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ÖN SÖZ
Hikemi tarzın en önemli isimlerinden biri olan Nâbî, şiirlerinde
görünenden çok görünmeyeni vermeyi amaçlamış, yaşadığı dönemin
önemli olaylarını ve toplumsal sorunlarını şiirlerinde eleştirel bir bakış
açısıyla ele almıştır.
Nâbî, gerek şiirlerinde ele aldığı konular açısından, gerekse öncülüğünü yaptığı hikemi tarzı kullanışı bakımından Türk Edebiyatında
önemli yer edinmiş bir şairdir. Urfa’da doğan Nâbî, “tahsil gördükten
sonra İstanbul’a gelerek vezir-i azam Köprülüzâde Fazıl Ahmet Paşa’nın himayesini görmüş, sonra Merzifoni Kara Mustafa Paşa’ya
hususi kâtip olmuştur.”(Uzunçarşılı, 2015, IV:587) Osmanlı sarayına
bağlı çeşitli işlerde görevlendirilen Nâbî, şiirlerinde XVII. yy.ın çalkantılı idaresinin hayatına yansımasını anlatmış, bu şekilde eşyanın
ardındaki manayı göstermiştir. Ahenk ve ifadede farklı bir üslup geliştirmiş olan şair, şiirde Arapça ve Farsça kelimelerden şikâyet ettiği
için sade anlatımı tercih etmiştir.
Nâbî önemli bir tarzı şiirlerinde uygulamakla kalmamış, Rami
Mehmet Paşa, Raşit, Çelebizade Asım, Yahya Nazım, Münif, Sami,
Koca Ragıp Paşa, Haşmet, ve Fıtnat Hanım gibi bir çok şairin, sağlığında da kendisinden istifade ettiği bir insan olmuştur. Nâbî’nin; Hadis-i Erbain Tercümesi, Siyer-i Veysi zeyli, Tuhfe-i Dilkeş-i Nâbî,
Hayriyye, Hayrabad, Münşeat, Tuhfetü’l Haremeyn, Fetihname-i Kamaniçe gibi birçok önemli eseri vardır.
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Şiirlerinde XVII. yy. ın sosyal ve kültürel hayatını ele alan şair,
toplumsal meselelere eleştirel gözle bakar. Yaşadığı dönemde toplumun bozulmasına sebep olan, hile, rüşvet, riya, yalan, ahlaki çöküntü,
adaletsizlik gibi meselelerin üzerine çekinmeden giden Nâbî, şiirlerindeki mesajları hikemi tarzın bir gereği olarak, görünenin ardında kalan
görünmeyeni hissettirerek vermeyi tercih eder. 10 Nisan 1712 tarihinde vefat eden şairin kabri, Üsküdar’daki Miskinlerdedir.
Hazırladığımız bu çalışmada seçilen şiirlerin hikemi tarza uygunlukları göz önünde bulundurulmuştur. Şiirler ele alınırken şairin
yaşadığı çevre ve o çevrenin şaire yansıttığı duygular dikkate alınmış
olup seçilen şiirlerin, işlenen konu açısından dikkat çekici olmasına
önem verilmiştir. Öncelikle Türkçe cümleye çevrilmiş olan şiirler,
farklı kaynaklardan yararlanılarak şerh edilmiştir. Şiirlerin gramer
özellikleri incelenmiş ve beyitlerde geçen isim, sıfat, zarf, zamir, edat,
bağlaç, isim tamlaması, fiil, fiilimsi unsurları bulunarak belirtilmiştir.
Şiirde şerhin oluşmasına yardımcı olan edebi sanatlar belirtilerek, şerh
edilen şiirlerin her beytinde fazla kullanıldığı tespit edilen sesler verilmiş ve bu seslerin şiirin anlamına yaptığı etki belirtilmiştir.
Şerh yapılırken, şiirlerin yazıldığı dönem ve şairin hayatıyla ilgili bağlantılar saptanmış ve şerhin bu çerçevede yapılması esas alınmıştır.
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Hazırladığımız bu çalışmanın hikemi tarzda yazılmış şiirlere
farklı bir açıdan bakılmasında fayda sağlayacağını umarken, emek ve
katkılarını esirgemeyen eşim Dr. Abuzer Kalyon’a teşekkür ediyorum.
Dr. Filiz KALYON
Ankara 2020
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“zenbûrun” Redifli Gazel
- 1 - ( G. 413) 1
feè i lÀ tün / feè i lÀ tün / feè i lÀ tün / feè i lün

1. Hikmeti hep şeref-i vahyiledür zenbÿrun
Lezzet-i şehd ile mÿmında dırahşÀn nÿrun

(Arıdaki hikmet hep vahiy şerefiyledir. (Bu hikmet) Balın lezzetinde
ve mumun parlak ışığındadır.)
Allah her canlıyı bir özellik üzerine yaratmıştır. Her canlıya
verdiği kabiliyet bir mucize ile eşdeğerdir. Arı da bal yapma özelliğiyle, bu kabiliyetteki canlılardan biridir. Arının bir diğer özelliği de Kuran’da ismi geçen canlılardan biri oluşudur:
Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. (Nahl 68)
Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette
bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. (Nahl 69) 2

Çalıştığımız gazeller için bkz. Ali Fuat Bilkan, (1997). Nâbî Divanı I-II, İstanbul:
Milli Eğitim Bakanlığı Yay.
2
Veevhâ rabbuke ilâ-nnahli eni-tteḣiżî mine’l-cibâli buyûten vemine’ş-şeceri vemimmâ ya’rişûn(e) http://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php ?sure=16&ayet=68, erişim: 04/03/2020
1
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Nâbî inancı şiirlerinde ele alan bir şair olarak tanınmaktadır. Bu
beyitte de Allah’ın bir arıya bile vahiy yoluyla neler yaptırdığını, bu
olaydaki mucizeyi anlatmak ister. Bunu yaparken Kuran-ı Kerimde
geçen bir sureye de işaret ederek telmih yapmış olur. Arının Allah’ın
gösterdiği yolla bal yapışı ve balmumunu hazırlayışı Allah’ın hikmetidir. Bu hikmet balın tadında ve mumun alevinde daha iyi görülmekte
ve hissedilmektedir. Şair zenbur, şehd ve mum kelimelerini bir arada
kullanarak tenasüp sanatı yapmıştır.
Şair beyitte zenbur ve lezzet kelimelerinde kullanılan “z” sesiyle
arının vızıltısını duyurur gibidir. Ayrıca beyitte kullanılan “r” sesleri
beyte bir akıcılık sağlamış, adeta arının bilerek gittiği yollarda ilerlemeyi hatırlatmıştır.

2. Olsa zÀti hüner Àdemde neyÀsÀ yohsa
Gÿş-mÀl itmeyicek lezzeti yok tanbÿrun

(İnsanda neyin sahip olduğu hüner gibi bir hüner olmalı, yoksa
tanburun kulağını bükmeyince, ondan ses çıkmaz ve lezzet alınmaz)
Her insan farklı özelliklerle yaratılmıştır. Kimi insan birçok
alanda yeteneklidir, kimi iyi yöneticidir, kimi insan da başkaları tarafından yönetilmeye mahkûmdur. İnsanın içindeki cevher, Allah tarafından kendisine bahşedilmiş bir hazinedir.
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Şair beyitte insanın özelliklere sahip olması durumunu, yanık
sesler çıkaran bir neye benzetir. Bu yola teşbih sanatı yapan şair, neyin özelliklerini de hatırlatmış olur.
Ney, kamıştan yapılmış bir nefesli çalgıdır. Özellikle Mevleviler
arasında itibar gören neyin sesi yanıktır. “Rivayete göre Peygamberimiz İlahi aşkın sırrını Hz. Ali’ye söylemiş, bu sırrın yükü altında ezilen Hz. Ali gidip Medine dışında kör bir kuyuya sırrı anlatmış, kör
kuyu bu sır ile coşup köpürmüş ve taşmış. Su her yeri kaplayınca kenarlarında kamışlar yetişmiş. Oralardaki bir çoban bu kamışlardan
birini kesip, çeşitli yerlerinden delmiş ve üflemeye başlamış. Çıkan
ses kalplere coşku ve heyecan verip İlahi sırrı anlatır olmuş.”(Pala,
2016: 137)
Şair beyitte yapılacak şeyin, insanın içinden gelmesi gerektiğini,
yoksa birilerinin yönlendirmesiyle yapılacak işten hayır beklenilmeyeceğini belirtmiştir. Şair ikinci mısrada kullandığı guş-mal ifadesiyle
bir taraftan tanburu kişileştirip teşhis sanatı yapmış, bir taraftan da
tanburun sesine ayar vermek için yapılan bir işi kastederek mecaz-ı
mürsel sanatı yapmıştır. Ayrıca tanbur kelimesi içinde bir cevher taşımayan, bir özelliğe sahip olmayan insanların yerine kullanılmıştır.
Şair bu şekilde istiare sanatı yapmıştır.
Şair zati, adem, neyasa, yohsa, guş-mal kelimelerinde elif harfini kullanmıştır. Elif harfi şekil olarak neye benzemektedir.
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3. Mefsaka olmaza olmazsa da me’vÀ-yı salÀh
Şimdi vìrÀnelere gıbtası var maèmÿrun

( Kurtuluş yurdu günah işlenilen mekânlara dönüşmese de, şimdi mamur olan yerler viranelere özeniyor.)
XVII. yy. büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. İhtişamlı
bir imparatorluk gittikçe erimekte, bu erimeden ortaya çıkan sular kirli
sularla karışmaktadır.
Devir, hem adalet açısından, hem toplumsal açıdan hem de insani ilişkiler ve insanların hayata bakışı açısından büyük depremlerin
yaşandığı bir devirdir. Bu yüzden birçok kurum bozulmuş, işlevini
kaybetmiş ya da farklı bir hale gelmiştir.
Bir zamanların İslam yurdu olan Osmanlı İmparatorluğu, İslam’ın karşısında olduğu, rüşvet, yalan, riya, adaletsizlik gibi birçok
olumsuzluğun yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Şair bu durumu birçok örneğiyle yaşayan bir insandır. Sosyal hayata dair yaşadıklarını
şiirlerine konu edinen Nâbî, Hayriyye’de rüşvetle ilgili olarak şu ifadeleri kullanır:
Yarayan anlara rüşvetle yarar
İlm ü irfÀn u salÀh kim arar

Virmezdi kimse kimseye nÀn minnet olmasa
Bir maslahat görülmez idi rüşvet olmasa
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Şair beyitte Osmanlı İmparatorluğunu mevâ’-ı salah ifadesiyle
karşılayarak istiare sanatı yapmıştır. Çünkü Osmanlı, bir zamanlar bu
özelliğe sahip bir memlekettir. Şair ma’mur ifadesine gıpta etme özelliğini vererek teşhis sanatı yapmıştır. Dönem itibarıyla özenmenin baş
gösterdiği, insanların olumsuzluklara ve günaha meylettikleri bir zaman anlatılmaktadır.
Beyitte “a” sesi 14, “e” sesi 5 defa kullanılmıştır. Kalın ve ince ünlülerin bir arada kullanılması güçlü ve zayıfı hatırlatmaktadır.
Virane ve maèmur arasında tezat kurmuş olan şair bu duyguyu hissettirecek sesler de kullanmıştır.

4. Gitdi erbÀb-ı neseb itdi fürÿ-mÀye zuhÿr
Aldı fincÀn-ı Kütahiyye yirin Fagfÿrun

(Soy sop sahipleri gitti ve aciz ve beceriksiz olanlar ortaya çıktı.
Fağfurun ( Çin porseleni) yerini Kütahya fincanı aldı.)
Soy, sop sahiplerinin gitmesi, yerine beceriksiz kimselerin gelmesi, her dönemi etkilediği gibi XVII. yy. ı da etkilemiştir. İnsanların
soylu oluşu, hayata bakışlarından başlayarak insanlara davranışlarına
kadar birçok husus etkiler.
Soylu insan görmüş geçirmiş insandır. Yaşanan her şeyi farklı
pencerelerden seyretmesini bilir. Bu yüzden dünya görüşü geniştir.
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Her insana onun kişiliğine, özelliklerine göre davranmasını bilir. Kendisini bir başka insan yerine koyup, onun gibi düşünme yeteneğine
sahiptir.
Beyitte şair böyle insanların artık olmadığını, onun yerine soysuz, beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen insanların geldiğini söylemektedir. Bu düşüncesini açıklamak için de ikinci mısrada Leff ü neşr
sanatı yaparak fikrini güçlendirmektedir. Beytin birinci mısraında geçen erbab-ı neseb yerine ikinci mısrada fağfur, füru-maye yerine fincan-ı Kütahiyye kelimeleri kullanılarak bu leff ü neşr gerçekleştirilmiştir.
Beyitte geçen fağfur Çin porseleni anlamına gelmektedir. Günümüzde tam aksi bir değerde olan Çin malı o dönemde özellikle porselende farklı bir durumdadır. Bir kaynakta Çin porseleni hakkında şu
açıklamalar yer almaktadır:
“Yüzyıllarca Çin, dünyanın en iyi porselenlerini üretti. Porselen
üreticileri Ming Hanedanı (M.S. 1368-1644) sırasında ünlü mavibeyaz sır altı porselenini geliştirdiler. Sır üstüne emaye renklerle boyama ve genel dekorlama teknikleri bu dönemde gelişti.” 3
Açıklamadan da anlaşılacağı gibi Çin porseleni bir zamanların
en kaliteli porseleni olmuştur. Şair bu porselenleri soylu insanlarla
eşleştirerek istiare sanatı yapar. Aynı sanat Kütahya fincanı için de

3

http://www.turkseramik.com/index.php?topic=49.0, erişim: 04/03/2020
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geçerlidir. Şair bu kalitesizlikten rahatsız olmaktadır. Çünkü basitlik
hayatın her yerini kaplamıştır.
Beyitte “i” sesi fazlaca kullanılmıştır. Bu ses alfabede “y” sesinin karşılığıdır. Alfabenin son harfi olan “y” nin kullanımıyla her şeyin sonunu geldiği güzel şeylerin bittiği hissettirilir gibidir.

5. Rÿzveş keşf-i èuyÿb itmedüginden gayrı
Çokdur erbÀbına imdÀdı şeb-i deycÿrun

( Gün gibi tüm kusurları ortaya çıkarmadığından dolayı karanlık
gecenin, ehli olana yardımı çoktur. )
Gece tüm kusurların örtüldüğü vakittir. Gün boyunca yaşanan
tüm olumsuzluklar, geceleri görünmez olur. Herkes evlerine çekilir.
Gün boyunca insanlardan çekinen, ya da rahatsızlıklarından, eksikliklerinden dolayı içten içe acı çeken insanlar, gecenin bu şefkatli kollarına sığınırlar.
Mevlana’nın,
“Kusurları örtmede gece gibi ol” sözü bu beyitte yerini bulur.
Gece insanların kendi başına kaldığı, günahları, sevapları ölçüp biçtiği
dönemdir aynı zamanda. Bu yüzden insanlar geceleri kendilerini daha
rahat hissederler. Birçok tehlikenin, zararın da yine gece gerçekleştiği
bilinmektedir. Gündüz, yapacakları kötülüklerin görülmesinden ve
engellenmesinden çekinenler bu işleri geceye bırakırlar. Bu yüzden
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gece tüm ayıpları, kötülükleri kapatır. Gündüzdeki açıklık gecede yoktur.
Gündüzleri, herhangi bir yanlışının görülmesinden çekinme, geceleri yerini yanlışları kapatmaya bırakır. Şair yaşanılan dönemin birçok olayı barındırdığını ve bu olumsuz olayların bir şekilde üstlerinin
örtüldüğünü düşünmektedir.
Şair gündüzü, ayıpları, kusurları ortaya çıkaran birine, geceyi de
eksiği, sıkıntısı olanların yardımına koşan birine benzeterek teşbih
sanatı yapmıştır. Ayrıca gece ve gündüz ifadeleriyle gerileme ve refah
dönemlerini kastederek istiare sanatı yapmıştır.
Beyitte kullanılan “u” sesleri beyte bir derinlik kazandırmıştır.

6. YÀre te’sirde söz yohsa nedür fÀ’idesi
Sen niyÀza tutalum sarf idesin makdÿrun

Önemli olan yari etkileyecek sözü bulmaktır. (Boş sözün ne
faydası var) Allah’a dua edip de onun gücünü, takdirini harcamak
doğru olamaz.)
Kişinin yapacağı işleri içten gelerek etkileyici bir şekilde yapması gerekir. Bu Allah’a edilen duada da böyledir. İnsanın istediği
şeyler de yaptığı hareketler de bir etki ve amaç üzerine olmalıdır. Söz
söylenecekse bu sözün karşısındakini etkileyici bir özellikte olması
gerekir. Ya da dua edilecekse, bu duanın önemli bir ihtiyacı karşılaya-
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cak olması gerekir. Yoksa Allah’ın takdirini böyle basit işler için harcatmanın gereği yoktur. Şair “nedür” kelimesini beyitte kullanarak
istifham sanatı yapılmıştır. Bu soru aynı zamanda anlamın da pekişmesini sağlamaktadır.
Beyitte “a” sesi 8 defa, “e” sesi 7 defa kullanılmıştır. Kalın ve
ince sesli harflerin bir arada kullanılması şiirde bir belirsizlik olduğunu şairin bir sıkıntı yaşadığını, çaresiz kaldığını hissettirmektedir.

7. Zevkin idrÀk idemez anlamayan ey NÀbì
Farkını maènì-i nÀ-güfte ile meşhÿrun

(Ey Nâbî, daha önce söylenmiş bir sözle, hiç söylenmemiş bir
sözün farkını anlamayan, bu farkın hissettireceği zevki de anlayamaz.
“En güzel söz henüz söylenmedi” demiş şair. Gerçekten de herkesin bildiği, özelliğini kavradığı sözler ilk duyulduğu andaki zevki
vermez. Her insan bu yüzden farklı olanı, orijinal olanı seçer.
Nâbî de bu insanlardan biridir. Söyleyişlerinin hep farklı olmasına özen gösteren şair, bunu birçok şiirinde başarmıştır. Hikemi Tarzın önemli bir temsilcisi olan Nâbî, ele aldığı konuyu, ya da şiirinde
kullandığı nesneyi, her şairin kullandığı gibi kullanmaz.
Onun şiirlerinde daha çok toplumsal konular yer alır. Şair bu
beyitte de herkesin söylediği sözü, kullandığı mazmunları, ya da ifade
tarzını kullanmadığını anlatmak ister. Nâbî, Mevlana’nın,
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Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım...

Sözlerini hatırlarcasına bu değişimi ve yeniliği, hayata bakışında
uyguladığı her şeyi şiire de uygular. Nâbî’nin şiirlerindeki mananın
diğer yüzünü hissettiren ifadeler, onun şiirini orijinal yapan temel
özelliktir.
Şair beyitte bu orijinalliğe değinmiş ve söylenmemiş bir sözün,
daha önce söylenmiş bir sözden daha zevk vereceğini belirtmiştir.
Bunu yaparken tezat sanatı yaparak, “maènì-i nÀ-güfte ile meşhÿr”
ifadeleri karşılaştırılmıştır. Şair “ey” hitabıyla nida sanatı yapar. Bu
sanatı yaparken kendisine seslenir ama aslında hitab ettiği bu şiiri
eleştirenler ve anlamayanlardır.
Şair beyitte yine ince bir ses olan “e” ve kalın bir ses olan “a”
seslerini birlikte kullanmış ve iki farklı unsura işaret ettiğini hissettirmiştir.
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Gazelin ses özellikleri

BEYİTLER

SESLER
a b c

ç

d e

f

1

4 1 -

4 10 1

2

8 1 1

2 8 -

3

1 1 -

g ğ h ı

i

j

k l

m n o ö p r

s

t

u

ü

v

y

z

3 2 5

1

1

1

3

1

4

3

1

2

4

1

3

1

3

2

2

2

5 2 6

1 3 3

6

2

4

2 3 3

4

2 3 1 4 3

2 5 1 1

1 3 3

1 4 7

2

4 4 1 1 2

1 1 1

5

5 1

2

2

4

5

1

1 5

ş

3

3
4

6 3 1

3 5 4 2

2 3 8

5

4 4 1 1 6 7 1 2

3 5

6

8 -

7

9 1 -

-

5 6 2

1

6

1 1 2

5

2 7 2 1

1 2 7

3 2 4

8

1

5 7
3

3 5

2

3 1 6

1

3 4

1

1 1 2

1

1

1

Buna göre gazelin tamamında a ve e seslerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı, ayrıca özellikle m ve n seslerinin gazelin ahengini ve
gazeldeki anlamı verecek şekilde yoğunlukta kullanıldığı görülmektedir.
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Gazelin gramer özellikleri

1.

2.

ZARF

dırahşÀn

Hep

Hikmet
zenbÿr
mÿm, nÿr

zÀti, hüner,
Àdem,
lezzet, yok,
tanbur

guşmÀl

3.

mefsaka,
virÀne, var

şimdi

4.

yer, fağfur

5.

erbab,
imdad

6.

7.

ZAMİR

çok

ney-ÀsÀ
yohsa

gayrı

ruzveş

nedür, sen
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fiil
fiilimsi

itmeyince

da

Nâbî, zevk, mani-i
fark,
na-güfte
meşhur
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İSİM
TAMLAMASI
şeref-i vay,
lezzet-i şehd

ile

şeb-i
deycur

yar, tesir,
söz, faide,
niyaz,
makdur

Bağlaç

SIFAT
TAMLAMASI

Edat

Beyitler

İSİMLER

yohsa

mevÀ-yı
salah,
maèmurun
gıptası

olmaza
olmazsa

erbÀb-ı
neseb
fincan-ı
Kütahiyye

gitdi,
aldı,
zuhur itdi

keşf-i uyub

itme-

tutalum,
sarf it

ile

idrak
itmeanlamayan

“içinde” Redifli Gazel
-2- (G. 696)
mefè ÿ lü / me fÀè ì lü / me fÀè ì lü / feè ÿ lün

1 Bu bezm ki peymÀne-i devlet var içinde
Ne kimseye pÀyende ne rÀhat var içinde

(Bu mecliste, içinde zenginlik ve baht olan büyük bir kadeh var
ama aynı mecliste ne rahat, ne de kimseye kalan bir süreklilik var.)
Beyitte şair bir eğlence meclisini tasvir etmiştir. Bu mecliste büyük bir kadeh vardır. Bu kadehin özelliği kişiye zenginlik ve baht
açıklığı vermesidir. Fakat bu zenginlik hayra alamet değildir. Çünkü
aynı zamanda kişiye huzursuzluk verir, üstelik verdiği zenginliğin de
geçici olma özelliği de vardır.
Nâbî birçok şiirinde yaptığı gibi bu beyitte de mananın ardındaki
farklı anlamlara değinmiştir. Şair yaşadığı devirdeki toplumsal olayları benzetme yoluyla değerlendirmiştir. Nâbî’nin içinde bulunduğu
konum, her kesimden insanı ve birçok farklı durumu görmek ve değerlendirmek için müsaittir. Birçok kişinin yüksek rütbelere kadar
çıktığını ve bu rütbelerden hiç beklenmedik bir şekilde indirildiğini
gören şair, bu mevkileri bir eğlence meclisine benzetmektedir.
Eğlence meclisinde eğlenilir. Şarap içilir. İçen kişiler bir süre
sonra kendinden geçer ve farklı şekilde davranırlar. Onların bu durum-
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ları geçicidir. Ayıldıklarında aynı duygularda olmadıklarını fark ederler.
Bu açıdan şair, bütün bunları bilip şahit olan biri olarak bir uyarıda bulunur ve bu mecliste zenginlik kadehini isteyenlerin sonunu da
düşünmesi gerektiğini belirtir.
Şiirde devlet kelimesi bilinçli olarak seçilmiş gibidir. Devlet,
büyük saadet, zenginlik anlamlarına geldiği gibi yüksek rütbe anlamına da gelmektedir. Ayrıca günümüzde de kullanılan yönetim anlamı
da vardır.
Nâbî özellikle vezirlik makamını isteyen ya da o makamdan
uzaklaştırılan kimseleri yakından tanımaktadır. Mesela, dönemin vezirlerinden Rami Paşa’nın yükselmesi ya da sonrasında bu makamdan
inmesi gibi durumlara şahit olan Nâbî böyle makamların çok güzel
olduğunu bir o kadar da geçici olduğunu bilmektedir.
Şair, payende ve rahat kelimelerini birlikte kullanmıştır. Çünkü
bir durumun sadece rahatlık vermesi yetmez. Bu durumun kalıcı olması da gereklidir. Ya da bir durumun sadece kalıcı olması yetmez.
Bu durumun huzur vermesi de istenilen bir durumdur. Bu yüzden şair
içinde bulunulan durumun hem kalıcı hem de huzur verici olması gerektiğini belirtir.
Beyitte peymane-i devlet ifadesiyle teşbih sanatı yapılmıştır.
Bezm kelimesi istiareli olarak kullanılmıştır. Payende, rahat, devlet
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kelimeleri bir arada kullanılarak tenasüp sanatı yapılmıştır. Ayrıca
içinde kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır.
Beyitte 13 tane “e” sesi kullanılmıştır. Bu şekilde beyitte ifade
edilen rahatlık, süreklilik ifadelerinin anlamı güçlenmiştir, “e” ses,
düz ünlülerdendir ve rahatça söylenme özelliğine sahiptir. Ayrıca
peymane ve payende kelimelerinin “p” sesiyle başlıyor olması bu rahatlığın aniden bozulacağına işaret ediyor gibidir. Çünkü “p” sert ünsüzü verdiği sesle içinde bulunulan rahatlığı bozar gibi bir ses çıkarmaktadır. İçinde kelimesinin tekrarıyla beytin anlamı güçlenmiştir.

2.

HalvÀ-yı fenÀ zehr ile Àlÿdedür ammÀ
Çekmek eli güç gizlüce lezzet var içinde

( Fena helvasına zehir bulaşmıştır ama yine de bu helvadan eli
çekmek çok güç, çünkü bu helvanın içinde gizli bir lezzet var.)
Fena yokluk anlamına gelmektedir ama divan edebiyatında fena
kelimesi maddi varlık ve hayat çerçevesinde kullanılır. Buna göre şair
hayata bağlılık ya da maddi zenginliği bir helvaya benzetmiştir. Bu
helvaya zehir karıştığı için yenmemesi gerekir ama o kadar lezzetlidir
ki bu helvadan el çekmek herkese çok zor gelir. Divan edebiyatında
helva bir çok şiirde kullanılan bir mazmundur. Özellikle Lale devrinde
yapılan helva sohbetleri meşhurdur. Bu sohbetle ilgili olarak, aralarında “başta padişah III. Ahmet, sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa oldu-
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ğu halde bütün devlet ricalinin bu sohbetlerde bulunduklarını, şairlerin
padişah ve sadrazam vasfında yazdıkları kasideleri huzurlarında okuyarak iltifatlara gark olduklarını, sonra genç delikanlılarla beraber
gülüp şakalaşarak helva çekip bastıklarını “köy göçtü” oynadıklarını
ve hülasa peri masallarında, bin bir gece hikâyelerinde bile görülmeyen bir gece yaşadıklarını tarihlerden, kasidelerden, şiirlerden anlıyoruz. Helva: Anadolu halkının çekme helvası dedikleri pişmaniye keten
helvasıdır. Bunun kıvamını buldurabilmek, sonra hep beraber bir maharet, bir zevk işidir. (Kurnaz, 1992: 202)
Şair bu helva yapma geleneğine atıfta bulunmuştur. Bu yüzden
beyitte geçen çekmek kelimesi tevriyeli olarak kullanılmış, hem eli
helvadan çekmek, hem de helva çekmek anlamlarında kullanılmıştır.
Şair, dünyevi zenginliklerin aslında kişiye zarar getireceğini düşünmektedir. Bu yüzden maddiyat helvasının zehirle karışmış olduğu
belirtir. Fakat dünyevi zenginlikler o kadar vazgeçilmezdir ki insan bu
zenginliklerden elini çekemez. Nefsine söz geçiremez. Tıpkı helva
sohbetlerinde yaşanan eğlenceli vakitler gibi kişi vazgeçemediği bir
duygu yaşar. Bu yüzden helvadan elini çekmek istemez.
Beyitte çekmek kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır. Ayrıca
güç kelimesinde de yine aynı sanat vardır. (Helva çekmek için güç
kullanılır ve onun tadından vazgeçmek zordur.)
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Helva, çekmek alude, lezzet kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla
tenasüp sanatı yapılmıştır. Helva ve zehr kelimeleri arasında tezat sanatı vardır. Helva-yı fena ifadesiyle teşbih sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a “ sesi 7 defa, “e” sesi 10 defa, “u-ü” sesleri 4 defa
kullanılmıştır. Seslerin kullanım sayısı arasında büyük bir fark yoktur.
Bu da beyitteki kararsızlığı göstermektedir. Özellikle alude kelimesinde kullanılan sesli harflerin yapısı, bu kafa karışıklığının belirgin bir
örneği gibidir. Bu sesler beytin anlamıyla birlikte düşünüldüğünde
şairin bir gel-git yaşadığı hissedilmektedir.

3.

CÀmı kef-i sÀkìde şikest olması yegdür
Ol bÀde ki keyfiyyet-i minnet var içinde

(İçinde bir minnet duygusu olan şarap kadehinin, sakinin elinde
kırılması tercih edilir.)
Beyitte şair yine bir eğlence meclisi tasvir etmiştir. Bu mecliste
şarap sunan kişi yani sakinin elinde bir kadeh bulunmaktadır. Şarap
dolu olan bu kadehin özelliği minnet ve keyfiyetle sunuluyor olmasıdır. Yani saki kadehi sunarken karşı tarafa bir minnet duygusu hissettirir. Bu durum da sakinin şarabı sunmaya pek de istekli olmadığını,
bu sunuşu bir zaruret ya da hatır için yaptığını gösterir.

21

Sunma şeklinde ayrıca keyfiyet de vardır. Saki adil davranmamakta, belki de başkalarına öncelik vermekte, imtiyazlı davranmaktadır.
Nâbî bu beyitte yine bir fikri farklı yoldan verme yoluna gitmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Nâbî’nin yaşadığı devirdeki durumunu da gözden geçirmek gerekir.
Nâbî, kendisini himaye eden bir sadrazamın görevden alınmasıyla zor günler geçirmiştir. Halep’te kendisine tahsis edilen konak
elinden alınmış, bağlanmış olan maaş kesilmiştir. O günlerde birçok
dostunun da çevresinden uzaklaştığı söylenir.
Böyle sıkıntılar yaşayan Nâbî, saray çevresindeki bazı kişilerin
yardım vaatlerinin de boş çıktığını görmüştür. Bütün bunları yaşayan
biri olarak Nâbî kimseye minnet etmemenin en doğru yaşam şekli
olduğunu en iyi bilenlerdendir. Bu yüzden kendisine verilecek yardımın ya da minnet duyularak elde edilecek zenginliğin, kişiyi mutlu
etmeyeceğini düşünür. Bunun yerine o zenginlik, ya da sunulan hediye veren kişi de kalmalıdır. Hatta onun elinde heba olmalıdır.
Şaire göre bu durum, minnet duyularak elde edilecek bir kazanca göre daha çok tercih edilir. Beyitte dikkat çekilen bir diğer nokta
kadehin sakinin elinde kırılmasının tercih edilmesidir. Şair bu ifadeyle
minnet edilen kişinin istemeye istemeye yaptığı iyiliğin günün birinde
başına iş açacağını, kendisine farklı şekilde döneceğini kastetmektedir.
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Beyitte cam, saki, bade kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla
tenasüp sanatı yapılmıştır. Şair, içinde keyfiyet ve minnetin olduğu
bir bade ifadesiyle istiare sanatı yapılmıştır. İçinde kelimesinin iki
farklı anlamda kullanılmasıyla tevriye sanatı yapılmıştır.

Beyitte “a” sesi 5, “e” sesi 9 defa “k” sesi 6 defa kullanılmıştır

4.

Ol gül ki gire nahvet-i gül-çìn ile deste
Şemm eyleyemem bÿy-ı mezellet var içinde

(Büyüklenip gururlanarak gül toplayan kişinin verdiği gülü koklayamam, çünkü bu gülde horluk ve hakirlik kokusu vardır.)
Beyitte şair bir gül bahçesindeki güzel kokulu gülleri tasvir etmektedir. Bu güllerin diğerlerinden farkı, kokusunda hakir görme,
küçümseme duygularının yer almasıdır. Şair güle çeşitli özellikler
vererek istiare sanatı yapmıştır.
Divan Edebiyatında gül, en çok kullanılan mazmunlardan biridir. Daha çok gül-bülbül motifi şeklinde karşımıza çıkan gül, bazen
sevgiliye saba rüzgârıyla gönderilen bir haberdir, bazen, etrafı dikenlerle, diğer bir deyişle aşığın rakipleriyle çevrili olan sevgilinin kendisidir.
Gülün en önemli özelliklerinden biri kırmızı oluşu, bir diğer
özelliğiyse güzel kokmasıdır. Bu açıdan bakıldığında şairin zor bir

23

durumda olduğu görülür. Herkesin koklamak için can attığı bir çiçek
olan gülü koklamak bile istemeyen şair, bunun sebebi olarak gülün
hakirlik ve küçümseme dolu olan kokusunu gösterir. Şair böylece buyı mezellet ifadesiyle teşbih sanatı yapmıştır.
Ayrıca gülü toplayan ya da şaire sunan kişinin özelliği de ön
plana çıkar. Şair bu kişiyi nahvet kelimesiyle tanımlar. Büyüklenme,
kibir, gurur anlamlarına gelen nahvet, bu kişinin nasıl biri olduğunu
tanımlar.
Şair gülü koklamak istemediğini değil, koklayamadığını belirtmiştir. Bu da aslında o güle karşı çok da kötü duygular beslemediğini
belirtir. Zaten şair başka bir kelime değil de bir gül tanımlamıştır. Bu
da gülün aslında şair tarafından beğenildiğini, ama işin içine hakirlik
ve küçümseme girdiği için istenemeyeceğini belirtir. Bu durum da gül
hakkında farklı düşünülmesine sebep olur.
Burada bahsedilen gülün bir padişah ya da onun eliyle verilmiş
güzel bir hediye olması mümkündür. Böyle düşünüldüğünde şair, padişah eliyle gönderilen hiç bir hediyeyi kabul etmek istemez. Çünkü
saraya kırgındır. Dahası bu yapılan iyilikler şairi küçümseme ya da
hor görme şeklinde yapılmaktadır.
Ayrıca gül yaprakları dolayısıyla bir kitap ya da kanun kitabı da
olabilir. Çünkü deste kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır. Bu anlamıyla bakıldığında içinde İslami kaidelere de değinilen kanun kitabında insanları ayırt edici ya da küçümseyici ifadeler yer almıştır. Bu
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yüzden şair ne kadar değerli olursa olsun, bunu hazırlayanlar insanları
küçük gören kişilerdir, öyleyse bu kitaba da bu haksızlık yansımıştır,
şeklinde düşünmektedir.
Bahsedilen gülün bir hediye olması ve bu hediyenin haksızlıkla
sağlanan paralarla alındığı da kastediliyor olabilir. Çünkü o dönemde
bu tür olaylar yaşanmıştır. Mesela, Osmanlı devletinin, 1648 yılındaki
cülus bahşişinin, o dönemin görevini boşlamasıyla ünlü kazaskeri
Cinci Hoca’nın servetini zapt ederek, bir diğer deyişle bu servete devlet tarafından el konularak ödendiği bilinmektedir.
Beyitte şair gül, gül-çin, şemm, buy kelimelerini kullanarak tenasüp sanatı yapmıştır. Ayrıca deste kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır. Hem el, hem de demet anlamıyla kullanılan bu kelime şiirin
farklı yorumlanmasına da yol açar.
Beyitte “e” sesi 13 defa, “m” sesi 5 defa kullanılmış, ayrıca bazı
kelimelerin iki harfli kullanımı(şemm, mezellet) anlamı pekiştirmiştir.

5.

Bir Àyinedür kim görinür èayb-ı şikÀfı
Ol maslahat-ı şerè ki rişvet var içinde

( İçinde rüşvet olan uygulamalar, tıpkı çatlak kusuru görünen bir
ayna gibidir.)

25

Beyitte şair, dönemin toplumsal bir yarası olan rüşvete değinmiştir. XVII. yüzyıl toplumsal açıdan birçok değişimin yaşandığı bir
dönemdir.
Bu dönemde hak, hukuk, adalet gibi kavramlar anlam değişmesine uğramıştır. İmparatorluğun gerileme dönemi olan bu yüzyılda
rüşvet devlet dairelerinde görülen, hatta bir süre sonra normal karşılanan bir durumdur.
Şair, bu toplumsal gerilemeyi yakından takip eden biridir. Saraya olan yakınlığı onun birçok olayla karşılaşmasına sebep olmuştur.
Şair rüşvetin içinde olduğu bir yönetimin, ya da o yönetimin belirlediği kanunların, güvenilir olamayacağını belirtir.
Bu öyle bir güvensizliktir ki çatlağı olan kusurlu bir ayna görünümündedir. Böyle bir ayna bakan kişiye net bir görüntü vermediği
gibi birden fazla görüntü vererek kişinin gerçeği görmemesine sebep
olur. Bu yüzden şair içinde bulunulan bu durumu çatlak bir aynaya
benzetmiştir. Çünkü rüşvetle halledilen işler, gerçeği yansıtmaz bir
durumdadır.
Mesela, rüşvetle bir işe girmiş kişi hem başkalarına haksızlık
etmiş, hem de o işin ehil kişilerce yapılmasını engellemiş ve bu şekilde insanları yanıltmış olur. Bu yüzden şair bu yanıltmacayı çatlak bir
aynaya benzetir.
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Çatlak bir aynanın sonu, kırılmadır. Bu yüzden şair bu gidişatın
da ir kırılmaya yol açacağını, bunun devletin bekası açısından tehlike
arz ettiğini belirtir.
Hikemi Tarzın öncüsü olan Nâbî bu beyitte tarzın önemli özelliklerinden biri olan sosyal konuları ele alma unsurunu göstermiş, rüşvetin toplumdaki yeri ve yol açtığı zararlara değinmiştir.
Beyitte rüşvetin olduğu bir yönetim çatlak bir aynaya benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Ayine-maslahat-ı şer ile ayb-ı şikafrişvet kelimeleri arasında anlam bağlantısı olduğundan Leff ü neşr
sanatı yapılmıştır. İçinde kelimesi yine tevriyeli olarak kullanılmıştır.
Beyitte “a” sesi 7 defa kullanılmış, ayrıca kullanılan “ş, k” harfleriyle, aynanın kırılma sesi hissettirilmiştir.

6.

HicrÀn ana nisbetle safÀ-bahş-ı derÿndur
Ol meclis-i vuslat ki meşakkat var içinde

(İçinde zahmet ve sıkıntı olan vuslat meclisinin yanında, ayrılık
acısı bile gönlü eğlendirici bir duygu gibi kalır.
Şair beyitte bir meclis tasvirinde bulunmuştur. Bu meclis bir
vuslat meclisidir. Böyle bir meclis arzu edilen, özlenilen bir meclistir.
Şair bu ifadeyle dönemi içinde ulaşılmak istenilen mevkileri kastetmiş
ve teşbih sanatı yapmıştır. Şair bu meclisi ayrılık acısıyla karşılaştırır,
ayrılık acısının bu vuslat meclisinin yanında eğlendirici bir duygu
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olduğunu belirtir. Bunun sebebi bahsedilen vuslat meclisinin zahmet
ve sıkıntı verici bir özellikte olmasıdır.
Nâbî bu beyitte de dönem özelliklerine değinmiştir. Şairin sarayla olan irtibatı bilinen bir gerçektir. Saraya gidip gelen şair, kendisine
yakın isimlerin bir bir tasfiye edilmesiyle sarayla olan irtibatını keser.
Bu dönemden sonra bir araya gelme onun için büyük bir lütuf
değil, sıkıntı verici bir durumdur. Çünkü işin içine minnet ve karşı
tarafın isteksizliği girmiştir.
“Çağrılan yere erinme, çağırılmayan yere görünme.” atasözünde
olduğu gibi şair çağırılmadığı yere gitmemekte, herhangi bir sebeple
gidişi de ona sıkıntı vermektedir. Çünkü araya kırgınlık girmiştir.
Beyitte hicran ve vuslat kelimeleri arasında tezat sanatı vardır.
Beyitte “a” sesi 10, “e” sesi 6 defa kullanılmış, ayrıca k, t seslerinin kullanımı, beytin anlamına uygun düşmüştür.

7. NÀbì bilemem farkı nedür beyè ü şirÀdan
Ol zühd k’anun hVÀhiş-i cennet var içinde

(Nâbî, içinde cennet isteği olan bir zühdün durumunun, alış veriş
yapmakla farkı nedir, bilemem.)
Beyitte şair zühdü ele almıştır. Zühd kelimesi tasavvufi anlamda
Ahirete yönelindiği için dünyadan el etek çekmek anlamındadır. Zühd
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elde mevcut olanı görmemek, buna değer vermemek, gönülde mal
sevgisine yer bırakmamak anlamlarındadır.
Nâbî kendi dönemindeki dini hayatı yakından takip eden bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda da bu dini unsurları kullanmıştır.
Şiirlerinde din anlayışına farklı bir bakış açısıyla bakan şair bu
beyitte de bakış açısının farklılığını göstermiştir. Zühd zaten dünyadan
ele etek çekme durumudur. Şair zühd olan kişinin cennete olan isteğini de uygun bulmaz. Bu durumu da bir beklenti olarak görür. Yapılan
bir hareket karşısında bir şey beklemenin alış veriş olacağını düşünen
şair, zühd olan kişinin de yaptığı ibadet karşılığında cenneti arzu etmesini nefsi olarak görür ve bunun alış verişten hiç bir farkı olmayacağını belirtir.
Çünkü ona göre gerçek inanan, tüm varlığıyla kendisini Allah’a
teslim etmiş kişidir. Şair bu düşüncesiyle, Yunus Emre’nin,
Cennet cennet dedikleri
Bir kaç köşkle bir kaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek seni

Mısralarını hatırlatır. Nâbî bir çok şiirinde ticaret kavramlarını
kullanmıştır. Mesela,
Cevahir-i hünerün dürcin açma ey Nâbî
Bu çÀrsÿda harìdÀr-ı ma’rifet yokdur
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Beytinde de görüldüğü gibi, şair toplumun doğal hayatını, istiare
ve teşbihler yoluyla şiirlerinde konu edinir.
Gerçek inancın saf bir şekilde Allah’a bağlılık olduğunu düşünen şair, kendi dönemindeki şeyh, zahid, derviş diye nitelendirilen
kişilerden çoğunun samimi olmadığını düşünür.
Beyitte şair nedür kelimesiyle istifham sanatı yapmıştır. İçinde,
gönlünde anlamında kullanılmış, mecaz-ı mürsel sanatı yapılmıştır.
Cennet arzusu, alış verişe benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” 7, “e” sesi 7 defa kullanılmıştır.

Gazelin ses özellikleri
SESLER

BEYİTLER

a

b c ç d e

1

6

1

2 4 13

1

2

7

1 1 3 3 11 1 2

2

3

5

1

4

2

3 1 2 2 14

5

7

4 1 1 2 4

6

10

7

7

1

1 4 9

f g ğ h ı

2 1

i

j

k l

m n o ö p r s ş t

2 1 3 6

2 3 1

1

2 6 3 2

3

3

5 2 3 3 2

2 3 1 3

u ü

v y z

2 1

3 3 1

1 1 3

2 1 3

1

1 4

3

1

2

1 7 5 3 1

2 1 1 3 1 2

2 3 1

1 1

1

3

3 2 2 3 1 1

7 1 3 2

2 2

1 3 6

1

2

1

2 4 2 5 1

4 4 2 3 3

2

1 4 7

1

3

2

2 2 2 8 1

4

1 1 1

2

2 1 1 3

Gazelin tamamında a ve e seslerinin yoğunlukta kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca gazelde kullanılan d sesleri “içinde” kelimesini
hissettirmektedir. Gazelin genelinde k, l, m, n harflerinin yoğunlukta
kullanıldığı görülmektedir. Bu harflerden “k” harfi dışındakiler sert
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sessiz harf olmadığı için gazele huzur verici bir ahenk kazandırmışlardır.

1.

bezm,
iç

var, bu peymane-i
devlet, payende

2.

zehr, güç,
el, lezzet, gizlüce
var, iç

3.

cam, var, iç

ol bade

4.

dest, var,
iç

ol gül,
rahvet-i gülçin
buy-ı mezellet

5.

rişvet, var,
iç

bir ayine,
ayb-ı şikaf,
ol maslahat-ı
şer

6.

hicran,
meşakkat,
var, iç

safa-bahş-ı
derun, ol
meclis-i vuslat

7.

Nâbî, fark,
bey ü şira,
ol zühd
var, iç

Bağlaç

Edat

SIFAT
TAMLAMASI
ZARF

Beyitler

İSİMLER

ZAMİR

Gazelin gramer özellikleri
İSİM
fiil
TAMLAMAS fiilimsi

ki,
ne,
ile

kimse

ile

ama

helva-yı
fena

aludedir,
çekmek

ki

kef-i saki
keyfiyyet-i
minnet

şikest
olma

gire,
şemm
eyle-

ile

kim,
ki

ana

nedür,
anun

nisbetle

görin-

ki

ki

hahiş-i
cennet

bil-
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“olmaz” Redifli Gazel
-3- ( G. 266)
mef ÿlü / me fÀè ì lü / me fÀè ì lü / feè ÿ lün

1. BìdÀrì-i tÀliè ruh-ı nìgÿ ile olmaz
İkbÀl-i cihÀn çeşm ile ebrÿ ile olmaz

(Talihin uyanması güzel yanak ile olmaz. Dünyadaki baht, göz
ile kaş ile olmaz. )
Talih uyanıklığı her insanın elde etmek ya da rastlamak için uğraştığı bir durumdur. Şair beyitte talih uyanıklığına ulaşmanın yollarından bahsetmiş, öncelikle nelerin talih açıklığını sağlayamayacağını
belirtmiştir.
Buna göre yanağın güzelliği parlaklığı talih açıklığına ulaşmak
için bir yol olarak kullanılamaz. Bu ifadeyle şair yaşadığı dönemin
toplumsal hayatının da etkisiyle divan edebiyatında çokça geçen
mazmunlardan olan sevgilinin yanağının parlaklığı üzerinde durmuş,
bu parlaklığın maddi anlamda bir aydınlık vereceğini fakat talihin aydınlanmasına yardım etmeyeceğini belirtmiştir.
Tıpkı yanak gibi, kaş ve göz de divan edebiyatında sevgilinin
güzelliğini anlatmak için kullanılan mazmunlardır. Şiirlerinde daha
çok manaya ve toplumsal konulara önem veren Nâbî, kaş, göz gibi
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mazmunları içeren konuların, kişiyi bir yere getirmeyeceğini bunların
baht açıklığına yol açmayacağını belirtmiştir.
Şairin yaşadığı yüzyıl, siyasi çalkantıların çokça yaşandığı bir
dönemdir. Bu açıdan şair, divan edebiyatının diğer şairler tarafından
kullanılan mazmunlarını çok az şiirinde kullanmıştır. O, daha çok insanları ve ülkenin gidişatını ilgilendiren konuları ve bununla ilgili
mazmunları ele almıştır.
Bu açıdan Mehmet Kaplan’ın “Nâbî’nin şiirinde insanın hayat
çerçevesini teşkil eden evdir. İçe kapanmanın, dış ile alakayı kesmenin hem maddi temeli, hem de sembolü olan ev ona yakından bağlı
olan rahatlık kavramıyla beraber Nâbî’nin şiirlerinde mühim bir yer
tutar.” 4 şeklindeki düşüncelerini kabul etmek doğru olmaz. Çünkü
Nâbî birçok şiirinde sosyal konuları ele almış bir şair olarak karşımıza
çıkar.
Nâbî’nin bir yandan saraya olan yakınlığı, diğer yandan halkla
olan birlikteliği her iki hayatı da tanımasına yol açmıştır. Bu yüzden
şair hikemi tarzın da bir gereği olarak daha çok sosyal konuları ele
almış, beyitte de bahsettiği gibi yanağın güzelliği, kaş, göz gibi sevgiliyi hatırlatan konular onun fazla ilgisini çekmemiştir.
Şair bidar kelimesinde, bu kelimenin farklı anlamlarını da kastederek tevriye sanatı yapmıştır. Şair ruh, çeşm ve ebru kelimelerini bir
Mehmet Kaplan,Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1,Nâbî ve Orta İnsan Tipi s.
215

4
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arada kullanarak tenasüp sanatı yapmıştır. Bidar-ı tali ve ikbal-i cihan
kelimelerinde teşbih sanatı yapılmıştır. Ayrıca şair sevgiliyi anmamış,
sadece onu hatırlatan kelimeleri anmış, böylece istiare sanatı yapmıştır.
Beyitte “ı-i” sesi 11 defa, “a” sesi 6, “e” sesi 5 defa kullanılmıştır.

2. Tevfìk-i èinÀyetdür olan kÀrger ancak
Tahsìl-i gınÀ kuvvet-i bÀzÿ ile olmaz

(Tesirli olan, işe yarayacak olan ancak Allah’ın uygun gördüğü
yardımlardır. Zenginliği ele geçirmek kol gücüyle olmaz.)
Nâbî inançlı bir şairdir. Allah’a olan inancını ve ona duyduğu
sevgisini bir çok şiirinde ele alan şair, yaşadığı her zorlukta yine Allah’a sığınıp, ondan yardım diler. Hacca da gitmiş olan şairin, hac
yolunda yaşadığı bir olay üzerine yazdığı,

Sakın terk-i edepden kÿy-ı mahbÿb-ı HudÀdır bu
NazargÀh-ı ilÀhìdir makÀm-ı MustafÀ’dır bu

beytiyle başlayan 7 beyitlik bir na’tı da bulunmaktadır.
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Beyitte Nâbî, bu tevekkül düşüncesini başkalarına da tavsiye
eder. Şair beyitte nasihat edici konumdadır. Karşısındakilere yaşadıklarının da verdiği tecrübeyle nasihat anlamında fikirler verir.
Bu fikirler hayatta ulaşmak istenilen noktaya varmak için sadece
çalışmanın yetmeyeceğini belirtme yolundadır. Şaire göre Allah’ın
yardımı her şeyden üstündür. Kendisine güvenip de “Kol gücümle her
şeyi başarabilirim” diyenler yanılmaktadırlar. Çünkü eğer Allah dilemezse yaprak bile kıpırdamaz.
Bu anlayışla hareket eden şair, çevresinde olup bitenleri değerlendirirken de yine aynı mantıkla hareket etmektedir. Saray çevresinden birçok kişiye yakınlığı ile bilinen şair, bu kişilerin çeşitli zamanlarda makamlarını bırakmak zorunda kaldıklarına şahit olmuştur. Örneğin, III. Ahmet döneminde vezirlik makamında olan Rami Paşa’nın
sonraları bu makamdan azledilmesi, hem paşayı hem de ona yakınlığıyla bilinen Nâbî’yi etkilemiştir. Nâbî bu yüzden en yüksek makamların bile geçici olduğunu, yaşanılan her şeyin Allah’ın inayetiyle gerçekleştiğini, yoksa kişinin güçlü oluşunun onun kaderini değiştiremeyeceğini bilir.
Tevfik-i inayet karger olarak gösterilmiş, böylece teşhis sanatı
yapılmıştır. “Beyitte “e” sesi 5, “a” sesi 9 defa kullanılmıştır.

3. Tedbìr ile efzÿn idemez kimse nÀsìbin
Teshìr-i murÀdÀt tek-À-pÿ ile olmaz
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(Kimse nasibini tedbirli davranarak artıramaz. Arzu edilen şeyler dalkavukluk ile elde edilemez.)
Şair beyitte tevekkül etme ve eldekilerle yetinmeden bahsetmektedir. Yaşadığı dönemde makam kavgalarına şahit olan şair, bu makamlar uğruna insanların nasıl basitleştiğini, elde etmek istediği şey
için olmadık kişilere dalkavukluk ettiğini görmüştür.
Şair bu yolu benimseyenlere tavsiyelerde bulunmaktadır. İnsanın nasibinin nerde ya da ne şekilde olduğu bellidir. Allah herkese
belli bir yaşam şekli ve bu yaşamı devam ettirmesi için belli miktarda
bir kazanç nasip etmiştir.
İnsanların ne kadar kazanacakları, ya da ne kadar harcayıp, ne
kadar kaybedecekler belliyken beklentilerini yükseltip daha fazlasını
istemeleri şair tarafından anlamsız bulunan bir durumdur. Çünkü nasibi belli olan bir kişi, kendisine verilen bu nimetin farkına varıp, verilenle yetinirse mutluluğu bulabilir. Aksi takdirde huzursuz bir hayat
yaşar.
Verilen nimetleri yeterli bulmayan insanlardan bazıları daha fazlasını elde etmek için farklı yollara başvurmaktadır. Ulaşmak istediği
makamı elde etmek için birtakım insanlara dalkavukluk eden bu kişiler, kendi şahsiyetlerinden de önün vermektedirler. Şair bu şekilde
davranan kişilerin bir yere varamayacağını, dahası elindekileri de
kaybedebileceğini bilir. Bu yüzden uyarıda bulunarak, Allah’ın bah-
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şettiği nasibin tedbir ile artamayacağını, istenilen şeylerin de dalkavuklukla elde edilemeyeceğini belirtir.
Tedbir ile tek-a-pu ve nasib ile teshir-i muradat ifadeleri arasında leff ü neşr sanatı yapılmıştır.
Beyitte “e” sesi 8, “a” sesi 5, “ı-i” sesi 9 defa kullanılmıştır.

4. BÀzÀr-ı harìdÀr-ı èinÀyet götüridür
Hiç bey ü şirÀ anda terÀzÿ ile olmaz

(Lütuf müşterisinin pazarlığı toptandır. Orada alım satım hiç terazi ile yapılmaz. )
Nâbî şiirlerinde pazar, alış veriş, terazi gibi kavramları kullanan
bir şairdir. Prof. Dr. Mehmet Kaplan Nâbî’nin bu yönünü “Nâbî’ye
göre kâinat bir çarşıdır ve ona alış-veriş ve terazi kanunu, yani tezatlar
arasında denge prensibi hâkimdir” (Kaplan, 2013: 218) cümleleriyle
vurgulamaktadır.
Nâbî yaşadığı dünyayı ve içinde bulunduğu dönemi bir pazar
olarak görür. Bu pazarda her türlü alış veriş yapılmaktadır. Nâbî’nin,
pazar ifadesini bir çok şiirinde kullandığı bilinmektedir.
Mesela,
Bilmem ne gune feyzi olur müşterisine
Dükkân-ı san’at içre satılmış kerÀmetün
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beytinde de görüldüğü gibi, Nâbî pazar mazmununu şiire farklı anlamlar verecek şekilde kullanmıştır.
Beyitte bahsedilen alış verişin en önemli özelliği bu alış verişte
terazinin kullanılmaması ve alınan malın toptan bir şekilde alınmasıdır.
Nâbî beyitte Allah’ın her insana çeşitli lütuflarda bulunduğunu
kastetmiştir. Bu lütuf kimine zenginlik, kimine güzellik, kimineyse iyi
ahlak olarak yansımıştır.
Allah kullarına lütufta bulunurken bir tüccarın yaptığı gibi terazi kullanmaz. Yani herkesin lütfu eşit bir şekilde dağıtılmamış gibi
görünebilir. Kullar bu şekilde düşünürler. Ama Allah’ın lütfu aslında
herkese dengeli bir şekilde dağıtılmıştır.
Şair burada bir de Allah’ın teraziye ihtiyaç duymadan herkese
eşit davranacağını, dağıtılan lütfun herkese aynı derecede olacağını
belirtmiştir.
Nâbî yaşadığı devre de bir göndermede bulunmuştur. Ticaret
hayatının yaygın hale geldiği bu dönemde insanlar arasındaki ilişki
bile bir ticareti andırır durumdadır. Her şey karşılıklıdır. İnsanlar menfaatçidir ve bu menfaatleri için birçok değeri gözden çıkarmaya hazırdırlar. Şair bu açıdan içinde yaşadığı sosyal hayatı bir pazara benzetmiş ve insanları da işleri güçleri alım satımla uğraşmak olan birer tüccar olarak göstermiştir.
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Beyitte bazar-ı haridar-ı inayet ifadesiyle teşbih sanatı yapılmıştır. Bazar, haridar, bey ü şira, terazu kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla tenasüp sanatı yapılmıştır. Bazar-ı haridar-ı inayet ile bey ü
şira ve götüri ile terazu arasında leff ü neşr sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 10 defa, “i” sesi 7 defa kullanılmıştır. Şair kalın
ses kullanarak anlamda kastedilen kesinliği hissettirmektedir.

5. Maèmÿrlugı èadliledür şehr-i vücÿdun
Burc-ı beden u rifèat-ı bÀrÿ ile olmaz

Varlık şehrinin devamı, bayındır oluşu adalet ile mümkündür.
(Yoksa bu şehrin devamlı oluşu) kale bedeninin burcu ya da kale duvarının yüksekliği ile olmaz.
Nâbî şiirlerinde adalet konusunu da sıklıkla ele alan, çoğu zaman eleştiren bir şairdir. Prof. Dr. Tunca Kortantamer, onun adaleti
ele alış sebebini şöyle açıklar:
“ Bozulma sadece yönetici kadrolarda ve idarede değildir. Adalet müessesesi de son derece yıpranmıştır. Nâbî, şeriatın hiçe sayıldığı,
kanunun çiğnendiği, rüşvet ve yalanın hâkim olduğu mahkemelerin
halini bütün acılığıyla gözler önüne serer: Hâkimler hep para peşindedirler, rüşvet alırlar. İlim, irfan ve doğruluk onların umurunda değildir.” (Kortantamer, 1992: 173)
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Yaşadığı dönemin adalet anlayışını beğenmeyen Nâbî bir ülkenin kalıcılığı ve kalkınmasının ülke kalelerinin sağlamlığı ya da kale
burçlarının yüksekliği ile olamayacağını belirtmekte, bunun tek ve en
geçerli yolunun adaleti ele almakla ve ülkede adil bir yönetimin uygulanmasıyla ile mümkün olacağını vurgulamaktadır.
Beyitte şehr-i vücud tamlamasıyla teşbih sanatı, burc, beden,
rifèat-ı bÀrÿ, şehr, mamurlıg kelimelerinin aynı beyitte kullanılmasıyla
tenasüp sanatı yapılmıştır
Beyitte “a” sesi 5, “u” sesi 9, “ı-i” sesi 7 defa kullanılmıştır. Şair
kullandığı dar ünlülerle, anlamdaki kararlılığı hissettirmektedir.

6. EsbÀb-ı tarab cümlesi ÀmÀde gerekdür
Yohsa yalınuz sÀkì-i gül-rÿ ile olmaz

(Şenliğin yapılabilmesi için (şenlikle ilgili)tüm araç gerecin tamam olması, hazır olması gerekir. Yoksa bu eğlence sadece gül yüzlü
saki ile olmaz.)
Şair beyitte bir eğlence meclisini tasvir etmiştir. Bu eğlence
meclisinde eğlencenin yapılabilmesi için birçok müzik aletine ihtiyaç
duyulmaktadır. Fakat bu aletler o esnada mecliste bulunmamaktadır.
Sadece ortada dolaşan gül yüzlü saki vardır. Sakinin bulunması eğlencenin gerçekleşmesi için yeterli değildir. Çünkü eğlenmek isteyen
kimse eğlence ortamına ait her şeyin tamam olmasını ister.
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Nâbî hikemi tarzın gereği olan eşyanın ardındaki hakikatlerin şiire yansıması durumunu bu beytinde de yansıtmıştır.
Şiirin önceki beyitlerinde olduğu gibi bu beyitte de ülkenin gidişatı ve yönetimin dirayeti ele alınmıştır. Şair iyi bir yönetim için
adalet ekonomi, insan ilişkileri gibi hususların gerekliliğine inanmaktadır. Ülkenin başında bir padişahın bulunması yetmez. Padişahın uyguladığı yönetime yardımcı olan kimselerin de dirayetli olması, tüm
idari kadronun uyum içerisinde olması gerekir.
Şair bir eğlence ortamını tasvir ederken, bu uyumu ve araç gereç
eksikliğinin eğlencenin durumunu etkileyeceğini belirtmiştir.
Nâbî’nin yaşadığı dönem olan XVII. yüzyıl yönetimdeki karışıklıkların hat safhaya ulaştığı bir dönemdir. Yönetimde uyum olmadığı gibi birçok paşanın azledilmesi, yerlerine başka yöneticilerin getirilmesi gibi durumlar yönetimin büyük bir çıkmaza girmesine sebep
olmuştur. Bu yüzden bir eğlence mekânı gibi düşünülen devlet yönetimi, birçok eksikliğin bulunduğu bir dönem yaşamaktadır.
Böyle bir durumda başta bir padişahın bulunması bütün bu eksikliklerin görmezden gelinmesine yetmez.
Beyitte şair saki-i gül-rÿ ifadesiyle teşbih sanatı yapılmıştır.
Cümle(hepsi, tamamı) ile yalınuz(tek) kelimeleri arasında tezat sanatı
vardır.
Beyitte “e” sesi 6, “a” sesi 9 defa kullanılmıştır. Beyitte kullanılan uzun “a” sesi ahengi oluşturmuştur.
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7. NÀbì kadem-i saht gerek menzil-i èaşka
Ol rÀha reviş èukde-i zÀnÿ ile olmaz

Nâbî, aşk evine sağlam adımla basmak gerek. O yolda yürüyüş
dizdeki boğumlarla ( bu boğumların hareketleriyle) olmaz.
Şairin bu beyitte yaptığı, adeta bir iç konuşmadır. Şair kendi
kendine hitap etmektedir. Bir başka deyişle kendini uyarmaktadır. Aşk
evine ulaşmak için diz boğumlarını hareket ettirmek yeterli değildir.
Her adımın sağlam basılması gerekir.
Nâbî, aşk evi derken gerçek aşkı, yani Allah aşkını kastetmektedir. Allah aşkına ulaşmak, için her şeyden önce samimiyet gerekir. Bu
samimiyetin en önemli ispatı da ulaşmak istenen menzil için çaba sarf
etmektir. Diğer bir deyişle ayağını yere sağlam basmaktır.
Düşünülenlerin, ya da arzu edilenlerin havada kalmaması için,
ne gerekiyorsa yapılması gereklidir. Kişinin yalnızca maddi anlamda
hareket etmesi bu amaca ulaşmak için yeterli değildir.
Şair ulaşmak istenilen menzile varmak için yere sağlam basmak
gerektiğini, bacak hareketlerinin yeterli olmayacağını belirterek, istenilenlere ulaşırken kişinin fedakarlık yapması gerektiğini belirtir.
Beyitte kadem, menzil, rah, reviş, ukde-i zÀnÿ kelimelerinin bir
arada kullanılmasıyla tenasüp sanatı yapılmıştır. Menzil-i aşk ifadesiyle teşbih sanatı yapılmıştır. Rah kelimesi ile Allah’a ulaşmak için kullanılan yöntem kastedilerek açık istiare sanatı yapılmıştır.
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Beyitte “a” sesi 9, “e” sesi 7 defa kullanılmıştır. Beyitte kullanılan “s, h, t, k, ş” gibi sert sessizler şairin bahsettiği sağlamlık ve kararlılığı hissettirmektedir.

BEYİTLER

Gazelin ses özellikleri

1

SESLER
a b c ç d e f g ğ h I i
6 3 1 1 1 5

1

2 1 1

j

k l

m n o ö p r s ş t

1 7 3 2 2

3

u ü v y z

1 1 3

2

0
2

9 1 1

1 5 1 2

1 1 7

4 4 1 4 2

3 1

3

5 2

3 9 1

1

2 3 4 3 1

1 3 3

4 3

4

1 2

1 3 4

9

4 2 1 3 1 2
3

1

2 2 1

2 1 2 1 1

7

1 3 1 3

2 3

6

1 1 7 2 1

0
5

5 3 2

4 5 1 1

1 3 4

5 3 2 1

6

9 3 1

2 6

2

1 2 4

2 5 3 1 2

4 4

7

9 1

2 7

1

1

4 4 3 3 2

3 1 2 1 2

7

1 2 3

2 2
1

Gazelin tamamında “a” ve “e” sesleri yoğunlukta kullanılmıştır. Biri kalın, biri ince olan bu sesler gazelin tamamındaki dengeyi
sağlarken bir taraftan da olumlu ve olumsuz ifadeleri karşılaştırmada
kullanılmış gibidir. Gazelin tamamında “i” seslerinin yoğunlukta kullanıldığı ayrıca k, l, m, n seslerinin gazeli dengeler biçiminde kullanıldığı görülmektedir.
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1

ZAR
F

ZAMİR

1. çeşm,
ebru

ruh-ı nigu

2.

karger

ancak

ile

3. tedbir,
nasib

tek a pu

efzun kimse

ile

götüri anda

ile

4. bey ü
şira,
terazu

ile

5. adl

saki-i
gül-rÿ

7. Nâbî

amade

cümle

kadem-i
saht,
ol râh
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İSİM
TAMLAMASI
bidar-ı tali
ikbal-i cihan

fiil
fiilimsi
olmaz

tevfik-i inayet
tahsil-i gına, olmaz
kuvvet-i bÀzu
teshir-i
idemurÀdÀt

bazar-ı haridar-ı
inayet

ile

6.
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Bağlaç

İSİMLER SIFAT
TAMLAMASI

Edat

Beyitler

Gazelin gramer özellikleri

yo
hs ile
a,
yal
ın
uz

ile

şehr-i vücudun maèmurluğu,
burc-ı beden,
rifèat-ı barÿ
esbab-ı tarab

menzil-i aşk,
ukde-i zÀnu

olmaz

olmaz

olmaz,
gerek-

gerekolmaz

“m’olur” Redifli Gazel
-4- ( G. 98)
mef ÿ lü / fÀè i lÀ tü / me fÀè ì lü / fÀè i lün

1. Bir dil ki bì-mahabbet ola merhamet m’olur
Bir hÀnenün ki şemèası yok meskenet m’olur

(Muhabbeti olmayan bir gönülde merhamet mi olur? Işığı olmayan bir ev oturulan bir ev midir?)
Şair beyitte bir benzetme yapmış ve gönül ile evi karşılaştırmıştır. Nâbî’nin tasvir ettiği ev, ışığı olmayan bir evdir. Bu durum o evde
kimsenin oturmadığını gösteren bir işarettir. Çünkü içinde insan olan
evde hayat emaresi olarak bir ışık yanar.
Dışarıdan bakanlar da bu evin birilerine ait olduğunu ve içinde
insanların yaşadığını düşünürler. Oysa ışığı yanmayan bir ev, hayat
emaresi olmayan bir evdir. Hatta böyle evler insanların tekin bulmadığı, yanından geçerken ürktükleri evlerdir. Çünkü sahipsiz olan, ya da
sahibinin içinde oturmadığı bu evlere kötü niyetli birçok insan musallat olabilir. Bu yüzden böyle evlerin yanından geçenler her an bir kötülüğe uğranabileceğini düşünürler.
Şair muhabbetsiz gönüllerde merhamet olamayacağını belirtmektedir. Çünkü bu gönüller içlerinde muhabbeti barındırmadıkları
için, insanlara acımazlar. Böyle kişilerden her türlü kötülük beklenir.
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Tıpkı ışığı olmayan bir ev gibi... Işığı olmayan evler nasıl içinde barındırdıkları bilinmezlikle insanların ürkmesine sebep olmaktadırlar,
muhabbeti olmayan insanlar da tıpkı bu evler gibi her an kötülük beklenen bir özelliğe sahiptirler.
Muhabbet, sevgi anlamına gelmektedir. Âlemin yaradılış sebebi muhabbettir. Kişi öncelikle Allah’ın muhabbetine mazhardır. Bu
yüzden kulun Allah’a duyduğu sevgi bu muhabbetten sonra gelir.
İçinde bu büyük sevgiyi taşıyan kimse Allah’ın yarattıklarına da farklı
gözle bakar. Yunus Emre’nin:

Yaradılanı hoş gördük
Yaradandan ötürü

Mısralarında telkin ettiği görüşü kendine şiar edinen bu tür insanlar hem kendilerinin hem de başkalarının huzuru ve mutluluğuna
vesile olurlar. Gönlünde muhabbet taşıyan bu insanlar, acıma duygusu
olan insanlardır. Günümüzde “empati” denen ruh halini bilen bu tür
insanlar başkalarının içinde bulunduğu durumu kendi içinde yaşar ve
kararlarını ona göre verir.
İçinde muhabbet olmayan insanlar ise bu durumun tam tersini
yaşarlar. İnsanların düştükleri durumu algılayamayan bu tür insanlar
muhabbeti bilmedikleri için merhameti de bilmezler. Bu yüzden bu tür
insanlardan her türlü zulüm beklenebilir.
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Nâbî kendi dönemindeki devlet çalkantılarıyla birlikte laçkalaşmış olan sistemde üst kademede bulunan birçok insanın halka uyguladığı haksızlıklara şahit olmuştur. Bu haksızlıkları merhametsiz insanlar tarafından yapıldığını gören şair şiirlerinde bu konulara yer vermiştir.
Beyitte şair fikrini belirtirken soru sormuş, böylece istifham sanatı yapmıştır. Birinci mısrada yer alan dil-muhabbet-merhamet kelimelerine karşılık ikinci mısrada hane-şemèa-meskenet kelimeleri kullanılarak leff ü neşr sanatı yapılmıştır. Hane, şemèa ve meskenet kelimeleriyle farklı şeyler kastedilmiş, böylece istiare sanatı yapılmıştır.
Dil, muhabbet ve merhamet kelimelerinin birbiriyle ilgili olması ve
aynı beyitte kullanılmasıyla tenasüp sanatı yapılmıştır.
Beyitte “i-ı” sesi 7, “a” sesi 6, “e” sesi 8 defa kullanılmıştır.
Kullanılan “ı-i” sesleri beytin anlamına hüzün katmış gibidir.

2. èAcz u niyÀz olur yine olursa çÀre-sÀz
Yohsa gurur vÀsıta-i magfiret m’olur

(Bağışlanmaya, sadece aczini kabul edip, Allah’a yalvararak
ulaşılır. Yoksa gurur bağışlanmaya bir araç olabilir mi?
Şair çaresizlik içindeyken yapılması gerekenlerden bahsetmiştir.
Buna göre zor durumda kalan bir kimsenin, derdine çare olacak tek
şey Allah’a dua etmesi ve ondan yardım dilemesidir. Bu yardım dile-
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me kişinin kendi acziyetini kabul etmesiyle etkili hale gelir. Yoksa
insanın gurur içinde olması, kendini beğenmiş olmasının yaşanan sıkıntılara çare olması beklenemez.
Nâbî bu beyitte enaniyet duygusuna yer vermiştir. Enaniyet
“kişinin her şeyi kendine bağladığı ve dayandırdığı gerçek”(Uludağ,
1991: 169) anlamına gelmektedir. Oysa Hakk’ın benliği vardır, kulun
benliği yoktur. Kişi benliğini yok ederse Allah’la arasındaki perdeyi
de kaldırmış olur. Bu yüzden kulun iyi işler yapması ve yaptıklarını da
Hak’tan bilmesi gerekir.
Nâbî yukarıdaki beyitte bu enaniyet içinde bulunan yani gurur
sahibi olan kişinin sıkıntılarına çare bulamayacağını belirtir. Çünkü
verilen her dert Allah’ı anmak için bir araçtır.
Kişi bu şekilde düşündüğü sürece Allah’ı anacak ve her an ondan yardım dileyecektir. Yaşanan her sıkıntı kula acziyetini hatırlatan
bir uyarıdır. Kul, başına gelen en basit bir sıkıntıyı bile gidermekten
aciz bir haldedir. Örneğin Allah dilerse yağdırdığı yağmurun oranını
artırır. İnsanlar bir anda sel felaketine uğrarlar. Ellerinden hiçi bir şey
gelmez. Ya da güneş ısısını biraz artırır. İnsanlar kuraklıktan, ya da
sıcaktan çaresiz hale gelir. Tüm bunlar da gösteriyor ki kul acizdir. Bu
acziyetini kabul etmesi de onun değerini gösterir. Allah’tan acz içinde
yardım dileyen kul, isteğine ulaşır, derdine derman bulur.
Şair acz, niyaz, gurur ve mağfiret kelimelerini bir arada kullanarak tenasüp sanatı yapmıştır. Gurur ve acz kelimeleri anlam olarak
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karşıttır. Bu yüzden tezat sanatı yapılmıştır. vasıta-i gurur ifadesiyle
teşbih sanatı yapılmıştır. Soru sorularak istifham sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 9, “u” sesi 6, “z” sesi 3 defa kullanılmıştır. Şair
z sesleriyle bir ahenk oluşturmuştur.

3. ÁlÿdegÀnı mÀ’il-i ÀzÀrsın velì
ÁzÀr-ı hÀtıra yitişür maèsiyet m’olur

(Suçluları incitmeye meyillisin ama gönül incitmeye yetişecek, onunla
boy ölçüşecek asilik, suç mu olur?)
Beyitte şair birini ihtar ediyor gibidir. Suçluları incitmeyi alışkanlık haline getirdin. Buna meyillisin ama senin yaptığın suç olmuyor mu? der.
Nâbî’nin yaşadığı dönem adalet anlayışının yıprandığı bir dönemdir. Tunca Kortantamer bu dönemdeki adalet adamlarını anlatırken şu ifadeleri kullanır:
Alıcı kuş gibi, iyi kötü demeden her şeyi almak isterler. Bir
gammazı bir iyiye tercih ederler. Para için her kötülüğü yaparlar.
(Kortantamer, 1993: 173).
Bu durum Nâbî’nin ünlü Hayriyye’sinde şu şekilde geçer:

Yarayan anlara rüşvetle yarar
İlm ü irfÀn u salÀhı kim arar
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Bu durum içinde yaşanılan dönem için acı bir durumdur. Çünkü
haksızlığa uğrayan insanların tek sığınağı olan adalet anlayışı da çökme noktasındadır.
Şair bu durum özel hayatında da yaşayan biridir. Kendisi de
haksızlıklara uğramıştır. Beyitte suçluları incitmeye meyilli kimseler,
adalet adamlarıdır. Bu insanlar suçluları incitirken kalp kırdıklarının
farkında değildirler ya da farkındalar da umursamaz bir tavır içindedirler. Şair bu durumu suçların en büyüğü olarak görür. Karşındaki
suçluyu azarlarken, senin yaptığın suç olmuyor mu? demeye getirir.
Yitişür kelimesi hem “yeter artık” hem de “boy ölçüşecek” anlamıyla kullanılarak tevriye sanatı yapılmıştır. Soru sorularak istifham
sanatı yapılmıştır. Azar-ı hatır suç olarak gösterilmiş ve teşbih sanatı
yapılmıştır. Birinci mısradaki aludegan ve mail-i azar kelimelerine
karşılık ikinci mısrada masiyet ve azar-ı hatır kelimeleri verilmiş ve
leff ü neşr sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 10, “ı-i” sesi 9 defa kullanılmıştır.

4. Gayrìye èilm ü maèrifetünden senün ne sÿd
èÁlemde hüsn-i hulk kadar maèrifet m’olur

(Senin ustalığın ve bilginden başkalarına ne fayda var? Dünyada
güzel huy kadar hüner yada bilgi mi olur?)
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İlim ve marifet herkesin kolay kolay elde edemeyeceği erdemlerdir. Fakat ilmin önemi o ilmin başkalarına aktarılmasıyla, diğer bir
deyişle başkalarının bu ilimden faydalanmasıyla ön plana çıkar. İlim
sahibi kişilerin ilmini başkalarıyla paylaşması, başkalarının bu ilimden
faydalanması, o alimin güzel huylu olduğunu gösterir. Bu özelliğe
sahip olmayan birinin ilmi de boştur. Alimin değeri onun güzel ahlakıyla daha da artar. Hazinede bulunan ve gün geçtikçe değeri artan
mücevherler gibi ilim de güzel ahlakla birleşince değeri gün geçtikçe
artan bir mücevhere döner.
Nâbî yaşadığı dönemde, birçok ilim adamıyla tanışmış, zaman
zaman onlarla aynı meclisi paylaşmıştır. Bu ilim adamlarının bir kısmı
aynı zamanda devlet adamıdır. Devletin yüksek kademelerinde bulunan bu insanlar ilimlerini devlet yönetiminde uygulamamakta, aksine
haksızlıklara bir vasıta olarak kullanmaktadırlar. Mesela dönemin adalet adamlarının adaleti ilimlerine göre değil de keyiflerine göre belirlemeleri bu türden uygulamalardır.
Marifet tasavvufi anlamda kulun Allah’ın sıfat isim ve fiillerini
tanıması, bunun karşılığında Allah’ın kendisini kula tarif etmesidir.
Bu durum kulun yüce bir mertebeye eriştiğini gösterir. Bu mertebeye
erişmenin en geçerli yolu da güzel ahlaka sahip olmaktır.
Nâbî yaşadığı dönemdeki ilim adamlarına seslenmekte ve ilmini
bu şekilde tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını, yüksek bir mer-
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tebeye ulaşmanın ancak güzel ahlakla mümkün olacağını belirtmektedir.
Beyitte soru sorarak istifham sanatı yapılmıştır. Şair “ne sud”
ifadesiyle tecahül-i arif sanatı yapmıştır. Güzel ahlak, marifet olarak
düşünülmüş ve teşbih sanatı yapılmıştır. İlm, marifet ve hulk kelimeleri aynı konu içerisinde olan birbiriyle ilgili kelimelerdir. Bunlar bir
arada kullanılarak tenasüp sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 6 defa, “e” sesi 8 defa, “u-ü” sesi 7 defa kullanılmıştır. Beyitte dar ve geniş ünlüler birbirleriyle aynı oranda kullanılmıştır. Bu da ilim ve marifetin varlığı ile faydanın yokluğu arasında
bir uyumu gösterir. Yani sanki geniş ünlünün kullanımı ilmin genişliğini, dar ünlünün kullanımı da bu ilimden faydalanılamadığını gösterir
gibidir.

5. RÀhat mı kor bedende hurÿş-ı sirişk ü Àh
Bì-iètidÀl Àb u hevÀ èÀfiyet m’olur

(Gözyaşı ve ahın coşkunluğu bedende huzur mu bırakır? Dengesiz, ölçüsüz olan su ve havadan sağlık beklenebilir mi?)
Şairin yaşadığı dönem, mazlumun ahının göklere yükseldiği,
gözyaşlarının duyulduğu bir dönemdir. Haksızlık görmüş ve görenlere
şahit olmuş bir şair olan Nâbî, bunu şiirlerinde sık sık yansıtmıştır.
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Nâbî, Hayriyye’sinde geçen bir beyitte mazlumu tasvir etmiş ve onun
gözyaşının etkisini anlatmıştır:

Seyl olur eşk-i ter-i mazlÿmÀn
Devlet ü ömrünü eyler vìrÀn (Kaplan, 2015: 244).

Şair, yukarıdaki beyitte de anlatıldığı gibi mazlumun ahının ve
gözyaşının bir çok şeyden daha etkileyici olduğunun bilincindedir.
Allah katında duası geri çevrilmeyecek olan kullardan biri de mazlumlardır. Şair bu duruma dikkat çeker ve mazlumun ahı ile gözyaşının
coşkunluğunun insanın ve devletin rahatını kaçıracağını belirtir.
Yaşanan olaylar ve haksızlıklar adalet anlayışı ve yönetimde
büyük bir dengesizliğin olduğunu göstermektedir. Hak etmeyen kişiler
hak etmedikleri mevkilerdeyken, bir çok değerli insan da azledilip
görevlerinden uzaklaştırılmaktadırlar. Şair bu haksızlıkların büyük bir
dengesizlik olduğunu ve bu durumun ülkenin gidişatı ve bekası için
hiç de iyi olmayacağını belirtir.
Şair beyitte geçen beden kelimesiyle hem bir ülke kalesini hem
de insanın bedenin kastetmiş gibidir. Her iki durumda da hava ve suyun dengesizliği bu unsurların zarar görmesine sebep olur. Ayrıca ah
ve gözyaşı da ikinci beyitte geçen heva ve su kelimeleriyle karşılanmıştır. Çünkü ahın bir buhar gibi göğe yükselip en yüce kata ulaştığı-
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na inanılır. Ayrıca gözyaşının selle karşılanması da bu haksızlıkların
ne kadar çok olduğuna işarettir.
Şair beyitte, rahat kelimesine karşılık ikinci mısrada afiyet kelimesini, huruş-ı sirişk ü ah ifadesine karşılık ab u heva ifadesini kullanarak Leff ü neşr sanatı yapmıştır. Ayrıca beden kelimesini tevriyeli
olarak kullanmıştır. İkinci mısradaki ab, heva, afiyet kelimeleriyle
yukarıdaki huruş-ı sirişk, ah ve rahat kelimeleri kastedilmiş ve bu kelimeler istiareli olarak kullanılmıştır.
Beyitte geçen huruş-ı sirişk-i ah ifadesinde yer alan “ş” sesi coşkun bir şekilde akan bir suyun çıkardığı sesi düşündürmektedir. Ab,
heva ve afiyet kelimelerinde kullanılan düz ünlüler, bu kelimelerin
anlamlarıyla uyum içerisindedir. Ayrıca huruş-ı sirişk ifadesi de sıkıntılı bir durumu hatırlatmaktadır.

6. TÀ key bu bÿs-ı dÀmen u dest ey harìs-i cÀh
Takdìrden müsÀèadesüz maslahat m’olur

(Ey makam düşkünü, bu el, etek öpme nereye kadar? Takdirden
izin almadan keyfi davranılabilir mi?)
XVII. yy. da yaşayan Nâbî bu dönemin tüm farklılıklarını görmüş geçirmiş bir insandır. Prof. Dr. Tunca Kortantamer XVII. yy.ın
genel özelliklerini şu şekilde açıklar:
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“17.yüzyılın ikinci yarısında İmparatorluk artık duraklama yıllarından gerileme devrine geçmiştir. Zayıf sultanlar, güçsüz merkezi
otorite, yönetimdeki bozukluk, siyasi ve ekonomik alandaki büyük
zaaflar, işsizlik, asayişi bozulan taşra, mal, can ve ırz güvenliği kalmadığı için göçen halk, büyük şehirlere yığılma, çeşitli reform denemeleri, çöküntüsü artık başlamış bulunan imparatorluğun görüntüsünde yer alan unsurlardır.”(Kortantamer, 1993: 153).
Böyle bir dönem, haksızlıklarla birlikte insanların amaçlarına
ulaşmak için her yolu mubah saymalarını da getirmiştir. Bu yollardan
en çok kullanılanı da üst rütbelerdeki insanlara dalkavukluk etmek, el
etek öpmektir. Bu şekilde davranan insanların kişiliklerinden de şüphe
etmek gerekir. XVII. yy. makam çalkantılarının yaşandığı ve insanların makam elde etmek için kişiliklerinden ödün verdiği bir dönemdir.
Şair beyitte el etek öperek bir yere varılamayacağını, çünkü en büyük
takdirin Allah’a ait olduğunu belirtir. Yani kişi istediği kadar uğraşsın,
ulaşacağı yer nasibinde olduğu kadardır. Bu yüzden her şeyi Allah’ın
takdiri çerçevesinde görmek ve ona göre davranmak gerekir. Maslahat
kelimesi barış, keyfiyyet dirlik anlamlarına gelmektedir. Şair Allah’ın
izni dışında keyfi davranılamayacağını belirterek bir şekilde uyarı
yapmış olur. Eğer keyfi davranılırsa bunun sonucuna da katlanılmalıdır, demeye getirir.
Beyitte “ta key” ifadesiyle soru sorulmuş ve istifham sanatı yapılmıştır. “Bus-ı damen” ifadesiyle istiare sanatı yapılmıştır. Kastedi-
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len şey dalkavukluktur. “Ey” kelimesiyle nida sanatı yapılmıştır.
“Takdir” kelimesiyle Allah’ın izni kastedilmiş ve istiare sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 10 defa, “e” sesi 6 defa, u-ü sesi 6 defa kullanılmıştır. Beyitteki “bu bus-ı damen u dest” ifadesi “ta key” ifadesiyle
birlikte verilmiş, böylece belirtilen zamanın çok uzun olduğu, yani
insanların uzun zamandır dalkavukluk ettiği fikri, bu uzun ve zincir
gibi birbirine bağlanmış kelimelerle pekiştirilmiştir. .

7. NÀbì uçurduk Àh-ı HümÀ-yı kanÀèati
Hursendlik gınÀsı kadar saltanat m’olur

(Nâbî kanaat(kısmete razı olma) kuşunun ahını uçurduk. Tok
gözlülüğün getirdiği zenginlik kadar büyük saltanat olabilir mi?)
Devir insanların ellerindekilerle yetinmediği bir devirdir. Bu
yüzden olmadık yöntemlere başvurulur. Devletin üst kademelerinde
bulunanlar, mevkilerini yeterli bulmayıp, en yakın arkadaşlarını bile
gözden çıkarma pahasına büyük bir hırsa kapılırlar.
Nâbî böyle bir ortamda kendisi ve kendisi gibi düşünenleri kanaatkâr olarak tanımlamaktadır. Bu kanaatkârlık içten içe bir ezilmişlik de yaşatmaktadır. İnsan çok iyi bir durumdayken yaşadığı haksızlıklar sonucu çok aşağılara düşebilir. Bulunduğu yere şükreden insan,
içinde de kendisini bu hale düşürenler için farklı duygular besler.
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Elinden hiçbir şey gelmeyen insan yaşadıklarına razı olur ama
içindeki ahı da dışarı salmayı ihmal etmez. Çünkü haksızlık yaşanmıştır ve mazlumun en büyük silahı Allah’a ileteceği ahıdır. Ahın göğe
yükseldiği ve Allah’a ulaştığı bilinir. Hatta bu yüzden,

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

Sözündeki “aheste aheste çıkış”, göğe doğru yükselme anlamındadır. Mazlumun ahı göğe yavaş yavaş yükselir. Bu yükselme sırasında haksızlığın karşılıksız kalacağı fikrine kapılan kişi, bazen günaha
bile girer. Ama tam aksine yaşadıklarının mutlaka karşılık bulacağını
bilen kişi gönül rahatlığı içindedir. Nâbî beyitte ahı bir kuşa benzetmiştir. Bu kuşun önemli bir özelliği de kişiye mutluluk vermesidir.
Çünkü kişi kendisine düşeni yapmış ve en güçlü silahı olan ahı göğe
yükseltmiştir. Bu yüzden huzur içindedir.
Beyitte ah-ı Hüma-yı kanaat ifadesiyle teşbih sanatı yapılmıştır. Soru sorularak istifham sanatı yapılmıştır. Hırsendlik gınası saltanat olarak gösterilmiş ve teşbih sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 12 defa, “u-ü” sesi 6 defa ah, hüma ve hırsend kelimelerinin “h” sesiyle başlaması ah ifadesinin anlamının desteklenmesine
yol açmıştır. “a” sesinin bu kadar fazla oluşu da şairin kararlılığını
göstermektedir. Bu ses düz ve kalın ünlülerdendir. Bu harfin fazlalıkla
kullanılmış olması anlamın güçlenmesine yol açmıştır.
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BEYİTLER

Gazelin ses özellikleri

SESLER
a

b c ç d e

1

6

5

2

9

3

10

1 3

4

6

4 8 2 1

2

5

2 4 5 6 1

5 3

5

6

3

3 5 1

4 2 6

2 2 2 1 2

5 1 2 3 4 1 1 1

6

9

2 1

5 6

3 1 3

2 2 4 2 1

3 6

4 1 2

2 1

7

12 1

3 4 3

4 4 2 5 1

4 3

3 5 1

1

1 8
1 1
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5 2 1 3 2 1
2 6

3 3 4

1
1 3 3

2

1.

2.

acz, niyaz, çare-saz
gurur
maèsiyet

5.

6.

7.

ki

yine

aludegan,
mail-i azar,
azar-ı hatır

ola,
ol-

yohsa

ololursa

veli

yitişol-

ilm, maèrifet,
sud, hüsn-i hulk kadar gayri,
alem
senün
rahat,
beden, ah, bi-itidal
ab, heva,
afiyet
bus,
damen, dest, müsadesüz
takdir,
maslahat

Nâbî, ah,
hursendlik,
saltanat

FİİL - FİİLİMSİ

İSİM TAMLAMASI

BAĞLAÇ

EDAT

ZAMİR

ZARF

mahabbet,
merhamet, bir dil, bir
şemèa
hane
yok, meskenet

3.

4.

SIFAT
TAMLAMASI

İSİMLER

Beyitler

Gazelin gramer özellikleri

ol-

huruş-ı
sirişk

kool-

takey

haris-i
cah

ol-

kadar

hüma-yı
kanaat
hursendlik gınası

uçurol-
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“alâmetimüz” Redifli Gazel
-5 – (G. 264)
me fÀè i lün / feè i lÀ tün / me fÀè i lün / feè i lün

1. Ne denlü olsa da Àlÿdelik èalÀmetümüz
Kabÿl ider yine erbÀb-ı èözr imÀmetümüz

(Bir şeylere bulaşmışlık bizi tanıtan bir işaret olsa da, özür sahipleri bizim imamlığımızı kabul eder.)
Nâbî, yaşadığı dönemde sarayla bağlantısı olan bir şair olarak
tanınmıştır. Bazı paşalarla olan yakınlığı onun bu paşaların himayesinde olduğunu gösteren bir delildir. Yine kendisini himaye eden bu
paşaların devlet idarecileri tarafından azledilmesi Nâbî’yi de etkilemiş
ve şairin kötü günler yaşamasına sebep olmuştur. Beyitte şair, devlet
işlerine yakın olan biri olduğunu bu işlere bulaştığını belirtmektedir.
Fakat bu durumu olumlu bir durum olarak görmemektedir. Bu yüzden
alude kelimesini kullanmıştır. Devlet yönetimindeki aksaklıklar birçok
kişinin haksızlığa uğramasına yol açmıştır. Bu kişiler özr sahipleri
olarak gösterilir. Özr kelimesinin bir anlamı da kusur, eksikliktir. Şair
haksızlığa uğrayanların, bir çok açıdan zarara uğradığını maddi ve
manevi açıdan eksildiğini düşünür. Bu yüzden onları özr sahipleri
şeklinde tanımlar. Haksızlığa uğramış bir kişi olarak kendisi de onlarla
aynı kaderi paylaşmaktadır. Her ne kadar devlet kademeleriyle bağ-
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lantılı olduğu dönemler olsa da bu durum, kendisinin haksızlığa uğrayan halkı temsil etme, onlara yol göstermeye engel teşkil etmez. Nâbî
ikinci mısrada kullandığı “kabul eder yine” ifadesini özellikle kullanmıştır. Devlet kademeleriyle olan yakınlığının kendisine faydadan çok
zarar getirdiğini düşünen şair, bu özelliğin iyi bir özellik olmadığını,
insanlar tarafından hoş karşılanmadığını bilir. Haksızlığa uğrayan insanlar her şeye rağmen Nâbî’yi kendilerine yol gösterici ya da haklarını savunucu biri olarak görmektedirler. Şair beytin sonunda imamet
kelimesini kullanarak beyte farklı bir anlam kazandırmıştır. Bir cemaate imam olacak kişinin, tertemiz olması günaha bulaşmamış olması
gerekir. Şair kendisini günaha bulaştığı halde imamlığı kabul edilen
biri olarak göstermektedir. Bunun sebebi, şairin yaşadıklarından pişmanlık duymasıdır.
Beyitte geçen aludelik kelimesiyle devlet yönetimine yakınlık
kastedilmiş ve istiare sanatı yapılmıştır. İmamet kelimesi de yine istiareli olarak kullanılmıştır.
Beyitte “a” sesi 8 defa, “e” sesi 8 defa, “u-ü” sesi 7 defa kullanılmıştır. “a” ve “e” seslerinin eşit oranda kullanılması şairin farklı iki
durumu gözler önüne serdiğini göstermektedir. Bu harflerden biri kalın, diğeri ince seslerdendir. Şair her ikisini kullanarak olumsuz ve
olumlu durumu bir arada kullandığına işaret etmişi gibidir.

61

2. Biraz da hÀkdeki hüsne nÀzır olmag içün
Ham itdi terbiye-i pìr-i çerh kÀmetümüz

( Felek pirinin terbiyesi, biraz da yerdeki güzelliği görelim diye boyumuzu büktü. )
Pir, yaşlı kişi anlamına gelmektedir. Tasavvufi anlamda pir,
şeyh, mürşid, tarikatin kurucusu anlamlarındadır. Şair beyitte felek ya
da dünya anlamına gelen çerh kelimesini pirle birlikte kullanarak bir
tamlama oluşturmuş, pir-i çerh ifadesiyle teşbih sanatı yapmıştır.
Bu durum, Nâbî’nin beyte tasavvufi bir anlam verdiğini de düşündürtmektedir.
Buna göre mürit, şeyhin yanında eğitim görür. Bu eğitim, daha
çok nefis terbiyesi şeklindedir. Dünyanın farklı hallerini öğreten pir,
şaire yerdeki güzellikleri de görsün diye boynunu bükmesini tavsiye
etmiştir.
Yaşadığı dönemde “neşatı da, gamı da “ yaşayan bir şair olarak
bilinen Nâbî, yüksek mevkideki insanlarla dost olmuş, saray çevresinde zaman zaman en güzel biçimde ağırlanmıştır. Dönemin iktidarının
değişmesiyle, Nâbî’nin de konumu değişmiştir.
En üstte olanlarla beraber zaman geçiren Nâbî, artık aşağılardadır. Sade vatandaş konumundadır. Bu yüzden o insanların hayata bakışını da tahlil edebilmektedir. Hak kelimesi alt kesimde bulunanların
durumu anlamında kullanılmış ve istiare sanatı yapılmıştır.
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Şair bu düşüşü hayra yorar ve “Felek pirinin boynumuzu bükmesinin sebebi, yerdeki güzellikleri görmemizi istemesidir” şeklinde
yorumlar. Beyitte Nâbî yaşadığı olumsuz bir durumu güzel sebebe
bağlamış ve hüsn-i talil sanatı yapmıştır.
Her meseleye “Allah’tan geldi” gözüyle bakan Nâbî, burada da
kanaati elden bırakmamıştır. Ensesine tokadı yiyen bir zatın, tokat
atan kişinin mahcubiyeti karşısında “biz bu tokadın kimden geldiğini
biliriz.” demesi gibi, Nâbî de yaşadığı bu duruma tevekkülle yaklaşmaktadır.
Beyitte “a” sesi 7 defa, “i” sesi 9 defa kullanılmıştır. Ayrıca hak,
hüsn ve ham kelimelerinin ilk harfi olan “h” şekil olarak iki kat olmuş
bir boyu andırmaktadır. (>)

3. Nigìn-sıfat ne kadar kec-nümÀ isek de yine
İder zuhÿr mahallinde istikÀmetümüz

(Yüzük kaşı gibi ne kadar eğri görünüyor olsak da doğruluğumuz yeri geldiğinde kendini gösterir)
Yüzük kaşları eğimli ya da farklı geometrik şekilli olarak bilinir.
Şair kendi özelliğini yüzük kaşına benzeterek teşbih sanatı yapmıştır.
Yüzük kaşı gibi eğri görünüyor olabiliriz, ama bu durum görünüştedir.
Yeri geldiğinde biz de doğruluğumuzu gösteririz, demektedir. Şair
içinde yaşadığı dönemde yapılan haksızlıkları görmekte ama engel
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olamamaktadır. Onun en güçlü silahı kalemidir. Şiirleriyle dönemini
eleştiren şair, yaşananlara engel olamasa da bu yolla doğru bildiği
gerçekleri savunmakta ve sesini çıkarmaktadır. Şair bu durumu, yeri
geldikçe yapmaktadır, ya da yapacaktır. Çevresi tarafından hiçbir şeye
karışmayan biri olarak göründüğünü düşünen şair, düşünüldüğü gibi
olmadığını, yeri geldiğinde haksızlıklara karşı duracağını belirtmektedir. Mehmet Kaplan, Nâbî ve yaşadığı dönem hakkında şunları söyler:
Şehre hâkim olan zümre kadılarla ayan idi. Nâbî’nin yaşadığı
devirde bunlar adamakıllı bozulmuşlardı. Birbiriyle anlaşarak halka
kan kusturuyorlardı. Nâbî onların zulümlerini ve ahlaksızlıklarını görüyor, fakat elinden hiç bir şey gelmiyordu. O zamanın şartları içinde
bir şey yapmasına hemen hemen imkân yoktu. Bizzat fena olmamayı,
fakat başkalarının fenalıklarına seyirci kalmayı tercih ediyordu. (Kaplan, 2013: 220)
Bu ifadelerin son cümlesi hariç diğerlerine katılmak mümkündür. Çünkü Nâbî yapılan haksızlıklara seyirci kalmayan, şiirleriyle
yaşanılanları eleştiren bir şair olarak tanınmaktadır.
Beyitte mahal, “yeri geldiği zaman” ve “kendi yerinde” anlamlarıyla kullanılmış ve tevriye sanatı yapılmıştır. İstikamet ve kec kelimeleri kullanılarak tezat sanatı yapılmıştır.
Beyitte “i-ı” sesi 9 defa, “a” sesi 7 defa, “e” sesi 8 defa kullanılmıştır.
Şair farklı yapıdaki seslerin kullanımıyla iki anlattığı farklı durumu
desteklemiştir.

64

BÂĞ-I DEHR’DEN YANSIMALAR
(Nâbî-Gazel İncelemesi)

4. Bu kÀrgehde tehì-destlik ile hoş-hÀlüz
èUluvv-ı rifèate mahsÿbdur selÀmetümüz

(Bu atölyede eli boşluğumuz, züğürtlüğümüz ile mutluyuz, geçimimiz yerinde. Çünkü kurtuluşumuz, refahımız en yüce makam tarafından hesap edilmiştir. (Biz o makama bağlanarak kurtuluşu bulmuşuz.)
Dünyevi zenginlikler, insan nefsinin reddedemeyeceği şeylerden
oluşur. Bu zenginlikler kişiyi farklı düşünmeye ve bazen gerçekleri
görmemeye yöneltir. Fakat zenginlik aynı zamanda dert demektir.
Zengin bir insanın beynini kurcalayan ve içinden çıkamadığı onlarca
fikir olur.
Buna karşılık maddiyattan el etek çekmiş, kendini uhrevi güzelliklere vermiş insanlar çok yoğun sorunlarla uğraşmazlar. Her şeyden
önce kafaları karmaşık şeylerle meşgul değildir. Dünya güzelliklerini
başka bir pencereden, tevekkül penceresinden seyrederler.
Böyle insanlar bilirler ki düşünecekleri her şeyi düşünen biri
vardır. Hem de onun için en iyi olanını planlayan biri. Bu yüzden içleri rahattır. Sırtlarını sağlam bir dağa dayamışlardır.
Fakir olsalar da gönüllerinin zenginliği onları mutlu etmektedir.
Gündelik telaşlara kapılmanın, sorunlarla uğraşmanın hiç gereği yoktur. Kişi sadece kendine düşeni yapar. Elinden gelen ne varsa ortaya
koyar. Ardından tevekkül eder.
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Büyük planlayıcı, tüm planların sahibidir ne de olsa. Onun da
planı bellidir. Bu yüzden insan rahat olmalı, tevekkül etmeli ve her
şeyin Allah’tan geldiğine inanmalıdır. Gerçek mutluluğun sırrı budur.
Beyitte Nâbî, birçok sıkıntıyı yaşamış biri olarak, her şeyin Allah’tan geldiğine inanır. Dünya bir atölyedir ve herkes bu atölyede
kendi işini yapmaktadır. Nâbî atölye kelimesiyle istiare sanatı yapmış
ve birçok özelliğiyle dünyayı bir iş yerine benzetmiştir. Fakat ilginç
olan bir durum vardır. Atölyede çalışılırken, şair kendisinin çalışmadığını, el boş olduğunu belirtmektedir. Ya da herkes bu atölyeden kazanç sağlarken kendisinin züğürt kaldığını söylemektedir. Fakat şair
bundan üzüntü çekmemektedir. Çünkü hesabı yapan ve onun kazancını en iyi şekilde bilen biri vardır. Şair uluvv-ı rifèat ifadesiyle istiare
yapmış ve Allah’ın yüceliğini kastetmiştir.
Beyitte birinci mısrada daha çok düz ünlüler (a-e) kullanılırken,
ikinci mısrada dar ünlüler (u-ü) kullanılmıştır. Bu durum, birinci mısradaki rahatlıktan ötürü hissedilen garip durumun ikinci mısrada bir
toparlanma, sebebe bağlamayla giderildiğini hatırlatmaktadır.

5. Mukìm-i zìr-i livÀ-yı tevekkülüz NÀbì
KurÀ-yı nÀhiye-i gaybdür zeèÀmetümüz
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(Nâbî, tevekkül bayrağının altında oturanlardanız. Zeametimiz
bize verilen en büyük tımar (toprak parçası) bilinmeyen bir yerdeki bir
köydür.
Tevekkül, kişinin kendine düşeni yaptıktan sonra, sonucun Allah’tan geldiğine inanmaktır. Bu durum gerçek inananlar için bir kazançtır. Çünkü bu şekilde yapılan haksızlıkların, yaşanan olumsuzlukların, maddi açıdan geçirilen zor günlerin geride kalacağına inanılır.
En doğru kararı veren Yüce Allah’tır. O en güzelini bilir. Haklıyı, haksızı ayırt eden de odur. Bu yüzden ne yaşanırsa yaşansın ona
tevekkül etmek en doğrusudur. Dünyada verilmeyen değer bu şekilde
ahrette verilecektir. Çünkü gerçek değeri bilen ve veren Allah’tır.
Hayatında birçok haksızlıklara maruz kalmış biri olarak Nâbî, en
güzel yolu seçmekte ve gerçek değeri Allah’tan beklemektedir. Bu
yüzden Allah’ın tevekkül bayrağı altına sığınır.
Şair tevekkülü bir bayrağa benzeterek teşbih sanatı yapmıştır.
Tevekkül etmenin karşılığı ahrette verilecektir. Yani şair bu dünyada
yaşadığı sıkıntıların karşılığında cenneti hak edebileceğine inanmaktadır. Şair, cennet ifadesini “kura-yı nahiye-i gayb” terkibiyle vererek
istiare sanatı yapmıştır. Zeamet, Osmanlı’da sipahilere verilen en büyük tımara verilen isimdir. Şair bu kelimeyi de istiareli olarak kullanmış ve ahrette alacağı mükâfat karşılığını vermiştir.
Tevekkül sabırla eşdeğerdir. Sabırlı insan yaşadıklarının gerçek
değerini almak için uzun süre bekleyebilir. Önemli olan bu süre içeri-
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sinde sabırlı olup isyan etmemesidir. Şair birinci ve ikinci mısrada,
“mukim-i zir-i liva-yı tevekkül” ile “kura-yı nahiye-i gayb” terkiplerini kullanarak bu uzun süreyi ve sabırlı oluşu anlatmak istiyor gibidir.

Gazelin ses özellikleri
SESLER
b c ç d e

1

8

3

2

7

2

3

7

4

5

5

5

BEYİTLER

a

f g ğ h ı

1 4
3 2

i

1 4

j

k l

m n o ö p r s ş t

2 6 5 3 1 1

1

4 1 9

2 1 4 3 1

4

1 1

2 1 7

4 2 4 6

2

3

1 1

5 1 4

2 5 3

2

1

1

1 2 8

3 2 4 2

1

3 1
1 5 1
3 3

1

u ü v y z

2 2 5

1 3

3

4

1 3

3 2 3

1 2

3 3 1 4 5 3 2
3

2 2 5 2 4 4

Gazelde a ve i seslerinin yoğunlukta kullanıldığı görülmektedir.
Bu sesler birbirine zıt özelliktedir. Biri kalın diğeri incedir. Bu özellik
şiirdeki karşılaştırmalara katkı sağlamıştır. Gazelde kullanılan ü sesleri de şiirde kastedilen hüznü anlatır gibidir.
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2

1.

2.

3.

4.

5.

SIFAT
TAMLAMASI

alÀmet,
kabul,
aludelik
imamet
hÀk, hüsn,
terbiye,
biraz,
kamet
nazır
nigin,
zuhur,
mahal,
istikÀmet
mahsub,
selÀmet

Nâbî

kec-nüma

bu kargeh
tehi-destlik
hoş-hal
uluvv-ı
rifèat

ZARF

ZAMİR

İSİM
TAMLAMASI

ne denlü,
yine

da

erbÀb-ı özr

içün
ham

da

terbiye-i
pir-i çerh

Edat

Beyitler

İSİMLER

Bağlaç

Gazelin gramer özellikleri

yine

sıfat
ne kadar

fiil
fiilimsi

olsa,
ider
olit-

de

ider

ile

mukim-i
zir-i
liva-yı
tevekkül
kura-yı
nahiye-i
gayb
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“ma’nâ” Redifli Gazel
-6- ( G. 861)
feè i lÀ tün / feè i lÀ tün / feèi lÀ tün / feè i lün

1. Olsa teèvil-i ‘ibÀretle müèevvel maènÀ
HÀtıra gelmez idi lafzdan evvel maènÀ

(Mana sadece sözü çevirmeden ibaret olsaydı, sözden önce mana akla gelmez idi.)
Beyitte kullanılan ma’na kelimesi Hikemi tarzda, dolayısıyla
Nâbî şiirlerinde çokça rastlanan bir ifadedir.
Nâbî şiirlerinde eşyayı manalaştırır. Bu yüzden her şiirde manayı farklı bir şekilde görmek mümkündür. Şair bu beyitte ma’nanın ne
kadar önemli bir şey olduğunu söylemiş ve ma’nanın sanıldığı gibi
sadece sözü farklılaştırma olmadığını, ma’na katılarak söylenen her
sözde farklı bir taraf aranması gerektiğini belirtmiştir. Teèvil, müèevvel ve evvel gibi aynı kökten gelen kelimeleri bir beyit içerisinde kullanarak iştikak sanatı yapan Nâbî bu beyitte hikemi tarz ve sebk-i hindi etkisiyle yazdığı bir çok şiirinde ele aldığı manayı anlatmış, gördüğü ve düşündüğü her şeyi hikmet çerçevesinde değerlendirmiş, olay ve
eşyaların ardındaki gerçeğe dikkat çekmiştir.
Beyitte “v” sesi 5 defa, “e” sesi 9 defa kullanılmıştır.
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2. Bì-èibÀret yine dillerde nihÀn cilve ider
Olmaz olmasa bile lafz-ı muèattal maènÀ

( Mana, artık kullanılmayan, anlamını yitirmiş sözlerden oluşsa
bile kaybolmaz ve kalplerde gizli kalan ne varsa aynı şekilde ortaya
çıkar.)
Şair beyitte artık kullanılmayan ve unutulmuş olsa bile, bir şeyin
gerçek değerini yitirmeyeceğini belirtmektedir. Bu ifade “altın yere
düşse de değerini yitirmez” sözünü hatırlatır. Gerçekten de bir kelime
ne kadar kullanılmıyor olsa da içinde bulunduğu cümleye kattığı ifade
değişmez. Nâbî bu beyitte kendi yaşadığı yüzyıla da atıfta bulunmuştur. Çünkü XVII. yy değerlerin değiştiği, insanların farklılaştığı bir
dönemdir. Beyitte nihan ve cilve etme kelimelerini bir arada kullanarak tezat sanatı yapan şair bu devirde yaşarken çevresini iyi gözlemlemiş ve bu değişimlere eleştirel bir yaklaşımda bulunmuştur. Ona
göre bu değişimler ne kadar fazla olursa olsun, değerli olan bir şey
gerçek kıymetini kaybetmeyecektir.
Beyitte “l” sesi 7 defa, “a” sesi 10 defa kullanılmıştır.

3. Ta’ir-i lÀne-i ıtlÀk kafes-gìr olmaz
Kayd-ı tahrìr ile olsun mı müselsel maènÀ
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( Bir kez yuvadan uçurulmuş olan kuş, bir daha kolay kolay tutulup kafese konamaz. (Tıpkı bunun gibi) mana da yazılıp kayda geçirilerek zincirlenmez, zincir gibi ardarda getirilemez.)
Beyitte şair, bir benzetme yapmıştır. Manayı bir kuşa benzetmiştir. Yuvadan uçmuş olan bir kuş artık ele geçirilip kolay kolay kafese
konamaz, çünkü artık o, özgürlüğüne kavuşmuştur. Belki de kafeste
tutulmanın zorluklarını yaşadığı için bir daha asla geri dönmeyecektir.
Mana da yazıya geçirilebilecek, kayıt altında tutulacak bir şey
değildir. Mana ruhla ilgilidir. İnsanlar hissettikleriyle mananın derinliğini anlayabilirler. Bu yüzden şair manayı bir kuşa benzeterek teşbih
sanatı yapmış ve mananın yazıdaki haliyle anlaşılamayacağını belirtmiştir. Ayrıca art arda dizili kelimeler görüntü itibariyle bir zincire
benzer.
Şair bu görüntüyü müselsel kelimesiyle vererek, hem yazının
zincire benzediğini, hem de bu yazının zincirle bağlanamayacağını,
anlamın bir kuş gibi uçacağını belirterek farklı bir resim çizmiştir. Bu
resme uygun olarak da ta’ir, lane, kafes-gir, kayd ve müselsel kelimelerini bir arada kullanarak tenasüb sanatı yapmıştır. Ayrıca birinci
mısrada kullandığı tair, lane kafes-gir kelimelerine karşılık ikinci mısrada mana, kayd-ı tahrir ve müselsel kelimelerini kullanarak leff ü
neşr sanatı yapmıştır.
Şair, “olsun mı” kelimesi kullanılarak istifham sanatı yapmış,
bu şekilde beytin anlamını güçlendirmiştir.

72

BÂĞ-I DEHR’DEN YANSIMALAR
(Nâbî-Gazel İncelemesi)

“l” sesi 6 defa, “a” sesi 9 defa kullanılmıştır.

4. İtmez ervaha sirÀyet èileli ecsÀmun
Harf-i èilletle degüldür yine muètel maènÀ

(Vücutta bulunan hastalık ruhları etkilemez. Mana da içinde bulunan illet harflerinden dolayı hastalıklı sayılmaz.)
Şair bu beyitte bir şiirdeki anlam yanında o şiirde kullanılan kelimelerin yapısına da değinmiştir. “Arapçada harfler huruf-ı sahiha ve
huruf-ı illet olmak üzere ikiye ayrılır. İllet harfleri elif, vav ve
ye’dir.”(Timurtaş, 1993: 30) Şair bu illet harflerinin kelimelerin asliyetini bozduğunu düşünmektedir. Bu yüzden bu durumu bir hastalığa
benzetmektedir. Vücutta bir hastalık bulunabilir ama bu ruha etki eden
bir durum değildir. İnsandaki hissiyatı vücudundaki bir hastalığın
bozması mümkün değildir. Şair söylenen bir sözde bulunan illet harflerinin de ifadedeki anlamı etkilemeyeceğini, bunun sadece dış görünüşle ilgili bir durum olduğunu belirtmektedir. Nâbî hikemi tarzın
önemli bir özelliğini bu beyitte de göstermiş ve eşyanın ardındaki gizli
manayı ortaya çıkarmıştır. Sözde bulunan illet harflerini vücuttaki
hastalığa benzeten şair, bu yolla teşbih sanatı yapmış ve bu hastalığın
ruhu etkilemeyeceği gerçeğini de sözdeki illetli harflerin anlamı etkilemeyeceği düşüncesiyle açıklamıştır. Yani bir şiiri oluşturan kelimelerin yapısı, bu kelimelerde bulunan harflerin özelliği gibi batıni du-
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rumlar, şiirin manasındaki yüceliği etkilemeyecek kadar önemsiz şeylerdir.
Ayrıca birinci mısrada bulunan ervah, ilel ve ecsam kelimelerine
karşılık, ikinci mısrada mana, harf-i illet ve mu’tel kelimelerini kullanarak leff ü neşr sanatı yapmıştır. Şair soyut ve somut kelimeleri bir
arada kullanarak anlama farklılık kazandırmış, ervah, ecsam, sirayet
kelimeleri ve harf-i illet, mu’tel, mana kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla tenasüb sanatı yapmıştır.
“l” sesi 7, “a” sesi 7, “e” sesi 8 defa kullanılmıştır.

5. Sÿretün tefrikası itmez eser maènÀya
Olmaz eşkÀl-i ibÀretle müşekkel maènÀ

(Dış görünüşteki ayrıntı manaya tesir etmez. Mana biçimdeki
özelliklerin aynısıyla şekillenmez.)
Tefrika tasavvufi bir ifadedir. “Dağınıklık, perişanlık, ayrılık. a)
Cem Hakk’a, tefrika halka işarettir. b) Cem müteferrik(dağınık) olanı
toplamak, tefrika toplu olanı dağıtmaktır. Cem halinde: Allah var,
masiva yok, denir. Tefrika halinde dünya ve ahiretin varlığı da dikkate
alınır (Uludağ: 1991: 519-520).
Şair şiirde bu kelimeyi kullanarak beyte tasavvufi bir anlam da
yüklemiştir. Buna göre dünyanın dış görünüşü yani madde, Allah’ın
varlığını örtemez, ancak Allah’ın varlığına delil olabilir.
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Şiirde eşkâl ve müşekkel kelimeleri bir arada kullanılarak iştikak sanatı yapılmıştır.
Beyitte şair söyleyişteki dış görünüş ve mananın aynı olmayışına da değinmiştir. Dış görünüş bir şiirde kafiye redif gibi kavramlardır. Ayrıca vezin de dış görünüşü etkileyen bir özelliktir. Şair, şiirdeki
bu unsurların şiirin anlamını şekillenmesini sağlamayacağını, anlamın
başlı başına bir şey olduğunu belirtmiştir. Gerçekten de bir şiirde kafiyeye bağlı kalınması ya da şiirin şekil açısından kusursuz olması gibi
sebeplerle anlamsız ifadeler ortaya çıkmaktadır. Nâbî, şiirde manayı
ön planda tutan bir şair olarak buna hep dikkat etmiştir. Manayı şekle
göre değil, şekli manaya göre oluşturmuştur. Bu yolla şiirdeki manayı
ön planda tutmuştur.
Beyitte “a” sesi 9, “e” sesi 10 defa kullanılmıştır. Kullanılan 4
“r” sesi beyte ahenk vermiştir.

6. Vüsèat-ı èÀlem-i maènÀyı kıyÀs it andan
Lafz-ı mücmelde ider cilve mufassal maènÀ

( Mana âleminin genişliğini ondan kıyas et ki, özlü sözde mana
ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkar.)
Beyitte şair, mananın ne kadar geniş anlamda ele alınması gerektiğini düşünür. Bir kelimeyle bile çok şey söylenebilir. Farklı anlamlar bir kelimeye yüklenebilir. Bu, mananın ne kadar önemli oldu-
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ğunu göstermektedir. Az ve öz konuşmak, deyiminde olduğu gibi az
sözle bazen çok ayrıntılı şeyler dile getirilebilir. Şair bunun farkında
olan biridir. Çünkü o da şiirlerinde bu yolu kullanmaktadır. Bu yüzden
manayı bir âleme benzetmekte, bu yolla teşbih sanatı yapmaktadır.
Âlem uçsuz bucaksız bir özelliğe sahiptir. Tıpkı onun gibi mana da
çok ayrıntılıdır. Hayaller, mecaz ifadeler her şey mananın içindedir.
Bu yüzden bir kelime bile birçok şeyi anlatmaya yetebilir. Nâbî hikemi tarzın bir özelliğini daha şiirde göstermiştir. Kimsenin kullanmadığı yeni ifadeleri kullanmak hikemi tarzın bir özelliğidir. Bu beyitte de
“vüsèat-ı èÀlem-i maènÀ” ifadesi farklı bir ifade olarak dikkati çekmektedir.
Beyitte “a” sesi 12 defa, “m” sesi 6 defa kullanılmıştır. Kalın sesin fazla kullanımı beytin anlamını güçlendirmiştir.

7. Lüb eèazzdur ne kadar olsa bile kışr èaziz
Sÿretün mertebesinden olur efdal maènÀ

(Kabuk ne kadar değerli ise de iç ondan daha kıymetlidir. Mana
biçime göre daha yüksek mertebededir.)
Beyitte şair bir karşılaştırma yapmıştır. Mana ile biçimi karşılaştıran şair bu iki kelimeyi kabuk ve iç kelimeleriyle anlatmıştır. Manayı
bir meyvenin ya da bir yemişin içine benzeten şair, biçimi de bu meyvenin dış kabuğuna benzetmiştir. Meyve ya da yemişin içi asıl onanı-
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dır. Yani yenecek kısmı, tat alınacak bölümüdür. Mesela cevizin iç
kısmının birçok açıdan faydalı olduğu bilinmektedir. Buna karşılık
cevizin kabuğu, yenmediği gibi hiçbir işe de yaramamaktadır. Sadece
içi koruyan, onun şeklini muhafaza eden bir özelliktedir. Bu yüzden
aslolan kabuk değil, içidir. Şair bu karşılaştırmayı yaparak, şiirdeki
kafiye, redif, vezin gibi unsurların, ancak manayı koruyucu bir özellikte olduğunu aslolanın mana olduğunu belirtmektedir. Nâbî mana ve
şekli meyvenin içi ve kabuğuna teşbih ederek eşyanın ardındaki manayı ön plana çıkarmış, böylece hikemi tarzın önemli bir özelliğini de
kullanmıştır.
Ayrıca birinci mısrada kullanılan lüb, eèazz, kışr ve aziz kelimelerine karşılık ikinci mısrada mana, efdal, suret ve mertebe kelimelerini kullanarak leff ü neşr sanatı yapmıştır. Lüb ve kışr kelimelerine aziz
ve eèazz kelimeleriyle kişilik kazandırılmış ve teşhis sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 8, “z” sesi 4 defa kullanılmıştır.

8. BÀtınun hüsni olur zÀhir ile cilve-nümÀ
Lafz mahsÿsdur amma ki muhayyel maènÀ

(İçteki güzellik dış ile görünür. Söz bellidir ama mana hayal şeklindedir.)
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Batın ile zahir tasavvufi kelimelerdir. Bu kelimeler kaynaklarda
şu şekilde açıklanmıştır: “Batın, iç, gizli, derun, gizli alem. a)Allah’ın
dört isminden biri; Evvel, Àhir, zÀhir, bÀtın. Bunlara “ana adlar” (ümmehÀtül esma) denir. Şu halde zÀhir-batın aşikar-pinhan, açık-gizli,
ıyan-nihan O’dur.” (Uludağ, 1991: 87-88).
Buna göre, şair beyte tasavvufi bir anlam yüklemiştir: Allah’ın
varlığı, birliği onun dışta yani dünyada yarattığı görüntülerle, tüm
varlıkla anlaşılabilir. Allah’ın varlığını anlayabilmek için çevremize
bakmak yeterlidir. Her şey O’nu anlatmaktadır. Bu yüzden batın ile
zahir aslında birdir. Zahir, batını göstermek için bir vasıtadır.
Tıpkı bunun gibi söz de manayı göstermek için kullanılan bir
araçtır. Dıştan bakılınca görülen kelimelerdir. Ama derine dalınca
mana anlaşılır. Bu yüzden dış görünüşten çok manaya dikkat etmek
lazım gelir. Şair batın ile zahiri bir arada kullanarak tezat sanatı yapmıştır.
Beyitte “a” sesi 10, “u-ü” sesi 7 defa kullanılmıştır. Beyitte “m”
sesi 6 defa kullanılmıştır. Bu şekilde beyitteki belirginlik anlamı güçlendirilmiştir.

9. Feneri rÿşen iden şemèi ziyÀ-güsteridür
Nÿr-ı bÀtınla virür sÿrete saykal maènÀ

78

BÂĞ-I DEHR’DEN YANSIMALAR
(Nâbî-Gazel İncelemesi)

(Feneri gösteren aydınlık hale getiren ışık yayan mumdur. Mana
içteki ışıkla görünüşe parlaklık verir.)
Şair beyitte yine Hikemi tarzın önemli bir özelliği olan eşyanın
ardındaki anlamı ön plana çıkarmıştır. Yani feneri aydınlatan şeyin
ışık yayan mum olduğunu belirterek aslında mananın içteki ışıkla dış
görünüşe aydınlık verdiğini kastetmiştir. Birinci mısrayı araç olarak
kullanan şair asıl meramını ikinci mısrada dile getirmiştir. Aslolanın
mana olduğunu bir daha belirten şair bunu fenerin durumuyla anlatmıştır.
Bu beytin tasavvufi anlamı da vardır. Çünkü ziya kelimesi “eşyayı Hakk’ın gözü ile görmek, anlamına gelmektedir. Yani Hak(Ziya)
idrak aracı olarak kalbe tecelli edince, nurlanan basiret (kalp gözü)
masivÀyı onun nuru ile görür.” (Uludağ, 1991: 590-591)
Buna göre kişinin gerçekleri fark etmesi ancak Allah’ın kalp gözünü açmasıyla mümkündür. Basireti açık olan biri etrafı karanlık yani
dünyevi bir bakışla değil aydınlık (ruşen edilmiş) manevi bir bakış
açısıyla seyredecektir. Mana da içteki bu ışıkla yani kalp gözüyle
oluşturulduğu için dışa, surete o nurun yansımasını verecektir. Şekil
olarak parlak yani biçimsel açıdan güzel görünen şeyin sebebi, batındaki nurun yansımasıdır.
Beyitte “fener, ruşen, şem, ziya, nur, saykal” kelimelerinin bir
arada kullanımıyla tenasüp sanatı yapılmıştır. Bu kelimelerden birinci
mısrada bulunanlarının karşılığının ikinci mısrada verilmesiyle Leff ü
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neşr sanatı yapılmıştır: şemèi ziyÀ-güster-nÿr-ı bÀtın,

fener-sÿret,

rÿşen-saykal
Ayrıca birinci mısradaki ifadeyle, benzetme yoluyla ikinci mısranın anlamı kastedilmiştir. Böylece teşbih sanatı yapılmıştır.
Beyitte “e” sesi 8, “a” sesi 7, “r” sesi 7 defa kullanılmıştır. Özellikle “r” sesi parlaklık ve ışığı hissettirmektedir.

10. Giyse ya cÀme-i Mısrì ya kabÀ-yı èAcemi
Olmaz ÀrÀyiş-i zÀhirle mübeddel maènÀ

(İster Mısr’a ait elbiseyi giysin, isterse Acem’e ait kaftanı giymiş olsun. Mana, dıştaki süsle değişmiş olmaz.)
Şair beyitte bir benzetme yapmıştır. Mananın yer aldığı şiiri bir
insana benzetmiştir. Bu insanın kişiliği ve düşünceleri her şeyden
önemlidir. Bu yüzden üstüne aldığı farklı kıyafetler onun iç yapısını
etkilemeyecektir. İster Acem işi bir kaftan giysin, isterse Mısır işi bir
elbise giysin, onun kişiliği değişmeyecektir. Bu giysiler sadece dışa
verilen bir süs olarak kalacaktır.
Şair bu benzetmeyi yaparken kendi şiirini de göz önünde bulundurmuştur. Çünkü Nâbî her ne kadar;

Ey şi’r meyÀnında satan lafz-ı garibi
Divan-ı gazel nüsha-i kÀmus değildir
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diye seslense de şiirinde Arapça ve Farsça kelimeleri sıklıkla kullanan
bir şairdir. Kendisi de bu geçeğin farkındadır ama bu durumun şiirdeki
manayı etkilemeyeceğini, aksine kullanılan bu kelimelerin bir süs olarak telakki edileceğini düşünür. Özellikle XVII. yy.da ortaya çıkan
Sebk-i Hindi ekolü herkesin anlayamayacağı kelimeler ve terkiplerin
kullanıldığı şiirlerden oluşmaktadır. Bu ekolden etkilenen şairlerden
biri de Nâbî’dir Nâbî şiirlerinde hikmetli söyleyişler ön planda olduğu
için Arapça ve Farsça kelimeleri bu amaç için kullanmaktan çekinmez. Bu yüzden şiirde bu tür kelimelerin kullanılabileceğini, bunun
manayı yok etmeyeceğini belirtmiştir.
Beyitte mana bir insana benzetilmiş, teşbih sanatı yapılmıştır.
Ayrıca kişileştirilerek teşhis sanatı yapılmıştır. Beyitte, came, kaba,
giymek, arayiş gibi kelimelerin kullanılmasıyla tenasüp sanatı yapılmıştır. Beyitte kelimeler kıyafet olarak gösterilmiş, böylece mecaz
sanatı yapılmıştır.
Beyitte “e” sesi 6, “a” sesi 12 defa, “m” sesi 6 defa kullanılmıştır. Özellikle “a” sesinin fazla kullanımı beytin anlamındaki kararlılığı göstermektedir.

11. Sÿrete itme nazar maèniye bak ey NÀbì
Satr kec düşse de olmaz yine muhtel maènÀ
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(Ey Nâbî, biçime bakma, manaya bak. Yazıdaki satır eğri düşse bile mana bozulmuş sayılmaz.)
Beyitte şair mananın dış görünüşle değerlendirilemeyeceğini
tekrarlamaktadır. Yazı ne kadar eğri olursa olsun önemli olan o satırın
eğri gidişi değil, o şiirde verilmek istenen mananın doğruluğudur.
Mana doğru verilmişse satırın eğriliği sadece görüntüyü bozar. İçerik
aynı kalır. Bu yüzden kendi şiirinde manayı ön planda tutan şair, kendine seslenerek, Ey Nâbî sen satırın eğriliğine değil mananın doğruluğuna bak, önemli olan odur, der. Mecazi anlamda değerlendirildiğinde, kişinin dış görünüşü değil, düşünceleri önemlidir, ifadesi ortaya
çıkar. Allah tarafından herkes farklı görüntüde yaratılmıştır. Önemli
olan aynı doğru yolu bulmak ve bu yolda yürüyebilmektir.
Beyitte “ey” kelimesinin kullanımıyla nida sanatı yapılmıştır.
Ayrıca şair suret kelimesini tevriyeli olarak kullanmıştır. Suret, nazar,
bak, ifadeleriyle tenasüp sanatı yapılmıştır. Kec düşmek ifadesiyle
mecaz-ı mürsel sanatı yapılmıştır.
Beyitte “e” sesi 10, “a” sesi 9 defa kullanılmıştır.

82

BÂĞ-I DEHR’DEN YANSIMALAR
(Nâbî-Gazel İncelemesi)

Gazelin ses özellikleri
BEYİTLER

SESLER
a

b c ç de

f

g ğ h ı

i

j

k l

m n o ö p r

s ş t

u ü v y z

1

10 1

29

1 1

1 1 5

7 4 3 1

2 1

3

2

10 3 1

37

1

1 1 8

7 4 4 2

3 1

3 1

3

9

15

1 1

1 3 6

3 7 4 3 2

4 4

3 1 1

4

7

7 4 3

4 2

4 2 2 1 2 1

5

9

6

12

7

8

8

5
1

2 10 1 1

2

10 1
2

6
1 5

4 4 5 3 1

4 3 2 4

1 5

2

1 1 2

2

1 1

1 2

35

2

4 4

1 5 6 4

1 4

49

1

1 3

2 5 2 5 2

6 3 1 2 2 2

10 1 1

13

1

4 1 5

1 5 6 5 1

3 3

9

7

28

1 1

2 6

1 2 2 6

8 3 2 3 3 3 1 2 1

10

12 2 2

26

1

1 2 7

1 3 6 1 1

3 2 1

1

5 2

11

9

29

1

2 2 5 5 1

3 3 1 4 2 1

3 2

3

1

2 1

4

2 1 2 2 2 1
4

1 5 2 1 2 2

Gazelde kullanılan a sesleri şiirin konusuna uygundur. Çünkü şiirde lirik değil didaktik bir anlatım söz konusudur. Bu da kalın ve tok
bir sesi olan a harfinin yoğun bir şekilde kullanılmasıyla daha da pekişmiştir. Ayrıca şairin l, m, n, harflerini her beyitte kullandığı görülmektedir. Bu harfler de şiire akıcılık kazandırmış, ahengi sağlamıştır.
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Gazelin gramer özellikleri

1.

mana,
hatır, lafz

müevvel

dil, mana

nihan, lafz-ı bimuattal
ibaret,
yine
kayd-ı tahrir,
tair-i
lane-i
ıtlak, kafesgir,
müselsel

2.

3.

4.

ZAMİR

mana

ervah,
sirayet,
muètel,
mana
esr, mana

ileli ecsam,
harf-i illet

Bağlaç

SIFAT
TAMLAMASI ZARF

Edat

BEYİTLER

İSİMLER

evvel

tevil-i ibaret
bile

mana

7.

8.

9.

10.

ol-

yine
it-

müşekkel

vüsèat-ı Àlemi mana, lafz-ı
mücmel,
mufassal

suretin tefri- itkası,
oleşkal-i ibaret
cilve
itkıyas it

andan

kışr, aziz,
efdal,
lüb eèazz,
ne
mana
kadar
lafz, mah- zahir, cilvesus, mana nüma,
muhayyel
fener, şemè ruşen
iden,
suret,
ziya-güster,
saykal,
nur-ı bÀtın
mana
mana
arayiş-i zahir,
mübeddel

suret, nazar,
11. mani, Nâbî,
satr
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olsa
gelcilve
itol-

ile

5.

6.

İSİM
fiil
TAMLAMASI fiilimsi

bile

ama, batınun
ki
hüsni

BÂĞ-I DEHR’DEN YANSIMALAR
(Nâbî-Gazel İncelemesi)

olsa,
olol-

ile
vir-

ya...
ya
de

kec

suterin mertebesi

came-i Mısrì, giykaba-yı Acem olitbak
düşol-

“âşiyânemüzün” Redifli Gazel
- 7 – ( G. 432)
me fÀè i lün / feè i lÀ tün / me fÀè i lün / feè i lün

1. Olurdı dìdeleri rÿşen ÀşiyÀnemüzün
Olaydı ger eseri Àh-ı èÀşıkÀnemüzün

(Âşıkane bir şekilde yapılan ahımızın etkisi olsaydı, meskenimizin gözleri aydın olurdu.)
Beyitte hayal edilen bir ev tasvir edilmiştir. Dışarıdan bakıldığında bu evin pencerelerinin aydınlığından içeride birilerinin yaşadığı
anlaşılmaktadır. Bu ev hayat dolu bir evdir.
Şairin böyle bir hayali vardır. Ama bu hayal için ettiği ahlar
etkisiz kalmıştır. Şair belki de yarı loş evinde yalnız oturmaktadır.
Beyitte şair “dideleri ruşen” ifadesiyle hem gözleri aydın deyimini
hem de bu evin aydınlık görünen pencerelerini kastederek tevriye sanatı yapmıştır. Eğer âşıkane söyleyişin etkisi olsaydı gözümüz aydın
olurdu, evimiz aydınlanırdı, demeye getirmiştir.
Şair bazı şiirlerinde kullandığı âşıkane söyleyişe de gönderme
yapmıştır. Âşıkane söyleyişin etkisini göremeyen şair hikemi tarzı
benimsemiştir. Bu tarzın hayata bakışına daha fazla uyduğunu düşünmektedir.
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Şiirde evin pencereleri göze benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Bu yolla eve bir farklılık kazandırmıştır. Şair evin aydınlık
olma durumun kendi ahının etkisine bağlayarak hüsn-i ta’lil sanatı
yapılmıştır. Şair bu şekilde yaptığı âşıkane ahın etkili olmadığını,
belki başka yollara başvurulması gerektiğini belirtir.
Beyitte şair ahı tekrar hatırlatır gibi, beytin birçok yerinde uzun
a sesi kullanmıştır.

2. ZamÀn-ı reftenün ahvÀli bilmezüz nicedür
Hele huzurını biz görmedük zamÀnemüzün

(Geçmişte durum nasıldı bilmiyoruz ama doğrusu biz bu zamanın huzurunu görmedik.)
Devir XVII. yüzyıldır. Adalet kurumu güvenilmeyen bir durum
almış, rüşvet devletin her kademesinde kendini göstermektedir. Bu
olumsuzluklar insan ilişkilerine de yansımıştır. İnsanlar menfaatleri
olmayan hiç bir hususta bir diğerine yardım etmemekte, gelenekten
gelen saygı ve saygı anlayışı gün geçtikçe yok olmaktadır.
Nâbî, böyle bir dönemi yaşayan şairdir. Kendi dönemindeki
tüm olumsuzlukları birebir yaşar ve büyük üzüntü duyar. Yaşadığı
dönemden öncesi hakkında pek bir şey bilinmediğini belirterek, kendi
şiir tarzının daha önceleri kullanılmadığını, memleket meselelerinin
şiirde daha önce yer almadığını kastetmektedir. Bunu yaparken teca-
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hül-i arif sanatı yapar. Kendi döneminden önce yaşananları bilmekte
ama bunu kimsenin dillendirmediğini anlatmaktadır. Şair ilk mısrada
geçen zamanı, ikinci mısrada kendi zamanının anlatmakta, leff ü neşr
sanatı yapmaktadır.
Zaman- refteye karşılık zamanemüz; ahval kelimesine karşılık
huzur kelimeleri kullanılarak bu sanat yapılmıştır. Şair iki dönemi
karşılaştırmakta her ikisi hakkında da bir şey bilmediğini ya da bir şey
anlamadığını belirtmektedir. Geçmiş zaman hakkında bilgisi olmayan
şair, kendi döneminde de huzur görmemiştir. Her iki dönem için de
olumsuzluk söz konusudur.
Beyitte şair sıkıntılı bir söyleyiş kullanmıştır. Kelime aralarında
kullanılan sert sessizler( refte- f-t, ahval-h, ) bu dönemin sıkıntılı havasını hissettirir gibidir. Kullanılan olumsuzluk ekleri ve soru kelimesi
de( bil-me, gör-me, nice) bu dönemin kargaşasını hatırlatır gibidir.

3. FigÀn ü nÀle dahı Àlet-i firìb olamaz
Tuyuldı sanèat-ı bÀzìçesi bahÀnemüzün

(Artık ağlayıp feryad ederek kimse kandırılamaz. Çünkü bahane
olarak gösterdiklerimizin bir oyundan, kandırmacadan ibaret olduğu
duyuldu. )
İnsanoğlu yaradılışından beri, yaşadığı her olumsuzluğu başka
bir şeyle kapatmaya, kendisin mazur göstermeye meyillidir. Ne yapar-
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sa yapsın, yapılan şey insanlar tarafından hoş görülmüyorsa bunu kapatmak için bir kılıf arar. Yapamadığı, gücünün yetmediği şeylere de
onlarca bahane getirir.
İnsanlar eksikliklerini, ya da ihtiyaçlarını gidermek için çoğu
zaman duygu sömürüsü yaparlar. Yaptıkları duygu sömürüsünde haklı
olan genelde kendileridir. İnsanların vefasızlığından ya da zamanenin
kötülüğünden bahsederler. Ama bu durumun ortadan kalkması için
çözüm oluşturmazlar.
Şair bu tür durumları kastetmektedir. Ağlayıp inleme, kendini
zor durumdaymış gibi gösterme ya da duygu sömürüsü, insanları kandırmak için bir araç olmamalıdır. İnsanlar artık bunun bir oyun olduğunu bilmektedirler. Şair sanèat-ı baziçe ifadesiyle teşbih sanatı yapmıştır. Bu kandırmacayı bir oyuna benzetmiştir. Şair birinci mısradaki
“figan ü nale” ifadesine karşılık ikinci mısrada ilgili kelime olan “tuyuldı” kelimesini, ilk mısradaki “alet-i firib” e karşılık ikinci mısrada
“sanèat-ı baziçe” ifadesini kullanarak leff ü neşr sanatı yapmıştır.
Şair beyitte “a” sesini 11 defa kullanarak bu kalın sesle, beyitte
anlatılan olumsuz durumu pekiştirmiştir.

4. HezÀr teşneyi sìr-Àb ider zekÀtından
Kemìne katresi deryÀ-yı bì-kerÀnemüzün
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(Sınırsız, uçsuz bucaksız denizimizin aciz bir katresi zekâtıyla
bile binlerce susamışı, suya kanmış hale getirir.)
Nâbî, bir şair olarak zaman zaman farklılığından söz etmektedir.
Gerçekten de o şair olmasının dışında aynı zamanda Àlim bir zattır da.
İçinde yaşadığı dönem icabı birçok olumsuzluğu görmesine, yaşamasına rağmen, inancından ve hayat görüşünden bir şey kaybetmez.
Şair beyitte ilmini uçsuz bucaksız bir denize benzeterek teşbih
sanatı yapmıştır. Şair ifade ettiğine göre, o derece sınırsız bir ilme
sahiptir ki bu ilmin aciz, küçük bir damlası bile binlerce ihtiyaç sahibi
insanın kanmasına, bu ilme ulaşmasına yeter de artar bile.
Bunun olması insanlara bağlıdır. Şair beyitte bir deniz görüntüsü
vermiş, diğer tüm ifadeleri bu kelimeden hareketle kullanmıştır. Bu
açıdan aynı beyitte kullanılan teşne, sir-ab, katre, derya kelimeleri
tenasüp sanatını oluşturur.
Ayrıca şair teşne ve sir-ab kelimesini bir arada kullanarak tezat
sanatı yapmıştır. Her ikisinin de aşırı derecede olması şairin ilminin
genişliğini göstermektedir. Ayrıca beyitte kullanılan ifadelerle mübalağa sanatı da yapılmıştır.
Beyitte kullanılan “a” sesinin yer yer uzun kullanımı, şiire bir
iniş çıkış kazandırmıştır. Bu durum dalgaların yükselip alçalması gibidir. (HezÀr, sir-Àb, zekÀt, deryÀ, kerÀne)
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5. Bizümle èahdine sad Àb u Àteş içre iken
Tahallüf eyledügi yokdur Àb u dÀnemüzün

(Bize verdiği söz icabı, yüzlerce su ve ateş içinde iken, su ve tohumumuzun uyumu gerçekleşmemektedir.)
Tohum suyla ve toprakla bir arada bulunup, bir süre sonra çimlenir. Bu çimlenme, esnasında tohumda insan gözüyle görülmeyen
birçok değişiklikler meydana gelir. Tohumun en iyi şekilde çimlenmesi için belli bir oranda ısıya, suya ihtiyaç vardır.
Beyitte bir tohumun oluşumu anlatılarak şairin isteklerinin gerçekleşmemesi esas alınmıştır. Şair ateş ve suyla sözleşmiş olduğu halde tohum ve suyun uyum sağlamadığını ve çimlenmenin gerçekleşmediğini söylemektedir.
Şair yaşadığı devirde belli mertebelerdeki insanlarla farklı bir
hayat da yaşamıştır. Ama iktidardaki çalkantılar sebebiyle talihi bir
anda tersine dönmüş, refah için bir hayat yaşarken zor bir dönem yaşamaya başlamıştır. Şair talihin kendisine dönmediğini bütün şartların
hazır olacağını umarken, verilen sözlerin tutulmadığını düşünür. Bu
sözlerin yerine getirilmemesi, birçok uyumsuzluğun ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
Şair kendisini hak etmediğini düşündüğü bir hayatın içinde bulmuştur. Bu onun hiç de beklemediği bir durumdur. Şair yaşadığı dönemde kendisine verilen birçok sözün yerine getirilmeyişin, bir tohu-
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mun uygun şarlarla bir türlü buluşamaması olarak göstermiş ve istiare
sanatı yapmıştır. Şair anlatmak istediklerini aynı kelimeler etrafında
dönerek vermeye çalışmıştır. Ab, ateş, dane kelimelerinin bir arada
kullanılmasıyla tenasüp sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 8 defa, “u-ü” sesi 8 defa kullanılmıştır. Kalın ve
dar seslerin bu kadar fazla kullanılması şairin ümitsiz bir ruh hali içinde olduğunu ve olumsuz düşündüğünü hissettirmektedir.

6. HevÀ-yı sìm ü zer olmaz derÿnına reh-yÀb
GubÀrdan dili ÀzÀdedür hızÀnemüzün

(Hazinemizin merkezine altın ve gümüş arzusuyla girilemez,
çünkü onun gönlü (merkezi) topraktan ayrıdır, hürdür.)
Dünyevi kazanç birçok kişinin ulaşmak istediği şeydir. İnsanlar
bu kazanca ulaşmak için bazen olmadık şeyler yaparlar. Menfaat uğruna kişiliklerinden bile taviz veren insanlar vardır. Maddiyat arzusu,
bu yüzden tehlikeli bir istektir. İnsan bir amaca ulaşmak istiyorsa buna
maddiyatı karıştırmamalıdır. Çünkü menfaat ile ilgili beklentiler maneviyatı olumsuz açıdan etkiler.
Beyitte “hızane” kelimesi hazine gönül, kalp kelimelerinin karşılığıdır. Hazine toprak altında bulunur. Hazine arayıcıları buna ulaşmak için büyük çaba sarf ederler. Tek amaçları hazineye ulaşıp, içinde
bululan altın ve gümüşü elde etmektir.
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Beyitte de bir hazineden bahsedilmektedir. Hazinenin bulunduğu yere dair ipuçları verilmektedir. Şairin ifadesine göre, bu hazineye
ulaşmak isteyenlerin altın ve gümüş arzusunda olmamaları gerekir.
Çünkü bu hazine toprağın altında değildir. Hatta topraktan çok yukarılardadır.
Altın ve gümüş arzusu duymadan ulaşılan ve toprağın altında
değil üstlerde olan tek hazine vardır: Allah inancı. Şair bu inancın
maddiyattan çok uzak olduğunu söylemekte ve bunun toprakta yani
dünya hayatı içinde değil, maneviyatta aranması gerektiğini belirtmektedir. Bu yüzden maddi beklentileri olan insanların bu hazineye ulaşmaları imkânsızdır. Kastedilen hazine maddiyattan çok uzaktır çünkü.
Şair hazine kelimesiyle gerçek hazineyi değil maneviyatı kastederek istiare sanatı yapmıştır. Beyitte birinci mısrada sim u zer ifadesine karşılık ikinci mısrada hızane, yine birinci mısrada derun kelimesine karşılık ikinci mısrada dil kelimesi kullanılmış, böylece leff ü
neşr sanatı yapılmıştır. Şair bu kelimeleri bir arada kullanarak hazine
fikrini pekiştirmiştir. Hazine toprakta aranan bir şeydir ve içinde altın,
gümüş gibi mücevherler barındırır. Ayrıca derinlerde bulunur. Şair bu
anlamlara ulaşmak için “hızane, gubar, sim u zer, derun” gibi kelimeleri bir arada kullanarak tenasüp sanatı yapmıştır.
Beyitte “r” ve “z” sesleri 5 er tane kullanılmıştır. Bu sesler beyte
akıcılık kazandırmış, anlamı ve söyleyişi güçlendirmiştir.
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7. O saht-dillik ile NÀbiyÀ dü-gÿş-ı kemÀn
Tahammül eyleyemez zahmına nişÀnemüzün

(Ey Nâbî, iki başlıklı yay bile, o katı yüreklilik ile yara izimize
dayanamaz. )
Beyitte bir yaradan bahsedilmektedir. Bu yara şairin vücudunda açılmış bir yaradır. Yara o denli ağır ve iç yaralayıcı haldedir ki bu
yarayı açmak için kullanılan yay bile vücuttaki bu yarayı görüp dayanamamış ve üzülmüştür.
Şairin yaralanmasına sebep olan yayın önemli bir özelliği de
katı yürekli oluşudur. Bu ifade şairin yaşadığı dönem göz önünde
tutulduğunda akla başka fikirler getirmektedir. Şair döneminde yaşadığı birçok olaydan dolayı sıkıntılar yaşamış ve özellikle saraya ve o
çevredeki birçok insana karşı kırgınlık hissetmiştir. Bu kırgınlığa sebep olan olayları yaşatanlar, bir yay gibi düşünülmüş ve istiare sanatı
yapılmıştır.
Yay olarak nitelendirilen kişi ya da kişiler şairin birçok zorluğu yaşamasına sebep olan insanlardır. Bu insanlar sonraları şaire gönülsüz de olsa yardım teklifinde bulunmuşlardır. Şair bu durumu katı
yürekli yayın kendi açtığı yaraya dayanamayışına benzetmekte ve
teşbih sanatı yapmaktadır.
Şairin bahsettiği yayın bir diğer özelliği de dü-gÿş-ı kemÀn,
yani iki kulaklı ya da başlıklı bir yay olmasıdır. Bu durum akla hem

93

dönem vezirlerini, hem de devlet yönetimindeki çift başlılığı getirmektedir.
Şair yayı katı yürekli göstererek kişileştirmiş, yani teşhis sanatı
yapmıştır. Nâbî içinde bulunduğu durumun vahametini ifade etmek
için “tahammül eyleyememek” ifadesini kullanmıştır. Buna göre şairin
içinde bulunduğu durum o denli üzücü ve etkileyicidir ki buna sebep
olanlar bile etkilenmekte ve üzülmektedir.
Beyitte “a” sesi 9 defa kullanılmıştır. Kalın bir ünlünün beyitte
fazlaca kullanılması anlatıma farklılık kazandırmış ve şairin yaşadığı
olumsuzlukları hissettirmiştir.

Gazelin ses özellikleri
BEYİTLER

SESLER
a b c ç d e f g ğ h ı

i

j

k l

m n o ö p r s ş t

1 5

4 8

1

1 4 4

1 3 2 5 2

2 6 2 1

2 8 1 1

3 3 4

1 3 5 7

1 2 4 2 1

2 3 6

3 11 3
4 7 2
5 8 3

3 11
1 5 8 1 1

4 2 5 1

1 2 6

4

2 6

2

5

2 4 2 4 1

6 9 2

5 6

1

3 3 3

2 3 5 1

7 9 1

2 7

1

3 2 5

2 5 6 6 1

5 1 3
1

u ü v y z

2 4

4

1 2 6 1

1 2

3 2 3

6 2 1 3

2 2
7
1 3

2

3 3

2 1 1 2 3 5

2 2

5 1

2 4 1 2 5

1 2 2 1 4

3 3

Gazelde a ve e seslerinin yoğunlukta kullanıldığı görülmektedir. Bu
seslerin kullanımı şiirdeki dengeyi sağlamış gibidir. Ayrıca şair bir
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çok şiirinde olduğu gibi bu şiirinde de l, m, ve n seslerini yoğunlukta
kullanmış ve ahengi bu şekilde sağlamıştır.
Gazelin gramer özellikleri
ZARF ZAMİR

ruşen
1.

eser

2.

ahval

3.

figan, nÀle

Àlet-i firib

4.

zekat

hezar
teşne,
sir-Àb, kemine
katre

zaman-ı refte

5.

6.

7.

ahd, sad,
ab, ateş,
içre, yok,
dane

nice

reh-yÀb

Nâbî

o saht-ı dil,
dü-gÿş-ı keman

biz

hele

dahı

İSİM
TAM- fiil
LAMASI
fiilimsi
aşiyanemüzün
dideleri,
ah-ı
aşıkanemüzün
eseri
z. reftenün
ahvali, zamanemüzün huzurı

ol-

bilgör-

zamanemüzün
olsanèat-ı baziçesi tuyulbì-kerÀnemüzün
kemine katresi
id-

iken

derun,
gubar,
azade

ger

Bağlaç

SIFAT
TAMLAMASI

Edat

Beyitler

İSİMLER

biz

tahal-lüf
eyle-

ile

hevÀ-yı sim ü
zer
hizÀnemüzün
dili
nişanemüzün
zahmı

ol-

tahammül
eyle-
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“hâletler” Redifli Gazel
- 8 – (G. 61)
me fÀè ì lün / me fÀè ì lün / me fÀè ì lün / me fÀè ì lün

1. CihÀnda kalmamağla şekveye şÀyeste hâletler
İderler şimdi dìvÀnda zemistÀndan şikÀyetler

(Dünyada şikâyet etmeye uygun bir hal kalmayınca, divanda
şimdi kıştan şikâyet ediyorlar.)
Zemistan, yani kış mevsimi insanların zor şartlarda geçirdiği bir
dönemdir. XVII. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında ağır kışların geçtiği bir
yüzyıl olarak bilinir. O yıllarda yaşanan ağır kışlardan biri Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde şu şekilde anlatılır:
“Evvela besmele ile İstanbul’dan çıkıp, kar ve yağmur zahmeti
çekerek (Topçulara), oradan yine kar ve fırtına içinde su kemerleri
yakınında Tirkeşe köyünü geçip, yedi saat sonra (Baklalı) köyüne geldik.”(Evliya Çelebi, 1992: 499)
Beyitte şair herkesin kıştan bahsettiğini, konuşulan tek konunun
kış mevsiminin zorlukları olduğunu belirtir. Bunu söylerken bu konuyu konuşanları biraz eleştirir gibidir. Çünkü o günlerde konuşulacak,
tartışılacak o kadar çok şey varken insanların, sanki dünyada şikayet
edecek hiç bir şey kalmamış gibi, kış mevsimini eleştirmesi Nâbî’nin
garibine gitmektedir. Yaşadığı devirde, gerek idari gerekse toplumsal
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o kadar mesele varken insanların bu konulara sessiz kalmaları, normal
bir konuyu abartmaları şairi şaşırtmaktadır. Beyitte geçen divan, “büyük meclis” anlamına gelmektedir. Osmanlı sarayında bir de Divan-ı
Hümayun vardır ki bu da “halkın dava ve şikâyetlerinin dinlenip hallolunduğu, devlet işlerinin görüldüğü padişah huzuru” anlamını taşımaktadır. Şair bu kelimeyi, her iki anlamı da kastederek tevriyeli kullanmış gibidir.

Çünkü beyitte şikâyet kelimesi kullanılmıştır. Bu da

halkın padişaha kış şartlarının zorluğunu şikâyet ettiklerini, aynı zamanda meclislerde bu konunun konuşulduğunu düşündürmektedir.
Şair “a” sesini 13 defa, “e” sesini 12 defa kullanmıştır. Kalın ve
ince sesin bir arada kullanılması bir karışıklığı hissettirmektedir. Ayrıca “şekve, şayeste, şimdi, şikâyet” kelimelerinin “ş” sesiyle başlaması da bir ses yoğunluğunu düşündürmekte, şikayet eden, seslenen,
konuşan insanların çıkardığı sesleri hatırlatmaktadır.

2. O denlü saldı berf-i bì-emÀn kevne bürÿdet kim
MiyÀn-ı èÀşık u mÀèşÿka yol bulmaz mahabbetler

(Amansız kar tüm varlığa soğukluğunu öyle bir saldı ki sevgi,
aşk gibi duygular âşıkla maşukun arasına giremez oldu.)
Kış amansız geçmektedir. Her yer karla kaplıdır. Böyle bir durumda insanlar birbirleriyle görüşemez. Hele XVII. yy. şartlarında
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telefon, internet gibi araçların olmadığı düşünülürse, ağır kış şartlarının insan ilişkilerini ne denli etkileyebileceği daha iyi anlaşılır.
Şairin bahsettiği bu etki, sadece ağır kış şartlarının getirdiği etki
değildir. XVII. yy.ın hayat şartları da insan ilişkilerini olumsuz açıdan
etkilemiş, insanlar arasında soğukluk hâsıl olmuştur. İnsanlar arasında
menfaatlerin ön plana çıktığı bu dönemde samimiyet ve fedakârlık
unutulmaya yüz tutan değerlerdir. Bu yüzden şair sevgiliyle âşık arasında bile buz gibi bir hava estiğini belirtir.
Âşık bile eskisi gibi sevgiliye düşkün değildir. İnsanlar artık geçim derdiyle uğraşmaktadır. Yarınını ne olacağını bilmeden yaşayan
insanlar büyük bir umutsuzluk içindedir. Bu yüzden, daha önceki yüzyıllarda görülen refahlık yoktur.
Sevgi anlayışı da bu durumlara bağlı olarak değişmiş, insanların
kafaları sadece sevgilinin bakışı ya da gülüşü ile değil, geçim derdiyle
de meşgul olmuştur. Şair bu yüzden dönemin ağır kış şartlarının âşık
ile sevgili arasına bile girdiğini, onların sevgi anlayışını bile değiştirdiğini belirtir.
Bu ifadeyle şair hem mübalağa sanatı yapar, hem de sevgili ile
âşık arasındaki soğukluğu başka bir sebebe bağlayarak hüsn-i ta’lil
sanatı yapar. Muhabbetlerin yol bulamaması hem teşhis, hem de mecaz-ı mürsel sanatını ortaya çıkarır. Çünkü yol kelimesi hem çare, hem
de gerçek anlamıyla kullanılan yol şeklinde kullanılmıştır.
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Şair âşıkla sevgili arasına muhabbetin yol bulamayışını, karın
soğukluğuna bağlayarak, o yıllarda yaşanan kış şarlarının ne kadar
çetin olduğunu ispatlamış olur.
Beyitte geçen berf-i bi-eman ile miyan-ı âşık u maşuk tamlamaları, şiire farklı bir anlam katmakta ve kış şartlarının ağırlığını ve zorluğunu hissettirmektedir. Ayrıca beyitte kullanılan “b” ve “d” sesleri
kar yağışını hissettirmektedir.

3. CihÀnı incimÀd itdi ihÀta havfum andandur
K’ide zımn-ı cevÀhirde olan Àba sirÀyetler

(Buzlanma tüm dünyayı kapladı. (Bu buzlanmanın) cevherin,
özün içindeki suya yansıyıp onu da buzlaştırmasından korkuyorum.)
İncimad, buz haline girme, donma anlamlarına gelmektedir. Şair
beyitte kış şartlarının ağır oluşundan bahsetmekte ve buzlanmanın her
yeri kapladığını belirtmektedir. Şairin tek korkusu bu buzlanmanın
öze, özün içinde bulunan suya da etki etmesi ve onun da donmasına
sebep olmasıdır.
Beyitte buzlanma ve donma ifadeleri kullanılarak mecaz sanatı
yapılmış ve insan ilişkilerinin kopması, insanlar arasındaki samimiyetin bitmesi anlamı verilmiştir. Beyte bu açıdan bakıldığında, bahsedilen özün de insanda bulunan, ya da bulunması gereken insani değerlerin tümü akla gelmektedir.

99

Şair buz ve donmayı kullanıp, samimiyetsizlik, menfaat ve bencilliğin toplumu etkisi altına aldığını belirterek istiare sanatı yapmıştır.
Ayrıca zımn-ı cevahir ifadesiyle yine insani değerler, insanın içinde
bulunan ve ona insanlık özelliği veren cevherler kastedilmiş ve istiare
sanatı yapılmıştır.
Şair birinci mısrada kullandığı cihan, ihata, itdi kelimelerine
karşılık ikinci mısrada zımn-ı cevahir, sirayet, ide ifadeli kullanılarak
leff ü neşr sanatı yapılmıştır.
Gerçekten de XVII. yy. insan ilişkilerinin donma noktasına geldiği bir dönemdir. Kimse kimseye menfaati olmadan yardım etmemekte, insanlar vefasızlık, rüşvet, samimiyetsizlik, bencillik gibi
olumsuz durumların çokça görüldüğü bir hayat yaşamaktadırlar. Şair
bu durumun gittikçe kötüleştiğini görmekte ve bundan rahatsızlık
duymaktadır. Her şeyin bir gün daha da kötüleşeceğini ve duyguların
biteceğini düşünen şair, bir çaresizlik yaşamakta ve bunu, yaşadığı bir
korku olarak göstermektedir.
Beyitte “ı-i” sesleri 10 defa “a” sesi 11 defa kullanılmıştır.

4. O gÿne eyledi ÀsÀr-ı sermÀ èÀleme te’sìr
Ki virmez tondurur şimdi kime virsen emÀnetler

(Soğuğun izleri âlemi öyle bir etkiledi ki, şimdi kime bir emanet
versen dondurup geri vermez.)
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Soğuğun etkisi her yerde görülmektedir. Her şey donmuştur. Tarih araştırmalarıyla tanınmış yazar Yavuz Bahadıroğlu bu konuda şu
bilgileri vermiştir:
“Bazı buz kitlelerinin büyüklüğü şehir sularının yüksekliğini geçince, lanetlendiklerini düşünen halk büyük bir korkuya kapılmış,
günlerce evlerinden dışarı çıkmamışlar. Daha yakına gelirsek:1030
yılı kışında İstanbul Boğazı tümüyle buzullarla kaplandı. O kadar ki
Rumeli yakasından Anadolu yakasına yürüyerek geçenler oldu... Şair
Haşimi 1030 kışını şöyle tasvir eder:

İstanbul-Üsküdar arası dondu, oldu muhkem kış,
Yürür havf etmeyip Àdem geçer her canibe buzda;
Yol oldu Üsküdar’a Akdeniz dondu bin otuzda”

1168 yılının 31 Ocağında Haliç donmuş, kimi maceraperest İstanbullular Balat’tan Hasköy’e yürüyerek geçmişler. Manzara öyle
muhteşemdir ki, devrin meşhur şairlerinden Hevayi, kaleme sarılıp
tarih düşmüştür:

Bin yüz altmış sekizin evvel-i hamsisinde,
Dondu derya-yı Sitanbul, hele bu hikmete bak
İki karışa yakın oldu kalınlığı buzun
Yürüdü karadan işler gibi halk Hasköy’e çak
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Buzdanköprü Balat’dan kurulup Hasköy’e dek
Karşu geçmeğe yahud olmadı muhtac-ı Burak” 5

Yukarıdaki bilgiler Nâbî’nin yaşadığı dönemlere denk gelmektedir. Bu bilgiler bize XVII. yy.da ağır kışların yaşandığını göstermektedir.
Bu durum insan ilişkilerinde de kendini göstermektedir. Güvensizlik had safhadadır. İnsanlar birbirine güvenmemekte, kimse bir diğeri için fedakârlık yapmamaktadır. Öyle ki birine verilen emanet bile
geri alınamamakta, emaneti veren kişi zor durumda kalmaktadır.
Ödünç verilmiş para ya da eşya geri alınamadığı için, insanlar arası
ilişkiler bitme noktasına gelmiştir. Şair beyitte “tondurur” kelimesi ve
buna bağlı olarak emanetin donup geri verilmemesi durumunu istiare
sanatı yaparak kullanmıştır. Şair insanlara verilen emanetlerin geri
verilmemesini, soğuğun etkisine bağlamış ve hüsn-i ta’lil sanatı yapmıştır.
Beyitte kullanılan asar, sema, tesir, virsen kelimelerinde kullanılan “s” sesi soğukluğu hissettirmektedir.

Yavuz Bahadıroğlu, İstanbul’un Kış Tarihi,Vakit Gazetesi.
www.timeturk.com/tr/makale/yavuz -bahadiroglu/istanbul-un-kis-tarihi.html, erişim,
4/3/2020
5
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5. BinÀ-yı èahd-ı hÿbÀn gibi te’sìr-i bürÿdetden
Buz üstinde turur hep şimdi bünyÀn-ı sadÀkatler

(Dostluk, vefa yapıları şimdi soğukluğun etkisiyle tıpkı güzellerin söz verme yapıları gibi buz üstünde durur.)
Kış çetin geçmektedir. Ağır kış şartlarıyla her yer buz kesmiştir.
Yavuz Bahadıroğlu o günlere dair şu bilgileri vermektedir:
“09 Şubat 1621’de Boğaziçi ve Haliç yine donmuş, insanlar Üsküdar’dan Galata’ya, buzlar arasında sıkışan kayıkları seyrede seyrede
yürümüşlerdir.” 6
Şair bu soğuğun ve buzlanmanın hayatın her alanında etkisini
gösterdiğini belirtmektedir. Toplumda sadakat kalmamıştır. Samimiyetsizlik olmadığı gibi en yakın dostların bile ihaneti görülmektedir.
Menfaat uğruna yapılmadık kötülük kalmamıştır.
Şair beyitte bu durumu buz üstünde duran sadakat yapıları şeklinde değerlendirir. Bu ifade sadakatin ne kadar kaygan bir zeminde
durduğunu, her an kayıp yerle bir olacağını belirtmek içindir. Nâbî
hikemi tarzın bir özelliği olarak soyut ve somut ifadeleri bir arada kullanmıştır. Bünyan-ı sadakat ifadesiyle bu özelliği gösteren şair bu
şekilde teşbih sanatı yapmıştır.
Yavuz Bahadıroğlu, İstanbul’un Kış Tarihi,Vakit Gazetesi.
www.timeturk.com/tr/makale/yavuz -bahadiroglu/istanbul-un-kis-tarihi.html,
4/3/2020
6
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Şair sadakat yapılarının buz üstünde durması durumunu, güzellerin söz verme binalarına benzetmiştir. Güzeller de sözlerinde durmazlar. Bu yüzden onların sözleri de buz üstünde duran yapılar gibidir.
Beyitte bünyan-ı sadakat ifadesi bina-yı ahd-ı huban’a benzetilmiş ve teşbih sanatı yapılmıştır. Ayrıca sözde durmama ve sadık olmama durumları buz üstünde durma ile açıklanmış, bu olumsuz durumlar buzun kayganlığına bağlanarak hüsn-i ta’lil sanatı yapılmıştır.
Birinci mısradaki ahd-ı huban ile tesir-i bürudet ifadelerine karşılık,
ikinci mısrada bunlarla ilgili olan bünyan-ı sadakat ve buz ifadeleri
kullanılarak leff ü neşr sanatı yapılmıştır.
Beyitte “b” ve “r” sesi 5 er defa kullanılmış, böylece soğukluk
ve buz etkisi hissettirilmiştir.

6. Sular üstinde reftÀr itmeden gayre degül kÀdir
Bu demde şeyhlerden olsa da sÀdır kerÀmetler

(Bu zamanın şeyhlerinden keramet gösteren olsa da bu kerametler sular üstünde yürümek dışında başka bir şey değildir.)
XVII. yy. her alanda olduğu gibi dini hususlarda da bozulmanın,
samimiyetsizliğin baş gösterdiği bir dönemdir. Din adamlarına güven
kalmamış, hukukun bağlı olduğu dini kurumlar etkisiz hale gelmiştir.
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Hikemi tarzın genel özelliği olan eşyayı anlamlandırma bu hususta da kendini gösterir. Tabiat ile sosyal hayat arasındaki benzetmeler, dönemin “soğumuş” dini kurumlarını ve kişilerini de hedef alır.
Dönemin şeyhlerinin kerameti, buzların üzerinde yürüyerek güya su
üzerinde yürüyormuş intibaı vermeye dönüşmüştür (Bilkan, 2009: 5152).
Beyitte şair buzlar üzerinde yürümeyi keramet gibi göstererek
teşbih sanatı yapmıştır. Şair, yaşadığı dönemdeki şeyhlerin keramet
göstermediklerini bilmektedir. Onların buzlar üstünde yürüyebilme
durumunu keramet olarak göstererek mizahi bir manzara sergilemiştir.
Şeyh, keramet, sular üstünde reftar etmek, kadir kelimeleri aynı konuyla ilgili kelimelerdir. Şair bunları bir arada kullanarak tenasüp sanatı yapmıştır.
Beyitte “e” sesi 15 defa, “a” sesi 8 defa kullanılmıştır. Beyitte
geçen bu kalın ve ince sesler bir arada kullanılarak buz üstünde yürüyen bir kişinin dengede kalması durumu hissettirilmiştir. (reftar, keramet, gayre)

7. Yah üzre berf püşt-i Àyine göstermeden NÀbì
Bürÿdetden ider rÿ gerdiş-i halka işÀretler

(Nâbî, kar üstündeki buz, aynanın arkasını göstermeden halkın
dönüşünü, yüz çevirişini, soğuktanmış gibi gösterir.)
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Buz üstünde duran kar, tehlikelidir. Her an birini düşmesine sebep olabilir. İnsanlar karın altındaki buzu görmedikleri için sorun yaşayabilirler. XVII. yy.da, yaşanan olumsuzlukların kaynağı başta idari
gevşeklikler olmak üzere, devletin tüm kademelerine yansımış olan
bozukluklardır. Bu, karın altında yatan buz gibidir. İnsanların asıl sorun yaşamalarının sebebi, bu bozukluklardır.
Oysa toplum başka şekilde yönlendirilmekte, sudan sebepler,
yaşanan olumsuzlukların sebebi olarak gösterilmektedir. Bu durum da
buzun üstündeki kar gibidir. Toplumun kötüleşmesine asıl sebep, kışın
zor geçmesi, ya da başka sudan sebepler değil, karın altındaki buz,
yani devlet yönetiminde yaşanan bozukluklardır. Halk yanlış yönlendirilmekte, olumsuzluklar başka sebeplere bağlanmaktadır. Toplumda
olumsuz açıdan yaşanan değişimler, daha ciddi sebeplere dayanmaktadır. Bu sebeplerden önde geleni de devlet idaresinde yaşanan sorunlardır.
Şair beyitte karın altındaki buz ifadesiyle başka bir şeyi, toplumdaki bozulmanın asıl sebebini kastederek istiare sanatı yapmıştır.
Çünkü aksaklığın sebebi, görünen, ortada olan değil, onun altında yatan sebeplerdir. Ayrıca yah, berf, burÿdet kelimeleri kışla ilgili kelimelerdir. Şair bu kelimeleri bir arada kullanarak tenasüp sanatı yapmıştır.
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Beyitte şair, söyleyişte duraksamalar oluşturmuştur. Bu durum
buz üstünde düşe kalka yürümeye çalışan bir insanın görüntüsünü
hissettirir.

BEYİTLER

Gazelin ses özellikleri
SESLER
a

b c ç d e f g ğ h ı

1 13 -

i

j

k l

m n o ö p r s ş t

u ü v y z

1 3 1 2

- - 1 2 - 7 - 3 4 4 3 - - - 4 2 4 4 - - 2 3 1

6 - - 3 8

1 - - 1 1 4 - 4 5 6 4 2 - - 3 1 2 2 4 2 1 2 1

3 12 1 3 - 6 4

1 - - 4 3 9 - 1 1 3 6 1 - - 1 5 - 3 2 - 2 1 1

2 9

4 5

-

- - 3 13 - 1 - - 1 8 - 2 3 6 4 2 - - 8 4 - 3 3 - 2 1 1

5 7

6 - - 5 6

6 8

1 - - 9 13 1 2 - 1 1 3 - 2 5 5 3 1 - - 8 4 1 4 1 2 - 2 -

7 6

3 - - 4 12 1 2 - 2 - 7 - 1 2 1 4 - - 1 8 1 3 4 2 3 - 2 1

- 1 - 2 2 7 - 1 1 1 4 - - 1 5 3 1 5 5 3 - 2 1

Gazelde özellikle a, e ve i seslerinin yoğunlukta kullanıldığı görülmektedir. Bu seslerin kullanımı gazele renk kazandırmıştır. Ayrıca
yoğunlukta kullanılan d, k, l, m, n, s, t gibi harfler gazeldeki duyguyu
vermek için kullanılmış, soğuğu ve kışı hissettirir gibidir.
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Gazelin gramer özellikleri

1. cihan,
şekve,
halet, divan, zemistan, şikayet

ZARF

ZAMİR

o gÿne,
şimdi
kim

5.

hep,
şimdi

bu dem,
sadır keramet

ki

miyan-ı aşık u salmaşuk
bul-

zımn-i cevahir

itid-

asar-ı serma

eylevirtondur-

ki

gi
bi

gayr

yah, berf,
7. Nâbî,
bürÿdet, ru,
işaret
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Fiil fiilimsi

kalid-

şimdi

Àlem, tesir,
4. emanet

kadir, şeyh

İSİM
TAMLAMASI

şayeste

kevn,
2. bürÿdet,
berf-i bì-eman o denlü
yol,
mahabbet
cihan,
3. incimad,
olan ab
ihata
andan
havf, sirayet

6.

Bağlaç

SIFAT
TAMLAMASI

Edat

Beyitler

İSİMLER
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bina-yı ahd-ı
huban, tesir-i
bürÿdet, bu üstü,
bünyan-ı sadakat

tur-

sular üstü

reftar itol-

püşt-i ayine
gerdiş-i halk

gösterid-

“unudulmış” Redifli Gazel
- 9 - ( G. 345)
mefè ÿ lü / me fÀè ì lü / me fÀè ì lü / fe èÿ lün

1. Bir devrde geldük ki éazìzÀn unudulmış
Tutmış yirini hurd ü büzürgÀn unudulmış

(Öyle bir zamanda dünyaya geldik ki, değerli insanlar unutulmuş, Onların yerini ehemmiyetsiz kişiler tutmuş, yüce zatlar unutulmuş.)
Dönemin olumsuzluklarını, “ bozuluş ve çöküşü bütün acılığıyla yaşayan ve duyan Nâbî, yaşadığı devirle ilgili kötümserliğini”
(Kurnaz, 1997: 270-272) bu şiirde dile getirmiştir. Prof. Dr. Cemal
Kurnaz bu şiiri Divan Şiirinde Belge Redifler adlı makalesinde ele
almakta ve “Unutulmuş” redifinde olduğu gibi, belge niteliğinde olan
rediflere dikkat çekmektedir. (Kurnaz, 1997: 270-272) Halk değerli
olan her şeyden yüz çevirmiş, basitliklere meyletmektedir.
Yüz çevrilen bu değerlerin başında önemli insanlar gelmektedir.
Şair belirtmemekle birlikte, bu değerli insanlar arasına kendini de
dâhil etmiş gibidir. Çünkü o da kendi döneminde insanların arayıp
sormadığı, yalnız bıraktığı kişilerden biridir.
Bu devirde mevkilerde de önemli değişimler yaşanmış, o güne
kadar iyi yöneticiliğiyle tanınmış kişiler görevlerinden alınarak, yerle-
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rine beceriksiz insanlar getirilmiştir. Şair yaşadığı, devir olumsuzluklarla nitelemekte, öyle bir devirde geldik ki yüce insanlar unutulmuş
demektedir. Bu durum, bir devir için büyük bir yıkımdır. Çünkü her
şeyden önce, yol gösterici konumunda olan değerli zatların unutulması, onlara değer verilmemesi, içinde bulunulan durumun vahametini
göstermektedir.
Şair “hurd ve büzürgan” kelimelerini bir arada kullanarak tezat
sanatı yapmış, bu şekilde devirde yaşanan olumsuzlukların ciddiyetini
gözler önüne sermiştir. Şair beyitte unutulmuş kelimesini kullanarak
vermek istediği mesajı pekiştirme yoluna gitmiştir. “Buradaki unutmak esasen asli kültür unsurlarının terk edilmesi ve kültürel sapmayı
ifade etmektedir.” (Bilkan, 1998: 161).
Beyitte geçen “azizan ve büzürgan” kelimelerinin uzun kullanılması bu kelimelerin anlamlarını pekiştirmiş ve unudulmış kelimesi,
şiirin anlamını tam anlamıyla vermiştir. Bu kelimede kullanılan “n, d,
l” gibi harfler de şairin yaşadığı hüznü hissettirmektedir.

2. Gitmiş nemeki mÀèide-i hvÀn-ı vefÀnun
èÁlemde hukuk-ı nemek ü nÀn unudulmış

(Vefa sofrasındaki ziyafetin tadı tuzu gitmiş, âlemde ekmek tuz
hakkı unutulmuş.)
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Devir olumsuzluklar devridir. Artık kimseden vefa beklenmemektedir. Şair vefa anlayışını bir sofradaki ziyafete benzeterek teşbih
sanatı yapmıştır. Aynı sofrada yemek yiyen insanlar birçok şeyi paylaşırlar. Aynı tuzu kullanırlar. Aynı ekmeği bölerler. Yediklerinden aynı
zevki almaya çalışırlar.
Oysa devir, aynı sofrada bir ekmeğin bile paylaşılmadığı, insanların birbirini arayıp sormadığı, vefasızlığın hat safhada olduğu bir
zamandır. Bu yüzden şair bu devirde insanlar arasındaki ekmek tuz
hakkının kalmadığına işaret eder. Bu durum geleneksel bir anlayışın
da çöktüğünü göstermektedir. “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” ifadesi ya da ekmek tuz hakkı ifadesi toplumdaki vefa anlayışını
anlatan deyimlerdir. Şiar artık bunların bile unutulduğunu belirtmektedir. Şair “nan, nemek, han, ziyafet” gibi kelimeleri bir arada kullanarak tenasüp sanatı yapmıştır. Ayrıca birinci mısradaki “gitmiş, nemek,
maide-i han-ı vefa” ifadelerine karşılık ikinci mısrada “unudulmış,
hukuk-ı nemek ü nan, alem” kelimeleri verilerek leff ü neşr sanatı
yapılmıştır.
Şair vermek istediği mesajı bir sofra görüntüsü üzerinden vermiştir. Böylece herkesin bir arada olması gereken bir yerde vefasızlık
duygusu kendini daha fazla gösterecektir. Şair vefasızlığın etkisini
göstermek için her iki mısrada da “mÀèide-i hvÀn-ı vefÀ ve hukuk-ı
nemek ü nÀn” gibi uzun tamlamalar kullanmıştır. Bu durum, vefasızlığın ne kadar fazla olduğunu hissettirir gibidir.
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3. NÀ-pÀk yatur dest-i kerem dÀmen-i èismet
Has-pÿş kalup çeşme-i hayvÀn unudulmış

(Asalet, lütuf eli, pis, kirli bir şekilde yatmakta, günahsızlık,
temizlik eteği yalancı olmuş, hayat suyu unutulmuş.)
Yaşanılan devirde birçok şey gibi ahlak anlayışı da çökme noktasına gelmiştir. İnsanlar arası ilişkiler çok farklı boyutlardadır. Prof.
Dr. Tunca Kortantamer “bozulan ahlakın bir sonucu olarak bozuk insanlar arası ilişkilerin” (Kortantamer, 1993: 183) Nâbî’nin şiirlerinde
dile getirildiğini belirtir.
Şair dest-i kerem ve damen-i ismet ifadeleriyle hikemi tarzın bir
özelliği olan soyut ve somut ifadelerin bir arada kullanıldığı tamlamalar kurmuş ve bu yolla teşbih sanatı yapmıştır. Ayrıca desti keremin
yatması ifadesiyle soyut bir ifade kişileştirilerek teşhis sanatı yapılmıştır.
Anlatılan manzara içler acısıdır. Lütuf eli artık kirlidir ve tek sığınak olan namus ve temizlik eteği de artık yalancıdır. Bu yüzden şair
kendini korumasız ve yalnız hissetmektedir. İnsanın her meselesinde
sığınacağı önemli kurumlar artık kendini bile koruyamayacak değerdedir.
Şair çeşme-i hayvan ifadesiyle istiare sanatı yapmıştır. Hayat
çeşmesi ihtimaldir ki devlet kademelerine güç ve sağlamlık veren te-
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mizlik, saflık, inanç, ahlak gibi kavramlardır. Bu kavramların artık
olmayışı, devlet idaresinin yararlandığı kaynağın bitmesi anlamına
gelmektedir. Bu da hayat suyu olarak gösterilmiştir.
Beyitte şair, “na-pak, dest, ismet, has-puş, kalup” gibi kelimelerde “p-t” gibi sert sessizler kullanılmış, bu yolla yaşanılan durumun
olumsuzluğu hissettirilmiştir.

4. Kalmış ser-i meydÀn-ı mahabbet tek ü tenhÀ
Zen-tabèlar almış yiri merdÀn unudulmış

(Muhabbet meydanının başkanı yalnız ve kimsesiz kalmış, Yiğitlerin yerini kadın huylular almış, mertler unutulmuş.)
Değişen değerlerle beraber, devlet kademelerindeki mevkilerin
sahipleri de değişmiştir. O güne kadar devlet yönetiminde etkin rol
oynayan mert insanlar gitmiş, yerinin güvenilmeyen insanlara bırakmıştır. Şiar zen-tab ifadesiyle kadın tabiatlı olan erkekler kastedilmektedir. Her cins kendi içinde değerlidir. Bir farklı cinsin bir diğeri gibi
davranması, toplumsal bozuklukların ortaya çıktığının bir göstergesidir.
Şair bu ifadeyle sözüne güvenilir insanların yerini iktidara yakışmayan insanların aldığını belirtir. Zentab ifadesiyle teşbih sanatı
yapan şair zen-tab ile merd arasında tezat sanatı yapmıştır. Şair mahabbet meydanını başkanı derken, değerlerin bitme noktasına geldiği-
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ni, muhabbete önem verenlerin nerdeyse kalmadığını belirtmektedir.
Şair meydan-ı mahabbet ifadesiyle teşbih sanatı yapmıştır.
Şiirde olumsuzluklar tek heceli ya da kısa kelimelerle (zen-tab,
tek), olumlu kelimeler ise uzatılarak(meydÀn-ı mahabbet, merdÀn)
verilmiştir. Bu da iki durum arasındaki farkı göstermektedir.

5. NÀdÀnlık olup muèteber ebnÀ-yı zamÀnda
Hattı bozulup nüsha-i èirfÀn unudulmış

(Dönemin insanları cahilliğe itibar etmekte, yazısı bozulmuş,
ilim, kültür sayfaları unutulmuş.)
Devirde yaşanan olumsuzluklar ilim ve irfanda da kendini göstermiştir. Artık insanlar ilme ve âlime değil cahile itibar etmektedir.
İlme dair her şey unutulmuş, açılmayan kitapların yazısı bile bozulmuştur. Kimi insan da ilmi kendine göre yorumlamaktadır. Bu yüzden
ilmin halka faydası kalmamıştır.
İnsanlar cahillerin eline kalmış, onların kendilerine gösterdiklerini uygulamakta, dolayısıyla cahilliği ilme tercih etmektedirler. Bu
durum da, dönem insanlarının hayata bakışı hakkında fikir vermektedir. İnsanların kalitesizleştiğini, basit şeylere itibar ettiğini ve cehaletin yayıldığını anlatan bu beyit, artık irfanın unutulduğunu, tüm olumsuzlukların sebebinin de bu olduğunu belirtmektedir.
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Şair “irfan ve nadanlık” kelimelerini kullanarak tezat sanatı
yapmıştır. Ayrıca, “hat, nüsha, irfan” kelimeleri bir arada kullanılarak
tenasüp sanatı yapılmıştır.
Beyitte “a” sesi 9 defa, “u” sesi 7 defa kullanılmıştır. Her ikisi
de kalın olan bu sesler durumun olumsuzluğunu pekiştirmektedir.

6. Hikmet taleb-i mÀlda KÀrun gibi şimdi
HvÀhişgerì-i lokmada LokmÀn unudulmış

(Mal isteme sebebinde şimdi Karun gibi( mal istemede Karun
gibi davranılıyor), lokma isteyişte Lokman unutulmuş.)
Karun edebiyatta zenginlik ve cimrilik sembolü bir isimdir. Allah’ın verdiği mala karşılık zekât vermeyen Karun, Kur’an’da Firavun
ve HÀmÀnla birlikte anılır. Allah kendisine büyük bir servet verdiği
halde zekât vermeyip servetiyle kibirlenen Karun, rivayete göre önceleri fakir iken Hz. Musa’nın kendisine ilm-i kimyayı öğretmesiyle
zenginleşmiştir. Zekât vermediği için tüm servetiyle birlikte yere gömülen Karun, bu açıdan edebiyatta maddiyatın temsili olarak kullanılır.
Beyitte şair dönemin insanlarını Karun gibi göstererek, insanların mal isterken sadece kendilerini düşündüğünü, başkalarına yardım
etmenin zenginler tarafından unutulduğunu belirtmektedir. İnsanlar
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zekât, yardımlaşma gibi toplumu birleştirici unsurları uygulamamakta,
bencil davranmaktadır.
Şair dönem insanlarının eleştirirken, Lokman kelimesini de kullanmıştır. Lokman hem tarihi, hem de dini bir kişilik olarak bilinmektedir. Lokman Kuran’da şu şekilde geçmektedir:
“Andolsun biz Lokmana: Allah’a şükret! Diyerek hikmet verdik.
Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin
ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır.” 7
(Lokman 12)
Beyitte şair, insanların şükretmeyi unuttuklarını, her lokmayı isterken, ya da Allah’tan nimet talep ederken şükretmediklerini, bu hususta Lokman’a söylenilenlerin unutulduğunu belirtmektedir.
Şair Karun ve Lokman kelimelerini kullanarak bu kişilerin özelliklerini hatırlatmış, bu şekilde telmih sanatı yapmıştır. İnsanlar Karun’a benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Ayrıca birinci mısrada
kullanılan “taleb-i mal, Karun” ifadelerine karşılık, ikinci mısrada
“hahişger-i lokma, Lokman” ifadeleri kullanılarak leff ü neşr sanatı
yapılmıştır. İnsanlar Karun gibi zenginlik istemekte ve yine Karun
gibi cimri davranmaktadırlar. Ayrıca her hususta istekte bulunan insanlar Lokman’ın şükretme özelliğini çoktan unutmuşlardır.

7
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Beyitte “l” sesi 5, “k” sesi 4, “m” sesi 6 defa kullanılmıştır.
Birbirine yakın sayıda kullanılan bu kelimeler lokma kelimesini hatırlatmaktadır.

7. Olmış o kadar halk-ı cihÀn mekrde üstÀd
Kim sÀbıka-i şöhret-i şeytÀn unudulmış

( Dünya halkı hilede o kadar ustalaşmış ki şeytanın şöhretli
geçmişi bile unutulmuş.)
Toplum gittikçe kötüleşmektedir. Yalan, riya, ahlaki çöküntü,
rüşvet almış, yürümüştür. Artık şeytanın şöhreti bile unutulmuştur.
Çünkü insanların her biri bir şeytan gibi kötüleşmiştir. İnsanlar arası
ilişkilerin de kötüleştiği bu dönem, insan olmak için gerekli tüm özelliklerin bitme noktasına geldiği bir dönemdir. Şair beyitte insanların
kötü özellikleriyle şeytanlaştığını belirtir. Bu şekilde bir teşbih yapan
şair, aynı zamanda meseleyi abartarak mübalağa sanatı da yapmış
olur.
Beyitte “k” sesi 5, her iki fiilin de miş’li geçmiş zamanda kullanılmış olması, şiirin anlamını güçlendirmiştir.

8. Halk açmadadur birbirine pençe-i tÀrÀc
AhkÀm-ı HudÀ maènì-i Kur’Àn unudulmış
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( Halk birbirine yağma, talan pençesi açmakta, Allah’ın emirleri,
Kuranın anlamı unutulmuş.)
İnsanlar birbirine karşı saygısız davranmakta, helal-haram kavramları tam anlamıyla bilinmemektedir. İnsanlar bir başkasının malına
kötü gözle bakmayı alışkanlık haline getirmiştir.
Bir başkasının haklarının korunması şöyle dursun, insanlar başkalarının emeğini sahiplenmektedir. Şair bu hususta en geçerli olan
kanunları, Allah’ın kanunları ve onun belirttiği emirleri gösterir ve
insanların bu emirleri unuttuğunu, ortaya çıkan sorunların tamamının
bu unutmadan dolayı ortaya çıktığını belirtir.
Şair pençe-i tarac ifadesiyle teşbih sanatı yapmıştır. İnsanların
başkalarının haklarını ellerinden almaları durumu, bir pençeye benzetilmiş, böylece içinde bulunulan toplumun vahşi oluşu, medeniyetin
unutulduğu kastedilmiştir. İnsan ilişkilerinde soğukluğun, samimiyetsizliğin oranı, bu ifadeyle daha da pekiştirilmektedir.
Beytin birinci mısrasında kullanılan “açmadadır” ve “birbirine”
kelimelerinde kullanılan “r” sesi eski yazıda bir pençenin her bir bölümünü hatırlatmaktadır. Beytin ikinci mısrasında “a” sesi 5 defa kullanılmıştır. Kalın “a” seslerinden sonra “unudulmış” ifadesinin kullanılması, anlamdaki ümitsizliği hissettirmektedir.

9. NÀbì kimi görsen yüridür hükmini nefsün
Hakkun bize gönderdügi fermÀn unudulmış
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(Nâbî kimi görsen, nefsinin isteğini yerine getirmekte. Allah’ın
bize gönderdiği emirler unutulmuş.)
Nâbî çevresine bakar. Herkes nefsini düşünmekte ve nefsinin isteklerini yerine getirmektedir. Kimsenin Allahın insanlara gönderdiği
emirlerden haberi yok gibidir. Hâlbuki bu emirler, insanlığın ve toplumun düzeni için gönderilmiştir. Bu emirlerin unutulması, zaten toplumun yok oluşunu anlatmaktadır.
Allah’ın emirlerine uyan bir toplum haram olan her şeyden uzak
durur. Haramların olmadığı bir toplum da, refah ve mutluluk içinde
yaşayan bir toplumdur. Bu açıdan şair, iki durumu birbirine bağlamış,
Allah’ın emirlerinin unutulduğu bir toplumun sadece nefsinin esiri
olduğunu belirtmiştir.
Nefsin hükmünü yürütme ve Hakkın gönderdiği ferman ifadeleri
karşılıklı kullanılmış, bu şekilde bir leff ü neşr sanatı yapmıştır.
Beyitte “ı-i” sesleri 9 defa, “u” sesi 9 defa kullanılmıştır. Kullanılan bu sesler dar ünlülerdir. Beyitte kullanılan bu sesler, verilmek
istenen anlamın ne kadar sıkıntılı ve ümitsiz bir durum olduğunu hissettirmiş gibidir.
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Gazelin ses özellikleri

BEYİTLER

SESLER
a

b c ç d e

f g ğ h ı

1

2

2

5 8

1 1 - 1 2 5

2

5

-

- - 3 8

1 1 - 2 3 5 - 5 2 6 8 - - - - - 1 1 6 1 1 - -

3

8

-

- 1 3 7

- - - 2 1 4 - 3 1 5 4 - - 3 2 3 3 3 5 - 1 1 -

4

9

3 - - 3 7

- - - 2 4 3 - 2 4 6 5 - - - 3 1 3 4 2 1 - 2 1

5

9

3 - - 3 3

1 - - 2 4 2 - 1 4 3 5 2 - 2 2 1 1 3 6 1 - - -

6

8

2 - - 4 3

- 2 - 3 1 8 - 4 5 6 3 2 - - 2 - 3 2 3 - - - -

7

8

1 1 - 4 4

- - - 3 3 2 - 5 3 4 3 3 1 - 3 2 4 3 3 1 - 1 -

8

11

2 1 2 4 3

- - - 3 2 6 - 3 2 4 4 - - 1 5 - 1 1 4 - - - -

9

3

2 - - 4 5

2 3 - 2 1 7 - 4 1 4 7 - 2 - 4 2 1 - 3 5 - 1 1

i

j

k l

m n o ö p r s ş t

u ü v y z

2 2 3 5 - - - 5 - 2 1 7 4 1 1 1

Gazelde özellikle a ve e sesleri yoğunlukta kullanılmıştır. Şair şiirde
çeşitli karşılaştırmalar yapmış, iyi ile kötüyü, kaliteli ile kalitesizi karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırma yapılırken ince ve kalın seslerin birlikte
kullanımına başvurulmuştur. Ayrıca her beytin sonunda kullanılan u,
n, l ve m sesleri şairin umutsuzluğu ve mutsuzluğunu hissettirir gibidir.
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1.

ZARF

ZAMİR

azizan,
yir, hurd, bir devr
büzürgan
alem, nan
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2.

na-pak,
has-puş

3.

4.

yir,
merdan
hatt

zen-tab

hikmet,
Karun,
Lokman
mekr,
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hahişger-i
lokma
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6.

7.

tek ü
tenha
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muteber

şimdi

gi
bi

o kadar
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fiil
TAMLAMA- fiilimsi
SI
gelunudultutmaide-i han-ı gitvefanın
unudulnemeki,
hukuk-ı
nemek ü nan
dest-i kerem,
damen-i
yat- kalismet, çeşme- unuduli hayvan
ser-i meykaldan- mahabalbet
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“görmişüz” Redifli Gazel
-10 - ( G. 319)
fÀè i lÀ tün / fÀè i lÀ tün / fÀè i lÀ tün / fÀè i lün

1. BÀà-ı dehrün hem hazÀnın hem bahÀrın görmişüz
Biz neşÀtun da àamun da rÿzgÀrın görmişüz

(Dünya denen bahçenin hem sonbaharını hem baharını gördük.
Biz sevincin de üzüntünün de rüzgarını gördük.)
Beyitte dehr dünya anlamında kullanılmıştır. Felek anlamı da
vardır. Gerçek anlamda da dönen bir özelliğe sahip olan dünya, bir
çark ı feleğe benzetilmiştir. Her dönüşte başka bir yerin görüldüğü,
farklı renklerin görüldüğü dünya, mevsimsel olarak da farklı mevsimlerin yaşandığı bir mekândır. Hem baharın yani çiçeklerin açtığı, dünyanın taze hayat bulduğu ve insanların canlandığı dönemin, hem de
sonbaharın yani bitişin, tükenmenin, ümitsizliğin olduğu dönemin
yaşandığı yerdir.
Beyitte rüzgâr kelimesi de iki anlamda kullanılmıştır. Birinci anlamı yel, ikinci anlamı zamandır. Şair hem sevincin hem de üzüntünün
rüzgârını görmüştür. Yani her iki zamanı da yaşamıştır. İkinci mısra
birinci mısrayla uyumlu şekildedir. Birinci mısradaki hazanın karşılığında ikinci mısrada gam kelimesi, birinci mısradaki bahar kelimesinin karşılığı olarak da ikinci mısrada neşat kelimesi yer almaktadır.
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Şairin birinci çokluk şahıs ekini kullanması( görmişüz) hikemi
tarzın bir özelliğidir. Şair bilgece bir söyleyiş içerisindedir. Biz, bizim
devrimiz, bizim neslimiz gibi ifadelerin karşılığıdır. Nâbî yaşadığı
dönem itibarıyla çok güngörmüş, devrinin sayılan bir şairiyken iktidardaki çalkantılar sebebiyle arayıp sorulmayan biri haline gelmiştir.
Hikemi tarzın önemli özelliklerinden biri olan sosyal muhtevalı şiirler
yazma, Nâbî’de en üst noktadadır. Bu beyitte de Nâbî hikmetli bir
üslup kullanmış ve “Siz bilmezsiniz, biz neler gördük neler” şeklinde
bir giriş yapmıştır.
“Nâbî’nin bu şiiri Halep’te iken yazdığı söylenir. Anlatıldığına
göre, dönemin önemli isimlerinden Çorlulu Ali Paşa ile Rami Paşa
arasında bir iktidar mücadelesi yaşanmaktadır. Rami Paşaya yakınlığıyla bilinen Nâbî’nin de gayretleriyle sadrazamlığa kadar yükselen
Rami Paşa, kendi döneminde Nâbî’yi refah içerisinde yaşatmıştır.
Bu dönemde padişah olan III. Ahmet, Nâbî’ye Halep’te güzel
bir konak hediye etmiştir. Fakat sonrasında her şey değişmiştir. Yine
Nâbî’yi kollayıp el üstünde tutan bir sadrazam olan Musahip Mustafa
Paşa’nın ölümüyle görevinden azledilen Rami paşa’nın da iktidarın
dışında kalmasıyla Nâbî büsbütün yalnız kalmıştır.
Bu iki sadrazamın rakibi konumunda olan Çorlulu Ali Paşa’nın
sadrazamlığa getirilmesi her şeyi daha da kötüleştirmiştir. Nâbî’nin
devlet bütçesiyle alınmış olan konağı elinden alınmış, hiç bir ihtiyacı
karşılanmaz olmuştur. Bu değişim, Nâbî’nin dostluklarını da etkile-
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miş, çevresi adeta boşalmıştır. Evi ve maaşı elinden alınan Nâbî, yaşadığı karışık dönemin de verdiği üzüntüyle inkisar etmiştir. Şiirin de
bu duygular içerisinde yazıldığı söylenir.” (Pala, 2002)
Beyitte neşat ve gam kelimelerinin bir arda kullanılmasıyla tezat
sanatı yapılmıştır. Şair bununla her iki duyguyu da yaşadığını belirtmektedir. Rüzgâr kelimesinin iki anlamda kullanılmasıyla tevriye sanatı yapılmış, bu şekilde beyit her iki anlamı da düşündürmüştür. Ayrıca dünya bir bahçeye benzetilmiş ve burada yaşanan farklı dönemler
de mevsimler olarak gösterilmiş, böylece teşbih sanatı yapılmıştır.
Şair bu şekilde bir bahçe içinde olduğunu ve bu bahçenin farklı dönemlerini yaşadığını kastederek, kendisinin dünya görüşü hakkında da
bilgi vermektedir.
Beyitte hazan, bahar, neşat, ve gam kelimelerinde “a” sesi kullanılmış, ayrıca bu sesler uzun bir şekilde gösterilmiştir. Bu durum,
şairin hayatındaki yükselme ve alçalma dönemlerini hissettirmektedir.
Beyitte “a” sesi 9,

“e” sesi 4 defa kullanılmıştır. Kalın ve ince ses-

lerin bir arada kullanılması da yine bu çalkantılı dönemlere işaret ediyor gibidir.

2. Çok da mağrûr olma kim mey-hÀne-i ikbÀlde
Biz hezÀrÀn mest-i mağrÿrun humÀrın görmişüz
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(İkbal meyhanesinde çok mağrur olma. Çünkü biz bu mağrurluk
sarhoşluğunu yaşayanlardan binlercesinin kötü bir baş ağrısıyla uyandığını gördük)
Mağrur, kelime anlamı olarak gururlu, güvenilmeyecek şeye güvenip aldanan anlamlarına gelmektedir. İkbal ise baht, talih demektir.
Şair, tüm insanlara öğüt niteliğinde ifadelerle seslenmekte ve şöyle
demektedir:
“Talih denen meyhanede çok gururlanma. Çünkü biz bu gurur
sarhoşluğu yaşayanlardan binlercesinin sonradan baş ağrısı çektiklerini gördük.”
Hezaran kelimesinin bülbül anlamı da vardır. Bülbül şakımaya
başladığında o kadar coşar ki dışarıdan gelen hiç bir sese kulak vermez, hiç bir şeyi görmez. Hatta öyle bir an olur ki çatlayacak dereceye
gelir. Şair sesiyle övünen, dışarıdan gelen hiç bir ikazı dikkate almayan ve sonunda da çatlayan bülbülün durumunu hatırlatır, “bülbülün
çektiği dili belasıdır” sözüne gönderme yapar ve bülbülün başına gelenler herkesin başına gelebilir, ona göre davranmalı, demeye getirir.
İkbal, yani talih şairin yaşadığı dönemde mevki, makam sahibi
olmak demektir. Şair bu şekilde talihi dönüp de mevki makam sahibi
olanları, bir meyhanede sabaha kadar içip sızan insanlara benzetir.
İçen kişi içkiden sarhoş olur. Makam sahibi kişi de kendini bilmezse,
bir süre sonra bu makamın cazibesine kapılıp ne oldum delisi olabilir.
Bu tür sarhoşluk bir öncekinden daha kötüdür. Çünkü sarhoş ayıldı-
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ğında çok kötü bir baş ağrısı çeker. Makam sahibi ise o makamı kaybedince büyük bir boşluğa düşer ve kolay kolay kendine gelemez.
Şair bu durumda olanlara seslenmekte ve şöyle demektedir:
Mevki sahibi olduğunda, kendini kaybetme. Çünkü yaptıklarının hesabı sonradan sana sorulur. Bu makamın etkisine kapılıp büyük hatalar
edebilirsin. Bu durum sonradan karşına çıkar. Bütün bunları yaşamak
istemiyorsan dikkat et. O mevkideyken kendini kaybetme. Yoksa sonun, sarhoşken ayılanlarınki gibi olur. Yaptıklarından dolayı çok başın
ağrır.
Gerçekten de içki içenler, sarhoşken ne yaptıklarını bilmez, hatta ayıldıklarında da birçok şeyi hatırlamazlar. Nâbî kendi döneminde
bu şekilde yaşayan birçok insanla karşılaşmıştır. Mevki sahibi olduktan sonra kendini kaybedip insanlara haksızlık yapan, bulundukları
mevkileri kendi menfaatine kullanan ve birçok insanı sırf kendi hırsları için mağdur eden birçok insan vardır. Nâbî bütün bu yaşananları
görmekte ve içten içe acımaktadır. Çünkü bu şekilde davrananların,
sonunda büyük bir pişmanlık içerisinde kalacaklarını, ellerindeki
mevkileri alınınca da sudan çıkmış balığa döneceklerini bilmektedir.
Beyitte hezaran kelimesi iki anlamda kullanılarak tevriye sanatı
yapılmıştır. Meyhane talih olarak nitelenmiş ve teşbih sanatı yapılmıştır. Ayrıca yine mest-i mağrur ve humar kelimeleriyle dünya sarhoşluğu içerisinde olanlar kastedilerek bu sanat yapılmıştır. Humar, mest,
meyhane kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla tenasüp sanatı yapıl-
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mıştır. Şair bu şekilde bir meyhane manzarası göstermiş ve bu manzarada bulunan unsurları gerçek hayat ve olaylarla nitelemiştir.
XVII. yüzyılın genel özelliklerini şiirinde yansıtan Nâbî bu mısralarda da Hikemi tarza uygun hareket etmiştir. Yani toplumsal konulara duyarsız kalamayan şair, insanlara öğüt verici bir üslup kullanmıştır.
Şair beyitte “r” sesini 7 defa kullanmıştır. Bu ses beyte bir ahenk
kazandırmıştır.

3. Tÿb-ı Àh-ı inkisÀra pÀydÀr olmaz yine
Kişver-i cÀhun nice sengìn-hisÀrın görmişüz

(İtibar ülkesinin öyle sağlam, taştan yapılmış hisarlarını gördük
ki, gönül kırgınlığı ahının topunun önünde ayakta kalamaz.)
“İnkisar ahının topu” ifadesi her şiirde kullanılmayan bir ifadedir. Bu da hikemi tarzın bir özelliğidir. Şair yaşadığı dönemde, anlaşılmamaktan ya da uğradığı haksızlıktan dolayı kırılmış olanların ahını
bir topa benzetmiştir. Top en sağlam kaleyi bile alt edecek yıkacak bir
güçtedir. Her top olmasa da ah topu o kuvvettedir. Çünkü ah eden kişi
mazlumdur. Haksızlığa uğramış ve bunun sonucu olarak da elinde
olan tek silahı kullanmıştır. O da ah etmektir. Çünkü mazlumun ahı
yerde kalmaz, ya da alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste atasözleri bu silahın güçlülüğünü gösteren delilerdir.
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Bu atasözlerinde de ahın yukarıya çıkmasından bahsedilmektedir. Yani ah en büyük merciye, Allah’a ulaşmaktadır. Ah kelimesi
yazılış itibarıyla da hem topa benzemekte hem de Allah kelimesini
çağrıştırmaktadır. Ah bir su damlasının buhar olup göğe yükselmesi
ve ardından yağmur, fırtına hatta bazen yıldırım olarak yeryüzüne
inmesi gibidir. Mazlum ah eder. Bu ah Makam-ı İlahide karşılık bulur
ve yeryüzüne, ahı ettiren kişinin üzerine iner.
Şairin yaşadığı dönemde taştan kaleler çok azdır. Daha çok kerpiçten yapılmaktadır. Hatta Evliya Çelebi, bu kalelerden biri olan Basra kalesinin üç senede bir yenilendiğini söyler. Çünkü kale kerpiçtendir ve dayanıksızlığından dolayı çok çabuk yıpranmaktadır. Bu yüzden şair, bırakın diğerlerini, taştan kaleler bile bu ah topunun önünde
duramaz, demektedir.
Nâbî yaşadığı devirde haksızlığa uğramış birçok mazlum insanla
karşılaşmıştır. Aslında bu mazlumlardan biri de kendisidir. Kendi döneminde iktidardakiler tarafından sevilen, sayılan biriyken, iktidardaki
çalkantılar sebebiyle bir anda değeri düşmüş ve bundan dolayı zor
günler geçirmiştir. Nâbî, hem kendisini hem de kendisi gibi haksızlığa
uğrayanları kıran bu insanlara seslenmektedir. “Öyle kaleler gördük ki
çok sağlamdı ama bir ah topuyla yerle bir oldu. Sen de böyle bir sona
uğramak istemiyorsan, insanların kalbini kırma. Böylece kale şeklindeki makamın bir ahla yok olmaz” demek istemektedir. Şair ahı bir
topa benzeterek teşbih sanatı yapmıştır.
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Şair kişver-i cah ve sengin hisar kelime gruplarını farklı anlamda kullanarak istiare sanatı yapılmıştır. Kastedilen bir topluluk ya da
bir anlayıştır. Şair bunu bir ülkenin kalesi olarak göstermiştir. Tub,
kişver, sengin-hisar kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla da tenasüp
sanatı yapılmıştır.
Beyitte tup-ı ah-ı inkisar şeklinde bir tamlama kullanarak ahın
etkisini hissettirmiştir.

4. Bir hurÿşiyle ider bin hÀne-i ikbÀli pest
Ehl-i derdün seyl-i eşk-i inkisÀrın görmişüz

(Biz dert ehlinin kırgınlığından dolayı meydana gelen öyle gözyaşları seli gördük ki bu gözyaşları bir dalgalanışıyla talih evlerini
yerle bir etmiştir.)
Beyitte yine inkisardan oluşan bir ah söz konusudur. Fakat bu ah
bu sefer bir sel olup kendisini bu hale düşüren talih evlerini yerle bir
eder. Şair bu ahın güçlülüğünü bu sefer bir sele benzetir. Çünkü sel,
geçtiği yerlerde bulunan her şeyi önüne katar ve götürür.
Nâbî bir önceki beyitte kulağa hitap etmiş ve ahı dillendirmiştir.
Top sesleri de yine duyulan bir şeydir. Bu beyitte ise kulakla beraber
göze hitap edilmiştir. Zaten anlam olarak da göz işin içindedir.
Yaşanan olaylardan ya da kendisine yapılan haksızlıktan dolayı
kırgın olan insanlar bu sefer üzüntülerini ve kırgınlıklarını gözyaşla-
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rıyla göstermişlerdir. Ah nasıl ki bir kaleyi bile yıkacak güçtedir, kırgınlık çeken bir mazlumun gözyaşları da bir sel gibi etrafı yerle bir
eder.
Şair bu beyitteki sel kelimesini özellikle kullanmıştır. Hem mübalağa yaparak mazlumun gözyaşının ne kadar çok olduğunu belirtmiş, hem de selin yıkıcı özelliğine vurgu yapmıştır. Nâbî kendi döneminde yaşanan olayları yakından takip eden bir şairdir. Beyitte bahsedilen manzara o dönemde yaşanan bir manzaradır. Çünkü Celali isyanları Anadolu’yu kasıp kavurmaktadır. Ayrıca vergilerin artmasıyla
insanlar fakirleşmekte ve zor durumda kalmaktadır. Bu şekilde yaşamaya çalışan halk, içten içe devlete karşı bir kırgınlık yaşamakta, bu
kırgınlık da bir süre sonra aha ve gözyaşına dönmektedir. Bu yüzden
ikbal evlerinde oturan yani yüksek mevkilerde bulunan insanlar sebep
oldukları bu gönül kırgınlıklarının bir gün sel olup bulundukları mevkiyi yerle bir edeceklerini unutmamalı, ona göre davranmalıdır.
Şair seyl kelimesini kullanılarak mübalağa sanatı yapmıştır.
Seyl-i eşk-i inkisar, hane-i ikbal ifadeleriyle istiare sanatı yapılmıştır.
Nâbî yaşadığı dönemdeki toplumsal olayları şiirine yansıtmıştır.
Bu yansıma, görmüş geçirmiş bir edayla verilmiş ve bu kırgınlıklara
sebep olanlara nasihat özelliğinde olan sözler sarf edilmiştir. Bütün
bunlar hikemi tarzın önemli özelliklerindendir. Nâbî beyitte varlığın
gizli yanları üzerinde durmuş ve bunun üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu
durum hikemi tarzın önemli özelliklerindendir.
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Beyitte kullanılan “s” ve “ş” sesleri bir selin çıkardığı sesleri
hatırlatmaktadır.

5. Bir hadeng-i cÀn-güdÀz-ı Àhdur sermÀyesi
Biz bu meydÀnun nice çÀpük-süvÀrın görmişüz

( Biz bu meydanın öyle iyi at koşturanlarının gördük ki tek bir
ok onların sermayesi olmuş ve canlarını eritmiştir.)
Şair can-güdaz ifadesiyle hikemi tarzın önemli bir özelliği olan
eşya ve varlığı anlamlandırma durumuna değinmiştir. Can soyut bir
ifadedir. Ama cana erime özelliği vermek onu somutlaştırmaktır. Şair
bu ifadeyi iki anlamda kullanmış ve bahsedilen ok canı bile eritir, demeye getirmiştir.
Beyitte yine ahtan bahsedilmektedir. Bu sefer aha farklı bir
açıdan hareket kazandırılmış ve ah oka benzetilmiş, bu yolla teşbih
sanatı yapılmıştır. Nâbî bu ahı ettirenlerin çok hızlı at sürenler gibi
güçlü ve iş bitirici olduklarını söylemektedir. Fakat mazlumlara ah
ettiren bu kişiler, bir ah okuna dayanamaz ve yere serilir.
Sermaye kelimesi karşılık anlamında kullanılmıştır. Yani hızlı
ata binen bu kişiler çok güçlü yada çok hızlı olabilirler ama ah sahiplerinin tek bir oku bile onların canlarının karşılığıdır. Canlarını bile
eritir.
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Nâbî yaşadığı dönemde böyle ahlardan dolayı yerle bir olan
mevkilere şahit olmuştur. Bu yüzden bir ah okunun bile bu mevkilerde
bulunan insanların yani çabük-süvarların canın eritecek güçte olduğunu bilmektedir. Şair çapük-süvar ifadesini istiareli olarak kullanmıştır.
Ayrıca “hadeng, meydan, çapük-süvar” kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla tenasüp sanatı yapılmıştır.
Nâbî bu beyitte diğer beyitlerden farklı olarak bir savaş sahnesi
canlandırmıştır. Koşuşturan atlar, attan düşen savaşçılar, yaralananlar,
ölenler, kısacası tüm hararetiyle devam eden bir savaş sahnelenmektedir. Bu savaş aslında günümüzde bile devam eden hayat savaşının ta
kendisidir.
İktidar kavgalarının çokça yaşandığı bir dönemde yaşayan Nâbî,
tüm yaşanan olayları iyi gözlemlemiş bir şairdir. Kendi döneminde
iktidar kavgalarının tarafı olanlar ve bu tarafların hırslarından dolayı
ezilen haksızlığa uğrayan insanlar vardır. Yüksek mevkilerde bulunanlar, bu hırslarının kurbanı olur da haksızlık yaparsa Makam-ı İlahide
onlara öyle bir adalet dersi verilir ki bulundukları mevkiden nasıl düştüklerini bile anlayamazlar. Nâbî bu beyitte hem yaşadığı dönemdeki
savaş ortamını, hem de savaş gibi olan iktidar çalkantılarını anlatmaya
çalışmıştır.
Beyitte “a” sesi 8 defa kullanılmıştır. Şair bu sesi bazen birinci
hecede, bazen ikinci hecede vererek, beyte bir ahenk kazandırmıştır.
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6. Bir gün eyler dest-beste pÀygÀhı cÀygÀh
Bì-èaded mağrÿr-ı sadr-ı itibÀrın görmişüz

(İtibarın başköşesinde oturup da gururlanan nice insanlar vardır
ki hepsi sonunda kapı eşiğinde durup el bağlar hale geldiler. )
Nâbî yine kendi dönemiyle ilgili bir manzara sunmuştur. Baş
köşede oturan mevki sahipleri ve kapının eşiğinde, papuçluk denen
yerde durup el bağlayanlar...
Bu iki konumum bir anda değişebileceğini belirten şair, döneminde birçok sadrazamın ya da yüksek mevkide bulunanların bir sonraki gün iktidardan düşürüldüğünü görmüştür. Bu yüzden her an her
şeyin olabileceği bir devirde, yaşanan güne değil, ana bile güvenilmemelidir. “İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.”sözünü
hatırlatan bu beyitte şair, bir tezadı da anlatmaktadır. Bir tarafta sadrazamlık gibi yüksek mevkilerde bulunanlar, diğer bir yandan kapı eşiğinde el pençe divan duranlar vardır. Bu farklı yerlerde bulunanların
bir anda yer değiştirmesi, dönemin kayganlığı hakkında da bilgi vermektedir. Beyitte, paygah ile sadr arasında tezat sanatı yapılmıştır.
Ayrıca “dest beste, paygah, sadr, itibar, mağrur” kelimeleriyle tenasüp
sanatı yapılmıştır
Şair kendisinin de içinde olduğu bu değişimi yaşamış ve insanların neyken ne olduğunu görmüştür. Bu yüzden bu şekilde mevki
düşkünü olanlara seslenen şair, bir gün öncesinde en yüksek makamda
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mevki gururuyla oturan sayısız insanların bir gün sonrasında kapı eşiğinde durup el bağladığını belirtir ve sakın mevki mağrurluğuna kapılmayın. Çünkü sizin de sonunuz onlarınki gibi olur, demeye getirir.
Şair paygah ve caygah kelimelerini kullanırken bir harfin değişmesiyle bir kelime oyunu yapmış, cinas-ı muharrefle kelimeyi farklı anlamda kullanmıştır.
Beyitte “e” sesi 6 defa, “a” sesi 8 defa kullanılmıştır. Kalın ve
ince sesin bir arada kullanımıyla, kastedilen anlam pekiştirilmiştir.

7. KÀse-i deryÿzeye tebdìl olur cÀm-ı murÀd
Biz bu bezmün NÀbiyÀ çok bÀde-hvârın görmişüz

( Ey Nâbî, biz bu mecliste olup da öyle içki içenleri gördük ki
içki içtikleri murat kadehleri sonunda dilenci çanağına döndü.)
Beyitte şair, yine mevki ve makamın getirdiği avantajlardan ve
bunlardan faydalananlardan bahsetmiştir. Şairin bahsettiği meclis, içki
meclisidir. Bu mecliste herkes keyiflidir. O an her istedikleri yerine
getirilir.
Nâbî bu manzarayı gösterirken kendi kendine konuşuyor gibidir.
Nida sanatı yaparak kendi kendine seslenen şair, ardından başka bir
manzarayı hatırlatır. Bu durum yine hikemi tarzın önemli bir özelliğidir. Çünkü Hikemi tarzda şair, olay ve varlığın hem görünen anlamını
hem de görünmeyen anlamını aynı ifade içinde verir.
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Bu ikinci manzarada, makam sahibi olup da ellerinde büyük
imkânlar bulunan insanlar vardır. Bu insanların her dediği yerine getirilir. Her istekleri gerçekleştirilir. Fakat iktidarın getirdiği bu rahatlık
sonsuza kadar sürmeyebilir. Her şey değiştiğinde bu mecliste makam
sarhoşu olanların eline bulundurdukları murat kadehi bir anda dilenci
çanağına döner.
Şair “cam-ı murad” ile “kâse-i deryuze” arasında tezat sanatı
yapmıştır. Cam, bezm, bade-har kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla tenasüp sanatı yapılmıştır. Ayrıca “cam-ı murad” ifadesiyle istiare
sanatı yapılmıştır.
Bu değişim o insanı da o insanın etrafında bulunanları da yakından ilgilendiren bir durumdur. Bu yüzden iktidarda bulunanlar her
dönemde yaşanmış olan bu tür olayları unutmamalı, makamlarında
bulundukları sürece insanlara ona göre davranmalıdır. Yoksa bulundukları mevki, bir anda o mevkinin en uç noktası, en aşağı hali olan
dilenci çanağına dönüşebilir.
Beyitte “a” sesi 7 defa, “e” sesi 7 defa kullanılmıştır. Kalın ve
ince sesin bir arada kullanılması, farklı durumların anlatıldığı beytin
anlamına uygun bir şekilde kullanılmıştır.
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Gazelin ses özellikleri
BEYİTLER

SESLER

1

a

b c ç d e

f g ğ h ı

i

j

k l

m n o ö p r s ş t

u ü v y z

1

3 - - 3 4 - 4 1 5 4 3 - - - 5 6 - 2 - 5 - 3 1 2 3 - - 5

0
2

9

2 - 1 2 5 - 1 2 3 - 5 - 3 2 8 4 2 1 - 7 1 1 1 4 1 - 1 1

3

8

1 2 - 1 3 - 1 - 3 3 9 - 2 1 2 7 1 1 - 5 3 2 1 2 1 1 2 2

4

3

3 - - 3 7 - - - 3 1 2 - 3 4 1 5 - 1 1 6 3 3 - 2 2 - 2 1

5

8

3 2 1 4 5 - 2 - 2 1 6 - 1 - 3 6 - 1 1 5 3 1 - 3 4 1 2 2

6

8

3 1 - 4 6 - 4 1 2 4 5 - - 1 2 2 - 1 1 6 3 1 3 1 2 - 2 1

7

7

6 1 1 4 7 - 1 - 1 2 5 - 1 1 4 3 2 1 - 4 1 1 1 3 2 - 3 3

Gazelde a ve i sesleri yoğunlukta kullanılmış beytin karşılaştırma ve iniş çıkışlı anlatımına uygunluk kazandırılmıştır. Ayrıca gazelde yoğun olarak kullanılan r sesleri gazele ahenk kazandırmıştır.
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SIFATSIFAT
TAMLAMASI

ZARF

ZAMİR
biz

1.

hezaran mest-i çok,
mağrur
mağ-rur

2.

sengin-hisar
3.

bir huruş,
bin

4.

paydar,
yine,
nice

Nâbî

bu bezm,
bade-har

(çapük-süvarın)
semayesi

mağrur-ı sadr-ı
itibar

çok

biz

fiil
fiilimsi
gör-

meyhane-i ikbal,
mest-i mağruolrurn humarı
gör-

hane-i ikbal,
ehl-i derdün
seyl-i eşk-i
inkisarı

pest

bir gün
dest-beste,
paygah,
caygah,
bi-aded

6.

kim

tub-ı ah-ı inkisar,
kişver-i cah

bir
hadengcan-güdaz-ı ah,
bu
meydan,
çapük-süvar

5.

7.

biz

İSİM
TAMLAMASI
hem..he bağ-ı dehrin
mda...da hazanı-baharı,
neşatun-gamun
ruzgarı
Bağlaç

İSİMLER

Edat

Beyit-

Gazelin gramer özellikleri

kase-i deryÿze
cam-ı murÀd
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olgör-

ider,
gör-

gör-

eylegör-

tebdil
olgör-
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