve kedere sevk eder. Çünkü bazen kendisi bu tuzağa esir olur şikâyet eder,
bazen de bir karga (bu beyitte sevgilinin hattı) gelip o yemi (beni) ezer:
Dāne-i ḫālüñ édelden zāġ-ı ḫaṭṭuñ pāymāl
Döge döge kendümi bu ġuṣṣadan un eyledüm (Hayâlî g.366/2)397
**
Meyl éder dāne-i ḫālüñe göñül murġı velī
Zülf-i miskīni ḳoyub dām-ı belādan geçemez (Necâtî g.224/3)

1.1.1.5.5. Bakış ve Gam
Divan şiirinde sevgilinin bakışı nigah, nazar, gamze kelimeleri ve bakmak,
görmek fiilleri ile ifade edilir. İstisnaları olmakla birlikte gamze, sevgilinin muamma
dolu, bazen öfkeli, âşığı öldürme kasdı taşıyan bakışına denir. Bu bakışın divan
şairlerinin muhayyilesindeki keyfiyeti belirgin sınırlarla çizilemez. Âşığı perişan eden,
hasta eden, öldüren, âşığın kanını döken bakış sık sık gamze kelimesi ile ifade
edilirken âşığın sevgiliden dilendiği bakış ise genelde nigah ve nazar kelimeleri ile
şiire taşınır. Nazar ve nigah kelimeleri ile sevgilinin âşığa olan yahut olması muhtemel
ilgi ve alakası ifade edilir ve bu bakış hiçbir zaman vuku bulmaz. Âşığın hasta, düşkün,
yaralı, garip halleri daima ilgi ve alaka bekler ve sevgilinin nazarını çekme arzusu taşır.

Ş. Gâlib doğrudan ben ile ilgili kederini ifade etmese de talihine düşen bu siyah yıldız karşısında
boynunu büktüğünü hissettirir: Meh-i burc-ı Ꜥārıżında göñül oldı ḫāle mā’il / Baña kendü ṭāliꜤümden bu
siyeh sitāre düşdi (Ş. Gâlib g.311/5)
397
Buğday ve mısır tarlası sahiplerini sıkıntıya sokması ile meşhur olan karga ve “döve döve un utme”
deyimi beyitteki tenasüp unsurlarıdır.
396
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Âşık kederini sevgilinin nazar dairesine dâhil olarak gidermeyi umar, iltifat bekler.398
Bu yüzden sevgilinin bakışı (nigah, nazar, bakış…) bir esirgeme vastası olarak hüznü
giderici mahiyette iken gamze âşığı perişan ve darmadağın eden bir niteliktedir.
Tasavvufta nazar, mürid-mürşid ilişkisinde çok önemli bir yerdedir. Mürşidin
müride nazarı onu yetiştirme ve olgunlaştırma anlamı taşır.399 Bu yüzden nazar, mürid
için eksikliği doldurulmaz bir hazine gibidir, mürid, sahib-nazarın nazarından düşmeyi
asla göze alamaz.400 Efendimizin birisine bakarken yahut birisiyle konuşurken o kişiye
sadece yüzünü çevirmeyip bütün vücuduyla muhatabına yönelmesi bakışa verilen
ehemmiyeti gösterir.401
Sevgili âşığa bakmaz
Sevgilinin âşığa bakmaması, istiğna sahibi oluşu ile açıklanabilir. Âşık
sevgilinin bakışı ile (gamze hariç) keder duymaz, bakmayışı ile duyar. Âşığın zelil,
sevgilinin aziz ve âlî olduğu divan şiirinde sevgilinin âşığa (yönelmesi beklenen)
bakışı daima aşağı doğrudur. Çünkü âşık sevgilinin ayakları altında ondan bir bakış
istemektedir. Fakat sevgili âşığa asla bakmaz, hiçbir yere bakmadığı zamanlarda dahi
aynaya bakar, nazarını kendisine yöneltir 402 , bir ceylan kadar kısa süreli bakar ve
kaçar403, ama âşığı hiçbir koşulda nazar-ı itibare almaz404:
Düzdīde bir nigāh ile étmez mi iltifāt / Bir rūy-ı luṭf yoḳ mı dil-i bī-sitāreye (Neşâtî g.111/2) Osmanlı
kültür hayatındaki şair himaye sistemi düşünüldüğünde âşığın/şairin sevgilinin bakışının gölgesi altında
olmak istemesi hâmîlik geleneğine atıf olarak da düşünülebilir.
399
[Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den (ö.692) naklen:] “Velîler müritlerini kaplumbağanın yavrusunu
yetiştirmesi gibi nazarla yetiştirirler.” Süleyman Uludağ, age.,s.268.
400
Abdülbaki Gölpınarlı, age.(2004), s.234.
401
Efendimizin güzel vasıflarını ve fizikî özelliklerini anlatan hilyelerde Hz. Ali’ye atfen bu husus
aktarılır. bkz. M. Uğur Derman, “Hilye”, TDVİA, İstanbul 1998, C.18, s.48. Abese Suresi, Efendimizden
ısrarlı şekilde irşad taleb eden a’mâ bir sahabeden, Efendimizin bir nedenle yüz çevirmesi üzerine
inmiştir. Kendisine bakıldığını fark edemeyecek görme engelli birisinden dahi nazarın, bakışın
esirgenmemesini gösteren önemli bir husustur bu. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,
Zehraveyn Yayınları, İstanbul 2007, s.524.
402
Eylemez āyīneden ġayre neẓāre Nābi’yā / Ol nigār-ı kem-nigeh dil-berlerüñ ḫod-bīnidür (Nâbî
g.151/7). Şeyh Gâlib bir beytinde aynaya sıkça bakan sevgilisinin artık âşığın gönlüne (mirat-ı dil) de
bakmasını istirham eder: Bir kerre de mir’āt-ı dil-i zāra nigāh ét / Ey māh eger raġbetüñ aġyāra degülse
(Ş. Gâlib g.291/3)
403
Gerçi bir kerre dönüp baḳmaz ġurūr-ı ḥüsn ile / Añlamaz mı ḳaṣduñı ammā ki ol āhū senüñ (Ş. Yahyâ
g.188/2). İnsandan korkan, kaçan, tezcanlı bir canlı olan ceylan dahi Mecnun ile sahrada dostluk kurup
ona bakmaktan çekinmez iken sevgili ona bakmamakta ısrarcıdır: Gözlerüñ bu dil-i dīvāneye meyl
étmedi hīç / Var iken ülfeti āhūlar ile Mecnūn’uñ (Nev’î g.233/4)
404
Gerçi bir ḫāk-i rehüm kimse beni almaz göze / Çoḳ ḥaḳāretle naẓar ḳılma ġubārumdan ṣaḳın (Fuzûlî
g.223/5)
398
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Bir mi görürüz nergis-i şehlā ile çeşmüñ
Bir göz ucı ile bize ammā naẓaruñ yoḳ (Ş. Yahyâ g.186/3)405
**
Dün çemende sevdigüm mestāne geçdüñ baḳmaduñ
Serv reftāruñ görüp başın ṣalardı dūrdan (Nedîm g.107/4)
**
Gel ey mest-i teġāfül bir nigāh ét ḥāl-i mestāna
Reh-i meyḫānede bu hāy u hūlar hep senüñçündür (Nâbî g.221/4)
**
Ādemler öldürür baḳışuñ gerçi ey ṣanem
Bir kez yüzüme baḳmaduñ öldüm niyāz ile (Nev’î g.459/2)
Sevgili istiğna eder, âşığa bakmaz
Âşığa göre adeta taş kalpli, istiğna sahibi olan sevgili âşığı görmez, onun
önünden geçer, âşığa selam vermez. Sevgilinin saçları, gözlerinin önünü kapatıyor
olmasına rağmen (gözlerinin önü kapalı iken dahi) âşığa bakmaz:
Nigāh étmez geçer hīç gūşe-i çeşm ile ol ḫünkār
Selāma muntaẓır pür-Ꜥāşıḳ-ı zār oldı her gūşe (Nev’î g.437/5)
**
Zülfi Ꜥizār-ı pākine ḳat ḳat ḥicāb iken

Göz ucu ile dahi olsa âşığa bakmayan başka bir sevgiliyi de Nev’î’de görürüz: Ol göz ucıyla étmeyeli
ḥālüme naẓar / Ṣabrumı ḳıldı ḥācibinüñ gūşesi tebāh (Nev’î g.436/3)
405
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ꜤUşşāḳa ol perī yine baḳmaz belāyı gör (Nâilî g.106/4)406
Sevgili ağyâra bakar
Sevgili âşığa bîgâne davranmakla kalmaz, rakîbe, ağyâra aşinalık gösterir,
onlara bakışı ile iltifat izhar eder. Âşık ağyârın bu iltifatın değerini bilmediğinden
şikâyetle 407 sevgilinin aşina bakışından mahrum oluşundan dolayı keder duyar. 408
Kölelere, düşkünlere, gariplere ve geçinemeyen fakirlere bakmanın sevap olduğu
Osmanlı toplumunda âşık, bir garip olarak, düşkün bir karasevdalı olarak sevgilinin
nazarını üstünde görmek ister. 409 Çünkü garibana sahip çıkmak, köle azad etmek
övülmüş fiillerdendir410:
Bir āşinā nigāhuña degmez mi dostum
Kūyuñda Nā’ilī nice demdür ġarîbdür (Nâilî g.39/5)
**
Eyle gehī nigāh-ı mürüvvet gedālara
Ey şūḫ-ı ḫayr-ḫˇāh murāduñ s̠ evāb ise (Nâbî g.726/6)
Âşık hastadır, nigah ister
Kölelere bakılması, nazara alınması gibi hastalar da aynı ilgiyi ister. Hastanın
hatırını sormak, durumuyla ilgilenmek yine övgüye mazhar olmuştur. Âşık, gam
hastası olarak derman dilemenin dışında sevgilinin gamzesi ile yaralandığı için yine
sevgilinin nazarını üstünde görmeyi diler:

Bu beyit ile Osmanlı sarayında mukim olan zülüflü baltacıların gözlerini kapatacak derecede saçaklı
olan başlıkları hatıra gelir. M. Zeki Pakalın, age., C.3, s.668. A. Atilla Şentürk, okula giden genç
oğlanların veya orduya devşirilen gençlerin dışarı çıkarken yüzlerini örtmelerinin yaygın bir gelenek
olduğunu söyler. A. Atilla Şentürk, age., s.93.
407
Bīgāne ġamzeñ Ꜥāşıḳa nādāna āşinā / Tā key teġāfül ey büt-i bīgāne-āşinā (Nedîm g.1/1)
408
Âşık için sevgilinin aşina bakışı vuslatı gözden çıkaracak kadar değerlidir (feryat ve figana bais olsa
dahi): Sürūd-ı bezm-i viṣāli fiġān u āha degiş / Ṣafā-yı vuṣlatı bir āşinā nigāha degiş (Nâilî g.175/1)
409
Umup nigāh der-i dil-rübāya yüz sürerüz / Ayaġına düşerüz ol recāya yüz sürerüz (Ş. Yahyâ
g.136/1); Nigāh-ı luṭf umar kūyuñda gāhī Nā’ilī senden / Egerçi ḫāk-i pāye müddeꜤā taḳrīr olunmuşdur
(Nâilî g.131/5)
410
Rûdânî, age., C.2, s.166.
406
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Nüviştedür bu ki mektūb-ı ḫaṭṭ-ı cānānda
Nigāh ḫastesinüñ ḫāṭırı su’āl olunur (Ş. Gâlib g.44/2)411
**
Aḥmed’üñ ḥālin ṣorarsan çeşmüñ içün ḫastedür
Ol sebebdendür k’olup her laḥẓa bīmār iñlerüm (Ahmed Paşa g.213/7)

2.1.1.5.5.1. Gamze ve Gam
Yan bakış, imalı bakış şeklinde tarif edilen gamze, özünde sevgilinin birçok
manaya gelebilecek bakışını ifade eder. Sevgilinin kızgın bakışı, âşığı görmeksizin
ağyâra bakışı, mest ve nazlı bakış, acele ile ehemmiyet vermeden bakış daima gamze
ile anlatılır. Tasavvufta ise gamze, ilahi remz ve işaretlerdir.412
Gamze perişan eder
Âşığı ıztıraba sürükleyen, kederli bir şekilde darmadağın eden güzellik
unsurlarının en önemlilerinden biri gamzedir. Âşık diğer güzellik unsurlarını nisbeten
tehlikesiz şekilde temaşa edebilirken göze gelince perişan olur. Çünkü burada bakmak
yerine bakışmak vardır ki sevgiliyle muhatap olunur:
Ḫarāb-ı derd ü ġam oldı derūn-ı bīmārum
O ġamzeler bu söze tercemānum olsa gerek (Ş. Gâlib g.185/4)413
**

Sevgilinin bakışı ile hasta olan âşık, sevgiliden gelen mektupta hatırının sorulduğunu söylüyor. Hattı canan terkibini sevgilinin yanağındaki tüyler olarak düşündüğümüzde bu hat, sevgilinin yüzünde
(Kuran) yazılı yazılar (ayetler) olarak düşünülebilir. Bu yoruma göre de âşık, hastaların hatırının
sorulmasının sevgilinin yüzünde yazılı olduğunu anlatır. Kuran-ı Kerim’de hastalar için bazı
muafiyetler verilmekle birlikte hasta ziyareti, hastaların hatırının sorulması ile ilgili bir ayet bulunmaz.
Ancak bu durum hadislerde sıklıkla vurgulanan bir husustur. Ali Çolak, “Hasta Ziyareti İle İlgili
Hadisler Bağlamında Bir İnceleme”, EKEV Akademi Dergisi, 2011, S.48, s.164.
412
Süleyman Uludağ, age., s.142.
413
Şeyh Gâlib’in beytinde âşığın hâlini arz etmesine tercüman olan gamzeyi Neşâtî’de âşığın hâlini
anlatmasına engel olarak görürüz: Ḥāl-i pür-derdin nice Ꜥarż eylesün Ꜥāşıḳ saña / Gösterür mi ġamzeler
bir laḥẓa ruḫṣat neydügin (Neşâtî g.87/2)
411
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Ḳarār u ṣabrım alan zülf-i bī-ḳarāruñdur
Ḫarāb éden beni şol çeşm-i pür-ḫumāruñdur (Ahmed Paşa g.36/1)414
Gamze hastadır/hasta eder
Sevgilinin gözleri süzgün ve mest bakması dolayısıyla hasta (bimar) olarak
zikredilir. Bu bakışa (gamzeye) tutulan âşık da tesire uğrar ve hasta olur. Bu hastalık
kimi zaman göz etrafındaki oklar dolayısıyladır, kimi zaman da sadece göz ve bakış
dolayısıyladır. Âşıklar için göz, göze denk gelmek bir beladır:

Dil gözüñ zaḫmıyile ḫaste yatar
Cān ṣaçuñ ḥalḳasında beste yatar (Şeyhî g.15/1)
**
Olmazam her ḳanda kim olsam giriftār olmadın
Bir belādur göz bir āfetdür dil-i maḥzūn baña (Fuzûlî g.13/5)
**
Çeşmüñ marīżi oldı göñül laꜤlden em ét415
Renc-i ḫumāra düşdi devādur şarāb aña (Fuzûlî g.8/5)
Gamze kan döker
Sevgilinin gamzesinin kan dökücü özelliği göz etrafındaki kirpik ve kaşlar
dolayısıyladır. Bir yay olarak tasavvur edilen kaşlar arasından gerilip atılan ok olan

Harab olan âşık sevdavî özdeşim ile sevgilinin mest, baygın ve sarhoş bakışlarını kendi haraplığı ile
paralel görür. Sevgilinin baygın gözlerini gören âşık ona olan aşinalığını bu neticeye bağlar: Nigāh-ı
mestüñ ile bildi āşinā idügüñ / Baḳınca Nā'ilī-i ḫānümān-ḫarāb saña (Nâilî g.8/5)
415
Gölpınarlı bu ibareyi ‘laꜤlüñe yetür’ hâliyle çalışmasına dâhil etmiştir. bkz. Fuzûlî, age.(2005), s.13.
414
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kirpik, âşığın kalbine saplanır, vücudunu yaralar, kan döker.416 Bu yüzden kirpikler
sıklıkla tevriyeli olarak gözden atılan tir-i gam, navek-i gam olarak zikredilir:417
Göñlümüñ zaḫmına peykānuñı étdüm merhem
Genc-i ġamdur n'ola ger böyle demir ḳapuludur (Fuzûlî g.93/6)418
**
Bir nigāh-ı ġamzeye ṭāḳat getürmezken göñül
Günde biñ tīr-i cefāya sīnedār olmak da güç (Neşâtî g.16/3)419
**
Ḥayf kim taḳsīm-i derd étdükde ḳassām-ı ḳażā
Tīr-i ġamzeñ düşdi sehm-i Ꜥāşıḳ-ı efkendeye (Nedîm g.125/3)
**
Umarsañ bir nevāziş açduġı biñ zaḫm içün ammā
Bu insāniyyet ey dil ġamze-i cānāneden gelmez (Nâbî g.279/3)
Gamze deva olur
Sevgilinin bakışı her ne kadar arzu edilen bir durum ise de kirpiklerinden gelen
oklar âşığın vücudunda yaralar açar, kılıfından çıkan bir hançer gibi parlayan göz,
âşığın kalbini parçalar. Bu durum âşığı maddi manevî acıya ve keder sevk eder. Ancak
sevgilinin bakışı hem yaradır hem de çaredir:

Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen Eros’un daima elinde ok ve yay ile tasvir olunup
hikâye edilmesi tesadüf değildir. bkz. Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul
1994, s.102.
417
Annemarie Schimmel, age.(2020), s.451.
418
Bir gam ve keder hazinesi olan âşık için vücudunda adeta bir kapı gibi açılan yaranın, okun demiri
ile kapanmasında şaşılacak bir durum yoktur. Zira hazineler demir kapıların arkasında sağlam bir
şekilde korunur. Yara, âşığın hazinesidir. Beyti yorumlayan A. Nihad Tarlan’a göre okun ucundaki
temren, beyaz ve küçük oluşu ile merheme benzer. A. Nihad Tarlan, age.(2009), s.243.
419
Ayrıca bkz. (Neşâtî g.41/2)
416
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ꜤĀşıḳuñ derdine ḍurmaz nigehi çāre bulur
Zaḫmına merhem olur merhemine yāre bulur (Nâilî g.101/1)
**
Zaḫm-ı nigāhın étmez idi kimseden dirīġ
Żımnında bilmeseydi ḫafī merhem olduġın (Nâbî g.613/6)
**
Zaḫm-ı şemşīr-i nigāh-ı merḥametden ḥasteyüz
Ḫançer-i elmās-ı zehr-ālūd merhemdür bize (Ş. Gâlib g.279/4)420
Gamze öldürür
Hançer ve ok darbeleriyle yaralanan421 âşığın kaçınılmaz ölümü yine gamze
elinden olur. Gamze elinde can veren âşık aşk şehidi olarak anılacaktır:
Ben şehīd-i nigāh-ı cānānum
Renciş-i dest-i cān-sitān bilmem (Nâbî g.531/7)
**
Küşte-i gamze-i cellād ki dérler o bizüz
Nūş-ı ḫūn-ı dile muꜤtād ki dérler o bizüz (Ş. Gâlib g.122/1)
Âşık bu ölüme kendi ayağı ile gider ve ölümü sevgilinin elinden olduğu için
zevk alır:422
Bazen elmas olarak adlandırılan hançerin açtığı yaraya yine toz hâlindeki elmasın merhem olması
âşığın ölümcül bir zehir ile ölmesine neden olacaktır. Hal böyle iken elmasın merhem olarak anılması
bir tezattır. bkz. A. Talat Onay, age., s.135
421
Cellād-ı çeşmi cānuma ḳaṣd étmedin henüz / Derdlü yürege ġamzesinüñ ḫançeri geçer (Mihrî g.40/4)
422
Gencîne-i Güftâr’da gamzeden vücuda gelen sıkıntıyı hoş karşılamaya dair Hâkânî’den bir örnek:
 هم دل شکنی هم تن دلدار چنین خوشتر/ [ زان غمزۀ دود افکن آتش فکنی بر منO büyücü gamzenden beni yakıyorsun.
Hem gönlümü kırıyorsun, hem vücudumu. Sevgilinin böyle olması çok hoştur.] Ziya Şükûn, Gencîne-i
Güftâr-Ferheng-i Ziyâ (Farsça-Türkçe Lûgat), MEB Basımevi, İstanbul 1984, C.2, s.950.
420
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Sevdā-yı tīġ-i ġamzeñ ile sīne-çāküñem
Öldür beni ki teşne-i ẕevḳ-i helāküñem (Neşâtî g.84/1)
**
Rūz-ı ġamuñda ġamzeñe meyl étdügüm bu kim
Kendüm helāke ḳaṣd éderin ḫançer isterin (Bâkî g.386/5)

1.1.1.6. Sevgilinin Hüznü
Divan şiirinde hüznü yüklenen figürler arasında peygamberler, dervişler,
garipler ve âşıklar vardır. Şiirin muhatabı olan sevgili için kederden söz edilemez.
Sevgili kederlenmez, herhangi bir şeyden endişe duymaz. 423 Eğer sevgili ilahi aşk
yaklaşımı ile düşünülürse o durumda da Sevgili hüzün ve mutluluktan müstağnidir, bu
hislerin yaratıcısıdır.
Bu durum divan şiirini tenkit eden araştırmacılarca sıklıkla dile getirilen bir
husustur: “[…] aşkta ıstırap çeken yalnız âşıktır; sevgili ise âşığın duygularına
müstağnidir. Ayrılık, hasret ve bunlardan dolayı yapılan şikâyet bu aşkın karakteristik
özellikleridir.”424 Sevgili herhangi bir şeyi ele geçirme savaşı vermediği için, hasret
duymadığı bir gayeye hüzün duymaz. Ancak âşığın kederinden, acılı feryadından bizar
olur. Belki âşığa, âşıktan rahatsız olacak kadar dahi değer vermez. Âşığın kederi ile
oynar, alay eder. 425 Bu durum, sevgilinin “tek boyutlu ve psikolojik derinlikten
mahrum”426 bir figür olarak değerlendirilmesine kapı aralar.
Sevgilinin üzülmesine gerek yoktur

İstisna kabilinden dikkatimizi çeken bir beyti kaydetmek isteriz. Aşk mesnevisinin kahramanı Leyla,
Mecnun çöle gittikten sonra onu ziyarete gidince Leyla’yı hatırlamaması karşısında hayret içinde kalır,
şehrine döner ve bir süre sonra canını teslim eder. bkz. Fuzûlî, Leylâ ve Mecnun, haz. M. N. Doğan,
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, s.503. Beyte göre Leylâ, Mecnûn’un gamını bir nöbet devralır gibi
alıp devam ettirmiş ve bu sayede aşk davası gütmede kendi meydanının erkeği kendisi olur: Vérmemiş
yüz şādiye Leylī gam-ı Mecnūn’unu / DaꜤvī-i Ꜥışḳ étmede meydānınuñ oldu eri (Hayâlî g.573/2)
424
Cihan Okuyucu, age., s.212.
425
Âşığın kalbi ile (bazen kellesi ile) çevgân oynayan sevgilinin hüzünden müstağni olması aslında
şaşılacak bir durum değildir. Annemarie Schimmel, age.(2020), s.447.
426
Cihan Okuyucu, age., s.213.
423
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Sevgili, güzelliği kemâle erdiği için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Onun
mutluluğa olduğu gibi hüzne de ihtiyacı yoktur. Hüzün ona yetişemez:
Noḳṣānı yoḳ güzelligüñüñ olma hīç melūl
Gitdükçe var ziyādesi ḥālāt-ı ḥüsnüñüñ (Nev’î g.271/4)
Sevgili gamdan azadedir
Sevgilinin hüzün ve gamdan berî oluşu kimi zaman âşıklar/şairler tarafından
eleştirilmiştir. Hüzne uzak olan sevgili, aynı zamanda âşığın onun için duyduğu gam
ve kedere de bigânedir. Bu durum onu âşıktan ve âşığın hâllerinden bir anlamda gâfil
kılar, âşığın hüznü ona tesir edemez:
Ḳıl meded ey baḫt yoḳsa kām-ı dil mümkin degil
Böyle kim ol dil-rübā bī-derddür ben derd-mend (Fuzûlî g.63/2)427
**
Bu çemen gül-ruḫlarına derd-i dil ḳılmaz es̠ er
Yüz dilüñ var ise ḫāmūş ol göñül sūsen gibi (Fuzûlî g.286/4)
**
Dili dilberden anuñçün ṣaḳınur endīşe
Ġam-ı Ꜥışḳı bilür ol āfet-i cānum çekemez (Nef'î g.58/1/5)
Sevgili üzülmesin diye âşık üzülür, ezilir
Âşık, sevgilinin gönül aynasında küçük bir toz kadar dahi olsa kederli
varlığından ona eser gelmesin diye rüzgâr ile savrulmak, o aynayı temiz tutmak ister.

427

bkz. (Fuzûlî g.218/1)
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Bir toz gibi küçülen428 (gubar429), tabiri caizse ölmeden önce ölen âşık kendi ölümünü
de kendisi gerçekleştirir. Bu ölümün sevgiliye bir keder vermesinden, öldürme fiilinin
ona sıkıntı ve ıztırap vermesinden çekinir, kendi ölümünden değil:
Kendü eliyle beni öldürmesün
Çekmesün ol cism-i laṭīfi taꜤab (T. Yahyâ g.23/5)
**
Yāre dil vérmede Ꜥuşşāḳ ḫaber vérmezler
Cān vérirlerse de cānāna keder vérmezler (Nâilî g.126/1)
**
Ḫāṭır-ı pākine ḳonmuş bād-ı āhumdan ġubār
Ḫāk-i pāyine yetiş ey eşk eyle iꜤtiẕār (Ş. Yahyâ g.48/1)
Âşık sevgilinin üzülmesine dayanamaz
Sevgiliyi herhangi bir fikir, endişe içerisinde yahut gamlı, kederli gören âşık
bu duruma hayret eder. Sevgilinin gerçekten üzülmüş olmasından çekinir, bu duruma
anlam veremez, nedenlerini sorgular.430 İncinmeye neden olacak en ufak keyfiyetin
oluşmasına razı olmaz:
Gülli dībā géydüñ ammā ḳorḳaram āẕār éder
Nāzenīnim sāye-i ḫār-ı gül-i dībā seni (Nedîm g.154/3)
Sevgili onu görüp kederli hâli ile zerre miktarınca dahi olsa hüzünlenmesin diye toz hâline gelen
âşığa bir örnek: Şāhum n'ola görünmez olursam bu ġuṣṣadan / Gördükçe ben ḳuluñı gelür göñlüñe melāl
(T. Yahyâ g.238/2)
429
Aynanın saflığını bozan, yansımaya zarar veren (toz) gubar kelimesinden türeyen muğber (tozlu) ile
kullanıma örnek: Ḫāṭırum bir nesneden ġāyetde muġberdür démiş/ Şübhe yokdur ḫāṭır-ı cānāna geldüñ
ey göñül (Ş. Yahyâ g.217/2). Aynı kompozisyon yine toz, toprak anlamına gelen gerd kelimesi ile de
kurulur. Âşık, sevgilinin hatırına gelmemeyi göz alır ve sevgilinin gönül aynasının bulanmasına razı
olmaz: Ḫāṭır-ı pākine gelmezsem de yārüñ ġam degül / Ḳonmasun mir'āt-i ṭabꜤ-ı yāre tek gerd-i melāl
(Ş. Yahyâ g.214/4)
430
Bu sorgulamaların birinde maşuk “bu kadar can atma, söyler isem canın yanar” kabilinden cevap
verir: Ṣordum o şūḫa bā’is̠ -i āhuñ nedür dédi / Ġālib tehālük étme inan söylerüm saña (Ş. Gâlib g.11/7)
428
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**
Ġuṣṣamuz yād eyleyüp yanında bārī dostlar
Adumuz añmañ mübārek ḫāṭıra ġam gelmesün (Bâkî g.355/5)
**
Baḳma mir’āt-ı dil-i Ꜥālem-nümā-yı Ꜥāşıḳa
Ḫāṭır-ı Ꜥāşıḳ gibi kendin perīşān eyleme (Nâbî g.774/5)

1.1.1.7. Yokluk, Hayal ve Gam
Hüzün ve sevinci bir arada takip edebildiğimiz imgelerden biri yokluktur.
Hüznün tanımlarında ortak nokta olan kayıp nesne (kaybedilen, yitirilen kişi/nesne),
insanı kedere sevk eden temel neden olarak görülür 431 . Divan şiirinde işlenen aşk
mefhumunun neredeyse bütün anlatımlarında görülen ayrılık, ayrı olunan, firkat
perdesi arkasında gizlenen bir kayıp nesne/özne ortaya çıkarır. Sevgilinin yokluğu, aşk
dolayısıyla duyulan keder içerisinde önemli yer işgal eder.
Muhayyel bir sevgili olarak idealize edilmesi yanında âşığın ulaşamayacağı bir
noktada oluşu ile sevgilinin ‘yokluğu’, âşığı derin bir kedere sevk eder. Âşığın
rüyasında bile göremediği, görse dahi kendisinden iltifat bulamadığı sevgili, ‘yokluğu’
ile varlık gösterir432. Divan şiirinde görülen yokluk imgesi, âşığın ebedî olana ulaşmak
için durakladığı ilk basamaktır433. Bu anlamda âşık, sevgilinin var oluşu (vuslat) ile
431

Sigmund Freud, age.(1977), s.99.
Schimmel’in (Massignon’dan naklen) aktardığı Cüneyd-i Bağdâdî’nin sözü, ilahî varlığın yokluk ile
izah edilebilir olduğunu, var olanın var oluşunu, yokluk perdesi arkasında varlık gösterebilir oluşuyla
izah eder: “Allah, Varlık’tan ziyade Var olmayan ile tasdik edilir.” Annemarie Schimmel, age.(2018),
s. 261. Aynı bağlamda dikkatimizi çeken bir Cahit Zarifoğlu şiirinde (“Beyaz Camlar”) benzer satırlar
görülür: “Bilirem aydınlık için / Karanlık da gerekli / Bazan var’ı / Anlarsın yok ile.” Cahit Zarifoğlu,
Şiirler, Beyan Yayınları, İstabul 1989, s.387.
433
“Aşk insanın beka duygusunu diri tutma işlevini yerine getirirken, ölüm de fena duygusunu canlı
tutar.” Rasim Özdenören, age., s.208. Mesnevî’nin bütünü değerlendirildiğinde birçok örneğin
görüleceği yokluk ve harap olma ile ilgili sadece bir bahsin başlığını alıntılamakla yetiniyoruz. “ بیان
آنکه عمارت در ویرانیست و جمعیت در پراکندگی و درستی در شکستگی و مراد در بی مرادی و وجود در عدم است و علی هذا
بقیة اَلضداد واَلزواج
”(“İmâret vîrânelikde ve cem’iyyet perâkendelikdedir ve dürüstlük şikestelikde ve murâd bî-murâdlıkda
ve vücûd ademde oldugun beyândır ve alâ hâzâ bakıyyete’l-ezdâd ve’l-ezvâc.”) Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî, Mesnevî-i Şerîf, çev. Süleyman Nahifî Efendi, haz. Âmil Çelebioğlu, Sönmez Neşriyat, İstanbul
1969, c.4, s.90. krş. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî, çev. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ
432
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değil de yok oluşu (firkat) ile onu yâd ederek, yok iken dahi var olabilen güçlü
mevcudiyetini göstermiş olur. Yokluk imgesi etrafında şekillenen tasvirlerde âşığı bu
yokluk karşısında teselli olmaya çalışır bir halde görürüz. Âşık yokluktan keder duyar,
sevgilinin hayali ile kendini teskin etmeye çalışır. Sevgilinin hayali ile sükûn bulan
âşığın kalbi, diğer birçok örnekte görüleceği üzere hüzne uğrar. Bu durumda sevgili,
yokluğu ile de keder veren hüviyetini sürdürür.
Yokluk ve Gam
Âşığın yokluk dolayısıyla duyduğu keder, sevgilinin muhayyel varlığı
karşısındaki çaresiz ve mesafeler ötesindeki zayıf duruşu iledir diyebiliriz.
İmkânsızlık, ümitsizlik, çaresizlik ise yokluk dolayısıyla âşığın duyduğu kederin temel
ögeleridir. Âşık firkat ile geçip giden ömür ile dünyadan da firkat içerisinde
(dolayısıyla yokluk içerisinde) gideceğini düşünür, bundan çekinir. Firkat ile ayrı
düştüğü sevgilinin ancak hayali ile teselli bulabilen âşık, sevgiliye ait çeşitli nesneler,
onun güzellik unsurlarına benzeyen bazı tabiat unsurları ve onun mahallesine ait
herhangi bir şey ile mutlu olmaya çalışır. Fakat bu hayal aynı zamanda âşığa keder
verir. Sevgilinin hayali ile firkati bir kez daha idrak eden âşık, hayal ile mutlu olsa dahi
bu çözümün (hayal ile teselli bulma) firkati bitirmeyeceğini, mevcut yokluğu
gidermeyeceğini fark eder.
Firkat ve Yokluk
Sevgiliyi bulamayacağını bilen âşık (bile bile) bu yokluk içerisinde sevgiliyi
arar434, nerede435 yahut kiminle436 olduğunu sorgular. Fakat âşığın da malumudur ki

Yayınları, Ankara 2010, s.519. (Vurgular bize aittir.) Dîvân-ı Kebîr’de geçen sayısız örnekten olmak
üzere bir beyti alıntılıyoruz: “  عمری بیازمودی هستی خویش را/ ( ”یک بار نیستی را هم باید آزمودBir ömürdür,
varlığı denedik durduk, bir kerecik de yokluğu denemek gerek.) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Dîvân-ı
Kebîr, haz. ve çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, c.2, s.355. Şeyh
Gâlib’in bir rubaisinden alıntıladığımız bu mısra da aynı yorumun yansımasıdır: Yoḳluḳda bulundı
yoġumuş var ise yar (Ş. Gâlib r.46/4)
434
Ol hevâ-yı zülf ile dil tārümār-ı ġam / CemꜤiyyet-i şuꜤūr ne Ꜥālemdedür Ꜥaceb (Ş. Gâlib g.20/5)
435
Gel ey ẓarīf ü serv-i gül-endām ḳandasın / Sensüz göñülde ḳalmadı ārām ḳandasın (Şeyhî g.145/1)
436
Ey perī dün gözümüzden yine pinhān olduñ / Ḳanġı bī-çārelerüñ derdine dermān olduñ (Nev'î
g.261/1)
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sevgili rakîb ile birliktedir 437 . Âşık, onu hiçbir yerde görememenin kederini ifade
eder438. Âşık için sevgilinin olmadığı şehir bomboştur439 ve ömür boşa geçer:
Āh kim Ꜥömrüm cihān mülkünde cānānsuz geçer
Ben cihān mülkün n’éderim çünki cān ansuz geçer (Ahmed Paşa g.53/1)
Bu uzaklığı yıkıp yokluk dolayısıyla duyulan kederi yok edebilecek şey
sevgiliden gelen bir selam, merhaba yahut mektuptur. Âşık bu durumu aşmak için
rüzgârdan meded umar fakat bu muhatapsız yokluğu aşamaz:
N’oldun göñül nesīm-i seḥerden es̠er mi yoḳ
Ol gül-Ꜥiz̠ār-ı ġonca-dehenden ḫaber mi yoḳ (Nev’î g.217/1)
**
Ḳıl ṣabā göñlüm perīşān olduġın cānāne Ꜥarż
Ṣūret-i ḥālin bu vīrān mülküñ ét sulṭāne Ꜥarż (Fuzûlî g.139/1)440
**
Yoḳlar mı Ꜥaceb çākerini ol şeh-i ḫūbān
Bir sāde selāmı bu giriftāra gelür mi (Nedîm kıt.68/6)
**
Nāme-i ḳāṣıd peyāmiyle ḫoş olmaz ḫāṭırum
Öz lebüñden lehce-i güftāruñ eyler ārzū (Fuzûlî g.240/2)

Çıḳdı ġınā-yı vaṣlumuz aġyāre Nā’ilī / Dilber zekāt-ı ḥüsnünü muḥtāca vérdi hep (Nâilî g.16/5)
Varduḳ der-i saꜤādetine yārı görmedük / Girdik behişte ḥayf ki dīdārı görmedük (Ş. Gâlib g.186/1)
439
Kūçe-i kām gibi ḳaldı tehī şehr-i viṣāl / Şimdilük Ꜥāşıḳa Ꜥazm-i reh-i fürḳat görünür (Nâilî g.96/2)
440
Nâilî’de dikkatimizi çeken bu beyte göre âşık, gönlü ile saba rüzgarı arasında sevdavî özdeşim
kurar: Ṣabā o ṭurrada maḥsūd-ı rūzgār idi ḥayf / Göñül de sencileyin hīç-kāredür şimdi (Nâilî
g.363/4)
437
438
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Sevgilinin huzuruna yahut mahallesine giderek onu görmeyi, ona ulaşmayı
dileyen âşık bu gayreti ile netice alamaz, sevgilinin yokluğu ile bir kez daha yüzleşir.
Onun için sevgilinin mahallesinde eline geçen tek şey yokluktur:
Ḥāṣılum yoḳ ser-i kūyuñda belādan ġayrı
Ġarażum yoḳ reh-i Ꜥışkuñda fenādan ġayrı (Fuzûlî g.273/1)
**
Ġālib ne-ḫˇānda ḳaldı bizüm Ꜥarż-ı ḥālimüz
Dīvān-ı Ꜥışḳa geldük o hünkārı görmedük (Ş. Gâlib g.186/7)
**
Sen oldıġuñ yére uġramaz ol yār
Ne nefꜤi yol başında intiẓāruñ (Avnî g.43/6)
Âşığın Yokluk Karşısında Teselli Bulması
Sevgilinin yokluğu ile kedere uğrayan âşık çeşitli şekillerde teselli bulur.
Ancak bu teselli yollarında da âşığın uğradığı akıbet kederdir. Sevgilinin mahallesini
izlemek 441 , sevgilinin eşiğine yüz sürmek 442 , servi boylu sevgilinin gölgesine
sığınmak443, saçının kokusunu hissetmek444, rüyada sevgiliyi görmek445… gibi.
Teselli ve Hayal

Iraḳdan eglenemem kūyuñ nezāre ile / Başum ḫoş oldı maḥalleñde seng-i ḫāre ile (Nev’î g.400/1)
Sevgilinin mahallesini seyretme imkanından mahrum kalan aşık bu durumdan şikayetçidir: Müyesser
olmadı yār éşigini seyr étmek / Zamānemüzde bizüm āsumānı görmüş yoḳ (T. Yahyâ g.208/4)
442
Géce tenhā éşigi ḫākine yüzler süreyin / Ṣaḳınuñ kimse ḫaber vérmesün aġyāre meded (Bâkî
g.40/5)
443
Aşık için bir vuslat sayılan bu durumun gerçekleşmediği durumda aşığın uğradığı keder ve sitem
artar: Sāye ṣalduñ ṣuya serv-i nāzı reşk öldürdü kim / Ben ḍururken devlet-i vaṣlın ne nisbet āḫere (Ş.
Gâlib g.253/5)
444
Ṣaçuñ sevdāsın étmekde göñül bir būya ḳāniꜤdür / Benüm baḫt-ı siyāhumda raḳīb aña da māniꜤdür
(Avnî g.26/1)
445
Géce zülfüñ görüben düşde perīşān oldum / Dostlar ḫayr ola diñ bize bu rü’yā neyiki (Ahmed Paşa
g.309/4)
441
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Âşığın yokluk ile mücadelesinde gönlünü teskin etme yollarından en önemlisi
sevgilinin hayalidir. Sevgilinin hayali ile âşık kimi zaman sevinç duyar fakat sık sık
bu hayalin âşığı kedere sevk ettiği görülür. Güzellik unsurları446 ve tabiatı447 ile âşığa
cefa çektiren sevgilinin hayali de keder vermeye devam eder448. İnsanların sokaklardan
evlerine dağıldığı, uykuya çekildiği gece vakti âşık için yeniden sevgilinin yokluğunu
hissetme, sevgilinin hayali ile teselli bulma vaktidir. Fikatin bitmez bir hal olduğunu
bilen âşık için hayal de gam ve kederden başka bir şey getirmez:
Ḫayālinden gelür ġam ḫāṭıra cānāneden gelmez
Sitem hep āşinālardan gelür bīgāneden gelmez (Nâbî g.279/1)
**
Ḫāne-i göñlüme ḫayāli girüp
Vérdi ġam naḳdini kirā yérine (Hayâlî g.514/3)
Sevgilinin hayali ile hüzün duyan âşık elinde olmadan uykusuz kalır, gözyaşı
döker, zor bir gece geçirir:
Çeşmümde ḫayālüñ geleli ḫˇāb mı ḳaldı

Sevgili hemen hemen her güzellik unsurunun hayali ile aşığa keder verir: Ḫayāl-i ebruvān u ḳadd-i
dilberle Neşāṭī-veş / Olur ḥāl-i dil-i endūh-perver rāst gāhī kec (Neşâtî g.15/5); Yine mūy-i miyānuñ
yoḳlıġından / Dil-i NevꜤī’de teng ü tārlıḳ var (Nev’î g.164/5); Leb-i mey-gūnı ḫayālile gözüm ḫānesinüñ
/ Ḳabaġı ṣāfi ḍolupdur yine pür ḳan-şekil (Mihrî k.8/17); Ḫayāl-i ḫaṭṭuñ éder ḫˇābı ṭūṭiyā gözüme /
Degildür Ꜥāşıḳ-ı şeb-zindedāra ḫˇāb leẕīẕ (Ş. Gâlib g.43/4); Yetürdi başını gerdūn ayaġa bār-ı miḥnetden
/ Ḫayāl-i ḥalḳa-i gīsū-yı Ꜥanber-bār yetmez mi (Fuzûlî g.289/2); Benüm ol cām-ı laꜤl u gūşe-i ebrū
ḫayāliyle / Muḳīm-i künc-i derdüñ sākin-i mey-ḫāne-i Ꜥışḳuñ (Ş. Yahyâ g.207/4); Mey-gūn lebüñ
ḫayālüñe her géce ṣubḥa dek / Ġam meclisinde ḳanlar aḳıdur ḳabacıġum (Ahmed Paşa g.197/5); Gelmez
kenāra hiç miyānuñ ḫayāl ile / Olmaz ḫayāle yoḳ yére diḳḳat ne fā'ide (Ahmed Paşa g.261/6); Ḫayāl-i
ḥasret-i hālüñle āh étdükce Ꜥuşşākuñ / Şeb-i fürḳatda her dem aḫterān eyler nis̠ ār āteş (Ş. Gâlib g.139/4)
447
Her dem ġamıyle şīşe-i ḫāṭır olur şikest / Ol seng-dil ḫayāli ile édeli nişest (Nev’î g.27/1); Getürdi
cevr ü cefāsın dile ḫayāl-i ḥabīb / Bize hemīşe budur armaġanı ḫoş görelüm (Mihrî g.111/2)
448
Buna rağmen âşık, keder vereceğini bile bile sevgilinin hayalini arzu eder:
Göñül ḳaṣrına geldükce ḫayālüñ bir dem eglenmez / Ṣanasun kim od almaġa gelür bu külbei ġamdan (Necâtî g.392/2); Ahmed vedāꜤda nigerāndır ḫayālüñe / Ṭutar yüzünü ḳıbleye zār ile cān
çeker (Ahmed Paşa g.86/9) [Ahmed Paşa’dan alıntıladığımız bu beyitte geçen ‘veda’’, Medine’ye
gelen ve gidenlerin karşılanıp uğurlandığı iki tepenin (kuzey ve güney) adından kinayedir.
Efendimizin Medine’ye doğru yola çıktığını haber alan Medineliler bu tepenin üzerine çıkıp
beklemişler ve O’nu karşıladıkları sırada söyledikleri meşhur şiiri bu tepede söylemişleridir. Bkz.
Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Seniyyetülvedâ”, TDVİA, c.36, s.526.]
446
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Yā hicrüñ ile aġlamadan āb mı ḳaldı (Ş. Yahyâ g.423/1)
**
Hücūm-ı girye elinden alur amān vérmez
Ḫayāl-i yārı naẓar gerçi bir zamān édinür (Nâbî g.223/2)449
**
Dil-sīr-i felāketsin her géce ḫayāliyle
Ġālib Ꜥaceb ol māhuñ göñlünde yerüñ yoḳ mı (Ş. Gâlib g.323/6)
Çaresizlik
Âşığı teselli edecek yerde kedere uğratan hayal, âşığa hissettirdiği çaresizlik
duygusu ile bunu gerçekleştirir. Aynı şekilde yokluk da âşığı yıkıma uğratır:
Ümmīd-i ḫˇāb Ꜥāşıḳa olmaz ḫayāl imiş
Bī-çāre yāri düşde de görmek muḥāl imiş (Ş. Yahyâ g.158/1)
**
Ümīd-i pāy-būsiyle yolında ḫāk-sār oldum
Müyesser olmadı pā-māl-i aġyār oldıġum ḳaldı (Ş. Yahyâ g.436/2)
**
Dil helâk oldu bugün derdiyle o mehpârenin
Bulmadım çok istedim nâm ü nişânın çârenin (Hayâlî g.274/1)
**

Ḫayâlüñçün biri birine girdi çünki müjgānum / O dem aralarından çıḳdı eşk-i çeşm-i giryānum (Ş.
Yahyâ g.247/1)
449
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Güller açılur oldı dikenlerde Necātī
Ben bülbüle bir ġonca-i ḫandān ele girmez (Necâtî g.217/5)
Yalnızlık ve Yokluk
Âşığın yokluk dolayısıyla yaşadığı diğer bir kederi yalnızlık hususunda
görürüz. Sevgiliden ayrı kalan âşık yalnız kalışı ile bu yokluğu sitemle dile getirir.
Aynı zamanda genel anlamıyla bir maşuk bulamayışı da bu siteme konu olabilir.
Sevgili olmaksızın âşık şarap içmek istemez, yürüyüp gezinti yapmak istemez,
tebessüm dahi etmek istemez:
Melāl-i devri göñülden refīḳ-i mey giderür
Velī dirīġ ki yoḳdur bu devr içinde refīḳ (Avnî g.35/2)
**
Tekāsülden degül terk-i şitābum rāh-ı gülşende
Benüm reftār-ı bī-cānāne cānānsuzlıġumdandur (Nâbî g.71/2)
**
Çemende ġonca-i dil neyle gülsün açılsun
Yanumda sencileyin şūḫ-ı gül-Ꜥiẕārum yoḳ (Bâkî g.245/4)
Yokluk ve Zamane
Yokluk imgesinin sadece sevgili ile değil, felek ve devir eleştirisi yapılırken de
kullanıldığı görülür. Şair/âşık dünyayı bir meclise benzetir ve bu meclisin neşesinin,
kadehlerindeki şarabın450, muhabbetinin yittiğini ifade eder:
İşitmez oldı Neşāṭī göñül terāne-i şevḳ

Sevinç meclisinin neşesi azalsa dahi şair için gamın kadehi değerini korur: Muttaṣıl eksilmede
bezm-i sürūruñ neş’esi / Līk cām-ı miḥnetüñ keyfiyyetin kem bulmaduḳ (Nev’î g.223/4)
450
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Ṣadā-yı zemzemeden şimdi nüh ḳıbāb tehī (Neşâtî g.132/5)
**
ꜤIşḳa ḳābil dil mi yoḳ şehr içre yā dil-ber mi yoḳ
Mest yoḳ meclisde bilmem mey mi yok sāġar mı yoḳ (Ş. Yahyâ g.180/1)
Dünyadan ‘yokluk’ ile gitmek
Âşığın yokluk ve aruzusunu gerçekleştirememe hususunda sitemini mucip bir
husus da ölümdür. Âşık ölürken arzularını ardında bırakır, ele geçiremediği gayeleri
ile ruhunu teslim eder. Bu durumu anlatan beyitlerde âşığın emeline kavuşamadığı ve
bu yüzden kederini ifade ettiği görülür:
Viṣāli ḫˇānına érmek dilerdi evvel līk
Naṣībi Aḥmed’üñ āḫir duꜤā imiş bildük (Ahmed Paşa g.160/5)451
**
Ey ṣabā bulur isen dilberi tenhā diyesün
Öldi ġurbetde şu bir Ꜥāşıḳ-ı şeydā diyesün (T. Yahyâ g.324/1)
**
Degüldür tūde-i ḫāk-i mezārı cūş éder ḍurmaz
Ümīd-i pāy-būsuñla yoluñda kim ki ḫāk olmuş (Atâî g.111/3)

1.1.2. Aşk ve Düşkünlük
Tam bir teslimiyet, tutku, sadakat istenen aşkta sevenin sevilene göre daha alt
seviyede konumlanıp daha fedakâr olması tabii bir durumdur. 452 Çünkü aşk ve
Uzandı ḥasretüm benim ol serv-ḳāmete / Vā ḥasretā ki ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmete (Ahmed Paşa
g.259/1)
452
“Hepimiz biliriz ki, sevgili âşığının ne dengi ne de benzeridir; dolayısıyla ona karşı misillemede
bulunmaz ve eziyetine katlanır.” İbn Hazm, age., s.85.
451
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muhabbet, kendisinden daha yüce, daha temiz, daha küll olduğuna inandığı bir varlığa
olan cezbeli harekettir. 453 Âşık bu doğrultuda daima yukarı yönlü bir yönelim
içerisinde olur. Divan şiirinde de bu durum, idealize edilen, her açıdan aşkın bir güzel
olan maşuk karşısında âşık için sözkonusudur. Âşığın teslimiyetini ifade için
kullanılan ifadeler daima kölelik, ayakaltına düşme, yolunda perişan olma gibi
düşkünlük ve tutkunluk belirten hâllerle anlatılmıştır. İlginç bir şekilde, klasikleşen bu
üslup, varlıklı olduğunu bildiğimiz şairlerce de mübalağa sanatının en uç örnekleri ile
kullanılmıştır.454 Aşkta sevgili karşısında kendisini en aşağıda gören âşık bu vesile ile
makbul kabul edilmiştir. Kendisini aşağıda gören âşığın yüzleşeceği en genel his ise
eziklik 455 ve kederdir. Sevgili ile arasında açılan ve her türlü tanımın ötesinde
derinleşen uzaklık mefhumu âşığı gam ve kedere boğar. Şehrin en rüsva insanı,
meclisin en düşkün üyesi, sevgilinin yolundaki en zelil bir toz tanesi yerine koyar. Bu
üslup ile şairler, âşığın gam ve kederini düşkünlük ekseninde anlatırlar.
Âşık yükselmek için düşer
Divan şairlerinin âşıklar üzerinden verdiği düşkün, aşüfte, perişan ruh hâli
tasavvufi birtakım yaklaşımların meyvesidir. Yüce bir gaye için, Allah için, ilahi
marifet için duyulan kalp kırıklığının olumlanması kudsi hadise dayanır. Bu noktadan
hareketle kişi, geri çekilme yaşadığı, tevazu ile hareket ettiği her aşamada yükselmeyi
hedefler (en azından bu çekilmenin öyle sonuçlanacağını umar). 456 Âşıklar için de
sevgili karşısında zelil ve pâ-mâl olmak, onun gözünde itibar görmek için elzem bir
durumdur:
Pāymāl-i nāz éder bir gün seni ol şehsüvār

Rasim Özdenören, age., s.163; Patrick Süskind, Aşk ve Ölüm Üzerine, çev. Ş. Öztürk, Can Yayınları,
İstanbul 2014, s.30.
454
W. G. Andrews, M. Kalpaklı, age., s.334.
455
“Aşk, âşığı zaafa uğratan bir ilişki türüdür.” Rasim Özdenören, age., s.162.
456
Sufilerin hayatlarını anlatan kitaplar bu türden rivayet ve menkıbelerle doludur. Hatıra gelen bir
örnek olarak Şeyh San’ân hikâyesini dikkatlere sunarız: Kendisi, âşık olup düşkün bir şekilde en zelil
işlere bulaşmadan yükselip manevî öngörü sahibi olamamıştır. Önce perişanlığı sonra izzeti yaşamıştır.
Aynı durum Hz. Yusuf için de düşünülebilir. Kardeşlerinin, yaşadıkları şehir olan Ken’ân’da kuyuya
attığı Hz. Yusuf daha sonra hapse atılmış, nihayet devlette makam sahibi olmuştur. Bu durumun bir
ifadesi olarak Ş. Gâlib’in beyti dikkatimizi çeker: Her ẕilletüñ elbette bir Ꜥizzet var içinde / Seyr ét çehi KenꜤān’ı ne devlet var içinde (Ş. Gâlib g.296/1)
453
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Dem gelür ey Nā’ilī bir mūra da iꜤzāz olur (Nâilî g.37/5)
**
ꜤIşḳuñla nā-tüvān u żaꜤīf olduġum benüm
Bir gün ola ki merḥametüñe ola sebeb (T. Yahyâ g.21/2)
**
Eyler mi iltifāt Ꜥaceb ol hümā-yı nāz
Bir üstüḫˇānuz Ꜥālem-i bālāya ḥasretüz (Ş. Gâlib g.117/7)
Düşmek yükselmektir: Düşmek değerlidir
Şairlerin/âşıkların gözünde sevgilinin pâ-mâli olmak, izzet ve lezzet bulmanın
en kestirme fakat en zor yoludur. Âşık düşkün ve tutkun oluşu ile sevgilinin gözünde
itibarlı olmayı umar ve bu perişanlıktan zevk alır:
Eylemez meyl-i behişt üftāde-i ḫāk-i derüñ
Sākin-i künc-i gamuñ seyr-i gülistān istemez (Fuzûlî g.115/3)
**
NevꜤī ḳaçar mı küşte-i pā-mālüñ olmadan
Ölmek senüñ yoluñda saꜤādet degül midür (Nev‘î g.56/6)
**
Ẕevḳ anuñdur ki perīşānlıġı cemꜤiyyetdür (Ş. Gâlib mıs.3)457

Sufilere göre hâtır (gönül), dağınık oldukça huzursuz, toplu ve düzenli oldukça huzurlu olur. Bu
yüzden cemiyyet-i hâtır terkibi kişinin gam ve kederden uzak, huzurla Allah’a yönelmiş olmasını ifade
eder. Şeyh Gâlib’in mısraı ise bize bir tezat sunar. Normal şartlarda perişan iken cemiyyet-i hâtır
bulması mümkün olmayan insan, Allah için duyduğu kalp kırıklığı ile cemiyyet bulmuş olur. Bu şekilde
perişan olmaktan zevk alır. Cemiyyet-i hâtır için bkz. Süleyman Uludağ, age., s.87. Bu konuya paralel
bir örnek beyt: CemꜤe varmışdı yolı tefriḳa-i fürḳatden / Zülf-i Leylá deyü her géce perīşān idi Ḳays (Ş.
Gâlib g.131/3)
457
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Âşık sevgilinin ayağına düşer
Âşığın tutkulu tevazusunu ifade etme biçimlerinden biri sevgilinin ayağının
altına düşmektir. Bu poetik tasvir ile âşık sadece duygusal olarak değil fiziksel olarak
da maşuk karşısında zilleti kabul eder, buna can atar. Yerlere düşme konusunda şairler
bazen bardağın dibinde kalıp yere dökülen şarap olur 458 , bazen sevgilinin gölgesi
olur459, bazen de toz olarak sevgilinin yoluna, ayağının altına dökülür, ezilir:
Āhum geçen géce baña bir rūzgār idi
Yārüñ maḥallesinde vücūdum ġubār idi (T. Yahyâ g.453/1)
**
Ḫāṭır-ı Nā’ilī-i zārı da gāhā ele al
Ehl-i dildür ne ḳadar ḫāk ile yeksān ise de (Nâilî g.346/6)
**
Der-peyince yollarına düşdügüm dilberlerüñ
Dér gören ḫaylī belā-keşdür bu Mihrî derd-mend (Mihrî g.15/8)
Âşık için sevgilinin yoluna üftade olmanın çeşitli ifade şekilleri vardır. Toz
kadar ince, yaprak kadar zayıf, karınca kadar küçük olan âşık rüzgârda savrulur,
sevgilinin saçına tutunur, (sevdavî bir özdeşim neticesi) saç gibi perişan olur, rüsva
olur, benzi sararıp hastalanır460 ve nihayet can verir ölür461, yok olur462.

Dürd veş ser-geşte-i cām ü ḥarāb-i bādeem / İꜤtibārum yoḳ ayaḳ ṭopraġı bir üftādeem (Fuzûlî
g.184/1); CurꜤa-veş pāyüñe yüzler mi sürerdik sāḳī / Olmasa cevher-i iksīr-i ṭarab ḫāk-i rehüñ (Nâilî
g.198/4)
459
Sāye-veş çoḳdan Fużūlī ḫāk-i kūyuñ yaṣdanur / Ol ümīd ile ki bir gün ola pā-mālüñ senüñ (Fuzûlî
g.168/7); Sāye-perverd-i hümā-yı evc-gāh-ı nāzdur / Kūçe-i şehrāh-ı Ꜥışḳuñda dil-i pāmālümüz (Nâilî
g.157/5)
460
Biz Nā’ilī bu żaꜤf ile bu cism-i zerd ile / Pāmāl-i rāh-ı ẕillet olan kāh-ı ḥasretüz (Nâilî g.159/5);
Nā’ilī’dür yine her ḥāl ile ey āfet-i cān / ꜤĀşıḳ-ı ḫaste-dilüñ bī-ser ü sāmān-ı ġamuñ (Nâilî g.199/5)
461
Biñ cān olaydı kāş men-i dil-şikestede / Tā her biriyle bir kez olaydum fedâ saña (Fuzûlî g.17/3).
462
Dirhem-i eşküm yanuñda bir pula geçmez velî / Nice demdür dil saña āşüfte vü rüsvā geçer (Nev’î
g.143/4); Ḳo bu ġarrālıġı sermāye-i ḥüsn elde iken / Kendüyi hīçe ṣatan Ꜥāşıḳa imdād eyle (Nâilî
g.321/2)
458
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Âşık rüzgârda savrulur
Berg-i ḫazān gibi bu gün ol serv-ḳāmetüñ
Üftādesi belā-zedesi derd-nākiyüz (T. Yahyâ g.167/3)
**
Ġamuñla mūr-ṣıfat eyleyüp nizār beni
Nihān éde gibi ḫāk içre rūzgār beni (Nev’î g.518/1)
**
Pā-mālüñ oldum étme ḥaẕer ben ġubārdan
Bir gün gelür yoluña ṣaḳın rūzgārdan (Nev’î g.350/1)
Âşık zülfe aşüfte olur
Âşığın sevgiliye ve aşka olan düşkünlüğünü ifade eden beyitlerde bir saç teli
kadar incelen âşık yerlere düşer. Zillete uğramışçasına perişan bir hâl alan âşık zülfe
adeta aşüfte olur:
Ser-geşteligüm kākül-i müşgīnüñ ucundan
Āşüfteligüm zülf-i perīşānuñ içündür (Fuzûlî g.105/2)
**
Dil-i āşüfte kim ol Ꜥanberīn gīsūya baġlanmış
Ṣanurlar sebze-i ḫod-restedür şebbūya baġlanmış (Nâilî g.68/1)
Âşık rüsva olur
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Âşığın düşkünlük ve zilletini ifade eden diğer bir hâl rüsvalıktır. Tasavvufta da
dikkat çeken bir temayül olan zillet, kişinin yükselmek için düşmeyi talep etmesidir463.
Divan şiirinde de âşıklar, sevgili uğruna rüsva olmayı değerli görür:
N’ola Mecnūn gibi rüsvāy-ı cihān oldumsa
Şehr-i Ꜥışḳ içre bu işler yeñi Ꜥādet degüle (Ş. Gâlib g.298/2)464
**
Fużūlī'ni melāmet eyleyen bī-derd bilmez mi
Ki bāzār-i cünūn rüsvālarında neng ü nām olmaz (Fuzûlî g.113/7)
**
Gel ey Ꜥāşıḳlıġuñ bilsem diyen keyfiyyet-i ḥālin
Melāmet-kārlıḳ bed-nāmlıḳ Ꜥālemde rüsvālıḳ (Nev’î g.224/3)465
Âşık garibandır, köledir
Aşk yolunda hor ve hakir olan âşığın hâlini anlatan diğer bir durum da kölelik
ve garibanlıktır.466 Âşık, sevgilinin mahallesinde, kapısının eşiğinde kalbi kırgın ve
kederli bir şekilde yatar, sevgiliden iltifat bekler:
Nihāyeti ġam-ı Ꜥışḳuñla ben faḳīr ü ḥaḳīr
Ġarīb u bī-kes ü bī-ḫānumān olam yüriyem (T. Yahyâ g.291/5)
**
Süleyman Uludağ, age., s.389.
Şehirde rüsva olmak, ezici kalabalık içerisinde kederini ve perişanlığını yalnız başına
yaşayamamanın sıkıntısını ifade eder. Fuzûlî de bu hâle dikkat çeker: Belādur şehrlerde ben gibi rüsvāyı ḫalḳ olmaḳ / Ne ḫoş Ferhād ü Mecnūn menzil étmiş kūh u ṣaḥrāyı (Fuzûlî g.266/6) [Taramaya esas
aldığımız neşirde ilgili gazelde (g.278) bulunmayan bu beyt Gölpınarlı neşrinden ikmâlen alınmış ve
numaralandırmada bu neşre riayet edilmiştir.]
465
‘Ayıplama, kınama’ anlamına gelen (Devellioğlu) melâmet ile âşık kendisini bu zillette dahi yeterli
göremeyişini ifade eder: “Sevenin bir özelliği de, sevgilisi uğruna kendini kınamasıdır. Seven
sevgilisinin üzerindeki hakları yerine getirmekten kendini aciz görür.” İbn Arabî, age.(2015), s.158.
466
Rasim Özdenören, age., s.195.
463
464
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Düşmez çü şāh ḳurbı Fużūlī gedālara
Ol şehden iltifāt ne nisbet baña saña (Fuzûlî g.17/7)
**
Vefā naẓarlarını eksük itme düşdükçe
Ġarīb ü Ꜥāşıḳ u üftādeyüz dil-efgāruz (Nev’î g.178/2)
**
O şāh-ı nev-resīdem bendegānından şümār étmez
Anuñçün ḥalḳa-veş çeşm-i ümîdüm ḳaldı defterde (Nâbî g.787/4)467

1.1.3. Âh
Âşıkların gam ve kederlerini sitemli bir şekilde açığa çıkarmalarının yolu
feryat etmek, âh etmektir. Bir acı ünlemi olan “âh”468 birçok atasözü ve deyime konu
olmuş, klasikleşmiş bir ibare hâline gelmiştir. Vuslat ümidinin olmadığı bir aşk içinde
âşığın kederlenip sitemle âh edeceği birçok durum vardır. Kimi zaman suskunlukla
gamı izhardan çekinen âşık kimi zaman buna engel olamaz, âhını ketmetmeye kudret
bulamaz. Hâl böyle olunca âşığın kederi ve dolayısıyla gizlediği aşkı ortaya çıkar.469
Doğuda klasikleşen aşk imgesinde âşığın ağlayıp inlemesi, aşkta bir samimiyet
göstergesi sayılmıştır.470
Kölelerin gümrük defterine kaydedilmesi uygulamasına atıf vardır. Osmanlı’da birçok hususta
olduğu gibi kölelerin kaydedilmesi de titizlikle takip edilmiştir. Esir alınan, pazarda satılan kölelerin
kaydı tutulduğu gibi azad edilen kölelerin de kaydı tutulur ve bu kayıt kölenin sosyal hayata sivil bir
birey olarak dâhil olmasını temin ederdi. Beyitte âşık sevgilinin köle defterine yazılmadığı için
kederlenir. Deftere düşen noktanın, âşığın arzu ile bakan gözüne/gözbebeğine benzetildiği beyitte
sevgilinin köle defterine kaydı geçmeyen âşık, pazarda satılmaya devam edilir. O deftere kaydedilmek
âşık için bir azadlık vesilesi olacaktır. Kölelerin deftere yazılması uygulaması hakkında bkz: Y. Hakan
Erdem, Osmanlıda Köleliğin Sonu, Kitap Yayınevi, İstanbul 2004, s.222; Ehud R. Toledano, Osmanlı
Köle Ticareti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994, s.131.
468
Ağrı ve acının insandaki en yakarıcı tonları açığa çıkardığı muhakkaktır. bkz. Joanna Bourke, age.,
s.11.
469
ꜤIşḳuñı ṣaklar idüm sīnede ammā şimdi / Āh édersem beni Ꜥayb eyleme fürḳat demidür (Bâkî g.81/4)
470
İbn Arabî âşıkların âh çekmesini ateş ile izah eder: “Sevenlerin bir özelliği de inlemedir. Bu, kalbe
yöneldiğinde onu daraltan yakıcı bir ışığın ateşidir. Bu ateş, sevenin kendinde bulduğu tasadan
birikerek, yoğunlaşmış bir halde ortaya çıkar.” İbn Arabî, age.(2015), s.98.
467
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Divan şairlerinin sıklıkla kullandığı âh çeken âşık tasviri ile sevgiliye ulaşma
hevesi, kavuşma arzusu anlatılmıştır.471 Artık tahammül edilemez hâle gelen kederin
ve acının dışavurumu olan âh kimi zaman sevgiliye ulaşır fakat çoğunlukla sevgili bu
inlemeye bîgâne kalır. Sevgili için, duyduğu âh da genellikle rahatsızlık olarak görülür.
Genelde ateş ile imlenen ah, âşığın hasret ile duyduğu hararetin, kalp yangısının inleme
ile dışavurumu olduğu için kıvılcım, şimşek, tufan ve dumana teşbih edilmiştir. Âhın
ulaştığı hemen herkes bu felaketten payını almış, vakit gündüz ise gökyüzü kapanmış,
gece ise yıldızlar kararmıştır.
Âh kederdir
Âhın en temel nedeni kederdir. Mutlu olan insan ancak sarhoşluk anında şevk
ve cezbe ile âh eder. Âşıkların âh çektikleri yer boğaz, ağız yahut gırtlakları değil, gam
ve kedere (tabii olarak aşka) ev sahipliği eden kalpleridir:
ꜤIşḳ şeyḫu’l-beled-i ḳalbümdür
Āh dād u sited-i ḳalbümdür (Ş. Gâlib g.68/1)
**
Feryād-ı dil ki sīne-i ġam-ḫˇārdan gelür
Bir nāledür ki ol pes-i dīvārdan gelür (Neşâtî g.25/1)
**
Bir dem mi var ki āh éderek añmaya göñül
Ey serv-ḳad senüñle geçen rūzgārını (Nedîm g.164/5)
Âşık âh eder

Gölpınarlı, divan şairlerini şiirlerinde hep aynı tonda âh etmeleri ile eleştirir. Ona göre meyhaneye
adım dahi atmamış olan bir müftü, şeyhülislam dahi gazellerinde sarhoş bir şekilde âh etmektedir.
Abdülbaki Gölpınarlı, age.(1945), s.22, 77.
471
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Âşıklar rakîbi, sevgiliyi, sevgilinin mahallesini (kûy-ı cânân), sevgilinin her bir
güzellik unsurunu gördüklerinde âh ederler/edebilirler. Bu, onların aşkının, aşkta olan
sebatlarının bir göstergesidir:
Çün derd ile āh eylemege başlaruz biz
Her ḳandasa Ꜥışḳ ehline yoldaşlaruz biz (Mihrî g.56/1)
**
Görüp kūyuñda geh aġyārı geh yārı dil-i ḫaste
Éder ḥasretle āh-ı serd gāhī rāst gāhī kec (Nâilî g.29/6)
**
ꜤIşḳuñ yolında hecre taḥammül günāh imiş
ꜤUşşāḳuñ işi anuñ içün her gün āh imiş (Ahmed Paşa g.130/1)
Âşık âh edemez
Âh etmek âşıklar için kolay olandır: acı çekerken âh etmemeye gayret eden,
kedere, firaka tahammül eden âşık için susmak daha zordur. Âşık bazen ah etmemeyi
kendi kendine telkin eder472, bazen de ah etmeye dahi takat bulamaz.473 Ah edip aşkını
izhar ettiği için pişman olan âşık474 için bu durum, zorlu aşk yolunda bir yenilgi gibidir.
Zira âh etmek, âşığın tahammülüne halel geldiğini gösterir. Bazen sevgiliyi
incitmemek için ah etmekten kendini alıkoyan âşık ah edememekten bir keder duyar:
Kimse bilmez bā’is̠ -i sūz-ı dilüm Ġālib benüm
Derd nā-maꜤlūm iken her gāh āh étmek de güç (Ş. Gâlib g.30/6)

Baña bī-çāre göñül āh çekerek aġlama dér / İşidüp bu ṣadedi ḫaylī ḍayandum bu géce (Nev’î
g.464/3)
473
Göñül bir dem fiġāndan olma ḫālī / Egerçi nāleye yoḳ iḳtidāruñ (Avnî g.43/3); Āh idersin deyü
incinme dil-i bīmāre / Derdmendüñ meger āh étmege dermānı mı var (Nâbî g.81/2)
474
Derd ü ġam-ı pinhānum fehm étti él āhumdan / Yüz āh ki fāş étdi derd ü ġam-i pinhānı (Fuzûlî
g.265/4); İfşā-yı rāzdan ḥaẕer eyle Neşāṭi’yā / Derd ehlinüñ fiġān ile āhı nihān olur (Neşâtî g.28/5)
472
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**
Ol serve ḳarşu āh édemez bāġbān-ı dil
Yavuz yel esdügin dilemez yārüm üstüne (Ahmed Paşa k.17/6)
**
Āh eylemege çāre mi var Ꜥāşıḳ-ı şeydā
O şāh-ı cihān şimdi yasaġ étdi duḫāne (Atâî g.217/2)475
Âh ve musiki
Şairlerin âhı dâhil ettikleri kompozisyonlardan biri musıkîdir. Gam meclisinde
söylenen bir nağme olarak düşünülen ah, feryat, figan, nale ile âşık, sevgiliye başka
bir sanat arz etmekte, kederini bu sanat ile sunmaktadır. Nağme476, sadâ kelimeleri ile
anlatılan bu kompozisyonlarda âşık, dramatik bir şekilde kederli ruh hâliyle ah ederken
bu inleme musıki makamları ve müzik aletleriyle çevrelenir:
Kūyuñda nāle kim dil-i müştāḳdan ḳopar
Bir naġmedür ḥicāzda Ꜥuşşāḳdan ḳopar (Nâilî g.73/1)
**
Muḳīm-i kūy-i derd eyler beni āh-ı ciger-sūzum
Bu āheng-i melāl-efzāya bundan yeg maḳām olmaz (Fuzûlî g.113/3)
**
Gördi mollā-yı dili sūrāḫ sūrāḫ étdi ġam

Sultan IV. Murad’ın meşhur tütün yasağına atıf vardır.
Nağme kelimesi Arapça kökenli olmakla birlikte bu kelimenin karşılığı ezgidir. Ezgi kelimesi ise
“ezmek” fiilinden gelir. “Bir nesnede, yerde iz bırakmak, belirtisi, imi kalmak” anlamı ile ezmek, ezgi
kelimesine tesir anlamı yüklemiştir. İsmet Zeki Eyuboğlu, age., s.254. krş. Andreas Tietze, age., C.1,
s.761.
475
476
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Üstüḫˇānum çalınur āh étdiğümce nāy-ı Ꜥışḳ (Hayâlî g.259/5)
Âh bir şimşektir
Şiddeti ve etrafındakilere yaptığı tesir ile ah, bir şimşeğe benzetilir. Şimşek
dışında âhın gam bahçesinin çiçeklerini solduran rüzgâr ve fırtınaya benzetildiğini de
görürüz:
Aġlar iken āhumuz eflāke erdi raꜤd-veş
Ol sebebden gök daḫi yaşlar döküp nālān olur (Ahmed Paşa g.79/4)
**
(Fā) Firāḳuñ gécesinde şu ḳadar āh étdüm
K'oldı dil āyinesi derdüm ile jeng-i ġubār (Mihrî k.17/20)
**
Ṣaḥn-ı bāġ-ı dile uġratma semūm-ı āhuñ
Olmasun gülleri pejmürde gülistān-ı ġamuñ (Nâilî g.199/4)
Âh bir ateştir
Hasret, firkat ve gurbet ile kuşatılan âşığın ahı, gönlündeki hararet,
dizginlenemez gam ve keder yüzünden adeta bir ateş kadar sıcaktır. Çünkü âşığın
gönlünde teskin edilemez bir ateş vardır. Ah ile bu ateş dışarı çıkar. Ahın ateşi ile âşık
gecenin karanlığında yolunu bulur 477 , ahın ateşi yüzünden âşığın gam ve kederini
yazan kalemler ateşler içinde kalır478, âhın ateşi mum olur bu kaleme aydınlık verir.479
Bazen de bu ateş ile âşık kendi vücudunu yakar kül eder480.
Yılduzı yoḳ n’eylesün rāh-ı viṣāle gitmege / Reh-nümāsı Ꜥāşıḳuñ tāb-ı çerāġ-ı āh olur (Nev’î g.162/4);
Olsun ziyāde rifꜤatüñ ey āh-i āteşīn / Miḥnet-serāmuzı bu géce rūşen eyledüñ (Fuzûlî g.163/4); Ḳarañu
gécelerüm étmege benüm rūşen / Derūn-ı dilden érişen şuꜤāꜤ-ı āh yéter (Necâtî g.157/4)
478
Ġuṣṣamuñ ḳıṣṣaların yazar iken āhumdan / Ḫāmeler yanduġunı nāme-i terden ṣorasun (Ahmed Paşa
g.242/2)
479
Levḥ-i çihremde oḳımaġa ḥikāyāt-ı ġamı / Géceler ṣubḥa degin şemꜤ ṭutar āh saña (Necâtî g.2/4)
480
Yaḳup vücūdumı pervāne-veş tebāh éderin / O şemꜤ-i ḥavṣala-sūzı görünce āh éderin (Nâilî g.258/1)
477
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Vaṣl yādiyle göñül söndürme āhum āteşin
Külbe-i tārumdan ikrāh étmesün hicrān ġamı (Fuzûlî g.285/6)481
**
Bulımayınca beni ġuṣṣa vu ġam āhumdan
Géce ̮ile āteşi gündüz duḫānı gözlerler (Necâtî g.159/3)
Âh bir dumandır
Âşığın kalbinden ateşle çıkan ahın göğe yükseldikce dumana dönmesi
kaçınılmaz bir sondur. Ahın dumanı ile gökyüzü kararır482, ay ve yıldızlar görünmez
olur 483 , gece ile gündüzü 484 ve yas ile bayramı 485 birbirinden ayırdedilemez kılar,
aynaları bulandırır 486 , gam kelimesini yazan kaleme siyah bir mürekkep olur 487 .
Tütünün 17. yüzyılda Osmanlı topraklarına dâhil oluşu ile yaygın bir alışkanlık özelliği
kazanmasını ahın benzetildiği dumanda da görürüz. Sevgilinin anber kokulu saçı ile
içine afyon, esrar, enfiye katıldığı anlaşılan tütünün dumanı arasında benzerlik
kurulmuştur:
Boyanup ḥasret-i zülfüñle duḫāna şeb ü rūz
Verziş-i āh éderiz dūd-ı muꜤanber diyerek (Nâilî g.200/3)488

Akşam âşığın kalbine misafir olacağı beklenen hicran gamı kaçıp gitmesin diye şair, gönlüne
seslenir: “Vuslatı zikredip kederi yok etme, çünkü böyle yaparsan ahın ateşi söner, ev karanlık görünür.”
482
Āsumānīler géyüb gün gibi māhum gitme gel / Göklere boyanmasun feryād ü āhum gitme
gel (Necâtî g.331/1)
483
Ol māha nice étmeyelüm āh görünmez / Müşkil bu ki dūd olsa felek māh görünmez (Nev’î g.187/1)
484
Ġama ṣabr édemezin terk-i diyār ise muḥāl / Dūd-ı āh ile belürmez gécemüz gündüzümüz (T. Yahyâ
g.141/4)
485
Duḫān-ı āh olup hā’il hilāl-i Ꜥīd-i ebrūña / Ḳara günlülerüñ oldı belürsüz yası bayramı (Nev’î
g.512/3)
486
Āh-ı Ꜥāşıḳdan ṣaḳınmazduñ dirīġā kim ḫaṭuñ / Dūddur k'āyine-i ḥüsnüñde te's̠ īr eylemiş (Ahmed Paşa
g.131/3);
Ehl-i derdüñ dūd-ı āhından ṣaḳınsun āyīne /
Yāri ḫod
bīn éitmege iñen ṣafā göstermesün (Necâtî g.390/3)
487
Ḥarf-i ġama devāt u ḳalem şekl-i āhdur / Aña mürekkeb āhda dūd-ı siyāhdur (Bâkî g.61/1)
488
Bu beyt hakkında ayrıca bkz. Hüseyin Yorulmaz, “Divan Şiirinde Tütün ya da Tömbeki”, Tütün
Kitabı içinde, ed. E. G. Naskali, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, s.327. Aynı makalede Yorulmaz,
Tarihçi Raşid’den alıntıladığı beyit ile kavuşma zevkinin aslında hasret ateşi ile elde edilebileceğini,
nitekim nargiledeki tütünün yanmayınca ağızlara bir süs gibi alınmayacağını anlatır: Âteş-i hasret imiş
tutana bir zevk-i visâl / Olmadı zîb-i dehen yanmayıcak tönbâkû (Hüseyin Yorulmaz, “agm.”, s.330.
481
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**
Biz şeb-i ġamda āha mensūbuz
YaꜤnī dūd-ı siyāha mensūbuz (Hayâlî g.207/1)489
Âh ile başlayan beyitler
Şiirsel bir üslûp olarak ah ile keder öncelenerek bazı beyitlere (Fars şairlerce
de yaygın bir şekilde kullanıldığı gibi) “Feryâd ki…”, “Âh ki…” ünlemiyle başlanır:
Fiġān kim baġrımuñ ol lāle-ruḫ ḳan olduġun bilmez
Ciġer pergālesinde dāġ-i pinhān olduġun bilmez (Fuzûlî g.116/1)
**
Āh kim fikr-i raḳīb ile geçer bāzārumuz
Ḥayf k’ol Ꜥömri Kirāmen Kātibīn ebter yazar (Ahmed Paşa g.65/5)
Sevgili âhı duymaz
Âşığa her açıdan kapıyı kapatmış olan sevgiliye ulaşmak için âşık ah etmeyi
dener. Fakat sevgili nadiren, gayriihtiyarî işitmek dışında bu ahı duymaz, duymazdan
gelir, dinlemez. Garip, hasta, mazlum olanın ahına kulak kapatmak yerilen bir davranış
olmasına rağmen sevgili, âşığın ahına ehemmiyet vermez. Âşığın ahını rakîb duyar490,
gökteki ay duyar491, felek işitir492 fakat taş kalpli sevgiliye kesinlikle tesiri olmaz:
Benüm āhum yaşum ḳılmaz saña kār
Meger yel ü ṣudan ḥaẓẓ alamaz ṭaş (Ahmed Paşa g.133/2)

Karasevdalı olan âşık için siyah renkli dumana benzemek sevdavî özdeşimdir.
Raḳībe étdi es̠ er infiꜤāli āhumuzuñ / Teġāfülün gör o şūḫ-ı ġalaṭ-nigāhumuzuñ (Nâilî g.221/1)
491
Eflāke çıḳar āh-ı seḥer-gāh ne müşkil / Sen māha es̠ er eylemeye āh ne müşkil (Nev’î g.291/1); Māha
çekdüm şeb-i hicrān Ꜥalem-i şuꜤle-i āh / Āh kim olmadı ol māh ḫaber-dār henüz (Fuzûlî g.122/5)
492
Bu belāya ṣaldı beni ḳadüñ ki yaşurdı yir yüzüni yaşum / Bu yire yetürdi beni ġamuñ ki felek işitdi
fiġānumı (Fuzûlî g.262/3)
489
490
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**
Düşen saña teġâfüldür baña āh-ı teġāfül-sūz
Degül senden şikāyet şekve āh-ı bī-es̠ erdendür (Nâbî g.93/3)
**
ZaꜤferānın yüzümüñ küynüklü āhumdur ṣatan
Līkin ol gül-çihre almaz āh u vāhumdan benüm (Necâtî g.378/6)
Sevgili âhı bazen/nadiren duyar
Nadiren sevgili âşığın ahını, feryadını duyup kederinden agâh olunca bundan
hoşnut olmaz493, bu ahı işitmesine rağmen kayıtsız kalır494, bazen ağyârı incittiği için
bu ahtan rahatsız olur495. Neticede âşık, sevgiliye ulaşan ahı ile sadece kederinden
haberdar etmiş olur:
Nābī-i dil-ḫastesin görmiş de ol āfet démiş
ŻaꜤfın iꜤlāma ne ḥācet añlanurken nâleden (Nâbî g.626/5)
**
Şādam ol cānān meger efġānum işidüp démiş
Gitmemiş Ꜥışḳum daḫi bu derd-mendümden benüm (Mihrî g.100/2)
**
Ol seng-dile nāle-i zāruñ es̠ er étmiş
Ey dil saña bu ẕevḳ yeter tā es̠ erüñ var (Fuzûlî g.76/4)

Yoḳmuş bir āha ey gül-i raꜤnā taḥammülüñ / Baġrın ne yaḳdıñ āteş-i ḥasretle bülbülüñ (Ş. Gâlib
g.180/1);
NaꜤre-i mestānemi gūş eyleyüp dil-ber démiş /
Kūyuma bir daḫi ol rüsvāyı Ꜥālem gelmesün (Bâkî g.355/6)
494
İşidürsin dün ü gün āh ü fiġān eyledügüm / Hīç bir kerre dimezsin ki Necātī neyler (Necâtî g.72/7)
495
ꜤUşşāḳa bir belāsı da Ꜥışkuñ budur ki yār / Āh-ı dil-i raḳīb-nevāzından incinür (Nâilî g.59/2)
493
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1.1.4. Firak
Âşığı gam ve kedere sevk eden temel meselelerden biri ayrılıktır496. Aşkın acı
ile birlikte zikredilip tahammül edilemez olarak düşünülmesinin altında ayrılığın
getirdiği zorluklar vardır. Firak (firkat/fürkat), hecr (hicr/hicrân/hicret) gibi
kelimelerle497 ifade edilen ayrılık, âşığın sevgiliden ayrılmasını, ayrı oluşunu, uzakta
oluşunu, vuslata olan hasretini anlatır. Divan şiirinde gördüğümüz gam ve kederin
dayanağı olan ayrılık, âşığın yitirdiği (yahut yitirdiğine inandığı) sevgiliden ayrı
olmasını ifade eder. Bu kayıp ile âşık, kaybettiği şeyi aşamaz, bütün benliğini bu
uğurda tek gaye için zorlar. Sevgilinin yitirilmesi bir ölüm şeklinde tezahür etmeyip
sadece hayalî mesafelerle kurulduğu için bu keder, matem sınırlarını aşan bir
devamlılık gösterir.498 Âşığın yaşadığı muhayyel zaman diliminin tamamı sevgiliden
ayrı bir şekilde geçtiği için ayrılık âşığın bütün zamanlarını kapsayan bir genel özellik
olarak karşımıza çıkar. Sevgili ile vuslat ihtimalini yahut sevgilinin güzellik
unsurlarını düşünerek teselli bulan âşık sevgilinin mahallesine, eşiğine, sokağına
gitmekle ayrılık dolayısıyla oluşan mesafeyi kısmen yok etmek ister499.
Bu anlatımın altyapısını beşeri ve ilahi aşk olarak ayırırsak ilahi aşk
vechesinden bakınca ayrılık, insanın ruh âleminden madde âlemine intikalidir. Kelime
anlamı itibariyle sevenin sevilenden ayrı oluşunu ifade eden ayrılık ile kul, gayb
âleminden uzaktadır, gurbettedir.500 Mana âlemine intikali ile vuslat vuku bulur.501
Âşık için kaçınılmaz bir hakikat olan ayrılık, âşığın tercihine bağlı değildir.
Ayrılık âşığı yakan ateş, ağlatan bir hastalık, zayıflatan bir sıkıntı, yaralayan bir dert
İbn Hazm “Dünyada ayrılığa denk olabilecek başka hiçbir felaket yoktur” der. İbn Hazm, age., s.136.
Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi, age., s.79.
498
Yas ve melankoli kavramlarını mukayeseli olaran inceleyen Freud, yas tutan kişinin tamamlanmış
bir hüzün duyduğunu ancak melankolik kişinin hüznünün ucu açık, tamamlanmamış, adresi belirsiz bir
kederi beraberinde getirdiğini söyler. Sigmund Freud, “agm.”(1993), s.98; J. D. Nasio, Aşk Acısı, çev.
H. Bakanlar, C. Coşkan, İmge Kitabevi, Ankara 2007, s.23, 41.
499
Âşığın ayrılık dolayısıyla duyduğu keder, özlem ve hasreti kapsayıcı bir histir. İbn Arabî özlem
duygusunun şahsi ve tecrübî olduğunu, herkesin bu hissi algılama keyfiyetinin farklı olduğunu
kaydeder. İbn Arabî, age.(2015), s.189.
500
Nâilî’nin şu beyti ile varlığın, dünyaya gelmenin idrakinin ağırlığı, sıkıntısı ve kederi ifade edilmiştir:
Bu neşveden saña ey dil kelāl gelmedi mi / Cihāna geldigüñe infiꜤāl gelmedi mi (Nâilî g.360/1)
501
Süleyman Uludağ, age., s.138. Mana/gayb âlemine gitmekle dahi yaratıcı kudrete tam bir vuslatın
yaşanamayacağı hakikati bu ayrılık üslubunu sertleştirir, aşılamaz bir sıkıntı olarak gösterir. Özdenören
bu imkânsız vuslatı ‘çaresizlik yaşantısı’ olarak zikreder. Rasim Özdenören, age., s.50
496
497

202

ve nihayet onu canından eden bir beladır. Ayrılık ile geçen vakitleri (gün, ay, yıl)
yaşanılan zamandan saymayan âşık için (ayrılık öncesi olduğu varsayılan) vuslatı
anmak, ayrılık ile doğan sıkıntıları az da olsa teskin eder. Birçok acıda olduğu gibi
ayrılıktan doğan acı, keder, ıstırap, şairlerce âşığın arzu ettiği, zevk duyduğu bir husus
olarak da zikredilir.
Firak kederdir
Sevgilinin güzellik unsurları ve müstağni tavırları, ağyârın varlığı ile zaten
çokça keder duyan âşık için ayrılık, bu aşk duygusunun daha fazla gamla örülmesi
demektir. Ayrılığa ağlayan âşık aslında yalnız olmadığını, ayrılık kederinin daima ona
bir dost gibi yoldaş olduğunu anlar.502 Hasret meclisi olarak tasavvur edilen meclis,
(tabii olarak sevgiliden ayrı kurulduğu için) âşık için zevkten ziyade keder kaynağıdır.
Hasret meclisinde sevgili olmadan yenilen içilen her şey âşığa zehir olur 503 : Gam
mezesi, melamet şenliği, gözyaşı meclis arkadaşı, gönül kanı ise bu meclisin
kıpkırmızı şarabıdır.

504

Ayrılık kederi sevgilinin ağyâr ile yahut tek başına

yaptığı/yapacağı yolculuklarda net bir şekilde görülür. Yola çıkan, başka bir şehre
giden kişinin gurbete gidip garip olması beklenirken giden sevgilinin arkasında âşık
kendisini gurbette hisseder.505 Bir hasret ve iştiyak göstergesi olarak âşık, sefere çıkan
kervanların deve boyunlarındaki zil olup yol boyunca ağlar.506
Ġam atam oldı derd anam yine hecrinde yek-sānem
Esirge bu yaluñuzın bu gün atanuñ ananuñ (Necâtî k.13/7)
**
Nigār olmayıcak dünyā sarāy-ı dār-ı ġurbetdür
Sen degülsin yalıñuz ey dil ġam-ı Ꜥışḳa esīr / Kūy-ı ḥasret yapılalı bir göñül şād olmadı (Necâtî
g.565/5)
503
Devr-i meclis baña girdāb-ı belādur sensüz / Mey-i zehr-āb-ı sitem sāġar-ı gerdānı bile (Neşâtî
g.122/2)
504
Ġam nuḳlı melāmet ṭarabı girye Nedīm’i / Ḫūnābe-i dildür mey-i nāb-ı dem-i ḥasret (Nedîm g.12/5)
505
Kārbān-ı dil ü cān oldı revān sen gideli / Ne ġarīb olmuşum ey mūnis-i cān sen gideli (Ahmed Paşa
g.310/2)
506
Raḥm ét ol dillere kim aṣıluben maḥmilüñe / Ḳıla yollarda ceres gibi fiġān sen gideli (Ahmed Paşa
g.310/2) Ahmed Paşa’nın iki beytini alıntıladığımız 310 numaralı gazeli gerek redifi ile (‘… sen gideli’)
gerek üslûbu ile (yek-âvâz) tamamen ayrılık üzerinedir.
502
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O Yūsuf-çihresüz Ꜥālem baña KenꜤān-ı ḥasretdür (T. Yahyâ g.95/1)
Firak ağlatır
Hüznün ve kederin çaresizce dışavurumu olan ağlamak, ayrılık yüzünden gam
çeken âşık için daimi bir fiildir. Sevgilinin yokluğunda âşık devamlı gözyaşı döker507.
Bir mübalağa göstergesi olarak âşığın, çok ağlamaktan gözyaşı tükenip gözünden yaş
yerine kan gelir508, miktar olarak yapılan mübalağada ise ayrılık yüzünden dökülen
gözyaşı sele ve denize benzetilir. 509 Yağmura teşbih edilen gözyaşının ayrılık ile
birlikte kullanımı510 söz konusu olunca Kâbe’nin zikredildiği dikkat çeker:
Ḥicretinden berü gözden döküp eşk-i zemzem
KaꜤbeye oldı siyeh-cāme-i mātem muꜤtād (Nâbî k.2/80)511
**
Mātem édüp ḳara geydi KaꜤbe zemzem acıdı
Çünki Ꜥarż-ı iftirāḳ étdi Peyamber KaꜤbe’ye (Hayâlî g.496/4)
Divanu Lugati’t-Türk’te sevgilinin arkasından ağlama temi adeta yolcunun arkasından su dökmek
gibi ifade edilir: yelgin bolup bardukı könlüm anar baglayu / kaldım erinç kadguka işim udu yıglayu
(“Sevgilim yolcu olup gitti. Ben de gönlümü onun sevgisine bağladım. Onun arkasından sanki hüzün
içinde kaldım ve sahibimin ardından ağladım.”) Kâşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk, haz. A. B.
Ercilasun, Z. Akkoyunlu, TDK Yayınları, Ankara 2015, s.476.
508
Perde çek çihreme hicrān güni ey ḳanlu sirişk / Ki gözüm görmeye ol māh-liḳādan ġayrı (Fuzûlî
g.273/3); Aġlasa Ꜥāşıḳ belā-yı hecr-ile nālān olup / Gözlerinden aḳan anuñ yaş yérine ḳan olup (Avnî
g.4/1); Āteş-i āhum ile ṭaşlara ḳan aġlatırum / Yād-ı hicrānuñ eger bu dil-i pür-sūza gele (Ahmed Paşa
g.288/3); Ne ḳanlar aġların hecrinde yārüñ derd-i fürḳatden / ꜤAceb bir dem mi vardur çeşm-i pür-ḫūn
eşk-bār olmaz (Bâkî g.195,4)
509
Ġam-ı firāḳuñ aḳıtdı o deñlü dīdeden āb / Ki oldı eşküme nisbetle heft baḥr serāb (Nâbî k.11/1);
Hecrüñ ile yér yüzinde aġladum şol deñlü kim / İki gözümçün ḍoḳuz oldı yedi deryā bu gün (Necâtî
g.428/5)
510
Emîr Hüsrev Dehlevî’nin “cüdâ” redifli meşhur gazelinde sadece âşık değil, sevgili de firkatin
getirdiği kederden ağlar: “ یار جدا، ابر جدا، من جدا گریه کنان/[ ” ابر و باران و من و یار ستاده به وداعBulut, yağmur,
ben ve sevgili veda etmek için ayaktayız / Ben ayrı ağlamaktayım, bulut ayrı, sevgili ayrı…]
[https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh1/]
511
Hicret kelimesi ile Efendimizin birçok sıkıntıya muhatap olup nihayetinde bir suikast hazırlığındaki
müşriklerden kurtulduğu zorunlu yolculuğunun kastedildiği âşıkardır. Kâbe’nin tavanına biriken
yağmur suyunun dökülmesi için konulan oluk (ki ‘mîzâb-ı rahmet’, ‘mîzâbü’r-rahme’ isimleriyle anılan
altın oluktur) Kâbe’den ayrılan yarım daire olan hicr kısmına (hicr-i İsmail de denilir) dönüktür ve bir
rahmet vesilesi olarak telakki edilen, Kâbe’nin üzerine düşen yağmur suyu hicr kısmına dökülür. Bu
anlamı ile hicr/hicret, Kâbe, zemzem, eşk (gözyaşı), matem birbirinden ayrılmaz bir tenasüp
kompozisyonunun kelimeleridir. bkz. Ahmet Özel, “Altın Oluk”, TDVİA, İstanbul 1989, C.2, s.537;
Fuat Günel, “Hicr”, TDVİA, İstanbul 1998, C.17, s.455.
507
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Ağlamanın, gözyaşı dökmenin âşıklık davasında önemli bir delil, koz, işaret
olduğu düşünülür. Âşığın gözyaşı döktüğü acı hususlardan biri şüphesiz ki ayrılıktır:
Sīnesin şemşīr-i ḥasret çāk çāk étmezse de
ꜤĀşıḳ-ı ḫūnīn-ciger çeşm-i terüñden bellidür (Nâilî g.71/2)
**
Sen gelmeyeli tekye-i Ꜥışḳuñ gelüri yoḳ
Eşkümle çerāġın gözümüñ pür-direm ét gel (Nev’î g.293/4)512
Firak âşığı yakar, ateştir
Dayanılması zor bir mesele olan ayrılık, âşığı yakan bir ateş olarak tasavvur
edilmiştir. İmtihan dünyasındaki insanı cennette bekleyen nimetlere mukabil
cehennemde karşılaşacağı şey şiddetli bir azap ve ateştir. 513 İslam, bir canlıya ateşle
muamele etmeyi, onu ateşle yakmayı, öldürmeyi yasaklar.

514

Bu husus ile

düşünüldüğünde iddialı şekilde ateşe teşbih edilen ayrılık, âşık için cehennem azabına
denk bir çiledir. Ayrılığın kederi ile beli bükülen âşık aynı zamanda bu kederin kalbi
yakan yönüyle de muhatap olur:
Reşk-i behişt ḥūrisin raḥmet érür ki cānuma
Firḳatın odı tamudan daḫı beter Ꜥaẕāb olur (Şeyhî g.69/3)
**
Yandum belā-yi hecr ile Nemrūd nārından beter
Tekkelerde önemli harcama kalemlerinden olan yağ ve mum sarfiyatına işaret vardır. ‘Gelir’
kelimesi hem gelmek fiili hem de kazanç anlamıyla kullanılmıştır. Gelirini vakıflar aracılığıyla temin
eden tekkelerde mum, çerağ ve ateş terimleri önemli imgelere işaret eder. Tekkelerde meydanda mum
ve çerağı uyandıran hususi görevli vardır. Çerağı sırlamak-uyandırmak, çerağ tahtı gibi tabirler ateşe ve
ışığa verilen ehemmiyeti gösterir. Bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, age.(2004), s.75.
513
Bakara, 24; Nisa, 56; A’raf, 38; Tevbe, 35.
514
Efendimiz yakılmış bir karınca yuvası gördüğünde bu yasağı net bir şekilde ifade eder: “Gerçek
şudur ki ateşle azab etmek ancak ateşin sahibi olan Allah’a aittir.” Muhyiddin en-Nevevî, Riyâzü’sSâlihîn (Metin ve Çeviri), çev. M. E. Özafşar, B. Erul; Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, C.3, s.194 [
https://webdosya.diyanet.gov.tr/hadis/UserFiles/Document/riyazussalihin_cild_3.pdf ]
512
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Gel ey Ḫalīl’üm bir ḳadem tāze gülistān ét beni (Ahmed Paşa g.317,2)
**
ꜤIşḳ ehlin āteş-i hicrāna eylersüñ kebâb
Döne döne imtiḥān étdüñ budur Ꜥādet saña (Fuzûlî g.22/5)515
Firak zayıflatır
Ayrılık ile güçten, takatten kesilen âşık bedenen zayıflar, zaafa uğrar516. Ayrılık
gamı ile zayıflığın son noktası olan bir toz hâline gelen âşık bu hâliyle bile ayrılığı aşıp
vuslata kavuşmayı, rüzgârın esmesi (bazen de ahının rüzgârı) ile sevgilinin kapısına
doğru sürüklenme arzusu taşır.517 Divan şiirinde sıkça kullanılan ‘hilal gibi zayıflama,
incelme’ teşbihi ayrılık gamında da görülür.518 Zayıf ve biçare hâliyle âşık, sevgiliden
meded umar, vuslattan ve dermandan ümidini kesmez:
Cān żaꜤīf oldı firāḳuñdan meded kıl dostum
Ḫaste-dil derdine luṭf ét gel Ꜥilāc ét ey ṭabīb (Mihrî g.7/3)
**
Olduḳ o deñlü Ꜥışḳ ile bī-tāb-ı intiẓār
Dā’im hücūm-ı żaꜤf ile ber-dūş-ı ḥasretüz (Neşâtî g.47/5)

Fuzûlî bir başka beytinde, zaten dünyada ayrılığın kederini çekmiş âşığın hâline acınıp cehenneme
atılmamasını arzu eder: Raḥm édüp Ꜥāşıḳuñı ḥaşr güni yaḳmayalar / Ki bu dünyāda esīr-i ġam-ı hicrān
olmuş (Fuzûlî g.136/3)
516
"Bu imge [kaybolan, yitirilen nesnenin imgesi] ben'in bütün enerjisini kendine doğru çeker ve ben'i,
takatsiz ve dış dünyayla ilgilenmekten aciz duruma sokan şiddetli bir içe çekilmeye maruz bırakır." J.
D. Nasio, age., s.39.
517
Kerem ḳıl ben ġubārı ey ṣabā irgür der-i yāre / Dé kim bī-çāreyi hicrān ġamı bir ḥāle irgürdi (Ş.
Yahyâ g.416/3; Ġam-ı hicrān ile şöyle ẓaꜤīf oldum ki bir demde / Çıḳardum göge yapışsam kemendi āh ü efġāna (Necâtî g.542/3)
518
Devr-i felek beni bir meh-pāreden ayırdı / Ḳaddüm hilāle döndi düşdi dile ḥarāret (Atâî g.15/3);
Hilāl eyler vücūd-ı Ꜥāşıḳı ḳurb-ı viṣāl ey dil /O mihr-i ḥüsnden mānend-i meh dūr olmamuz yegdür (Nâbî
g.77/4). Firkat ile ‘kederden çeng gibi iki büklüm olma’ hakkında Ferheng-i Ziya’da geçen, Nâsır’a
atfedilen beyit dikkat çekicidir: “  نالندر گها در تنم کز سینه جانم می رود/ چون چنگم از غم سرنگون کان دلستانم می
( ”رودO gönlümü alan gidiyor, yine kederimden çeng gibi iki büklüm oldum, Vücudumdaki damarlar
inliyorlar; çünkü göğsümden canım gidiyor.) Ziya Şükûn, age., C.2, s.1178.
515
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Firak zordur
Ayrılık gamının diğer bir hususiyeti de zorluğudur. Her açıdan tahammül
edilmesi zor bir keder ve sıkıntı olarak görülen ayrılık ile âşık, hem aşkını hem bizzat
kendisini sınar. Sevgilinin cevr ü cefa gösterip daima istiğna yapması âşığa zor
gelirken ayrılık kederi bu zorluğu gölgede bırakır.519 Sevgiliye âşık olmakla gönlünü
ona teslim eden âşık için ayrılık, bir anlamda kendi kalbinden de ayrılmaktır. Bu
yüzden ayrılık gamını tatmayan kişinin bu sıkıntıyı anlaması âşığın gözünde zordur.520
Ayrılık gamı âşık için o denli zordur ki ‘Allah düşmanımın başına vermesin’ dercesine
rakîbin dahi bu kedere uğramamasını temenni eder.521 Ayrılık kederini tadan âşık, zor
geçen ayrılık gecesini yaşayınca kabir korkusunu da anlar ve bu korkuyu kıyamet
gününe denk tutar.522 Herkesin huzurla uykuya çekildiği akşam vakti, ayrılık kederini
çeken, yalnız kalan âşık için şüphesiz ki daha zor bir zaman dilimidir. Âşıklar için
akşam vakti, kederini daha bireysel yaşadığı bir zamandır. Sevgiliye uzaktan bakarken
ayrılık dolayısıyla ağlayan âşık, erirken damlalar hâlinde dökülen muma teşbih
edilir.523 Bazen de âşık için sabah ve akşam kavramları silinir, ayrılık kederi bunların
tamamını baskılar ve âşığın idrakini dağıtır.524
Ol meh bizi terk eyledi ṣoḥbet saña ḳaldı
Ey ġam yine meydān-ı maḥabbet saña ḳaldı (Ş. Gâlib g.335/1)
**

Ne ḥāl ise o şāhuñ ḳā’il olduḳ cevrine Nābī / Egerçi cevr ṣaꜤb ammā ki hicrān eṣꜤabdur (Nâbî
g.204/7). Ahmed Paşa ise bu zorluğu tahammül sınırlarını zorlar şekilde tasvir eder: Dostum ḳalmayalı
mihrüñ gibi ṣabrum benüm / Cevr ḥadden geçdi ammā ḥasret oransuz geçer (Ahmed Paşa g.53/6)
520
Ey naṣīḥat eyleyen ben bī-dile dil-dār içün / Hey ne derdüñ var senüñ göñülcügüñ yanuñdadur
(Necâtî g.185/2)
521
Düşmene daḫi naṣīb étmeye hicrānı Ḫudā / Yārdan yār degül olmasun aġyār cüdā (Nev’î g.8/4);
Müstecābü’d-daꜤve olsam Ḥaḳdan isterdüm ki hīç / Kimse Ꜥālemde esīr-i bend-i hicrān olmasun (Ahmed
Paşa g.251/5)
522
Hicrān gécesin görgeç dūzaḫ elemin bildüm / Kim rūz-ı ḳıyāmetdür yārüñ şeb-i hicrānı (Fuzûlî
g.265/7). Ayrılık gamını kıyamet ile kıyaslayan Ahmed Paşa, ayrılık gamını daha üstün ve dayanılmaz
bulur: Şol ḳıyāmet k’anı dün şerḥ étdi şehrüñ vāꜤiẓi / Rūz-i miḥnetdür velī olmaz şeb-i firḳat gibi (Ahmed
Paşa g.334/4)
523
Aġlañ o nā-murāde ki şām-ı firāḳda / ŞemꜤ-i cemāl-i yāre ıraḳdan nigāh éder (Atâî g.44/2)
524
Dil-i dīvāne senüñ görmeyeli zülf ü ruḫuñ / Ṣanma cānā géceden gündüzi idrāk eyler (Bâkî g.188/4);
Senden ayrı Ḥâk bilür ey nāzenīnler serveri / Miḥnet ü gamla geçer her ṣubḥ ile şāmum benüm (Fuzûlî
g.205/2)
519
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Kūh-ı miḥnetdür başum her sū yaşum ırmaġlar
Firḳatüñde çekdigüm ālāmı çekmez ḍaġlar (Ş. Yahyâ g.106/1)
**
Dil ne miḥnetden ḳaçar hergiz ne ġamdan incinür
Hecr elinden çekdügi cevr ü sitemden incinür (Bâkî g.76/1)
**
Hecrüñ ile çoḳ zamāndur kim dil-efgār olmuşam
Miḥnet ile āşinā vü derd ile yār olmuşam (Ahmed Paşa g.216/1)525
Firak hasta eder, yaralar
Ayrılık ile zayıflayan âşık kaçınılmaz bir şekilde hastalanır. Sadece psikolojik
değil, fizyolojik olarak da hasta olduğunu anladığımız âşık, ayrılık ile birlikte
yaralanmış ve bu yara ile keder çekmektedir. Takıntılı aşk olarak tanımlanan
karasevdanın en belirleyici özelliği arzu nesnesi olan sevgilinin yokluğunda sıhhatin
bozulması, daimi bir ruhsal çöküntü ve hastalık hâlidir. Divan şiirinde nadiren
gördüğümüz vuslat haricinde oluşan bütün kompozisyonlar firkat üzerine kurulu
olduğu için bu daimi hastalık526 imgesi sıklıkla kullanılır. Ayrılık ile harap ve bitap
durumda olan âşık bu sayede sevgilinin merhametinden meded umar. Hasret kılıcı ile
yaralanır527, firkat okları ile vücudu delik deşik olur528, bir yaprak gibi titrer529, kanı
Ayrılık kederi ile aşinalık kurup artık gamı ve kederi nedim edinen başka bir şair ise Avnî’dir: Şöyle
tenhādur bu miḥnet-ḫāne-i hecr içre kim / Ġuṣṣa vü ġamdur gelen her géce ꜤAvnī yanına (Avnî g.64/5)
526
Âşıkta görülen hastalık belirtileri ve ruh hâlindeki değişim ifade edilirken ‘ayruksı hâl’ ve ‘hâli digergûn olma’ ibareleri kullanılır: Ayru düşdüm yārdan ayruḳsı ḥālüm var benüm / Bilmezem yā Rab ne
vérdi alımaz fürḳat baña (T. Yahyâ g.11/4); Baḳma ey tīġ-ı nigeh laꜤl-i Mesīḥā-deme sen / Ḫaste-i
ḥasretinüñ ḥāli dīger-gūn gibidür (Ş. Gâlib g.72/5)
527
Var ey ṭabīb ḳo beni derdüm baña yeter / Ḥasret ḳılıcı yāresine urma merhemi (Necâtî g.592/3); Dil
olduı tīġ-i firākuñla şerḥa şerḥa velī / Ne sūd çün saña ḥāl-i dil olmadı meşrūḥ (Fuzûlî g.57/5); Miḥnet
kemānı cevr oḳuyla cān ü dil delüp / Ḥasret ḳılıcı yüregümi ḳan éder dirīġ (Ahmed Paşa g.139/3)
528
Ṣad mīḫ-i tīr-i hecr ile bu sīne-i ḫarāb / Meşḳ-i fiġāna taḫta-i sanṭūrdur bana (Ş. Gâlib g.1/9); Fużūlī
çekme yārüñ oḳların her laḥẓa yāreñden / Saña mı ḳaldı çekmek her zamān bir yār hicrānın (Fuzûlî
g.224/,7); Ḫam-ı firāḳ ile dil derd-nāk-i ḥasretdür / Ḫadeng-i hecr ile cān çāk çāk-i ḥasretdür (Neşâtî
g.44/1)
529
Ḫaber-i hecrüñ ile tende dil ü cān ditrer / Esicek bād-ı ḫazān berg-i dıraḫtān ditrer (Bâkî g.137/1)
525
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dökülür530, bazen kendisi vücudunu yaralar531, sevgiliden merhem bekler532 ancak tüm
bunlara rağmen sevgili bu hastaya vuslatı ile yahut bir iltifat ile derman olmaz.533
Hücūm-ı nāle-i şeb-gīrden ẓālim ḫaber-dār ol
Beni bīmār-ı hicrān eyledüñ sen daḫi bīmār ol (Nedîm g.79/1)
**
Derd-i fürḳat bu Ḫayālī’yi ki bīmār eyledi
Bir ḳadem baṣṣañ yéridür çeşm-i ġam-nāk üstüne (Hayâlî g.474/5)
**
Belā Ꜥāşıḳlara rūz-ı ezelde ḳısmet olduḳda
Ṭabībüm derd-i hicrānuñ dil-i bīmāre düşmişdür (Bâkî g.173/2)
Firak öldürür
Haste-i firkat neticede bitmeyen bu ayrılığa ve ayrılık dolayısıyla hasta olan
bedenine daha fazla güç yetiremez. Canından usanır534, eceli kendisi çağırır535, tabut
ve kefenini hazırlar 536 , vasiyetini ilan eder 537 ve can verir 538 . Bu ölüme şahit olan
sevgili yine müstağni bir tavırla bu hâli umursamaz 539 . Âşık için bu ölüm, ayrılık

Dirildi kirpügüm ucına baġrumuñ ḳanı / Ki ḍurmadan dökilür pāre pāre sen gideli (Şeyhî g.205/4)
Dil yaḳar dāġ gözüñ fikri ile hecr güni / Bu çerāġ ile mi ṣaḳlar géce ol bīmārı (Fuzûlî g.269/4);
Tāzeler derd-i dili miḥnet-i eyyām-ı firāḳ / Dāġın abdāluñ éder māh-ı Muḥarrem tāze (Bâkî g.454,2)
532
Zaḫm-ı hicrānını çoḳ çekdük o şūḫuñ bāri / Bir zamān da ṣaralum sîneye merhemcesine (Nâbî
g.783/3)
533
Merhem-i vaṣlı ile buldı ḳamu derde devā / Bu Fużūlī elem-i hecr ile bīmār henüz (Fuzûlî g.122/7)
534
Bir siyeh şala firākuñla dolandum bu géce / Dāġ yaḳdum tenüme cāndan uṣandum bu géce (Nev’î
g.464/1)
535
Bīmāram ey ecel bu géce bekle yanum al / Rūz-ı firāḳ-ı dilberi gösterme cānum al (T. Yahyâ g.237/1)
536
Ḳaddüñle Ꜥiẕāruñdan ayru düşeli cānā / Tābūt u kefen baña serv ü semen olmışdur (Necâtî g.84/2);
537
Bembeyaz gümüş tenli [nüsha: taş kalpli] ve servi boylu sevgilinin ayrılığında can veren âşığın
vasiyeti de sevdavî özdeşim neticesi sevgilinin güzelliğinden unsurlarla bezenir: Bir sīm-ten [nüsha:
seng-dil] firāḳına ölen Necātī’nüñ / Bi’llāhi mermer ile yapasız mezārını (Necâtî g.607/7); Ger
ölürsem ḥasret-i ḳaddiyle ol servüñ beni / Bir yére defn eyleñüz kim sāye-i ꜤarꜤar düşer (Bâkî g.119/2)
538
Öldüriser āḫir ġam-ı hicrān seni Mihrī / Yār étmez ise derdüñe dermān ne ḳolaysuz (Mihrî g.55/6)
539
Ġam şebinde firḳatüñle cānum alduñ ṭınmadum / Gel beri ṣulḥ édelüm bir būseye inkārdan (Hayâlî
g.379/2)
530
531
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gamından kurtuluştur540. Ayrılık, âşığı sevgiliden mahrum eder, ölüm ise canından.
Âşık, candan olmayı canandan olmaya tercih eder541.
Ġamdan ölmem ḳorḳaram ġayret helāk eyler beni
Tīġdan çekmem ḫaẕer fürḳat helāk eyler beni (Ş. Gâlib g.330/1)
**
Sūr-ı ṣafā-yı vuṣlata olmaz firīfte
Ḫalvet-güzīn-i hecrüñ olan mātem-āşinā (Nâilî g.206/1)
**
Cān ne dirlik göre çün görmeye cānān yüzünü
Bülbülüñ ölümüdür bāġ u bahār ayrılıġı (Neşâtî g.320/5)
Firak gamı arzu/tercih edilendir
Bunca zahmete, yaralar içinde hastalanıp ölmeye rağmen âşık ayrılığın gam ve
kederine karşı keskin bir mesafe kuramaz, ondan kendini geri çekemez. Vuslatı elde
etmenin tek yolunun firakı ve firakın zahmetini çekmek olduğunu ikrar eder542. Âşık,
şadi için gamın değerini inkar etmemek gerektiğinin farkındadır. Vuslatın şiddetinin
artması için firkatin azabının artmasını diler 543 . Âşık için ayrılık o denli daimî bir
kabuldür ki sevgili vuslat için el uzatsa dahi bu durumu idrak edemez:
Bī-dimāġ olmışuz ol mertebe hicrāndan kim
Yār teklīf-i viṣāl eylese zaḫmet bilürüz (Nâbî g.297/3)

Rūz-ı hicrāndur sevin ey murġ-i rūḥum kim bu gün / Bu ḳafesden ben seni elbette āzād eylerem
(Fuzûlî g.185/2)
541
Ey felek baña ölüm yegdür firāḳ-ı yārdan / Çünki bī-cānān édersin bāri bī-cān ét beni (Ş. Yahyâ
g.449/3)
542
Viṣālüñ ḳadrini bilmez firāḳa düşmeyen hergiz / Ġam-ı hicrāna ṣabr édenleri hep şādmān buldum
(T. Yahyâ g.264/4)
543
Ehl-i ḥāle başḳa bir Ꜥālem durur derd-i firāḳ / ꜤĀşıḳ-ı ṣādık viṣāl-i yārı āsān istemez (T. Yahyâ
g.150/6)
540
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Firak gamı zevktir
Âşık için firkat, bir ayrılıktan ziyade bütün ruhuna tesiri olan bir hâlettir.
Dünyaya düşme ile zorunlu bir firkat yaşadığını söyleyen âşık için sevgilinin ayrılığı
iki âlemi de etkisi altına alır:
Nā-murādāne düşürdük dili bir āfete kim
Feyż alur kām-ı dü-Ꜥālem ġam-ı ḥicrānından (Nâilî g.249/2)
**
Kendimüzden ne ḳadar bī-ḫaber étse bizi Ꜥışḳ
Ol ḳadar ẕevḳ-i ġam-ı fürḳati idrāk éderüz (Nef’î g.48/2)
**
Bir gūne ẕevḳ-yāb-ı ġam-ı fürḳat olmışuz
Kim yāre ḥasretüz démege ḥasret olmışuz (Nâbî g.329/1)
Firak zamanı zordur
Sevgiliden ayrı iken geçen günler âşık için zor bir zaman dilimidir. Firkat
boyunca âşığın çektiği çile, sitemini dile getirdiği akşamlar 544 , geçmeyen yıllar 545 ,
sayılan dakikalar546 beyitlere tasvir konusu olur. Divan şairleri için ayrılık boyunca
geçirilen (bitip bitmeyeceği malum olmayan) zaman, âşığın tahammül sınırını en çok
zorlayan durumlardandır:
Yédigüm derd içdigüm ġamdur enīsüm ġuṣṣa yār

Ġam gécesinde geçdi günüm āh u vāh ile / Bir dem muṣāḥib olmadum ol yüzi māh ile (Mihrî g.160/1);
Zülfüñ gibi uzun gelür ey meh leyāl-ı hicr / Az görinür ruḫuñ gibi baña nehâr-ı vaṣl (Ş. Yahyâ g.232/3);
Hey ḳıyāmet gel hisābın göñlüme ṣor zülfüñüñ / Elli biñ yıldan uzundur her şeb-i hicrān aña (Ahmed
Paşa g.1/6)
545
Bir
demi biñ yıl ḳadardır derd-i hecrüñ ey ṭabīb /
Vaṣl umaruz Ꜥömr-i Nūḥ u şiddeti Eyyūb ile (Necâtî g.506/4)
546
Nābī bilür daḳīḳa-şināsān-ı rūzgār / Çīn-i cebīn Ꜥalāyim-i hicrāndan olduġın (Nâbî g.606/7)
544
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Sensüzin nice geçer gör bu zamānı kendümüñ (Mihrî g.91/2)
Firak zamanı hayattan sayılmaz
Âşık için ayrılık ile geçen günler, hayattan ve zamandan sayılmaz. Âşık,
sevgiliden ayrı iken geçen vakte itibar etmez, değer vermez, ömürden saymaz.
“İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar” mealindeki hadis 547 ile çizilen
çerçeve, sufilerin de güçlü bir şekilde dile getiriği dünyaya değer vermemenin önemine
işaret eder. Bu hadis ile dünyada geçirilen zaman da benzer açıdan değerlendirilir ve
yaşanacak en yüce zaman olarak ahiret, cennet görülür. Divan şairlerince firkat yurdu
olan dünyada geçirilen zaman ile divan şairlerince sevgiliden ayrı olunan zaman dilimi
aynıdır.
Ḳış günleri geldi hele ben bildügüm oldur
Ḥasretle geçen géceler eyyām degüldür (Necâtî g.174/4)
**
ꜤÖmrden maḥsūb olursa leyle-i hicrān-ı dost
ꜤÖmr-i Ꜥāşıḳ zülf-i cānān gibi bī-pāyān olur (Ahmed Paşa g.92/10)
**
Göñül müfāreḳatı meclis-i şerīfinden
Cerīde-i niꜤam-ı Ꜥömrden ider mi ḥisāb (Nâbî k.11/20)
Firak zamanı ve geçmiş: Nostalji/dâüssıla
Sevgiliden ayrılma ile âşık, firaktan önce olduğunu varsaydığımız vuslatı anar.
Gurbetteki birinin memleketini araması şeklinde gerçekleşen bu arayış bir nostalji
imgesini beraberinde getirir. “Geri dönüş acısı” şeklinde tercüme edilen nostalji548 ile

Semih Ceyhan, “Yakaza”, TDVİA, İstanbul 2013, s.271.
Tarihte bu kelimenin ilk kullanımı askerlerin evlerine gitmelerine imkân tanıyan ve bugün ‘hava
değişimi’ olarak adlandırılan izin anlamındadır. Nostos (dönüş) ve algos (acı, eziyet) kelimelerinden
547
548
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kişi, yitirdiği bir kişiyi/yeri/nesneyi arar, ona geri dönüşün (yahut dönemeyip onu
hatırlamanın) acısını aşar. Gayb âleminden dünyaya düşen insan için önceki hayatı
aramak, aynı zamanda yaratıcı kudrete, Allah’ın Zat’ına olan fıtri temayülün bir
gereğidir549. Aynı arayışın divan şiirindeki tezahürü de sevgiliyi aramak, bu arayış
içerisinde ayrılığı yok etmeye çalışmaktır.
Âşık firak zamanında vuslat ile geçen vakitleri anar, geçmiş zaman kipi ile550
o vakitlerde yaşadığı idealize mutluluğu, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan dingin
huzurunu zikreder. Geçmişe duyulan bu özlem ile aslında zamanı tersine
çevirememenin hüznünü de ifade etmiş olur. Şair vuslatı (gayb) geride bırakmış ve
dünyaya (şuhûd) düşmüştür:
Baña ḳan aġladur hicrān deminde çekdügüm ġamlar
Gelür bir bir ḫayāle rūz-ı vaṣluñda geçen demler (Ş. Yahyâ g.115/1)
**
Fużūlī olmaz imiş miḥnet-i firāḳa müfīd
Bu ẕevḳ ẕikri ki bir vaḳt yāre hem-dem idüm (Fuzûlî g.194/7)
**
Bir zamān neydi hem-āġūş-ı ḫayāl olduġumuz
Yār bilmezdi ṭaleb-kār-ı viṣāl olduġumuz (Nâbî g.317/1)

1.1.4.1. Yalnızlık, Gam Köşesi, Dert Ortağı
Gam ve keder çeken âşık için yalnızlık kaçınılmaz bir kurgu unsurudur.
Sevgiliye kavuşamayan, ağyârdan kaçan ve aşkını ahbabından saklayan âşık yalnız

geldiği düşünülen nostalji kök salmak ve kökünden sökülmek olarak tanımlanabilir. Barbara Cassin,
age., s.19.
549
Süleyman Uludağ, age., s.138.
550
Dikkatimizi çeken örneklerden olmak üzere Necâtî’nin geçmiş zamanlı redif kullandığı 562.gazeli
ile Fuzûlînin 281. ‘… idi’ ve Nâbî’nin 447. ‘… idük’ redifli yek-ahenk gazelleri zikredilebilir.
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kalmaktan kaçamaz. Bu durum âşık için olumsuz bir keyfiyet gibi görünebilir, fakat
gam ve keder yaşayan biri için beklenen bir durumdur. Kederli insan için insanlardan
kaçmak, yalnız kalmak tabii birer ihtiyaçtır551. Firkat vakti olduğunu düşündüğümüz
anlarda yalnız kalan âşık kendisini gurbette hisseder ve dert ortağı bulamamaktan
şikâyet eder.
Aynı yalnızlık imgesini sanatsal yaratım içinde olan şairin kendisinde 552 de
görürüz. Şiirin his ve sanat mahsulü olduğu düşünülürse şairlerin yalnızlık temayülleri
daha iyi anlaşılır.553
Yalnızlık ve gam
Âşık için yalnız olmak ve kimsesiz kalmak adeta bir bela gibi onu yok eden
kederi554 beraberinde getirir. Gam ve keder, yalnız kalan âşığa o kadar derinlemesine
işler ki âşık ‘gam atam, dert anam oldu’ der 555 . Âşığın yalnızlıktaki tek tesellisi
sevgilinin hayalidir. Âşık bu hayali dert ortağı olarak görür, aslında yalnız olmadığını
söyler 556 . Âşığın yalnız olmadığını düşündüğü diğer bir hâl, göğsünün her yanına
saplanan (sevgiliden gelen) okları görünce ortaya çıkar. Bu okların birlikteliği
(cem’iyyeti) ile âşığın yalnızlığı (tenhâlığı) yok olur557. Fakat tüm bunlara rağmen
âşık, aşkını izhar etmez, yalnız iken yaşadığı keder için kendi kendine dert ortakları
yaratır:
Hem-demüm āhum olupdur mūnisüm gözüm yaşı

Modern psikoloji çalışmaları da melankolik kişilerde sıklıkla görülen yalnız kalma arzusuna
eğilmiştir. Bkz. Nilüfer Kuyaş, age., s.18; Susan Sontag, age., s.115; ed. Ira D. Glick, Depresyon
Terapisi, gen. ed. Irvin D. Yalom, çev. Yasemin Ergin, Prestij Yayınları, İstanbul 2012, s.133.
552
Ali Nihad Tarlan, Fuzulî’nin Farsça Divanı (Tercümesi), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1950, s.5.
Ayrıca krş. Fuzûlî, Farsça Divan (Edisyon Kritik), haz. H. Mazıoğlu, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara 1962, s.8.
553
“En değerli işler gerçekten de hep yalnız yapılanlardır. […] bir şey yaratmak için [sanatçının]
kendisini kitlesel algıdan […] bağımsızlaştırması gerek[ir].” Nihan Kaya, age., s.215.
554
Bizi bī-kes ṣanup ey ġam yoḳ étmekden ḥaẕer ḳıl kim / Cihānı yoḳ iken var
eyleyen Allâh’umuz vardur (Hayâlî g.99/2)
555
Ġam atam oldı derd anam yine hecrinde yek-sānem / Esirge bu yaluñuzın bu gün atanuñ
ananuñ (Necâtî k.13/7)
556
Gerçi kim bizden nihān étdi cemālin ol perī / Ḥamdülillah kim ḫayāli ḳomadı tenhā beni (Ahmed
Paşa g.313/6)
557
Göñlümi tenhālıġ eylerdi perīşān sīnede / Olmasaydı cemꜤ her yanında peykānuñ görüp (Fuzûlî
g.37/5)
551
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Kimse bilmez ḥālümi derdüm nihāndur lā-cerem (Mihrî g.106/2)
**
Sāyesiyle eylese ülfet dil-i tenhā-nişīn
Künc-i Ꜥuzletde der ü dīvāra baḳup eglenür (Atâî g.29/4)
Yalnızlık ve şarap
Diğer mükeyyifattan farklı olarak cemiyetle tüketilen bir keyif verici madde
olan şarabın yalnız içildiğinde öbürlerinden farksız, durgun bir ruh hâli vereceği
muhakkaktır. Ahbab ile birlikte içilmesi ve aklı gevşetmesi ile hüznü de giderdiğine
inanılan şarap yalnız içildiğinde adeta keder veren bir içecek hâline gelir:
Melāl-i devri göñülden refīḳ-i mey giderür
Velī dirīġ ki yoḳdur bu devr içinde refīḳ (Avnî g.35/2)
**
Bulunmaz baña hemdem bezm-i ġamda nāleden ġayrı
Ne içsem kimse yok sāġar ṣuna tebḫāleden ġayrı (Hayâlî g.629/1)
**
Cām-ı ġam nūş étmede bir yār-ı maḥrem bulmaduḳ
Biz bu devrüñ sāġar-ı mihrinde Ꜥālem bulmaduḳ (Nev’î g.223/1)
Yalnızlık zamanı: Akşam
Gündüz işleyen sosyal hayat ile dolan sokaklar gece boşalınca âşık yalnızlığını
daha net fark eder ve yalnızlık ile duyduğu kederi akşam ve gece vakitleri ile ifade
eder. Gece vakti âşığın gölgesi dahi onu yalnız bırakır558. Gece yanındaki refakatçinin

558

Ey güneş yüzli ṣanem āh yaluñuzluḳdan / Ki belā géceleri sāye de gelmez yanuma (Necâtî g.557/3)
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bile uyuduğu, hastalığı ile baş başa kalan bir hastaya teşbih edilen âşık için yalnızlık,
çaresizliğin doruğa ulaştığı bir zaman dilimidir:
Künc-i ġamda yaturam teşne vü bīmār u ġarīb
Ne kes ü yār ü ne ġam-ḫˇār u ne maḥrem bu géce (Nev’î g.393/3)
**
Bī-ṣabr u ḳarār oldı saçuñda dil-i Aḥmed
Ḳalmaḳ yalıñuz gécede bīmāra ne müşkil (Ahmed Paşa g.181/6)
**
Ġam gécesinde tenhā bīmār olup yaturken
Yanuma ġuṣṣa geldi bilişde āşināda (Hayâlî g.471/3)
Geceyi yalnız geçiren âşığın sitemini celb eden başka bir husus da ağyârdır.
Âşık tek başına sabahlarken rakîb, sevgili ile sabahlamaktadır 559. Bu hâl ile âşığın
yalnızlığına eklenen keder artar. Bağdatlı Rûhî bu hâlde dahi âşığın aslında yalnız
olmadığını meşhur beyti ile ifade eder:
Künc-i miḥnetde raḳībā beni tenhā ṣanma
Yār ger sende yatursa elemi bende yatur (Rûhî g.167/4)
Sevgilinin civarından sürgün bir şekilde yalnız kalan âşık, gurbette yalnız
kalan, bir aşina dosta ihtiyaç duyan garibin duyduğu hüznü duyar:
Esīr-i ġurbetüz biz senden özge āşināmuz yoḳ
Ayaġuñ kesme başuñ’çün bizüm miḥnet-serālardan (Fuzûlî g.215/2)
**
Āh kim ol cāme-i ḫˇāb içre düşmanlar ile / Gör ki ben miskīn her géce ki bī-yār oturur (Ahmed Paşa
g.104/2)
559

216

Evvel enīs idük dil-i zār-ı ḥazīn ile
Şimdi vaṭan garībiyüz āh u enīn ile (Nâilî k.28/1)
**
Āh kim düşdüm diyār-ı ġurbete tenhā ġarīb
Bī-dil ü bī-cān olub şūrīde vü şeydā ġarīb (Necâtî g.26/1)
Âşığı bu yalnızlığın sürüp gideceği ve daimi olacağı korkusu sarar. Yalnız (tek
başına) bir ölümden korkan âşık için bu durum keder ile dehşet arası bir çekinceyi
doğurur:
Beni aġlañ beni kim üstüme gelmez ölicek
Bir avuc ṭopraġ atar bād-ı ṣabādan ġayrı (Necâtî g.599/2)
Gam köşesinin anlamı
Gam köşesi (gûşe-i gam, künc-i mihnet, künc-i belâ), sevgiliden ayrı kalan
âşığın yalnızlığını ifade eden önemli bir imgedir. Gam köşesinde yalnız bir şekilde
adeta bir hasta gibi güçsüz yatan âşık için onu hayatta tutan tek şey sevgilinin
kendisi/hayalidir. Mekânsal olarak köşenin bu imgeye zemin olarak seçilmesi şüphesiz
ki anlamsız değildir. Birkaç boyutun birden nihayete erdiği nokta olan köşe, daha
ileriye gidememenin, hareketsizliğin, içe doğru büzüşmenin, unutulmuş nesnelerin
mekânıdır. Köşenin diğer bir anlamı ise sığınaktır. Herhangi bir tehlikeden sakınan
insanın sığınacağı yer bir köşe olacaktır.560 Gam köşesi ise divan şiirinin en yaygın
teması olan aşkın hüznüne muhatap olan âşığın sığınağıdır. Çoğunlukla ‘gam
köşesinde yatar’ bir şekilde561 tasvir edilen âşık bu hareketsizliği ile birlikte çaresizliği
de vurgulanır.

Gaston Bachelard, Mekânın Poetikası, çev. A. Tümertekin, İthaki Yayınları, İstanbul 2014, s.17172.
561
Bazen âşık, aslanların zincire vurulduğu gibi bu köşede zincirlenmiş şekilde yatmaktadır. Âşığı
kuşatan
zincirler
ise
sevgilinin
saçlarıdır:
Bend-i belā-yı zülfüñ ile künc-i ġamda dil /
Zencīrlerle baġlu yatur şīr-i ner gibi (Bâkî g.503/2)
560
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Künc-i ġamda yaturam teşne vü bīmār u ġarīb
Ne kes ü yār ü ne ġam-ḫˇār u ne maḥrem bu géce (Nev’î g.393/3)
**
Her géce neler çekdigümi künc-i belāda
Dünyālara her ṣubḥ yayar āh-ı seḥergāh (Ş. Yahyâ g.306/3)
Gam köşesi firkattir
Âşığın firkat yurdu olan gam köşesi, ayrılık nedeniyle âşığın duyduğu hüzne
sahne olur. Sevgili, rakîb ile safa sürerken âşık gam köşesinde kavuşma ümidi ile
hüzünlenmektedir. Gam köşesi kimi zaman sevgilinin kaşının çevrelediği göz çukuru
ile birlikte zikredilir. Diğer güzellik unsurları gibi bu unsur da âşığı kedere sevk eder:
Ġūşe-i çeşmüñi biz ġūşe-i miḥnet bilürüz
Sīne-i sīmīni meydān-ı maḥabbet bilürüz (Nâbî g.297/1)
**
Bezm-i ṣafāda ġayr ile kāruñ senüñ sürūr
Ben künc-i ġamda fikr-i viṣālüñle dil-fiġâr (Nev’î g.107/2)
**
Eyleyen her encümende şemꜤ-i bezm-ārā seni
Eylemiş künc-i belāda bī-kes ü tenhā beni (Nev’î g.546/2)
Uzlet
Tasavvufî uygulamalardan biri olan uzlet, dervişin “günaha girmemek, daha
çok ve daha ihlaslı ibadet etmek için toplumdan ayrılıp ıssız ve kimsesiz yerlere
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çekilme[si]”562 olarak tanımlanır. Uzlete çekilen derviş, çok sınırlı bir mekânda ve
sınırlı yiyecek ile hayatını sürdürmeye çalışır, bu süre zarfında ilahi ilhama muhatap
olmanın gayesini güder

563

. Bu tanımların yansımasını beyitlerde de görmek

mümkündür. Yalnız kalmayı arzulayan âşık, şöhretten uzak durur ve kendisine verilen
çok az yiyecekle hayatını idame ettirmeye çalışır:
Kesildüm sīḫ-i miḥnetden çekildüm cām-ı Ꜥişretden
Kebābum dil şarābum eşk-i çeşmüm künc-i Ꜥuzletde (Bâkî g.432/2)
**
Naṣībüm künc-i miḥnetde ġam-ı ġamzeyle ḫūn-ı dil
ḲanāꜤat ehline Yaḥyá yéter bir gūşe bir tūşe (Ş. Yahyâ g.344/5)
**
Ḫoş gören Ꜥāḳil fenā ṭavrını şöhret gözlemez
Künc-i Ꜥuzlet isteyen kendüyi meşhūr istemez (Avnî g.28/3)
Gam köşesi ve şarap: Harâbât
‘Meyhâne’ anlamına gelen harâbât, anlamca şehirdeki meyhâneleri karşıladığı
gibi şehrin dışında, göz önünde olmayan bir köşede bulunduğu anlaşılan virane, harap
yerleri de ifade eder564. Bu yerler şarap tüketenlerin, evsiz gariplerin uğrak mekânıdır.
Halktan uzak bir köşede yer alan harâbât, bu tenhalığı ile bir gam köşesi hüviyetindedir
ve gam köşesi olarak sıkça anılır. Bu kelimenin tasavvuf terminolojisindeki karşılığı
Süleyman Uludağ, age., s.358. Uzlete karşıt olarak bazı tasavvufî yorumlara göre kişinin halk içinde
de kendi yalnızlığını temin edebileceği (halvet der-encümen) savunulur. İmam Gazzâlî bu konudaki
bütün görüşleri tenkitli bir şekilde özetler. Bkz. İmâm Gazzâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, ter. A. Serdaroğlu,
Bedir Yayınevi, İstanbul 2002, C.2, s.565.
563
İbn Arabî uzleti tanımlarken yalnızlığın temel gaye olduğunu söyler: “Kim uzlete çekilirse, bu uzlete
çalışmalıdır. Bu ise, Allah’ı bilenlerin uzletidir, yoksa yaratıkların bir köşeye çekilmesi ve kapıları
kapatıp evlere girmesi değildir. İnsanlara göre uzlet, eve kapanmak, kimseyle görüşmemek, kimseyle
içli dışlı olmamak ve imkân ölçüsünde yalnızlığı aramaktır.” İbn Arabî, age.(2008), C.7, s.132.
564
Kâmûs-ı Türkî ‘harâbât’ için “harâbe’nin cem’i ise de o mana ile kullanılmayıp müfred gibi isti’mâl
olunur” kaydını düşer ve “meyhâne, meygede, müdâvimlerini harap eden işret ve sefâhet yeri”
karşılığını verir. Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-ı Türkî, İkdâm Matbaası, İstanbul 1317, s.575.
562
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ise “sıfat-ı beşeriyyenin harâb ve vücûd-ı cismânî ve rûhânînin fenâya karîn olması”
şeklindedir 565 . Bu anlamı ile harâbât, kişinin Hakk karşısında kendisini yok
etmesi/sayması demektir.
Gam köşesinde kalan âşığın sakiye seslenmesi yahut şarap ile ilgili unsurların
aynı beyitte olması, âşığın ehl-i harâbâtın yanında olduğunu gösterir. Âşık bu gam
köşesinde şarap isteyerek gamlarını unutmak, kederlerinden kurtulmak ister:
Erbāb-ı ḫarābāt yatur künc-i elemde
Maḫmūr-ı keder derd ile endām şikeste (Neşâtî g.123/2)
**
Künc-i ġam u endūhda ḳaldıḳ żaꜤīf u bī-mecāl
Sāḳī getür ṣun sāġarı kim derde dermān kendidür (Ş. Yahyâ g.64/4)
**
Gel ey neşve-dār-ı şarāb-ı elest
Belā ġūşesi içre efkār mest (Ş. Yahyâ sâkînâme/1)
Gam köşesinde yalnız kalan âşık kendince bazı meşguliyetler bulur. Kendi
derdi ile dağınık olan hatırına felek tarafından gelen başka bir gama karşı itiraz eder.
Gam köşesinde zaten bir ‘eğlencesi’ (derdi) olduğunu söyler. Âşığın gam köşesindeki
diğer bir meşgalesi sevgilinin hayalidir. Vuslat hayali ile birlikte sevgili âşığın hatırını
yoklar:
Dil mübtelā-yı künc-i ġam-ı fürḳat ü henūz
Ḫāṭır ḫayāl-i Ꜥişret-i bezm-i viṣālde (Bâkî g.451/4)
**

565

Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lûgati, Devlet Matbaası, İstanbul 1928, C.2, s.606.
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Felek bir ġamla her şeb ḫāṭır-ı maḥzūnumuz yoḳlar
Bizi eglencesüz mi añlar āyā künc-i miḥnetde (Ş. Yahyâ g.345/2)
Gam köşesi zevktir, arzu edilir
Âşık gam köşesine çekilmekle halk ile olan bağlarını koparır ve yalnız kalır.
Yalnız kaldığı bu ortamda âşığın yüzleştiği tek şey ise sevgilinin hayalidir. Fasılasız
bir şekilde sevgilinin hayalini fikr edebilen âşık için bu durum büyük bir imkândır. Bu
nedenle gam köşesi onun için arzu edilen, istenen bir yerdir ve sevgilinin hayali ile
orası insana sevinç veren bir bahçeye dönüşür. Bazen âşığın âhı dahi orada ona eğlence
olarak görünür:
Āh étmeyicek eglenemem ġūşe-i ġamda
Erbāb-ı dile meclis-i bī-dūd gerekmez (Nâbî g.322/3)
**
Her gāh ki yād-ı ruḫ-ı cānān éderin ben
Künc-i ġamı bir demde gülistān éderin ben (Neşâtî g.89/1)
**
Her cefā kim yār éder ẕevḳ u ṣafādur cānuma
Künc-i miḥnetde baña eglence bī-pāyāndur (Ş. Yahyâ g.53/4)
Gam ortağı
Âşık gam köşesinde yalnız kalmasına566 rağmen kendisine dert ortağı bulur.
Dertleşmek üzere bir arkadaş edinir. Burada âşığın tek dert ortağı gamın kendisidir.

Âşık gam köşesinde o denli yalnızdır ki kendi âhının rüzgârı, hasta bir halde yatan âşığa yelpazelik
eder: Bu künc-i ġuṣṣada ben ḫaste şöyle tenhāyam / Ki bād-ı āhum olupdur yine meges-rānum (Nev’î
g.308/4)
566
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Bir şahıs yahut tip olarak tasavvur edilen gam bazen gam köşesine gelir ve âşığın
hatırını sorar:
Girip ḳoltuġuna mātem tutar ben ḫasteye cānā
Gelüp ġam ḫāṭırum ṣorduḳça künc-i miḥnet-âbâda (Hayâlî g.530/4)
**
Bir iki gün bu göñül ḫastesin eglemek içün
Künc-i ḥasretde ġamuñ yār édinem gelmez iseñ (Ahmed Paşa g.164/2)
**
Künc-i ġamda elem-i dost durur hem-derdüm
Derd-i dildār benüm yār-ı hem-āzārumdur (Hayâlî g.121/3)

1.1.5. İnkisar
Kırgınlık ve üzülmenin genel ifade ediliş biçimi olan inkisar divan şairlerinin
kalp kırgınlıklarını anlatmak için en çok başvurdukları kelimedir. Arapça “kırmak”
(س َر
َ  ) َکfiilinden gelen inkisâr kelimesinin verdiği anlamı karşılamak üzere Türkçede
incinmek 567 , üzülmek 568 ve kırılmak fiilleri kullanılır. Gücenmek, alınmak, gönül
koymak anlamlarını da içeren inkisar ile divan şairleri, âşığın kalp kırgınlığını,
(edilgen ve dönüşlü anlamlar içerdiği için) âşığın kendi kendine yaşadığı, nadiren
isyana varan, pasifize edilmiş bir kederi ifade etmişlerdir.

Nişanyan bu kelimenin ‘incelmek ve zayıflamak’ anlamı ile ince kökünden geldiğini söyler. Sevan
Nişanyan, age., s.266. İ. Zeki Eyuboğlu ise kelimenin Divanu Lugati’t-Türk’te ‘esenli ve rahat’
anlamıyla karşılandığını, Anadolu Türkçesinde üzülmek, tedirgin olmak anlamı kazanarak anlam
değişikliğine uğradığını söylüyor. İ. Zeki Eyuboğlu, age., s.348. ‘İnce. Yufka yürekli.’ Anlamına gelen
‘rakîk’ ve çoğulu ‘rekâik’ (‘ince, nazik şeyler’) kelimeleri sufi terminolojisinde Efendimizin zühd ve
takvasını, ilahi emirleri gerçekleştirmede gösterdiği ihtimamı ifade eder. ‘Kalb incelten şeyler’ olarak
tanımlanan ‘rekâ’ik’ ile insanın ilahi olana bağlılıkta gösterdiği gayret, bu bağlılığın eksik olma
ihtimalinden doğan korku ifade edilir. Er-Rûdânî, age., C.3, s.414; Abdürrezzak Kâşânî, age., s.271;
Mehmet Emin Özafşar, “Zühd ve Rekâik”, TDVİA, İstanbul 2013, C.44, s.535.
568
Üzülmek fiilinin kökü olan ‘üz-’ “kırma, kesme, yok etme, koparma, sökme” anlamlarına gelir. İ.
Zeki Eyuboğlu, age., s.704.
567
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Her alanda olduğu gibi inkisar bahsinde de tasavvufi söylemin tesiri büyüktür.
Kudsi hadise dayanan ve kalp kırgınlığını olumlayan yaklaşıma569 göre insanın ilahi
tecelliyata mazhar olmak adına duyduğu her üzüntü, kalp kırgınlığı önemli kabul
edilmiştir. Bu keyfiyet divan şiirine de yansımış ve asırlar boyunca değişmeyen bir
yaklaşım ile kalp kırgınlığı, hüzün, inkisar değerli görülmüş, âşığın vasıflarından
olmak üzere sıkça kullanılmıştır. Schimmel inkisarın değerini “kurmak için kırmak”
diyerek dile getirir. Cüneyd-i Bağdadi’nin “Allah, Varlık’tan ziyade Var olmayan ile
tasdik edilir” sözünü alıntılayan Schimmel’e göre nefs, kalp, beden kırıldıkça
yenilenir, sağlamlaşır ve hazineye dönüşür. Yıkık yerlerde hazine olduğunun sıkça dile
getirilmesi bu yüzdendir. İnkisar ile kırılan, harabeye dönen âşığın gönlü bu kırgınlığın
onu ulaştıracağı tecelliyat ile muhkem bir bina yahut değerli bir hazine hüviyetine
kavuşur570.
Ferîdüddîn-i Attâr, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hâfız-ı Şirâzî ve Yunus Emre
gibi üslup kurucu şairlerin eserlerinde inkisar yoğun bir şekilde zikredilir. Özellikle
hazinelerin harabelerde saklanmasını telmihen bir hazine olan ilahi marifetin ve
tecellinin harabe hâline gelen kalpte temaşa edileceği üzerinde durulur.
Sevgili taş kalplidir, kırar
Divan şairlerinin kurgusu ile âşık hassas kalplidir, camdan yapıldığı
düşünüldüğünde kadehe yahut şarap şişesine, tahtadan yapıldığı düşünüldüğünde
kayığa, topraktan yapıldığı düşünüldüğünde ise kâseye benzetilir. Sevgilinin müstağni
tavırları, âşığa çektirdiği cevr ü cefa ile âşığın kalbi kırılır571, parçalanır. Bazen basit
bahanelerle âşığın kalbini kıran sevgiliye572 karşı âşık daima hassas ve evhamlıdır. Bu
durumda bile sevgilinin taş kalbinin (daha doğrusu âşığın kalbine attığı taşın) zarar
görmesinden çekinir ve zaten zayıflamış, bitap düşmüş vücudunu kendisi kırar 573 .
Kalbi merkeze alan iki kudsi hadis dikkat çeker: “Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine
sığdım.” “Ben, kalpleri benim uğruma kırılanların yanındayım.” Annemarie Schimmel, age.(2018),
s.261. el-‘Aclûnî’ye dayandırılan bu hadisin bir diğer tercümesi de şu şekildedir: “Allah kalbi hüzün
içinde olan tüm kullarını sever.” Abdülkerim Kuşeyrî, age., s.228.
570
Annemarie Schimmel, age.(2018), s.261.
571
Hakikatte insanın kalbi, ancak sevdiği, muhabbet duyduğu kişiye karşı kırılır, inkisara uğrar. Kemal
Sayar, Başı Sınuklar İçin Kılavuz, Kapı Yayınları, İstanbul 2020, s.9.
572
Edná bahāne ile édüp ḳaṭꜤ-ı iltifāt / Vérdi şikest sāġar-ı ṣaḥbā-yı ülfete (Nâbî g.708/2)
573
Āzürde olmasun déyü seng-i nigārumı / Ḳıldum şikeste żaꜤf ile cism-i nizārumı (Nev’î g.524/1)
569
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Yine de âşığın kalbi, sevgilinin taş kalbinden kırılmaktan, kederin yükünü çekmekten
kurtulamaz:
ꜤĀlemüñ göñlin yapar ol seng-dil illā benüm
Sırça göñlüm ṣınduġınca pāy-māl étmek neden (Ahmed Paşa g.233/4)
**
Yol degüldür rāh-ı Ꜥışḳ içre Necātī bendeñüñ
Ṣırça göñlin ṭaşa çalduñ daḫi pā-māl eyledüñ (Necâtî g.297/7)
Hatır kırılır, dağılır
Âşığın keder duyup inkisara uğradığı bir durum da sevgilinin sözünde
durmaması, ahdini kırmasıdır:
Yaḥyá bize bir pādişeh-i dād-ger olsa
ꜤAhdinde şikest olmasa ḫāṭır gibi peymān (Ş. Yahyâ g.268/5)
**
Sāḳiyā defꜤ-i melāl étmege peymāne getür
Çün ṣıdı dilberümüz Ꜥahd ile peymān bu géce (Avnî g.84/4)
**
Gencīne-i derd eyledi her gūşesini ġam
MaꜤmūre-i ḫāṭırda ḳalur mı daḫi şenlik (Nef’î g.70/4)
**
Zülfüñ ṣınıḳlu ḫāṭırını ṣorsuñ Aḥmedüñ
Kim dost vaꜤdesi gibi göñli şikestedür (Ahmed Paşa g.41/5)
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Gönül kırılır, dağılır
Sufilere göre kalp/gönül dağınık oluşu ile (tefrika) huzursuz, kederli, toplu
oluşu ile (cem’/cem’iyyet/cem’iyyet-i hâtır) saadetli ve mutlu sayılır574. Bu durumda
inkisara uğrayan âşığın kalbinin dağınık olması kederini ve çaresizliğini ifade eder.
Sevgilinin saçının perişan ve dağınık oluşu ile âşık kendi kırgınlığı, dağınıklığı
arasında özdeşim (sevdavî özdeşim) kurar575. Âşığın dağınık kalbi bir anlamda onun
kaderi sayılır, kırgın ve kırık (dolayısıyla gamlı ve kederli olmak) onun ezeli kaderi
olarak tasavvur edilir. Gayb âleminde arzuların bölüşüldüğü mecliste, kaderin
yazıldığı yerde dahi âşığın payına düşen kısmet tek parça değil, parça parça bir paydır,
o da gönlüdür:
O zamān ki bezm-i cānda bölüşüldi kāle-i kām
Bize ḥiṣṣe-i maḥabbet dil-i pāre pāre düşdi (Ş. Gâlib g.311/2)
**
Muḥarirler yazanda her kime Ꜥālemde bir rūzī
Baña her gün dil-i ṣad-pāreden bir pāre yazmışlar (Fuzûlî g.68/6)
Parçaları dört bir yana dağılmış âşığın kalbinin bir araya toplanması çok
zordur. Ancak âşığın huzur bulması için bu cemiyyete ihtiyacı vardır. Bu toplama işi
için sevgiliden meded umar, çünkü kalbinin her bir parçası sevgilinin kirpiklerinin
uçlarındadır:
Mest-i ḫˇāb-i nāz ol cemꜤ ét dil-i ṣad-pāremi
Kim anuñ her pāresi bir nevḳ-i müjgānuñdandur (Fuzûlî g.85/5)

Fuzûlî, bütün perişanlıkları, hüzün ve kederleri kendisinin topladığını (cem’), dünya insanlarının geri
kalanının hatırlarını toplayabileceklerini söyler: Perīşānlıġdan ey ehl-i cihān siz cemꜤ édüñ ḫāṭır / Ki
ben cemꜤ eyledüm her ḳanda vardur bir perīşānlığ (Fuzûlî g.146/3) (Tasavvufî bir terim olarak) Hâtırın
dağınık olması hakkında bkz. Zafer Erginli, age., s.324.
575
Şikestelik dile gīsū-yı yārumuzdandur / Bize bu şīve yine rūzgārumuzdandur (Nâbî g.79/1); Bu
sebebden Aḥmedüñ ṣormaz ṣınıḳ göñlüni kim / Zülfünüñ her bir ḳılında biñ dil-i miskīni var (Ahmed
Paşa g.52/7)
574
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Bilhassa Fuzûlî’nin yoğun bir şekilde kullandığı dağınık kalp imgesi sıklıkla
ciğer ile birlikte kullanılır. Sokak hayvanlarını beslemek 576 için yahut onlardan
kaçmak, sakinleştirmek577 için ciğer vermek, bazen de kurbanlık etinin pay edilmesi578
âdetini Fuzûlî’nin inkisar teması altında işlediğini görürüz. Fuzûlî parça parça olmuş
kalbini sevgiliye can verme yolunda avantaj olarak görür. Çünkü her biri ile yeniden
sevgili için kurban olabilecektir:
Biñ cān olaydı kāş men-i dil-şikestede
Tā her biriyle bir kez olaydum fedā saña (Fuzûlî g.17/3)
Âşığın kalbinin bazı durumlarda misafir ağırlamak için ikram konusu olduğu
görülür. Ayrılık gecesi âşığın kalbinin derinlerini menzil edinen gamı ağırlamak için
âşık kalbini parçalar, ikram eder:
Şām-ı hicr érdi derūn-ı sīnedür menzil ġama
Pārele Yaḥyá dil-i sūzānı mihmān bir degül (Ş. Yahyâ g.231/5)
Gönül sevgilide toplanır
Âşık cemiyyet-i hatırı temin etmek 579 için kalbini dağıtan, inkisara uğratan
sevgiliden yardım diler. Fakat çoğu zaman âşığın hâlinden habersiz olan sevgiliyi
evvela bu inkisardan haberdar etmek, sonrasında niyaz etmek icap edecektir:
Ḥabībüm göñlümi cemꜤ eylemez ruḫsārı devrinde
Meger zülfi gibi ḥālüm perīşān olduġın bilmez (Fuzûlî g.116/2)
**

Dil-i ṣad-pāreyi cemꜤ eylemek kūyuñda müşkildür / Olur mı cemꜤe ḳābil her itüñ aġzında bir pāre
(Fuzûlî g.253/3)
577
Pāre pāre cigerüm itlerine neẕr olsun / Ol ser-i kūya eger düşse güẕārım bu géce (Fuzûlî g.245/6)
578
Bıraḳmış itlerine pāre pāre göñlümi ol meh / Üleşdürmüş kesüp erbāb-i istiḥḳāḳa ḳurbānın (Fuzûlî
g.224/2)
579
Âşık, aşk yolunda döktüğü gözyaşı ile de toparlandığını (muntazamu’l-hâl) belirtir: Gözlerüm gerçi
dür-i eşkümi pā-māl étdi / Silk-i Ꜥışḳuñda beni muntaẓamü’l-ḥāl étdi (Nev’î g.501/1)
576
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Dédiler yār Ꜥuşşāḳuñ gelür cemꜤ étmege göñlin
Meger kim yāre Ꜥuşşāḳ-ı perīşāndan ḫaber vérdüñ (Fuzûlî g.165/5)
Âşığın gönlü camdır, kırılır
Âşığın inkisarını anlatmak için kullanılan en genel teşbihlerden biri kalbi cama
benzetmedir. Divan şiiri geleneğinin hemen her safhasında görülen 580 bu teşbih ile
âşığın kalbi, sosyal hayatta kullanımda olan en hassas nesnelerden birine benzetilmiş
olur. Kendi kendine kırılmaması, ancak bir dış etki ile kırılması belirleyici olmuş
olmalıdır. Cama benzetilen âşık kalbi için benzerlik kurulan nesnelerden en yaygını
şarap kadehi ve şarap şişesidir.
Kadehe ve şişeye 581 teşbih edilen âşığın kalbi sevgilinin onu tutamayacağı
kadar kırık, keskin köşeleri olan, el kanatan harap bir hâldedir582. Âşık, kırılacağını
bilse belki sevgilinin cama teşbih edilen kalbini kırmayabileceğini düşünür583. Âşık
(gam ehli), hasret ve firkat ateşi ile yandığı için bu şişenin zaten kırık olduğu da
görülür584. Ağyârın ayağını kesen ve tabii olarak bu hâliyle âşığı memnun eden585 bu
şişe kırıklarının sevgilinin ayağına batmasından korkulur 586 . Âşığın kalbi kırık
olmasının yanında için kan (yahut kana teşbihen şarap) dolu tasvir edilir:
Meclisde şīşeler gibi miskīn Necātīnüñ

Klasik Fars şiirinde de görülen ‘şişenin kırılması’ imajı hakkında bkz. Annemarie Schimmel,
age.(2018), s.165; age.(2020), s.438.
581
Kâmus-ı Türkî ‘şişe’ için şu karşılığı verir: “sırçadan kap, billûr ve dökme olmayıp üflemekle ve
şişrmekle yapılmış camdan az çok dar boğazlı kap.” Aynı sözlük her ne kadar başka bir ‘şişe’ ismi için
karşılık verse de (şişe: hasır kenarlarına mıhlanan vesâir işlerde kullanılan ince çıta –kolay kırılması
veya şişe müşabeheti vech-i tesmiye olabilir-) burada esas olan (Şemseddin Sami’nin de belirttiği üzere)
‘şişe’ ile işaret edilenin (Kalbin) kolay kırılabilir ve hassas olmasıdır. Camdan kap anlamına gelen
şişenin bazen şarap şişesini hatırlatacak unsurlarla kullanımı bu şişenin içine şarap konulduğunu
düşündürür, bazen de şişenin hususiyeti net olarak ifade edilmez.
582
N'oldı getirmedüñ ele ṣad-pāre göñlümi / Vehm eyledüñ mi el kese bu şīşe pāresi (Fuzûlî g.299/3)
583
Dil şīşesini böyle ṣımazduñ cefâ ile / Ey seng-dil bileydüñ eger inkisārumı (Nev’î g.524/2). Burada
şu anlam da düşünülebilir: “Âşığın kalbi sadece inkisara uğramıştır, kırık değilse bile çatlaklarla
doludur. Taş kalpli sevgili cefa ederek bu şişeyi (kalbi) kırmıştır. Kırılacağını, dağılacağını bilse,
derunundaki kırgınlığı bilse kırmazdı belki.”
584
ꜤAceb mi ehl-i ġamuñ ḫāṭırı şikest olsa / Dürüst olur mı o şīşe içinde kim ola od (Atâî g.26/2)
585
Hele aġyār-ı bed-ḫˇāhuñ ayaġın kesdi ey Yaḥyá / Ṣıdı dil şīşesin varduḳça gerçi şāh-ı ḫūbānum (Ş.
Yahyâ g.248/5)
586
Ḍoḳundı çünki cefā sengi şīşe gönlümüze / Ayaġın altına alma bu āb-gīneleri (Nâilî muk.26/3);
Érişdi vaḳt-i ṣafā sāḳiyā getür bezme / Ṣaḳın ṣaḳın ki olur ḫāṭır-ı ḳadeḥ meksūr (Ş. Yahyâ g.114/4)
580
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Ḳan doldurup yüregini boynını burdılar (Necâtî g.57/5)
**
Göñül raḥmuñla Ꜥışḳuñdan ferāġat fikrini ḳılmaz
Şikeste şīşedür ammā şarāb-ı nābı eksilmez (Atâî g.105/1)587
Sevgilinin taş kalbinden muhabbet görememek ile kırılan âşığın kalbi, taş
çarpan, taşa düşen bir şişeye teşbih edilir:
Yine zevraḳ-ı derūnum ḳırılup kenāra düşdi
Ḍayanur mı şīşedür bu reh-i seng-sāra düşdi (Ş. Gâlib g.311/1)588
**
Yāḫūd bu şīşe-i nāzük-mizāc göñlimüze
O seng-dilden éren inkisārı mı diyelüm (Ahmed Paşa g.189/2)
Birçok durumda gördüğümüz, sevgiliye dair duyulan gam ve kederden zevk
alma, bu kedere hürmet etme inkisar bahsinde de karşımıza çıkar. Nâbî, sevgiliden
yana inkisarı olsaydı dahi şikâyet etmeyeceğini, kırık olan kadehten ses gelmemesi ile
birlikte zikreder:
Ṣadāsı çıḳmaz olur ol ḳadeḥ ki ola şikeste
Şikāyet étmez idüm senden inkisārum olaydı (Nâbî g.877/6)
Kırık kâse

Kırıklık anlamı ihtiva etmemekle birlikte Nâilî ve Neşâtî’ye ait, ‘ciğer kanı ile daima dolu’ olarak
tasvir edilen şişe/kadehin geçtiği beyitleri arz etmek isteriz: Sāġar-ı Cem boşalup yine ḍolarmuş ammā
/ Hīç ḫūn-ı ciger eksilmedi cāmumda benüm (Nâilî k.30/11); N’ola ḫūn-ı ciger rīzān olursa şīşe-i dilden
/ Gelen dest-i sitemle dem-be-dem seng-i cefādur hep (Neşâtî g.8/3)
588
Atilla Şentürk beyti yorumlarken zevrak kelimesinin kayık anlamının yanı sıra “kırılmaması için
hasırla örülmüş cam şişe” anlamına işaret eder. Ahmet Atilla Şentürk, age.(1999), s.629. Neşâtî’nin
gazellerinde dikkatimizi çeken bir beyitte âşığın/şairin kayığa benzetilen gönlü, sitem rüzgârının şiddeti
ile gam denizinin dalgaları arasında inkisara (kırıma) uğramıştır: Fiġān ki tündi-i bād-ı sitemle zevraḳı dil / Miyān-ı lücce-i ġamda şikest olmuş ḳalmış (Neşâtî g.61/4)
587
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Şarap içmek için kullanılan ve kâse ismiyle anılan bardak, kadeh, çömlek de
sitem ile, sevgilinin hışmı ile kırılan ve âşığın inkisarına benzetilen unsurlardandır.
Aynı kelime ile dilencilerin kullandığı ‘keşkül’ denilen kabak yahut çanakların da
işaret edildiği görülür. Âşığın kalbine benzetilen “kâse” kırılması ile âşığın hüznünü,
inkisarını temsil eder:
Kākül-i dost ṣıdı göñlümi ben maḥzūnuñ
Dér gören kāsesini Leylí ṣımış Mecnūn’uñ (Ahmed Paşa g.172/1)589
**
Şikest-i kāse-i dildür fiġāna māniꜤ olan
Bu deñlü ketm-i nefes inkisārumuzdandur (Nâbî g.79/3)590
Âşığın gönlü aynadır, kırılır
Ayna, sufi terminolojisinde “insan-ı kâmilin kalbi”591 olarak tanım bulması ile
ilham ve tecelli için önemli bir zemin olarak kabul edilmiştir. İnsanda temaşa
edilebilecek tecelliyatın merkezi olduğu düşünülen, kalpteki siyah nokta (süveyda,
habbe-i kalb) ile kalp insan için hem maddi hem manevî bir merkez olarak düşünülür.
Tecelliyatın yansıması için kalbin, her türlü dünyevi alakadan kurtulması, bir toz
miktarı kadar dahi olsa Hakk’tan gayrı şeylere yer vermemesi gerekir. Bu hâliyle kalp,
bir aynaya benzetilir592. İlahi tecelliyatın yansıdığı kalp aynasının karşılaşacağı büyük
tehlikelerden ikisidi tozlanması ve kırılmasıdır. Dünyevi arzu ve kederler ile tozlandığı

Hayâlî’nin bir beytinde daha gördüğümüz ‘Mecnun’un çanağını/kâsesini kırma’ imajını başka bir
beyitte yahut Leyla vü Mecnûn dâhilinde [Bkz. Fuzûli, age.(2000)] bulamadık. Hâfız-ı Şirâzî’nin divanı
ile Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîf’inde bulamadığımız bu imgenin kıssadan mülhem bir nükteye dayanıp
dayanmadığını bilmiyoruz: Ẕihī Ꜥizzet bu kim Leylá ṣafā-yı ḫˇān-ı ḥüsn étse / Şikest olan arada
ḫasta Mecnūn’un çanaġıdur (Hayâlî g.176/4)
590
Kırık olan kâse bütünlük kuramadığı için içine konulan şeyin sesini vermez. Şairin teşbihi ile
âşıkların nefeslerini bu kadar sıkı tutmalarının, ses çıkarmamalarının nedeni inkisarlarıdır. Mevlânâ
Mesnevî-i Şerîf’te bir beyitte insanı kâseye benzetir. Bkz. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, age.(2013), C.2.
s.498. Âşığın gönlüne benzetilen kâsenin kırıldıktan sonra tamir edilmesinin neredeyse imkânsız
olduğu, tamir edilse dahi eski hâline dönemeyeceği hakkında beyitler için bkz. Ömür Ceylan, “’Kenâd’
Sözü Üzerine”, Bağ Bozumu (Edebiyat Araştırmaları), Kesit Yayınları, İstanbul 2011, ss.219-225.
591
Süleyman Uludağ, age., s.58.
592
Yusuf Çetindağ, age., s.372
589
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düşünülen kalp aynasını divan şiirinde sevgilinin sitem taşı ile, müstağni tavırlarının
hemen hemen her biri ile, öfke dolu bir bakışı ile kırıldığı görülür. Kalp aynasının bu
şekilde inkisara uğraması (aynanın kırıldıktan sonra tamir edilememesi gibi) geri
dönüşü olmayan hasar alması demektir593.
Âşığın kalbini/gönül aynasını yerlere vurup parçalayan sevgili 594 karşısında
âşık yine de aşk yolunda olmaktan, bir ayna olarak sevgiliyi yansıtma arzusundan geri
kalmaz 595 . Âşığın paramparça olmuş kalp aynasına bakan sevgili kendi yüzünü
izlerken yansımanın (kırık ayna yüzünden) birden fazla görünmesi yüzünden yüzünü
buruşturur ve geri çeker:
Dilüñ bir kez ṣınuḳ mir’ātine baḳdı yüzin dürdi
Tecellā-yı cemâlin var ise dil-dār çoḳ gördi (Ş. Yahyâ g.416/1)596
Âşığın gönlü sedeftir, kırılır
İnsanın ilhamına merkez olan kalp, sınırsızlığı ile denize, ummana benzetilir.
Şairin kalbinden kıyıya vuran değerli taşlardan biri ise, istiridyenin (sadef/sedef)
kırılması ile elde edilen incidir. Gönül kırgınlığına, inkisara sıkça olumlama getiren
Mevlânâ Mesnevî-i Şerîf’te kendi dilinden dökülen kırık dökük sözleri kırılan
gönlünden çıkan inci tanelerine benzetir597. Divan şairleri için kıyıya vuran sedefin
parçalanması yahut kıyıya düşen şişenin kırılması, şiirsel becerinin ortaya çıkmasına
zemin hazırlar. Bu açıdan bakınca inkisarın sanatı ve sanatçıyı motive etme yönü
görülür:
Çāk çāk eyler ise sīneñi yār incinme
Ki bu durum, “Mümin’in kalbi Allah’ın evidir” şeklinde rivayet edilen hadis ile işaret edilen
manadan sarf-ı nazar edilmesini beraberinde getirir.
594
Çalarsın yerlere ḳahr ile mir'āt-i dili ammā / Ele alur çoġ olur anı şāhum dil-rübālarda (Ş. Yahyâ
g.346/2); Beni yerden yere çalmaḳla Ꜥuşşāḳ içre kūyuñda / Ne añlarsın şikest olur mı mir'āt-ı dil ü cānum
(Ş. Yahyâ g.247/4).
595
Pāre pāre étseler āyīne-āsā cismümi / Şevḳım artar ḥayret-i dīdārdan ḳılmam ferāġ (Ş. Gâlib
g.159/3)
596
Aynı zamanda sevgilinin bu tecelliyi âşığa çok görmesi, bu yüzden yüzünü buruşturması da tevriyeli
bir anlamdır.
597
“Gönlüm, bu söz kırık dökük geliyor / İncidir bu sözler; kıskançlık ise değirmen. […] İnci! Kırıldım
diye dövüp durma başını / Böyle kırılmakla aydınlık olacaksın.” Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî,
çev. M. Kanar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, C.2, s.62.
593
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Pāre pāre olıcaḳ ḳābil olur kāre ṣadef (Ş. Yahyâ g.171/3)
İnkisar ağlatır
Cam yahut aynaya teşbih edilen âşığın kalbi kırgınlık anında kan ağlaması, yaş
dökmesi ile zikredilir. Kesilen bir camın, bu cama dokunanın elini kanatması gibi âşık
kanını döker:
Seng-i cevrüñle ne dem dökse göñül şīşesini
Gözlerümden dökilür ḳaṭre-i nā-yāb nedür (Bâkî g.172/3)
**
Gözimüñ yaşı dükendi daḫı ḫūn-ı dil dükenmez
Var iken cefā ṭaşıyla nice inkisār dilde (Ş. Yahyâ g.339/3)
Âşık inkisara aldırmaz
Âşığın birçok hususta olduğu gibi inkisarı da önemsemediği durumlar vardır.
Âşık sevgiliden gelen cefaya kırılmaz, çünkü bu cefanın, sevgilinin vefa gösterme
şekli olduğunu kabul etmiştir. Bu noktada âşık, insana keder vermesi kaçınılmaz olan
inkisardan keder duymaz:
Vefā resmin unutmuşsuñ deyü incinmezem zirā
Bu kim benden cefā kem eylemezsüñ hem vefādandur (Fuzûlî g.88/6)
**
Dil ne miḥnetden ḳaçar hergiz ne ġamdan incinür
Hecr elinden çekdügi cevr ü sitemden incinür (Bâkî g.76/1)
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1.1.5.1. Gam Taşı
Taşın bir nesne olarak yüklendiği anlam çoğunlukla yetinmek, sabretmek,
hüzün duymak şeklindedir 598 . Taşlamak ve taşlanmak ise mezcuplarla deliler için
konuşulan kavramlardadır599. Gam taşı (seng-i cefa600) ile anlatılmak istenen durumlar
genellikle âşığın, sevgili tarafından yapılan cevr ü cefaya katlanamadığı hâller,
gösterdiği siteme dayanamadığı vaziyetlerdir. Gam taşı isabet eden âşığın kalbi kırılır,
inkisara uğrar. Bu kırılmada da diğer kırılmalar gibi tamir edilemeyecek bir hususiyet
gösterir601.
Gam binası: Taş kalp
Sevgilinin taş kalpli oluşu, kâfirliği ile birlikte değerlendirilir. Müslümanların
mesken olarak ahşap ve kerpice yöneldiği mimari anlayış, hayatın geçici oluşunun
ikrarı olarak düşünülürken Hıristiyanların yaptıkları binaların taştan, uzun ömürlü ve
yüksek oluşları ise dünyaya olan hırs ve kalıcı olma tutkusu olarak yorumlanmıştır.602
Saçları ile zaten kâfir olan sevgilinin istiğna sahibi olarak âşığa merhametsiz
davranması ve taş kalpli oluşu yine küfrüne delalet eder. Şairler bu iki unsuru bir araya
getirerek sevgilinin âşığın kalbine yaptığı gam ve keder binasının sağlam oluşunu onun
kafirliğine bağlarlar. Kafirî bina taşla yapıldığı için sağlamdır. Aynı zamanda bu taş,
şairin muhayyilesinde keder ile birlikte zikredilir ki bu durumda keder taşı ile yapılan
kafirî binaya su dahi (velev ki gözyaşı olsun) zarar veremez:
Kâbe’nin yerini belirlemek için kullanılan ilk nesnenin oraya konulan taş olması, Efendimizin Taif’li
müşriklerce acımasızca taşlanması, mezhebî bir usule göre Şiîlerin, Kerbela’dan getirilen taşları
seccadeye koyarak secdede iken alınlarını bu taşlara koymaları, Hallac’ın idama götürülürken
taşlanması (fakat onun, dostunun attığı gülden incinmesi) taşın dinî imgesini çerçevelendirmek için fikir
verebilir.
599
Delilerin kendini bilmeyerek insanlara taş atmasının yanı sıra çocukların da delileri taşladığı vakidir.
Leyla ve Mecnun hikâyesinde çocuklarca taşlanan Mecnun tasviri hakkında bkz. A. Atilla Şentürk,
age.(1999), s.361.
600
Gam taşının bazen seng-i melamet olarak adlandırıldığı da görülür. Bu terkib ile şairler, kınanmayı
şiar edinen melamilerin halk tarafından hor görülmeye aldırış etmeyip, bu şekilde görülmeyi tercih
etmelerine atfen kullanırlar. Bu terkibin ifade ettiği mana hakkında etraflı bir çalışma için bkz. Erdem
Sevimli, “Klasik Şiirde Izdırabın Aşırı Boyutu: Seng-i Melâmet, ESTAD, 2020, C.3, S.1, ss.295-348.
601
İnkisara ehemmiyet veren divan şiiri ile kintsugi sanatı arasında fikrî olarak benzerlikler vardır. Zen
Budizm inancından esinlenerek Japonlarca tatbik edilen, kırık seramiklerin altın yahut türevi değerli
maddeler kullanılarak onarma sanatı olan kintsugi, kırık olanın değerinin artmasına, ehemmiyet
görmesine kapı aralar. Bkz. Ece Kanışkan, “Kintsugi: Yara İzlerinin Güzelliği”, Ulakbilge, 2018, C.6,
S.21, ss.161-178.
602
Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimarî, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, s.19.
598
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Żarar virmez aña seyl-i sirişk-i Ꜥāşıḳ-ı şeydā
Esāsı seng-i ġamla muḥkem olmuş ḫāne-i Ꜥışḳuñ (Ş. Yahyâ g.207/3)
**
Gide mi ey seng-dil zülfüñ ḫayāli sīneden
Çün bilirsin muḥkem olur kāfir étdügi binā (Necâtî g.1/4)603
Âşık gam taşından kaçamaz
Kederli âşık cefa taşından kaçamaz. Halk tarafından ayıplanması, onun taş ile
taşlanmasına bir gerekçedir. Etrafına dolan gam taşları ile bir hisar gibi kuşatılan âşık
bu hâlinde bile cana kasteden gamın yağmasından kurtulamaz:
Naḳd-i cān tārāc-ı ġamdan ṣaḳlamak düşvārdur
ꜤIşḳ tā seng-i melāmetden ḥiṣār étmez baña (Fuzûlî g.16/6)
**
Ey göñül ġam yéme her nesnenüñ olur düşeri
Atılur seng-i cefā Ꜥāşıḳ-ı ġamnāk üzre (Nev’î g.429/3)
Nâbî’den alıntıladığımız beyitte ise harf ve noktalarla kurulduğu tasavvur
edilen insanın alnındaki bu izlerin aslında gam yarası bırakan taşın izleri olduğu
düşünülür:
Ḥurūf u noḳṭadur andan cebīnüñ añla bu rāzı
Ki seng-i dāġ-ı miḥnetden rehā bulmış cebīn olmaz (Nâbî g.303/8)
Gam taşı yaralar
Talat Onay “Kâfir Binası” başlığı dâhilinde bu beyte de yer vermiştir. Bkz. A. Talat Onay,
age.(2007), s.219. Necâtî’nin beytine paralel olmak üzere sevgilinin taş kalbini anan âşığın muhabbet
binasının sağlamlaşmasına örnek olması açısından Ahmed Paşa’nın beytini dikkatlere sunarız: Mihrüm
artar dil-i sengīnüñi yād étmek ile / Kim binā muḥkem olur seng ile bünyād edicek (Ahmed Paşa g.152/2)
603
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Gönül kuşu aşk tuzağından kurtulmak isterken kolunun kanadının gam taşı
(seng-i melamet) ile kırılmasından kaçmaya çalışır604. Göğsü gam taşı ile yaralanan
âşık nokta nokta mürekkep izleriyle yapılan ebru kağıdına teşbih edilir. Âşık gam taşı
ile yaralanmaktan bir gün olsun yakasını kurtaramaz:
Ḳanġı gündür ki senüñ seng-i ġamuñ zaḫmından
Günbed-i çarḫ-ı felek başumuza teng olmaz (Bâkî g.204/2)
**
Gök gök étdi seng-i cevri sīne-i bī-kīnemi
Kāġıd-ı ebrīye döndürdi o meh-rū sīnemi (Ş. Yahyâ b.112)605
Melamet yolunu tercih eden, halkın kınamasına aldırış etmeyen âşığın
göğsünde yara görenler606 onu deli sanıp derhâl melamet taşı atarlar:
Sînemün dâğın gören atar melâmet sengini
Gel gör ey şîrîn-dehen dağ ile taşun cengini (Makâlî607)
Taşa dayanmak/dayanamamak

Dām-gāh-i Ꜥışḳdan dut bir kenār ey murġ-ı dil / Ṣınmadın seng-i melāmetden per ü bālüñ senüñ
(Fuzûlî g.168/6)
605
Şair sevgiliyi ay yüzlü (meh-rû) olarak zikrederek ayın yüzündeki lekelere de gönderme yapar. Bu
beyt taramaya esas aldığımız neşirde (Şeyhülislam Yahyâ, Divan, haz. H. Kavruk, Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Yayınları
https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/10655,seyhulislamyahyadivanihasankavrukpdf.pdf?0- ) bulunmayıp
diğer neşriden (Şeyhülislam Yahyâ, Divan, haz. R. Ertem, Akçağ Yayınları, Ankara 1995, s.299.)
ikmâlen çalışmaya dâhil edilmiştir. Beyit numarasında bu şâhide mahsus olmak üzere ikinci neşre sadık
kalınmıştır.
606
Bilhassa kalender zümresinden dervişlerde görülen, kesici aletlerle vücudunda yaralar açmayı, bu
yaralarla halk arasında dolaşmalarından kinayedir. bkz. A. Atilla Şentürk, age.(1999), s.367.
607
Mehmed Çavuşoğlu’nun “Mazmun” isimli makalesinde tesadüf ettiğimiz bu beyt, Künhü’l-Ahbar’da
şair Makâlî’ye atfen geçer. krş. Mehmed Çavuşoğlu, “Mazmun”, Türk Dili, 1984, C.48, S.388/389,
s.204; Gelibolulu Mustafa Ali, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, haz. M. İsen, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2017, s.269-70 [ https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55739,kunhul-ahbarin-tezkirekismpdf.pdf?0 ]
604
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Âşık için gam taşına dayanmak ezeli bir fiildir. Daha fani dünyada taş taş
üzerine konulmadan âşık, gam tekkesinde bela taşına yaslanmaktadır608. Sevgiliden
uzakta âşığın yaslandığı yastığı da yine gam taşıdır (seng-i mihnet)609. Oysa sevgiliden
yana duyduğu kederi taşlara anlatsa taşın yüreği çatlar ve âşık bazen gam taşına ve
gam taşının açtığı yaralara dayanamadığını itiraf eder:
Bedenüm burc degüldür yüregüm ṭaş benüm
Seng-i ġam zaḫmına sīnem nice ṭāḳat getüre (Ahmed Paşa g.258/3)
**
Ṭaşa söyler isem yüregi ṭaşa
Derd-i yār u ġam-ı diyārumdan (Şeyhî g.132/3)
Taş ustası Ferhad
Şirin’e kavuşmak için Bîsütûn dağını delmekte olan Ferhad da gam taşı ile
kurulan tasvirlerde yerini almıştır. Şairlerin keder ve mihnetten kurulmuş bir dağ
olarak andıkları Bîsütûn dağı aslında tahammül edilmesi zor olan gamın, hüznün
ifadesidir:
Bī-sütūn-ı ġamda Bāḳī seng-i miḥnet kesmede
Şöyle üstād oldı kim Ferhād’a ṣanꜤat gösterür (Bâkî g.51/6)
**
Beni kim seng-sār-i miḥnetem bāzār-ı Ꜥışḳ içre
Belā dāġın çeken Ferhād ile hem-seng dutmuşlar (Fuzûlî g.69/5)
Taş ile dövünmek
Yaṣdanurdum ḫānḳāh-i ġamda ben seng-i belā / Ḳonmadın bu deyr-i fānīde daḫi ṭaş üzre ṭaş (Nev’î
g.201/2)
609
Eşk-i ḥasret aḳıt ey göz izi tozından cüdā / Seng-i miḥnet yaṣtan ey baş āsitānuñdan ıraḳ (Ahmed
Paşa g.147/3)
608
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Bir keder ifadesi olarak ‘dövünmek’ fiili beyitlere sıklıkla konu olmuştur. Taş
ile dövünmek, taş ile kendini dövmek, âşıkların keder ile kendilerinden geçerek
vücutlarını yaralamalarını ifade eder. Ahmed Paşa’nın Şehzade Mustafa ve Neşâtî’nin
Hz. Hüseyin için yazdıkları mersiyelerde şairin matem duygusu ile keder duyup
gözyaşı dökmesi mübalağa edilerek nehir yatağında taşlara vura vura çağlayan sulara
benzetilir:
Dolāb yaşlar aḳıdup iñler bu derd ile
Ṭaşlarla döginüp yürür āb-ı revān gibi (Ahmed Paşa k.29/2-3)
**
Görüp bu mātemi cūlar da dögsün seng ile cismin
Cihānı geşt édüp ḥasretle dā’im bī-ḳarār olsun (Neşâtî k.3/3-8)
**
Belā vādīlerinde seyl-i eşküm çaġlasun aḳsun
Başın ol ṭaşdan ṭaşa dögen enhâr diñlensün (Ş. Yahyâ g.276/6)
**
Girihler baġlamış göñlinde cevr-i rūzgār ile
Dögünüp seng-i kūhsār ile çeşm-i cūybār aġlar (Nev’î g.68/4)
Değirmen, un
Gam ve kederden taş ile döğünen âşığa diğer bir örneği de değirmen örneğinde
görürüz. Değirmende un elde etmek için taşla edilen tahıllar gibi âşık da bir mihnet
yurdu olan dünyada feleğin sayısız belasına muhatap olur ve bir un gibi taş altında
ezilir. Buğday tanesine teşbih edilen sevgilinin beni de bazen bu kompozisyona dâhil
olur.
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Dögüldi hāven-i miḥnetde ser-te-ser eczā
Zamāne n’eyler ola eyleyüp ġubār beni (Nev’î g.518/3)
**
Gögsümi ṭaşlar ile dögdügümi ṭañlama kim
Gördügüñ sīne degül derd ü belā ḫırmenidür (Necâtî g.112/2)
**
Dāne-i ḫālüñ édelden zāġ-ı ḫaṭṭuñ pāymāl
Döge döge kendümi bu ġuṣṣadan un eyledüm (Hayâlî g.366/2)
Gam taşı değerlidir
Sevgiliden gelen cefayı gam taşına teşbih eden şairler için bu cefa ve getirdiği
keder âşık nezdinde değerlidir. Sevgili bu şekilde âşığa bigâne olmadığını, cevr
yoluyla da olsa onu dikkate aldığnı gösterir. Değer ifade eden gam taşının meyveye,
süse (değerli taşa) benzetildiği görülür.
Meyve
Bezm-i belāda NevꜤīye şeftālūlar ṣunar
Seng-i cefālaruñla gelen merḥabālaruñ (Nev’î g.259/5)
**
Dā’im yedügi seng-i sitemdür dil-i zāruñ
Hep ṭaş gibidür meyvesi ol naḫl-i cefānuñ (Ş. Yahyâ b.57)610

Taramaya esas aldığımız neşirde bulunmayan bu beyitte diğer neşirden istifade edilmiş ve beyit
numarasında ikinci neşre sadık kalınmıştır. bkz. Şeyhülislam Yahyâ, age.(1995), s.292. Beyte matbu
nüshada ve taradığımız bir yazma nüshada da tesadüf edilmemiştir. bkz. Şeyhülislam Yahyâ, Divan,
Matbaa-i Âmire, İstanbul 1334; Şeyhülislam Yahyâ, Divan, İÜ. Nadir Eserler Kütüphanesi, No: 05570.
610
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**
Peykān-ı dost seng-i melāmetle her zamān
Cismüm nihāline dilerin berg ü bār ola (Hayâlî g.7/4)
Süs, değerli taş
Ġam degül cismümde ger seng-i melāmet zaḫmı var
Şaḥne-i bāzār-i sevdāyam bu zīverdür baña (Fuzûlî g.14/3)
Bilhassa Fuzûlî’nin şiirlerinde dikkatimizi çeken ki şair, âşığın üzerindeki gam
taşını mezar taşına yahut âşığı bulabilecekleri bir alamet taşına benzetir.
Ucalduñ ḳabrüm ey bī-derdler seng-i melāmetden
Ki maꜤlūm ola derd ehline ḳabrüm ol Ꜥalāmetden (Fuzûlî g.219/1)611
**
Sitemüñ daşı ile başı ṣınuḳ bedeni şikeste Fużūlī'yem
Bu Ꜥalāmet ile bulur beni ṣoran olsa nām ü nişānumı (Fuzûlî g.262/7)612

Melamilerin mezar taşları, dünyayaı ehemmiyet vermemelerini ve belirgin bir nişan bırakmak
istememeleri neticesi bî-ser ü pâ (başsız ayaksız) yapılır. [Bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, age.(1931),
s.138.] Bu alametsizlik içerisinde şair, gamsızların onu kınayarak attıkları taşlarla üzerinde oluşan
yığının dert ehline bir işaret olacağını, onu bu işaretle bulabileceklerini düşünür.
612
Arazi sınırlarını belirlemek için konulan sınır taşları yahut okçuların idman yaparken kullandıkları
nişan taşları işaret ediliyor. Fuzûlî sitem taşını başka bir beytinde harap olan gönlünün tamiri için
sevgiliden ister. Bu taşı gamsızlara atmamasını, onlara gitmekle kederin, keder taşının dahi zayi
olacağını söyler: Ey sitem daşını bī-derdlere żāyiꜤ éden / Yapagör bir nice daş ile dil-i vīrānı (Fuzûlî
g.267/6)
611
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1.1.5.2. Harab
Âşığın gönlü bir ev, şehir yahut ülke olarak teşbih gördüğünde yıkık olma
hususiyeti genellikle görülür. Ya bu ev613/şehir614/ülke haraptır, yahut da dışı mamur
içi haraptır. Aşkta âşıklar arasında bir imtiyaz vesilesi olan perişanlık ve kendini hiçe
sayma temayülü gönül evinin yıkık oluşu anlatılırken bariz bir şekilde görülür: Aşk
yolunda olan kişi, kalbinin viran olmasını göze almalıdır, mamur olan kalp yıkılacak
ise bunu ancak sevgiliden istemelidir. Yıkık olan evin imarı için de yine yalnızca
maşuktan meded ummalıdır. Kalp kırgınlığının olumlanmasına paralel olarak
Mevlânâ’nın eserlerinde dikkatimizi çeken bu ‘yıkık olma’ imgesi ile âşıkların gam ve
kederi tasvir edilir. Keder ile yıkılan, tamiri zor bir hâle gelen kalbin vaziyeti anlatılır.
İnkisarda dikkat çektiğimiz keskin kırılmanın aksine viran etmede tamir edilme,
sevgilinin iltifatına mazhar olabilme, bu sayede kalbi yeniden ayağa kaldırma
umudu/ihtimali görülür. Bazı beyitlerde de (diğer bahislerde olduğu üzere) gam
zevkinin usulüne uygun olarak viran olma hâli arzu edilen, devamlılığı istenen bir
durumdur.
Gönül evi haraptır
Âşığın gönlü, temeli bela eliyle gam ve kederle 615 atılmış, harcı gözyaşı ile
karılmış616 bir evdir. Keder ile yapılan bu ev, şairin gözünde çok sağlamdır617. Âşık bu
evin akıbeti konusunda çeşitli arzular güder: sevgili eliyle yıkılmasını diler, yıkık olan
bu gönlün altında hazine olduğunu söyler, bazen de sevgiliden bu evi yıkmamasını

Kudsi hadiste Allah’ın evi olarak (“Mümin’in kalbi Allah’ın evidir.”) tavsif edilen kalp, ilahi
tecelliyatın yansıma zemini bulduğu bir ‘keşf ve ilham mahalli’dir. Kalp/gönül ile ev arasında kurulan
benzerliği bu manaya dayanır. Süleyman Uludağ, age.(2001), s.203, Abdürrezzak Kaşani, age., s.457.
614
Hacı Bayram-ı Velî’nin “Çalab’ım bir şâr yaratmış …ilh.” Mısraı ile başlayan meşhur şiirinde işaret
ettiği şehrin (şâr) manasının kalp olduğu, gönüle işaret ettiği yorumlanır. Nitekim şiirin devamında da
şehirden kastedilenin gönül olduğu açıkça ifade edilir. İsmail Hakkı Bursevî, Şerh-i Rümuzât-ı Hacı
Bayram Velî (Çalab’ım Bir Şâr Yaratmış), haz. S. Ak, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2013, s.14.
615
Ten esāsın yıḳdı ḳıldı cān evin ābād Ꜥışḳ /
Dilde seng-i hecr ile ṣaldı aġır bünyād Ꜥışḳ (Necâtî
g.276/1); Yıḳıldı görmeden şenlik bu ḳalb-i miḥnet-ābādum / Meger dest-i belā seng-i sitemle urdı
bünyādum (Atâî g.156/1); Żarar vérmez aña seyl-i sirişk-i Ꜥāşıḳ-ı şeydā / Esāsı seng-i ġamla muḥkem
olmuş ḫāne-i Ꜥışḳuñ (Ş. Yahyâ g.207/3)
616
Yaş dökündi dīdeden dil pür-ġam-ı cānānedür / Ḥāṣılı ḫarcına yétmez bir Ꜥaceb vīrānedür (Nev’î
g.155/1)
617
Ġam-ı mihrinden ol māhuñ beni menꜤ eyleme hergiz / Yıḳılmaz deġme derd ile binā-yı Ꜥışḳ olur
muḥkem (T. Yahyâ g.287/2)
613
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istirham eder. Yıkıldıktan sonra da bu evin tekrar ayağa kalkmasının sevgili eliyle
olmasını diler:
“Yık”
Pāymāl ét dil-i ḫarābı yine
Ṣalın ey naḫl-i bāġ-ı işve ṣalın (Nâilî ş.2/8)
“Yıktın”
Verdi ḫarāba göñlümi şol ġam dédikleri
Bulınmadı bu derdüme merhem dédikleri (Şeyhî g.181/1)618
**
Göñlüm evin yıḳup gider ol yār-ı seng-dil
Ardunca çaġırur der ü dīvār ḳaçma gel (Ahmed Paşa g.174/2)
**
Ḫāṭıruñ şād eyledüñ ehl-i vefā göñlin yıḳup619
Bir Ꜥimāret yapmaġa biñ ev yıḳan miꜤmār tek (Fuzûlî g.157/7)
“Yıkma”
Yıḳma dil ḫānesin ey Yūsuf-ı s̠ ānī ki Ḫalīl
Böyle sünnet ḳomadı KaꜤbeyi bünyād édicek (Ahmed Paşa g.152/7)620
Gönül şehri haraptır

Bu beyitte de görüleceği üzere gam, müşahhas bir kisve ile evi yıkan bir bela olarak düşünülür.
Burada zikredilen ve çaresi bulunmayan gam aşk ve sevgili dolayısıyla âşığın duyduğu hüzündür.
619
Nüsha: bozup.
620
‘Halîl’ sıfatı taşıyan Hz. İbrahim’in harap haldeki Kâbe’nin yerini tayin ve binasını tadil etmesinden
kinaye olmak üzere Hz. İbrahim’in gönül yahut bina yapmak fiilleri ile zikredilmesi yaygındır.
618
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Sevgiliyi bir sultan olarak tasavvur eden şairler için gam ve keder ordularının
tahrip ettiği, yıktığı gönül şehrinin, kalp diyarının tamiri yine sultana düşer 621. Bazı
durumlarda bu sultan da kalp şehrini yıkar, ki bu durum da şairi hayrete sevk eder:
Dāġ-ı hicrān ile yanmaḳdan ciger ḳan olsa yeg
Mülk-i dil ġam menzili olunca vīrān olsa yeg (Fuzûlî g.153,1)
**
Aceb bilsem niçün dil şehrini vīrān éder dil-ber622
Hemīşe şāhlar ḫod mülki maꜤmūr oldugın ister (Ahmed Paşa g.58/2)
**
Ḫayālüñ şāhı ġam ceyşin çeküp dil mülküni yıḳdı
Eger teftīş-i ẓulm étsen şehā ehl-i vaṭandan ṣor (Hayâlî g.72/4)
**
Göñül alçaḳlıġın étsüñ diñüz ol serv-i āzāda
Düşerse yolı uġrasun bu cāy-ı miḥnet-ābāda (T. Yahyâ g.369/1)
“Yap”
İnsanın hüzünü, dargınlığını gidermek

623

anlamında bir deyim olan

“gönül/gönlünü yapmak” ile şairler hem kırgın olan âşığın gönlünün tamir edilmesini,
hem harap bir hâle gelen kalp evinin/şehrinin mamur edilmesini ifade ederler 624 .

Ḫayālüñ taḫtıdur vīrāne göñlüm / Ꜥİmāret ḳıl ki sulṭān menzilidür (Şeyhî g.42/2); Ḳıl Ꜥimāret
göñlümüñ vīrānın ey kān-ı kerem / Miḥnet ü derd ü belā ile yıḳılmışdur evi (Mihrî g.196/6)
622
Nüsha: niçün viran eder dil hanesin. Aynı manayı Nev’î’nin bir beytinde daha buluruz: Göñlümi
yıḳmaḳ benüm şāhum revā gördüñ mi hīç / Kendü iḳlīmin yıḳar bir pādişāh gördüñ mi hīç (Nev’î g.40/1)
623
Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü II (Deyimler Sözlüğü), TDK Yayınları, Ankara
1984, s.675.
624
Bu konuda bkz. Duygu Dalbudak Hünerli, Klâsik Türk Şiirinde Gönül, Trakya Üniversitesi 2017,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.650; A. Sağlam, M. Yiğitoğlu, “Yunus Emre Divanı’nda ‘Gönül
Yapmak’ ve ‘Gönül Yıkmak’ Anlayışı”, TİDSAD, 2014, S.1, s.34-43.
621
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“Doğrusu, güldüren de ağlatan da O’dur” 625 ayeti ile işaret edilen ve oluş-bozuluş
(kevn ü fesad) âleminde gerçekleşen her fiilde kuşatıcı irade sahibinin Allah oluşu,
âşıkların kalplerinin yıkılma ve yeniden imar edilme bahsinde hatırlanması gereken
bir husustur. Bu durumda evi yıkan sevgili (“ağlatan”) aynı zamanda evi tekrar ayağa
kaldıracağı (“güldüren”) kabul edilebilir bir hakikat olur.
KaꜤbe yapmaḳdur göñül yapmaḳ bilürsin dostum
Ḫayra girseñ ḫāṭır-ı vīrānı ābād eyleseñ (Atâî g.129/2)
**
Ey ḫarāb olmuş göñül şād ol ki miꜤmāruñ gelür
Ey yürek yanma ki yarañ merhemi yāruñ gelür (Ahmed Paşa g.97,1)
**
Yapan anı yine miꜤmār-ı iltifātuñdur
Göñül ḫarāb-ı sitemdür ḫarāb-ı bāde degül (Nâbî g.495/5)
**
Luṭf u iḥsāniyle yapıldı nice vīrān göñül
Devletinde oldı ābādan nice cāy-ı ḫarāb (Nedîm kıt.29/10)
Âşık daima yıkıktır
Divan şairlerinin gözünde aşk, muhabbet, karasevda daima harap olmaktan,
kalbi viran etmekten geçer. Aşkın sıklıkla ateş ile zikredilmesi, âşığın yanması ve
bunun yanında perişan, yerle yeksan, zerre kadar küçük, yıkık olarak tasvir edilmesi
bu yüzdendir:
MaꜤmūrluḳ ümīdini terk eyle Nābi’yā

625

Necm, 43
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Olmaz cihān Ꜥışḳ u maḥabbet ḫarābsuz (Nâbî g.299/7)
**
Göñül çün Ꜥāşıḳuñ işi yaḳılmaḳdur yıḳılmaḳdur
Cihānda kimse var mı Ꜥışḳ ucından od ocaġ olmuş (Necâtî g.247/5)
Ateş ve harabe
Aşk ve hasret ile yanmakta olan âşığın kalbinin viran olması yahut viran
edilmesi kaçınılmaz bir sondur. Âşığın kalbinde ateş çıkınca o ateşten kurtulmak için
gam ve keder derhâl ortaya çıkıp kalbi harap eder, yıkar626:
Ḍuyaldan sūz-ı Ꜥışḳum ol ḳul oġlı ḫāṭırum yıḳdı
Yıḳarlar eski Ꜥādetdür düşünce ḫāneye ateş (Atâî g.110/3)
**
Ġam u ġuṣṣa üşüp göñlüm evin yıḳduḳları budur
Ki eṭrāfa ulaşmaya derūnumda yanan ateş (Necâtî g.250/3)
Gönül harap iken mamurdur
Âşığın kalbi her ne kadar dışarıdan harap görünse de aşk hissi, sevgiliye olan
irtibatı adeta çelik gibi sağlamdır627 ve bu anlamda âşığın kalbi dışarıdan yıkık, içeride
sağlam bir eve benzer 628 . Bu anlayış, eskiden harabe yerlere (dikkat çekmeyecek

Osmanlı sivil mimarisi ahşap üzerine kurulu olduğu için bir evde yahut dükkanda çıkan ateş derhal
o mahalleye yayılıp kül etme riskini ortaya çıkardığı için o evi yahut dükkanı peşinen yıkmak, olası
büyük tehlikeyi önler, evin birisinin üstüne yıkılmasının önüne geçer.
627
Dışı viran olan kalp, aşk fezasında sapasağlamdır: Diyār-i hecrde seyl-i sitemden oldı ḥarāb / Fezāyı Ꜥışkda ābād gördügüñ göñlüm (Fuzûlî g.203/2); MaꜤmūre-i derūnı ḫarāb étdi ġam velī / Maḥrūsa-i
maḥabbetüñ ābād olup gider (Bâkî g.141/2)
628
Bu durum tasavvufi yaklaşım ile sistemleşmiş bir anlayışı ifade eder ki Hayâlî’nin beytinde veciz bir
ifadesini
bulur:
Ġam nedīmüñdür Ḫayālī ḳalbüñi mesrūr ṭut /
Ẓâhirüñ vīrāne eyle
bāṭınuñ maꜤmūr ṭut (Hayālī mus.6/5)
626
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mekanlar olduğu için) hazinelerin saklanması hususu ile birlikte düşünülmeli. Âşık,
harap olmakla mamur olur629:
Ḫāne-i dil kim ḫarāb olmış ṣanurdum ben anı
Ol cefā miꜤmārınuñ tarḥı-yıla maꜤmūr-ımış (Avnî g.33/2)
**
Dil ḫānesini yıḳ ḳoma ṭaş üstine bir ṭaş
Sen yap anı éller aña vīrāne disünler (Ş. Yahyâ g.92/3)
**
Şādmānam aña kim dilber beni giryān éder
Seng-i cevr ile yapar göñlüm evin vīrān éder (T. Yahyâ g.78/1)
Harap olan yerde hazine vardır
Yıkık ve harap olan yerlerde hazine saklanır yahut hazine olduğu düşünülür.
Dikkat çekmeyeceği için buraya gömülmesi muhtemel olduğu gibi yıkılmadan önce
orada yaşayanlarca gizlendiği de düşünülebilir. Zahiri harap, batını mamur olan âşığın
kalbi dıştan sevgilinin cevr ü cefası ile yıkık, içten ise aşkın hayat veren gücü ve gayreti
ile ayaktadır. Âşık, içinde hazine olduğu için kalbinin dıştan yıkık olmasını kabullenir.
Bu husus şairlerce sıklıkla dile getirilmiştir630:
Ey ġam-ı dil-ber dilerseñ almaġa cānum benüm
Gitme dilden bir nefes genc isteyü vīrāna gel (Necâtî g.343/2)
Mesnevî-i Şerîf’te tesadüf ettiğimiz bir bölüm başlığı açıklaması bu durumu ifade eder: “İmar etmek,
yıkıntıdadır; toplanma, dağınıklıktadır; sağlamlık, kırıklıktadır; murada ermek, muratsızlıktadır; varlık,
yokluktadır; zıtların ve eşlerin geri kalanı böyledir.” Mevlânâ, Mesnevî, çev. A. Karaismailoğlu, Akçağ
Yayınları, Ankara 2010, s.519. Mamur olma hevesine düşmeme hakkında Galib Dede’nin bir beyti ile
bu hususu örneklemek isteriz: Baṣılma neş’eye tā mest-i ḫˇāb oluncaya dek / Yapılma ḳaydına düşme
ḫarāb oluncaya dek (Ş. Gâlib g.173/1)
630
Mevlânâ Divan-ı Kebir’de sıklıkla âşığı/kendisini yıkık, viran olarak tavsif eder. Bkz. Mevlânâ
Celaleddin, Divan-ı Kebir, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, C.1,
s.57, 229, 387. Ayrıca bkz. Annemarie Schimmel, age.(2018), s.261.
629
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**
Dédim ki ġamuñ ḍursun göñlinde Ḫayālī’nüñ
Dédi bu ṣafā genci vīrāne ḳabūl étmez (Hayâlî g.213/5)631
**
Ẓāhirā gerçi gedā-ṣūretem ammā Bāḳī
Maḫzen-i genc-i maꜤānī dil-i vīrānumdur (Bâkî g.118/5)
Viranlık arzu edilir
İçinde hazineyi bulan/bulunduran âşık için kalbinin yıkık olması arzu edilen
bir husustur. (Dünyaya duyulan hüzün hariç) Gam ve keder ile perişan olan, yıkılan
kalbin Allah’a/maşuka yakınlık kurmak için önemli bir zemin olduğu düşünülür:
Biz rāżıyuz derūnumuz olsun ḫarāb-ı ġam
Ol mest-i nāza māye-i ẕevḳ u sürūr ise (Nâbî g.804/4)
**
Sevin ey dil ki seni dest-i ġam-ı yār yıḳar
Ne ġam ol ḫāne içün kim anı miꜤmār yıḳar (Necâtî g.125/1)
**
Ey Necātī ister imiş yıḳılanı yıḳılan
Anuñ içün hep güzeller bī-vefā olsun dérin (Necâtî g.417/8)632

Beyitte maşuk, kederin diriltici gücünü vurgular ve âşığın önce viran olan kalbini ayağa kaldırmasını,
bunun da ancak gam ve kederle mümkün olacağını ifham eder.
632
Şair vefasızlığı bir yıkılma alameti gördüğü için yıkık (yahut kusurlu) olan sevgilinin, yine yıkık
olan âşığın kalbine meyl edebileceğini umut eder. Katip Çelebi afyon ve esrar kullananların yine
kendileri gibi tiryakileri seveceklerini, onlara benzememek gerektiğini ifade ederken bu beytin ilk
mısraını alıntılar. Bkz. Kâtib Çelebi, Mîzânü’l-Hakk fi İhtiyâri’l-Ahakk (En Doğruyu Seçmek İçin Hak
Terazisi), haz. O. Ş. Gökyay, Tercüman Yayınları, İstanbul 1980, s.51
631
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**
Tīr-i ġam-ı ḳatlüme memnūnam ki te’ḫīr étmesün
Tek tesellī ḫāṭır-ı vīrānı taꜤmīr étmesün (Nedîm g.112/1)

1.1.6. Ölüm Ve Gam
Divan şiirinde gam ve kederin takip edilebildiği temel meselelerden biri
ölümdür633. Hayata veda etmenin tabii hüznünü de içeren beyitlerde çoğunlukla aşk ve
sevgiliyi özne rolünde görürüz. Vuslatın imkânsız oluşu ile çileye dönüşen aşk
tamamen firak olarak tasavvur edildiği için ayrılığın getirdiği hüzün ve sevgilinin
güzellik unsurları ile istiğna sahibi duruşunun getirdiği sıkıntılar ölüme teşbih edilir,
zorluk açısından ölüme denk yahut üstün tutulur. Bu benzerliğin dışında âşığın ölümü
arzu etmesi de sık sık dile getirilir. Sevgilinin elinden olan ölüm âşık için bir mükâfat
gibidir. Ölüm ve aşk birlikteliğinden doğan kederi inceleyeceğimiz bu bölümün alt
başlıkları da “Sevgilinin Ölümü”, “Matem” ve “Yokluk, Hayal ve Teselli” olacaktır.
Sevilen birinin kaybından oluşan yitim duygusunun ruhta oluşturduğu acı ve
kederin ne kadar tesiri yüksek olacağı tahmin edilebilir634. Aşkı merkeze alan divan
şiirinde de ölüm dolayısıyla duyulan kederin ancak sevgilinin ölümü yahut yitirilmesi
ile duyulması, şairlerin/âşıkların ölmüş bir sevgilinin hatırası peşinde koşması
beklenirdi. Ancak divan şiirindeki sevgili anlayışı hem beşeri 635 hem ilahi aşk

Ölüm sadece divan şiiri için değil, küresel fikir hayatında da önemli bir yer işgal eder. İlk
filozoflardan itibaren hemen hemen bütün felsefeciler, peygamberler ve mutasavvıfların fikir yürüttüğü
ölüm, artık bir düşünce ve tarih olarak ele alınabilecek kavram hâline gelmiştir. Temel bazı metinleri
içeren bir çalışma olması bakımından Kaan H. Ökten’in kitabını zikretmek isteriz. Bkz. Kaan H. Ökten,
Ölüm Kitabı (Ölüm Düşüncesinin Temel Metinleri), Agora Kitaplığı, İstanbul 2010. Cioran, modern
insanın ölümü düşünmekten kaçıp her rahatsızlık için ilaç ile derman aramasını “ıstırabın terörü” olarak
niteler. E. M. Cioran, Ezeli Mağlup (Söyleşiler), çev. H. Bayrı, Metis Yayınları, İstanbul 2007, s.73.
634
Yitim duygusunun insanı sevk ettiği “hüzünlü söz söyleme”nin şiir ve ağıta doğru evrilmesini Hz.
Adem’in oğlu Kâbil’in diğer oğlu Hâbil’i katletmesi üzerine söylediği rivayet edilen ağıtta görebiliriz.
Bkz. Yakup Şafak, “Tasavvufun Dili”, Türk Dili, 2015, C.9, S.767-768, s.53.
635
Beşeri aşk üslubunda olduğu savunulabilecek beyitlerde de sevgili insanüstü bir varlıktır.
Mefhumlaşan bu varlık için insanların yaşadığı ölüm duygusunu yaşaması öngörülmez. Sevgili, âşığın
yaşadığı çeşitli çile unsurlarından masundur. Divan şiirinde müşahhas olamayan (hatta cinsiyet sahibi
olamayan) sevgilinin varlığı, onun etrafında konuşulan her durumun fenomen hâline gelmesine neden
olur. Belli bir sevgilinin yahut belli bir âşığın ölümü değil, tiplerin ölümü sözkonusudur. Bu birey algısı
ise Tanzimat ve sonrasında yıkılır ve artık vefat eden sevgili var ise ismi ile zikredilmeye başlanır. Bu
durumda ölüm dolayısıyla duyulan hüznün hedefi de belirmiş olur.
633
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konusunda bir yitim duygusu içermez, sevgili yitirilmez, vefat etmez, varlığı kesintiye
uğramaz. Rakîbe yönelen, ona iltifat eden sevgili dahi bir maşuk olarak varlığını
sürdürür. Bu yüzden ölüm kavramını incelerken öznenin (ölenin) âşık olduğu
görülecektir.
Gam ve dert öldürür
Aşkın âşığa yüklediği gam ve keder, sonunda dayanılmaz bir hâle gelir ve âşık
can verir. Dermana ulaşamayan

636

, derdine çare bulamayan, özetle sevgiliye

kavuşamayan 637 , ondan iltifat görmeyen 638 âşığın ölmesidir bu. Şahit olanların
umursamadığı639 belirtisiz640, somut yarası olmayan bu ölümden bazen sevgiliyi suçlu
tutan âşık bazen de kendisini sorumlu tutar641:
Hele Yaḥyá beni eylerdi ġam u ġuṣṣa helāk
Ol ṭabīb-i dil ü cān baḳmasa bīmārlara (Ş. Yahyâ g.376/5)
**
Cān yérine tenümde bula derd-i dilberi
Rūz-ı vedāꜤ ecel deyicek merḥabā baña (Hayâlî g.11/2)
**
Ṭutalum ḳan aġlamaḳdan ölem utanmaz mısın
Varıcaḳ maḥşerde yarın Ḥaẓrete ḳan ile ben (Necâtî g.402/2)
**
Dil-ḫaste Ḫayālī’yi gören dér ki dirīġā / Bīçāre ölür derd ile dermāna érişmez (Hayâlî g.218/5)
Olsaḳ Ꜥaceb mi hem-çü Neşāṭī helāk-ı ġam / Bezm-i belāda zehr-i keder-nūş-ı ḥasretüz (Neşâtî
g.47/6)
638
Luṭfuñ olmazsa ey ḫuceste-ḫıṣāl / Öldirür bendeñi bu derd ü melāl (Nedîm mes.2/14)
639
Ey Fużūlī bes ki ġam-nāk oldı aḥvālüñ ṣoran / Ġamdan ölseñ hīç kim ṣormaz daḫi aḥvālüñi (Fuzûlî
g.296/8)
640
Dutdılar teşḫīṣ-i derd içün muꜤālicler regüm / Buldılar ṣıḥḥat ki ṣıḥḥatden yaḳındur ölmegüm […]
(Fuzûlî mus.8,2)
641
Ger Necātī ġama düşdi ̮ise ḳo cānı çıḳsun / Niye vérürdi göñül böyle sitem-gār olana (Necâtî
g.459/6)
636
637
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Fiġān u nālelerle cān vérür derd ehli dünyāda
Diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez (T. Yahyâ g.172/2)
Ayrılık, aşk, rakîb, güzellik unsurları öldürür
Âşığın kederden ölmesinin dışında onu öldüren belirli kişi ve kavramlar
zikredilir: Rakîb, firkat, gamze, zülf… gibi. Sevgilinin güzellik unsurlarının hemen
hemen her birinin âşığı sevk ettiği son, ölümdür. Firkat (ayrılık) ise zaten imkânsız
olan vuslatın ve âşık ile maşuk arasındaki mesafenin isminin konulmasından ibarettir.
Divan şiirindeki âşık, kavuşmadığı (ve kavuşamayacağı) bir sevgilinin yitiminden
doğan hüznü yaşar642. Bu yüzden âşığın ayrıldığı maşuk değil, ayrılığın kendisi ön
plana çıkar:
Firkat
Bir ölüm alameti643 olarak görülen ayrılık ile âşık kendisini taşlayarak dövünüp644 can
verir. Ayrılığı ölüme tercih eder:
Bīmāram ey ecel bu géce bekle yanum al
Rūz-ı firāḳ-ı dilberi gösterme cānum al (T. Yahyâ g.237/1)
**
Firḳatüñde dil-i şeydāyı tamām étdi ġamuñ
O faḳīrüñ nedür eksükligi taḳṣīri nedür (Ş. Yahyâ g.69/2)
**

İlahi aşk tasavvurlarında ölüm ile insan, Yaradan’a kavuşur. R. Özdenören, “vuslat gerçekleştiğinde,
aşk ilişkisi, düz bir sevgi ilişkisine dönüş[eceği]” için kavuşmanın “daima ölümden sonraya
bırakıl[dığını]” söyler ve Mevlânâ’nın kendi ölümü için kullandığı/kullanılan şeb-i arus (düğün gecesi)
terkibini bu mana ile düşünür. Rasim Özdenören, age.(2010), s.51-52. Bu husus için İbn Arabî’den tek
cümlelik bir alıntı yapmakla yetiniyoruz: “O’na ise [Allah’a] ancak dünya hayatından çıkarak
kavuşabiliriz. […] ölüm ile Hakk’a kavuşmanın bir tadı vardır.” İbn Arabî, age.(2015), s.41.
643
Uymış belālu göñlüme derd ü firāḳ-ı dost / Düşmiş ġarībüñ üstine ölüm Ꜥalāmeti (Necâtî g.589/2)
644
Ġamuñdan başa dün ḥasret eliyle ol ḳadar urdum / Ki ṣubḥ olunca mürde cismümi ṭopraġa
tapşurdum (Fuzûlî g.190/1)
642
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Ṣabr édeyin cefāña eyā cevri çoḳ güzel
Yā ben ölem firāḳ ile yā sen uṣanasın (Necâtî g.386/2)
Rakîb
Rakîbin varlığından rahatsızlık duyan âşık için kederini artıran ve onu
‘gayret’ten 645 ölüm noktasına getiren husus, rakîbin sevgili ile birlikte olması,
sevgilinin ona iltifat göstermesidir. Divan şairleri rakîbin sevgili yanındaki varlığını,
anlatılmayan bir hüzün olarak doğrudan ölüm olarak ifade ederler:
Ölüm işi Ḥaḳ işidür andan kim incinür
Yārı Necātī ġayr ile görmekdürür ölüm (Necâtî g.360/7)
**
Şerbet-i laꜤlüñ ṣunup aġyāra öldürdüñ beni
Ġayra cān véren Ꜥacebdür kim beni eyler helāk (Avnî g.39/2)
**
Yüzüñi görmeyicek şöyle derd-nāk oluram
Ki ġamdan ölmedügümi añup helāk oluram (Ahmed Paşa g.208/1)
Sevgilinin güzellik unsurlarının âşığı sevk ettiği ölümde özneyi çoğunlukla saç (zülf)
ve bakış (gamze) olarak görürüz. Âşık için binbir anlama gelen sevgilinin bakışı onu
hayret ve dehşete sürükler ve öldürür. Birer urgan gibi tasavvur edilen zülfe asılan âşık
can verir:
Dil ki ser-menzili ol zülf-i perīşān olmuş
N'ola cürmi ki aṣılmasına fermān olmuş (Fuzûlî g.136/1)

Ġamdan ölmem ḳorḳaram ġayret helāk eyler beni / Tīġdan çekmem ḫaẕer fürḳat helāk eyler beni
(Ş. Gâlib g.330/1)

645
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**
Ṣaçlaruñ dâm-ı belâdur düşen ol sevdāya
Bulamaz anda vefā vü bulısar anda vefāt (Şeyhî g.8/4)
**
Ṣaçuña cān véririz hiçe gelmez646 illā anuñ
Küdūreti bizim ile ṣafā yérine geçer (Şeyhî g.21/3)
Gamzenin âşığı öldürmesi bazen saf bakış ile olurken bazen de göz etrafındaki
bakış unsurlarıyla gerçekleşir:
Ġamze tīġin çekti ol māh olma ġāfil ey göñül
Kim muḳarrerdür bu gün ölmek saña şīven baña (Fuzûlî g.12/6)
**
Keser dāmānumı her bir baḳışda tīr-i müjgānı
Kim dürre-i ġamla helāk oldum telāşum var (Nedîm g.23/4)
**
Ṣuçsuzlar öldürüp beni ṣuçsuz görür gözüñ
Şāhā şikeste ḳul kime ḳılsun şikāyeti (Ahmed Paşa g.318/3)
Âşık ölmekten kaçamaz
Âşık için ölümün kaçınılmaz bir son olduğu beyitlerde dikkatimizi çeken bir
husustur. Hüzünden ve ölümden kurtulamayan âşığın portresi çaresizliği vurgular:
Ḥāṣıluñ evvel ġam-ı cānāndur āḫir terk-i cān

646

gelmez: geçmez (nüsha)
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Bu imiş ḳısmet Fużūlī ḫˇāh aġla ḫˇāh gül (Fuzûlî g.178/9)
**
Dil ü cān derdine çün çāre hemān ölmek imiş
Öleyin derd ile nā-çār elümden ne gelür (Ahmed Paşa g.57/2)
**
Ḥālāt-ı Ꜥışḳa gerçi nihāyet dénilmedi
Derd almaḳ ibtidādur u cān vérmek intihā (Şeyhî g.2/5)
Âşık ölmeye can atar
Ölümün bir çare olarak sunulduğu beyitlerde âşık ölmeye can atar647. Âşığın
ölümü arzu etmesi hakkında tespit ettiğimiz beyitler diğer bahislerde daha fazladır.
Âşık için sevgili uğruna (yüce bir amaca, varlığa, gayeye) can vermek hem âşıklığını
ispat hem de bir erdemdir648:
NevꜤī ḳaçar mı küşte-i pā-mālüñ olmadan
Ölmek senüñ yoluñda saꜤādet degül midür (Nev’î g.56/6)
**
Ġafil olma yol eri yolda gerek ey Yaḥyá
ꜤIşḳ yolında ölüm Ꜥāşıḳa vuslat yolıdur (T. Yahyâ g.81/5)
**
Derdümle ölmesün ben anı öldürem démiş
Cān vér göñül ol ġamzeye kim bunca zamānlar / Cān ile seni besledügüm anuñ içindür (Fuzûlî
g.105/6)
648
Aşkın genel olarak ölüm ile tabii bir ilişkisi olduğunu söyleyen Süskind büyük müellif Stendhal’den
şu cümleyi alıntılar: “Gerçek aşk […] ölüm düşüncesini daha sık getirir akla, ölümü düşünmek daha
kolay, daha az korkutucu hâle gelir; ölüm basit bir mukayese meselesine, kişinin pek çok şey
karşılığında ödemeye hazır olduğu bir bedele dönüşür.” P. Süskind, age., s.35.
647
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Bir olmayası dirlik için ol baña yeter (Ahmed Paşa g.107/3)
Ölmek âşığın çaresidir, kurtuluşudur
Âşığın ölümü arzu etmesinin bir nedeni de aşk yolunda çektiği çilelerin son
bulacak olmasıdır. Çünkü âşık için sevgiliye (yok olan, varlığı vücut bulmamış olana)
kavuşmanın tek yolu ölümdür (yok olmaktır):
Ġam-ı cānāneye cān vérmek ile ḳurtılur göñlüm
Bi-ḥamdi’llāh ki ölmeden ġamuñ dermānını buldum (Necâtî g.359/2)
**
ꜤIşḳdan ḳurtulmadan Yaḥyá ölüm yegdür baña
Ḳanġı Ꜥāşıḳdur ki derd-i Ꜥışḳa dermān eyledi (Ş. Yahyâ g.396/5)
**
Yoḳ derdümüze ölümden özge daḫı çâre
Ḥāṣıl bu ki miḥnet-zede bī-çāre-i Ꜥışḳuz (Neşâtî g.48/2)
Aşk şehidi
Karşılık beklenmeyen yüce ve asil bir gaye için can veren âşık, aşkın şehidi
olarak zikredilir 649 . Sevgili yolunda can veren âşık, şehitlerin ebedî makamı olan
cennete650 yani yine sevgilinin mahallesine defnedilmeyi dostlarına salık verir:
Ġam-ı Ꜥışḳında ölürsem ser-i kūyunda defn eyleñ
Şehīd olanlaru͂n çünkim yéri firdevs-i aꜤlādur (Hayâlî g.149/3)
**
Halkın anlayamadığı bir aşkı terennüm eden ve neticede vahşice idam edilen Hallac-ı Mansur da
aşkın şehidi olarak zikredilir.
650
Şehitler hakkında nazil olan ayetler ve Efendimizin ifadeleri şehitliğin peygamberlerden sonra en
yüksek makam olduğu sübût bulmuştur. bkz. Nisâ, 69-70; Âl-i İmrân, 169-172.
649
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Ol bī-vefāya billah eyit ey nesīm-i ṣubḥ
ꜤIşḳı şehīdi derd ile öldi unutmasun (Mihrî g.119/3)
**
Şehīd-i Ꜥışkuñ oldum lālezār-ı dāġdur sīnem
Çerāġ-ı türbetüm şemꜤ-i mezārum varsa sendendür (Ş. Gâlib g.65/6)
Şehadet ve matem kavramlarının sıklıkla kullanıldığı bir hadise de Kerbela
faciasıdır.

Efendimizce

de

bu

yerin

toprağı

“tasa

ve

üzüntü”

olarak

vasıflandırılmıştır 651 . Bu facianın anıldığı günlerin akşamında ihtiram göstergesi
olarak mum yakılmaz, gece karanlık içerisinde geçirilir. Alıntıladığımız beyitte de
gam akşamında çerağının görünmez bir şekilde yandığı anlatılır. Şehit olan can iken
arkada kalan gönül (ruh) ise canın işareti, belirtisidir:
Şām-ı ġamda ġaybdan yanar çerāġı dā’imā
Cān şehīd-i Ꜥışḳdur anuñ nişānıdur göñül (Atâî g.140/5)
Öldükten sonra
Âşığın can verdikten sonra yaşadığı süreç bütün ayrıntıları ile anlatılır. Âşığın
vasiyet vermesi, yıkanması652, mezara taşınması653, dua edilmesi654, mezar taşının tarif
edilmesi, mezardaki toprağın hususiyeti, âşığın sarılacağı kefen gibi unsurları ölümü
terennüm eden beyitlerde görebiliriz.
Kefen

Her ikisi de dert, gam, keder, felaket anlamına gelen kerb ve bela kelimeleri hakkında bkz. M. Asım
Köksal, Hazret-i Hüseyin ve Kerbelâ Fâciası, Akçağ Yayınları, Ankara 1984, s.14
652
Hicrüñ beriyyesinde ṣusuzın ölenleri / Yuġıl gözi yaşıyla çü vaṣluñ saḳāsı yoḳ (Şeyhî g.95/5)
653
Ḳanumı ḥelāl eyleyeyin saña gelirseñ / Tābūtumuñ ardunca bir iki ḳadem ey dost (Ahmed Paşa
g.16/3)
654
Öldügümi aġlamazdum ol gül-i ḫandān baña / Ḳorḳarın kim ne duꜤā éde ölürsem ne ilene (T. Yahyâ
g.41/3)
651
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Ölü vücuda bir koruma tedbiri olarak örtülen kefeni âşık istemez. Aşkın şehidi
olduğu için kefensiz defnedilmek ister655. Âşığın kefene sarıldığı kompozisyonlarda
ise kefeni kan renginde buluruz. Çünkü âşık gam yarası ile yaralanmıştır ve can
vermiştir. Bu yüzden yarası, öldükten sonra da kanamaya devam eder:
Benüm gibi belā dāġın çeker bulduñ mu ey lāle
Nice demler gören bir Ꜥāşıḳ-ı ḫūnīn-kefensiñ sen (Hayâlî g.411/4)
**
Dāġ-ı miḥnetle beni öldürse ol gül-pīrehen
Lāle-veş ṣarsun baña derd ehli bir ḳanlu kefen (Hayâlî g.425/1)
**
Ten gerekmez tīġ-i ġam mecrūḥına
Kim şehīd-i Ꜥışḳa yaraşmaz kefen (Necâtî g.413/3)
Toprak
Âşığın defnedileceği mezar yeri, şairin muhayyilesinde kazılmış alelade bir yer
değildir. Toprak, âşığın gurbetteki hâlini görüp göğsünü parçaladığı için çukur
oluşmuştur 656 . Bu toprağa defnedilen âşığın mezarının üstünde çıkan çiçekler,
koklayanlara sevda hastalığı verir 657 , gam yarası gibi kan kırmızısı renktedir,
sevgilinin saçı gibi misk kokar yahut âşığın gönlü gibi bir ateştir:
Bilürdi Ꜥāşıḳ-ı ḫūnīn-dilin o şeh Yaḥyá

Şehitlerin kanı ve elbisesi şehadet için (bu yüce makama o halleriyle dâhil oldukları için)
ehemmiyetli görüldüğü için cenazeleri yıkanmaz, kefenlenmezler. Dilā Mecnūn-ṣıfat Ꜥuryān-ı Ꜥışḳ
ol pīrehenden geç / Belā meydānınuñ gerçek şehīdiyseñ kefenden geç (Hayâlî g.38/1)
656
Öldügüm menzilde defnüm ḳılmaġa ṣanmañ laḥid / Yér görüp ġurbetde aḥvālüm girībān étdi çāk
(Fuzûlî g.154/2). Bazen de mezar üzerindeki toprak yığınının aslında sevgili yolunda toprak olup yığılan
âşığın kendisi olduğu anlatılır: Degüldür tūde-i ḫāk-i mezārı cūş éder ḍurmaz / Ümīd-i pāy-būsuñla
yoluñda kim ki ḫāk olmuş (Atâî g.111/3)
657
Çün beni ḫāk éde zülfüñ ġamı şöyle ṣanuram / Ki ḳoḳulayana sevdā vére ḳabrüm giyehi (Ahmed
Paşa g.341/6)
655
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Baḳaydı ḳabrimüz üstinde surḫ lālemüze (Ş. Yahyâ g.382/5)
**
Ben bu derd ile ölüp ṭopraġ olursam ey ṣabā
Ṣu yerine od çıka ḫuşk giyāhumdan benüm (Şeyhî g.126/6)
**
Ben ġam-ı zülfüñde cān vérdükde ḫāküm sebzesin
Otlasa müşgīn olur āhū-yı ṣaḥrā dostum (Ahmed Paşa g.215/3)
Mezartaşı
Âşığın kendi mezar taşına dair öngörüleri ve arzuları çoğunlukla sevdavî
özdeşim izleri taşır: gümüş gibi beyaz endamlı (yahut nüshada olduğu üzere taş kalpli)
sevgili uğruna ölen şairin mezar taşı (beyaz taştan) mermerden yapılmalıdır658. Taşa
yazılacak ayet ve yazılar ise âşığın kalbindeki kan ile yazılmalıdır:
Ölicek ḫançer-i ġamdan eşigi ṭopraġına
Dest-i cevr ile yaza ḫūn-ı dil āyāt-ı vefā659 (Necâtî k.2/11)
**
Cānāna cān vérüp ġam ile olduġum helāk
Dāġ-ı dilümle yazuñ anı ṭaşum üstine (Mihrî g.152/4)
**

Bir sīm-ten
[nüsha:
seng-dil] firāḳına ölen Necātī’nüñ /
Bi’llāhi mermer
ile yapasız mezārını (Necâtî g.607/7)
659
“Vefa ayetleri” anlamına gelen bu kelime ile Kuran-ı Kerim’de vefa hakkındaki ayetler
kastedilmektedir. “Vefat” kelimesi ise yalnız insan için kullanılan, Devellioğlu Lûgat’ında “ödeme,
yetme, devam ettirme, sözünde durma” gibi çeşitli anlamlara gelen “vefâ” kelimesinden gelir. Kuran
Kavramları Sözlüğü’nde ise bu fiilin köküne ( )وفیverilen karşılık “tam, eksiksiz, tamam olan şey”dir.
Rağıb el-İsfahanî, Müfredât (Kur’an Kavramları Sözlüğü), çev. A. Güneş, M. Yolcu, Çıra Yayınları,
İstanbul 2012, s.1170.
658
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Ölsek Ḫayālī derdümüzi Ꜥāleme yine
Söyler zebān-ı ḥāl ile seng-i mezārumuz (Hayâlî g.193/5)

1.1.6.1. Sevgilinin Ölümü
Divan şiirinde süreklilik arz eden bir sevgili varlığı vardır ki kesintiye uğramaz,
kaybolmaz, can vermez 660 . Âşık da bu ebedîyete yakınlık kurduğu nisbette ebedî
hayata yahut ab-ı hayata kanacağını düşünür. Bütün divanların tedkiki bu yorumu boşa
çıkaracak veriler sunabilir. Fakat taradığımız divanlarda, bilhassa gazellerde böyle bir
imgeye rastlamadık. Gazellerde klasikleşen sevgili imgesinin sınırlı bir devamı olan
kasidelerdeki (tabii olarak mersiyelerde) sevgili tipinde ise vefat sıklıkla görülen bir
durumdur. Çünkü kaside (nesib kısmında zikredilen sevgili hariç) muhatabı belli şiirler
olduğu için özellikle dua kısımlarında sevgilinin müşahhas bir kisveye bürünebildiği,
insani bazı keyfiyetlerle zikredilebildiği görülür.
Gerek taradığımız divanlarda tespit ettiğimiz mersiyelerde 661 gerekse bu
alanda yapılan çalışmalarda 662 görülen örneklerde şairin derin bir yas ve üzüntü
içerisinde bulunduğu görülür. Padişah, şehzade ve diğer devlet adamları için yazıldığı
görülen mersiyelerde akraba, ahbab ve bazı dinî büyüklerin de kendine yer bulduğu
dikkati çeker. Bunların dışında Kerbelâ faciasını konu edinen çok sayıda mersiye
kaleme alınmıştır.

1.1.6.2. Matem
Âşık keder ile matemdedir

Sevgilinin can vermesi mukadder görünen durumlarda dahi âşığın ölümü ön plana çıkar:
Ḥaḳ TeꜤālá acısın göstermesün cānānenüñ / Ben öleyin işiginde baña cānān acısın (Necâtî g.420/2);
Dédim öldürdi firāḳuñ zaḫmı ben dil-ḫasteyi / Dédi ölmezsüñ sen Aḥmed çün benüm cānuñ senüñ
(Ahmed Paşa g.167/8)
661
Ahmed Paşa, k.29 (Şehzade Mustafa mersiyesi), k.44 (Savaşta yitirilen bir mahbub için mersiye);
Bâkî, mus.1 (Sultan Süleyman için mersiye), mus.2 (Mihrimah Sultan için mersiye); Nâilî, mus.1
(Biraderi için mersiye); Nev’î, k.44, mus.5 (Bâkî için mersiye); Atâî, ter.1 (Sultan Osman için mersiye);
Ş. Gâlib, “Mersiye Berây-ı Esrâr Dede” (Ş. Gâlib, age., s.432); T. Yahyâ, mus.8 (Şehzade Mustafa için
mersiye).
662
Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek (Türk Edebiyatında Mersiye), Akçağ Yayınları, Ankara 1994; M.
Arslan, M. Erdoğan, Kerbelâ Mersiyeleri, Grafiker Yayınları, Ankara 2009.
660
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Âşık için matem, aşk yolunda çektiği çile ve acının teşbih yoluyla benzetildiği
bir ritüeldir. Kaybedilen birisi için duyulan kederin ritüel boyutu olan matem âşık için
ayrılık ve rakîbin varlığı ile ulaşılmaz hâle gelen vuslatın (bayramın) karşıtıdır:
Ġam-ı aġyār u derd-i yār ile mātemdeyem her gün
Nice bayram olur mābeynümüzde merḥabā olmaz (T. Yahyâ g.159/3)
**
Yār ile bezmümüz görüp öldürdi ṭaꜤn ile
Geldi raḳīb sūrumuzı mātem eyledi (Atâî g.263/2)
**
ꜤĀlem-i vuṣlatuñ riyāż-ı bihişt
Mātem-i fürḳatüñ Ꜥaẕāb-ı caḥīm (Bâkî g.342/4)
Diğer birçok hususta gördüğümüz gamı arzu etme matem meselesinde de
görülür. Âşık, firkatte iken matemdedir ve vuslatın zevkine kanmaz, matem-aşina
olmak onun için bir bayramdır:
Sār-ı ṣafā-yı vuṣlata olmaz firīfte
Ḫalvet-güzīn-i hecrüñ olan mātem-āşinā (Nâilî g.2/3)
Oluş-bozuluş
Âlem-i kevn ü fesâd denilen bu oluş-bozuluş dünyasında mutluluk oluş iken
keder bozuluştur. Biri olmadan diğeri gerçekleşmez ve biri bitmeden diğeri yaşanmaz.
Matem (gam) ve bayram (şâdî) zıtlığı da bu oluş-bozuluş nizamının temel unsurlarıdır,
birbirini tamamlar:
Ehl-i mātem giryede küttāb-ı ḳısmet ḫandede
Cān-sitānuñ vérdügi maꜤcūn dü-ḫāṣiyyetlüdür (Nâbî g.86/2)
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**
Bilür o kimse ki dānā-yı sırr-ı Ꜥālemdür
Güşāyiş-i dehen-i ḫande zaḫm-ı mâtemdür (Nâbî g.225/1)
**
Gehī vuṣlatda Ꜥāşıḳ gāh mehcūr
Bu dünyādur gehī mātem gehī sūr (Bâkî g.132/4)
Matem unsurları
Matemi konu edinen beyitlerde, âşığın/şairin çektiği varsayılan acının teşbih
edildiği matem kompozisyonlarında çeşitli matem unsurları dikkat çeker. Matemi
doğuran, matem ile neticelenecek olan ölüm, matem ve taziye için insanların bir araya
gelmeleri, feryat etmeleri, matem göstergesi olarak giyilen elbise yahut başa sarılan
örtünün renkleri bunlardan bazılarıdır.
Ölüm haberi
Çiçek ve diğer bazı tezyin unsurlarının sıkça görüldüğü matem ve ölüm
bahsinde çiçeklerden özellikle bazılarının renk ve duruşları, kültürdeki manevî
karşılıkları ile beyitlere konu edilir. Bukle bukle saçı andıran sümbülün perişanlığı663,
sık sık matem rengi olarak anılan mavi renkli menekşenin rengi664 bu kompozisyonun
kurulduğu örneklerdendir 665 . Bazen çiçeklerden, bazen saba rüzgârı ile bazen de
sevgilinin hattı âşığa matem haberini verir, ölümü duyurur:
Ey dil déme ḍaġıtdı siyeh sünbülün sabā / Senden yayılmasın bu ḫaber kim siyāhdur (Nâilî g.69/3)
Düşdi zülfüñden ḳara yaslı benefşe lā-cerem / Bisteri ḫāk-i siyeh bālīni ṣaḥrā sengidür (Ahmed Paşa
g.77/4); Şu günden kim boyuñ serv ü ser-i zülfüñ semen-būdur / Çenār ölmişdürür gider benefşe ḳara
yaṣludur (Necâtî g.137/1). Menekşenin “kara yaslı” göründüğü diğer bir beyte Şeyhî’de rastlarız: Ne
ḫaber vérdi ṣabā zülf-i perīşānuñ içün / Ki benefşe ḳara yaṣlu görünür anuñ için (Şeyhî g.137/1)
Menekşe ile kurulan matem anlatımlarına Fars şiirinde de rastlanır. Annemarie Schimmel, Hakanî’den
alıntıladığı beyitte gülün rengi olan kan rengi bir elbise olmasa dahi lacivert (menekşe) renkli bir
elbiseden azına razı olunmayacağını söyler. bkz. Annemarie Schimmel, age.(2020), s.265. Ayrıca bkz.
Nelihan Koç Keskin, Osmanlı Çiçek Adları Sözlüğü, Kurgan Edebiyat, Ankara 2018, s.58.
665
Eski Yunan ve Roma’ya kadar takip edilebilen bir matem unsuru olan siyah renk her ne kadar ölüm
ve yas ile anılsa da eski Türklerde mavi rengin de (mavi renkli kıyafet giymek yahut mavi renkli bez,
başlık takmak) matem unsuru olarak kaydedildiği görülür. krş. Kadir Akbayrak, Dinlerin Rengi
663
664
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Ḳıldı mātem-zede ḫaṭṭ-ı ruḫ-ı gül-fām beni
Öldirür ḳara ḫaberlerle bu peyġām beni (Hayâlî g.558/1)666
Taziye için toplanma
Taziye için bir araya gelen insanlar matemin bir unsurudur. Taziye sahibinin
derdini paylaşmak, teselli etmek için yanına gelen insanlar bu şekilde mateme ortak
olurlar. Alıntıladığımız beyitlerin ilkinde şair, âşığın bir virane olduğunu, bu yüzden
sevgilinin lutf dolu bakışının ona yaraşmayacağını, gamın matemini tutan insanların
bir araya geldikleri halkada kadehin döndürülmesinin abes oluşu ile anlatır. İkinci
beyitte ise şair, âşık matem tutarken ona destek olmaya, yere düşmek üzere olan hasta
âşığın koltuğuna girip destek olmaya gam ve kederin [hüzün ve sıkıntılar
ülkesine/şehrine (mihnetâbâd), ki dünyadır] geldiğini söyler667. Hüznün matemde olan
kişiye destek olması sureten tezat görünse de gamı arzu eden âşık için bu durum tezat
değil, istenen bir durumdur. Üçüncü beyitte âşık can vermiştir ve mahallenin köpekleri
bu hâle havlayarak feryat etmektedir. Âşığın dostları bu bağırtıyı duyup topanırlar ve
bu kayıp için ağlarlar:
Nigeh-i luṭfı saña ey dil-i vīrāne Ꜥabes̠
Ḥalḳa-i mātem-i ġam gerdiş-i peymāne Ꜥabes̠ (Ş. Gâlib g.29/1)
**
Girüp ḳoltıġuna mātem ṭutar ben ḫasteye cānā
Gelüp ġam ḫāṭırum ṣorduḳca künc-i miḥnet-ābāda (Hayâlî g.530/4)
**
Öldügüm bilüp maḥalleñ itleri feryād édüp
Renklerin Dili, Sarkaç Yayınları, Ankara 2010, s.39; Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Renkler,
Berikan Yayınevi, Ankara 2012, s.132.
666
Sevgilinin parlak yanağında çıkan tüyler/kıllar (hat) âşığı, sevgiliyi (tecelliyi) kaybetmişçesine
kedere sevk eder ve şair bu durumu ölüm/matem olarak duyrurur.
667
Mihnetâbâd ile (gam ve keder yurdu) dünyanın kastedildiği düşünüldüğünde âşığın mana âleminden
uzakta, dünyada, ilahi olanı (sevgiliyi) aradığı, imkânsız olan vuslatın matemini tuttuğu düşünülebilir.
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Beni aġlar cemꜤ olup bir yére yārān var-ısa (Avnî g.65/3)
Ağıt, feryat
Ağıt ve feryat (şîven) ile matem tutan kişi kayıp dolayısıyla dizginleyemediği
kederi dışarı vurur. Hüzün ve kederin adeta bardağı taşırdığı damla olan feryat ile âşık
o kadar ah eder ki insanlar bu dünyanın bir ağıt evi, matem köşkü olduğunu
düşünürler668. Kalbi bir matem evi olan âşık için feryat etmek mukarrerdir:
Meyl étmedigüm ṣūr-ı ṣafā-baḫşına dehrüñ
Mātem-gede-i dilde olan şīven içündür (Nâilî g.42/3)
**
Ġamze tīġin çekti ol māh olma ġāfil ey göñül
Kim muḳarrerdür bu gün ölmek saña şīven baña (Fuzûlî g.12/6)
Divan şiirinde gazellere konu olan sevgili, mesnevilerde gördüğümüz sevgili
tiplerine göre psikolojik açıdan tek tiplidir: Zalim, celalli, naz ve istiğna sahibidir.
Oysa mesnevilerde görülen maşuk tiplerinde olay örgüsüne paralel birtakım psikolojik
farklı unsurların devreye girdiğini görürüz. Bunlardan biri hüzün duymaktır ki
mesneviden taşıp gazellere de o hâliyle girmiştir. Leyla ve Mecnun özelinde
düşünecek olursak sevgili (Leyla), âşığa göre (Mecnun) nispeten daha az çileye
muhatap oluyormuş gibi görünse de bir maşuk rolü ile haddinden fazla sıkıntıya
katlanır. Mecnun çöle kaçması, onu bulan Leyla’yı tanımaması (yahut tanımıyormuş
gibi görünmesi) ve ondan yüz çevirmesi maşuku kedere sevk eder. Nitekim bu keder
onun “bahar-ı ömrüne hazar er[er]”, can verir 669 . Divan şiirinde ölümün âşık ile
zikredilmesi karşısında bu durum, sıradışıdır ve bu hâliyle gazele konu olur:
Döginüp ṭaş ile Leylá démedi dāyesine

Şol ḳadar zārīlıġ étdüm kim cihān bünyādını / Ḫāneḳāh-ı şīven ü eyvān-ı mātem ṣandılar (Necâtî
g.74/2)
669
Fuzûlî, age.(2000), s.502.
668
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Mātem-i Ḳays’da beñzetdi tenin sāyesine (Hayâlî g.535/1)
Matem elbisesi
Matem göstergesi olarak koyu renkli (siyah, lacivert) elbise giyinmek yahut
koyu renkli şal, başlık örtünmek geleneksel bir hâle gelmiştir. Sadece Türklerde değil
diğer milletlerde de görülen bu adet, kaybı yaşayan kişilerin yaslarını dışavurumları
olarak değerlendirilebilir. ‘Karalar giymek’, ‘karalar bağlamak’ ise bu matem
geleneğini anlatan deyimleşmiş söz öbekleridir 670 . Matem elbisesi giyme imajına
divan şiirinde birçok beyitte denk geliriz. Efendimizin hicret edip veda ettiği
Mekke’deki Kâbe’nin örtüsünün matem elbisesine teşbih edilmesi bu imajın bir
yansımasıdır:
Hicretinden berü gözden döküp eşk-i zemzem
KaꜤbeye oldı siyeh-cāme-i mātem muꜤtād (Nâbî k.2/80)
**
Mātem édüp ḳara geydi KaꜤbe zemzem acıdı
Çünki Ꜥarż-ı iftirāḳ étdi Peyamber KaꜤbe’ye (Hayâlî g.496/4)
Başına karalar sarmak
Âşık, kendi ölümünden sonra onun yasını tutan kimse olmazsa kendi ah’ının
dumanının yine kendi başına karalar saracağını, kendi matemini yine kendisinin
tutacağını söyler:
Ṣoñ nefes baña bulunmazsa eger mātem éder
Dūddan ḳara ṣarınsun başına nār-ı derūn (Nev’î g.327/4)
**

Metin Yurtbaşı, age.(2012), s.87. Talat Onay, ‘bağlamak’ kelimesine dikkat çeker ve yakaya yahut
boyuna siyah renkli bir bezin, kumaş parçasının bağlanmasını işaret ettiğini belirtir. A. Talat Onay,
age.(2007), s.268.
670
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Benüm-çün mātem édüp ṣoñ nefes bālīnüm üstinde
Başına ḳara ṣarsun şuꜤle-i āhum duḫānumdan (Nev’î g.334/2)
**
Şehīd-i Ꜥışkuñ içün ḳara başlıdur zülfüñ
Ḍurur müdām anuñçün libās-ı mātemde (Ş. Yahyâ g.368/4)
Divan şairlerinin muhayyilesinde şiirsel bir imgeye dönüşen, şarabın yapılışı
bir oluş-bozuluş sürecidir: üzüm ezilir, can verir ve ortaya şarap çıkar. Bu yüzden
şaraptan ‘üzümün kızı’ (duhter-i rez, bintü’l-ineb) olarak bahsedilir. Muhayyileye göre
babasını kaybeden üzümden yas tutması beklenir. Bazı durumlarda da şair, bunca
matemin artık yeteceğini ifham eder:
Kāfir kızı tükenmedi mi mâtem-i peder
Sāġar çeküp ḳızılca sürünmez misüñ daḫi (Nedîm g.154/4)

1.2. Kavramlar Etrafında Gam
1.2.1. Oruç, Kurban, Bayram
Divan şiirinde bayramı ve bayram sahnelerini konu edinen beyitlerde mutluluk
ve hüzün bir aradadır: Ramazan bayramı bereket ve sevinç getirir iken bayram
öncesinde tutulan (meşakkat olarak görülebilen) oruç kimi zaman bir dert kaynağı
olarak zikredilir ve teşbihlere konu olur.
Oruç
Aynı şekilde ilahi bir feyz olarak kabul edilen Kurban Bayramı da Allah uğruna
kesilen kurbanlıkların çektiği varsayılan çile ve bu çilenin, âşığın sevgili uğruna
kurban oluşuna teşbih ile anlatılır. Bu anlatımlarda firkat, bayram öncesi tutulan
orucun zorluğu yahut bayramda kesilen kurbanlığın yaşadığı çilenin ağırlığı ile birlikte
işlenir. Vuslat ise zorluktan sonra gelen kolaylık olarak meşakkat sonrası gelen
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rahatlama, bereketlenme olarak geçer671. Firkat günlerinde (oruç vaktinde) ayrı kalınan
sevgiliden vuslat vaktinde (bayramda) yüzünü göstermesi istenir:
VaꜤde-i vaṣl étse gelmez şūḫ-ı bezm-efrūzumuz
Geçdi bu efkār ile hep Ꜥīdumuz nev-rūzumuz (Atâî g.1/1672)
**
Görinür rūze-dār-ı hicre ancaḳ yılda bir kerre
Çoġ eglenmez gider bir dil-ber-i maḥcūbdur bayrām (Ş. Yahyâ
g.245/3)
**
Hezārān rūze vü Ꜥīde érişdüm anı bildüm kim
Firāḳuñ gibi rūze rūz-ı vaṣluñ gibi Ꜥīd olmaz (Ş. Yahyâ g.147/4)
Ayrılık zamanına sıkça teşbih edilen oruç, bir zevk mekânı olarak düşünülen
meyhânelerin kapandığı, şarap tüketiminin kesildiği bir ay olması nedeniyle
âşıkların/şairlerin sevince veda ettikleri zorlu bir zaman dilimidir. Bu hâliyle oruç ve
Ramazan, gam ile zikredilir. Şaraba erişemeyen âşık, kederini def edemez:
Āftāb-ı ḳadeḥ étmez ramażān ayı ṭulūꜤ
Ne belādur bize yā Rab ne ḳara gündür bu (Fuzûlî g.239/6)
**

Şair bazen bayram gelse dahi yakasını kederden kurtaramaz. Necâtî’den alıntıladığımız bu beytte
büyük şair, bayram gelmiş olsa da kendisinin gam köşesinde itikâfta olmaktan kurtulamadığını söyler.
İtikâf, Efendimizin de tatbik ettiği, Ramazan ayının son on gününde Allah’a yakınlaşma amacıyla cami
yahut mescitte ibadet etmektir. İtikâfın bitiminin bayram olması, beyitte bu itikâfın bir türlü bitmediğini,
gelmesi gereken bayramın gelmediğini belirtir: Bayrām érişdi her kişi beg gibi şādmān / Miskīn Necātī
muꜤtekif-i ġūşe-i melāl (Necâtî g.333/5) Diğer bir gam köşesini benzer şekilde Nev’î’de buluruz: Bezmi ṣafāda ġayr ile kāruñ senüñ sürūr / Ben künc-i ġamda fikr-i viṣālüñle dil-figâr (Nev’î g.107/2)
672
Bu beyti alıntıladığımız gazel, gazellerden ayrı olarak musammatların sonuna ilave edilen iki
gazelden ilkidir. Bu yüzden “1” olarak alıntıladık.
671
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Ṣā’im-i hecr olanuñ nice açılsun göñli
İşlemez bābı meh-i rūzede meyḫānelerüñ (Nev’î g.242/3)
**
Besdür ki geçdi cānımuza rūzenüñ ġamı
Cisr-i sürūrdan geçelüm bāri bir zamān (Nedîm k.24/18)
Sevgiliden ayrı iken zayıflayan, hasta düşen kederli âşığın durumu, oruç
tutarken güçsüz düşen insana teşbih edilir. Ramazan ayının bitip Şevval ayının
başladığını ve bayramın geldiğini gösteren hilâli göremeyen 673 insanların emeli gibi
âşık da sevgilinin hilâle teşbih edilen kaşlarını görmeyi674 umar:
Ḫayālī rūze-i ġamda hilāle döndügi bu kim
Senin Ꜥīd-i cemālüñ görmedi ey māh bir yıldur (Hayâlî g.47/5)
**
Oruc ayından uzundur ey hilāl-ebrū ṣaçuñ
Ben ḳara günlünüñ ol bayramın oruc eyledi (Necâtî g.596/3)
Sevgiliye kavuşmayı arzu eden âşıkların hâli, akşam olmasını gözleyen
oruçluların durumu gibidir. Diğer bahislerde gördüğümüz gibi bu meselede de âşık,
kederden zevk duymanın bir yolunu bulur: Aşkın oruçluları için kendi ciğerlerinden
bir parça ile yaptıkları oruç onlar için yeterlidir ve makbuldür.
Biz rūze-dār-ı Ꜥışḳuz odur kārumuz bizüm
Laḫt-ı cigerle ḫoş gelür ifṭārumuz bizüm (Ş. Gâlib g.219/1)

Gam orucu tutanlar için sakinin elindeki kadeh bayram hilali olsa dahi sevgilinin dudaklarının
verdiği sevinci ve keyfi veremez: Rūzedārān-ı ġama neşve-i laꜤlüñ vérmez / Dest-i sāḳīde ḳadeḥ cām-ı
meh-i Ꜥīd olsa (Nâilî g.331/2)
674
Firkate benzetilen ve ‘sabr orucu’ olarak da anılan bu oruç ayı sevgilinin yüzünü görünce biter: Ṣabr
orucı yüzinden biñ Ꜥīde érişürüz / Yıllarda bir göricek sen gün ṣıfatlu ayı (Şeyhî g.178/6)
673
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**
Viṣāle teşne diller gözler ol ḫaṭṭ-ı siyeh-fāmı
Hemān ol rūze-dāra döndiler kim ister aḫşamı (Nev’î g.512/1)
Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında görülen bolluk şairin dikkatini çeker
ve bu durumu, ertesi firkat olan bir vuslat akşamına teşbih eder. Ayrılık akşamında
gam sofrası artan, hüznü dayanılmaz hâle gelen şair/âşık bu durumun nedenini hayretle
sevgiliye sorar ve aldığı cevap iftar sofralarındaki bolluğa işarettir:
Dédim artırdı ġamuñ ḫānını hecrüñ gécesi
Dédi niꜤmet çoġ olur çünkü şeb-i rūze gele (Ahmed Paşa g.288/6)
Kurban
Yüce ve ilahi bir gaye için canından edilen kurbanlık, Zât-ı Celâl’e yakınlık
kurmak için takip edilen bir ibadetin öğesidir. Sadece İslamda değil, başta semavi diğer
dinler olmak üzere birçok inanç sisteminde kurban, manevi yetkinlik kazanmak için
önemli bir değer olarak görülür. Hem kurban edilenin kendisinin hem de bu ibadeti
gerçekleştiren kişinin Allah’a/Tanrı’ya yaklaştığı inancı hemen her inançta ortaktır675.
Sevgili uğruna canından geçen, ölümü arzu eden âşığın aşk şehidi olmasının
yanında kurban olma imgesi de can verme ile birlikte zikredilir. Sevgili için kurban
olan âşık, aşkta gösterdiği sadakati güçlü bir şekilde göstermiş olur676. Âşık bu sadakat
ile, can vererek sevgiliye daha fazla yakınlaşacağının umudunu taşır. Sevgilinin kulu
olan âşık için bayramda can vermek adeta bir vazifedir. Kalbini yıllarca besleyen
âşık/şair için kalbe ‘kurban ol’, ‘can ver’ demek, o kalbi aslî hedefi ile buluşturmaktan
başka bir şey değildir:
Yine rūz-ı viṣālinden dem urdı bād-ı ṣubḥ ey dil
Yümni Sezen, Antropolojiden Psikanalize Kurban ve Din, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, s.43.
Bu sadakatin her zaman itibar görmesi beklenmez. Sevgilinin, her zamanki müstağni tavrı ile âşığın
canından
geçmesini
ehemmiyetsiz
bulduğu
durumlar
da
görülür:
Vuṣlatuñ eyyāmına cānlar fedā dédüm dédi / İʿtibār olmaya bayram olsa ḳurbān ḳoynına (Necâtî
g.502/4)
675
676
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Ḳul olduñ nice yıllardur bu gün Ꜥīd érdi ḳurbān ol (Bâkî k.11/11)
**
Şimdi tīġ-ı cevr ile öldürme ḳurbān olduġum
ꜤĪd-ı aḋḥā geldüginde édesün ḳurbān-ı Ꜥīd (Bâkî g.39/6)
Âşık için sevgili uğruna kurban olmak daima arzu edilen, her vakit nasip
olmayan bir imtihandır. Âşık bu şekilde can vermekten zevk duyar677:
Bu ḥālet ile ey dil ṣaġ olmada Ꜥālemde
Derd ü ġam-ı dil-ber ile ölmekde leṭāfet var (Bâkî g.171/4)678
**
Cānını ḳurbān vérür olmaz ḥayātından melūl
(Hayâlî mus.6/kıt.2/mıs.2)
**
Ḫançer-i cānān ecel cāmına ḍurmaz ṣu ḳatar
Yolına cān vérmek anuñ şol ḳadar leẕẕetlüdür (Bâkî g.60/4)
Bayram
Daima sevgilinin varlığı ile anılan bayram, âşığın sevgiliye kavuştuğu, firkatin
(orucun) sona erdiği bir zamanı ifade eder. Bu açıdan bayramın, vuslatı müjdelemesi
itibariyle sevinç duyulan bir zaman olduğu muhakkaktır:
Zülfüñ şeb-i ḳadr oldı ḳaşuñ Ꜥīd hilāli

Kurban olma zikredilmese dahi Necâtî’nin bu meşhur beytinde âşığı, sevgilinin zülfüne asılırken
zevk u şevk ile can verdiğini görürüz: Ayaġı yér mi baṣar zülfüñe ber-dār olanuñ /
Ẕevḳ u şevḳ ile vérür cān ü seri döne döne (Necâtî g.472/2)
678
Bâkî’nin bu anlamda diğer bir beyti: Dirīġ eyler mi Bāḳī cānı ḳurbān olduġum senden /
Fedā yoluña varı tek hemân Ꜥīd-ı viṣāl olsun (Bâkî g.372/5)
677
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Vaṣluñ dem-i Ꜥīd oldı firāḳuñ ramażāndur (Avnî g.23/3)
Her bayramda vuslatın yaşanmadığı anlaşılan bir beyitte şair, bayramda
vuslattan mahrum oluşunu, bayramlığı olmayan bir çocuğun kederine teşbih eder.
Vaṣl-ı yārüñ çekilüp Ꜥīdde nā-kāmlıġı
Döndi ol ṭıfla göñül olmaya bayrāmlıġı (Atâî g.255/1)679

1.2.2. Saklanan Gam
Âşığın aşk ve sevgili nedeniyle duyduğu gam ve keder değerli bir hazine, lütuf
ve ihsan olarak görüldüğü için yine âşık tarafından saklanır, ifşa edilmez. Gam ve
kederin tabiatı gereği yalnızlaşan kederli kişi, kederini bireysel boyutta yaşamaya
mecbur kalır680. Aynı durumu divan şiirinde idealize edilen aşk kavramı etrafında da
görürüz. Sevgilinin cevr ü cefası yüzünden keder duyan yahut bizatihi aşkın kendisi
yüzünden tutkunlukla hüzünlenen âşık, derdini kimseyle paylaşmak istemez ve
sakladığı bu gama sığınır, kendisini gizler 681 . İlahî tecellinin bir yansıması olarak
görülen aşk ve aşkın gamı saklanmak suretiyle bu lütuf, değer bilmezler (bî-derdler)
tarafından korunmuş olur.
Gam ve kederini saklayan âşık büyük ölçüde başarılı olur, gizli gamı (esrâr-ı
gam 682 ) açığa çıkarmaz. Âşığın gamı saklamasının çeşitli nedenleri vardır. Bu
nedenlerden başlıca ikisi şöyledir: İlki, değerli görülen bu gamın başkalarınca

Bayramda herkes sevinç dolu iken itikâf köşesinde kederden ayrılamayan şair, Ramazan ayının son
on gününde girilen bu perhizin (itikâf) onun için bitmeyip bayram sevincine dâhil olamadığını ifade
eder: Bayram érişdi her kişi beg gibi şādmān / Miskīn Necātī muꜤtekif-i ġūşe-i melāl (Necâtî g.333/5)
680
Bu durumun kişiyi ruhsal çöküntüye götüren altyapıyı kurduğu ifade edilir: “Depresyonun
psikodinamik kuramı bize dışa vurulamayan ve içe döndürülen şiddetin ruhsal çöküntüye zemin
hazırladığını söylüyor.” Kemal Sayar, age.(2017), s.37.
681
Rasim Özdenören, age., s.204. İbn Arabî bu konuya zengin yorumlar getirir: “Sevenin başka bir
özelliği de, gamını gizlemektir. Başka bır ifadeyle, onun tasası gizlidir ve görünmezdir. Bunun nedeni,
‘Allah’ı hakkıyla takdir edemediler.’ [Zümer, 67] ayetidir. […] Böylelikle, susar ve gamını, üzüntüsünü
gösteremez. Sevgi, sevilene karşı yapılan davranışın O’na yaraşmadığını ona kabul ettirir (üzüntünün
kaynağı budur). (Gizlemeye gelirsek) Fakat görür ki onlara söylettiği sözlerle yaratıklarını kendisine
musallat eden Hak’tır. Hak, onların önüne bir perde çekmiştir. Böylelikle sevenin gamı, dünyada
gizlenirken ahirette üzüntüsü yoktur. Bu nedenle dünyadan ayrılmak ister.” İbn Arabî, age.(2016),
s.137-38.
682
Gam afyonu hakkında bkz. Talat Onay, age.,143. Ġam-ı cānānı göñül cānı gibi gizli ḍutar / Yine
tiryāḳi bilir ḳıymetini afyonuñ (Ahmed Paşa g.172/4)
679
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bilinmesinin önüne geçmek, sır olarak kalmasını sağlamaktır. Diğer nedeni ise âşığın
derdine ortaklık edecek, bu dertten anlayacak bir dert ortağını bulamayışıdır. Gamı
saklarken âşığın başarılı olmadığı durumlarda ise âşığın gözyaşının ve feryadının bu
derdi ifşa ettiği görülür.
Gam Saklanır
Aşkın gamı sadece âşığa mahsus olup ağyara ihsan edilmediği için bu gam bir
sır gibi saklanır. Harabe ve yıkık bir bina olarak düşünülen âşığın kalbi için bu gam,
yıkık ve metruk yerlerde saklanan hazine hüviyetindedir. Âşık bu hazineye bütün
gücüyle sahip çıkar ve açığa çıkmasına mani olur:
Sīnede genc-i ġam-ı Ꜥışḳı ki pinhān buluruz
Anda dāġ-ı dili ol gence nigeh-bān buluruz (Neşâtî g.53/1)
**
Ḫayālī dilde ṣaḳla derd-i yārı
Kesilür başlar olsa Ꜥayān genc (Hayâlî g.37/10)
Erbabına mahsus bir tecelli ve marifet olan gam (gam-ı ‘ışk) bîgânelerle,
gamsız kişilerle, ağyâr ile paylaşılmaz. Âşık gerekirse kan yutar, ama yine de ıztırabını
kimseye açmaz683. Bazen âşığın, bu gamı sevgiliden684, hatta kendi gönlünden dahi
sakladığı görülür685:
Cān u dilden ṣakladı Ꜥāşıḳ ġamuñ esrārını

Kan yudup etmeyesin giryeni fâş ağyâra / Seni ağlatmaya yâr ise talebkâr ola hayf (Ş. Gâlib g.164/4)
Mevlânâ’nın bir beyti aynı tasviri ifade eder. Aşka seslenen büyük şair, darmadağın oluşundan şikayet
eder: “ “( ” گفتم این چیست بگو زیر و زبر خاهم شد \ گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگوBu nedir dedim, söyle;
kendimden geçtim, alt-üst oluyorum.. alt üst oladur, fakat söz açma hiç dedi.”) Mevlâna Celâleddîn
Rumî, Divan-ı Kebir, çev. ve. haz. A. Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, C.7, s.382.
Mesnevî’de geçen diğer bir beyt de aynı anlamı ifade eder: “ \ و ز نگار شنگ سر غوغا مپرس
“( ” خون دل می بین و ناکس دم مزنHüzün ve kederi gör de kimseye söyleme; şen ve şuh güzelden fitne
koparanı sorma). Ziya Şükûn, age., C.2., s.1189.
684
Ḥarf-i niyāzum ol şeh-i bī-dād işitmesün / Söz bunda ḳalsun ey dil-i nā-şād işitmesün (Nâbî g.590/1)
685
Benzer bir yoruma Hayâlî’nin bir beytinde denk geliriz: Derd-i yārı ṣaḳla ey dil şöyle kim cān
bilmesün / Tā ki rāzum açmaya naẓmum gibi ġammāzuma (Hayâlî g.524/2)
683
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Āşināyān-ı ḳadīmi maḥrem-i rāz étmedi (Ş. Yahyâ g.395/3)
**
ꜤIşkdan cānumda bir pinhān maraż var ey ḥakīm
Ḫalḳa pinhān derdüm iẓhār étme zinhār ey ḥakīm (Fuzûlî g.189/1)
**
Aḥmed’i gör ki ṣaçuñ fikr ile uzun géceler
Kimseye hālini démez hemān aġlar oturur (Ahmed Paşa g.104/4)
**
Cān u dilden ṣaḳın esrār-ı ġamın ey Bāḳī
Déme bīgāneleri maḥrem-i rāz eyleyelüm (Bâkî g.317/7)
Âşık, rakîbin varlığı yüzünden derdini açığa çıkaramaz:
Ol āftāb-ı ḥüsne hücūm-ı raḳībden
Derd-i derūnı dökmege yoḳ bir aralıcuḳ (Nâbî g.392/9)
Âşık gamını sadece ehl-i derde açar:
Aşk derdinin başkasıyla paylaşılması, aynı zamanda aşkın da başkaları ile
paylaşılmasını gerektirir. Gizli bir hazine olarak tasavvur edilen aşk ve aşk derdi, bu
nedenle sadece dert ehline, aşkın hakikatini bilenlere açılır. Âşık bu nedenle derdini
paylaşacak birini bulamamaktan yakınır:
Âvâre dil ki kendi gibi bî-karâr arar
Râz-ı derûnın açmağa bir gam-güsâr arar (Neşâtî g.19/1)
**
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Derdi her yérde iẓhār eylemek mümkin degül
Derdi bir derd ehline şerḥ ü beyān étmek gerek (Neşâtî g.78/4)
**
Ẕāhide Ꜥışḳuñ ġamın hem-ḥāl ṣandum söyledüm
Ḳılmayaydum derdümi bī-derde ifşā kāşkī (Bâkî g.496/2)
Gamı saklamak zordur:
Aşka bigâne olanlarca tenkit edilen, eleştirilen, açıkça yerilen, ayıplanan aşk,
değer bilmezlerin nazarından korunmak adına âşık tarafından saklanır. Aşkın gamı da
bu cümleden olmak üzere saklanır fakat gamsız olanlar o denli çok ve âşığın âhı,
gözyaşı o derece zor zabtedilir ki aşkın gamını saklamak kolay olmaz:
Dil fikr-i lebüñ cānda nihān eylemek ister
Cānum ḍaralur āh u fiġān eylemek ister (Nedîm naz.7/1)
**
Ṣabr eyle dilā derdüñi cānāne ḍuyurma
Cān içre nihān eyle velī cāne ḍuyurma (Bâkî g.405/1)
**
Göñülde biñ gamum vardur ki pinhān eylemek olmaz
Bu hem bir ġam ki él ṭaꜤnundan efġān eylemek olmaz (Fuzûlî g.112/1)
Gam saklanamaz:
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Belirtisiz, mücerret bir dert olan aşk derdinin bu belirtisiz hâli ile ifşa edilmesi
de zordur, saklanması da686. Âşık âh etmeye ve gözyaşı dökmeye bir şekilde engel olsa
dahi hâlini, duruşunu değiştirmeye muvaffak olamaz687. Onun hüzünlü duruşundan
gamı, kederi anlaşılır688:
Kimseye Ꜥışḳuñda iẓhâr étmedüm meftūnluġum
Bildiler ḥāl-i derūnum gördiler maḥzūnluġum (Bâkî g.325/1)
**
Taṣrīḥ eylemezse de maḳṣūdın ehl-i derd
MaꜤlūmdur me’āli siyāḳ u sibāḳdan (Nâbî g.595/2)
Âh yüzünden gam saklanamaz:
Âşığın elinde olmadan kederle feryad u figan etmesi, âh etmesi gamının zahir
olmasıyla neticelenir. Bu şekilde halk, âşığın herkesten sakladığı gamdan agâh olur:
Derd ü gam-ı pinhānum fehm étdi él āhumdan
Yüz āh ki fāş étdi derd ü ġam-ı pinhānı (Fuzûlî g.265/6)
**
Āhum ḥikāyet eyledi sūz-ı derūnumı
Ṭutulmadı elif gibi ḍoġrı güvāh āh (Necâtî g.478/5)
**
Aḥmed’üñ rāzını fāş eyledi zārīliġ ile

Kimse bilmez bā’is̠ -i sūz-ı dilüm Ġālib benüm / Derd nā-maꜤlūm iken her gāh āh étmek de güç (Ş.
Gâlib g.30/6)
687
Bazı durumlarda ise âşığı, içi viran iken dışı mamur buluruz. Bu hâliyle âşık, sureten gülüşte
olmasına aldanılmamasını, içindeki kedere dikkat edilmesini: Ey ġonce baḳma ḫandeme sūz-ı derūnı
gör / Pervānedür dilüm dehenüm Ꜥandelīb ise (Nâbî g.675/3)
688
“[Âşık] sevinçli ve üzüntülüdür. İki zıtla nitelenmiştir. Makamı susmak iken, tercümanı hâlidir.
Bedeli sevmez. Sarhoştur, ayık değildir. […] tasalıdır.” İbn Arabî, age.(2015), s.117-18.
686
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Ney gibi bu dil-i ṣad-pāre elümden ne gelür (Ahmed Paşa g.58/5)
Gözyaşı yüzünden gam saklanamaz:
Âşığın sitemini ortaya çıkaran diğer bir durum, döktüğü kanlı gözyaşı ile
gamının başkalarınca malum olmasıdır. Bu durumda da âşık, elinde olmadan kederini
dışarı vurmakta, ayrılık, cevr ü cefa gibi birçok husus dolayısıyla duyduğu acıyı ifade
etmektedir.
Aġlamaġ ile sevdügümi yāra ḍuyurduñ
Ey dīde-i ġam-dīde baña Ꜥayn-ı żararsun (T. Yahyâ g.321/4)
**
Fāş ḳılduñ ġamum ey dīde-i ḫūn-bār benüm
Eyledüñ merdüme nem olduġın iẓhār benüm (Fuzûlî g.207/1)
**
Aġlasa derd-i derūnum çeşm-i giryānum saña
Āşkār olurdı ġālib rāz-ı pinhānum saña (Avnî g.2/1)
**
Geh yaş gelür gözümden ü geh yaş yérine ḳan
Derd-i derūnı bilmege bu mācerā yéter (Necâtî g.108/2)
Âşık gamı susarak saklar
Âşığın gam ve kederini saklamasının en temel yolu susmaktır. Kendini ah edip
feryat etmekten, derdini izhar etmekten alıkoymak âşık için kolay değildir. Susma
hakkında iki durum karşımıza çıkar: İlk duruma göre âşık, aşkın gamı ve kederini
değerli bulup sır olarak telakki ettiği için ifşa etmez. Bu da aşk ehlinin suskun hâlini
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(dilsizliğini) izah eder689. Diğer durumda ise âşık, o denli derin bir kedere uğramıştır
ki adeta dili bağlanmıştır, gamını izah edecek ifade gücü bulamaz. Derin acıların
anlatılamaz oluşu 690 ile açıklanabilecek bu duruma göre âşık (hayrette görülen
suskunluk dışında) çaresizlik içerisinde susmaya mecbur kalır691.
Tasavvufta samt, sükût, kıllet-i kelâm, hâmûşî kelimeleri ile kavramlaşan ve
terimleşen susma, kişinin manasız, gereksiz, lüzumsuz konuşmamasını öngörür.
Yiyecek (kıllet-i taam), uyku (kıllet-i menâm) ve konuşma (kıllet-i kelâm), dervişin
uyması gereken önemli perhizlerden kabul edilir 692 . Bu uygulamanın, kederi de
ketmeden âşığın yaşadığı psikolojide tesiri olduğu öne sürülebilir693.
Aşk ve aşkın güzel olan Zât-ı Celâl’in lisanüstü bir dile sahip olduğu ifade
edilir. Bu yoruma göre aşk dilsiz olduğu gibi dilsiz olmayı da gerektirir, kişiyi bî-zebân
bırakır:
Taḳrīr édemem ḥāl-i dil-i zārumı Yaḥyá
Bir ḥālete vardum ġam-ı Ꜥışḳ ile dinülmez (Ş. Yahyâ g.151/5)
**
Biz kim gam-ı firâk ile bî-hûş-ı hasretüz
Leb-beste-i mahabbet ü hâmûş-ı hasretüz (Neşâtî g.47/1)

ꜤIşḳ resmi ger budur müşkil yeter dermāna derd / Derd ehli bī-zebān bī-derdler mest-i ġurūr (Fuzûlî
g.94/3)
690
“Açıktır ki ağrı çeken beden, sıklıkla, hikâyeler yerine yalnızlık ve sessizlik arar. Ağrıyı iletme
eylemleri kendi başlarına ağrılı olabilir, birinin ıstırabına tanık olanların, iyileştirici olmaktan ziyade,
çok olumsuz olacak şekillerde tepki vermesi gibi bir tehlike söz konusudur.” Joanna Bourke, age., s.36.
“[…] bu anlatılar, ıstırap çekmenin içerdiği sessizliğin son derece değerli olduğunu tekrarlar; insanlar
en güçlü acılarını işte bu nedenle gizleme girişiminde bulunur.” Joanna Bourke, age., s46.
691
Ruhbilim incelemelerinde insanın da hayvanlar gibi tüm yollar engelle kapatıldığında geri çekildiği,
savaşmayı reddettiği ifade edilir. Bu yüzden “depresif olarak adlandırabileceğimiz yavaşlama ya da
eylemsizlik, çıkışsız bir duruma ya da kaçınılmaz şoklara karşı öğrenilmiş bir savunma tepkisi
oluşturur.” Julia Kristeva, age., s.49.
692
Süleyman Uludağ, age., s.302. Mevlevîlerde ‘hâmûş’ sıfatı ölüleri (‘hâmûşân’: suskunlar, mezarlık)
niteler. Bu durum, yaygın tarikatlerde suskunluğa atfedilen önemi göstermesi açısından mühimdir.
Abdülbaki Gölpınarlı, age.(2004), s.143. İmam Gazzâlî insanın konuşma yüzünden uğradığı felaketler
üzerine İhyâ içerisinde hususen eğilmiştir. Konu ile ilgisi dolayısıyla künyesini vermekle yetiniyoruz:
İmâm Gazzâlî, Dil Belâları (Kitâbu’l-Âfeti’l-Lisân), çev. A. Serdaroğlu, Bedir Yayınları, İstanbul 2007.
693
İbn Arabî, Fütûhât’ta susma bahsine müstakil bir bölüm ayırır. İbn Arabî, age.(2008), C.7, s.205.
689
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**
Zebānuñ şemꜤ-veş ṭutuştu ġamdan
Zebān-ı bī-zebānı sen694 bilürsin (Ahmed Paşa g.245/3)
**
Zebān-ı bülbül ü ṭūṭī bilür nā-yābdur Nābī
Sükūtum ṣanma Ꜥaczümden zebān-dānsuzlıġumdandur (Nâbî g.71/5)
Âşık konuşmak ve derdini anlatma konusunda bülbüle benzetilir. Ötücü kuşlar
arasında gece gündüz ötebilen tek kuş olan ve bulunduğu mahaldeki diğer kuşları gür
sesi ile susturan bülbül için susmak, şüphesiz ki çiledir 695 . Ancak gamın âşığı
susturduğu gibi bülbül de bu kompozisyona suskun olarak dâhil olur:
Varduḳca kūy-ı yāre göñül ḥabs-ı nāle ḳıl
Bülbülleri ḥadīḳa-i bāġuñ ḫamūş olur (Nâilî g.132/4)
**
Ger zebānum mest édüp ġam cāmı ṣarmaşdurmasa
Ey ꜤAtā’ī ögredürdüm bülbül-i nālāna dil (Atâî g.142/5)

Burada ‘sen’ zamiri ile şair Allah’a seslenir. Zira bu gazelin ilk beytinde ‘Ḫudāyā’ diyerek Allah’a
niyazda bulunur. Mesnevî’de aşkın dile getirilemez oluşuna değinilir. Aşkın dilsiz daha iyi anlaşılacağı,
onu yazmak isteyen kalemin ister istemez yanacağı anlatılır:  لیک عشق بی زبان/ گرچه تفسیر زبان روشنگر است
 چون به عشق آمد قلم برخود شکافت/ ( روشنتر است ؛ چون قلم اندر نوشتن می شکافتGerçi dilin tefsiri aydınlatıcıdır /
Ama aşk dilsiz daha iyi anlaşılır; Yazmak için koşturdu kalem / Aşka gelince, yarıldı kalem) Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî, age.(2013), C.1, s.39.
695
Hâfız-ı Şirâzî doğrudan kederden olduğunu belirtmese dahi şarap meclisinin kurulamamasından
duyduğu hüznü gül mevsiminde susan bülbül ile anlatır:  بلبالنیم که در/ حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما
( موسم گل خاموشیمHâfız, bu tuhaf hâli kime nasıl söyleyelim? Gül mevsiminde susan bülbülleriz biz.)
Hâfız-ı Şirâzî, age.(2011), C.2, s.869.
694
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1.2.3. Arz Edilen Gam
Âşıkların gam ve kederlerini, sitemlerini arz etmeleri çeşitli yollarla olur.
(Kasidede gördüğümüz işlevsel hüzünden sarf-ı nazar edersek) Divan şiirinde
gördüğümüz aşk gamı değerli kabul edildiği için eğer arz edilecek ise gizlice arz
edildiği, aşkın hakikatini bilmeyenlerden saklandığı görülür. Bu durumda âşığın
karşısına iki büyük engel çıkar: Sevgiliyi yalnız bulmak ve derdini bir şekilde dile
dökebilmek.
Derdi arz etmenin kendisinin de bir hüznü taşıdığı görülür. Sevgilinin güzelliği
dolayısıyla âşıkta oluşacak hayret duygusu onu dilsiz bırakacaktır ve korku duyarak
derdini anlatamayacaktır. Derdini sevgiliye arz edecek bir aracı bulamayınca bu derdi
bir hekime yahut sultana arz eder gibi sunar. Âşık, vücudundaki yaralar ile de derdini
izhar etmek, sevgiliye, onun uğrunda çektiği çileleri anlatmak ister.
Kederi sevgiliye sunmaktan çekinen696 âşık aracılar arar. Sıklıkla sabâ ile bu
derdin arz olunmasının arzu edildiği görülür:
Çıḳmaz oldı nālemüz de żaꜤf ile Yaḥyá Ꜥaceb
Ol şeh-i ḫūbāna kim Ꜥarż eyleye aḥvālimüz (Ş. Yahyâ g.149/5)
**
Kıl ṣabā göñlüm perīşān olduġın cānāne Ꜥarż
Ṣūret-i ḥālin bu vīrān mülküñ ét sulṭāne Ꜥarż (Fuzûlî g.139/1)
**
Yolunda çekdügümüz bir bir eylerüz taḳrīr

Bu çekincenin nedenlerinden biri de sevgilinin, âşığın kederinden rahatsız olacağının düşünülmesi
ve bunun korkusudur: Fużūlī'den mizācın münḥarif gördüm bu gün yāruñ / Meger furṣat bulup bir
şemme ḥāl-i dil beyān étmiş (Fuzûlî g.133/7) Âşığın kederinin ancak kendisinden sorulmasını istediği
de görülür: Su’āl eyleme aġyāra gel efendüm gel / Melāl-i Ġālib-i pür-intiẓārı benden ṣor (Ş. Gâlib
g.82/5)
696
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Ṣabā ile varuruz ḫāk-i pāye yüz sürerüz (Ş. Yahyâ g.136/2)
Bazı durumlarda âşık, kendi derdini kendisine sunar:
MünꜤimüñ Ꜥarż-ı tecemmüldür işi faḳr ehline
N'ola ger dil ḳılsa her dem derd-i Ꜥışkuñ cāne Ꜥarż (Fuzûlî g.139/6)
Âşığın derdini sunarken karşısındaki muhatabını sultana yahut hekime
benzettiği görülür. Sevgili, kulların dertlerini anlattığı bir sultan yahut bir hastalık
derdinin anlatıldığı hekim olarak tasavvur edilir:
Göñül ki yāre niyāz eyleyüp vefā ister
Ṭabībe derdini Ꜥarż eylemiş devā ister (Atâî g.55/1)
**
Egilüp ṭarf-i benāgūşuña derd-i dilümi
Yā uṭaġañ diye yā ṭurra-i destār saña (Fuzûlî g.20/7)
Âşık derdini yazarken kaleme ve mürekkebe ihtiyaç duymaz, onun gözyaşı
zaten ayrılık gamının hikâyesini arz edecektir. Âşık adeta mum gibi yanıp yakılarak,
titreyerek derdini arz eder:
Aḥvāli yana yana Ꜥarż étdügüm budur kim
Dil-dāra ḫoş gelürmüş ṭarz-ı niyāzı şemꜤüñ (Ş. Yahyâ g.191/2)
**
Gözüm mācerā-yı ġam-ı fürḳati
Éder Ꜥarż kilk ü devāt istemez (Ş. Yahyâ g.146/4)

276

Âşığın anlatırken dahi kedere boğulduğu, takririnin dahi gam verdiği 697 dert
hikâyesinin sıklıkla kan ve yara ile698 anlatılmaya çalışıldığı görülür:
Yāra derd-i dili şerḥ étmege şimdi Yaḥyá
Yaramuñ aġzına dildür ṣanasun peykānı (T. Yahyâ g.513/5)
**
Ṣad pāre göñül biñde birin yarelerinden
Şerḥ eyledi dil-dārına bir pāre açıldı (Ş. Yahyâ g.386/2)
**
Besdür saña devāt ü ḳalem dīde vü müjeñ
Yazmaġa ḥasb-i ḥālüñi ḫūn-ı ciger mi yoḳ (Nev’î g.217/4)

1.2.3.1. Gam kitabı/defteri
Sevgiliye arz edilen yahut herhangi bir muhataba anlatılan gam ve kederin
macera, hikâye, destan gibi anlatım türlerine teşbih edildiği görülür. Her ne kadar
keder dile getirilemez, anlatılması zor bir ‘kıssa’ olduğu ifade edilse de hüznün
anlatılamazlığı bu anlatım türlerine teşbihen şiire taşınır. Âşığın gözyaşlarının
mürekkep, âhının ışık, yaralı göğsünün sayfa olarak tasvir edildiği bu kompozisyonlar
ile ortaya çıkan imgeler bütünü, bir ‘gam eseri’ veya ‘gam hikâyesi’ mefhumunu
mümkün kılmıştır.
Gam macerası

Dil yāre derdin étmiş feryād söyleyince / Bir gūne daḫi olmuş nāşād söyleyince (Nâilî g.338/1)
Yeniçerilerin sitem ve isyanlarını duyurmak için bir vezirin kapısına ciğer astıklarını İ. Hakkı
Uzunçarşılı’nın yayınladığı, 1558’de veziriazama hitaben yeniçerilerce yazılan mektuptan öğreniyoruz.
İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Şehzade Mustafa’nın Ölümünde Medhali Olan Vezir-i Âzam Rüstem Paşa’nın
İkinci Sadaretinde Yeniçerilerin Ağalarından Şikâyeti Havi Kanunî Sultan Süleyman İle Rüstem
Paşa’ya Pek Ağır Mektupları”, Belleten, TTK Nisan 1967, C.31, S.122, s.199. [Bu bilgiyi ve
Uzunçarşılı’nın makalesinde geçtiğini Emre Taş’ın internetteki paylaşımından öğrendik. Kendisine
teşekkür ediyoruz. ( https://twitter.com/Emretas1903/status/1231270543049023491 )]
697
698
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“Cereyân eden şey, vuku bulan hâl, vaka” anlamındaki (Kâmûs-ı Türkî) macera
kelimesi, anlamının çağrıştırdığı ‘akan, akıp giden şey’i işaret ederek göz ve gözyaşı
ile sıklıkla kullanılır. Âşığın gözlerinden akan (bazen kanlı olan) gözyaşlarının hem
kendisi ‘macera’dır, hem de bu gözyaşları âşığın başından geçen ‘macera’yı anlatır:
Ġam mācerāsını désün iki gözüm yaşı
Dil-dāra Ꜥarẓ-nāme yazılsun dürūd ile (Necâtî g.445/3)
**
ꜤArż-ı ḥāl eylerdi Nābī mācerā-yı ḥasretin
Ḫāme sūzān olmasa te’s̠īr-i ḫūyuñdan senüñ (Nâbî g.444/6)
**
Ḳanlu yaşumla yazmaġa ġam mācerāsını
Ruḫṣār-ı zerdüm oldı benüm levḥ-i zer-nigār (Hayâlî g.56/3)
Gamın ve kederin macerasını (tabii olarak aşkın hikâyesini) içeren defter, âşığın
ciğerinin kanıyla sayfa sayfa yazılmıştır:
Boyandı ḫūn-ı cigerden varaḳ varaḳ defter
Bu mācerāyı meger pāre pāre ḳana yazam (Şeyhî g.127/2)
Gam hikâyesi
Hikâye, kıssa, destan kelimeleri ile ifade edilen ve kedere dair bütün anlatımları, âşığın
bütün derdini, kederini ihtiva ettiği anlaşılan bir ‘gam kitabı’ imgesinin varlığı öne
sürülebilir. ‘Kıssa’ ve ‘gussa’ kelimeleri arasındaki benzerlik bu anlatımlarda sıklıkla
zikredilir. Âşık bu hikâyeyi yazarken yahut sevgili okurken âşığın âhının gece ona ışık
verdiği, bu sayede ‘gam kitabının’ yazılabildiği/okunabildiği anlaşılır:
Fürḳat-i şebde derd ü ġamum yazmaġ istesem
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Ṣubh érişince şuꜤle-i āhum ṭutardı mūm (Ş. Yahyâ g.250/3)
**
Levḥ-i çihremde oḳımaġa ḥikāyāt-ı ġamı
Géceler ṣubḥa degin şemꜤ ṭutar āh saña (Necâtî g.2/4)
Bu hikâyenin uzunluğunu tasvir eden şairlerin anlatımlarına sevdâvî aynîleşme
tesir eder ve âşık, sevgilinin zülfü ne kadar uzun ise gam hikâyesinin de o derecede
uzun olduğunu ifade eder:
Zülfün ucundan yazarsam Aḥmed’üñ sevdâlaruñ
Defter ü ṭūmāra ṣıġmaz ḳıṣṣa-i derdüm benüm (Ahmed Paşa g.210/6)699
**
Çü ġamzeñ étmedi Şeyḫī’ye ġam demeñ taḳṣīr
Ḳo zülfüñi ki ḳıla ġuṣṣa ḳıṣṣasını ṭavīl (Şeyhî g.111/7)700
Sevgilinin zülfü kadar uzun olan bu hikâyenin nihayeti bulunmaz 701 . Bir
nihayete erişse dahi ‘firaklı’ olan bu hikâye 702, meşhur âşıkların hikâyeleri ile boy
ölçüşecek durumdadır ve halk, ateş dolu bu eserden keyif alır:
İşit derd-i dilüm efsāne-i Mecnūn'a meyl étme
Kim ol efsāneden hem añlanan muṭlaḳ bu mażmūndur (Fuzûlî g.90/4)
**

Ahmed Paşa’da bu imgeye bir örnek de şu beyitte görülür: Aġzun görüben açma göñül zülfi ġuṣṣasın
/ Ṣıġmaz bu vaḳt-i nāzüge ol ḳıṣṣa-ı dırāz (Ahmed Paşa g.117/3)
700
Taramaya esas aldığımız neşirde bulunmayan bu beyt M. İsen, C. Kurnaz neşrinden alınmış ve
numaralandırmada bu neşre riayet edilmiştir. Şeyhî, Şeyhî Dîvânı, haz. M. İsen, C. Kurnaz, Akçağ
Yayınları, Ankara 1990, s.207.
701
El-ḳıṣṣa ġuṣṣa ḳıṣṣasınuñ yok nihāyeti / Biñlerde birini édemez ḫāṭır intiḫāb (Şeyhî k.12/35)
702
Evvel benümle étdügi dūr u dırāz-ı nāz / Pek dil-nişīn fıḳradur ammā firāḳlıdur (Ş. Gâlib g.93/5)
Şair bazen bu hikâyenin sonunun ‘firaklı’ olmasına razı gelmez: Dāstān-ı Ꜥışḳı itmâm eyle ey meddāh[ı] kilk / Böyle pür-ġam ḳalmasun efsāne Allâh Ꜥışḳına (Ş. Gâlib g.286/6)
699
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Dāstānum oldı ḫalḳ-ı Ꜥālemüñ eglencesi
Seyr éden bu āh-ı āteş-bāra baḳup eglenür (Atâî g.29/7)
Gam kitabı
İçerik olarak hikâyeye teşbih edilen gam hikâyesinin fizikî olarak da bir kitap
şeklinde tarif edildiği görülür. Uzunluk olarak sevgilinin zülfüne teşbihen hayli uzun
olduğu söylenen aşk gamının hikâyesi, hacimce Şehnâme’ye sığmayacak denli
büyüktür. Bülbülün gül için inleyişlerini konu edindiği için de Gülistan’a benzer.
Nihayetinde

bu

hikâyenin

muhtevasını

ancak

okuyan

bilir:

Cefālaruñ ġamıla cevrüñüñ risālesini
Oḳımayan ne bilür Mihrī'nüñ ḥikāyetini (Mihrî g.177/9)
**
Ol āfetüñ evżāꜤı degül ḳābil-i taḥrīr
Taṣvīr-i ġam-ı Ꜥışḳ şeh-nāmeye ṣıġmaz (Nabî g.307/2)
**
Nālişlerini derd ile bī-çāre bülbülüñ
Bād-ı ṣabā eliyle gülistāna yazmışam (Ahmed Paşa g.199/2)
Gam kitabının/defterinin özellikleri
Gam defteri/kitabı, bir kitabın taşıdığı bütün fizikî özellikleri taşır. Gönül
derdini içeren bu kitabın başlığı, âşığın sözlerinin her sözünü içerir703 ve kırmızı renkli
başlıklarla ‘bâb bâb’ oluşu, âşığın gönlünü kederden parçalaması ile birlikte
zikredilir

704

. Kalemlerin yazarken ateş içerisinde kaldığı bu kederli kitabın

Tā ḫaṭuñ üzre ḫam-ı ebrūlaruñ ser-germiyem / Her sözüm derd-i dil imlāsına bir ser-nāmedür
(Fuzûlî g.98/2)
704
Elemle sīnemüzi şerḥ-azār édüp Nābī / Kitāb-ı miḥneti sürḫ ile bāb bāb édelüm (Nâbî g.528/5)
703
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sayfalarındaki mürekkep, âşığın gözyaşlarıdır. Âşığın kederinin yazıldığı sayfalar
hüzün duyar karalar giyer, yazılar başlarına toprak saçar705:
Ṣaḥīfe ḳara geyür ḫaṭ başına ḫāk ṣaçar
Çü ḥasretüm ṣıfatın ruḳꜤa-i beyāne yazam (Şeyhî g.127/4)
**
Dökme Ḫayālī yaş raḳamın ṣafḥa-i ġama
Rūz-ı şümār olunca onu kim ḥisāblar (Hayâlî g.70/5)
**
Göñül ġamını nice ṣafḥa-i beyāna yazam
Ḳalemden od çıḳuban ḳorḳarum ki yanayazam (Avnî g.51/1)
Kitabın yazılarının sayfa içerisinde tertipli bir şekilde olmasını sağlamak için
çekilen hizalı kırmızı çizgiler (cetvel) âşığın kanlı gözyaşlarıyla çizilir:
Eşküm ruḫumda ḫūn ile cedveller eyleyüp
Bu mācerā-yı derdümi yazdı hezār bār (Ahmed Paşa k.33/18)
**
Taḳvīm-i ġamuz cedvel-i eşk ile müretteb

Âşığın kederini içeren gam defteri dışında âşığı kedere sevk eden defter imgesi de beyitlerde sıkça
karşımıza çıkar. Hemen her kaydın defter ile tutulduğu Osmanlı coğrafyasında sevgilinin defterinden
(delilerin yahut kölelerin kaydedildiği defter) silinen âşık hüzün duyar: Yazmadı defterine Ꜥāşıḳı Mecnūn-ṣıfatı /
Ḥāṣılı ṣıġmadı bir deftere bir dīvāne (Bâkî
g.410/6);
Yār defterden yine Bāḳī ḳazınmak var démiş /
Yañlış añlatmış Ꜥadūlar ben ḳulın sulṭānuma (Bâkî
g.434/5). Defterden silinme korkusu duyan şair, meyhanelerde tutulan ve müdavimleri için bir imkân
olarak sunulan ‘kredi’ tükenince (yahut borç ödenmez olunca) o kişinin defteri kapanır ve meyhaneye
girmesine izin verilmezdi. İlk beyitte deli defteri ikinci beyitte köle defteri belirgin şekilde işaret
edilmesine karşın bu malumatı arz etmek isteriz. Bkz. ed. F. Basmacı vd., Rakı Ansiklopedisi (Meyhane
Baskısı), Overteam Yayınları, İstanbul 2014, s.134.
705
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Ser-nāme-i derdüz ruḫ-ı zerd ile müẕehheb
MaꜤcūn-ı dilüz cüz’-i ḥaḳīḳatle mürekkeb
Deryâ-yı muḥīṭüz dür-i vaḥdetle leb-ā-leb
Kevneyn iki cānibde iki sāḥilümüzdür (Nâbî tah.2/2)
Gam hikâyesinin şerhi
‘Açıklamak, yorumlamak’ anlamındaki ‘şerh’ kelimesi, ‘açmak, yarmak’
şeklindeki diğer anlamı dolayısıyla tevriyeli anlatımlara konu olmuş ve âşığın derdini
anlatıp izah etmesi ile gam yarasının açılması, yarılması

706

bir arada şiire

taşınmıştır707. Anlaşılması zor, izaha muhtaç, derin anlamlar içeren metinlerin çokça
şerh edilmesi gibi aşk gamının derdini içeren hikâyenin/eserin de şerh edilmesi sıkça
öne sürülür. Hüznün esrarı, âşığın gizlemeye çalıştığı sırlar bu şerh ile halka ayân
olacaktır. Şerh aynı zamanda âşığın başkaları ile dertleşmesine de konu olur:
Ey Fużūlī kime sūz-ı dilümi şerḥ ideyüm
Yoḳ benüm gibi yanan āteş-i hicrān içre (Fuzûlî g.254/7)
**
Zaḫm-ı pür-ḫūn-ı dili açma ꜤAtā’ī ġonca-vār
Ṣanma bu eyyāmı şerḥ-i inkisār eyyāmıdur (Atâî g.85/7)
**
Sīne-i mecrūḥuma hecrüñ nice zaḫm urduġun
Şerḥ édersem işiten ḫalḳuñ yüregi ḳan olur (Ahmed Paşa g.92/11)
“Teşrîh: 1.açma, yayma, etrafıyla şerhetme, edilme. 2.dilim dilim, parça parça kesme. 3.otopsi, bir
ölü gövdesini kesip parçalara ayırma. 4.anatomi. 5.iskelet.” Ferit Devellioğlu, age., s.1097.
707
Âşığın gönlü ne kadar yaralı (şerh edilmiş, meşrûh) ise o denli aşka göğüs germiş, aşkın gamı ile
mücadele etmiştir. Bir metin, ilahi kudret eliyle yazılmış bir sayfa olarak düşünülen gönlün etrafı,
metinlerin etrafına yazılan şerh notları gibi yaralarla dolmuştur: Dil safḥasına baḳdum eṭrāfı cümle
meşrūḥ / Bildüm bu nüsḫa çıḳmış bir ẕü-fünūn elinden (Nev’î g.372/3)
706
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Aşk gamının nâmesi
Âşığın sevgiliye ulaşma gayesinin bir göstergesi olan mektup yazmak, âşığın
gam ve kederini anlatması için önemli bir fırsattır708. Ancak birçok beyitte görüldüğü
üzere âşık mektubunu yazarken karşısına çeşitli engeller çıkar: Gözyaşı, âhının
ateşi709, kırılmış kalem710 engel olur.
Ne yazarsam nāmeye reşkinden eşküm yur anı
Bilmezem nām-ı şerīfin ben nice imlā ḳılam (Ahmed Paşa g.218/2)
**
O şeh alurmış ele Ꜥarż-ı ḥālümi ṭutalum
Yazarken aġlamadan müddeꜤāya el mi deger (Atâî g.49/4)
**
Yaḥyá o şāha sūz-ı dilüm yazmaḳ istedüm
Yandı ṭutuşdı nāme-i ġam ḫāme döymedi (Ş. Yahyâ g.403/5)
Gözyaşının âşığın mektubunu yazmasına engel olmasına karşıt olarak başka
bir vazifesi daha vardır. Âşık yazdığı mektubu sade bulmuş olacak ki bu ‘kuru
mektubu’ yahut ‘kuru bir selam’dan ibaret yazıları ıslatmasını ister:
Bir ḳurı mektūbdur gönderdigüñ dildāra ben
Ey gözüm merdümlük ét yaşımla ter ḳıl dā’imā (Ahmed Paşa g.2/2)
**

Kendisini belâ mektubunun muhatabı olarak gören şair için âşıklar kitabına yazılmamak da keder ve
sitemi muciptir: Bizi bilsek niçün ser-defter-i Ꜥuşşāḳ yazmazsuñ / Bilürsin nāme-i derd ü belā Ꜥunvānıyuz
cānā (Ş. Yahyâ g.12/4)
709
Âşığın sevgiliye mektup yazarken âhdan yardım istediği de vakidir: Bāri sen ey āh-ı ḥasret ṣaṭr-ı
mektūb-ı ġam ol / Tesliyet vér ol gül-i ḫandāna Allâh Ꜥışḳına (Ş. Gâlib g.286/3)
710
Ortaya çıkan ‘düzgün’ mektup, kırık kalem ve kırık kalbin eseridir: Ḫāme şikeste-dildür Aḥmed
şikeste-ḫāṭır / İki şikestenüñdür bu bir dürüst nāme (Ahmed Paşa g.262/7)
708
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Yazdıḳda yāre kāġıd ḳıldı yaşum anı ter
Merdümük étdi çeşmüm baḳup ḳurı selāma (Ahmed Paşa g.262/2)
Şair derdini anlatmak için her zaman kâğıdı ve defteri kullanmaz, yaygın
olduğu hâliyle duvarlara da kederini yazar:
Ey Fużūlī der ü dīvāra ġamum yazmaḳdan
Şāhid-i ḥāl-i dilümdür der ü dīvār benüm (Fuzûlî g.207/7)
**
Āh şāhum déyü yazduḳ der ü dīvār-ı dile
Ötesin yazmaġa varmaz dilümüz şāh bilür (Üskülüplü İshak Çelebi)711
Anlatılamayan gam
Tarif ve teşhisinde de dikkatimizi çeken ve derin kedere uğrayan insanların
konuşmama arzusu, dertlerini tarif etmekten çekinme temayülü yaygın bir husustur.
Seneca’ya atfen sıkça alıntılanan “büyük acılar dilsizdir” sözü, bu hakikatin veciz bir
ifadesidir. Yaşadığı kayıp duygusu büyük olan kederli insan, derdini tarif ve tavsif
etmekten aciz kalacak, susmayı tercih edecektir. Bu durum, gam hikâyesini
anlatamayan, içindeki kederi harflere dökemeyen âşıklarla ilgili beyitlerde yeniden
karşımıza çıkar:
Recā-yı vuṣlata bir āh imiş vesīle hemān
Fesāne-i ġam-ı dil güft-gūya ṣıġmaz imiş (Nâilî g.183/4)
**
Beni ẕikr étmez él efsāne-i Mecnūn'a mā’ildür

Bu beyti içeren ve ‘duvarlara yazma’yı hem sosyal bir gerçeklik hem şiirsel bir imge olarak
inceleyen, dikkat mahsulü bir makale için bkz. Mustafa Uğur Karadeniz, “’Mâni’u’n-Nukûş’ ve Klâsik
Türk Şiirinde Duvar Yazısı: ‘Âh Şâhum’”, Folklor/Edebiyat, 2021, C.27, S.106, ss.503-16.
711
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Ne beñzer ol baña derdi anuñ taḳrīre ḳābildür (Fuzûlî g.100/1)
**
Ḳıṣṣa-i Ferhād u Mecnūn’ı n’idersün gör beni
Kim yazılmaz zaḫmetüm taḳrīr olunmaz miḥnetüm (Nev’î g.307/3)
**
Zaḫm-ı hicrān şerḥi çün mümkin degüldür dostum
Sīne çākinden ḫaber vérsün girībānum saña (Avnî g.2/6)

1.2.4. Gam Hastalığı
Divan şiirinde âşığın ruh hâlinin teşbih edildiği en genel imgelere hastalığın
eşlik ettiğini görürüz. Âşık çeşitli nedenlerle duyduğu zorluklar dolayısıyla hasta
olarak tasvir edilir. Temelde sevgiliden ayrı olmak ve aşkın kendisi dolayısıyla bitkin
düşmek ile ilişkilendirilen bu hastalık, âşık ile ilgili neredeyse bütün anlatımlarda
kendisini gösterir 712 . Hastalığın getirdiği acı ve sıkıntılar, hüzün ile ifade edilen
kompozisyonlara dâhil olur ve hastalık ile gam birbirinden ayrılmaz bir hâle gelerek
ortak bir acı kavramını ifade eder. Bu acı kavramının karasevda (mâlîhûlyâ) hastalığı
çerçevesi içerisinde gezindiğini görürüz:
“Karasevda İranlı şairlerce icat edilmeyip kökeni Antik Yunanistan’a kadar
gitse de İranlı şairlerin favori konularından biri hâline geldi. O âşığın uğruna
zayıfladığı ve bir parça saman gibi sarardığı (kehribardan sihirle etkilenen, sevilen)
sevgilidir; yanakları sararmıştır, gözleri ya da gözyaşları kırmızıdır ve nabzının hızlı
hızlı atması aklı başında bir doktora hastalığının nedenini açıklar. Kalbi korkunç bir
hâldedir ve antik dönemlerden bir duyguların bulunduğu organ olarak düşünülen
İbn Sînâ aşkı, başta olan hastalıkları anlattığı bölümde ele alır ve tedavi için en güçlü çarenin, âşığın
fikrini meşgul eden maşukun bulunarak birleşmenin sağlanmasında olduğunu söyler. Bir ‘maraz-ı
vesvâsî’ olarak tanımladığı aşkı, mâlîhûlyâya benzer bulur ve tedavi için mâlîhûlyânın tedavisi için
tavsiye edilen ilaçların etkili olabileceğini belirtir. Büyük hekimin tarif ettiği ‘aşk hastası’, divan şiirinde
de karşımıza çıkan, sevgilinin güzelliğine takıntılı olan âşığın özelliklerini taşır. Tokadî Mustafa Efendi,
age., C.3, s.196.
712
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ciğeriyse daha da kötü durumdadır. Yegâne umudu sevdiğinin gelip Hazret-i İsa gibi
can veren âşığı, bir doktor gibi hareket edip nefesiyle diriltmesidir zira yara ancak
onu açan tarafından iyileştirilebilir.”713
Âşık ile ilintilendirilen hastalığın çeşitli belirtileri vardır: âşığın bazen ateşi
artar, hararet duyar, ciğeri ‘kan ağlar’, gözleri gözyaşı dökmekten kör olur, vücudu
bitkin düşer, iştahı ve gücü kaybolur, zihni istikametini yitirir, kendisini kaybeder,
delirir. Tüm bu belirtileri bir arada düşündüğümüzde bize âşığın hastalığının teşhisi
olabilecek bir ‘hastalık türü’ yol göstermez 714 . Tabiatı gereği gam hastalığı (ki
günümüzde melankoli olarak adlandırılan derin kederli ruh hâlidir) tek bir tanıma,
koşula yahut teşhise indirgenemez715. Ancak divan şiirinde çizilen hastalık tablosuna
göre hasta olan âşık, büyük bir yitim duymakta ve kayba uğradığını düşündüğü
sevgiliyi yahut sevgili ile arasındaki bağı yeniden kurma gayesi gütmektedir. Bu gaye
uğruna adeta kendinden geçmiş bir matemzede gibi davranır, hüznünü, bir kaybın
arkasından yaşıyormuş gibi davranır. Buradaki çelişki, âşığın, aslında elde etmediği
bir varlığın (sevgili yahut mahbub-ı hakîkî olan Allah) kaybını yaşıyor oluşudur.
Âşık, hastalığının tarifini, nedenini ve ilacını kendisi bilir. Hasta olan âşığın
karşısına şiirsel kurguda iki çeşit hekim çıkar: biri tabibin kendisidir, diğeri ise
sevgilidir. Âşık bu hekim tiplerinden ilkinde çare aramaz, derdinin dermanının ancak
sevgilide olduğunu ifade eder. Zira gam hastalığından kurtulmak için âşığın önerdiği
(yahut şairin kurguladığı) çarelerin başında sevgili ve sevgiliden gelebilecek şifa
unsurları vardır.
Gam hastası

713

Annemarie Schimmel, age.(2020), s.419.
Susan Sontag edebî bir metafor olarak incelediği hastalık kavramıyla ilgili yorumunda eserlerde
görülen bu tipteki hastalıkların önceden tüberküloz, sonradan kanser olarak karşımıza çıktığını söyler.
Susan Sontag, Metafor Olarak Hastalık, çev. O. Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul 2004, s.11. A.
Schimmel ise şiirde verem benzeri bir rahatsızlığın dikkat çektiğini ifade eder. Annemarie Schimmel,
age.(2020), s.419-20. Divan şiirindeki hastalık kavramını ele alan çalışmaların bu ‘hastalığın’ ne
olduğunu net bir şekilde ifade etmedikleri görülür. Bkz. Bilal Kemikli, “Divan Şiirinde Hastalık ve
Tedavi”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2007, C.16, S.1, ss.19-36; Emine Yeniterzi,
“Divan Şiirinde Sağlık ve Hastalıklarla İlgili Bazı Hususlar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 1998, S.4, ss.87-103.
715
Sigmund Freud, “agm.”, s.98.
714
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Hastalığının en zor evresini yaşar bir şekilde tasvir edilen âşık için aşkın
kendisi bir hastalıktır ve büyük bir dert kaynağıdır. Âşık bu hastalıktan, bu beladan
zevk aldığını, değerli bulduğunu söylese de aşk hastalığının ifade edildiği beyitlerde
bu hastalık gönlü hasta eden (haste-dil) bir maraz olarak tasvir edilir:
Miḥnet ü derd ü ġam-ı Ꜥışḳuñla olmış ḫaste-dil
Bir belā-keş Ꜥāşıḳ-ı dīdār dérseñ işte ben (Necâtî g.433/3)
**
Derd ü miḥnetdür belādır adı Ꜥışḳ
Bir marażdur ibtilādur adı Ꜥışḳ (Ş. Gâlib g.168/1)
Her ne kadar bu hastalığın bir şekilde geçip gideceğini düşünse de716 âşık için
aşk hastalığı, kendi kendini teşhis ettiği717, belirtilerini herkesin anlayamayacağı bir
hastalıktır: Sert ve şiddetli âh etmesi, sararmış yüzü ve kırmızı gözyaşı bu belirtilerden
bazılarıdır.
Ṭabībā ḳılmışam teşḫīṣ derd-i Ꜥışkdur derdüm
ꜤAlāmet āh-ı serd ü rūy-ı zerd ü eşk-i ālümdür (Fuzûlî g.101/5)
**
ꜤIşḳuñ görünür yāresi yoḳ yār nic’itsün
Derd-i dil-i bī-çāreye tīmār ne müşkil (Nev’î g.280/4)
Âşığın hasta yatağı bir sevdâvî aynîleşme eseri sevgiliye benzer: yatağı
sevgilinin parlak yanağının ateşi gibi sıcaktır, yastığı ise sevgilinin büklüm büklüm
uzun saçlarını andırır bir yılana benzer.
Ġuṣṣa çekme mübtelā-yı Ꜥışḳ olduñsa göñül / Çünki bīmār olanuñ āḫir ṣoñı tīmārdur (Hayâlî
g.139/2) Bu durumun aksi de görülür. Aşk derdi birçok beyitte devasız dert olarak anılır: Ḳapuñda ḥāṣıl
étdi bu devāsuz derdi hep göñlüm / Ne derde mübtelā oldı dil-i bīmārı görsünler (Bâkî g.55/2)
717
Aşk hastalığının teşhisini ancak âşık olanlar yapabilir: Dil derdini ġamuñla dil-efġār olan bilür /
Bīmār ḥālini yine bīmār olan bilür (Bâkî g.83/1)
716
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Dil marīżin ṣor ki derdinden ruḫuñla zülfüñüñ
Nārdan bister döşenmiş mārdan bālīni var (Ahmed Paşa g.64/2)
**
Pehlū-yı nā-tüvānum ile dest-i ġamda cān
Bir mürdedür yatur ṣarılı būriyā ile (Hayâlî g.487/2)
**
Nice yıllardur Ḫayālī ḫaste ey ārām-ı cān
Ġūşe-i miḥnetde bī-ṣabr u sükūn olmuş yatur (Hayâlî g.136/5)
Dertli, hasta kişilerin en zor geçirdiği zaman dilimi olan akşam, âşık için de zor
geçen bir vakittir. Derdinden uykusu kaçan, çaresiz kalan âşık sabah olmasını bekler:
Ruḫ-ı yāri esīr-i zülf olan dil-besteler gözler
Géce bī-ḫˇāb olup bīmār olan dā'im seher gözler (Ş. Yahyâ g.121/1)
**
Dīdesi ḫavf-ı raḳīb ile olup eşk-efşān
Ṣu uyur düşman uyur ḫaste-i hicrān uyumaz (Ş. Gâlib g.116/5)
**
Bī-ṣabr u ḳarār oldı ṣaçuñda dil-i Aḥmed
Ḳalmaḳ yaluñuz gécede bīmāra ne müşkil (Ahmed Paşa g.181/6)
Gam şifahanesi
Âşığın derdine derman aradığı yahut derman aranan yer olarak sevgilinin
mahallesi (kûy-ı cânân) bir hastane (dârüşşifâ) rolü üstlenir. Doğrudan sevgiliyi yahut
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ona ait herhangi bir unsuru bulmayı gaye edinen gam hastası için sevgilinin mahallesi,
evi, eşiği birer şifa kaynağıdır. Gönlü hasta ve yaralı olan âşıklar uzak yerlerden buraya
zor şartlarda gelir ve yüz sürerler. Buraya gelen âşıklar sevinç duyar, derman bulup
iyileşmeyi umar:
Gehi zīr-i serde desti geh ayaġı ḳoltuġunda
Düşe ḳalḳa ḫaste-i ġam der-i luṭf-ı yāra düşdi (Ş. Gâlib g.311/3)
**
Her ḫaste-dil ḳapuña yüzin sürdügi bu kim
Dārü’ş-şifāsıdur éşigüñ mübtelālaruñ (Necâtî g.298/4)
**
Şād oluñ ey ḫaste cānlar kim budur dārü’ş-şifā
ꜤĪş édüñ ey derdlü göñüller ki dermān bundadur (Şeyhî g.45/4)
**
Bir Ꜥaceb dārü’ş-şifādur kūyı derd ehline kim
Anda hep nā-ḫoş varan bī-çāre ġāyet ḫoş gelür (Bâkî g.56/4)
Gam hastasının inlemeleri
Gam hastası (haste-i gam, haste-i hicran, haste-i didar…) olan âşığın acıdan ve
ıztıraptan inlemesi, derdini çaresizce izhar ettiği durumlardan biridir. Bu incelemelere
şahit olan sevgili ise bu durumdan hoşnut olur:
Ben derd-i dilden iñlerin ol şādmān olur
Zīrā ṭabībe nāle-i bīmār ḫoş gelür (Necâtî g.166/5)718
Sevgilinin bu inlemelerden hoşnutsuzluk ihsas ettiği de olur: Ḫasteyem varmadıġum oldur dédüm
éşiġüñe / Dédi sen gelmezsüñ ammā nāle vü zāruñ gelür (Ahmed Paşa g.97/5)
718

289

**
Cān u dil laꜤlüñ içün ḳılduġı feryād bu kim
Ḫaste derdine ḳaçan bulmasa dermān iñiler (Şeyhî g.75/3)
Âşığın bu acı inlemelerden zevk aldığı, haz duyduğu da görülür. Çünkü aşk
yolunda düştüğü bu ‘hastalık’ onu inlettiği için sevinç duyar:
ꜤĀşıḳuñ āh u enīn olsa Ꜥaceb mi kārı
Nāle vü zār olur eglenceleri bīmāruñ (Bâkî g.276/2)719
**
Cāna rāḥatdur ser-i kūyuñda āh étdükleri
Ol hevālar Bāḳi-i bīmāra ġāyet ḫoş gelür (Bâkî g.56/5)
Hasta ziyareti
Hastaları ziyaret etmek, hatırlarını sormak, onları hastalığın sıkıntılarına karşı
teselli etmek Efendimizin sünnetidir 720 . Bu temele binaen hasta ziyareti (ıyâdet)
övülmüş davranışlardan kabul edilmiştir. Gam hastalığı ile boğuşan, yalnız başına bir
teselli yahut çare kapısı aralama umudu güden âşık, sevgilinin onu ziyaret etmesini
ister. Sevgilinin kendisinin gelişi, gelme ihtimali yahut ona ait herhangi bir unsurun
âşığın yanına gelmesi âşığın arzu ettiği tesellilerdendir:
Gelişüñ Ꜥāşıḳ-ı küstāhuñı āzāre midür
Yoḳsa pürsīden-i ḥāl-i dil-i bīmāre midür (Nedîm g.17/1)
**
Bâkî’nin bu beytin manasının mukabili olmak üzere sevgiliden âşığı inletmemesini istediği de
vakidir: Bāḳī-i ḫaste-ḫāṭırı iñletme dostum / Maḳbūl olur duꜤāsı ṣaḳın mübtelālaruñ (Bâkî g.262/6)
720
Efendimizin hasta ziyaretine gitmesiyle ilgili birçok rivayet vardır. Zebidi, age., C.12, s.67. Mevlânâ,
Efendimizin hasta bir sahabeyi ziyaret etmesini, bu ziyaret vesilesi ile sahabenin hastalığın getirdiği
hüzün ve sıkıntılara övgüler söylemesini hikâye eder. Bkz. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, age.(2013), C.1,
s.403.
719
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Nüviştedür bu ki mektūb-ı ḫaṭṭ-ı cānānda
Nigāh ḫastasınuñ ḫāṭırı su’āl olunur (Ş. Gâlib g.44/2)
**
Yaḥyā'yı nola eylesen ey şāh Ꜥiyādet
Bī-tāb yatur pister-i hicrānuña düşdi (Ş. Yahyâ g.425/5)
Âşığın ziyaretine gelmesini istediği kişiler arasında gam ehli vardır 721. Gam
ehli dışında gamın kendisinin de bir zât olarak müşahhas bir kisve ile722 âşığı ziyaret
etmesini arzu eder:
ŻaꜤfdan ġayrı ṭabībüm yoḳ gelür nabẕum ṭutar
Gözleyen ġamdur o hem şādīde bekler yanumı (Hayâlî g.583/2)
**
Marīż-i Ꜥışḳa bulunmaz bu dār-ı miḥnetde
Gelür gider ġam ile āh u zārdan ġayrı (Nev’î g.497/2)
Gam hastalığı zevktir
Hastalığı ve şifayı da verenin Allah olduğuna olan inanç 723 ve Efendimizin
hastaların göreceği mükâfata dair söylediği sözler724 ile divan şiirinde hastalık ve diğer
bilumum dertlere (dünya ve dünyalık için duyulan keder hariç) olumlu yaklaşılmış, bu
sıkıntılar yüceltilerek birer sevinç vesilesi sayılmıştır. Çalışmamızda zikri geçen diğer

Ḫasteyem ġamdan helāk oldum bulunmaz çāreler / Bāri gelsün ḫāṭırum ṣorsun benüm ġamḫˇāreler (Hayâlî g.184/1)
722
Bir şahıs olarak olmasa bile Fuzûlî’nin meşhur beytinde gamın kendisinin ‘ateş-i dil’ terkibi ile ifade
edildiği, bu durumda da âşığı ziyarete gelenin sadece gam olduğu görülü: Ne yanar kimse baña āteş-i
dilden özge / Ne açar kimse ḳapum bād-ı ṣabādan ġayrı (Fuzûlî g.273/5)
723
Hz. İbrahim’in dilinden kurulan bu cümle bu inancı ifade eder: “Hastalandığım zaman bana O, şifâ
verir.” (Şu’arâ, 80)
724
Zebidi, age., C.12, s.61.
721
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dertlerle birlikte doğrudan hastalıkla ilgili olan beyitlerde de bu sıkıntıyı hoş görme
temayülü vardır:
Rū zerd ü mū sefīd ü beden ḫaste cān żaꜤīf
Geçmez dil-i siyāh yine iḥtişāmdan (Nâbî g.617/2)
**
Göñül marīżine şol deñlü ḫoşça geldi ġamuñ
Ki ġayrı nesne yedürmege vehm-nāk oluram (Ahmed Paşa g.208/3)
Hasta ve hekim
Gam hastasının yüzleşeceği kişilerden biri hekimdir. Karşısına çıkmaktan
hoşnut olmadığı, önerdiği çarelere, yaptığı teşhislere itiraz ettiği hekim tipinin
mukabili olmak üzere dertlerine çare olarak gördüğü, derdi verip dermanı da aynı
şekilde vereceğine inandığı bir hekim daha (tabîb-i cân) vardır. Zikrettiğimiz ilk
hekim, tabibin kendisi iken ikincisi sevgilidir. Hekim ile yüzleşen hasta âşık ona tek
çarenin ancak sevgiliden geleceğini söyler:
Yoḳ yére derd-i dilün ṣorma ṭabīb-i ġāfile
Bir bilür yoḳdur anı Ꜥālemde hīç dil-ber gibi (Ş. Yahyâ g.406/4)
**
Dil-berinden raḥm eger olmasa ol dil-ḫasteye
Kimseler derdine dermān édemez imkān olup (Avnî g.4/6)
Âşık, mübtela olduğu derdin daime çaresiz kalmasını diler 725 . Sevgili ile
kavuşma dışında belirgin bir ilacı lmayan aşk hastalığı/gam hastalığını tedavi için
tabipler çaresiz kalır:

725

Bir derde esīr ol ki eṭibbā-yı zamāne / Vābeste-i tedbīr-i devādur démesünler (Nâbî g.229/2)
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Dün ṭabībe derd-i dilden bir devā ṣordum dédi
Ġam yémeden özge bu derdüñ devāsın bilmedüm (Ahmed Paşa g.191/4)
**
Derd-i hicrān nā-tüvān étmiş Fużūlī ḫasteni
Yoḳ mudur yā Rab devā-yı derd-i hicrān eyleyen (Fuzûlî g.221/9)
Âşık derdine çare olmak üzere sevgilisini (tabîb-i cân) arzu eder:
Cān ṭabībisin senüñ geldügüñ uman ḫasteler
Ḫoş dirilür derd ile dermāna olmaz āşinā (Necâtî g.17/3)
**
Yétişgil ölmedin ey cān ṭabībi dest-gīr ol kim
Bedenden cān-ı Bāḳī ḍurmayuben ıżṭırāb eyler (Bâkî g.167/5)
**
Çāresüz ḳaldum ölümli ḫastayam Yaḥyá gibi
Ol ṭabīb-i cān gelüp derdüme dermān olmadı (T. Yahyâ g.459/7)
**
Cān żaꜤīf oldı firāḳuñdan meded ḳıl dostum
Ḫaste-dil derdine luṭf ét gel Ꜥilāc ét ey ṭabīb (Mihrî g.7/3)
“Tabîb el çek”
Âşığın hastalığına (haste-i gam, haste-i hicran, haste-i ‘ışk…) çare arayan,
tedavi yolları düşünen hekime seslenen âşık, derdinin giderilmemesini, hastalığının
sıkıntılarından hoşnut olduğunu söyler. İncelememize temel ittihaz ettiğimiz divanlar
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içerisinden en fazla Fuzûlî’nin gazellerinde gördüğümüz bu hitap, âşık ile hekimin
karşıya geldiği kompozisyonlarda klasikleşmiş bir imge olarak karşımıza çıkar:
Çekme zaḫmet çek eüiñ tedbīr-i derdümden ṭabīb
Kim degül sen bildügüñ ben çekdigüm bīmārlıġ (Fuzûlî g.147/5)
**
Renc çekme ṣıḥḥat ümmīdin Fużūlī'den götür
Kim ḳabūl-i ṣıḥḥat étmez böyle bīmār ey ḥakīm (Fuzûlî g.189/7)
**
Bīmār-ı ġamem benden bī-çāre ṭabīb el çek
Étme emegüñ ẓāyiꜤ baña olan olmışdur (Necâtî g.84/5)
Gam hastasının dermanı
Aşk hastalığına tutulan âşık için öngörülen dermanın yine sevgiliden geleceği,
sevgilinin şifa olacağı ifade edilir. Sevgili bizatihi şifa olduğu/olacağı gibi zülfü,
dudağı gibi güzellik unsurları da âşığın derdine ayrı ayrı şifa olur:
İsterse n’ola ḫaste göñül yāre ṣarılmaḳ
Mecrūḥ olıcaḳ lāzım olur yara ṣarılmaḳ (Bâkî g.247/1)
**
Bir şerbet içdi leblerüñüñ fürḳatinde kim
Her derd ḫaste göñlüme şimdi devā gelür (Necâtî g.203/3)
**
Marīż-i Ꜥışḳ Ꜥıḳd-i zülfüñ eyler ārzū zīrâ
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MuꜤālicler bu mühlik derde müşkildür devā dérler (Fuzûlî g.80/6)
Aşkın ve gamın kendisinin de yine hastalığa şifa olduğu/olacağı görülür:
Nā’ilī ḫaste-i bī-tāb-ı ġam-ı cānānuz
ꜤIşḳdur māye-i rāḥat dil-i pür-derdümüze (Nâilî g.354/5)
**
Ḫaste-diller sīnede cān gibi ṣaḳlar dāġını
Añı bir derdine dermān ṣanur ol dīvāneler (Atâî g.67/3)
**
ꜤIşḳ derdinden olur Ꜥāşıḳ mizācı müstaḳīm
ꜤĀşıḳuñ derdine dermān étseler bīmār olur (Fuzûlî g.96/4)
Derdine çare bulmak adına ilacını, dermanını soran şairin/âşığın, çaresiz bir
derde tutulduğunu öğrendiği de vakidir:
Çāre-i bih-būdumı ṣordum muꜤālicden dédi
Derd derd-i Ꜥışḳ ise mümkin degül ṣıḥḥat saña (Fuzûlî g.22/3)
“Ölmekten özge” derman yoktur
Derdine hekimin ilaç bulamadığı âşık, “cân tabîbi” diye hitap ettiği sevgiliden
de vuslat adına bir lütuf göremeyince dermanı ölümde, candan geçmede arar:
Ey Fużūlī öyle kim bīmār-i derd-i Ꜥışḳsun
Yoḳdurur ölmekten özge hīç dermānuñ senüñ (Fuzûlî g.169/7)
**
Ġam-ı Ꜥışḳuñla bīmārem öñüñde cān vérem şāhā

295

Ümīdüm ṣoñ nefesde ḫançerüñden bir içim ṣudur (Necâtî g.189/3)

1.2.4.1. Gam-ı Cünûn
Gamı bir hastalık ve âşığı bir hasta olarak tasvir eden beyitlerde sıklıkla
karşımıza çıkan delilik (cünûn), âşığın sevgili ve aşk yüzünden, ayrılığın zorlukları
yüzünden aklını yitirmesi ile izah edilebilir. İbn Hazm, aşk uğruna, sevgili için
duyduğu keder ile iştahtan düşen, aşırı bir tutkunlukla kavuşması imkânsız bir
sevgiliye âşık olan biri için şunları söyler: “Bu durum ancak zihin durmadan çalışırsa
ortaya çıkar. Saplantı gelirse ve melankolik mizaç üste çıkarsa, artık bu aşk değildir;
ancak deliliktir, akıl bozukluğudur.”726
En belirgin hâliyle Leyla vü Mecnun hikâyesinde klasikleşen mecnun tipi
sevgilinin saçlarına tutkundur ve delilerin zaptedilmek için zincire bağlanması gibi
sevgilinin saçlarına vurulmuştur. İlkbaharda vücutta arttığına inanılan sevda
salgısı/rahatsızlığı ile deliler dizginlenemez hâle gelirler727 ve bu delilikten kurtulmak
için çare olarak gördükleri tek şey sevgilidir 728 . Âşığı bir deli olarak tasvir eden
beyitlerde âşığa şiddetli bir hüznün eşlik ettiğini görürüz. Âşık aklını dahi yitirirken
hüzün duygusunu yitirmez729, elem vadisinde bir mecnun gibi dolaşmaya devam eder.
Âşığın, aşkın zorluklarına karşı dirayetli bir şekilde tahammül göstermesini delilik
karşısındaki duruşunda da görürüz. Sevgili uğruna çekilen çilenin değerli kabul
edildiği bu şiirsel değerler arasında delilik de makbul görülür.
Mecnūn-ı vādi-i elemem maṭlaꜤ-ı ġamem
Zencīr-i eşküm ile keş-ā-keşdeyem daḫi (T. Yahyâ g.464/2)
**

İbn Hazm, age., s.45.
Nice Ꜥāḳilleri mecnūn éder faṣl-ı bahār ammā /
Seni
her
gördügümce bā’is̠ -i
ẕevḳi cünūnumsun (Hayâlî g.403/3)
728
Zülf-i Leylá ḫaste Mecnūn’uñ kilīd-i Ꜥaḳlıdur / Bir naẓar baḳsa aña ḳalmaz cünūn endīşesi (Hayâlî
g.575/4)
729
Hatta âşık, gamın hakikatini idrak etmek için akıldan vazgeçer, aklı bir engel olarak görür.
Alıntıladığımız bu beyitte ‘esrâr-ı gam’ anlam olarak afyon ve esrara işaret ediyorsa da terkip ‘gamın
hakikati’ni de niteler: Kişi esrār-ı ġamı Ꜥaḳl ile fehm étmez imiş / Bıraġup cāme-i nāmūsumı abdāl olayın
(Nev’î g.354/2)
726
727
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Leblerüm oldı gül-i şemꜤ-i cünūn
Çok yanup yaḳıldum ammā gülmedüm (Ş. Gâlib g.228/3)
**
Kimisi gamdan ider hazzı kimi şâdîden
Zevk alur ehl-i cünûn her biri bir vâdîden (Nev’î g.336/1)
Deliler zincire vurulur
Sevgilinin uzun, büklüm büklüm saçlarına tutkun olan âşıklar, dizginlenmek
için zincire vurulan delilere benzetilir730. Âşık bu hâliyle, sevgilinin saçlarına tutkun
olarak731 aklını yitirmiş ve gam zincirine vurulmuş, eziyete açık bir hâle gelmiştir:
Delürdüm derd-i Ꜥışḳıuñla ṣaçuñ zencīri ḥaḳḳumdır
Ḥabībüm kimsenüñ ḳanın ḳoma boynuñda yazuḳdur (Hayâlî mus.11/3)
**
Dün ġarībüñdür deyü cān atdı Aḥmed zülfüñe
Āh kim zencīr-i ġamda ḳaldı ol şeydā ġarīb (Ahmed Paşa g.11/9)
**
Ṣaçuñ endīşesi taḥrīk-i zencīr-i cünūnumdur
Cünūnum defꜤine ẕikr-i leb-i laꜤlüñ füsūnumdur (Fuzûlî g.87/1)
Mecnun tipi
Meşhur hikâye etrafında yazılan mesnevilerle yeri sağlamlaşan Mecnun, ismi
Kays iken aklını yitirip bir deli (mecnun) olmuş bir kişinin hikâyesidir. Klasik Fars

Konu ile ilgili bir çalışma için bkz. Selim Gök, “Hayretî Divanı’nda ‘Delilik’ Kavramı ve ‘Zincirli
Delüler’”, Hikmet, 2019, S.11, ss.77-98.
731
Düşdi ṣaḥrāya yeler derd ile mecnūn[-ı] göñül / Olalıdan berü ol ṣaçları leylá delüsi (Mihrî g.180/2)
730
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şiirinin ve Osmanlı sahası divan şiirinin kurucu metinlerinde sıkça anılan bir tip olan
Mecnun, birçok hususiyeti önceden belirlenmiş bir figürdür. Aşk ile aklını yitirmesi,
sevda ve gam ile kendisini çöllere vurması en bilinen özelliklerindedir.
Oldı ben dīvāneye mūnis ḫayāl-i çeşm-i yār
Ġam beyabānında şol Mecnūn ile āhū gibi (Necâtî g.560/2)
**
Ṣalalı göñlüme bünyād-ı ġam ey Leylí-ḫırām
Beni dīvārlara yazmalı Mecnūn étdüñ (Hayâlî g.287/4)
**
Mecnūnlaruz meskenümüz bādiyelerdür
Sevdā vü ġamuñ ehli ile dest-be-destüz (Nâbî g.333/2)
Şairlerin sıkça başvurduğu şiirsel imgelerden biri, şiirsel bir figür olan Mecnun
ile kendilerini yahut âşıkları yüzleştirmek ve aşk yolunda birbirilerine üstün
geldiklerini ifade etmektir. Deli olduğu için zincire vurulan âşık, Mecnun’a rakip
olarak bir sahib-silsiledir. Zincirin bir silsile hâlinde uzanan boğumları ile âşıklar
arasında kurulan silsile bu benzerliğe mana katar. Leyla’nın gamından aklını yitiren
Mecnun’un dünyadan göçüp gitmesi, bu keder nöbetini şairin/âşığın devralmasına ve
kendisini gam padişahı olarak görmesine vesile olur. Halk, artık Leyla ile Mecnun’un
hikâyesini unutup şairin/âşığın hikâyesini anmaya başlar:
Ṣaçuñ sevdāsı şeydā édeli ben zār u maḥzūnı
Unutdı ḫalḳ-ı Ꜥālem ḳıṣṣa-i Leylá vü Mecnūn’ı (Bâkî g.538/1)
**
O Leylí-veş ġamuñdan n’ola olsam pādişāh-ı ġam
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Cünūn mülkin bana ıṣmarladı Mecnūn ise gitdi (Bâkî g.544/4)
**
Mecnūn gibi oldum bugün Ꜥışḳ içre ṣāḥib-silsile
Zencīr-i ġam mīrās̠ imiş dīvāneden dīvāneye (Hayâlî g.510/2)
Cünûn zevktir
Diğer birçok sıkıntıda gördüğümüz ‘acıdan zevk alma’ keyfiyetini delilik
bahsinde de görürüz. Nedeninin sevgili olması, bu deliliği bir çile olmaktan çıkarır ve
âşığın arzu ettiği bir ruh hâli konumuna getirir. Tasavvufi terminolojide delilik
(meczub, divane, mecnun) kişinin ilahi ilhama ve hakikate ulaşma yolunda hayretten
sonra en kestirme yol olduğu kabul edildiği için makbul görüldüğü ifade edilir 732 .
Efendimizin çokça alıntılanan hadislerinden biri deliliği mecazen olumlar733. Yüce bir
gaye için akıldan dahi geçmenin diğer birçok örneği sıralanabilir734. Bu hâliyle delilik
(gerçek anlamı haricinde) arzu edilen büyük bir gayeye tutkun olmaktır735. Deli figürü
ile özdeşleşmek, şairin (âşığın) sanatını (aşkını) telif aşamasında yaşadığı yalnızlaşma
temayülünü tamamlar. Deli, toplumdan nasıl soyutlanır ise şair/âşık da savunduğu
idealler yüzünden toplumdan soyutlanır736. Bu hâl ile delilik, şairin/âşığın arzu ettiği
bir keyfiyet olur:
Ḥalḳa ḥalḳā kākülüñden dāġ dāġ oldı göñül

Süleyman Uludağ, age., s.92. Konu ile ilgili etraflı bir çalışma için bkz. Abdulkadir Erkal,
“’Hayret’ten ‘Divâne’liğe Divan Şiiri”, Turkish Studies, 2014, C.9, S.12, ss.215-34.
733
“Allah’ı öyle çok zikredin ki, ta –insanlar- size mecnun/deli desinler.” [
https://sorularlaislamiyet.com/bir-kimseye-deli-denmedikce-imani-tam-olmaz-anlamina-gelen-birhadis-var-midir-0 ]
734
Osmanlı ordusunda hücum ve yürüyüş esnasında kılavuz vazifesi ile en önde bulunan ve tehlikelere
açık bir konumda olmalarında rağmen bu duruma aldırış etmeyip, korkmayan “deliler” sınıfından
bahsedilir. Bkz. M. Zeki Pakalın, age., C.1, s.420.
735
Efendimize şairlik isnad edildiği gibi delilik de isnad edilmiştir. Şairlik gibi delilik de bu nedenle
itibar görmüştür denilebilir. Bkz. Ebu’l-Kâsım en-Neysabûrî, Akıllı Deliler Kitabı (Ukalâu’l-Mecânîn),
çev. Yahya Atak, Şule Yayınları, İstanbul 2008, s.20. Tasavvufun büyüklerinden Behlül-i Dânâ (Bilge
Deli) gibi isminde ‘delilik’ taşıyanlara ek olarak hayatı birçok delilik unsuru içeren sufiler dikkat çeker.
Bkz. Annemarie Schimmel, age.(2018), s.55; Nasrullah Pürcevadi, age., s.49-80.
736
Cihan Okuyucu, age., s.211. Okuyucu’nun Nasrullah Pürcevadi’ye (N. Pürcevadi, age., s.76) atfen
aktardığı yoruma göre divane (deli) halktan ayrılma ile kınanmayı arzu eder. Bu durumda melâmet ve
rindlik, divane için arzu edilen, olumlu bir vasıf hâline gelir.
732
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Ḫoş gelüp dīvānelük dāġ üstü bāġ oldı göñül (Ş. Gâlib g.199/1)
**
Cefāsı dil-berüñ Ꜥayn-ı vefādur ey göñül gör kim
Cefālar éde éde Ḳays'ı mecnūn eyledi Leylá (Ş. Yahyâ g.6/4)
**
Ġam çekmem eger yoḳlamasa ḫāṭır-ı zārı
Dīvāne-i bī-ḳaydda zīrā ki ġam olmaz (Atâî g.100/5)

1.2.4.2. Gam Yarası
Gam (aşk) hastalığı her ne kadar belirtisi olmayan, işareti öngörülemeyen bir
hastalık olsa da beyitlerde sıklıkla karşımıza çıkan gam yarası imgesi dikkatimizi
çeker. Âşığın aşkın çilelerine ve acılarına karşı gösterdiği tahammül eşiğini ifade eden
gam yarası, âşığın vücudunun çeşitli yerlerinde görülen, zaman zaman kanlı, kurumuş,
kabuk bağlamış, kararmış yarayı yahut dağlanan yeri işaret eder737. Âşığın parça parça
olmuş kalbi yahut ciğeri, gam yarası içeren beyitlere sık sık dâhil olur. Bir imge olarak
duygusal anlamda en değerli organlar olan kalp ve ciğer yaralı olmak, dağlanmak ile
âşığın en önemli yaşam kaynağının tehlikeye girdiğini, ölümünün yakın olduğunu
gösterir.
Mühr urdı dāġ-ı ġam göricek Ꜥışḳuñ ile pür
Bir daḫı mümkin olmadı Yaḥyá ferāġ-ı dil (Ş. Yahyâ g.218/5)
**

Bugünün ağrı ve acı algısı ile bu anlatımlar düşünülünce tahammülü çok güç görünen bu ağrıların,
ağrı kesicilerin olmadığı bir dünya için normal karşılanabileceği hakkında Breton’ın yorumu: “Acı
yaşamın içine katılmıştı, insan, çevresinde acı çeken başka insanlar görüyordu ve günün birinde
kendisinin de aynı acılan çekebileceğini biliyordu. Her şeyden önce sosyal bir koşul olan yazgının
ayrılmaz bir parçası kabul edildiğinden katlanıyordu insan acıya. Dayanma eşiği oldukça yüksekti.”
David Le Breton, age., s.154.
737
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Ẕerre-pūş olmuş görüp cism-i nizārum dāġdan
Zaḫm-ı peykān-ı sitem geçmez ḫayāl eylerdi yār (Ş. Gâlib g.86/3)738
Sine yarası
Âşığın yarasını/yaralarını izhar ettiği en mühim yerlerden biri göğsüdür. Kalp
ve ciğer gibi yaşamsal organların tam üzeri olması göğsü önemli kılmakla birlikte
âşığın, onu yaralayan dış etkenlere (sevgilinin oka benzeyen kirpikleri, kılıca benzeyen
gamzesi gibi) açık bir şekilde göğüs açtığı, sırt dönmeyip öne atıldığı akla gelir.
Nigārā nār-ı hicrānuñ kebāb étdi dil ü cānı
Ġamından şerḥa·i sīnem yā biryān olmasun nolsun (Necâtî g.434/2)
**
Tafṣīl-i derd-i Ꜥışḳı ṣoruñ zaḫm-ı sīneden
Leb-beste étdi ġam beni şimdi şebüm budur (Nâbî g.237/2)
**
Ey cefā-ḫū ḫāṭırum derd ile maḥzūn eyledüñ
Zaḫm-ı sīnemden gözüm yaşın ciger-gūn eyledüñ (Avnî g.38/1)
**
Ḫaste-diller sīnede cān gibi ṣaklar dāġını
Anı bir derdine dermān ṣanur ol dīvāneler (Atâî g.67/3)

Âşığın vücudundaki yaraların çokluğunun anlatıldığı beyitlerde mübalağa sanatının örneklerini
görürüz: O yāre yaramadum sīne ḍoldı yara ile / Göñül bir olmadı ḥayf ol hezār pāre ile (Nev’î g.397/1);
Ser-ā-ser dāġ cismüm sīnem āteş āh var dilde / Bilinmez n’idügi bir Ꜥillet-i cān-gāh var dilde (Ş. Gâlib
g.293/1); Hem-libās-ı KaꜤbe dāġ-ı sīnemi kim görse dér / Ser-be-ser maꜤmūre-i Ꜥışḳuñ sevādı böyledür
(Nâbî
g.123/3);
Her
biri
derdüm
görüp
Ꜥışḳuñda
ḳan
aġlar
baña /
Tāze tāze dāġdan başdan ayaġa dīdeyin (Hayâlî g.416/4)
738
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Göğüs üzerinde çeşitli şekillere benzeyen yaralar ve dağlanan yerler ile
birtakım kelimeler imlenir. Elif harfine benzeyen çizgiler kimi zaman âşığın kapanan
ömür defterinin sonuna çekilen bitiş işareti 739 , kimi zaman gam sayfasına çekilen
kırmızı cetvel çizgileridir 740 . Elif harfine ek olarak gelen he harfi ile (yani çizgi
hâlindeki çizgilerle yuvarlak çizgilerin birlikteliği) ‘âh’ ortaya çıkar. Âşığın göğsü
üzerine ortaya çıkan bu işaretlerle âşığın dağlama ile duyduğu acı ifade edilir:
Şerḥa vü dāġ ile hep ṣıfr ü elifdür bedenüm
Nice ḍonatdı görüñ āh beni vāh beni (Necâtî g.618/5)
**
Mecnūn teninde yer yer elif naꜤl ile dilā
Miḥnet şebinde Leylí içün şekl-i āh idi (Hayâlî g.640/3)
Bazen bu yaraların birtakım anlamlara yahut işaretlere kapı araladığı anlaşılır.
Âşığın teninde sevgilinin gamzesinin bıraktığı yaraları görenler onu gam ordusuna
yazarlar, kaydederler:
Tenümde ġamzeleri yaresin görüp yārüñ
Sipāh-ı derd ü ġama yazdılar yarar beni (Hayâlî g.569/2)
Âşığın göğsünde (ten sayfasında) yazılı yuvarlak ve düz işaretler bazen sayı
olarak sunulur ve gam kâtibinin, âşığın kaderine yazılan elemleri toplayıp hesap
yaptığı tasvir edilir:
Degül dāġ u elif ten ṣafḥasında kātib-i miḥnet
Başumda yazılan ālāmı cemꜤ étdi raḳam dökdi (Ş. Yahyâ g.400/2)
Gizli dert: Derd-i derûn

Sīnem üzre dāġlar görüb elif ṣanmañ ki ġam / ꜤÖmrümüñ ser-defterine çekdi ḥarf-i inḳıṭāʿ (Necâtî
g.262/2)
740
Sīnem üzre görinen ḳanlu elifler ṣanmañ / Ṣafḥa-i derd ü ġama sürḫ ile cedvel çekdüm (Bâkî g.327/2)
739
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Âşığın halktan ve aşka bigâne olanlardan, rakîbden ve bazen sevgiliden
gizlediği gam yaraları ve gizli dertleri ‘dâğ-ı derûn’ olarak zikredilir. Âşığın bu gizli
yarası, ancak mahallinde sevgiliye açılır ancak âşığın bu yarayı izhar edişi başka
yaralarla olur: âşık göğsünü yarar yahut sevgiliden yarmasını ister ve bu şekilde gizli
yarasını aşikâr eder.
Ey göñül derd-i derūnuñ sırrını dil-dāre aç
Sīneñi ṣad-pāre ḳıl şemşīr-i ġamla yare aç (Atâî g.21/1)
**
Çāk étmeyeydi sīnemi şemşīr-i cevr-i yār
Derd-i derūnum olmaz idi ḳalḳa āşikār (Bâkî g.101/2)
Gam çiçekleri
Sevgilinin ve aşkın açtığı yaralar, âşık için bir zevk unsurudur. Bazen süs
olarak741 görülen bu yaralar bazen yıldıza teşbih edilir742. Âşığın bu yaralardan aldığı
zevki ifade eder mahiyette ‘gam çiçekleri’ ise teşbihin diğer unsuru olarak karşımıza
çıkar. Kırmızı oluşu ve yukarıdan bakılınca içe doğru kıvrım kıvrım ilerleyen
yaprakları ile gül, yaraya teşbih edilir. Çiçeklerle kurulan benzerlik içerisinde lâle ise
(gelincik çiçeği) içindeki siyah bölge ile yaranın dağlanan kısmı, etrafındaki yaprakları
ise kan renginde olmak üzere yaranın kanına benzetilir. Yaraların üst üste oluşu ise
karanfil çiçeğinin ‘katmer katmer’ ve iç içe yaprakları ile birlikte sunulur:
Āhumun dūdı başumda tāze sünbüldür baña
Dāġum üzre dāġlar ḳatmer ḳaranfüldür baña (T. Yahyâ g.13/1)743

Dāġlar ur yarelerle zīnet eyle cismümi / Yarelerdür ḫilꜤati Ꜥışḳuñ Ḫayālī yareler (Hayâlî g.184/5);
Ġam ḍarbın urdı yüzüme bir sīm-ten dédi / Ol sikke ḫoş yaraşdı bu dīnārum üstüne (Ahmed Paşa
k.17/4); Tāze tāze dāġ ile zeyn étdi sīnem şāh-ı Ꜥışḳ / Al otaġı ile ordu étdi ġam yaylaġını (Hayâlî g.551/3)
742
ꜤIşḳ ser-gerdānıyam gögsümde biñ biñ dāġlar / Bir sipihr-i sā'irem s̠ ābit cemiꜤ-i aḫterüm (Fuzûlî
g.208/4)
743
Karanfile teşbih edilen bir başka gam yarasını bu beyitte buluruz: Yaḥyá o şehüñ dāġları fikri ile bu
dil / Bir şīşedür ol var ḳaranfüller içinde (Ş. Yahyâ g.359/5)
741
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**
Ṣolmasun Yaḥyá gülistān-ı belānuñ gülleri
Eksük olmasun göñülden tāze tāze dāġlar (Ş. Yahyâ g.106/5)
**
Cism-i çāki ġarḳ-ı ḫūn bulduḳ göz açduḳ lāle-vār
Biz bu dāġ-ı miḥnete muꜤtād olan Ꜥāşıḳlaruz (Nev’î g.184/2)
Gam yarası zevktir
Âşık, vücudunun hemen hemen her yerini kaplayan yara ve dağ izlerinden
hoşnuttur. Gam yarası âşığa o denli sevimli gelir ki bu yaraları bazen bir gözcü744,
bazen bir bekçi 745 bazen de bir ceylanın gözleri 746 olarak görür. Bu yaralar onun
sevgiliye olan muhabbetinin bir delilidir. Vuslatı imkânsız olan bir sevgiliye muhabbet
duyma ile âşık bu yaralara gönüllü olarak atılmıştır:
Ṭabīb-i şehre baş egmem güzellerden şifā ummam
Oñulmaz yaradur yaram devāsuz derddür derdüm (Neşâtî g.344/5)
**
N'ola bulsam ẕevḳ göydürdükce gögsüm üzre dāġ
Ehl-i derde dāġ olur bī-derde zīver tek leẕīẕ (Fuzûlî g.65/5)
**
Ġayre ṣatsun merhemin cerrāḥ-ı dükkān-ı neşāṭ

Dāġ-ı ġam naḳd-ı dil ü raḫt-ı revānum gözedür / Dīdebān oldı meger hāne-i cānum gözedür (Bâkî
g.68/1)
745
Sīnede genc-i ġam-ı Ꜥışkı ki pinhān buluruz / Anda dāġ-ı dili ol gence nigeh-bān buluruz (Neşâtî
g.53/1)
746
Benüm sīnemdeki dāġ-ı siyāh olmışdur eğlencem / Meger Mecnūn-ı şeydānuñ enīsi çeşm-i āhūdur
(Necâtî g.191/3)
744
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Zaḫm ile pürdür derūnum merhem olsun olmasun (Nâbî g.603/4)
Onulmaz yara
Yanık ve eziklere, açık yaralara sürülen merhemi, gam yarasının anlatıldığı
birçok beyitte görürüz. Âşık için merhem, ancak sevgili eliyle olup yaraya sürülüp
sarılır ise makbuldür. Onun dışında tabibin verdiği merheme adeta bir düşman gibi
karşı gelir:
Zaḫm-ı bāṭın yine bāṭından olur vāye-peẕīr
Giremez ḫāne-i zaḫm-ı dile merhem küstāḫ (Nâbî g.47/6)
**
Merhem ḳoyup oñarma sīnemde ḳanlı dāġı
Söndürme öz elüñle yandurduġuñ çerāġı (Fuzûlî g.261/1)747
**
Hele senden baña minnetler ola cānuma kim
Zaḫm ise merhem olur derd ise dermāna geçer (Şeyhî g.38/2)
**
Bir oñulmaz yaradur Ꜥışḳ u maḥabbet yarası
Ḥāṣılı ṣarılmayınca çāre yoḳ tīmār güç (Nev’î g.42/3)

Fuzûlî’nin birçok beytinde merhemin yara karşısında aciz kaldığı, âşığın merhemi istemediği
görülür: Çāk görüp gögsümi ḳılma Ꜥilācum ṭabīb / ŻāyiꜤ olur merhemüñ bende biter yāre yoḳ (Fuzûlî
g.60/6); Ey Fużūlī eyledi her derde dermān ol ṭabīb / Bir benüm zaḫmumdur ancaḳ bulmayan merhem
henūz (Fuzûlî g.121/7); Cigerüm dāġına merhem bulmadum senden / Nice āh eylemeyem āh yanupdur
cigerüm (Fuzûlî g.209/2)
747
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1.2.4.2.1. Ciğer Yarası
Gam yarasının görüldüğü en dikkat çeken organ olan ciğer, ahlat-ı erbaa
nazariyesinin itibar gördüğü zaman göz önüne alındığında vücudun dengesini
sağlayan, salgıların düzenli bir şekilde üretilmesini sağlayan bir merkez olarak
görülür. Âşığın ciğerinin yaralı yahut dağlanmış olarak anlatılması ile gam yarasının
ne denli acılı bir dert olduğu ifade edilir.
Hûn-ı ciger: Şarap
Âşığın ciğer yarasını tasvir eden beyitlerde dikkat çeken terkiplerden olan
‘ciğer kanı’ (hûn-ı ciğer) şaraba teşbih edilir ve bir zevk unsuru olarak şiirde yerini
alır:
Sāġar-ı Cem boşalup yine ḍolarmış ammā
Hīç ḫūn-ı ciger eksilmedi cāmumda benüm (Nâilî k.30/11)
**
Geldükçe ḫayālüñ dile mihmān ṭutar elde
Ḫūn-ı cigerümle ḍolu peymāne tekellüf (Mihrî g.75/3)
**
Böyle germ olmaz idi meclisi rindān-ı ġamuñ
Olmasa ḫūn-ı ciger bādesi mestān-ı ġamuñ (Nâilî g.199/1)
Kan kırmızısı bir renkte tahayyül edilen sevgilinin dudakları da yine ciğer kanı
ile birlikte anılır. Sevgilinin dudağından ayrı kalan âşığın ciğeri kan ağlar:
Leb-i laꜤlüñi yād étdükce Aḥmed
Ḍolar ḫūn-ı cigerle dest-māli (Ahmed Paşa g.353/7)
**
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Ey firāḳ-i leb-i cānān cigerüm ḫūn étdüñ
Çihre-i zerdümi ḫūn-āb ile gül-gūn étdüñ (Fuzûlî g.166/1)
**
Bīmār tenüm nergis-i mestüñ eleminden
Ḫūnīn cigerüm laꜤl-i dür-efşānuñ içündür (Fuzûlî g.105/3)
Ciger-pâre
Kişinin ölümü ile açıklanabilecek ciğer parçalanması, aşk derdine muhatap
olan âşığın çektiği çileye teşbih eden en şiddetli ve yaralayıcı bir keyfiyettir. Gam
makası ile parçalanan âşığın ciğerinin her bir parçasında yaralar vardır. Âşık bazen
ciğerini kendisi parçalar ve akşam vakti sevgilinin mahallesinden geçerken gelen
köpekleri başından savmak için azar azar, parça parça onlara verir:
Pāre pāre cigerüm itlerüñe neẕr olsun
O1 ser-i kūya eger düşse güẕārum bu géce (Fuzûlî g.245/6)
**
Cigerüm pāreledi ḫançer-i cevr ü sitemüñ
Ṣabrumuñ cāmesini ḍoġradı miḳrāż-ı ġamuñ (Avnî g.73/1)
Âteş-i ciger
İnsandaki hararetin en uç noktaya ulaşmasını gösteren ciğerdeki hararet ile
âşığın ateşler içinde kaldığı, ıztırabının dayanılmaz noktaya geldiği ifade edilir. Bu
durum gönül ateşi (ateş-i dil) terkibi ile de ifade edilir. Ciğeri/gönlü yanan âşık bu
duruma bazen gözyaşı ile bazen de sevgiliye ait bir güzellik unsuru ile çare bulur.
Tebessümü eder ıslâh sûziş-i ciğerim
Nemek ziyâde olunca olur kebâb leziz (Ş. Gâlib g.43/5)
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**
Teskīn bulur cigerde ḥarāret sirişk ile
Sūz-i dil ile sīnede rāḥat olur füzūn (Fuzûlî g.231/3)
**
Kebāb oldı ciger şimden gérü gel yaḳma luṭf eyle
Dil-i pür-ıżṭırābuñ ḫidmetinde baġrı pişmişdür (Atâî g.56/3)

1.2.4.3. Gam İlacı
Gam hastalığının, hususen hüznün sıkıntılarına şifa olacak, âşığın yaralarını
saracak en önemli ilaç sevgili ve sevgiliye bazı güzellik unsurlarıdır. Sevgilinin dudağı
ile adeta bir hokka içerisinde saklanan ilaca kavuşan âşık derdine şifa bulacağını umar:
Ḍoldurur ḥoḳḳa-i laꜤlüñe lebüñ gül-şekeri
YaꜤnī dil-ḫastelerüñ derdine tīmāra gider (Ahmed Paşa g.76/6)
**
DefꜤ-i ġam kılmaġ içün bir ḥoḳḳa-i laꜤlīn ile
Ṣundı yāḳūt-ı müferriḥ Ꜥandelīb-i zāra gül (Nev’î g.279/3)
**
Ġālibe nūş-ı lebüñ vér bedel-i zehr-i ġażab
Ḫaste-i ḥasrete ey şūh şifādur maṭlab (Ş. Gâlib g.22/6)
Sevgilinin sözünün yahut âşığa gönderdiği bir selamın hastalığa ve âşığın
çektiği cefaya şifa olduğu görülür:
Ṣoḥbetüñ mübtelāya ṣıḥḥat olur
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Bir selāmuñ alan selāmet olur (Bâkî g.93/1)
**
Derd ehline getürdi maḥabbet selāmını
Dürdi cefā varaḳların ey gül-Ꜥiẕār ḫaṭ (Necâtî g.258/6)
Sevgilinin gülüşü ve yüzünün temaşası âşığın derdine derman olur:
Ṣābūn-ı çirk-i ġamdur ol şīvenāklikler
MaꜤcūn-ı renc-i dildür ol ḫande-rānlıcuḳlar (Nâbî g.174/6)748
**
Bir perī sevdüm ki şīrīn sözleri cāndur baña
Her gülümsündügi biñ derd ehlinüñ dermānıdur (Ahmed Paşa g.89/11)
**
Ey ḥakīm étme şifā rencümüze şerbet ile
ꜤIşḳ derdine devā rūy-ı nigār oldı yine (Şeyhî g.156/6)
**
ꜤĀşıḳuñ derdine ḍurmaz nigehi çāre bulur
Zaḫmına merhem olur merhemine yāre bulur (Nâilî g.101/1)
Sevgilinin mahallesi (kûy-ı cânân) ile ayağının tozu âşığın derman aradığı
önemli odaklardır. Sevgilinin eşiği adeta bir şifâhâne olarak görülürken ayağının tozu
ise yüze ve göze sürülerek şifa aranır:
Baḳmayam kuḥl-ı Ṣıfāhāna iki gözüm içün
Gam sabunu terkibi (sabun-ı gam) hakkında çeşitli yorumlar yapılmış, tarihî tanık rivayetler
çerçevesinde altın, para yahut şarap olabileceği ileri sürülmüştür. A. Talat Onay, age., s.334.
748
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Ayaġuñ tozı gibi derdüme dermān degül’a (Necâtî g.501/5)
**
Buldı kūyuñda devā derd-i dil-i bīmārumuz
Sen aġasan biz ḳuluz kūyuñdadur tīmārumuz (Fuzûlî g.120/1)
**
Dergehüñ dār-ı şifā oldı çü bīmārlara
Senden érdi ḳamu derd ehline dermān-ı kerem (Mihrî g.107/2)
Âşığın bazı durumlarda şifa olarak doğrudan sevgilinin zatını istediği, onun
gelişini daima beklediği görülür. Bu anlatımlarda sevgilinin, âşığın gam yarasına, gam
derdine tek çare olduğu bir kez daha ifade edilir:
Derdüm ol deñlü degüldür ki ̮ola şerbetle Ꜥilāc
Beni size gerek ise meded ol yāra meded (Necâtî g.47/2)
**
Ey ṭabīb-i cān u dil senden vardur derdüme
Luṭf ile tiryāḳ yā ḫışm ile zehr-i mār vér (Ş. Yahyâ g.127/2)
**
Ḳudūmün eylesün iḥyā bu Ġālib-i zārı
Devā-yı derd-i derūnum olan efendüm gel (Ş. Galib g.204/7)
Şifa olarak gam
Âşık için öngörülen şifa kaynaklarından biri gamın, kederin kendisidir. Derde
tahammül etmek, âşkın çilesine sabretmek burada âşığı teselli edecek, acısını
dindirecek bir unsur olarak görülür:
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Dāmenin öp devlet isterseñ yüzüñ sür pāyına
Derdine vér cānuñ ey dil k'anda dermān gizlüdür (Mihrî g.41/2)
**
ꜤIşḳ derdiyle olur Ꜥāşıḳ mizācı müstaḳīm
Düşmenümdür dostlar bu derde dermān eyleyen (Fuzûlî g.221/7)
Şifa olarak gamın öne sürüldüğü beyitlerin bazısında gamın afyon anlamının
dikkat çektiği görülür. Şaraba da katıldığı bilinen afyon (câm-ı gam) ve şarap
kadehinin dibinde (belki afyon katıldığı için artan) biriken ‘dürd’ün (dürd: tortu)
tevriyeli olarak ‘derd’ ile anılması bize bunu düşündürür:
Derd olsun şerbet-i dermān içersem ey ṭabīb
Cām-ı ġamdan derd olupdur çünki dermānum benüm (Necâtî g.347/4)
**
Ḫūn-ı dili ġubār-ı ġamı sīne-i fiġār
CemꜤ étdi kendüden yine bir merhem eyledi (Atâî g.263/4)
Gam hastasına çare bulunmaz
Âşığın ön kabul olarak defalarca ikrar ettiği hakikate göre onun çektiği gam ve
kedere, aşkın getirdiği hüzne, hastalık olarak nitelenen bu ruh hâline çare bulunmaz.
Her ne kadar şifadan ümit kesilmemesini öğütleyen beyitler olsa da749 mübalağa sanatı
ile

öne

çıkarılan

husus

bu

hastalığın

tedavi

edilemeyeceği,

merhem

bulunamayacağıdır.
Mużṭaribdür çāre-i derdümde veh kim bilmeyüp

Her derdsüzden umma Fużūlī devā-yı derd / Ṣabr eyle ol ki derd vérüpdür devā vérür (Fuzûlî
g.109/7)
749
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Bir devāsuz derde uġratmış özün miskīn ṭabīb (Fuzûlî g.31/4)750
**
Bu şifā-serāçede Nā’ilī bilineydi nabż-ı marīż-i Ꜥışḳ
Elümüz alup ol ṭabīb-i cān yine eyler idi Ꜥilācımuz (Nâilî g.136/5)
**
Bīmār-ı Ꜥışḳ-ı yāra Ꜥilāc étmesün ṭabīb
ꜤĀşıḳ Ꜥilāc ü şerbet ile étmez imtizāc (Nev’î muk.72/1)

Taramaya esas aldığımız neşirde tesadür etmediğimiz bu beyti Gölpınarlı neşrinden aldık ve (bu
beyte mahsus olmak üzere) numaralandırmada bu neşre riayet ettik.] Fuzûlî, Dîvân, haz. Abdulbaki
Gölpınarlı, İnkılâp Yayınları, İstanbul 2005, s.24.
750
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2. BÖLÜM: DİVAN ŞİİRİNDE “ŞÂDÎ”
2.1. Aşk ve Şâdî
Aşk safası, sevinci
Divan şiirindeki yaygın ve yerleşmiş yaklaşıma göre aşk, bir sevinç ve
mutluluk kaynağı olarak görülmez. Vuslatın mümkün olmaması, ağyârın varlığı,
sevgilinin daima cevr ü cefa ve istiğna göstermesi gibi zorlu nedenler, âşığın
mutluluğunu gölgeleyen unsurlardandır. Mutlak bir ayrılık ile zaten peşin olarak hüzne
bağımlı olan âşığın aşkta bulabileceği mutluluk hüzne göre nisbeten daha sınırlıdır.
Aşk safasının/mutluluğunun ezeli olduğunu imleyen örneğe göre şair, ezel
sabahında güneşin doğduğu ufuk ortaya çıkmadan önce aşkın safasından bahsettiğini,
âleme aşka dair haberleri ilk gönderen kişi olduğunu söyler:
Ey Fużūlī ben dem urmışdum ṣafā-yı Ꜥışḳdan
MaṭlaꜤ-i ḫurşīd īcād olmadın ṣubḥ-ı ezel (Fuzûlî g.173/7)751
Aşkı her türlü dünyevi kir ve alakadan aziz tutan şairler, aşkın yüceliğini
terennüm ederken bahar ve çiçek kompozisyonlarına başvururlar:
Şükufte Ꜥālem-i Ꜥışḳuz ki eyler istiḳbāl
Dem-i bahār-ı ṭarab mevsim-i ḫazānumuzı (Nâilî g.388/5)
**
Bāġ-ı cihānda ḫande mi eyler şu kimse kim

Şairin aşkın safasından bahsederken kendisini konumlandırdığı (sabah öncesi) karanlık, yaradılış
öncesi zaman ve elest meclisidir diyebiliriz. Aşkın zikredildiği ilk mekan/zaman olarak düşünülen elest
meclisinde aşka muhatap olan şair, ezel güneşinin (güneşin doğuşunun ezeli olan ilk hâli) doğuşundan
önce aşktan haber veriyor. Beyitte geçen “safâ-yı ‘ışk” (aşkın safası) tamlamasını aşkın sevincinden
daha genel olarak aşkın münezzeh bir kavram oluşu şeklinde yorumlayabiliriz. Nitekim Tarlan şerhinde
bu beyitteki “safâ” kelimesi temizlik ve yücelik olarak yorumlanmıştır. Bkz. Tarlan, age.(1981), s42728.
751
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Açmaya göñli ġoncasını āfitāb-ı Ꜥışḳ (Nev’î g.219/3) 752
Aşkın neşesi ve sevinci (aşk kederinde olduğu gibi) coşkunluk ve şevk ile
zikredilir. Bu, sevincin çizgisini yukarıya taşımak, en üstün sevincin yakalandığını
izhar etmek içindir. Şair, bülbülü bu sevinç dairesine koyduğunda bülbül bu coşkun
sevinç ile feryat eder:
Ne şūr ṣalduġını bāġa neş’e-i Ꜥışḳuñ
Fiġān-ı bülbül-i āşüftekārdan bilürüz (Neşâtî g.55/4)
Birlikte düşünüldüğünde aşkın kederi ve mutluluğu bambaşka iki aşka aitmiş
gibi durur: Aşkı kederle zikreden şaire göre aşk en belalı bir tutkudur, sevinçle
zikreden şair ise zevk, keyif, lezzet ve hatta afiyet ile birlikte anar. Burada temel ölçü
aşkın Hakk adına, O’nu düşünerek fehm edilmesindedir:
Ey Fużūlī intihāsuz ẕevḳ bulduñ Ꜥışḳdan
Böyledür her iş ki Ḥak adıyla ḳılsañ ibtidā (Fuzûlî g.1/7)
**
Bülend ü pest-i bilâd-ı vücūdı devr étdüm
Diyār-ı Ꜥışḳ ḳadar cāy-ı Ꜥāfiyet yoḳdur (Nâbî g.185/2)
Aşkın sevincini herkes bilmez
Aşkın kederi, aşkı çekene, sıkıntılarını yaşayana mahsustur. Aynı durum sevinç
için de geçerlidir. Aşkı tanımayan, bilmeyen, âşık olmayan kişi neşesini ve zevkini de
idrak edemez. Bu yaklaşım bizi “Kim nefsini tanırsa Rabbini de tanır.” (
ف َربَّه
َ ف نَ ْف
َ سه فَقَدْ َع َر
َ ) َم ْن َع َر

kudsi hadisine götürür. Varlık bilgisine sahip olmak,

“Hande-i gül” terkibi gülün açılması anlamına gelir. Aşkın güneşi ile açılmayıp (hande etmeyip:
gülmeyip) kapalı kalan gonca tabi bir şekilde kapalı kalır (hande edemez: gülemez). Aşkın güneşe
benzetilmesine en güçlü örnek olmak üzere Yunus’un meşhur beytini zikretmek isteriz: İşidün ey
yârenler ‘ışk bir güneşe benzer / ‘Işkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer. Yunus Emre, Divan, haz. F.
K. Timurtaş, Tercüman Yayınları, İstanbul 1980, s.71.
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Yaradan’ın Zat’ını bilmeye temel koşul kabul edilmiştir. Aşk ve muhabbet, tabiatı
gereği bilmeyi zorunlu kılar: İnsan bilmediği bir şeyi sevemez. Marifetin ön koşul
kabul edildiği Zat bilgisi, aşk için de marifeti zorunlu kılar. Bu yüzden şairler tecrübi
olarak aşkı tanımayan (zevk etmeyen) kişinin aşkın ne neşesinden ne de kederinden
nasip alamayacağını öne sürer:
Şarāb-ı Ꜥışḳı her ayaḳ çekenler ẕevḳ éder ṣanmañ
Maḥabbet neş’esin hergiz başından geçmeyen bilmez (Nev’î g.194/2)
**
Maḥabbet leẕẕetinden bī-ḫaberdür ẕāhid-i ġāfil
Fużūlī Ꜥışḳ ẕevḳin ẕevḳ-i Ꜥışḳı var olandan ṣor (Fuzûlî g.84/7)
İnsanı yücelere çıkaran, varlık bilgisine, ontolojik her türlü açmaza çare olan
aşk, aşksız kişiyi adeta bir ölüyü diriltircesine canlandıran güçlü bir motivasyondur.753
Divan şiirinde aşkı bilmeyen (yahut bilme gayretine girmeyen) kişi hayatı anlamsız ve
faydasızca yaşar.
Bezm-i ġamda nice kez yandum soyundum şemꜤ-vār
Ölmiş iken Ꜥāḳıbet Ꜥışḳ eyledi iḥyā beni (Nev’î g.546/6)
**
Dil-i Ꜥuşşāḳa Ꜥışḳuñdan Ꜥaceb ẕevḳ u ṣafā ṣalduñ
Begüm her ḫāne-i vīrāna gün gibi żiyā ṣalduñ (T. Yahyâ g.231/1)
Aşk, kederi ile insanı öldüren bir bela olarak anılıyor iken varlığı ile bir ölü mesabesinde olan insan
nasıl dirilir, şeklinde bir soru hatıra gelebilir. Buradaki ayrım, aşkın fonksiyonudur. Öldüren aşk, ilahi
muhabbetin son sınırına gelen, artık kavuşmaktan başka çaresi olmayan âşığın kaçış yolu, kurtuluşudur.
Dirilten aşk ise dünyaya düşen insanı Yaratıcı’yı tanıma noktasında teşvik eden, dünyanın hikmetini
düşünmeye ve ilahi olanı sevmeye yönlendiren yüce bir kavramdır. Bu iki tanım ile şu sonuca
varabiliriz: Aşksız kişi bir hiç iken, ilahi muhabbet ile varlık bilgisine ve ilahi marifete muhatap olur,
Zat’ı idrak eder ve sonsuz bir sevinç duyar. Ardından mana âlemi ile arasındaki sınırsız engel ve aşılmaz
zorluklara tahammül etmeye çalışır, dünyada olmanın çilesini yaşar. Bu zorluklar onu düşkün ve kederli
bir ruh hâline sokar, çare olarak yokluğu/hiçliği görür. Başta da hiç olanın neticede de hiç olduğu
görülüyor.
753
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Aşk, kendisi dışındaki bütün her şeyi ikinci plana attığı gibi başka nedenlerle
hüzün duyan âşığın kalbinde aşk dışındaki her duyguyu bastırır ve âşık bundan
ziyadesiyle mutlu olup sevinç duyar, dünyada duçar olduğu dert ve alakalardan azad
olur:
ꜤIşḳa düş kim ḳalb-i maḥzūnı maḥabbet şād éder
Ādemi keyfiyyet-i mey ġuṣṣadan āzād éder (Nev’î g.131/1)
**
ꜤIşḳdur māye-i rāḥat dil-i pür-derdimüze
Reşk éder kāhrübā reng-i ruḫ-ı zerdümüze (Nâilî g.354/1)
Şarap birçok şiirsel kompozisyona dâhil olduğu gibi coşkunluk ve neşe kaynağı
olarak kabul edilen muhabbet ve aşk meselesinde de sıklıkla işlenen bir kavramdır.
Şarap içen kişinin keyiflenmesi, mest olması, zevkten ve sarhoşluktan kendini
kaybetmesi gibi hususlar aşka da teşmil edilerek aşk şarabı tabiri ileri sürülmüş, çokça
kullanılmıştır. Kimi zaman sevgilinin bakışı, gülüşü, sözleri yahut dudağı şaraba
benzetilmiş, şair için bunlar coşkunluğun ve neşenin en önemli kaynağı olarak
düşünülmüştür:
ꜤIşḳuñ ṣafāsı degme cefāyı ḍuyurmadı
Germiyyet-i şarāb şitāyı ḍuyurmadı (Ş. Yahyâ g.424/1)
**
ŞuꜤle-i şevḳam ki tāb-efrūz-ı şemꜤ-i ḫāverem
Neşve-i Ꜥışḳam ki şūr-efzā-yı keyf-i bādeyem (Neşâtî g.83/2)
Aşk şarabı zikredilince meyhane, kadeh (câm) gibi kavramlar da doğal olarak
bu kompozisyonlara dâhil olmuştur:
Cān rāh-ı maḥabbetde bir būy-ı ṣafā aldı
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Ol rāyiḥadan buldum ben ḫāne-i ḫammārı (Ş. Yahyâ g.413/3)
**
Olmadın mey-ḫāne-i Ꜥışḳuñda mest-i cām-ı ẕevk
Düzmedi bezm-i felekde Zühre754 ḳānūn-ı ṭarab (Fuzûlî g.32/3)
Kavram olarak aşk etrafında şekillenen neşe ve sevinç algısı bu şekilde iken,
bu sevinçten aşk kavramı dışına çıkan yorumlar da sevgili etrafında şekillenmiş ve
yine aşkı (tabii olarak) bünyesinde barındırmıştır.

2.1.1. Sevgili Ve Şâdî
Sevgili büyük ölçüde gam ve keder kaynağı (fakat arzulanan bir gam) olarak
zikredilse de sevgili etrafında oluşan sevinç tasavvurları yok değildir. Şairin/âşığın
elinde sevgiliye dair mevcut olan tek şey hayalleri olduğu için en temel mutluluk
kaynağı yine sevgilinin hayalidir. Bu hayalî sevgilinin gülüşü, konuşması, bütün
güzellik unsurları, âşığa iltifatı sevinç ve mutluluk kaynağı olarak görülmüştür.
Özellikle kasidelerde sevincin odağında kaside yazılan kişi yer alır. Gazellerde
gördüğümüz sevgili anlayışı ile kasidelerde gördüğümüz sevgili bu anlamda birbirine
yakın bir çizgidedir: Âşık, sevgiliye dair her şeyden mutlu olur, velev ki hayalî olsun.
İltifātuñdan Necātī ol ḳadar şād oldı kim
ꜤÖmri olduġınca Ꜥīş ile mey ü maḥbūb ile (Necâtî g.506/5)755
**
Maḥzūn gelen ḥużūrına dil-şād olur gider

Ayş u işret, musıki, zevk ü safa bu yıldızın vasıflarından sayılmıştır. Bkz. A. Talat Onay, age.(2007),
s.420.
755
Benzer bir mutluluk algısını Şeyhülislam Yahyâ’da buluruz: İltifātuñ bir ṣafā baġışladı Yaḥyā’ya
kim / Vérmeye bir meste ol ḥāli şarāb-ı Edrene (Ş. Yahyâ g.311/8)
754
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Dest-i ġama esīr ise āzād olur gider (Nâbî g.156/1)
Âşık, içinde sevgilinin olmadığı bir mutluluk kompozisyonunu kabul etmez.
Derdinin yegâne sebebi olan sevgili aynı zamanda mutluluğun da ta kendisi olduğu
için onsuz bir sevinç eksik kalır. Nev’îzâde Atâî, gönlünü bir şehre benzettiği beytinde
bu şehirde yâr olmaksızın bir neşe ve şenlik olmasının mümkün olmadığını, âşığın
göğsündeki gönül tahtının adeta sultansız kalacağını söyler. Bu durum aynı zamanda
padişah ve devlet görevlileri etrafında şekillenen mutluluk algısının da bir
yansımasıdır.756 Osmanlı devletinde şenlikler (dinî günler ve münferit düğünleri hariç
tutarsak) hanedan tarafından tertiplenir ve halk bu şekilde şenliğe dâhil olurdu. :
Şehr-i dilde şenlik olur mı ꜤAṭā’ī yārsuz
Taḫt-gāh-ı sīnenüñ sulṭān-ı Ꜥālī-şānı yoḳ (Atâî g.126/5)
Bir meclise dâhil olan sevgili âşığın mutlu olmasına vesile olur. Hatta âşığın
bir mecliste aradığı tek şey sevgilisidir diyebiliriz:
Gāhī ki gelüp bezme ol yār güşâde
Meclisde olur ṣad dil-i ġam-ḫˇār güşāde (Neşâtî g.110/1)
**
Dil-ber gelince bezme yüzi güldi Ꜥāşıḳuñ
O ṭıfl-ı şūḫ mürde-i bī-cānı güldirür (Ş. Yahyâ g.95/4)757

Eski toplumlarda (milattan önce Mısır ve Yunan medeniyetlerine varıncaya kadar halkın mutluluk
algısı hükümdar etrafında şekillenir. İnsanlar mutluluğa ölçü olarak hükümdarı, ailesini ve diğer
idarecileri alır, cesaret, güç, zekâ gibi yüce özelliklerle kurulduğuna zaten inandıkları bu hükümdarlığın
varlığından memnun, mutlu olur, yaşam gayelerini bu çerçevede şekillendirirlerdi. Bkz. Darrin M.
McMahon, Mutluluk (Mutluluk Üzerine Tarihsel Bir Çalışma), çev. K. Tanrıyar, E Yayınları, İstanbul
2013, s.38. Tanpınar bu meseleyi saray istiaresi üzerinden açıklar, sadece mutluluk değil diğer “bütün
dağınık unsurların” (hayal, sembol vs.) sarayı merkeze alarak şekillendiğini belirtir. bkz. Ahmed Hamdi
Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s.23.
757
Ölüyi dirilten, güldüren sevgili imgesi sıklıkla karşımıza çıkar ve sevgili, ölüleri dirilttiği rivayet
edilen Hz.İsa’ya benzetilir: Dem-i ‘Îsî ki dirler mürdeyi ihyâ ider cânâ/Senün ‘ışk ehline görderdügün
şîrîn peyâmundur (Nev’î g.137/2). Ayrıca bkz. (Nev’î g.490/1); (Mihrî g.103/1)
756
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Âşığın yakınına yahut meclisine dâhil olmayan sevgilinin uzaktan bir selamı
dahi âşığı mutlu etmeye yeter:
Ol gözüm nūrı ıraḳdan āşinālıḳ gösterüp
Gül gibi güldi ve ġam-gīn göñlümi şād eyledi (Necâtî g.578/3)
**
Baña Ꜥayn-ı saꜤādet göz ucıyla bir selāmuñdur
Bütün dünyāca Ꜥizzet yarım aġız bir kelāmuñdur (Nev’î g.137/1)
Âşık hiçbir şekilde bulamadığı, meclisine gelmeyen uzaktan dahi olsa sözüne,
selamına muhatap olamadığı sevgiliye seslenip gam ve kederini dindirmesini açıkça
ister. Bir hastanın ilaç araması gibi sevgiliyi arar, onu saadet ve mutluluğu için çare
olarak görür:
Benüm şifā-yı ten-i zār u müstemendüm gel
Devā-yı derd-i derūnum olan efendüm gel (Ş. Gâlib g.204/1)
Hakikatte aşk ve sevgili dolayısıyla gamlı olduğunu kabul eden âşık, bu
hüznünü (hatta felek ve zaman kaynaklı kederini dahi) giderecek yegâne çarenin yine
aşk ve sevgili olduğun itiraf eder. Âşık sevgilisi sayesinde kederini dahi unutacak
derecede mutlu olur:
Nigārā tā ḫalāṣ étdüñ beni girdāb-ı ḥasretden
Feraḥdan şād-mān oldum belālardan emān buldum (Mihrî g.103/4)
**
Rūzgāruñ elemin çekmiş idük ḫayli zamân
Ḥamdü-lillah bizi yār eyledi bī-ġam bu géce (Mihrî g.144/3)
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2.1.2. Güzellik Unsurları ve Şâdî
Sevgilinin güzellik unsurlarının bir beyitte bazen birkaçının birden zikredildiği
yahut sadece bir unsura yer verildiği görülür. Sevgili hayalî varlığı ile şairi mutlu
ederken tek tek güzellik unsurları ile (saç, hat, yanak, dudak, göz, diş… vd.) de mutlu
eder. Gam ve kedere boğulmuş âşık, sevgilinin güzelliğinin temaşası yahut hayali ile
mutlu olur, sınırsız perde arkasındaki sevgiliyi düşünerek kendisini teselli eder. Şeyh
Gâlib’den alıntıladığımız beyitte şair, sevgilisinin güzelliği ile mutlu olduğunu
anlatırken işareten Allah’ı zikrediyor ve bir vehm ve hayal mesabesinde olan bütün
yaratılmışlara O’nun güzelliğinin renginin parlaklık verdiğini, dolayısıyla kendi hayal
bahçesi ve baharını bu duruma bağlıyor:
Véren bu ṣūret-i mevhūma revnaḳ reng-i ḥüsnüñdür758
Gülistān-ı ḫayālüm nev-bahārum varsa sendendür (Ş. Gâlib g.65/3)
**
Bu gülşende şu kimse şād olup gül gibi açılsun
Ki sen gül-çehreveş bir ġonce-i ter var yanında (Ş. Yahyâ g.342/3)759
Âşık, sevgilinin yüzüne tutkundur. Sevgilinin yanağı güneş kadar parlar, ilahi
nurun tecellisi olduğu düşünülen bu parlaklık ile âşık sevinç duyar, safa bulur. Yüz ve
yüze ait unsurlar dışında sevgilinin boyu da âşığın dikkatini mucib bir güzellik
unsurudur. Sevgilinin boyu düz, zarif ve ince bir servi ağacına teşbih edildiği gibi harf
simgeciliği ile elif [ ]اharfine de benzetilir. Sevgilinin kaşının kıvrık olması ile râ []ر
harfine teşbih edilmesi elif ile birleşince ortaya çıkan râ [ ]راile “görüş ve niyet anlamı”
[bkz. ( رایrây)] birlikte düşünülür. Bu şekilde sevgilinin yüzünün, âşığın yegane
arzusu, niyeti ve gayesi olduğu bir kez daha anlatılmış olur:

Burada Bakara suresi 138.ayette geçen sıbgatullah (Allah’ın boyası) tabiri hatıra gelir: “Allah’ın
boyasına bak, Allah’tan güzel boya vuran kim? Biz işte ona ibadet edenleriz.” Bütün mevcudatı
boyadığı düşünülen kudsî boyanın şairin de muhayyilesine bir bahçe ve bahar tazeliği vermesi
muhakkaktır.
759
“Gülşen”den kasıt dünya olabilir. İlahi güzelliklerin insanın kalbinde tecellisi olan marifetullah ile
bu gülşen/dünya güzelleşebilir.
758
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Elif-i ḳāmetüñ ile ḳaşuña rā diyeli
Göñlümi egleyimez kimse bu rādan ġayrı (Necâtî g.599/3)
**
Ey māh-ı vefā mihr-i ruḫuñ şaꜤşaꜤasından
Yüz dürlü ṣafā bu dil-i vīrāna yetişdi (Necâtî g.625/2)760
Tabiatın canlandığı, bütün canlıların harekete meylettiği bir zaman dilimi olan
ilkbahar, sevinç ve mutluluk kaynağı olarak görülür. Sevgilinin güzelliği de dünyaya
bahar gelmesine bir vesiledir:
Ruḫlaruñ aç Ꜥaks-i ḥüsnüñden bahār ét Ꜥālemi
Ṣaçlaruñ çöz yir yüzin pür-müşg-i ter ḳıl dā’imā (Ahmed Paşa g.2/8)
**
Ḥüsnüñ bahārı meyden olup ḫurrem-i neşāṭ
Étsün şükūfte verd-i ruḫuñ şebnem-i neşāṭ (Nâilî g.188/1)
İnsanları mutluluğa sevk eden diğer bir zaman dilimi olan bayram da sevgilinin
güzelliğinin bir sonucu olarak düşünülmüştür. Şair, sevgilisini gördüğü vakit bayram
geldiğini anlar. Göremezse dahi takvimdeki bayrama iltifat etmez:
Dilberā göster hilāl ebrūñı şād ét ḫalḳı kim
Māh-ı nev görmekden olur şādī-i devrān-ı Ꜥıyd (Ahmed Paşa k.34/11)
**
Devr-i kamer denilen ve ahir zaman olarak anılan zaman diliminde ortaya çıktığı varsayılan fitne ve
kargaşa sevgilinin yüzü ile birlikte anılır. Sevgilinin yüzü (geceye benzetilen zülf içerisinde parlaması
ile) aya benzetilerek devr-i kamerde çıkan fitneleri barındırdığı düşünülür. Yüzün yuvarlak oluşu, ayın
yuvarlak oluşu (ayrıca devr bir dönüşü mecbur kılarak daire anlamı da taşır) bu teşbihin unsurlarıdır.
Beyte göre sevgilinin yüzü ile (mâh-ı vefâ/devr-i kamer) viran olan âşığın kalbi, sevgilinin yanağının
güneşi ile yüzlerce safa bulmuştur. Sevgilinin yanağından parlayan güneş ile güneşe benzetilen aşk,
âşığa safa verme (neşe, temizlik, saflık, keyif) açısından benzer konumdadır.
760
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Baḳmazam Ꜥıyd ayına çün Ꜥıydı sensüñ gönlümüñ
Ḫˇān-ı ḥüsnüñden ḳıl ey muḥsin aña iḥsān-ı Ꜥıyd (Ahmed Paşa g.28/10)
Keyif, zevk ve neşe kaynağı olduğu malum olan şarap da yine sevgilinin
güzelliği ile birlikte anılır. İnsana dingin değil, coşkulu bir sevinç (şevk) veren şarap,
âşığın kalbini mest eden, onu coşkun bir mutluluk ile kuşatan761 sevgili ile birlikte
anılır. Şair/âşık, şarap olmasa da sevgilinin varlığı, hususen dudağı, kimi zaman sözleri
ile şarabın sağladığı zevke kavuşur, hatta bu zevki şarabın sağladığı zevke göre üstün
bulur:
Mest-i mey-i dü-ateşe-i laꜤl-i nāb kim
Sen var iken şarāb hem olsun hem olmasun (Ş. Gâlib g.236/5)762
**
Baḳup Ꜥaks-i ruḫ-ı yāre mey-i gül-fāmdan gördi
Ne gördiyse göñül cām-ı sürūr-encāmdan gördi (Atâî g.229/1)

2.1.3. Vuslat
Divan şiiri üslubu içerisinde daimi bir söylem olan ayrılık ve ayrılık etrafında
şekillenen kompozisyonlar karşısında vuslat istisna kabilinden küçük bir yer işgal
eder. Aşk ile hastalanan ve ayrılık ile yaralanan âşık için kavuşmak bütün yaralarına
merhem, dertlerine derman olarak değerlendirilir ve İbn Hazm kavuşmayı “Allah’ın
en büyük bağışı” olarak zikreder763. Kavuşma (vasl/vuslat) genellikle akşam ve bazen
akşam kurulan meclislerde gerçekleşir. Gam ve kederin kavuşma mutluluğuna da etki
edip bir şekilde bu mutluluğu gölgelediği dikkat çeker ki kavuşma zamanında,
Burada âşığı kuşatan, sevgilinin kendisi değildir. Ebedî bir firaktır.
Aynı gazelde takip eden beyit: Devr-i ruḫında devr-i şarāba ne iḫtiyāc/ Gül mevsimi gül-āb hem
olsun hem olmasun (Ş. Gâlib g.236/6) Bu beyitte de yuvarlak oluşu ile yanak (devr-i ruh, yanağın
çevresi olan daire) ile şarabı yuvarlak bir halka etrafında kadehi döndürerek içme (şarabı/kadehi
döndürme) bir arada zikredilmiştir. İki döngü de âşığı mutlu etme, zevk, neşe ve safa verme özelliğinde
ortaktır.
763
İbn Hazm vuslat için “[…] diriliştir, yüce varoluştur, sürekli sevinçtir” tarifini yapar. İbn Hazm, age.,
s.104.
761
762
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ayrılığın gerçekleşeceği zamanı düşünen âşık bu mutluluktan haz duyamaz. Kavuşma
zamanının hızlı oluşundan sitem eden âşık için kavuşmayı temin etmek bazı
durumlarda ölüm ile ve candan geçme ile mümkün olur. Bu durumlar da keder ile
gölgelenen kavuşma mutluluğunu ortaya koyar.
Vuslat tasviri
Kavuşma/vuslat dünyada âşığın tek gayesidir764. Bu gaye dışında kalan her şey
gam ve kederdir765. Dolayısıyla âşığın mutlu olmasının tek yolu vuslattan geçer. Âşık,
ruhen ve bedenen hazır olmadığını anladığımız vuslat karşısında cezbeli ve şevkli bir
ruh hâline düşer, coşkulu bir sevinç yaşar, bir coşkunluk belirtisi olarak feryat etme,
göğsünü dövme, kendini paralama gibi davranışlar gösterir766. Sevgili ile aynı meclise
dâhil olmak âşık için tasavvur edilebilecek en güzel kavuşmalardan biridir. Âşık için
sevgili bu meclislerin mumudur 767 , onunla birlikte kadeh kaldıran âşık da gam ve
kederi arkasında bırakmıştır768. Oruç tutmanın zorluğu ile geçen Ramazan ayından
sonra gelen bayram, firkatten sonra gelen vuslat gibi âşığı mutlu eder. Âşığın
dünyadaki bayramı vuslat olur769.
Yanında kimüñ sencileyin bir ṣanemi var
Kāfirdür eger ẕerrece göñlinde ġamı var (Necâtî g.205/1)
**
Bugün pek-ser-firāz u şādmān gördüm Nedīmā’yı

ꜤIşḳ derdidür cihānda Ꜥāşıḳa maḳṣūd olan / Vaṣl-ı dil-berdür hemīn bu dār-ı dünyādan murād (Avnî
g.8/2); Renc-i taḥṣīl ü ġam-ı fevtini çekme Nābī / Vaṣldan ġayrı bu ġam-ḫānede bir maṭlūbuñ (Nâbî
g.422/7)
765
Viṣāl-i yārdur Ꜥālemde maḳṣūd / Ḳalanı ġuṣṣa vü derd ü miḥendür (Ahmed Paşa g.96/6)
766
Añılsın nāme-i nāgeh-ẓuhūr-ı vaꜤde-i vuṣlat / Neşāṭumdan varaḳ-gerdān-ı feryād olduġum yérdür
(Nâbî g.236/3); Neşāṭ-ı vuṣlat ile yāre ḳarşu sīnemüzi / Ḍurur ḍurur dögerüz ṭabl-ı Ꜥīdgāh gibi (Nâbî
müf.65); Ẕevḳ u şevḳuñ yéridür raḳṣ uralum dest-efşān / Vérelüm zelzeleye ṭāḳ u revāḳı berü gel (Bâkî
g.292/3)
767
Fer virürdi ḳurṣ-ı ḫurşīde żiyā-yı ḫānemüz / ŞemꜤümüz ol mihr-i ruḫsār olmış idi dün géce (Nev’î
g.405/4)
768
Sāḳī piyāle ṣun ki nigār oldı hem-ḳadeḥ / Ġam rūzgārı gitdi ve geldi dem-i feraḥ (Ahmed Paşa g.25/1)
769
Dédi kim Ꜥıyd ne gündür dédim ey māh[-ı] cemāl / Sen ne gün kim gelesüñ Ꜥıydumuz ol rūza gele
(Ahmed Paşa g.288/9); Hezārān rūze vü Ꜥıyda érişdüm anı bildüm kim / Firāḳuñ gibi rūze rūz-ı vaṣluñ
gibi Ꜥıyd olmaz (Ş. Yahyâ g.147/4).
764
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Meger kim meclis-i maḫdūm-ı bī-hemtāya girmişdür (Nedîm g.30/6)
Vuslat şifadır, kederi yok eder
Ayrılığın getirdiği gam ve kedere tahammül eden âşık için vuslat, bütün
kederleri unutturan bir derman gibidir770. İbn Hazm’a göre âşığın gam ve kederinin
nedeni olan sevgilinin yine âşığın mutluluğuna (vuslat ile) şifa olması, derdine
dermanını yine kendi hastalığında bulan kişinin durumuna benzer771. Firkatin getirdiği
hastalıklı ruh hâli ile perişan olan, yaralar içinde kalan âşık için vuslat, bir doktor
tarafından tedavi edilmek, yaralarından kurtulmaktır.
Dārü’ş-şifā-yı vuṣlatı étdi güşāde yār
Bīmār-ı hecre eyledi dermān birer birer (Nâbî g.181/4)
**
Sīne-i mecrūḥ-ı mehcūrun oñulmaz yāresi
Merhem-i vaṣluñ olur olursa dermān zaḫmına (Bâkî g.411/5)
**
Yine dil-ḫastelere vaṣl ile merhem geliser
Yine ṭuz ṣaçılısar var ise yaralı yürek (Necâtî k.12/2)
Vuslat devlettir
Âşık için vuslat, ikbal güneşinin onun için parlaması, kaderinin zorluklardan
geçip kolaylığa dönmesidir772:
Baḫt u devlet mūnis ü yār olmış idi dün géce
Unuduldı cümle bir sāꜤat zamān-ı vaṣl ile / Bunca yıllar mübtelā-yı derd-i hicrān olduġum (T. Yahyâ
g.294/3); Ꜥİşret-i bezm-i viṣāl-i yār geldi yāduma / Ġuṣṣa-i dehri ġam-ı devri ferāmūş eyledüm (Bâkî
g.324/2)
771
İbn Hazm, age, s.108.
772
Devlet’in saadet, talih, zenginlik, mutluluk ve ikbal’in bahtlıi saadetli, mutlu anlamlarını
(Devellioğlu Lûgat’i) hatırlamalıyız.
770
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Dīde-i iḳbāl bīdār olmış idi dün géce (Nev’î g.405/1)
**
Devlet ü iḳbāl ü baḫt-ı kām-rānum var imiş
Kim seni bir daḫı görmege zamānum var imiş (Ahmed Paşa g.129/1)
Vuslat ümidi âşığı şâd eder
Gerçekleşmesi mümkün görünmeyen vuslatın gerçekleşme ihtimali dahi âşığı
mutlu etmeye yeter. Çoğu durumda vuslatın fiilî olarak gerçekleşmemesi bir yana,
sadece zikredilmesi dahi âşığı teselli eder:
Firḳatin añdum dil-i şeydāya düşdi ıżṭırāb
Yād-ı vaṣluñla yine dīvāneyi şād eyledüm (Hayâlî g.323/3)
**
Ṣafā-yı vaṣlını dā’im añar belā-yı firāḳ
Hevā-yı cenneti nār-ı caḥīm éder taꜤrīf (Necâtî g.270/3)
Vuslat vakti kısadır
Ayrılığı tarif eden şairler uzun ve zor geçen bir gece gibi tahammülü zor olan
ayrılık vaktinin karşısında kavuşma için sınırlı bir zaman dilimi öngörürler. Âşık
uzunca bir süre ayrılık derdine tahammül ederken vuslata eriştiğinde bu hâl ancak bir
an kadar kısa sürer. Bu da vuslat ile duyulan mutluluğu sınırlar:
Edā-yı şükri güzeller muḥāldur dérimiş
Firāḳ-ı dem-be-dem ü vaṣl-ı gāh gāhumuzuñ (Nâilî g.221/4)
**
Benüm ṣabrum gibi kūtāhdur vaṣluñ güni māhum
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Şeb-i hicrüñ senüñ zülf-i siyāhuñ gibi mümteddür (Ş. Yahyâ g.119/3)
**
Fürḳat şebidür ol ki dükenmez dükenmedi
Rūz-ı viṣāli düş gibice bir ḫayāldür (Ş. Gâlib g.67/5)
Firkatin varlığı vuslatı gölgeler
Kavuşma ile dertleri kısa bir zaman dilimi için dahi olsa biten âşık bu hâlin
daimi olmadığını, ayrılığın mukadder olduğunu bilir. Çünkü yeniden firkate
uğramayan bir vuslat, vuslat olmaktan çıkar773. Aynı durum firkat için de geçerlidir.
Dil yārdan ārām édemez münfaṣıl olsa
Vuṣlat daḫı bī-leẕẕet olur muttaṣıl olsa (Nâbî g.678/1)
**
Ḫayālī hecr-i dilberde viṣāl ümmīdine ḫandān
Viṣāle ére bīm-i hecr ile ġam-nākdur göñlüm (Hayâlî g.335/6)
**
İḥtimāl-i hecr teşvīşine degmez ẕevḳ-i vaṣl
Vaṣl kim var anda hicrān iḥtimāli n'eylerem (Fuzûlî g.186/5)
Vuslat ölüm ile mümkündür
Firkatin zorluğu vuslat ile bir anda kalkmış gibi görünür ama âşık için bu
mutluluğa ulaşmanın yolu sevgilinin yolunda toprak olmak, can vermek, ölmekten

Âşığın gözünde vuslat, yeniden ayrılıkla bölüneceği için ayrılığı yenilemekten başka bir işe yaramaz.
Ş. Gâlib’in Pertev Efendi’nin ‘gelmişdür’ redifli gazeline yaptığı tahmiste geçen “Degül vuṣlat murādı
fürḳati tecdīde gelmişdür” [(Ş. Gâlib tah.17/1); Ş. Gâlib, age.(1994), s.212)] mısraı, bunun en veciz
ifade ediliş örneklerindendir.
773
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geçer. Âşık bu ölüme can atar774. Gayb âlemindeki insanın mana âlemini arzu edip
oraya intikal etmesinin tek yolunun ölüm olması gibi âşık da bu kutlu ölüme heves
eder, bu ölüm ile mutlu olur:
Ġāfil olma yol eri yolda gerek ey Yaḥyá
ꜤIşḳ yolında ölüm Ꜥāşıḳa vuṣlat yolıdur (T. Yahyâ g.81/5)
**
Rāhında ḫāklük sebeb-i vuṣlat olduġı
Bir şarṭ-ı ḫuşkdur gider ammā cezāsı yoḳ (Nâbî g.382/7)

2.1.4. Vaatler Ve Sevinç:
Vuslatın mümkün olmadığı önkabulü ile efkârı sonsuz olan âşık, sevgilinin
verdiği vaatlerle teselli bulur. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği noktasında en ufak bir
dayanağın olmadığı bu sözler ile âşık çoğu zaman firkatin gamını unutur, bayram
sevinci yaşar. Sevgilinin âşıktan cefayı kesmeyeceğini vadetmesi bile büyük bir
mutluluğa neden olur:
VaꜤde-i vaṣluñ işitdüm şādlıḳdan aġladum
Ol şeker-rīz oldı ben oldum gül-āb-efşān-ı Ꜥıyd (Ahmed Paşa g.28/5)775
**
ꜤAhd ḳılduñ ki cefā kesmeyesün Ꜥāşıḳdan

Âşık için kavuşma vaktinde sevgilinin yüzünü gördükten sonra ölmek, bahar günlerinde sabah
vaktindeki uyku kadar lezzetlidir ve mutluluk verir: Dem-i viṣālde ḫoşdur yüzüñ görüp ölmek / Bahār
günleri olur seḥerde ḫˇāb leẕīẕ (Bâkî g.45/2)
775
Bayramda ikram edilen şeker ve gülsuyu, sevgilinin vuslat vaadinin sağladığı mutluluk ile birlikte
(vuslat bayramının ikramı olarak) adeta âşığın bayramında ikram edilmekte. Bir başka beyitte de şair,
gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu bildiği buse vaadini, adeta bir şeker çiğnemek gibi gönlü hoş
edecek şirin bir yalan olarak anar: Bir vaꜤd-i būse gibi şeker çiynedi göñül / Şīrīn ü dil-nişīn yalan
söylerüm saña (Ş. Gâlib g.11/4)
774
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ꜤĀşıḳı vaꜤde-i iḥsān ile memnūn étdüñ (Fuzûlî g.166/5)776
Açık açık inanmadığını söyleyemese bile âşık/şair, sevgilinin vaadinin
arkasının boş bir sözden ibaret olduğunu vehmen anlar, hakikati hakkında şüpheye
düşer:
Bir şeb baña vaꜤd étdi ḳudūmün leb-i dilber
Beytü’l-ḥazene bilmem o meh-pāre gelür mi (Nedîm k.68/3)
**
Ṣormadın ġam-ḫāneyi cānā ġaraż gelmek midür
VaꜤde-i luṭf eylemiş dérler seni gerçek midür (Ş. Yahyâ g.118/1)
Sonunun acı olduğu aşikâr olan bu aşkta âşık için ayrılığın kederine dayanmak,
boş vaade inanmaktan daha zordur. Kendisini vaadin faydasız inancına bırakır:
Fürḳat-i hecre ḍayanmaz bu ten-i lāġar āh
Müjde-i vuṣlatına gerçi inandum bu géce (Nev’î g.464/4)
Bu faydasız vaatler âşığı teselli etmekle kalmaz, marazî aşkın sıkıntılarından
azad eder, oyalar, oyaladığı oranda mutlu eder. Âşığı, firkatin kederini düşünmekten
alıkoyar:
VaꜤde-i vaṣl étse dil-ber Ḳays-veş ehl-i cünūn
Nice yıllar reh-güẕār-ı yāre baḳup eglenür (Atâî g.29/3)
**

Âşık, imkânsız olduğunu bilse bile bu vaadi büyük bir lütuf ve kerem olarak görür: Bir vaꜤd ile şād
eyle muḥāl ise de vuṣlat / Hīç bendeñe anuñ gibi luṭf u kerem olmaz (Atâî g.100/4); Çāre yoḳ vaṣla déme
vaꜤde ḳılup şâd eyle / Ḫayra aç aġzuñı ey pādişeh-i ḫūbānum (Atâî g.146/3)
776
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Çoḳdan ölürdüm anuñ vaṣlı temennásı ile
Oyalar yār beni vaꜤde-i ferdāsı ile (T. Yahyâ g.402/1)

2.1.5. Yâd Edilmek Ve Sevinç
Sınırlı bir çerçevede ve çok az sayıda beyitte karşımıza çıkan, sevgilinin âşığı
yâd etmesi meselesi âşığı ziyadesiyle mutlu eden, sevince boğan bir durumdur.
Sevgiliye dair her husus âşığı sevindirirken sevgiliyi zikretmek, onun ismini, sıfatlarını
anmak da âşığı mutlu eder. Bunun tersi olarak sevgilinin âşığı yâd etmesi, âşığın onun
gözünde kabul gördüğüne, onun tahattur dairesine dâhil olduğuna işarettir. Bu yüzden
âşık için bu durum, bir anlamda zat olarak teşhis ve tescil edilmesi anlamına gelir.
Sevgili âşığı yâd edince âşığın harap hâldeki hatırı mamur olur, keder ve gamı
kaybolur gider:
Çignek oldum leşker-i derd ü ġama yād ét beni
Bir yıḳılmış kişverin ey şāh ābād ét beni (Hayâlî g.606/1)
**
Ey beni luṭf u vefādan her nefes yād eyleyen
Ḳurtarup fürḳat odından ġuṣṣadan şād eyleyen (Şeyhî g.144/1)
**
Unutdum ol güni ki beni añmaz idi yār
Derdüm hezār idi elemüm bī-şümār idi (T. Yahyâ g.453/3)
Sevgilinin âşığı zikretmesi cevretme, eziyet verme amacıyla olsa bile bu durum
âşık için arzu edilen bir durumdur:
Cevr ile ol meh umulmazdı bizi yād étmek
Düşmese ḫāṭırına ḫāṭırumuz şād étmek (Nâbî g.455/1)
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**
Demādem Şeyḫi’yi añsan cefādan
Mübārek laḥẓadur ḳutlı ḳademdür (Şeyhî g.33/9)
Sevgilinin âşığa aşinalık göstereceği vakit âşık ağyâr korkusundan sevgiliden
bunu ketmetmesini, içinden yâd etse dahi bunun âşık için yeterli olacağını söyler:
Āşinā çıḳma añarlarsa dili yanuñda
Ḳā’ilüz ḫāṭıra geldikçe hemān yād eyle (Nâilî g.321/3)
**
Bir varaḳ kāġıd̠ ile yār beni yād eyleyicek
Bu s̠ evābı bulamaz biñ ḳulın āzād edicek (Ahmed Paşa g.152/1)

2.1.6. Yokluk, Hayal ve Şâdî
Sevgilinin yokluğunda âşığın tecrübe ettiği ve kederini dindirmek adına
başvurduğu teselliler cümlesinden olmak üzere vuslat, sevgili ve sevgilinin güzellik
unsurlarına dair kurulan hayaller divan şiirinin önemli imgelerinden biridir. Müşahhas
bir çerçeve içerisinde gerçek bir sevgili olarak tasvir edilse dahi mücerret sınırının
ötesine geçemeyen sevgili, yok oluşu ile âşığa keder verir. Sevgilinin yokluğu, vuslatı
da bu yokluk imgesine (mecburen) dâhil eder. Bu açıdan bakıldığında hepsi
başlıbaşına imkânsız birer hayalden ibaret olan sevgili ve vuslat, bu iki kavramı daima
düşünen ve bütün azmini bu iki hedefe yönelten âşık için hayal edilmesi dahi mutluluk
veren teselli kaynağına dönüşür. Bu teselli etrafında âşığın hüzünlendiği de görüldüğü
gibi sevindiği, arzu ve ümidine bir çare bulmuş gibi mutlu olduğu da görülür.
Âşık/Şair, imkânsız olduğunu bildiği hayallere kapılmaktan, vuslat ümidi
gütmekten kendisini alıkoyamaz. Bu hayaller ile teselli bulur:
Bilmişem bulman viṣāliñ līk bu ümmīd ile
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Gāh gāh öz ḫāṭır-i nā-şādumı şād eylerem (Fuzûlî g.185/6)
**
Ḫayāl ile tesellīdür gö͂ül meyl-i viṣāl étmez
Gö͂ülden ṭaşra bir yār olduġın Ꜥāşıḳ ḫayāl étmez (Fuzûlî)777
**
Şevḳumuz artar güneş gibi ḫayāl-i yār ile
Ẕevḳumuz vardur bizüm hicrānı yoḳ dildār ile (T. Yahyâ g.397/1)778
**
Ẕevḳ-ı belā-yı Ꜥışḳ ile ḫoş-ḥāl ü ḫurremüz
Ümmīd-i vaṣl-ı yār ile mesrūr u bī-ġamız (Ş. Gâlib g.127/1)
Âşığın yokluk içerisinde dahi sevgiliye ait birtakım unsurlar bularak yahut
bulduğunu zannederek sevinç duyduğu görülür. Öldükten sonra sevgilinin ayak
toprağına kavuşma arzusu yahut öldükten sonra sevgilinin onun mezarını ziyaret
etmesini ümit etmek bu durumu örneklendiren anlatımlardır:
Ġamuñdan öldi bir Ꜥāşıḳ senüñ Ꜥömrüñ ziyād olsun
Mezārın gel ziyāret eyle bārī rūḥı şād olsun (T. Yahyâ g.334/1)
**
Reh-güẕār-ı yārdan cemꜤ eylesünler luṭf édüp
Üstüme Yaḥyá ḳaçan kim ṭopraġum yārān atar (Ş. Yahyâ g.56/5)

Fuzûlî’nin Mecnûn dilinden okuttuğu gazelden aldığımız beyit için bkz. Fuzûlî, age.(2000), s.488.
“Yok” olan sevgilinin “var” olması hakkındaki yorumlarla ilgili bkz. “1.1.1.7. Yokluk, Hayal ve
Gam” başlığı. Şairlerin gözünde “var” ve “yok”un bir olduğu da görülür: Senden étmen dād cevrüñ
var luṭfuñ yoḳ deyüp / Mest-i ẕevḳ-i şevḳuñum birdür yanumda var yoḳ (Fuzûlî g.61/2)
777
778
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**
Esdi kūyuñdan ṣabā şād olmaġa bādī budur
Ayaġı tozıyla geldi bā’is̠-i şādī budur (Ş. Yahyâ g.111/1)
Sevgilinin hayali ile karanlık geceyi aydınlattığı, bu nisbette âşığa teselli ve
sevinç verdiği görülür:
Ḫālüñ ḫayāli ḫāṭır-ı aġyārı ḳıldı cāy
Gūyā ḳarañu gécede rūşen sitāredür (Bâkî g.92/3)
**
Ḳayġum gécesi yüzi ḫayāliyle ṣubḥ olur
ꜤIyşım ṣabāhı zülfi firāḳıyle şāmdur (Şeyhî g.69/6)
**
Ẓalām-ı ġamda ḳalurduḳ ḫayālüñ olmasa ger
Çerāġ-ı meclis-i şeb-zindedār-ı nā-kāmī (Nâilî g.373/5)
**
Zülf ü ruḫsārı ḫayāliyle nedür ḥālüñ démeñ
Eyleyem kim géce vü gündüz ber-ā-berdür baña (Fuzûlî g.15/2)779
Âşık, sevgili ile vuslata erişemese de hayali ile daima birliktedir. Bu nedenle
yalnızlığı kabul etmez, yalnız olmadığını söyler:
Gerçi kim bizden nihān étdi cemālin ol perī
Ḥamdülillah kim ḫayāli ḳomadı tenhā beni (Ahmed Paşa g.313/6)

779

Krş. 788.dipnot.
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**
Egerçi ḳoynuña girmek naṣīb olmadı bir kerre
Derūn-ı sīnesinden çıḳmaduñ bir an Yaḥyā'nuñ (Ş. Yahyâ g.203/5)
**
Çıḳmaz miyānemüzden ey māh-rū ḫayālüñ
Senden cüdā olursa benden cüdā degüldür (Nâbî g.190/4)
Sevgili ve sevgilinin güzellik unsurları âşık için teselli olmaktan öte birer gönül
eğlencesidir, gönlünü oyaladığı bir avuntudur:
Yüregi döymez viṣāle gūşe-i ġam-ḫānede
Göñlini egler ḫayālüñ Ꜥāşıḳ-ı dil-dādenüñ (T. Yahyâ g.229/4)
**
Ḫayāl-i yārdan dūr olsa bir dem cānum eglenmez
Ne çāre ḫāṭırum vīrānedür sulṭānum eglenmez (Ş. Gâlib g.120/1)
**
Ḫayālüñde eger eglenmeyeydük ḥāl müşkildi
Belā küncinde kim eglencemüz cānā ḫayālüñdür (Ş. Yahyâ g.82/3)
**
Yılda bir kerre görüñ ḳā’ilüz ey māh bize
Yéter eglence ḫayālüñ geh ü bī-gāh bize (Nâilî g.303/1)
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Sevgilinin hayalinin ve hususen sevgilinin dudağının hayalinin âşığa bir işret
meclisinin temin ettiği hazzı verdiği görülür. Âşık hayalinde sevgili ile bu meclise
dâhil olur:
Anlar ki yād-ı laꜤlüñ ile ḫurrem oldılar
Peymāne-dād-ı meşreb-i ṣāf-ı ġam oldılar (Nâilî g.79/1)
**
Sen bī-ḫaber ḫayālüñ ile gūşelerde biz
Tā ṣubḥ olunca her géce Ꜥayş u dem eylerüz (Nedîm g.49/2)
**
Ḫayāl-i yār ile her laḥẓa Ꜥişret-sāzdur göñlüm
Ḫarāb-ı bezm-i ġam mest-i şarāb-ı nāzdur göñlüm (Hayâlî g.367/1)
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3. BÖLÜM: DİVAN ŞİİRİNDE “GAM U ŞÂDÎ”
Çalışmamızın temel dayanaklarından biri ‘gam’ ve ‘şâdî’ yani hüzün ve
mutluluğun/sevincin,

divan

şiirinde

aynı

çerçeve

içerisinde

zikredildiği

kompozisyonlar ve bu anlatımlarda bir araya getirilen imgelerdir. Evrensel bir döngü
anlayışının ve oluş-bozuluş (kevn ü fesâd) sırrının kendisi olan zıtlıkların dünya
üzerinde (hatta ahiret için: cennet-cehennem) bir arada olmasının, birbirini takip
etmesinin bir yansımasından ibaret bir durumdur bu780.
Divan şiirinde zıt kavramlarla kurulan tasvirler içinde hüzün ve sevinci temsil eder
mahiyetteki zıt kavramların sıklıkla bir araya/karşı karşıya geldiği görülür. Sonsuz bir
sevinç bahşeden sevgili ilkbahar ile anılırken kedere uğramış âşık sonbahar ile anılır.
İlkbahar ve sonbaharın yaygın olarak zikredildiği bu zıt unsurlar silsilesi içinde
gülmek-ağlamak, çiçeğin açılması-solması, vuslat-firkat, cennet-cehennem dikkat
çeker. Bu kavramlarla ilintilendirilen ve teşbihe konu olan unsurlar üzerinden hüzün
ve mutluluk tasvir edilir.
Ana kavram olarak düşünüldüğünde hüzün ve sevinç de bağımsız bir şekilde
zıt kavramlar olarak sıkça karşı karşıya gelir. Sevinç içinde gam olduğu gibi gam
içinde de sevinç olduğu daima vurgulanır ve bu şekilde hüznün ve mutluluğun bir
döngüye işaretle birbirini takip ettikleri ifade edilir. Bu döngünün iki ana unsuru
birbirini takip etmekle kalmaz, birinin yokluğu diğerinin de varlığını anlamsız kılar.
Bu hâliyle hüzün ve sevincin birbirini takip etmesi hem bir döngü hem de bir denge
görünümü arz eder. Şevk ve hayret gibi bazı kavramlar ise hem hüznü hem sevinci
içeren birer ruh durumu olarak karşımıza çıkar.
‘Gam u şâdî’ olarak yani doğrudan birlikte zikredilen hüzün ve sevinç ise
hikemî bir üslup unsuru olarak hayatın zor dönemlerinin muhakkak kolay bir çıkışa
ulaşacağını, her hastalığın şifa ile neticeleneceğini, her ayrılığın bir buluşma ile
sonuçlanacağını, her gecenin daima bir sabah ile sonlanacağını haber verir.

Eril ve dişil cinsler, ateş ve su, gece ile gündüz, kış ile yaz gibi birçok unsuru olan bu ‘zıtlar’ kozmik
dengenin ve döngünün elemanlarıdır. Bkz. Stepan Stulginsky, Doğunun Kozmik Efsaneleri, çev. A.
Akbar, E. Cendey, İm Yayınları, İstanbul 2003, s.214.
780
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Gam u şâdî: Zıt kavramlar
Zıt kavramlar etrafında kurulan metaforik üslupta dikkat çeken unsurlardan biri
cennet-cehennemdir. Cennet sevgili ile vuslata kavuşan âşığı sembolize ederken
cehennem hasret ateşi ile birlikte anılır:
Cennet degül mi yār ile vuṣlat dédükleri
Dūzaḫ degül mi āteş-i ḥasret dédükleri (Nev’î g.539/1)
**
Āteş-i berḳ-i firāḳuñ nār-ı dūzaḫ tek elīm
CürꜤa-i cām-ı viṣālüñ āb-ı kevs̠er tek leẕīẕ (Fuzûlî g.65/2)
Cennet-cehennem ile bir araya getirilen zıt kavramlarda sevinç ve hüzün karşı
karşıya gelir: Sevgilinin yanında olan âşık sevinci ve cenneti bir imge olarak
yüklenirken ayrılık ateşinin can yakan sıcaklığı ve bu ayrılığın getirdiği keder ise bir
mümin için elem kaynağı olabilecek cehennem ile zikredilir. Sevgilinin hem âşığa dert
yükleyen, cevr ü cefa göstererek acı çektiren ‘gam’ kanadı karşısında âşığın derdine
derman olan/olması istenen aynı sevgilinin ‘şâdî’ kanadı bulunur. Bu hâliyle sevgili,
gam ve şâdîyi birleştiren bir tiptir:
Devlet anuñ kim lebüñle zindegānī eyleye
Vāy aña kim ol ḥarāmī gözlerüñ éde ġażab (T. Yahyâ g.20/4)
**
ꜤĀlem içre ḳısmet-i rūz-ı ezeldür sevdügüm
Kimine vaṣlun kimine fürḳatüñ olur naṣīb (T. Yahyâ g.27/3)
Sevgilinin gülüşü karşısına çıkarılan ağlayan âşık figürü şâdî karşısına çıkan
gamı sembolize eder. Sevgili ve âşığı, gam ile şâdîyi temsilen karşı karşıya getiren
beyitlerde sevgili daima şâdî tarafındadır, âşık ise gam tarafındadır. Sevgili ilkbahar
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gibi sevinç ve huzur dairesi içerisindedir, âşık ise sonbaharda dökülen yapraklar gibi
sevgilinin ayaklarına düşer:
Ben āh étdükce güldi bezm-i ḥüsnüñ māh-rūyānı
O meclisde yanup şemꜤ-i şebistān olduġum ḳaldı (Ş. Gâlib g.320/6)781
**
Gül yüzüñüñ gülşenine érmesün bād-ı ḫazān
Kim saꜤādet burcınuñ ol gün meh-i tābānıdur (Şeyhî k.9/49)
**
Döküldi pāyına Ꜥuşşāḳ o ser-keşüñ Nābī
Bahār var mı ki dāmānına ḫazān düşmez (Nâbî g.327/5)
Şâdî içinde gam
Şairin hikemî bir söylem dâhilinde söylediği beyitlerde dikkat çeken mutluluk
tasarımlarında kişinin dünyada hakiki bir mutluluk bulamayacağı, bir mutluluk
içerisinde bin keder olduğu ifade edilir. Robert Burton, melankoli olarak adlandırdığı
karasevda hastalığı hakkındaki yorumlarında sevinçli anlarda ansızın beliren kederi şu
şekilde yorumlar: “Hazret-i Süleyman’ın dediği gibi, ‘kahkahanın tam orta yerinde
keder vardır’. Şölende ve neşeIi anların ortasında üzüntü ve huzursuzluk yer alır. Bir
dirhem bal için bir okka zehir, bir arşın sevinç için bir fersah keder vardır. Tıpkı bir
sarmâşığın ulu meşe ağacına dolanması gibi, acılar da hayatımızı kuşatır.”782

Mumun yanarken eriyip yok olması (gam), bu esnada etrafa ışık vermesi (şâdî) hüzün ve sevinci
karşı karşıya getiren beyitlerde sıkça karşımıza çıkar: “Eşzamanlı tebessüm ve ağlamanın bu birleşimi
mumların yer aldığı imgelerin çoğunun karakteristiği olarak kaldı. Ağlayan mum ve tebessüm eden
sabah da bazen mukayese etmek için yan yana sıralandı.” Annemarie Schimmel, age.(2020), s.441.
782
Robert Burton, age., s.101. Majör depresyon olarak adlandırılan ve manik-depresif dönemleri
bünyesinde barındıran melankoli içeriside manik dönemde kişi coşkun bir ruh hâlinde iken depresif
evrede yıkıcı bir kedere uğrar. Bu coşkun ve kederli ruh hâlinin birlikteliği, karasevdanın (melankoli)
gam ve şâdîyi bir arada barındırdığını gösterir.
781
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Var imiş çün Ꜥālemüñ bir şādisinde biñ ġamı
İmdi aldañma yalancı şādmānī hīç imiş (Tazarru'-nâme, b.367)
**
Marīż-i derd-i Ꜥışḳum terk-i Ꜥālemdür murādum kim
Bu nā-ḫoş mülkde eglendügümce miḥnetüm artar (Fuzûlî g.71/4)
Kişinin koşulsuz bir mutluluğa, sonsuz bir sevince erişemeyeceği birçok
beyitte dile getirilir:
Yeñilenür elemi yatmaz eski ġuṣṣa ile
Düşinde bir gice nā-gāh şād ü ḫurrem olan (Necâtî g.423/4)
**
Şādī belürse ġuṣṣa vü ġamla ḍolar göñül
Düşmān görünse meyl-i reꜤāyā ḥiṣāradur (Hayâlî g.151/2)
**
Şādlıḳ mı geldi dil mülküne kim ġam gelmedi
Rūz-ı rūşen var mı kim ṣoñı şeb-i tār olmadı (Hayâlî g.633/2)
Sevinç içerisinde, sevinçten hemen sonra yahut sevinç sürerken ortaya çıkan
gam imgesi vuslat-firkat ayrımında göze çarpar. Vuslata eren âşık tam anlamıyla mutlu
olamaz, çünkü ayrılık korkusu onun sevincini gölgeler ve keder verir. Bu şekilde hem
vuslat içinde firkatin hem şâdî içinde gamın yer aldığı ifade edilmiştir:
Ey Fużūlī ḫūblar vaṣlına eylersün heves
Gūyiyā bilmezsün ol vaṣl içre hicrān olduġın (Fuzûlî g.222/7)
**
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Hem-dem olduñsa ḥabîbe ġırre olma müddeꜤī
Bu cihāndur şādlıḳ ṣoñunda lā-büd ġam da var (Mihrî g.44/5)
**
Dile rāḥat mı vérür vesvese-i fikr-i raḳīb
Cām-ı vaṣlın çekerüz nūşdan evvel kederin (Nâbî g.570/4)
**
Ne deñlü ẕevḳi ola vuṣlat ile Yaḥyā'nuñ
Firāḳ-ı yārı anup vérür iḥtimāle vücūd (T. Yahyâ g.50/7)
Rakîb güler, âşık ağlar
Mutluluk karşısına çıkarılan hüzün anlatımlarında âşığı hüznün tarafında,
rakîbi ve sevgiliyi (bazen birlikte bazen ayrı ayrı) sevincin tarafında görürüz.
Sevgilinin daima mutlu bir anlatım ile tasvir edilmesine ek olarak haset ehli olan
rakîbin de sevgili ile vuslata erip mutlu olduğu, buna karşılık âşığın bu vaziyete şahit
olarak kederlenmesi sıkça dile getirilir. Sevgilinin, âşığın kederine rağmen mutlu
olması trajik bir hâldir:
Kendü güller gibi ḫandān līk çeşm-i Ꜥāşıḳı
Dem-be-dem ebr-i bahārī gibi giryān étmede (Bâkî g.414/3)
**
Ben derd-i dilden iñlerin ol şādmān olur
Zīrā ṭabībe nāle-i bīmār ḫoş gelür (Necâtî g.166/5)
**
Dökelüm biz gözümüz yaşını şeb-nemcesine
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Ḫandeler étsün o āfet gül-i ḫurremcesine (Nâbî g.783/1)
**
ꜤĀşıḳ u maꜤşūḳa beñzer āsumān ile zemīn
Kim biri aġladıġunca birisi ḫandān olur (Ahmed Paşa g.92/5)783
Rakîbin sevgili ile gülüp âşığın ağladığı kompozisyonlarda da tiplerin
karşılaşması ile aynı zamanda hislerin de karşılaşması (gam ve şâdî) görülür:
Ġamuñla ahumı görüp raḳīb raḳṣ eyler
Ḳarañu gécede şeyṭān şihāb ile oynar (Necâtî g.163/6)
**
Güldi raḳīb yār ile ben şādmān iken
Gördüm o gülmenüñ yine ol dem ḳaṣāvetin (Hayâlî g.384/4)
**
Her ḳaçan gül gibi ol ḫār ile ḫandān yürüse
Ehl-i dil baġrını lāle gibi dāġlar oturur (Ahmed Paşa g.104/3)
Gam içinde şâdî
Hüzün ve sevincin iç içe geçtiği şiirsel tasvirlerde gamın içerisinde şâdînin
görüldüğü anlatımlar dikkat çeker. Bu anlatımlarda âşığı, keder içerisinde sevinç
duyan, adeta gamın zevkini hisseden bir konumda buluruz. Divan şiiri geleneğinde
olumlanan bir hâl olan ve arzu edilen bir gaye olan aşkın gamı, bir meziyet ve değer
olarak görüldüğü için sevinci mucip bir duygu olarak görülür. Hüzün ve mutluluk

Benzer bir hikemî söyleyişi Nedîm’de görürüz: Sūrı baꜤżuñ baꜤża mātem-ḫīz olur ebrüñ görüñ /
Ḫande-i berḳ eyler efzūn dīde-i giryānını (Nedîm g.158/4)
783
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üzerine yorumları ile bilinen Ayhan Yücel, ‘ıztırap içinde sevinçli olmanın, yaşamak
mecburiyetinin ifası’ olduğunu dile getirir784.
Ẕevḳi kederde miḥneti rāḥatda görmüşüz
Āyīnedür birbirine ṣubḥ u şāmumuz (Ş. Gâlib g.110/3)
**
Ḥamdülillah pādişāhum devletünde ḥüsnüñüñ
Şādiye ġuṣṣam güler derüme dermān imrenür (Necâtî g.132/3)
**
Külbe-i aḥzānumuz ġamla müşerrefdür yine
Şād ol ey dil şād ki oldı dostlar mihmān-ı dost (Necâtî g.30/3)
Sevgili uğruna duyulan kederin sevinç ile çerçeve içerisine alındığı tasvirlerden
en dikkat çekeni ‘gam şarabı’ imgesinde görülür. Âşığın ciğer/gönül kanı olarak anılan
(hûn-ı ciger, hûn-ı dil) gam şarabı, bir keyif verici madde olan şarabın kan ile birlikte
anılmasını ve bu şekilde gamın da şâdî ile anılmasını mümkün kılmıştır. Sevgili için
duyduğu keder ile içtiği şarap ciğerinin kanına benzeyen âşık, kederinden zevk almayı
başarır:
Bezm-i ġamda ṣanma giryānuz bizi ḫurremlerüz
Mey yérine ḳan yutar bir nice ṣāḥib-demlerüz (Hayâlî g.195/1)
**
Bāḳī ġamuñda ḫūn-ı ciger yutsa gūyiyā
Bezm-i ṣafāda cām-ı mey-i ergavān çeker (Bâkî g.154/7)

784

Ayhan Yücel, Sevincini Bulmak, Milliyetçiler Derneği Neşriyatı, İstanbul 1963, s.18.
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**
Ger Fużūlī meyl-i gül-zār étse faṣl-ı gül n'ola
ꜤAyş içün ḫūn-ābe-i dilden şarāb-ı nābı var (Fuzûlî g.74/7)
Aşk uğruna âşığın gönlünün harap olması, bir düşkün gibi zillet içerisinde
tasvir edilmesi yine sevinç ile kuşatılır. Çünkü âşık, sevgili uğruna düşmüştür ve her
düşüşün akıbeti yükseliştir:
Her ẕilletüñ elbette bir Ꜥizzet var içünde
Seyr ét çeh-i KenꜤān’ı ne devlet var içünde (Ş. Gâlib g.296/1)
**
Sevin ey dil ki seni dest-i ġam-ı yār yıḳar
Ne ġam ol ḫāne içün kim anı miꜤmār yıḳar (Necâtî g.125/1)785
**
Āyīne-veş ġubārı cilā bil ṣafā gözet
Ser tā-be-pāy dīde olup ṭūṭiyā gözet (Ş. Gâlib g.26/1)786
Gam zevktir

Bu beyitte zikredilen ‘gam’ın, afyon ve esrar anlamındaki gam olduğu düşünülebilir. İnsanın zihnini
devre dışı bırakıp bedenini güçten düşüren bu uyuşturucu, insanı ‘yıkar’. Nitekim Necâtî’nin âşığı
‘yıkık’ olarak tasvir ettiği bir beytini Kâtib Çelebi mükeyyifata mübtela olanları tasvir ederken şahit
olarak getirir: Ey Necātī ister imiş yıḳılanı yıḳılan /Anuñ içün hep güzeller bī-vefā olsun derin (Necâtî
g.417/8) Bkz. Kâtib Çelebi, age., s.51. ‘Yıkık’ olduğu sanılan âşığın kalbinin aslında ‘mamur’ olduğuna
dair beyt: Ḫāne-i dil kim ḫarāb olmış ṣanurdum ben anı / Ol cefā miꜤmārınuñ ṭarḥı ile maꜤmūr imiş
(Avnî g.33/2)
786
Burada geçen ‘gubâr’ın, esrar olduğunu bize düşündüren ‘cilâ’ kelimesi dikkat çekicidir. Şarhoşların,
mevcut keyfiyetlerini daha mest, daha sarhoş kılmak adına şaraptan sonra afyon yahut esrar
tüketmelerine verilen isim olan ‘cilâ çekmek’ ile esrar anlamındaki ‘gubâr’ (gubâr: toz) bu tenasübü
sağlar. Beyitte aynı zamanda bir aynaya teşbih edilen âşığın gönlünün, aynaya konan tozdan (ki
sevgilinin ayağının tozudur) rahatsız olmayıp bu tozu cila bilerek safa (parlaklık) ümidinde olması salık
verilmiştir. Çünkü aynaları cilalamanın bir yolu da toprak ile cilalamaktır. ‘Cila çekmek’ hakkında bkz.
F. Basmacı, vd., age., s.114. Ayna ve gubâr ilişkisi hakkında bkz. Yusuf Çetindağ, age., s.138-41.
Çetindağ, ilgili bölümde bu beyti de şahit olarak getirir.
785
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Çalışmamızın kültürel zeminde bizi götürdüğü açmazlardan biri gam zevkidir.
Gamdan, hüzünden lezzet duyma, kederi zevk sayma, acıdan haz alma, mantık dışı
görünür ve hem hüznün hem sevincin tabiatına aykırı arzular olarak karşımıza çıkar.
Divan şiirinin farklı temalar dâhilinde daima karşımıza çıkardığı gam zevki, dinî ve
kültürel bir altyapısı olan bir bilincin ürünüdür.
Acıya ve kedere verilen bir tepki olarak duran zevk, normal şartlarda üzüntü
ve ruh çöküntüsü ile yaşanması beklenen gamın, beklenenin aksine sevinçle
karşılanması ve gamı değerli bulmanın ötesinde ondan haz almaya işaret eder. Hüzne
verilen tepkilerin birtakım ictimai temayüllere, ahlaki normlara ve kültürel olgulara
dayanan bir yönü olması, bu tepkinin sonradan öğrenilebilir tabiatlı oluşu bu zıtlığı az
çok ifade eder. Bu durum aynı zamanda divan şiirinde imgelerle klasikleşen acı ve haz
hislerinin ve bu hislerin nasıl ifade edileceğinin şair tarafından sonradan öğrenilebilir,
idrak edilebilir oluşunu gösterir787.
Gamdan doğrudan zevk almanın temel kıstası, bu gamın daima sevgili yahut
doğrudan aşk için duyuluyor olmasıdır. Şairlerce makbul görülmeyen dünya ve
dünyalık için duyulan keder ise değer verilip aziz görülecek bir his değildir.
Şairlerin/âşıkların gamdan zevk almada tuttukları yol ve anlatımlar çeşitlilik
arz eder. Sevgilinin gamına aşina olan âşık, sürûra değer vermez. Bir hasta olarak
tasvir edilen âşık dermana gönül vermez. Sevgilinin gamıyla dostluk kuran âşık “bütün
cihân keşke dert ile dolu olsa” diye feryat eder. Ancak tüm bu anlatımlar için ortak
kıstas, âşığın, Hz. Eyyub gibi hastalıklara, çile ve zorluklara gönülden tahammül
göstermesidir:
Ḥāl édinmez derd ü ġam ẕevḳini Eyyūb olmayan

Farklı kıtalarda, kültürlerde ve dinlerde insanların acı çektiklerinde yahut sevinç duyduklarında bunu
ifade etme biçimleri çeşitlilik arz eder. Kimi sosyal gruplar acının sevinç ile karşılanmasını, acıya aldırış
edilmemesini hoş görmez iken kimisinde acının sadizm ve mazoşizm boyutunda bir zevk meclisine
dâhil olduğunu görürüz. Bu durum da bize, acı ve sevince verilen tepkinin ve bu hislere karşı oluşan
algının, toplumsal ve dinî kurallara bağlı olduğunu ve bu tepkinin sonradan öğrenilen (doğuştan
bilinmeyen) bir tabiata sahip olduğunu gösterir. Breton bu durumu ‘acıya yüklenen anlam’ olarak niteler
ve tanımlar. Bkz. David Le Breton, age., s.9, 173, 200.
787
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Dil-rübālıḳ şīvesin añlar mı maḥbūb olmayan (T. Yahyâ g.316/1)
**
Ġamuñla ülfetümüz var sürūrı n’eyleyelüm
Ṣafā-yı ḫāṭırumuz yoḳ ḥużūrı n’eyleyelüm (Nâilî g.242/1)
**
Miḥneti kendüye ẕevḳ étmedür Ꜥālemde hüner
Ġam u şādī-i felek böyle gelür böyle gider (Vâsıf mus.221/1)
**
Derd-i cānān ile dil şol deñli ülfet ṭutdı kim
Kāş ki cümle cihān derd olsa dermān olmasa (Ahmed Paşa g.278/4)
**
ꜤIşḳ derdiyle ḫoşem el çek Ꜥilācumdan ṭabīb
Ḳılma dermān kim helāküm zehri dermānuñdadur (Fuzûlî g.85/2)
Gam azizdir
Aşk gamından zevk almanın dışında âşık için bu gam “yüce bir hüzün”dür.
Sadece sevgiliye (mahbûb-ı hakîkîye) âşina olanlara yüz gösteren aşk gamı bir nasip
ve hisse olarak değerlendirilir. Ayrılığın yüklediği kederden yüzü sararan âşık için
yüzüne gamın vurması, değersiz bir maden iken geçer akçeye dönüşen sikkeye teşbih
edilir. Şair/Âşık başkaları ile mutlu olmak yerine sevgili uğruna mahzun olmayı tercih
eder ve bu anlatımlarla aşk için duyulan gamın aziz ve yüce olduğunu ifade eder.
Yüzüm altununa ġam ḍarbı şeref vérse ne ṭaꜤn
Ḳıymet artuḳluġudur sikke-i dīnār daḫi (Ahmed Paşa g.301/5)
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**
Taḥṣīl-i ıżṭırāb daḫı bir naṣībdür
Ḥāşā ki fevt-i maṭlab éde bī-şekībler (Nâbî g.129/6)
**
Ḥalḳ-ı Ꜥālem bir nefes şād olmaġa cānlar vérür
Cānımuñ cānānı gūyā dildeki ġamdur baña (Nef’î g.1/6)
**
Ġamdan olsun yine bir ḥiṣṣesi vardur şimdi
Ġālib ol rütbede nā-kām degüldür bilürüm (Ş. Gâlib g.214/6)
**
Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ baña şādān olmadan yegdür
Ġamuñla aġlamak éllerle ḫandān olmadan yegdür (Nev’î g.133/1)
Gam olmadan şâdî olmaz
Hüzün yaşanmadan, keder çekilmeden mutluluğa erişilemeyeceği, zorluk
aşılmadan kolaylığa kavuşulamayacağı yine gam ve şâdîyi bir araya getiren beyitlerde
dikkat çeken bir husustur. Hazan yaşanmadan bahar olmaması, gönlün gözyaşı
dökmeyince muhabbet bahçesinin şenlenmemesi gibi birtakım şiirsel söylemler bu
cümleden karşımıza çıkar. Kişinin tutsaklık yaşamadan azade olmanın lezzetini
hakkıyla bilemeyeceği, derde düşmeyenin dermanın kıymetini bilmeyeceği de yine bu
üslup ile görülür:
Göñül göz yaşını yaġdurmayınca
Maḥabbet sebze-zārı ḫurrem olmaz (Necâtî g.219/2)
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**
Ḫazāna olmayıcaḳ pāy-māl ṣaḥn-ı çemen
Éder mi tāze bahār-ı ḥayāt-baḫş ẓuhūr (Nâbî k.7/28)
**
Bī-hicr ẕevḳ-i vaṣl ne maꜤlūm Nābiyā
Āzādelik ṣafāsı giriftārlıḳdadur (Nâbî g.135/8)
**
Cefālar çekmeyince Ꜥāşıḳa mihr ü vefā olmaz
Ölümlü ḫasta olmayınca insāna devā olmaz (T. Yahyâ g.159/1)
Gam ve şâdî
Hüzün ve sevinci bir döngü ve denge unsuru olarak ele alan beyitlerde gam ve
şâdînin birbirini takip eden, tamamlayan, terazide değerleri birbirine denk olan iki
kavram olarak görürüz. Dünya ve sevgili/aşk şeklinde iki gruba ayırabileceğimiz örnek
beyitlerde görüleceği üzere hem dünya için hem aşk için öngörülen gam ve şâdî
birlikteliği, âşığın/şairin, bu iki duyguyu aşarak ikisini de aynı değerde gördüğü dikkat
çeker.
Bu anlayışın temelinde, dünyadan ve yaratılmış olanlardan vazgeçme temayülü
olduğunu düşünüyoruz. Yaratılmış olan her şeyden vazgeçerek ilahi marifete ve
hakikate ermeyi ümid eden insan, insan-ı kâmil olma yolunda birçok şeyi terk etme
eğilimine girer. Sufilerce tatbik edilen bazı uygulamalarla temin edilmeye çalışılan bu
‘terk’ gayreti ile kişi, Efendimizin buyurduğu “Ölmeden önce ölünüz.” Buyruğunun
hedeflediği manevi hâle ulaşmaya çalışır. Bunun için ilk (belki de en zor) adım,
nimetlerden yüz çevirmek, onları terk etmek ve hakiki nimetin dünya ardında
olduğunun bilincine varmaktır. Nimetleri terk etmekle başlanan bu gayret, daha sonra
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terk etmeyi dahi terk etmek olan ‘terk-i terk’e ulaşmayı hedef edinir788. Terk-i terk
makamına ulaşan kişi için dünyevî nimetlerle birlikte dünyevî hisler de kişinin el
çektiği birer imkâna dönüşür ve kişinin gözünde bu imkânların değeri yitime uğrar,
ehemmiyet derecelerini kaybederler. Hüzün ve mutluluk da bu cümleden olmak üzere
insan-ı kâmilin gözünde ehemmiyet yönünden aynı seviyeye iner ve birbirlerine
herhangi bir üstünlükleri kalmaz. Neticede ‘gam u şâdî birdir’ söylemi bu yaklaşım ile
şiirde yerini alır789.
Gam ve şâdî: dünya
Hüzün ve sevincin bir olduğunun ifade edildiği beyitlerin önemli bir kısmında
bahse konu olan, dünya ve geniş anlamı ile âlemdir. Ahiret için öngörülen/vadedilen
nimetlerden sarf-ı nazar edersek bildiğimiz nimetlerin, kavram, nesne ve hislerin
tamamı bu dünyadadır. Hüzün ve mutluluğu da dünya üzerinde olan sayısız hadise
etrafında buluruz. İnsan-ı kâmil için bu iki duygunun tek değerde oluşu, bu hislerin
dünya üzerinde durmaksızın, her an, sayısız perde ardından bitmeksizin tekrar
etmesidir.
Gam ve şâdî ile dünya hayatı ile ilişkilendiren beyitlerde insanların kiminin
gamda kiminin şâdîde olduğu ifade edilir:
Bu cihān kimine ḳaṣr-ı ṭarab u Ꜥīş u ṣafā
Kiminüñ miḥnet ile başına zindān ancaḳ (Bâkî g.238/3)
**
Olsan ḳayurmaz ey dil geh şād ü gāh ġam-gīn

Râgıb el-İsfahanî, age., s.101. İbn Arabî, Ebu Yezid’e “gecen nasıl geçti, nasıl sabahladın?” diye
sonralara “ne sabahım var ne akşamım var” demesini, iki taraftan birini seçmediğinin, iki tarafa da ait
olmadığının göstergesi kabul eder. İki taraftan da müstağni olmak, iki yönden de yüz çevirmek terk-i
terk makamıdır ki bahsettiğimiz zıt kavramların tümünden yüz çevirmeyi, iki zıt kavramdan (iyi-kötü,
güzel-çirkin) olumlu olanı dahi seçmemek ve olumlu olan ile olumsuz olanı bir görmektir. İbn Arabî,
age., C.7, s.225-26.
789
Gamı ve şâdîyi terk eden şair bu iki duyguyu dünyanın bir hayalden ibaret, geçici bir suret
olmasından kinaye ile rüyaya benzetir: Cihân efsānedür aldanma Bāḳī / Ġam u şādī ḫayāl-i ḫˇāba
beñzer (Bâkî g.116/5)
788
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Éyi yavuz geçirür elbette ṣaġ olan baş (Hayâlî g.229/4)
**
Ḫoş nigāh ét bu ḫazāngāh-ı bahār-ālūda
Kimi bülbül gibi maḥzūn kimisi gül gibi şād (Nâbî k.2/13)
Dünya üzerinde insanlardan kiminin kederli kiminin sevinçli olmasının
kıymetçe değerinin birbirinin aynısı olduğu sıklıkla şiire taşınır:
Bu kārgāh-ı Ꜥadl-ı İlāhīde Nābiyā
ꜤIyş u keder muḥāsebede ser-be-ser gelür (Nâbî g.59/5)
**
Olur meẕāḳ-ı ḥaḳīḳatde Nā'ilī hem-reng
Ḫumār-ı derd-i keder neşve-i Ꜥamīm-i ṭarab (Nâilî g.14/5)
**
Cihān-ı bī-s̠ebāt içre ġam u şādī ber-ā-berdür
Eger şād olmaduñsa ġam degül Yaḥyá ḥazīn olma (Ş. Yahyâ g.313/5)
Zâtında nice zıt kavramı barındıran (bütün zıt kavramların yaratıcısı) Allah’ı
düşünen şair/âşık, O’nun Celâl ve Cemâl sıfatının, Kahhâr ve Rahîm sıfatının yanyana
ve aynı Öz’den neşet ettiğini bilir. Bu kavramların herhangi birisi iyi yahut kötü olarak
değerlendirilmekten masundur. Aynı durum gam ve şâdî için de geçerlidir. Hüznün ve
sevincin yaratıcısı olan Allah’ın yaratıcı kudretinde bu iki hissin de kıymeti olduğu
için şairin muhayyilesinde herhangi birini tercih etmek, diğerini reddetmek makul
değildir. Bu hislerin diğer hislerle birlikte dünyadaki kıymet derecesi de bu nedenle
birbirine denktir.
Geçenler bu sipihrüñ çenberinden öyle söyler kim
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Kemend-i vaḥdet-i ẕevḳ u kederdür ḥalḳa-i tevḥīd (Ş. Gâlib g.38/12)
**
Birdür ġam u şādī bize āgāh u ḫabīrüz
Fevt eylemezüz furṣatı rindān-ı baṣīrüz (Nâilî ş.10/5)
Aynı yaklaşım, bu hislerin birbirini takip etmesinde, hüznün de sevincinde
geçip birbirini yeniden takip etmeye devam edeceğini ifade eden beyitlerde karşımıza
çıkar:
Çekilenler ḳalur EsꜤad bu cihān içre hemān
Vaḳt-ı şādī de gelür mevsim-i miḥnet de geçer (Ş. Gâlib g.106/6)
**
Bāġ-ı dehrüñ hem ḫazānın hem bahārın görmişüz
Biz neşāṭtuñ da ġamuñ da rūzgārın görmişüz (Nâbî g.319/1)
Hüzün ve sevincin bir döngü içerisinde birbirini takip etmesi ve insanların
kiminin mutlu kiminin hüzünlü olması hakkında teşbihe konu olan zıt kavramlardan
biri sûr-mâtemdir. İnsanlardan bazısının düğünde bazısının matemde olması yine
hüzün ve sevincin karşı karşıya getirildiği beyitlerde dikkat çeker.
Gehī vuṣlatda Ꜥāşıḳ gāh mehcūr
Bu dünyādur gehī mātem gehī sūr (Bâkî g.132/4)
**
Ehl-i mātem giryede küttāb-ı ḳısmet ḫandede
Cān-sitānuñ vérdügi maꜤcûn dü-ḫāṣiyyetlüdür (Nâbî g.86/2)
**
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Şibhidür ḥamlinden āgāh olmayan ābistenüñ
Rūzgāruñ bilmeyen sūriyle tev’em mātemin (Nâbî g.585/7)
**
ꜤĀrif vücūd-ı Ꜥālemi maḥż-ı Ꜥadem bilür
Şādī redīf-i mātem ü ġam tev’em-i neşāṭ (Nâilî g.188/4)
Gam ve şâdî: sevgili
Âşığın sevgili nedeniyle gam duyduğu anlatımlarda sevgilinin güzellik
unsurlarını ve firkati beyitlerin merkezinde buluruz. Güzellik unsurlarının bir kısmı
keder verirken diğer kısmı aynı anda şifa vererek sevinç bahşeder. Aynı durum
sevgilinin karakterini tasvir eden beyitlerde de karşımıza çıkar. Sevgili cevr ü cefa
çektirir iken keder verir fakat sınırlı bir ölçüde olsa da lütuf gösterdiği yahut bu gam
ve kederin lütuf olarak görüldüğü anlatımlarda gam ve şâdî birlikteliği görülür. Firkatvuslat ilişkisinin de yine gam-şâdî döngüsüne işaret eder bir şekilde kullanıldığına
rastgeliriz:
Fürḳatüñ añdum dil-i şeydāya düşdi ıżṭırāb
Yād-ı vasluñla yine dīvāneyi şād eyledüm (Hayâlî g.323/3)
**
Acı ṭatlu zemān yek-ser senüñle geçsün ey dil-ber
Dudaġuñ şehd ile şekker ve līkin ġamzeñ aġudur (Necâtî g.189/2)
**
Dem-ā-dem Ꜥaks alur mir’āt-ı Ꜥālem ḳahr u luṭfuñdan
Anuñ’çün geh küdūret ẓāhir eyler geh ṣafā peydā (Fuzûlî g.4/4)
**
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Geh cemāl ü geh celālinden tecellā eyleyüp
Yūsuf’ı şādān édüp YaꜤḳūb’ı ġam-ḫˇār eyleyen (Nev’î g.332/6)

3.1. Şiir ve Gam u Şâdî
Divan şiirinin muhtevası içerisinde çerçevesini tespit etmeye çalıştığımız gam
ve şâdî kavramlarının sanatsal yaratım, şiirsel üretim konusunda da dikkat çekici bir
rol oynadığını görürüz. Şiir yazan şair, şiir okuya okur/sevgili çeşitli yönlerden hüzün
yahut sevinçli oluşları ile ön plana çıkarılır. Divanların dibacelerinde 790 kendilerini
sanata ve şiire sevk eden şart ve sebeplere değinen şairlerin mahlas seçimlerine 791
varıncaya kadar bu iki temel duygunun etkin olduğu görülür.
Şiir ve Gam
Sanatsal üretimde hüznün yeri bahsine çalışmamızın ilk bölümlerinde
değindik 792 . Sanatçının/Şairin, yatay düzlemden dikey düzleme çekilmesi, çekilme
arzusu, bu durumu teori bağlamında açıklayan bir metafor olarak zikredilmişti.
Divan şairlerinin hüzün karşısında aldıkları tavırlar teferruatta ayrışsa da şiir
kavramını hüzün ve kederle zikretmek divan şiirinin genel üslubu içerisindedir.
Şairler, kederlerini yazdıkları divanlarını ‘kara yazılı’ bir kitap olarak görürler 793 .
Zavallı âşıklar gam makamında şairin şiiri ile gönül alıcı bir nağme ortaya çıkarırlar.
Maḳām-ı ġamda ey Yaḥyá hemīşe bī-nevā diller
Senüñ taṣnīf-i şiꜤrüñle ḳılur dil-keş nevā peydā (T. Yahyâ g.2/7)
**
Sevdā-yı şiꜤre düşdi heves līk şāꜤirüñ
Divan dibacelerinde şiir ve şair hakkında genel bir değerlendirme ve etraflı bir dibace taraması için
bkz. Tahir Üzgör, Türkçe Dîvân Dîbâceleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s.26.
791
Şairlerin hüzün (Bîçâre, Cevrî, Dilhûn, Dilsûz, Fakîr, Figânî, Garîbî, Helâkî, Kaygulu, Hüznî,
Niyâzî, Pürgam, Sûzî, Üftâde…) ve sevinci (Neşâtî, Sa’îd, Sürûrî, Şâdî) bildirir mahiyette olan
mahlasları incelendiğinde, gazelin muhtevasında baskın olan hüznün burada da etkili olduğu görülür.
792
Bkz. “2.4. Sanatsal Üretimde Gamın/Hüznün Yeri”
793
Naṣīḥat-nāmeyi gördüm benüm derdümden oy vérmez / Necātī’nüñ ḳara yazulı bir dīvānını buldum
(Necâtî g.359/5)
790
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Ben bilmedüm ki baḫtı bu deñlü siyāh ola (Nâbî g.784/3)
**
Evrāḳ-ı sipihri ḳarala her géce Yaḥyá
Āh-ı dil-i sevdā-zedeyi kilk ü devāt ét (Ş. Yahyâ g.24/5)
Şairlere göre şiir, dert ehlinin hararetini artıran bir unsurdur. Şairi ‘dert söyletir’
iken neşe bir mazmun gibi gizlidir. Sonbaharda hüzünlenen şair gönül yarasının acısını
teskin etmek için gazel okumayı salık verir:
Nābiyā bu şiꜤr-i pür-sūzuñla şimdi ḥaḳ bu kim
Arturursın dā’imā derd ehlinüñ germiyyetin (Nâbî g.632/6)
**
Her süḫan kim dénilür derd-i süḫandan Ġālib
Neş’etüñ nāmını yād eyleme mażmūn gibidür (Ş. Gâlib g.72/7)
**
Nā’ilī dāġ-ı dil-i köhne-bahār-ı ġam olup
Gülşene açılalum tāze ġazeller diyerek (Nâilî g.200/5)794
Divan şairinin şiir sanatının sermayesi olan keder, şiirsel yaratımda daima ona
eşlik eder: kanlı gözyaşı, ciğer kanı, parça parça olmuş gönül gibi unsurlar bu
sermayeye dâhildir.
Şîşe-i tab’ı şikest olmadan ehl-i sühanın
Uğramaz ma’nî bî-gâne perî-hânesine (Ş. Gâlib g.281/2)795
“Sonbaharda kuruyup dökülen yaprak” anlamı ile gazel kelimesi tevriyeli kullanımlara imkân tanır:
Yanaraḳ āh éderek köhne bahār-ı ḥüsne / Bir ġazel söyledi ḳandīl müreddef sünbül (Ş. Gâlib g.196/6)
795
Burada ileri sürdüğümüz tezin karşıtı olmak üzere beyitlere de tesadüf ederiz: Ḫāṭır şikest iken
olamaz naẓm dil-peẕīr / Gevher mi ḥāṣıl édebilür bir ṣınuḳ ṣadef (Nev’î g.216/4)
794
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**
Ġālib sirişk-i ālüñ édüp cūybār-ı ḫūn
Gülzār-ı naẓmı ḫāme-i nā-kām tāzeler (Ş. Gâlib g.75/7)
**
Mūr-ı endīşe ki peyġūle-i ġamdur vaṭanı
Ḍurmayup ḫāli ḫayālin getürür dāne çeker (Bâkî k.12/7)
**
Tīġ-i müjgānı degül ḳābil-i vaṣf étmeyicek
Ḫūn-ı endīşe tereşşuḥ ciger-i maꜤnādan (Nâbî g.578/6)
Şiir ve Şâdî
Şiir yazarken, aşka ve sevgiliye dair kurduğu hayalleri dile dökerken kederini
ifade eden, sanatını hüzün ile oluşturduğunu söyleyen şair/âşık, şiirin (artık yazılma
safhasına geçildiğini düşündüğümüz bir evresinde) mutluluğu temin ettiğini, şifa
verdiğini, şiiri yazmanın, sevgiliye sunmanın bir sevinç vesilesi olduğunu söyler. Şiiri
okuyan kederli insanların, o şiirdeki sanat ve mana cihetindeki güzellikler ve sevgilinin
güzelliğini aksettiren anlatımlar ile gönülleri açılır, canları tazelenir.
Ölümlü Ꜥāşıḳa cānlar baġışlar ey Yaḥyá
Ġazel ki sūz u güdāz ile Ꜥāşıḳāne ola (T. Yahyâ g.434/7)
**
Dostum naẓm-ı Necātī’den naẓar menꜤ étme kim
Göñül açar bir aḳar ṣudur bizüm eşꜤārumuz (Necâtî g.241/7)
**
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Nice rengīn dimeyem lāle ruḫuñ medḥini kim
Gül gibi ḫurrem olur her kim oḳursa ġazelüm (Necâtî g.366/6)
**
Aḥmed’üñ şiꜤri şeker-lebleri şād étse ne ṭaꜤn
Cānları ḫurrem éder ṭūṭi ḳaçan söze gele (Ahmed Paşa g.288/11)
**
Nābī ne deñlü olsa siyeh-mest ü ser-girān
Elden ḳomaz ḳalem yine şevḳ ü şeṭāretin (Nâbî g.647/5)
Şiirdeki mana ile zevk bulan ruhlar adeta şarabın verdiği hazza denk bir keyif
alırlar. Hatta şiirdeki güzel eda ve üstün söyleyiş ile şair, okura, bir meyhanenin
sağladığı zevkin üstünde bir keyif verdiğini ifade eder.
Ādeme neşve vérür ġamdan éder āzāde
Bāde-i meykede-i ḥüsn-i edādur suḫanum (Nâbî g.532/5)
**
Ḫayālī naẓmınuñ her nüktesinden neş’e taḥṣīl ét
Ḥaḳīḳat cāmı içre bāde-i bezm-i ezeldür bu (Hayâlî g.460/5)
**
Yoḳ gerçi neş’e bāde-i ḫāṭır-güşā ḳadar
Vérmez neşāṭ maꜤnī-i rengīn-edā ḳadar (Nâbî g.149/1)
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SONUÇ
Sevgili merkezli bir şiirsel üsluba sahip olan divan şiirindeki hüznün ve
mutluluğun temel nedeni aşk olarak karşımıza çıkar. Vuslat, firkat, ağyâr gibi birçok
kavram ve süreci içinde barındıran klasik aşk anlayışı hemen her aşamasında hüznü
içerir ve vurgular. Sevgilinin dâhil olduğu kompozsiyon ve koşullanmalarda ise
mutluluğun sözkonusu olduğu görülür. Odaklandığımız temel duygu olan hüzün
konusunda daha derinlikli, çok boyutlu örnekler ve başlıklar ortaya çıkmasının altında,
divan şairlerinin hüzne atfettikleri değerin yattığını düşünüyoruz. Bu değer mutluluğu
o denli baskılar ki birçok durumda dikkat çekici şekilde sevinç, hüzün sayesinde
varlığını sürürür ve onun gölgesinde tematik varlığını devam ettirir hâle gelir. Şairlerin
hüzne bakışının bu denli olumlu olmasında ve hüznü adeta ilahi bir ilham olarak
görmelerinde dinî ve kültürel kabullerin etkisi vardır.
Dinî ve tasavvufî referanslarla yeri sağlamlaşan hüznün, divan şiirinde daima
arzu edilen bir ruh hâli, bir yaşam tarzı, aşkta samimyet göstergesi olduğu görülür.
Günümüz psikolojisinde kullanılan mazoşizm, sadizm ve yer yer fetişizme varan bir
yaklaşımla hüzün (gam zevki) ve acı olumlanır. Birçok kelime ile ifade edilen ve bu
kelimelerle ifade edildikçe bir ölçüde müphemleştiğini gördüğümüz hüznün, temelde
acıya, mutluluğun ise keyif ve zevke dönük bir yüzü olduğu görülür. Bu durum da
farklı farklı kelimelerle aynı ‘acı’nın yahut aynı ‘zevk’in ifade edildiğini düşündürür.
Ahmed Hâşim’in “Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz” mısraı ile veciz bir
şekilde ifade edilen durum, edebiyatın (hususen eski edebiyat ve divan şiirinin) sadece
‘melâl’e (dolayısıyla hüzne) teksif edilebilir olduğudur.
Çalışmamız sırasında, genelde Osmanlı kültüründe, özelde divan şiirinde
dikkat çeken müphem söylemin ve müphem olanı arzu etmenin hüzne ve mutluluğa
da tesir ettiğini gördük. Farklı kelimelerin aynı hüzne ve aynı mutluluğa yönelmesi ile
bu hislerin de bir şekilde müphemleşerek hüznün (genelleşerek) acıya, mutluluğun ise
zevke evrildiğini gördük.
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Tür ve şekilden hareketle bir genelleme içerisine girmemeye çalışsak da
gazelde gördüğümüz tarafsız ve adressiz hüznün kasidede belirli bir hedefe dönük
olarak kurulduğunu gördük. Gazelde klasik sevgiliye hitab eden ve objektif bir aşkın
hüznünü duyan şairin aksine kasidede hüzün kisvesi altında menfaat talebi içerisinde
olan bir şair karşımıza çıkar. Bu durumun divan şiirindeki himaye sistemi ile ilgisi
olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle gazel ve kaside şairin şahsi hüznünü vermekten
uzaktır. Tarih kıtalarında da şairler, kasidedeki suni havayı büyük ölçüde sürdürmüşler
ve ne mutlulukta ne de hüzünde şahsi hayatlarındaki derin keder yahut sevinçleri
aksettirmemişlerdir.
Divan şiirinin öznesi olan âşığın duyduğu (yahut duyduğu varsayılan) hüzün
ve mutlulukta, psikolojide özellikle melankoliyi irdeleyen çalışmalarda zikredilen
aynîleşme/özdeşim olduğu dikkatimizi çekmiştir. Âşığın çaresizlikle ilgili bir
kompozisyona dâhil edildiğinde o çaresizliğin sevgilinin güzellik unsurlarından birine
teşbih edildiği yahut âşık zevk ve sevinç dolu anında gördüğü/hayal ettiği herhangi bir
şeyin sevgiliye benzediğini ifade ettiği görülür. ‘Sevdavî özdeşim (aynîleşme)’ olarak
adlandırabileceğimiz bu durum, âşığın duyduğu hüzün ve mutluluğun adresinin daima
sevgiliden yana olduğunu gösterir.
Öze dönme isteği, yaradılışın menşeine, yaratıcı kudrete yeniden ruhen dâhil
olma isteğinin de yine hüzünle birlikte anlatıldığını görüyoruz. Elest bezmi olarak
kalıplaşan ve ruhlar âleminde vukua geldiği rivayet edilen ana dönmek, şairlerin
muhayyilesinde derin bir arzuya kaynaklık eder. Kökten koparılma ve yeniden eve
dönmenin ifadesi olan nostalji/dâüssıla (sıla özlemi) ile açıklayabileceğimiz bu ruh
hâli, şiirde hüznü aksettiren önemli temalardandır. Bu kopuş sancısına, sevgiliden
ayrılma temi ile birlikte bir firkat kederi eşlik eder ve şiirdeki hüznü çeşitlendirir.
Aşk teması dâhilinde harap, viran, yıkık olmanın da yine hüzünle ifade edildiği
görülür. Attâr, Mevlânâ, Hâfız gibi klasik Fars şiirinin büyük ustalarının anlatımları
ile çerçevesi belirlenmiş olan ‘klasik aşk’ta âşığın, mâşuka göre daha alt seviyede
olduğu kabul edilen bir gerçektir. En aşkın güzel olan sevgiliye ulaşmak için önüne
konulan engeller ile konumu daha da aşağıya inen âşık, aşkını ispatlamak adına mevcut
konumunu daha da aşağıya çeker. Düşkün, çaresiz ve hatta hasta olarak tasvir edilen
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âşık için bu hâllerin tamamı, onun aşkının şiddetini gösterir ve iftihar vesilesi olur.
Âşığın bu ruh hâllerine daima eşlik eden hüzün ise onun çaresizliğini kuşatıcı bir
vazife görür. Divan şiirine derin tesirleri olan tasavvufun melâmet şubesinin bu
noktada etkilerini görürüz. Sınırları belirgin bir tarikat olmaktan uzak, bir yaşama
üslûbu ve neşvesi olarak görülen melâmette kişinin kendisini yok sayacak kadar
tahkire maruz tutması, divan şiirinde gördüğümüz bu düşkünlüğe benzer bir
çizgidedir. Aynı şekilde tasavvufî birtakım uygulamaların (çile, uzlet gibi) bu
çaresizlik hâline dâhil olarak teşbih yolu ile tesir gösterdiği görülür.
Gam ve kederin teşbih bağlamında zengin anlatımlara konu olduğunu görürüz.
Bir hastalık olarak telakki edilen aşk ve bu hastalığın tedavisi, âşık konumundaki
hastanın çaresizliği ve derman arayışları hüznü adeta zorunlu kılar. Yara, ilaç, hekim,
hastalık, delilik gibi kavramlar yoğun bir şekilde âşığın kederini anlatmak üzere şiire
dâhil olur. Divan şiirindeki temel kavramlardan biri olan şarap ve etrafındaki
kavramların da hüzün ve mutluluk ile birlikte anlatıldığı görülür. Meyhane, saki, pir-i
mugan, şarap ve bu kavramlara yakın diğer kavramlar bu anlatımlarda sıkça karşımıza
çıkar.
Hüznün, yok olanın eksikliğine dair hissedilen bir kayıp duygusu olması, şiirsel
anlatımda yokluk hakkında birçok yorumun yapılmasına imkân tanımıştır. Fizikî
varlığı tartışmalı olan, cismanî çizginin çok ötesinde olduğu tasavvur edilen sevgili,
yoğun bir yokluk anlatımı ile sunulur. Yok olan sevgiliye dair her arayışa her arzuya
keder eşlik eder. Gamdan zevk duymanın yine burada tesirini görürüz ve âşık
sevgilinin yokluğunda ona dair birtakım işaretlerle benzerlik kurarak çeşitli teselli
yolları arar ve temel olarak hayale sığınır. Bu açıdan hayalin, hem gam ile hem şâdî
ile bağlantısı olduğu açıktır. Sevgilinin hayali âşığa hem imkânsız bir vuslatı işaret
eder hem de ona kederini unutturacak, onun sevinç duymasına vesile olacak kadar
lütufkâr bir saadet yaşatır.
Sevgilinin varlığı etrafında şekillenen bir sevinç kavramı gördüğümüz divan
şiirinde sevinç ve hüznün bazı durumlarda birlikte zikredildiği görülür. Hüzün ve
sevinci değer bakımından birbirine denk gören tasavvufî bakış karşısında bu hislerin
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dünya üzerinde durmaksızın birbirini takip ediyor olmaları divan şiirinde dikkatimizi
çeken şiirsel anlatımlardandır.
Hüzün ve mutluluğun bir arada zikredildiği kavramlardan biri de şiirsel
yaratımdır. Yalnızlığı ve hüznü sanatı için gerekli gören şair için şiir, sermâyesi keder
olan bir uğraştır. Ancak şiir, sevgiliyi anlattığı ve ona dair renkli hayallere kapı
araladığı için ise sevinci de beraberinde getirir.
Hüznün ve mutluluğun divan şiirindeki yerinin çerçeve içerisine alınması
birçok zorluğu beraberinde getirmiştir. Malzemesi hayal olan şiirin ana
dayanaklarından olan hüzün ve mutluluğun yoğun kullanımı ve her unsurda karşımıza
çıkması bu çerçevenin sınırlarını genişletmiştir. Divan şiirinin psikolojik cephesine
dair incelemelerimizi içeren ve âşığın psikolojisine girizgâh mahiyetinde olan
çalışmamız ve ileride yapılacağını umduğumuz çalışmalarla, şimdiye kadar
derinlemesine bir tetkike uğramayan ‘divan şairinin/şiirinin psikolojisine’ dair zengin
yorumlara ulaşılacağını ümit ediyoruz.
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