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ÖN SÖZ 

 

Osmanlı Devletinin kuruluşuyla birlikte tasavvuf anlayışı da 

Anadolu’da hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Tasavvufun Anado-

lu’da geniş kitlelerce tanınıp benimsenmesinde Orta Asya’da gelişen 

Tasavvuf düşüncesinin etkisi pek fazladır. Özellikle Ahmed Ye-

sevî’nin öğrencilerinin büyük bir gönül seferberliği içinde tasavvufu 

Anadolu’nun pek çok yerleşim birimine taşımaları Anadolu halkının 

bu yeni anlayışla tanışmasına vesile olmuştur.  

Tasavvufun Anadolu Türk halkı tarafından hızlı bir şekilde be-

nimsenmesinin önemli bir sebebi de tarikat mensubu gönül erleridir. 

Anadolu’daki gönül erlerinin Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin “Ya 

göründüğün gibi ol; ya da olduğun gibi görün” anlayışını benimseme-

lerinin etkisi göz ardı edilemez. Tasavvufu tanıtan dervişlerin özleriy-

le sözlerinin çelişkisiz yani bir olduğunu gören halkın bu anlayışla 

kaynaşıp benimsemesi hızlanmıştır.  

Anadolu’da tasavvufun manevi önderlerinin de Hacı Bayram 

Veli, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi şahsiyetlerin halk nezdinde 

kabul görmeleri, halkın bu önderlerin özlerine ve sözlerine olan gü-

venleri tarikatların Anadolu’da taraftar toplamasını kolaylaştırmıştır. 

Bu şahsiyetler, Hacı Bayram Veli başta olmak üzere halkla sürekli iç 

içe olma yoluna gitmişlerdir. Özellikle Hacı Bayram Veli’nin Ankara 

ve çevresinde tarımla uğraşarak sosyal hayatın ve üretimin içinde ol-

maları halkın beğenisini kazanmıştır. Yine Hacı Bayram Veli Hazret-

lerinin Ankara Savaşı sonrasında fetret devrine girilmesi ve devletin 

neredeyse dağılma sürecine girdiği zor zamanlarda ortaya çıkması 
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önemlidir. Hacı Bayram Veli ortaya koyduğu barışçı yöntemlerle dev-

letle halkı yakınlaştırarak zamanla Anadolu’daki sorunların çözümüne 

önemli katkılarda bulunmuştur. Hacı Bayram Veli bunları da tasavvuf 

yoluyla gerçekleştirmiştir.  

Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi ve İstanbul’un fethiyle Klasik 

Türk Edebiyatı da devletin gelişmişliğiyle eş zamanlı olarak gelişme-

ler göstermiştir. Klasik edebiyatın gelişmesiyle şairler de etkisinde 

kaldıkları veya mensubu oldukları tasavvuf anlayışını şiirlerinde işle-

meye başlamışlardır. Tasavvufun klasik şiirde işlenmesi genel olarak 

tasavvuf terimlerinin kullanılmasıyla olmuştur. Bu çalışmada Tasav-

vufu şiirlerinde işleyen iki önemli şahsiyetin Fuzûlî ve Usûlî’nin şiir-

lerinden hareketle tasavvuf terimlerinin ne şekilde işlendiklerini tespit 

etmeye çalıştık. Hareket noktamızı oluşturan iki şairin gazellerindeki 

tasavvufî sembolleri tespit ederek açıklama yoluna gittik. Tespit etti-

ğimiz kavramları Süleyman Uludağ’ın Tasavvuf Terimleri Sözlü-

ğü’nden faydalanarak açıkladık. Terimlerin geçtiği beyitleri günümüz 

Türkçesine aktardık.  

 

Dr. Filiz KALYON 

Ankara 2020 
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GİRİŞ 

 

İslâm mistisizmi olan tasavvufa, Süleyman Uludağ, kelime 

olarak şu anlamları vermektedir: Sof giymek, saf olmak, ilk safta bu-

lunmak, suffa sahibi gibi yaşamak (Uludağ 1995: 512). Tasavvuf, in-

sana Kur’an, Hadis-i şerifler başta olmak üzere İslam kaynaklı düşün-

ceden hareketle insanın kendisini sürekli olgunlaştırma anlayışı olarak 

da değerlendirilebilir; diye düşünmekteyiz. Olgunlaşma tasavvufa 

giren daha doğrusu herhangi bir tarikat anlayışını benimseyen kimse-

nin yaratıcısını kendisinden razı etmek düşüncesiyle nefsini terbiye 

etmeye başlamasıdır. Nefsi eğitme konusunun bir başlangıcı vardır; 

ama sonu olmamaktadır. Yani nefsi eğitimden geçirmek tasavvuf 

mensupları için süreklilik arz etmektedir. Tasavvufa girenler kendile-

rini sürekli kötülük yapmaya sevk eden nefisleriyle, benlikleriyle bir 

mücadele içinde tutmaya çalışırlar. Kendi iç dünyalarında benliklerine 

karşı verdikleri savaşta mutlaka nefislerini yenmeleri gerekmektedir. 

Sürekli nefisle olunan savaş halinde kendilerine manevi destek olan 

yani yol gösterici konumda olan bir mürşid-i kâmil vardır. Bu yol gös-

terici, bağlandıkları tarikatın şeyhidir. Tasavvuf, kavram olarak da 

baştanbaşa edep demektir. İnsan, kendisini kötülüklerden arındırmanın 

yanı sıra mutlaka güzel davranışlar ve özellikler edinmelidir. Bu anla-

yışta olanlar insanları incitmeyerek, kimsenin kalbini kırmayarak Al-

lah’a daha fazla yaklaşma düşüncesindedirler. Tasavvufun İslâm dini-

nin ilk dönemlerinde, Hulefâ-yı Raşidin döneminde ortaya çıkma ih-

timali üzerinde durulmaktadır.  
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Tasavvufta şu soruların cevapları kalp ve akıl yoluyla aranmaktadır. 

• Bu görünen âlemin arkasındaki gerçekler nelerdir? 

• Varlığın aslı nedir?  

• Varlığın gerçek mahiyeti nedir? 

• İnsan olarak biz kim ve neyiz? 

Yukarıdaki soruların cevabı öz olarak tasavvufun konusudur. Ta-

savvuf anlayışına göre sadece vücud u mutlak yani tek bir varlık var-

dır.  Ezeli kudret ondadır. Başka hiçbir vücudun varlığı söz konusu 

değildir. Tek varlık Allah’tır. Kâinatta görmüş olduğumuz eşya ve 

varlık, bağımsız ve gerçek bir varlığa sahip değildir. Varlık, Allah’ın 

tecellisinden ibarettir. Tasavvuf anlayışının bu düşüncesi şiirde şu 

şekilde dile getirilmektedir: 

 

Ben bilmez idim gizli ıyân hep sen imişsin 

Canlarda ve tenlerde nihân hep sen imişsin 

Senden bu cihân içre nişan ister idim ben 

Âhir bunu bildim ki cihân hep sen imişsin 

 

Vücud u mutlak; hem kemâl-i mutlak ve aynı zamanda da 

cemâl-i mutlaktır. Cemâl, aşksız olamayacağı gibi, gizli de kalamaz.  

Allah kendi güzelliğini görmek ve göstermek istediği için kâinatı, en 

önemlisi de akılla donatarak insanı yaratmıştır. İnsanın kendini sey-

retmek için aynaya bakması gibi, Allah da eşsiz güzelliğini seyretmek 

için ayna hükmünde olan kâinatı yaratmıştır. Şair bu durumu şu şekil-

de ifade etmektedir: 
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Kendi hüsnün hûblar şeklinde peydâ eyledin 

Çeşm-i âşıktan dönüp sonra temâşâ eyledin 

 

Zaman kavramı diye bir şey bilinmiyorken Allah, âlem-i kit-

man’da gizli idi. Bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Ben gizli bir hazi-

ne idim. Bilinmeyi arzu ettiğim için, kâinatı ve insanı yarattım.” Ta-

savvuf anlayışına göre aşk son derece önemlidir. Bu konuda, Ahmet 

Kabaklı; Türk Edebiyatı’nda şu önemli noktaları dile getirmektedir: 

“Allah, kâinatı kendi zatına duyduğu aşk sebebiyle tecelli ettirmiştir. 

Şu halde aşk zuhurun ilk sıfatıdır. Allah’ın öbür sıfatları da aşk sıfatı 

ile ilgilidir. Bu sebeple aşk insanı doğrudan doğruya, “aslına” yani 

Allah’a götürür. İnsanın kendindeki “yokluk” unsurunu öldürmesi 

için, biricik vasıta aşktır. Aşk yolu ile Allah vuslatına eren kimse, yok-

luktan, şerden ve çirkinlikten kurtulmuş, varlık, iyilik ve güzelliğe 

ermiş olur. (Kabaklı:1997)  

 

1. Divan Şiirinde Tasavvuf 

Tasavvufun Anadolu’da tanınıp geniş kitlelere ulaşması XIII. 

yüzyıldan itibaren hız kazanmıştır. Ahmet Yesivî’nin müritlerinin 

Anadolu’daki tasavvuf hareketinin gelişmesine katkıları pek fazladır. 

Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’den itibaren Konya ve çevresi başta ol-

mak üzere tasavvufun geniş kitleler tarafından benimsenmesi nokta-

sında önemli ölçüde yol katedilmiştir. Tasavvufun Türkler arasında 

gelişmesinde Mevlânâ’nın hayat tarzı haline getirdiği anlayış ve hoş-
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görünün etkisi fazladır. Anadolu’nun tasavvufa sıcak bakmasında baş-

ka değerli şahsiyetlerin de etkileri olmuştur. Yunus Emre, Hacı Bay-

ram Veli ve Hacı bektaş Veli gibi şahsiyetlerin başta kendi yaşantıları 

olmak üzere halkla iç içe olup sergiledikleri anlayışlı tavrın tasavvu-

fun geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesindeki etkileri fazladır. 

Tasavvufun havass dediğimiz kesimde özellikle klasik edebiyat men-

subu şairler tarafından işlenmesinin bu edebiyatın gelişmesiyle doğru 

orantılı olduğu söylenebilir. 

Klasik Türk Edebiyatında tasavvufun gelişmesi konusunda 

Prof. Dr. Mustafa İsen, şunları ifade etmektedir: “Aslında Divân ede-

biyatında tasavvuf, iki farklı özellik taşıyan şairler elinde değişik hu-

susiyetler gösterir. Hallâc-ı Mansur, Nesîmî ve İbrahim Hakkı gibi 

tasavvufî hayatı bizzat yaşayan şairler birinci grubu temsil ederler. 

Bunlar aynı zamanda şeyh veya mürşittirler. Bir başka ifadeyle, önce 

mutasavvıf oluşları, sonra şairlikleri gelir. İkinci gruba giren şairler, 

tasavvufun zengin terim, mecaz ve alegori dünyasından yararlanmak-

tadırlar. Ayrıca tasavvuf diğer konular yanında ilhama son derece uy-

gun gelen bir konudur da. İkinci gruptaki şairler için şiir ve sanat, ön 

sırada yer alır. Burada tasavvuf, şiiri meydana getiren duygu ve fikir-

den ikincisini temsil etmektedir. Fakat bu zümre şairlerinde fikir, duy-

gu planına yükselmiş ve şiirin içinde erimiştir. Bir Mevlevî şeyhi ol-

masına rağmen Şeyh Gâlib’in şiirinde telkinci bir hava görmek müm-

kün değildir. İkinci şekliyle düşünüldüğünde tasavvuf, bütün Divân 

şairlerinin şiirlerine çizgiler, renkler katmakta, yazarlar onun mecazla-

rıyla süslü, zengin manalı kelime, deyim ve terimlerinden büyük 
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oranda yararlanmaktadırlar (İsen, 1997: 209-210). Osmanlıda tasavvuf 

anlayışı, hayatın pek çok yönünü etkilemiştir (Andrews, 2001: 143). 

 

1.1.  Fuzûlî ve Usûlî’de Tasavvuf 

1.1.1. Fuzûlî’de Tasavvuf: 

Fuzûlî, Klasik edebiyatın XVI. yüzyıldaki en büyük şairlerinden biri 

olarak tanınmaktadır. Şairin “elsine-i selase” denilen Türkçe, Arapça 

ve Farsçayı çok iyi derecede biliyor olması onun farklı konularda bir-

çok eser meydana getirmesine yol açmıştır. Türkçe ve Farsça divana 

sahip olan şairin elde bulunmayan Arapça bir divanının olduğu da 

kaynaklarda geçmektedir. (Mazıoğlu, 1997: 41)  

Klasik Türk şiirinin Anadolu’da veya Anadolu dışında yetişen pek çok 

şairinde tasavvufî anlayış söz konusu olmaktadır. Tasavvufu şiirlerin-

de işleyen şairlerin bir bölümü mensubu oldukları tasavvufi düşünceyi 

ele almaktadır. Yani onlar için, amaç tasavvufî sembolleri işlemektir. 

Şiir araç, tasavvufu ön plana çıkarıp işlemek ise amaçtır. Bazı şairler-

de de tam tersi bir durum söz konusudur. Bu kısım şairler kendileri 

direk olarak bir tarikata mensup olmamakla birlikte tarikatın ıstılahla-

rını şiirlerinde kullanma yoluna gitmişlerdir.  

Tasavvuf, Anadolu’da Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bayram 

Veli, Hacı Bektaş Veli gibi pek çok düşünürde değişik anlam ve tarz-

lar kazanmıştır. Divan edebiyatının gelişmesiyle birlikte pek çok şair 

tasavvufun derin anlamlar ifade eden terimlerinden faydalanmışlardır 

(Kalyon, 2013: 38). Bu şekilde şiirlerinde tasavvufu yansıtan şairler-

den birisi de Fuzûlî’dir. Tasavvuf, başlı başına duygu ve düşüncede 
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yoğunlaşmadır. Fuzûlî’nin de şiirlerindeki anlam derinliği ve beyitle-

rinde ahenkle işlediği tasavvufî terimlerden hareketle kendisinin ta-

savvufî kavramları şiirlerinde anlamlı kılacak kadar tasavvufî terimle-

re vâkıf olduğunu söyleyebiliriz.  

Tasavvufi anlayışın birçok sembolünü şiirlerinde işleyen 

Fuzûlî, kullandığı semboller kadar yaşadığı hayatı şiirlerine yansıt-

makla da meşhurdur. Yetiştiği topraklar olan Necef ve Kerbela’nın 

tüm hassasiyetini şahsiyetinde barındıran Fuzûlî, hayatı boyunca ra-

hatlık ve refah içinde yaşamadığını, fakir ve kimsesiz bir ömür sürdü-

ğünü birçok şiirinde dile getirmektedir.  

Fuzûlî, şiirlerini manevî bir atmosfer içinde kaleme almıştır. 

Ali Nihat Tarlan, şerhinin ön sözünde Fuzûlî’nin hakikî aşkı işleyerek 

tam bir mutasavvıf şair olduğunu belirtmektedir. Prof. Dr. Halûk İpek-

ten, Fuzûlî’nin şiirlerinde derin bir tasavvufî cihetin olduğunu belirt-

mektedir.  

 

1.1.2. Usûlî’de Tasavvuf 

 

 Usûlî, Yenice’de tasavvufî bir atmosfer içinde yetişmiştir. Da-

ha sonra Mısır’da İbrahim Gülşenî’ye intisab ederek ona mürid oldu. 

Uzunca bir süre şeyhine hizmet edip tasavvuf terbiyesi alan Usûlî, 

şeyhinin vefatından sonra Vardar Yenice’ye dönerek burada Gül-

şenî’liği yaymaya çalıştı.  

 Usûlî’nin gazelleri üzerinde yaptığımız araştırma sonucunda 

tasavvufî ıstılahların fazla yer tuttuğunu gördük. Buradan hareketle 

çıkardığımız sonuç: Usûlî’nin mutasavvıf bir şair olduğudur. Usûlî, 
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dünyayı ve dünya nimetlerini küçümsemiştir. Sürekli nefsin ıslah 

edilmesi gereği üzerinde durmaktadır. Şiirlerinden anladığımıza göre 

O tasavvufun son mertebesine ulaşmayı gaye edinmiştir. Usûlî’deki 

tasavvufun açık bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. 

Bu çalışmada Fuzulî’nin Türkçe Divanı’ndaki gazeller ve 

Usûlî Divanı’ndaki gazellerin tasavvufî unsurlarını inceledik. Her iki 

şairin gazellerini incelerken pek çok tasavvufî unsurla karşılaştık. Ta-

savvuf unsurlarını içeren beyitlerin tamamını değil bir bölümünü al-

maya çalıştık. Şiirlerde işlenen tasavvuf terimlerini, Süleyman Ulu-

dağ’ın Tasavvuf Terimleri Sözlüğü’nden ve İskender Pala’nın Ansik-

lopedik Divan Şiiri Sözlüğü’nden faydalanarak açıkladık. Beyitleri 

günümüz Türkçesine aktarırken, Fuzûlî’nin gazelleri için Ali Nihat 

Tarlan’ın Fuzûlî Divânı Şerhi’nden faydalandık. Gazellerin sıra nu-

marasında ise, Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Doç. Dr. Sedit Yüksel, Dr. 

Müjgân Cunbur’un baskıya hazırladıkları Fuzûlî Divânı’nı esas aldık. 

Usûlî’nin şiirlerindeki tasavvufî unsurların tespitinde ise Mustafa İsen 

tarafından hazırlanan Usûlî Divanı’nı esas aldık. Beyitlerle birlikte 

verilen numaralardan ilki, gazelin sırasını, ikincisi de beytin gazelde 

geçen sırasını göstermektedir. 
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1.2. Fuzûlî’nin Türkçe Divânı’ndaki Gazellerde ve Usûlî       

Divânı’ndaki Gazellerde Bulunan Tasavvufî Unsurlar 

  

TARİK, TARİKAT: Allah’a ulaşmak için tutulan tasavvuf yolu. 

Sufîlere göre dinin dış yüzü olan şeriat’tan dinin iç yüzü olan hakikate 

ulaşmak için manevî bir yol vardır. Bir mürşide tabi olan yolcu onun 

emriyle belli şartlara uyarak ahlâkını güzelleştirir, kötülüklerden ge-

çer, mevhum varlığı terk eder ve hakikate ulaşır. 

 

Şeyhler mey-haneden yüz dönderirler mescide 

Bî-tariklerini gör kim doğru yoldan azeler (F.79.3) 

 

Şeyhler yüzlerini meyhaneden mescide dönderiyorlar. Elbette 

yollarını kaybedenlerin yoldan çıkmaları icap eder.  

Burada bî-tarik, herhangi bir tarikata yani tasavvufa intisap et-

memiş olanlardır. Bir de tarikatın yol manasına gelmesi dolayısıyla 

yolunu bulamamış, yolu kaybetmiş demek olur. Dalalete düşmüş de-

mektir. Doğru yol meyhane, yani aşk, mescid ise zühd ve takva yolu-

dur. Burada şeyh, din büyüğü, zühd ve takva sahipleri demektir.  

 

Halka taklid-i sülûkun sebeb-i hüsn-i ma’âş 

Mülke tağyîr-i tarîkin eser-i sü’-i mizâc (F.48.5) 

 

Halk senin yürüdüğün yolda yürürse iyi yaşar. O yolu değiştir-

mek mülk için bir hastalık olur ki neticesi kötüdür.  
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  Tarîk-ı aşkda çekmek gerekdir derd u gam bârın  

  Bunun gibi seferde bundan özge hîç zâd olmaz  (U.44.2) 

 

Aşk yolunda dert ve gam yükünü çekmek gerek. Bu şekilde çı-

kılan seyahatte bunun gibi yiyecek yani azık olmaz.  

 

  Varma gelme yok durur Hakk’a eyâ tâlib hemân 

  Geç enâniyyet tarîkından bu remzi varı gör (U. 28.4) 

 

Ey seyr ü sülûka girmeyi isteyen! Hakk’ın huzuruna gidip 

gelme yoktur. Hemen gurur yolundan vazgeç. Git sana doğru yolu 

gösterecek bu işareti gör.  

Tarikata girerek Hakk’ı bulmak isteyen kişi, kendini beğenme, 

gurur gibi yollardan vaz geçerek kendisine doğru yolu gösterebilecek 

birini bulmalıdır.  

 

PÎR: Yaşlı, ihtiyar. Bir tarikatın ilk kurucusu. Arapçası şeyhtir. Pîrin 

türbesinin bulunduğu dergâha “pîr evi, pîr makamı, huzur, huzur u 

pîr” denir 

 

PÎR-İ MUGÂN: Divân şiirinde eğlence mahalli olan meyhanenin baş 

kişilerinden birisi pîr-i mugândır. O, sırları açığa döken, herkese mik-

tarınca içki sunan, meyhaneyi çekip çeviren, yaşlı, gün görmüş, nur 

yüzlü, sözleri daima hikmet-i dünyaya itibar etmeyen, cömert ve saygı 

gösterilmesi gereken biridir. 
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 Kat’ı âkil geçinir ancak eyâ pîr-i mugân  

 Alalım aklın Usûlî’nin ü bî-hûş edelim (U.83.7) 

 

Ey pîr-i mugân, Usulî çok akıllı geçinir. Biz onun aklını alarak 

onu akılsız ve şuursuz kılalım.  

Pir-i mugân, İlâhî aşkı öğreten yani tatırandır. O talibe vahdet 

feyzini vererek aşk şarabını sunar.  

 

 MUG: Ateşe tapan, meyhaneye sürekli giden. Çoğulu muğandır. İs-

lamiyet öncesi İran’da halk Mecusî dininin gereklerine göre ateşe ta-

pardı. Bu dinin ulularına da muğ denilirdi. Dini törenler de muğlar 

tarafından yönetilirdi. İslam dininin yerleşmesiyle de muğ kelimesi 

meyhaneci anlamıyla kullanılmaya başlandı.  

 

SÂKÎ: Kadeh sunan, içki veren kişi. Divân şiirinde bezm âleminin en 

önemli unsurlarından biri sâkidir. Meclise neşe ve canlılık veren odur. 

Tasavvufta bütün bütün feyz ve sevginin kaynağı olan Allah.  

 

  Zâir-i mey-hâneyim muğ secdesidir tâatim 

  Aşk pîrim nakd-i can nezrim tevekkül niyyetim (F.210.1) 

 

Ben meyhâne ziyaretçisiyim.  İbadetim muğ secdesidir. Pîrim 

aşktır. Nezrim can paresidir. Niyetim ise tevekküldür.  

Meyhâne, aşk mabedidir. Oranın rahipleri muğlardır. “Ateşpe-

rest rahipleri” Muğlar nasıl secde ederlerse ben de öyle ibadet ederim. 

Pirim aşktır. O mabette nezrim can parasıdır. İbadet niyetle olur. Te-
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vekkül niyetimdir demek; müvekkil olmak istiyorum demektir. Aşk 

mabedinde aşk pirine müridim. Bu uğurda canımı nezrettim. Gayem 

de tevekküldür.  

 

  Tefrikâ hasıl tarîk-i mülk-i cem’iyyet mahûf  

  Âh bilmem n’eyleyem yok bir muvâfık reh-nümûn (F.232.9) 

 

Ayrılık var, topluluk huzur ve vahdet mülkünün yolu korkunç. 

Ah neyleyim uygun bir yol gösterici yok.  

Tefrika kesret; cem’iyyet de vahdettir. Ayrılığı yani kesreti bir 

araya toplamak lazımdır. Bu topluluk mülkünün yolu çok korkunçtur. 

Bu aşk yoludur. Muvafık kılavuz, mürşid-i kâmildir.  

 

İRŞÂD: Doğru yolu gösterme, uyarma. Tas. İrfan sahibi birinin, bir 

kimseye tarikatı ve tanrı yolunu göstermesi.  

 

  Ey Fuzûlî menzil-i maksûda yetsem ne aceb 

  Hidmet-i pîr-i mugan irşâdı reh-berdir bana (F.14.7) 

 

Ey Fuzulî, erişmek istediğim yere varırsam hayret etme. Pir-i 

mugana hizmet, beni doğru yola götüren kılavuzdur.  

Burada tam anlamıyla tasavvufî bir söyleyiş vardır. Nedenine 

gelince de pir-i mugana hizmet etmek onu kurtarıyor. Pir-i mugan 

mürşid-i kâmildir. Aşk şarabını sunar. Ona hizmet etmek demek onun 

manevi feyzinden nasiplenmek anlamına geliyor. 
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BENDE: Kul, köle. Tas. Allah’a kul olmak. Kulluğun gereğini yerine 

getirmek.  

 

HAK ÂŞIĞI:  

   

  Ögüdün tutmaz ehl-i aşk vâ’iz 

  Ki uymaz câhile irfân olanlar (U.23.7) 

 

Ey vaiz! Aşk ehli olanlar, senin öğüdünü tutmazlar. Çünkü ir-

fan sahibi olan kişiler asla cahile uymazlar. 

 

  Aşkdan zevk eyleyip bir lezzet almak isteyen  

  Döne döne gam tennûrunda kebâb olmak gerek (U.69.7) 

 

Aşktan zevk dileyip, bir lezzet almak isteyen kişinin gam fırı-

nında döne döne kebap olması gerekir. 

  

  Ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd 

  Ey Usûlî’den su’al edip tesellâ isteyen (U.108.5) 

 

Ey Usûlî’den sorup teselli isteyen kişi, sen de dert ehli ol. 

 

  Sen ehl-i dilin ola mısın kelb-i hakîri 

  Çün subha degin derd ile peymân olamazsın (U.110.2)   
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Sabaha kadar dert ile âh etmedikten sonra, gönül ehlinin hakir 

köpeği olamazsın. Hak âşığı, gönlünü ve canını hakiki aşkın cezbesiy-

le şen kılar. 

 

  Yerde kalmaz erişir kûy-ı murâda âhir 

  Râh-ı aşk içre şu kim hâk ile yeksân oldu (U.139.2) 

 

Şu ki, aşk yolunda yerle bir oldu. O yerde kalmaz, çilesi de bo-

şa gitmez. Sonunda da mutlu olur. 

 

DERVİŞ: Allah için alçak gönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya 

bir tarikata bağlı olan kimse.  

 

  Aldanmamışız mansıb u câhına cihânın 

  Dervîşleriz sâkin-i meyhâneleriz biz (U. 43.3) 

 

Dünyanın makam ve rütbesine aldanmayan, meyhâne sakini 

dervişleriz. Dünyanın makam ve rütbesinde asla dervişin gözü yoktur.  

Derviş, fukaralığı ile övünen meyhane sakinidir. Meyhane ta-

savvufî anlamda âşığın kalbidir. 

 

  N’olacaktır terk-i aşk etme Fuzûlî vehm edip  

  Gâyeti derler ola bir bende sultânım sever (F.83.7) 

 

Ey Fuzulî, korkarak aşkı terk etme. Sonuçta ne olabilir ki? Bir 

kul sultanı sever derler. Bundan başka bir şey olmaz.  
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Âşık daima kul, sevgili ise sultandır. Bu sultan kelimesi de 

mecaz âleminde her türlü kudreti haiz en yüksek makamdır. Sevgiliye 

şah ve sultan gibi sıfatlar verilerek zalim sıfatı yakıştırılır. Bir kulun 

sultanını sevmesinden daha doğal birşey olamaz. Fuzulî de kulun sul-

tanını sevmesini gayet doğal bulmaktadır. Sonucu ne olursa olsun bu 

bir aşk meselesidir. Bu işin sonunda ölüm de olabilir. Çünkü sultan 

kulunu öldürebilir de. Fuzulî bu durumdan korkmuyor, korkarak aş-

kından vazgeçmiyor. Vehm kelimesi burada korku anlamında kulla-

nılmıştır.  

 

  Ey Fuzûlî sûret-i fakrın kabûl-i dosttur 

  Hiç dervîşi senin tek görmedim sultan-pesend (F.63.7) 

 

Ey Fuzulî, tarikat yolunda sarfettiğin fakrın şekli dost tarafın-

dan kabul ediliyor. Sultan tarafından senin kadar beğenilen bir derviş 

görmedim.  

 

  Ne gördü bâdede bilmen ki oldu bâde-perest 

  Mürîd-i meşreb-i zühhâd gördüğün gönlüm  (F.203.3) 

 

Zâhidler, sofular meşrebini, tavır ve hareketini seven, beğenen 

gönlüm, şarapta ne gördü ki şaraba taptı?  
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Burada zâhid kelimesi, şeriat yolunda giden demektir. Bu yol-

da gittiğini gördüğün gönlüm, aşka yani şaraba taparcasına sarıldı. 

Şarap aşktır.  

 

DEDE: Mevlevîlikte muhib, dede, şeyh ve halife diye sıralanan tari-

kat mensupları arasındaki ikinci mertebe sahibi. Dede dervişliği ikrar 

vermiş, dergâhta hizmet görerek binbir gün çilesini doldurmuş bir 

derviştir. Ayrıca Alevî din adamlarına da dede denir. Alevîlikte dede-

lik soy esasına dayınır. Dede soyundan gelmeyen kimse asla dede 

olamaz. 

 

  Ey libâs-ı fakr ile fahr eyleyen uryân dede 

  Tâc u taht-ı âleme baş egmeyen sultân dede 

 

  Vüs’at-i küllî bilip inkârını her bir hasın 

  Kulağına koymayup deryâ olan ummân dede 

 

  Âşinâ-yı yemm-i vahdet kulzum-i zât u sıfat 

  Dürr-i bahr-i ma’rifet deryâ-yı bî-pâyân dede 

 

  Ölmüş idik cehl ile âb-ı hayât-ı nutkdan 

  Bir nefesde feyz-i rûh etdin bize hey cân dede 

 

  Âlemin vîrânesin ilm ile ma’mur eyledin 

  Âferin ey küntü kenzin gevherine kân dede 
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  Kâf-ı Kur’ân ma’nisin kalbinde tahrîr eyleyip 

  Hakk ile bâtıl arasın fark eden furkân dede 

 

  Zulmet-i zann içre yitirdi Usûlî yolunu 

  Hüccetullâhsın delîl ol ana sen bürhân dede  (U.122) 

 

HURUFÎLİK: Usulî’nin gazellerinde Hurufîlik, doğrudan doğruya 

değil de bu mezhebi hatırlatacak remiz ve isimlerle anılır. Hurufîliğin 

temeli harflere dayanır. 

 

  Vech-i pâkinde Hak izhâr-i kemâlât eyleyip 

  Nice göstermiş sıfatın âyet-i rahmâna bak (U.64.5) 

 

Allah senin pak yani temiz yüzünde kemal ile göründü. Şu 

ayet-i rahmana bak ki özelliğini nasıl da ortaya koymuş.  

 

  Sücûd et ol büte ey dil ko gitsin zühd ü takvâyı 

  Çü bildin kıbleni geçmiş namâzın hep kaza eyle (U.118.2) 

 

Burada sevgiliye secde etmenin yerinde olacağı söylenmekte-

dir. Hurufîliğe göre insan yüzü Allah’ın aynasıdır. Oradan Allah gö-

ründüğü için, oraya dönülüp secde edilmelidir.    

 

KALENDER: İki âlemden ilgisini kesen, dünya ve âhireti umursa-

mayan. Kalender, gelenek ve göreneklere karşı ilgisiz olduğu gibi top-

lumun değer yargılarını da umursamaz. Kalender, gelenek ve görenek-
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lere aykırı davranmaktan da zevk alır. Zevk ve keyf ehlidirler. Kalen-

derlerin çoğu, ya hiç ibadet etmezler ya da canları istediği zaman iba-

det ederler. Günahlardan kaçınma konusunda da böyle davranırlar. 

Haram bile olsa canlarının istediğini yeyip içmekten geri kalmazlar. 

 

ABDAL: Sayıları yedi veya yetmiş olarak gösterilen bir evliya züm-

resi. Dünyadan habersiz olacak kadar kendini ahirete, gönlünü Hakk’a 

veren ermişler. 

 

  Secdeler eylen gelin abdâllar kim bunda bir 

  Tekye-i Hakda tıraş olmuş kalender var imiş (U.51.6) 

 

Abdallar, buraya gelerek secde edin. Burada Hakk’ın tekkesin-

de tıraş olmuş bir kalender var imiş.  

Tıraş kelimesi, bir taraftan kalenderin saçını sakalını kesip başı 

açık gezmesi, diğer yandan ise Hakk’ın tekkesine girerek masivadan 

sıyrılması gibi iki anlama gelmektedir. 

 

  Kalender meşreb ol ey dil cihânda  

  Getirme yüze sakın kîl ü kâli (U.138.2) 

 

Ey gönül dünyada kalender yaratılışlı ol. Boş dedikodularla il-

gilenme.  

Kalenderlerin en önemli özelliği hiç birşeye aldırmamaktır şair 

gönlünün de tıpkı kalenderler gibi olmasını istiyor. 
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  Kim durur derviş Usûlî der isen şâhım eger  

  Tekyegâh-ı mihnetin bir ihtiyâr abdâlıdır (U.31.5) 

 

Şahım eğer derviş Usulî kimdir? Dersen, mihnet tekkesinin ih-

tiyar bir abdalıdır. 

 

  Abdâl-ı pâ-bürehne mücerred kalenderiz 

  Kahbe cihâna bakmayıcı pârsâlarız (U.42.2)  

 

Biz yalınayak dolaşan abdallarız. Mücerret kalenderiz. Biz ya-

lancı dünyadan ilgiyi kesmiş sofularız.  

 

TÂLİB: TÂLİB: TALİB: Arapça, taleb eden, isteyen demektir. Ta-

savvuf okuluna kaydını yaptırma durumundakilere tâlib denir. Tasav-

vufta, hedefe ulaşana kadar dört dereceden söz edilir: Tâlib, mürid, 

sâlik, vâsıl. Tâlib ilk derecedir. Tâlib eskiden hemen tasavvuf okuluna 

alınmaz, önce, bir süre durumu incelenirdi. Bazen işin altından kalkıp 

kalkamayacağını denemek üzere, hazırlık dersi yaptırılır bu aşamada 

başarılı olanlara, esâs ders verilirdi. Günümüzde görüldüğü gibi, bir 

kişinin paçasından, kolundan tutup zorla, gönüllü gönülsüz tasavvuf 

yoluna sokulmazdı. Sülûka kabul ediliş, çok ciddî bir konu idi. Bu 

sebeple, "men talebe ve cedde vecede" (isteyen ve bu isteğinde ciddî 

olan hedefe ulaşır) denmiştir. Yine bir isteklinin, tasavvufa girmeyi 

arzu etmesi durumunda, ona sünnet üzere bir istihare yapması tavsiye 

edilir, istiharedeki manevî işarete göre, tarikata kabul edilir veya 

edilmezdi. 
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  Varma gelme yok durur Hakk’a eyâ tâlib hemân 

  Geç enâniyyet tarîkından bu remzi varı gör (U. 28.4) 

 

Ey seyr ü sülûka girmeyi isteyen! Hakk’ın huzuruna gidip 

gelme yoktur. Hemen gurur yolundan vazgeç. Git sana doğru yolu 

gösterecek bu işareti gör.  

Tarikata girerek Hakk’ı bulmak isteyen kişi, kendini beğenme, 

gurur gibi yollardan vaz geçerek kendisine doğru yolu gösterebilecek 

birini bulmalıdır.  

 

  Dünya evini günc-i harâbata değişmiş  

  Bir genc-i fenâ tâlibi vîrâneleriz biz (U. 42.3) 

 

Biz dünya evini harabat köşesine değişmiş, fenâ hazinesini is-

teyen vîrâneleriz.  

Usûlî’de söz konusu olan talipler, Allah’ın rızasını dileyen ha-

rabat köşesini dünya evine tercih eden fenâ hazinesine sahip olmak 

için seyr ü sülüke girenlerdir. 

 

SÂLİK: Arapça, giren demektir. Manâ olgunluğunu elde etmek üzere, 

tasavvuf yoluna giren kişiye, sâlik denir. 

 

  Tenezzül sâlik-i râha hakîkatde terakkîdir 

  Kemâle kâbil olmaz mâh-ı nev bulmazsa noksanı (U.127.13) 
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Alçak gönüllülük tasavvuf yolunun sâliki için, hakiki bir iler-

lemedir. Yeni ay yani hilâl, yani tarikat yoluna yeni giren müptedi 

eksikliğinin ne olduğunu görebilme yeteneğine sahip değilse asla ol-

gunluğa erişemez. 

      

DERGEH (TEKKE): Farsça. Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, ma-

kam, tekke gibi mânâları vardır. Tarikat mensubu şeyhlerle, dervişlerin 

ikâmetgâhı olan büyük tekkelere dergâh denir. Hürmeti arttırmak için 

şerif sıfatı eklenerek Dergâh-ı Şerîf de denilir. Kelime hafifletilerek "der-

geh" şeklinde de telaffuz edilir. 

 

  Bu köhne tekyenin esrârın anlar 

  Bu meyden vâlih ü hayran olanlar (U.23.5) 

 

İlâhî aşk şarabını tadarak hayran olanlar bu köhne tekkenin sır-

larına vakıf olanlardır. 

 

  Kim durur derviş Usûlî der isen şâhım eger 

  Tekyegâh-ı mihnetin bir ihtiyâr abdâlıdır (U.31.5) 

 

Tekke, İlâhî aşk yolunda en yüksek makama ulaşmak isteyen 

kişinin şeyhinin rehberliğinde türlü çile ve mihnetlerle yetiştiği yerler-

dir. 

 

KABÂ, ABÂ, KÖHNE ŞAL (HIRKA): Arapça abâ’e veya abâye de 

denir. Geniş, fakat kısa bir nevi gömlek olup, dizden biraz aşağı iner, üst 
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tarafında, baş ve yanlarında kollar için birer delik bulunur. Keçi kılından 

dokunan kalın ve kaba kumaştan yapılır. Beyaz veya kahverenkli olur. 

Dervişlerin giydiği bir elbise olup, kökeninin Hz. Peygamber (s)'e kadar 

uzandığı söylenir. Aba giyen dervişlere, "Abâ-pûş" denir. Sûfiyyenin 

abadan elbise giymesinin, Hz. Peygamber (SAV)'in sünnetine uymak için 

olduğu belirtilir. 

 

  Çün bekâsı yoğimiş tâc u kabâyı nidelim 

  Bu fenâ dünyede bir köhne abânın kuluyuz (U.41.5) 

 

Mademki bu dünya geçici imiş, tacı ve kabayı ne yapalım? Bu 

fani dünyada bize bir köhne abanın kulu olmak yeter. 

 

  Giyelim arkaya bir köhne şâlı 

  Cihânda yürüyelim lâübâlî (U.138.1) 

 

Arkamıza köhne bir şal giyerek, dünyada laubali bir şekilde 

dolaşalım. Arksınafakirlik hırkasını giyen tarikat ehli dünya ile ilgili 

her şeyden sıyrılmış olur. 

 

HÂRİCİ: Hâricî, “çıkmak, itaatten ayrılıp isyan etmek” anlamındaki 

hurûc kökünden “ayrılan, isyan eden” mânasında bir sıfat olan hâric ke-

limesine nisbet ekinin ilâve edilmesiyle meydana gelmiş bir terim olup 

topluluk ismi için hâriciyye ve havâric kullanılır. Fırkanın adı konusunda 

çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Kendilerine karşı isyan ettikleri yöneti-

cilerle fırkanın muhalifleri Havâric ismini “insanlardan, dinden, haktan 
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veya Hz. Ali’den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten 

çıkanlar” anlamında kullanmışlardır. Meselâ Şehristânî’ye göre hâricî, 

ümmetin ittifak ettiği meşrû bir halifeye baş kaldıran herhangi bir kimse-

dir. 

 

  Anlamaz sultan-ı aşk âdâbını her hâricî 

  Şâha lâyık hıdmet ey hâce yine Kanberd’olur (U.20.4) 

  

Ey hace! Her harici aşk sultanının âdâbını anlamaz. Şaha (Hz. 

Ali) layık hizmet yine Kanber’de olur. 

 

NEY: Üflenerek çalınan nefesli bir çalgı âleti. Tas. İnce bir perde 

içindeki sevgilinin makamı, sevgiden haber, sevgilinin sunduğu ka-

deh, esas vatanı olan ruhlar ve kudsîler aleminden ayrılarak bu dünya-

ya gelen insan ruhu. 

 

  Nâlendedir ney kimi âvâze-i aşkım bülend  

  Nâle terkin kılmazam ney tek kesilsem bend bend (F.63.1) 

 

Ney gibi inleyip feryat ettiğim için, aşkımın şöhreti yükselmiş-

tir. Ney gibi boğum boğum kesilsem, bu feryadımı terk etmem.  

Ney, boğum boğumdur. Burada boğum mafsaldır. Ayrıca ney, 

aşkın sırlarını ifşa ettiği için büyük şöhret sahibidir. Hazret-i Ali, Haz-

ret-i Peygamber’in kendisine bildirdiği batın sırrını tahammül edeme-

yerek bir kuyuya söylemiş. Kuyu etrafında yetişen kamışlar da bu sırrı 

öğrenip ifşa etmişlerdir. Bu nedenle de neyin apayrı bir değeri vardır. 
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Avâze hem ses, hem de şöhret anlamındadır. Ney, nâleyi terk etmez, 

daima üflenir ve inler. 

 

  Ney kimi her dem bî bezm-i vaslını yâd eylerim 

  Tâ nefes vardır kuru cismimde feryâd eylerim (F.185.1) 

 

Ney gibi, senin visal meclisini ne zaman ansam kuru cismimde 

nefes var oldukça inliyorum.  

Ney insandır. Aynı zamanda da bir musiki âletidir. Ney, kendi-

sine İlâhî ruhun üflenmesi ile canlanır ve ses çıkarır. Neyin hatırladığı 

bezm-i visal, Elest Bezmidir. Mevlana buna neyistan demektedir. Ne-

yistan, ney tarlası anlamına geliyor. Bu ney, o ruhlar âleminden ayrıla-

rak anasır âlemine düşmüştür. O şimdi eski Bezm-i Elest’i andıkça 

feryat ediyor.  

 

  Ney-i bezm-i gamım ey âh ne bulsan yele ver 

  Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı (F.273.2) 

 

Gam meclisinin neyiyim. Ey ah kuru cismimde havadan başka 

ne bulursan yele ver.  

Ney, insandır. Allah, ona ruhunu üflemiştir. Gam meclisini 

şenlendiren bir ney yani ızdırap neyidir. Çünkü ney inleyerek ah çe-

ker. Neyin delikleri yakılarak açılır. Aynı zamanda kurudur. Yani ka-

mış olarak kesilen neyin kuruması beklenir. kuruduktan sonra da ateş-

le yakılarak delikleri açılır. Cism, topraktır. Ah neye üflenince içinde 

hiçbir şey bulunmayan ney ses halinde bütün varını havaya dönüştü-
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rür. Sadece kuru ve yalnız bir cisim kalır. Neyin içinde havadan başka 

birşey yoktur. Burada hava, aşk anlamındadır. Aşktan başka herşeyi-

nin mahvolmasını istiyor.  

 

SEMÂ: İşitme, duyma, Mevlevî âyinlerinde tarîkat mensuplarının 

cezbe hâliyle ayakta dönmesi, zikretmesi. 

 

  Zerk deryâsında bir hâşâkdır kim çizginir  

  Sof-i şeyyâd kim devran tutup eyler semâ’ (F.142.3) 

 

Döne döne semâ’ eden şeyyâd sofî riyâ denizinde dönüp duran 

bir çöpten başka birşey değildir.  

 

Şeyyâd, sofî Batınî tarikatlarına sahip olup türlü kıyafetlerle 

şehir şehir dolaşan bir takım dervişlerdir. Bunların kendilerine mahsus 

semâ’ları vardır. Burada Fuzulî, bu bâtıl itikatlara sapıp dervişlik tas-

layan sapıkları kastediyor.  

 

  Şevk-i dîdârınla ey nûr-ı cemâl -i Mustafa 

  Bir semâ ettim ki cûşa geldiler abdallar (U.34.3) 

 

Ey Mustafa’nın güzel yüzünün nuru! Senin didârının şevkiyle 

öyle bir semâ ettim ki dervişler coştular. 
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OCAK: Tasavvufta manevi mekân. 

 

  Zâhidâ gör sîne çâki şu’lesin bizden sakın 

  Bir ocağız biz ki sûzandır der ü dîvârımız  (F.120.2) 

 

Ey zâhid, yarık sinemizden fışkıran alevi görerek bizden sakın. 

Çünkü kapısı, duvarı yanan bir ocağız.  

Yanan gönlün göğüs yarığından fışkıran alevlerini gör, bize 

yaklaşma, bize ta’n etme. Biz kapısı, yani göğüs yarığı ve duvarı yani 

gönlünün içi yanan, evi barkı yanan bir hanedan, bir aileyiz. Ocak aile 

anlamına geldiği gibi, özel, manevî yeteneklere sahip bir aile toplulu-

ğudur. Söz gelimi çaresi bulunmayan bazı hastalıkların tedavisi için 

söz konusu olan bu ocaklara gidilir. Burada da ocak, âşıklar ailesidir. 

 

HARABAT: Harabeler, virâneler, meyhâneler. Tas. Tekke, gönül, 

Aklın faaliyet ve tedbiri ile ilgiyi keserek tam anlamıyla teslimiyet 

içinde bulunmak. 

 

  Zulm ile urdun cefâ taşını yıkdın gönlümü 

  Hayra girdin bir harâb-âbâdı ihyâ eyledin  (U.67.2) 

 

Sen cefa taşını zulm ile vurarak gönlümü yıktın. Böyle yap-

makla da bir harabadı dirilttin. Bu nedenle de hayra girmiş oldun. 
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MEYHÂNE, MEYKEDE, ŞARAB-HÂNE: İçki içilen yer. Tas. 

Aşkın galabe çalması, heyecanı ve coşkusu. Kulun aşk ve şevkle Rab-

bine münacat hali. 

 

  Fuzûlî buldu genc-i âfiyet mey-hâne küncünde 

  Mübârek mülkdür ol mülk virân olmasın  yâ Rab (F.30.7) 

 

Fuzulî, meyhane köşesinde her türlü felaketlerden kurtulmak 

hazinesini buldu. O mülk, mübarek mülktür. Ya Rab virân olmasın.  

Meyhane İlâhî aşkın hazinesidir. Şarap İlâhî aşktır. Fuzulî, 

orada her türlü felaketlerden kurtulmuş haldedir. Bu İlâhî aşk mülkü, 

mübarek bir mülktür. Burada Fuzulî mübarek kelimesini kullanarak, 

bu mülkün sıradan bir meyhane köşesi olmadığını vurguluyor. Bu 

mülkün zarar görmemesi için de Allah’a yalvarmaktadır. Aşkta, çeşitli 

felaketler ve sıkıntılar bulunmakla beraber, orasının mutluluk ve huzur 

mülkü olduğunu anlatıyor. 

 

  Fuzûlî istemezem mesned-i Cem ü Cemşid 

  Bana nişimen-i devlet  şarâb-hâne yeter  (F.82.7) 

 

Ey Fuzulî, Cem ve Cemşid’in rütbe ve mevkilerini yani salta-

natlarını istemem. Bana devlet evi olarak şaraphane yeter.  

Cem ve Cemşid, Pişdadiyan sülalesinden bir hükümdar sayılır. 

Gerçekte, Vedalardaki güneş mâbedidir. Büyük bir saltanatın timsali-

dir. Aynı zamanda nevruz ve şarabın mucididir. Fuzulî, mükemmel bir 

dünya saltanatı yerine İlâhî aşkı ve hakikatleri istiyor. Tasavvufa göre; 
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şaraphâne ârifin bâtını içindir ki, orada maarif aynı zamanda da haki-

katlerle İlâhî aşk bulunmaktadır.  

 

  Ey kılan izhâr-i zillet müjde-i izzet sana  

  Kim bu der-gehde mukarrerdir azîz olmak zelîl (F.177.5) 

 

Ey nefsini hakir gören ve gösteren sana ululuk müjdesi olsun. 

Zirâ bu dergâhta yani tarikat âleminde alçalanın ululuğa ermesi mu-

karredir.  

Burada zillet yani alçalmak, tevâzu ve nefsini hakîr görmektir. 

Bu dergâhta yani tarikat âleminde kendine değer vermeyen; nefsine 

itaat etmeyen insan gerçek büyüklüğe; üstünlüğe ulaşır.   

 

TAKVA: Korkma, endişelenme. Tas. Allah’a boyun eyerek azabın-

dan sakınmak. Cezayı gerektiren davranışlardan nefsi uzaklaştırarak 

sakınmak.  

 

ZÜHD: Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete verme. Tas. 

Ahirete yönelmek için, dünyadan el etek çekmek. Hakka yönelmek 

için, dünyadan da ahiretten de el etek çekmek. Elde mevcut olsa bile 

gönülde mal, mülk sevgisine değer vermemek.   

 

ZÂHİD: Çok aşırı sofu, kaba sofu. Tas. Ahirete yönelmek için, dün-

yadan el etek çekmek. Hakka yönelmek için, dünyadan da ahiretten de 

el etek çekmek. Elde mevcut olsa bile gönülde mal, mülk sevgisine 

değer vermemek. 
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  Âdem olmazsa sırr-ı esmâdan haber duymaz kişi 

  Zâhidâ terk olmayınca bu kabîh ef’aller  (U.34.2) 

 

Ey zâhid! Bu çirkin fiiller terkedilmedikçe, kişi Allah’ın güzel 

isimlerinden haberdar olan adam olamaz. 

 

  Ne işim var benim takvâyile zühd ile ey zâhid 

  Usûliyem benim bîkârlıkdan özge kârım yok (U.63.7) 

 

Ey zâhid, benim zühd ve takva ile işim yok. Ben Usûlî’yim. 

Benim işsizlkten başka kazancım yok. 

 

VERA: Takva, dinde haram ve mekruh olan şeyleri terk ettikten sonra 

haram ve mekruh oluşu şüpheli olan hususları ve helâl ve mübahların 

ihtiyaçtan fazlasını da terketmek. Vera zerre kadar da olsa kimsenin 

hakkını üzerine geçirmemektir.  

 

  Zühdden geçmez Fuzûlî eylemez terk-i riyâ 

  Pend çok verdim işitmez ârsızdır ârsız (F.118.7) 

 

Fuzulî’ye o kadar nasihat verdim, yine zühdden vazgeçmeye-

rek riyayı terketmez. Şair kendisinde utanma diye bir duygunun bu-

lunmadığını belirtiyor. Burada zühd ile aşk karşı karşıya geliyor.  

 

  Vâ’iz evsâf-ı cehennem okur ey ehl-i verâ’ 

  Var anun meclisine gör ki cehennem ne imiş (F.125.3) 
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Zâhid din adamları vaazlarında cehennemin vasıflarını sayıp 

dökerler. Ey takva sahibi insanlar, onun meclisine gidip cehennemin 

ne olduğunu görün.  

Şair, şunu vurgulamak istiyor: Onun meclisine giderek, cehen-

nemin ne olduğunu anlayın. Aynı zamanda da onun meclisinin nasıl 

sıkıntı veren bir meclis olduğunu görün. 

 

  Değil takvâdan etsem bâde terkin vehmim andandır 

  Ki izhâr eyleyem halk içre aşkın nâ-gehân ser-hoş (F.134.3) 

 

Ben şarabı terk ediyorum Ama bu durum, benim sofuluğum-

dan değil. Sarhoş bir anımda onun aşkını herkese açıklayacağımdan 

endişe ediyorum. İşte bundan dolayı da şarabı terkediyorum. 

 

  Ey Fuzûlî âhiret mülküne lâzımdır sefer 

  Böyle fâriğ gezme takvâdan müheyyâ kıl metâ’ (F.142.7) 

 

Ey Fuzulî, âhiret mülküne sefer etmek lazımdır. Bu gerçektir. 

Bu nedenle de İslâm’ın emrettiği, günahlardan sakınma vazifesini 

unutma. Bu yolculuk için malzeme hazırla. Bu sefer, bir anlamıyla 

ticaret yolculudur. Diğer anlamıyla da yol azığıdır.  

Fuzulî, pekçok yerde zühd ve takva sahiplerini kınar. Bu zühd 

ve takvayı, nefsânî çıkar karşılığı kullananlar içindir. Tavayı, gerçek-

lerini bilerek kendilerine rehber edinenler gerçek Müslümanlardır. 

Gerçek Müslümanlar, Hak için günahtan sakınırlar. Ve bununla da 

dinin tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerine inanmazlar. Tarikata 
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şeriat kapısından girildiğini bilirler. Şeriat halk içindir. Tarikat ise 

havas içindir. 

   

  Gâyet zühd ü verâ’ zâhid visâl-i hûr ise 

  Vech-i yok men eylemek hûrî-likâlardan beni (F.292.6) 

 

Ey zâhid, sofuluğun, takvanın gayesi cennetteki hurilerin 

visâline erişmek ise beni huri yüzlülerden men etmenin sebebi yoktur.  

Ham sofu, ibadet ve takvasını Cennetteki hurilere kavuşmak 

için, yapıyor. Bu durumda şair de huri yüzlülere sevgi beslediği için 

zâhidin onu bu aşktan menetmesine sebep kalmıyor. Cennetteki huri-

ler her türlü maddî ve dünyevî özelliklerden münezzehtirler. Şair, bu 

hurilere her türlü nefsanî özelliklerden arınmış olarak bakmaktadır. O 

halde Cennetteki hurilerle bunlar arasında herhangi bir fark kalmıyor. 

Aslında ne biçimde tecelli ederse etsin bütün güzellikler Allah’ındır. 

Zahid ise bu durumun farkında bile değildir. Burada vech ile lika aynı 

anlamda kullanılmıştır.  

 

SOFÎ: Tasavvufa giren kimse. 

 

  Zâhida sen kıl teveccüh gûşe-i mihrâba kim  

  Kıble-i tâ’at ham-i ebrû-yi dil- berdir bana  (F.15.6) 

 

Ey zahir ehli zâhid sen mihraba karşı durup namaz kıl. Benim 

dönüp ibadet edeceğim kıble, sevgilinin kaşının bükülüşü, yani kavs 

halini alışıdır.  
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  Küfr-i zülfünden beni men’ eylemek lâyık değil  

  Sûfî insâf eyle îmânın gerekmez mi sana (F.19.6) 

 

Onun zülfünün küfründen yani yüzü örtmesinden beni alıkoy-

mak uygun değildir. Ey sofi, insaf et. Sana imkanın lüzumu yok mu?  

Zülf, yüzü örttüğü için kâfirdir. Küfr, örtmek anlamına gel-

mektedir. Kâfir ise gerçekleri örten demektir. Zülf, aynı zamanda si-

yahtır, kesrettir. Ey sofî, zülf sevdası beni küfre sürüklüyor. Bundan 

beni alıkoymak doğru değildir. Ey sofî, bütün bu durumlara rağmen 

sen beni alıkoyarsan imanından olursun. Kâinatta kesret mevcuttur. 

Ve gereklidir de. Onun altında yatan imanı yani tevhidi bulmak için, 

yüz iman, vahdettir. Ben de bu durumda önce kesreti seveceğim. On-

dan sonra vahdete erişeceğim. Din dışıdır diye bundan yani bu sevda-

dan beni beni alıkoyma. Sen beni alıkoyarsan bu kâinat nizamını inkar 

edip imanını kaybedersin. İnsaf et kelimesi, bir adalet göster, herşeyin 

hakkını ver. Bir de acımak, merhamet etmek anlamındadır.  

 

  Ey Fuzûlî ne bilir ehl-i verâ’ mey zevkin  

  Enkere’l-hikmetü men lâmeke cehlen ve nehâk  (F.155.7) 

 

Ey Fuzulî, zühd ve takva sahipleri İlâhî aşk zevkini hiç bilmez. 

Cahillik edip seni, levmeden kınayan ve şaraptan alıkoyan hikmeti 

inkâr etmiştir.  
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Burada hikmet, bütün aklî ilimleri, içine alan felsefedir. Aynı 

zamanda Allah’ın her işinde hâkîmâne  sebep olduğunu inkâr etmiştir. 

Bilinmeyen bir şeyi inkâr etmek akıl ve hikmete aykırıdır.   

 

  Hûblar mihrâb-i ebrûsuna kılmazsan sücû   

  Dinini göndergil ey zâhid ki yahşı din degil (F.179.4) 

 

Güzellerin kaşının mihrâbına secde etmezsin. O zaman sen de 

dinini değiştir. Çünkü bu güzel bir din değildir.  

Güzellerin kaşının mihrâbı, Hakk’a yakınlıktır. Oysa zahid, bu 

durumun farkına varıp secde etmiyor. Her şeyde Hakk’ın tecellisini 

görmemek zahire kapılmaktır. Bu ise güzel bir din değildir. Mihrap 

kavis şeklindedir. Şair, dönder kelimesini bu nedenle kullanmaktadır.  

 

  Varra ey hâce yeter la’l u zerin arz etme kim  

  Âşıkız biz bizde eşk-i surh u rûy-ı zerd olur (U.20.2) 

 

FAKİH, MÜDERRİS: Ders veren, fıkıh ilminin üstadı. 

 

  Fakih-i medrese ma’zurdur inkâr-i aşk etse 

  Yok özge ilmine inkârımız bu ilme câhildir (F.100.6) 

 

Medresenin fıkıh müderrisi, İslâmî hukuk âlimi aşkı inkâr etse 

normaldir. Diğer ilimlerdeki bilgisini inkâr etmeyiz. Fakat müderris 

aşk ilmini bilmez.  
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Fakih-i medrese zahirî ilimleri bilen kişidir. Fakat, aşk, irfan 

denen batınî bilgidir. Bunu da medrese müderrisi bilemez. Medrese 

müderrisi bu durumdan dolayı da aşkı inkâr etse normaldir.  

 

  Hâlimi gördükçe ben’i ehl’i aşk eyler fakîh 

  Hüccet-i maktû-’i yok eyler kıyâs ile amel (F.173.5) 

 

Fakih, benim hâlimi gördükçe âşıkları aşktan alıkoyuyor. Elin-

de kesin bir delili yok. Başka şeylerle karşılaştırarak bu işi yapıyor.  

Fıkıhta yani İslâmî hukukta bir hükmün verileceği zaman, bu 

hüküm kesin delillere dayanılarak verilir. Bu delillerin kaynağı da 

Kur’an ve hadistir. Karara bağlanacak mesele hakkında Kur’an ve 

hadis gibi deliller yoksa, karar, yetki sahibi bir fakihin o meseleye 

benzeyen diğer meseleleri ve verilen hükümleri göz önüne alarak en 

uygun kararı verir. Bu karşılaştırmaya kıyas denir. Burada aşk hak-

kında men hükmü verirken kendine göre aşkı alarak men ediyor.   

 

  Kıldı mihrâba kaşın fikr-i fakîhi mâ’il  

  Gör nice kâfiri ol va’z müselmân etti (F.282.5) 

 

Kaşını düşünmek fakihi, din adamını mihraba meylettirdi. Bak 

o vaaz, kâfiri nasıl Müslüman etti.  

Kaş, Hakk’a yakınlıktır. Din âlimini yani zahir erbabını aşka 

meylettiren Hakk’a yakınlık fikridir. Böyle bir düşünce olmaksızın 

yalnız mihraba teveccüh etmek, hakikî Allah âşıkları nazarında Hakk’ı 

örtmektir. Kâfir ise Hakk’ı örtendir. Kaşının fikri yani Hakk’a yakın-
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lığı düşünerek mihraba karşı durup namaz kılan ise hakikî Müslüman-

dır. Fakih din âlimi de böyle yaptığı için Müslüman olmuştur. 

 

  Ögünüp akl-ı ma’âş ile fuzûl olma fakîh 

  Ya’ni insana fazîlet mi verirmiş fuzalât (U.9.6) 

 

Ey fakih! geçim düşüncesiyle gereksiz şeyler söyleme. Erdemli 

kişiler insanlara fazilet mi verir?  

 

NASİH (VAİZ): Dînî öğütlerde bulunan,nasihat eden. 

 

  Buldu âşık cezbe-i aşk ile vecd ü hâller 

  Âhir olmadı mı ey vâ’iz bu kîl ü kaller  (U.34.2) 

 

Âşık, aşk cezbesi içinde kendinden geçmiştir. Ey vaiz! Artık 

bu dedikodular bitmedi mi? 

 

PEND, VA’Z, NASİHAT: Öğüt, dinî öğüt. 

 

  Vâ’iz sözüne tutma kulak gâfil olma kim  

  Gaflet yuhusunun sebebi ol fesânedir (F.99.4) 

 

Şeriatın yalnız zâhir kısmını anlatan ham sofunun sözüne kulak 

verme ve gafil olma. Çünkü gaflet uykusunun sebebi o masaldır.  
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Şeriatın sadece zahir kısmını anlatan, onun içine ve hakikatine 

eremeyen insanın sözü, aslı esası olmayan bir masaldan ibarettir. Onu 

dinleme. O masalı dinlersen gaflet uykusuna dalarsın. Çünkü masal, 

dinleyeni uyutur. 

 

  Sakın gönlüm yıkarsın pendden dem urma ey nâsih 

  Hevâ-yî nefs ile bir mülkü virân eylemek olmaz (F.112.4) 

 

Ey nâsih, sakın bana öğüt verme. Gönlümü yıkarsın. Çünkü 

nefsin arzularına uyup bir mülkü viran eylemek olmaz.  

Gönül bir mülktür, kazanılan şeydir. Çünkü Allah’ın tecel-

ligâhıdır. İdrakin merkezidir. Aşk derdi çekmeyi, Hakk’a âşık olmayı 

emreden odur. Senin nasihatın ise benim dünya rahatım ve huzurum 

içindir. Hevâ-yı nefs yani nefsin isteğidir. Bu nedenle de bana nefsin 

havasını üfleme. Dem vurmak üflemek anlamında kullanılmıştır. Ey 

nâsih, eğer ben sana uyarsam nefsimin istediklerini yapacak, hakikata 

ermek için gönlün gayretlerine son vereceğim. Ve gönül mülkü talan 

olacaktır. İşte bu olmaz demektedir. Ayrıca üflemekle de bir mülk 

elbette viran olmaz. Bundan dolayı da öğüt verenin verdiği öğüdün bir 

üflemek kadar bile değeri yoktur.  

 

  Aşk sevdâsından ey nâsih beni ben eyledin  

  Yok imiş aklın bana bana yahşi nasihat vermedin (F.164.2) 

 

Ey bana öğüt veren, beni aşk sevdasından alıkoydun. Bana gü-

zel nasihat vermedin. Senin hiç aklın yokmuş.  
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Sevda şiddetli bir arzu, tutku, bir de melankoli denen bir tür 

cinnettir. Burada şair, cinnet ile aşkı bir araya getiriyor. Öğüt verenin 

aklı olsa, aşktan âşığı alıkoymazdı. Aklı olsa aşkı anlardı.  

 

  Kıldı mihrâba kaşın fikr-i fakîhi mâ’il 

  Gör nice kâfiri ol va’z müselmân etti (F.282.5) 

 

Kaşını düşünmek, fâkihi yani din adamını miraba meylettirdi. 

Bak o vaaz kâfiri nasıl Müslüman etti.  

Kaş, Hakk’a yakınlıktır. Din âlimini yani zahir erbabını aşka 

meylettiren Hakk’a yakınlık fikridir. Böyle bir düşünce olmaksızın 

yalnız mihraba teveccüh etmek, hakikî Allah âşıkları nazarında Hakk’ı 

örtmektir. Kâfir ise Hakk’ı örtendir. Kaşının fikri yani Hakk’a yakın-

lığı düşünerek mihraba karşı durup namaz kılan ise hakikî Müslüman-

dır. Fakih din âlimi de böyle yaptığı için Müslüman olmuştur. 

 

RİND: Kendisi hakkında söylenenlere aldırmadan gönlünce hareket 

eden, keyfince davranan, içi irfanla süslü, ilimle dolu olduğu halde 

halktan biri gibi sade yaşayan hakîm, bilge kişi, rızâ mertebesine ulaş-

tığı için her şeyin İlâhî takdire göre meydana geldiğini bilen, bunun 

şuur ve idrakine eren kâmil insan. 

 

  Âşık isen rind ü rüsvâlıktan ikrâh etme kim  

  Aşk sırrın iktizâ-yi devr pinhân etmez (F.115.5) 
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Eğer, âşık isen, rindlik ve rüsvalıktan tiksinme. Devrin gereği 

yani Allah’ın kazası aşk sırrının gizli kalmasını istemez.  

Âşık kendine göre, kıymet hükümleri verip onu yaşamalıdır. 

Çünkü aşk başka bir hayattır. Bu hayatta âlemin inanışına ve hayatına 

aykırı şeyler olabilir. Alem nazarında rüsva ve rezil telakki edilir. Aşık 

bu durumdan  asla çekinmemelidir. zamanın gereği bu sırrın gizli 

kalmasını istemez. Allah’ın kazası ve iradesi bunun böyle olmasını 

istediği için bu da böyle oluyor. 

 

  Mahrem olmaz rindler bezminde mey nûş etmeyen  

  Ey Fuzulî çek ayağ ol bezmden ya çek ayağ ( F.145.7) 

 

Şarap içmeyen insan rindler bezmine giremez. Ey Fuzulî, ya o 

meclisten ayağını çek, ya da kadeh kaldırıp şarap iç.  

Âşıklar meclisine aşk şarabını içmeyen giremezler. Ya şarap 

içmeli ya da o meclise gitmekten vazgeçmelidir. Ayak çekmenin bir 

anlamı da bir yere gitmemek, diğer bir anlamda da şarap içmek de-

mektir. Ayağ kadeh anlamına geliyor. Çekmek de içmek anlamında 

kullanılmıştır.   

 

  Rind hak olsa dahı dürd-i hum-i bâde olur 

  Ne ise koymaz elinden mey-i sahbâ eteğin  (F.226.6) 

 

Rind toprak dahi olsa şarap küpünün dibindeki tortu olur. Ne 

olursa olsun, şarabın eteğini elden bırakmaz.  
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Rind, âşık ölüp toprak olsa dahi eteğini elden bırakmaz. Şarap 

küpünün dibindeki tortu toprağa benzer ve şarabın dibine çökmüş hal-

de bulunur. Şarabın dibi, eteğidir. 

 

  Terk-i meydense safâsı sûfînin  

  Rind-i mey-hârız safâdan geçmişiz (U.48.5) 

 

Sûfî’nin safası, şarabı terketmekse, biz de safadan geçmiş şarap 

içen rindleriz. 

 

Koyup bu nâm u nâmûsu Usûlî rind-i bed-nâm ol 

 Bilirsin ehl-i aşk içinde bundan yahşı ad olmaz (U.44.7) 

 

Ey Usûlî, bu şöhreti ve namusu terkedip bed namlı bir rind ol. 

Bilirsin aşk ehli içerisinde bundan daha güzel bir isim olamaz. 

 

MEY: Bâde, şarap. Tas. Aşkın galebe çalması. 

 

  Terk-i meydense safâsı sûfînin  

  Rind-i mey-hârız safâdan geçmişiz (U.48.5) 

 

Sûfî’nin safası, şarabı terk etmekse, biz de safadan geçmiş şa-

rap içen rindleriz. 

 

  Muvahhidlere kılma inkâr zâhid  

  Mey-i vahdeti sanma sanma ümmü’l-habâ’is (F.47.3) 
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Ey zâhid, hakikî tevhid erbabına yani sâlik ve âşıklara karşı 

çıkma. Onların davalarını reddetme. Onlar vahdet şarabını içmişlerdir. 

Bu şarabı, gerçek şarap gibi kötülüklerin anası sanma.  

Burada muvahhid kelimesi ile şunu anlatıyor: Tevhid şarabı 

kötülükleri yani dalaletleri, sapıklıkları doğurmaz. Zâhid onu içip sar-

hoş olmadığı için bu sırra eremez. 

 

  Lebinden katre katre kan içer gönlüm kerâhetsiz  

  Şekerden olıcak mey katresi gûyâ harâm olmaz (F.113.6) 

 

Gönlüm tiksinmeden dudağından damla damla kan içer. Şarap 

şekerden elde edilmiş olursa sanki haram olmaz.  

Kerahetsiz kelimesi tiksinmeden anlamına gelmektedir. fakat 

İslâmdaki hükümler arasında bir de kerahat vardır. Yapılması iyi gö-

rülmeyen şey mekruhtur. iki kısımdır.  

 

1- Kerahet-i tenzihiye: Bu helâle yakın mekruhtur.  

2- Kerahet-i tahrimiye: Harama yakın mekruhtur. 

  

Dudak kırmızı, yani kan rengindedir. Burada kan içmek, ıstırap 

çekmek anlamına geliyor. Ben, dudağın yani fenâ fi’l-laha erişmenin 

ıstırabını tiksinmeden, isteyerek çekiyorum demek istiyor. Burada 

dudak tatlı olduğu için, şarap şekerden elde edilmiş oluyor.    

  

   Gönül her sûret-i Şîrîn’e verme iç mey-i ma’ni 

  Hazer kıl taşa çalma tîşeni Ferhad-i şeydâ tek  (F.156.3) 
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Her tatlı surete, şekle, resme gönül verme. Anlam şarabını iç. 

Çılgın Ferhat gibi namus ve ar şişesini taşa çalıp kırma.  

Şirin kelimesi burada iki anlam taşımaktadır. Biri tatlı, biri de 

Ferhat’ın sevgilisi Şirin’dir. Suret, şekil, manâ ise şekillerin altındaki 

görünmeyen anlamdır. Suret ile manâ şekildir. Her şeyin bir şekli ve 

anlamı vardır. Burada Şirin’in şekli maddîdir. Ancak anlamı, Allah’ın 

güzelliğinin bir aksi olmasıdır. Ferhat böyle şekle bağlanan bir çılgın-

dır. Ferhat, Şirin’in şekline, suretine bağlanmakla ar ve namus şişesini 

taşa çalmış, yani ar ve namusunu feda etmiştir. Sen böyle yapma di-

yor. 

 

  Olup ser-mest kıldım neş’e-i zevk-i lebin zikrin 

  Meye râgıb olanlar küfrünü halka ayân ettim (F.201.4) 

 

Sarhoş olup, dudağının zevkindeki neş’eyi aldım. Şarap içme-

ye meyledenlerin küfrünü halka açıkladım.  

Leb, fenâfillahtır, yokluktur, sırdır. bu sırrın ancak sarhoşluk za-

manında açıklanabileceğini söylüyor. dudak kırmızıdır. Renginden 

dolayı da şaraba benzer. şaraba rağbet gösterenlerin kâfir olduklarını 

insanlara bu şekilde açıklamaktadır. Şair, leb yani aşk daha doğrusu, 

fenâfillah şarabı ile sarhoştur. Neşe kelimesi iki anlam içermektedir: 

1.  Sürur, neşe. 

2.  Neşet etmek, zuhur etmek, yetişmek. Çünkü insan, fenâfillah-

tan yeni bir hayata kavuşur. bu ebedî hayata yeniden doğar. 

Dudağı tadınca da yeni bir hayata kavuşmuş olur. 
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SERHOŞ, MEST: Sırılsıklam sarhoş. Tas. Sekrân, aşkın âşığın bütün 

varlığına hâkim olması. 

 

  Ey hoş ol mest ki bilmez gam-i âlem ne imiş 

  Ne çeker âlem için gam ne bilir gam ne imiş (F:291.5) 

 

O sarhoş ne kadar güzeldir ki, âlemdeki gamın ne olduğunu 

bilmez. Yani âlem için gam çekmenin ne demek olduğunu bilmez. Ne 

âlem için gam çeker, ne de gamın ne demek olduğunu bilir. 

Bu sarhoş, aşk şarabını içip kendinden geçen, âlemle ilgisi ol-

madığı için âlem gamını çekmeyen bir âşıktır. hatta gamın ne olduğu-

nu bilmez. Çünkü âşık için gam, bizim bildiğimiz gam değildir. Bu 

durumda âşık çektiği aşk ıstırabını, bir azap, bir eziyet olarak kabul 

etmez. 

        

  Sâkıyâ mey sun ki dâm-i gam durur hüş-yarlığ 

  Mestliktir kim kılar gam ehline gam harlığ (F.147.1) 

 

Ey sâkî, şarap sun ki, ayrılık aklı başında olmak gam tuzağıdır. 

Gam ehline dert ortağı olan ancak sarhoşluktur.  

Bir taraftan aklı başında olmak dünyaya ve dünya ihtiyaçları-

na, nefsin isteklerine dönüp bakmaz. Aşk ile sarhoş olan insan da 

gamlıdır. fakat onun gamı, arzu ettiği aşk ıstırabından gelir. Aşk ve 

sarhoşluk sürekli olarak onun ıstırabını azaltır. 

 

  



 
44 TASAVVUF SEMBOLLERİNİN USÛLÎ DİVANI İLE FUZÛLÎ’NİN TÜRKÇE  

DİVANINDAKİ KULLANILIŞI 

     Geçti mey-hâneden il mest-i mey-i aşkın olup 

  Ne meleksin ki harâp ettin evin şeytânın (F.161.3) 

 

Halk, senin aşkının şarabı ile sarhoş olup meyhaneden vazgeç-

ti. Sen ne meleksin ki şeytanın evini harap ettin.  

Hakikî sevgilinin aşkının şarabı ile halk sarhoş olup asıl şarap satı-

lan meyhanelerden vazgeçti. Böylece asıl meyhaneler harap oldu. On-

lar şeytan evidir. Geçti kelimesi bu beyitte iki anlama gelmektedir: 

 

1.  Vazgeçti. 

2.  Meyhanede şarap içti. Yani meyhaneye uğrayarak orada senin 

aşkının şarabı ile sarhoş oldu. Melek ile şeytan arasında tezat 

vardır. Harap kelimesi aynı zamanda sarhoşlukla ilgili olarak 

kullanılmıştır. Mest-i harap, çok sarhoş anlamına gelmektedir. 

 

SIDK: Doğruluk, verilen hükmün olguya uygun olması. Tas. Mahv 

olmak söz konusu olan yerlerde bile hak olanı söylemek. Yalandan 

başka hiçbir şeyin insanı kurtaramayacağı durumlarda bile doğruyu 

söylemek.  

 

  Vâ’izin küfrün benim rüsvâlığımdan kıl kıyâs 

  Anda sıdk olsaydı ben takvâ şi’âr etmez m’idim  (F:195.6) 

 

Vâ’izin küfrünü benim rüsvâlığıma bakarak kıyas ediniz. eğer 

onda doğruluk olsaydı ben de takvâ yolunu seçmez miydim? 
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RİYA, ZERK: Gösteriş, ikiyüzlülük, sahtekârlık. Tas. Hak rızası için 

yapılmayan, ihlassız işler. 

 

  Şâh-ı hüsn oldun ise devlete magrûr olma 

  Hey begim biz dahi sizi yaradanın kuluyuz (U.41.2) 

 

Güzelliğin padişahı oldun diye makamın ile gururlanma. Hey 

beyim, biz de sizi yaradanın kuluyuz. Aşk yoluna giren mutlaka gurur 

ve riyayı terketmelidir. 

 

  Terk-i tecrîdiz kabâdan geçmişiz 

  Âbid-i Hakk’ız riyâdan geçmişiz (U.48.1) 

 

Biz tecrid ve terk ehliyiz. Kabadan geçmişiz. Biz Allah’ın ku-

luyuz. Riyadan geçmişiz. 

 

  Ey Fuzûlî eyle tâ’at-i riyâyî terkini 

  Tevbe kıl min ba’d meşgûl-i menâhi olmagıl (F.174.7) 

 

Ey Fuzulî, içinde riyâ bulunan ibadetlerden sakın. tevbe et. 

Bundan böyle Alah’ın yasakladığı şeylerle uğraşma.  

İçinde herhangi bir dünya çıkarı olan ibadetler, ibadet değildir. 

İbadet, içten gelerek Allah aşkı için yapılırsa, Hak indinde geçerli 

olur. gösteriş için yapılan ibadeti Allah da reddetmiştir. 
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    Aşk erbâb-i riyâdan fâriğ etmiş gönlümü 

  Fakr esbâb-i alâyıktan götürmüş rağbetim (F.210.6) 

 

Aşk, gösteriş ehlinden zâhidlerden gönlümü ayrı tutarak onlar-

la ilgiyi kesmiş. Fakr, yani masivadan elini eteğini çekmek de dünya-

ya bağlananlara karşı meyil ve rağbeti yok etmiştir. Ne riyakârlarla ne 

de Hakk’tan herhangi birşeye bağlananlarla hiçbir ilgim kalmamıştır. 

Ben,sâdık ve samimî bir âşık, dünya ile ilgisini kesmiş bir insanım 

demek istiyor. 

 

  Fuzûlî behre vermez tâ’at-i nâkış nedir cehdin  

  Kerem kıl zerki tâ’at sûretinde hadden aşırma (F.241.7) 

 

Fuzulî, eksik ibadet insana bir şey vermez. ne çabalayıp duru-

yorsun, kerem et, riyâyı ibadet şekline sokup onu hadden aşırma.  

Ehl-i aşk nazarında aşksız olan ibadet yarımdır. Şekil olarak 

ibadettir ama ruh olarak ibadet değildir. İçten gelmeyerek yapılan iba-

det gösterişten ibarettir. Şair, kendi nefsine seslenerek gösterişi had-

den aşırma diyor.  

 

MENZİL-İ MAKSUD: Makam, konak, durak, varılması arzulanan 

yer. 

  Tûtiyâ tek çeşm-i erbâb-i nazardır menzilim 

  Gerç-i hâk-i reh-güzârım dîde-i bed-hâhıma (F.242.3) 
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Her ne kadar düşmanımın gözünde bir yol toprağı isem de iç 

âlemini hakikati gören insanlar beni tutya, sürme gibi gözlerine çeker-

ler.  

Tutya bir tozdur. Göze çekildiği zaman gözün görüş mesafesi-

ni arttırır. aynı zamanda gözün hastalıklarını tedavi eder. Erbab-ı na-

zar iç görüşe sahip insanlardır. Bakmasını ve görmesini bilirler.  

 

  Yâ ilâhî menzîl-i maksûda irgir râhımı 

  Nice bir bu vâdi-i hayretde sergerdân olam (U.77.7) 

 

Ey Allah’ım benim yolumu menzil-i maksada ulaştır. Bu hay-

ret vadisinde daha ne kadar başı boş dolaşacağım? 

 

KEŞF: Açığa çıkarma, perdenin açılması. Tas. Perdenin ötesindeki 

gaybî hususlara ve hakîkî şeylere, bunları yaşayarak ve temaşa ederek 

vâkıf olmak  

 

KERÂMET:  Şeref. Tas. Peygamberlik iddiasıyla ilgisi olmaksızın 

bir kişide harikulâde bir hâlin zuhur etmesi.  

 

EHL-İ HÂL: Silkmek, çıkarıp atmak. Tas. Sâlikin, bir daha nefsinin 

arzusuna, tabiat ve âdetlerin gereğine uymayacak şekilde Hakk’ın em-

rine uygun olarak kulluğu gerçekleştirmesi. 

 

EHL-İ KEMÂL: Erginlik, olgunluk. Tas. Nefsânî vasıf ve sıfatlardan 

ve bunların eserlerinden münezzeh olmak. 
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  Gün gibi insân-ı kâmil mazhar-ı âyât olur 

  Onsekiz bin âlemin tasvîrine mir’ât olur (U.18.1) 

 

Güneş gibi olan insan-ı kâmil, Allah’ın ayetlerinin belirdiği 

yerdir. Onsekiz bin âlemin tasvirini gösteren bir aynadır. 

 

  Söyleme cân sırrını ey kâmil insan münkire 

  Kûr-i mader-zâde arz etme brgim dîdârını (U.128.4) 

 

Ey kâmil insan! İnkârcıya can sırrını söyletmez. Beyim, ana-

dan doğma köre, sevgilinin güzel yüzünü boşuna anlatma. 

 

EHL-İ NAZAR: Bakmak, bakış. Tas. Şeyhlerin ve ermişlerin mürit-

lere ve süluk ehline bakışı ki bu bakış ruhlarına tesir ederek onlara 

yeni bir şekil verir. Gönüllerini feyzle doldurup ruhlarını olgunlaştırır. 

Bu nazarın eğitimci bir yönü olduğu için, “ Velîler, müritlerini kap-

lumbağanın yavrularını yetiştirmeleri gibi nazarla yetiştirirler.” denil-

miştir. 

 

  Keşf-i esrâr-i melâhet cevher-i tîğindedir 

  Kim alır başlardaki sevdâ cemâlinden nikâb (F:31.4)  

 

Başlardaki sevda onun güzelliğinden, güzel yüzünden örtüyü 

kaldırdığı gibi, güzellik sırlarının keşfi, açılması, kılıcının cevherinde-

dir. 
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  Hâli etmiş gayrdan zülfün hayâli gönlümü 

  N’ola sâhib-keşf ise bir ömrdür halvet çeker (F.78.4) 

 

Zülfün hayâli gönlünde başkasını bırakmamış. Orasını boşalt-

mış. Gönlüm keşf sahibi olursa şaşmamalı çünkü bir ömrdür. Her şey-

den elini eteğini çekmiş bir başına yaşıyor. 

 

  Gümânından müretteb eyledi bürhâni isbâtın  

  Ne sâhib-keşfe kim dürc-i dehânın sırrını sordum (F.190.4) 

 

MÂRİFET, İRFÂN, ÂRİF: Bilgi, tecrübeye ve çalışmaya dayanan 

bilgi. Tas. Sûfîlerin rûhanî halleri yaşayarak mânevî ve ilâhî hakîkatle-

ri tadarak iç tecrübe ile vasıtasız olarak elde ettikleri bilgi, irfân. Bu 

yoldan Hakk’a dair elde edilen bilgiye marifetullah, buna sahip olan 

kişiye ârif denir. Sûfîler marifetin kendisinden çok, onun sebep, sonuç 

ve belirtileri hakkında açıklamalar yapmışlardır. Kuşeyrî’ye göre, 

sâlik önce Hakk’ı, onun sıfat, isim ve fiillerini tanır, sonra ibâdet ede-

rek ve çile çekerek nefsini arındırır. Ona yaklaşır. O zaman Hak ken-

disini ona tarif eder. İşte marifet budur. Hakk’ın kendi hakkında sâlike 

verdiği bilgidir. Bu bilgiyi alan sâlik artık ârif veya ârif-i billâhtır. 

Sâlik, kendisine ve çevresine yabancılaştığı ölçüde Hak ile yakınlaşır. 

Sûfîlere göre, ulu ve yüce Allah hakkında tam anlamıyla marifet sahi-

bi olmak imkansızdır. Bir insan, onu tanımak için, olanca gücünü har-

cadıktan sonra onu tanımasının imkansız olduğunu anladığı zaman, 

hakiki ve en mükemmel marifete erişmiş olur. 
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  Olmayan gavvas-i bahr-i ma’rifet ârif değil 

  Kim sadef terkîb-i tendir lü’lü’i şeh-vâr söz (F.119.6) 

 

İrfan denizinde dalgıç olmayan insan ârif değildir. Zîra sadef 

vücuttur, tendir, içindeki tek ve değerli inci de sözdür. Marifet, batınî 

bilgi denizine dalmayan bu değerli incileri elde edemez.  

 

  Bu çemende gonceler güller gören ârif bilir 

  Kim sebât üstünde kalmaz hiç kabz ü inbisât (F.140.2) 

 

Bu dünya çemeninde goncalar, güller gören irfan sahibi bilir ki 

ne sıkışmanın yani daralmanın, kederin ne de açılmanın yani yayılma 

ve genişlemenin, ferahlamanın sebatı vardır.  

Yani olduğu gibi kalır. Sıkışmış halde olan goncalar açılır. 

Açılmış, ferahlamış olan güller dağılarak perişan olur. Dünyada ne 

ıstırap, ne de zevk, safa ve neşe kalıcı değildir. Istırap, günü gelince 

mutlaka geçer. Zevk, safa ve neşe ise bir gün gelir ki kaybolur. 

 

  Ehl-i irfândır cihan keyfiyetin tahkîk eden  

  Kim neşâtından bulur yüz gam gamından yüz neşât (F.140.3) 

 

Cihanın ne olduğunun hakikatine eren insan irfân sahibidir. 

Böyle bir insan cihanın sevincinden yüzlerce gam, gamından da yüz-

lerce sevinç bulur.  

Dünyanın fâni olduğunu ondaki sevinç ve kederin de devamlı 

olmadığını bilen insan, sevincin arkasından birçok kederin geleceğini 
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bilir. Çünkü sevincin yalnız ortadan kalkması insana bir keder, kede-

rin yalnız ortadan kalkması bir sevinç getirir. Bu nedenle de dünyanın 

neşatında gam, gamında da neşat vardır. Burada cihanın hakikatine 

eren ârif dendiği için burada tam anlamıyla tasavvufî bir anlam vardır. 

Şaire göre; âşıkta sürekli aşk gamı vardır. Dünya sevinci bu gamı gi-

derirse bu, âşık için büyük üzüntü, keder verecek bir şeydir. Zaten 

gam âşıkta hakiki aşk ıstırabı olduğu için âşık bundan sevinç duyar. 

 

  Ey Fuzûlî taleb-i rütbe-i irfân eyle  

  Cehl ile hâsıl-i evkât-i şerîf etme telef (F.149.7) 

 

Ey Fuzulî, irfan rütbesini, yüksekliğini iste. Değerli zamanları-

nın sana vereceği ürünü cahillikle telef etme. İstediği irfan yani bâtınî 

bilgidir.  

Dünyadan istenecek tek şey, irfandır. Onda başka şeylerin hiç 

değeri yoktur.  

 

  Ma’rifet ehline çün gencine irfân yeter 

  Ey Usûlî gam değil olmazsa mülk ü mâller (U.34.7) 

 

Ey Usûlî, Mademki marifet ehline irfan hazinesi yeter. mal ve 

mülk olmasa da gam değil. 

 

  Devlet-i sermed Usûlî ma’rifet gencindedir 

  Kimse bu dünyâda onmamış durur dünyâyile (U.121.5) 
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Ey Usûlî, Sürekli neşe hali marifet hazinesindedir. Dünya mutluluğu 

ile bu dünyada kimse onmamıştır. 

 

  Arif ol bir zerrede yüz bin meh-i tabânı 

  Katre-i nâçîz içinde cünbiş-i ummâna bak (U.64.2) 

 

Ârif ol da bir zerredeki yüz bin parlak ayı gör. Değersiz bir 

damlcığın içindeki denizlerin coşkuluğuna bak. 

 

TECELLİ: Görünme, belirme, görünür olma, zuhur etme. Tas. Gaybdan 

gelip kalbe beliren nurlar. 

 

  Tûr-ı dilde hüsnün envârı tecellî gösterip 

  Yine ben dervîşine dâğ üstünü bâğ eyledi (U.135.3) 

 

Gönül Tûr’unda güzelliğin nurları tecelli edip yine ben dervi-

şine dağ üstünü bağ eyledi. 

 

  Ger tecellî etmek istersen gönül envârını 

  Gel götür bir dem aradan perde-i pindârını (U.128.1) 

 

Eğer gönlünde İlâhî nurların tecellî etmesini istersen gel bir an 

gurur perdesini aradan kaldır. 
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CEZBE, HÂL: Heyecana gelme. Allah’ın kulunu kendine çekme-

si.Tasavvufta hakikate erişmek, aşk ile cezbeye gelmek vasıtasıyla 

olur. Derviş cezbe ile varlığını yok etmelidir. 

 

  Buldu âşık cezbe-i aşk ile vecd ü hâller 

  Âhir olmadı mı ey vâ’iz bu kîl ü kâller (U.34.1) 

 

Âşık, aşkın verdiği cezbe ile kendini kaybetti. Ey vaiz! Bu de-

dikodular hâlâ son bulmadı mı?  

Hâl, kula gaybdan gelen bir lütuftur. Hal sahibi Allah’ın kere-

mi ile bir anda bütün makamları geçerek vuslata ererek vuslatın etki-

siyle kendinden geçer. Dinin zahirî hükümleri ile ilgilenmediği için, 

vaizin anlattıkları dedikodu gibi gelir. 

 

FAKR, GEDA, GINA: Yoksulluk, Tas. Dervişlik, salikin hiçbir şeye 

sahip olmadığının bilincinde olması. 

 

  Ey libâs-ı fakr ile fahr eyleyen uryân dede 

  Tâc u taht-ı âleme baş eğmeyen sultân dede (U.122.1) 

 

VELÂYET: Velîlik, ermişlik, Hakk’ın kulunu, kulun Mevlâsını dost 

edinmesi, Allah ile kulu arasındaki karşılıklı sevgi ve dostluk, Al-

lah’ın kuluna kulun da Allah’ın vekili olması. “Allah, müminlerin 

velîsi, dostudur.”   
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           Nice ıllardır ser-i kûy-i melâmet bekleriz 

  Leşker-i sultân-i irfânız velâyet bekleriz (F.123.1) 

 

Nice yıllardır melâmet diyarını bekliyoruz. Biz irfan padişahı-

nın askeriyiz. Bir mülk, bir vilayet olan memleket diyarını bekliyoruz.  

Burada beklemek onu tecavüzden korumak demek olduğu gibi, 

orada ikamet ediyoruz anlamı da çıkar. İkinci mısrada ise beklemek 

hem korumak, hem de ümit etmek anlamındadır. Biz nice yıllar me-

lamet altında yaşıyoruz. Çünkü âşık olmak mertebesine erişmeyenler 

bizi kınıyorlar. Melâmet, bir diyar, bir âlem, bir mülk anlamında kul-

lanılmıştır. Biz irfan, yani tasavvuf ve iç bilgi sultanının askeriyiz. 

Onun emriyle hareket ederiz. Bu emre uyup hareket edenler Hakk’ı 

sevmek yani veliyullah olmayı umarlar. Biz de o mertebeyi ümit edi-

yoruz.  

 

  Zâl-i dünyaya gönül verme Usûlî var imiş  

  Gülşenî derler vilâyet içre bir er var imiş (U.51.7) 

 

Ey Usulî! İhtiyarlamış köhne dünyaya gönül verme. velîlik 

makamı içinde Gülşenî derler bir er var imiş. 

 

HAYRET: Kalbe gelen bir tecelli sebebiyle salikin düşünemez ve 

muhakeme edemez hale gelmesi.  

 

  Yâ ilâhî menzîl-i maksûda irgir râhımı 

  Nice bir bu vâdi-i hayretde sergerdân olam (U.77.7) 
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Ey Allah’ım yolumu menzil-i maksuda eriştir. Daha ne kadar 

bu hayret vadisinde şaşkın ve perişan olayım. Burada âşık, perişanlık 

ve şaşkınlığı arzu etmektedir. 

 

  Hayretimden unuduram kendimi aklım gider 

  Ey perî-peyker eger nâgeh seni yâd eylesem (U.90.2) 

 

Ey peri yüzlü güzel ne zaman seni hatırlasam hayretimden 

kendimi unutur, aklımı kaybederim. 

 

  Harîm-i yâre varırken eger vâdî-i hayretde  

  Bilirsin Hayretî-i vâlih u hayrâna aşk eyle (U. 116.6) 

 

Eğer hayret vadisinde yârin katına varır isen oradan şaşkınlık 

içinde kalmış olan Hayretî’ye aşk olsun de. 

 

MELÂMET:  Kınama, ayıplama. Tas. Melamet, selameti terk etmek-

tir.  

 

 Aşk şehrinde melâmet ehlinin sultânlığın      

 Sen de bî-nâmus u bî- âr olmayınca bilmedin  (U.73.5) 

 

Arsız ve ilgisiz olmayınca aşk şehrinde melâmet ehlinin sultan-

lığını bilemezsin. Melâmet ehli aşk şehrinin sultanıdır.  
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Melâmet ehli olan kimseler sürekli sıradışı davranışlarda bu-

lunmaktadırlar. Bu davranılarından dolayı da halkın kendilerini kına-

masını isterler. 

 

  Yine oldu âlem içre her tarafdan hây u hûy 

  Var ise girdi melâmet şehrine rüsvâ-yı aşk (U. 58.7) 

 

Âlem içerisinde yine her taraftan gürültü, patırtı koptu. Her 

halde melâmet şehrine aşk yolunda rüsvâ olmuş, dile düşmüş bir 

Melâmî girdi.  

Melâmet ehli olanlar yaptıkları hayrı gizleyip işledikleri kötü-

lüklerin de herkes tarafından bilinmesini isterler. Bu nedenle de halk 

onları kınamaktadır. Onlar da halkın kendilerini kınamasını istemek-

tedirler. Melâmet ehli toplum içinde görüldüğü zaman gürültü kopu-

yor. 

ÂLEM: Kâinat, bütün yaratılmış varlıklar. Tasavvufta çok çeşitli 

alem kavramları ve tarifleri var. Allah’ın dışındaki yaratıkların tümü.  

 

  Her nefesde âlem-i hüsnün durur seyrânımız 

  Hamdülillâh bu deli gönlüm tesellâsındadır (U.24.3) 

 

Her an seyrimiz güzelliğinin âlemidir. Allah’a şükürler olsun 

ki bu deli gönlüm senin güzelliğini seyretmekle teselli buldu. 

 

 

 



 
 57 

EZEL: Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, öncesizlik. 

  

 Çarha girdi çerh u eşyâ tutdı bir kezden semâ’ 

  Çünki çalındı ezel bezminde bir dem nây-ı aşk (U.58.2) 

 

Ezel meclisinde bir an aşk nyi çalınınca felek ve eşya sema 

ederek dönmeye başladı. 

 

  Ezel aşkıyla gelmişiz kendi hâlimiz bilmişiz 

  Ölmezden evvel ölmüşüz fenâlarız fenâlarız (U:47.3) 

 

Biz bu dünyaya ezel aşkıyla gelerek kendi halimizi bilmişiz. 

Hakikat ehli, ölmeden önce ölmüş ve kendi halinden haberdar olan bir 

fenadır. 

     

SAHİB-İ ZAMAN: Sultan,  

 

  Sürdü Mecnun nevbetin şimdi benim rüsvâ-yi aşk 

  Doğru derler her zaman bir âşıkın devrânıdır (F.86.2) 

 

Mecnun nevbet devresini yaşadı ve öldü. Şimdi aşk yüzünden 

rüsvâ olan benim. Halk, her zaman bir âşıkın devridir derler. bu da 

dogrudur.  

Nevbet bir sıra anlamınadır. Bir de hastalığın buhran devresine 

derler. Buna göre Mecnun sırasını savdı. zamanını yaşadı ve öldü. Bir 

de cinnetin buhran, kriz devresini, nevbetini geçirdi demek olur. Ta-
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savvufa göre, sahib-i zaman vardır. Buna gavs veya kutup denir. Şair, 

büyük âşıkları bu mertebede yani zamanın kutbu mertebesinde görüp 

her zaman bir âşığın devranıdır. Demektedir. 

 

  Fuzûlî âlem-i fakr ü fenâda mün’im-i vaktim  

  Diyâr-i meskenet nakd ü kanâ’at mülk ü mâlimdir (F.101.7) 

 

Fuzulî, fakr ve fenâ âleminde zamanın zenginiyim. Meskenet 

yani acz ve sükun diyarı mülküm, kanaat parası da malımdır. 

 

  Kârvân-i râh-i tecrîdiz hatar havfın çekip  

  Gâh Mecnun gâh ben devr ile nevbet bekleriz (F.123.6) 

 

Masivadan sıyrılmak yolunun kervanıyız. Bir tehlike korkusu 

ile bazen Mecnun, bazen de ben vazifeyi birbirimizden devralarak 

nevbet bekleriz.  

 

Çöllerden bir yerden bir yere giden kervanlara eşkıya hücum 

eder. Mallarını alırlardı. Bu nedenden dolayı kervanlar geceleyin bir 

yerde konakladıkları zaman bir veya bir kaç kişi nöbet beklerdi. Ker-

van tecrit kervanı yani masivadan sıyrılmak kervanı. Bu kervanın yol-

cuları da âşıklardır. Masiva, heva ve heves yollarını vurup iradelerini 

ellerinden almasın diye bazen Mecnun, bazen de şâirimiz birbirinden 

devr alarak kervanı koruyorlar.  
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  Resm-i vefâ Fuzûlî senden kemâle yetmiş  

  Hoş kâmil-i zamansın ahsent bu kemâle (F.247.6) 

 

Vefâ âdet ve usulü, ey Fuzulî senin yüzünden yani senin tar-

fından kemâle eriştirilmiştir. Zamanın güzel bir kâmil insanısın, bu 

kemâle tahsinler olsun. resm-i vefa, Elest Bezmindeki ahde vefadır. 

Yani tam bir âşıksın demek istiyor. 

 

GAYB: Görünmeyen, örtülü gizli.   

 

HİCÂB: Perde, örtü. Tas. Sâlik ile muradı arasına giren engel. Âşıkı 

sevgilisinden ayıran perde.   

 

NİKÂB: Perde, örtü, peçe. Tas. Sevgilinin kendi iradesiyle âşıkı ile 

arasına koyduğu engel. 

 

  Oldu ebr-i dûd-i âhım perde-i ruhsâr-i mâh 

  Âh kim almaz cemâlinden henüz ol meh nikâb (F.28.7) 

 

Yükselen ahımın dumanı bir bulut olup ayın yüzüne perde çe-

kiyor. Böyle olduğu halde, ay yüzlü sevgilim yüzündeki örtüyü kal-

dırmıyor.  

Yanan gönülden yükselen duman ayın yüzüne perde çekecek de-

recede çoktur. Yani dert ve ıstırap o derece fazladır. Ay yüzlü sevgili, 

mecazî güzeldir. Bize gerçek yüzünü göstersin diye bu yanlışa katla-

nıyoruz. Fakat sevgili, yüzünü açınca altından güneşin aya akseden 
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ziyası meydana çıkacak. Şair burada mecazda kaldığından şikayet 

ediyor.  

  

Bir nigâr-i anberîn-hattır gönüller almağa 

Gösterir her dem nikâb-i gaybdan ruhsâr söz (F.119.4) 

 

Söz, ayva tüyleri amber kokulu bir güzeldir ki gönüller almak 

için her an gayb örtüsü altından yüzünü gösterir.  

Hat, hem yazı, hem de ayva tüyleri anlamındadır. Burada esas 

bir sevgili olduğu için, amber kokulu ayva tüyleri ikinci anlamda kul-

lanılmıştır. Hat, ağzın etrafını sarar. Dudak gayb olduğu için ancak 

etrafındaki ayva tüyleri onun var olduğunu gösteriyor. Çünkü ayva 

tüyleri vahdet üzerindeki kesrettir. Hat yazı olduğuna göre de söyle-

nen şiirin veya sözün yazılmış şekli olur. Kâğıt beyaz, üzerindeki yazı 

da siyah olduğu için alaca renkli olan ambere benzetilmiştir. Nikâb-ı 

gaybdan demek gayb dudak, onun örtüsü de hattır. Ağızdan yazıya 

geçtiği için söz nikab-ı gaybdan yüzünü gösteriyor.  

 

  Bırak nikâb ki bilsin kemâl-i sun’ görüp  

  Firişte hilkat-i Âdem’de şübhesin bâtıl (F.176.2) 

 

Yüzünden örtüyü kaldır ki Allah’ın yaratışındaki kemâli görüp 

melekler, Âdem’in yaratılması hususundaki şüphelerinin bâtıl olduğu-

nu yani doğru olmadığını bilsinler.  

Allah Adem’i yarattğı zaman melekler itiraz ettiler. “Biz senin 

her türlü noksandan münezzeh olduğunu biliriz ve seni hamdederek 
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takdis ederiz. Dünya yüzünde bir fesat unsuru olacak ve kan dökecek 

olan Adem’i niçin yarattın?” dediler. Cenab-ı Hak, “Ben sizin bilme-

diklerinizi bilirim.”dedi.  

 

  Hiç kim bilmedi tahkîk ile ağzın sırrın  

  Sırri gaybı ne bilir kimse Hudâ’dan gayrı (F.271.6) 

 

Hiçbir kimse, hakikatine erişmek için çalışarak ağzının sırrını 

bilmedi. Allah’tan başka hiç kimse gayb sırrını bilemez.  

Ağız yoktur. Sırdır, fenafillah’tır, gaybdır. Hiç kimse bu duru-

mun hakikatini bilerek idrak edemez. Gaybı ancak Allah bilir. Fenafil-

lah’ın sırrı onun var oluşunun hikmetidir. Yaratılışın nizamı içindedir. 

Bunu da ancak onu var eden Allah bilir.  

 

  Ey hoş ol ser-mestlik vakti ki ref olup hicâb 

  Zevk-i mey bî-ihtiyâr eyler sana mâ’il beni (F.291.5) 

 

O sarhoşluk vakti ne güzeldir ki perde kalkıp şarap zevki beni 

elimde olmadan sana meylettirir.  

Sarhoşluk insanı o tarafa bu tarafa meylettirir. Bir yönde yürütme-

yerek sendeletir. Perde kalkınca aşk zevki, beni senin tarafına meylet-

tirdiği için o sarhoşluk ne kadar güzeldir. Perde burada iki anlamdadır.  

 

1.  İnsandaki gaflet perdesi. Bu perde kalkınca insan hakikat ile 

karşı karşıya gelir. O zaman insan elinde olmadan o hakikate 

meyleder.  
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2. Halktan utanmak perdesi. Sarhoş olunca insan doğal olarak 

normal hareketlerden ayrılarak utanacak hareketler yapar. 

 

DAVÂ: Benlik, nefsin kendine ait olmayan şeylere sahip çıkması. 

 

  Müdde-i şâhid-i tevhîde şuhûd eyleme arz 

  Da’viden geç ki bu da’vâyı kılasın isbât (U.9.5) 

 

Birlik şahidini inkâr edenlere şahitleri göstermeye çalışma. 

Davandan vaz geç ki bu gerçek davayı ispat edebilesin. 

 

  Da’vîden geçmek durur ehl-i şuhûd ey müdde’î 

  Şâhid-i zor ile bu da’vâ kaçan isbât olur (U.18.8) 

 

Ey müddei! şuhud ehli davadan yani dünyadan vaz geçmelidir. 

Yalancı şahitlikle âşıklık davası asla ispat edilemez. 

 

MAKÂM: Menzil, merhale, konak, mertebe. Tas. Sâlikin gösterdiği 

faaliyetle ulaştığı, sıkıntılara katlanarak azimli bir şekilde gerçekleş-

tirdiği merhale. Sâlikin makamı bu suretle ulaştığı ve ikamet ettiği 

yerdir. Kuşeyrî’ye göre, haller Allah’ın sâlike bağışıdır. Makam ise 

irade ile çalışılarak kazanılır. Haller gelip geçici, makamlar ise sürekli 

ve kalıcıdır.  

 

  Degme şahsın başı mı erer eşigin taşına 

  Ol makâm-ı sidredir erişmez ana her pelîd (U.14.3) 
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Senin eşiğinin taşına sıradan kişilerin başı ulaşamaz. Çünkü o 

sidre makamıdır. Her murdar kişi ona ulaşamaz. 

 

  Tutmak diler Fuzûlî kapında makâm lik 

  Bu sırrı kimseye açabilmez nihan tutar (F.72.7) 

 

Fuzulî kapında makam tutmak, sana kul olmak ister. Lâkin bu 

sırrı kimseye açamaz, gizli tutar.  

Kapısında makam tutmak, ona kul olmak veya kapısında köpek 

olmaktır. Çünkü makam yüksek bir yerdir. Sevgilinin kapısında köpek 

olmak büyük bir makamdır. Bunu gizli tutmanın iki sebebi vardır: 

1.  O makam, o kadar yüksektir ki âşıklar, kendisini bu kadar 

yüksek bir makama erişmek istediği için ayıplarlar.  

2.  Halk da âşığı köpek olmak isteğinden dolayı kınar. Yabancılar 

âşık olmadıkları için, o makamın değerini bilmezler.  

 

  Ravzâ-i kûyunda tapmıştır Fuzûlî bir makâm 

  Kim ana cennet kuşu yetmez bin ıl uçmağ ilen (F.220.5) 

 

Fuzulî senin diyarının cennetinde öyle bir makama erişmiştir ki 

cennet kuşu bin yıl uçsa o makama erişemez.  

Asıl cennet sevgilinin diyarıdır. Yani Hakk’a yakınlıktır. Fu-

zulî’nin eriştiği bbu makama cennet kuşu bile erişemez. Cennet kuşu, 

burada cennet ehli anlamındadır. Zaten uçmak kelimesinin bir anlamı 

da cennettir. 
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TASFİYE, EHL-İ SAFA: Saflaştırma, arındırma, pâk ve temiz hâle 

getirme. Tas. Şeriat ve marifet esasları dahilinde kalbi temizleme. Mu-

tasavvıflara göre insan ruhu, bu âleme melekût âleminden tertemiz 

olarak gelmiş, fakat dünya ve madde kiriyle pislenmiştir.  

 

  Fuzûli dökme çok yaş ihtiyât et girmesin nâ-geh 

  Gözünden sürme kim gerd-i reh-i ehl-i safâdandır (F.88.8) 

 

Fuzulî çok yaş dökme dikkat et. Safa ehlinin yolunun tozundan 

gözüne çekilen sürme ansızın eriyip gitmesin.  

Ehl-i safa, ruhen temiz, saf insanlardır. Bunlar gösteriş ehlinin 

zıttı olanlardır. Onların yollarına yüz sürenlerin gözlerine tozdan sür-

me çekilir. Bu sürme görüşü fazlalaştıran ve bir tür ilaç olan tutiyâdır. 

Bu sürme çok kıymetlidir. Yani safa ehlini takip edenler onların çı-

kardıkları tozlarla görüşlerini aydınlatırlar. 

 

  Ey Fuzûlî hâtır-i ehl-i safâ âyinedir  

  Çerh cevrinden eser âyinede jengâr tek (F.157.9)  

 

Ey Fuzulî, masiva ilgisinden temizlenmiş insanların gönlü bir 

ayna gibidir. Feleğin cefası o ayna üzerindeki pasa benzer.  

Yani gerçekte onların gönlü temizdir. Feleğin cefası bir pas gi-

bi geçicidir. Yahut onu lekeler. Bu nedenle böyle insanlar feleğin cev-

rinden dolayı üzüntüye düşmemelidirler. 
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ARAZ, CEVHER: Tas. İlâhî, Rahmânî nefes, küllî heyûlâ ve bundan 

belirip ilâhî kelime ile varlık kazanan mevcut. 

 

  Cevher-i Ferdî dehânında nihân esrâr-ı gayb 

  Açmamış ol perdeyi bir ferde allâmu’l-guyûb (U.6.2) 

 

Allah âlemi yaratmadan önce bir cevher yaratmıştır. Bu can 

cevheridir. Tasavvufta aşk, bir cevherdir. Hakikat ehlinin fayda ve 

zararı düşünmesi arazdır. 

 

  Aşkıma noksan yetirmez görmemek ol arızı 

  Cevhere tağyîr-i âsâr-i araz vermez halel (F.173.3) 

 

O yüzü görmemek aşkıma herhangi bir eksiklik getirmez. araz 

eserlerinin değişmesi cevhere bir eksiklik vermez.  

 

Aşk, bir cevherdir. Yani bütün arazların onunla var olduğu bir 

temeldir. Cevher görülmediği gibi elle de tutulmaz. Fakat asıl var olan 

da odur. Bütün görünen şeyler birer araz yani işarettir. Arazın değiş-

mesi cevheri değiştirmez.  

 

MECÂZ: İğreti, fâni, dünya.  

 

HAKİKAT: Bâkî, daimî, ahiret, Allah. Mecaz, hakikate geçmek için 

bir köprüdür. Hakikat: Gerçek, var olduğu kesin ve açık olarak bilinen 
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şey, bir şeyi o şey yapan husus, mahiyet. Tas. Hakk’ın sâlikten vasıf-

larını alarak yerine kendi vasıflarını koyması.  

 

  Hûb-sûretlerden ey nâsih beni men etme kim  

  Pertev-i envâr-i hur-şîd-i hakîkattir mecâz (F.114.6) 

 

Ey bana öğüt veren, beni güzel yüzlüleri seyretmekten alıkoy-

ma. Çünkü o maddî, mecâzî güzeller hakikat güneşinin yani hakikî 

güzelin nurlarının ışıklarıdır.  

Fuzulî’nin güzellere ne gözle baktığını bize bu beyit büyük bir 

açıklıkla gösteriyor. Onları gerçek güzel olan Allah’ın masivaya yan-

sıyan güzellikleri olarak görüyor. Onlara öyle temiz bir ruh ve gözle 

bakıyor. Dîvân Edebiyatında güzellere genellikle bu gözle bakılmış-

tır.Güneş ve güneşin nuru gerçekte vardır. Fakat, ışık sadece bir gö-

rüntüden ibarettir.   

 

Hakikat hattını yazmak dilersen levh-i zâtında  

Hatın gül-ruhların manzûr tut meşk-i mecâz eyle (F.250.3) 

 

Eğer benliğin sayfasına hakikat yazısını yazmak istersen gül ya-

naklıların yüzündeki hattı yani ayva tüylerini göz önüne al. Yani me-

cazî güzelleri meşk olarak al. Onlara baka baka güzel yazıya çalış. 

 

 Ey soran sırr-ı hakîkat kandadır cânındadır 

 Belki şol cânındaki deryâ-yı irfânındadır (U.26.1) 
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Ey hakikat sırrının nerede olduğunu soran! Hakikat sırrı senin 

canındadır. Belki de senin canının içindeki irfan denizindedir. 

 

 Almak istersen eger dürr-i hakâyıkdan haber 

 Şol gönülde mevc uran deryâ-yı bî-pâyâna bak (U.64.4) 

 

Eğer hakikat incisinden haber almak istersen şu gönülde dalga-

lanan sonsuz denize bak. 

 

NÂ-MAHREM: Mahrem olmayan, yabancı. 

 

  Fuzûlî câna tapşırdın hayâlin şimdi rüsvâsın 

  Sana kim der ki her nâ-mahreme ifşâ-yi râz eyle (F.250.7) 

 

Ey Fuzulî, onun hayalini cana arz ettin. şimdide rüsva oldun. 

Sana nâmahreme ifşâ-yı raz et diyen var mı?   

Hayal bir şeyin gerçeği değil de onun muhayyilede bir benzeri 

demektir. can da görünmeyen manevî bir varlıktır. sevgilinin hayali 

söz konusu olunca can dahi nâmahrem oluyor. Kendisine gösterilmesi 

bir suç teşkil ediyor. dikkat edilirse sır, insanın varlığı demek olan 

cana da söylenmeyecek kadar gizlidir. Can, ne şekilde olursa olsun 

madde hayatıdır. Bu durumda gönül sırrı asla ona ifşa edilmez. 

 

KURB: Yakınlık. Tas. Allah’ın ibadet ve taatine yakın olmak. Kul ile 

Hakk’ın arasında araçların bulunmaması veya az olması. Kulun, Hak 

ile arasındaki ezelî ahde vefâ etmesi, kâlû belâda verdiği sözde dur-
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ması. Kul Rabbine yakın olduğu gibi, Allah da kuluna yakın olur. Ya-

kınlık karşılıklıdır. Kendisine bir karış yaklaşan kuluna Hak bir kulaç 

yaklaşır. O, kuluna şahdamarından daha yakındır. Kul ile Hak arasın-

daki yakınlık, zaman ve mesafe itibarıyla değildir. O kuluna sevgisiy-

le, inâyetiyle rızâsıyla, lutuf ve ihsanıyla yakındır.            

 

  Şem’ kurbiyle tefâhur kılma ey pervâne kim  

  Hırmen-i ömrün köyer berk-i fenâdan an-karib (F.34.6) 

 

Muma yakınım diye övünme. Ey pevane, ömrünün harmanı 

fanilik yıldırımından pek yakında yanıp mahvolur.  

Pervane hakikî âşıktır. Kendini zaten mum alevinde yakarak 

mahvetmek ister. Pervane muma yakın olmaktan gurur duyar. Gurur 

duymaktan da haklıdır. Çünkü pek az zamanda insanı fena eden yıldı-

rımdan ömrünün harmanı yanar, gider. 

 

  Gedâ-yi kûyun idim böyle zilletim yok idi  

  Serir-i saltanat-i kurbde mu’azzam idim (F.194.4)       

 

Senin diyarının dilencisi idim. ben böyle zelil ve hakir değil-

dim. Sana yakınlık sultanlığının tahtında ulu bir sultandım.  

 

Dilencilik ile sultanlığı karşılaştırıyor. ruhlar âleminde, Elest 

Bezminde sana yakın idim. Bu anâsır âlemine düşerek zelil oldum. O 

zaman bir sultan idim. Çünkü senin diyarında ben bir dilenciydim. 
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  Dün demişsin ki Fuzûlî bana kurbân olsun  

  Sana kurbân olayım yine ne ihsandır bu (F.237.7) 

 

Gece Fuzulî bana kurban olsun demişsin. sana kurban olayım 

bu ne ihsandır.  

Sevgiliye yakınlaşmak bir ihsandır. Fakat onun yoluna can 

vermek de ihsandır. İkinci mısradaki “sana kurban olayım” ise bir 

hitaptır. Meselâ Allah senden razı olsun, sana feda olayım gibi bir 

temennidir. Birinci kelime olan kurbanın asıl anlamı yakınlıktır. İkinci 

kurbanın anlamı ise canını vermektir. 

 

  Kurb şevki âfiyet-bahşi-i ten-i bîmâr olup 

  Vasl zevki  râhat-efzâ-yi dil-i mehcûr idi (F.281.2) 

 

Sevgiliye yakınlığın hararetli sevgisi hasta vücuduma sağlık ve 

afiyet veriyor. kavuşma zevki, yardan ayrı kalan gönlümün rahatını 

arttırıyordu.  

Hastalık genellikle sıcakta tedavi edilir. Bu sebepten şevk ke-

limesini kullanıyor. Şevkte hararet ve aydınlık vardır. Her kavuşma 

ayrılığı takip ettiği için ayrı kalan gönlümü rahat ettiriyordu diyor. 

 

TAYY-İ MEKÂN, LÂMEKÂN SEYRİ: Mekânlar arası gezinti, 

(zamanlama sınırı olmaksızın) 

 

  Lâ-mekân seyrinin azimetin et  

  Bu harâb olacak mekandan geç (F.50.4) 
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Mekân mefhumunun olmadığı bir yere git. Bu yer, feleklerin 

en üstünde en yüksek bir makamdır. Oraya giderek bu harap olacak 

mekândan geç. 

 

  Büküp mihnet yükünden kaddimi çıkmış tenimden cân 

  Tavâf-ı kûyun etmek kasdine tayy-i mekân etmiş (F.133.3) 

 

Can mihnet yükü altında belimi büküp tenimden çıkmış. senin 

diyarını tavaf etmek için tayy-ı mekân etmiş, yani ruhu ile bir yerden 

bir yere bir anda uçmuş.  

 

Can, madde ve ruh için bir yüktür. Onu masivaya çeker ki bu 

da bir ıstıraptır. Can, vücuttan çıkıp, yârin diyarına gitmek için belini 

bükmüş. Tayy bükmek demektir. cisim yani kad ise canın mekânıdır. 

Tayy-ı mekân bu anlamda âşığın kaddini (belini) bükmektir. Herşey 

aslına rücu edeceği için canın da tayy-ı mekân edip gittiği yer sevgili-

nin diyarıdır. Tayy-ı mekân büyük velilerin kerametidir. Aynı zaman-

da birbirinden çok uzak yerlerde görünürler. tayy-ı mekân ile cana bir 

kudsiyet veriliyor. Bu durumda da cisim terkedilmiş oluyor.  

 

YAKÎN: Kesin ve apaçık bilgi. Şüphe ve tereddüde mahal olmayan 

doğru ve gerçek. Tas. Vak’aya uygun başka türlüsü imkansız ve de-

ğişmeyen inanç. Delil ile değil de insan gücüyle apaçık görme. Saf 

kalple gaybı temâşâ, fikri muhafaza ile sırrı mülâhaza etmek. Bir şeyin 

hakikati konusunda, kalbin doyum halinde olması.   
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  Yakînimdir ki maksûdum olur hâsıl sana yetsem  

  Bi-hamdi’llâh bana senden yana reh-ber yakînimdir  (F.102.4) 

 

Ben sana erişince maksadımın hâsıl olacağını iyi biliyorum. 

Allah’a şükür olsun. Bana senden tarafa giden yolu gösteren işte bu-

dur.  

Yakîn, bir şeyi iyi bilmek, idrak etmektir. Bu kelimenin türk-

çedeki yakın kelimesi ile herhangi bir ilgisi yoktur. Yakîn kelimesinin 

birkaç anlamı var.  

1- İlim ile bilmek: İlme’l-yakîn 

2- görüp bilmek: Ayne’l-yakîn 

3- İçine girercesine yani hakikatini bilmek: Hakke’l-yakîn 

 

Maksadım gerçekleşecek. Yakîn biçiminde bilinen şudur: Me-

cazî güzel, insanı hakiki güzele götürür. Fakat hareket noktası bunun 

yakîn biçiminde bilinmesidir. Burada Arapça yakîn kelimesi ile Türk-

çe yakın  kelimesi arasında tevriye sanatı yapılmıştır. Çünkü bir şeye 

kavuşabilmek için ona yaklaşmak gerekiyor. Rehber yakınımdır de-

mek, bana yakındır, akrabamdır veya dostumdur demek anlamına ge-

liyor. 

 

  Ey Usûlî-veş benim ayne’l-yakinden dîdemi 

  Şekk ü zannı terk edip vehm ü gümâne bakmayam (U. 79.9) 
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Usûlî gibi, benim gözümü ayne’l-yakinden aç ki şüphe ve zan-

nı terkederek kuruntu ve şüpheden uzak durayım. Ayne’l-yakin, açılan 

göz yani gönül gözü demektir.   

 

VATAN: Sâlikin hâlinin ulaştığı ve istikrar bulduğu nokta. İnsan ru-

hunun bu âleme gelmeden önce bulunduğu yer olan ruhlar âlemine de 

vatan ve aslî vatan denir. Geçici olarak bu âleme gelen ruhlar burada 

gariptirler. aslî vatanlarına dönmenin hasret ve özlemi içindedirler.   

  

BEZM-İ ELEST: Meclis muhabbet ve sohbet toplantısı. Tas. 

Hakk’ın “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sorduğu, ruhların 

da: “Evet öyledir.” diye cevap verdikleri meclis. Bu olay, insanlar 

yeryüzünde yaratılmadan önce Allah ile insan ruhları arasında meyda-

na gelmiştir. Bezm-i ev ednâ: Kendinden geçme makamı, mukaddes 

beşerî ruhların, “hiçlik” (Lâ şey ) makamına yükselmesi, tasavvuf yo-

luna girenlerin hâl ve vecd mertebeleri. 

 

  N’ola ağlarsa Fuzûlî ravza-i kûyun anıp  

  Lâ-cerem giryân olur kılgaç vatan yâdın garib (F.34.7) 

 

Fuzulî, senin diyarının cennetini görüp ağlarsa hayret etme. 

Elbette gurbete düşen vatanını anarak ağlar.  

Vatan, âlem-i ervah, bezm-i elesttir ki ruhlar orada Hak ile be-

raberdirler. Gurbet ise, anasır âlemi, madde hayatıdır. Vatan bir cen-

nettir. Fuzulî oraya gitmek istiyor. Sevgilinin diyarı birçok cihetten 
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birçok anlamları bir arada ifade eder ki bunun izahı çok uzundur. Bun-

lardan biri Hakk’a kavuşmaktır.  

 

  Can vermeyem mi gurbete kim bîm-i ta’neden  

  Yâd-i vatan figânına sensiz behânedir (F.99.6) 

 

Gurbete can vermeyeyim mi? Nasıl can vermem? Çünkü senin 

ayrılığından dolayı feryat etsem beni kınarlar.  

Sanki vatanı yâd edip figan ediyor gibi yapıp senin yokluğun-

dan feryad ediyorum. Vatan yadı bahane oluyor. Bunun için gurbete 

canımı veririm. Gurbet, hakikî vatandan yani Elest Bezminden ayrılıp 

unsurlar âlemine düşmektir. Bu gurbete can vermek, maddî canı tes-

lim edip vatanına dönmektir. Yani ruhlar âlemine. Bir de onu canını 

verecek kadar sevmektir. Maksadım ruhlar âlemini yâd etmeyi ve 

onun için feryat etmeyi bahane ederk hakikî sevgili için feryat ediyo-

rum. Ruhlar âlemi Hak ile beraber bulunulan âlemdir. Çünkü eğer 

doğrudan doğruya Hakk’a talip olursa bunu anlamayanlar, ona ta’n 

ederler. 

 

Hâk-i kûy: Toprak, Tas. Türbe, bir ermişin gömülü olduğu toprak. 

Hâk-i pay ve türâb-ı kadem ayağın tozu anlamına gelir ve bir tevâzu 

ifadesi olarak kullanılır. 

 

Ser-i kûy: Sevgilinin bulunduğu yer. Tas. Kulluk makamı. 

Ravza-i kûy: Ağacı, çayırı, çimeni bol olan bahçe. 
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  Cenneti kûyuna zühd ehli münâsib deseler 

  Ne münâsib ki kılam bir nice nâdan ile bahs  (F.46.2) 

 

Senin cennete benzeyen diyarına ham sofulart sadece münasip, 

uygun derler. O kadar. Bir nice cahil ile münakaşa etmenin ne müna-

sebeti var?  

Hakikî sevgilinin diyarı âşıklar için bir cennettir. Aşktan mahrum 

olan sofular ona sadece, eh fena depğil derler. Oysa onlar hakikî sev-

gilinin diyarının ne olduğunu bilmezler. Onların cenneti, içinde dünya 

nimetlerinin hepsinin hazır bulunduğu bir yerdir. Halbuki âşıklar baş-

ka âlemdedirler. Onlar dünya nimetlerinden el etek çekmişlerdir. On-

lar için cennet sevgilinin diyarı ve onun visalidir. Bu durumu bilme-

yen ham sofular elbette nâdân, cahildirler. Bu beyitte münasip kelime-

si, iki anlamda kullanılmıştır.  

1.  Sadece eh uygun anlamında olup bir çeşit küçümsemedir.  

2.  Münasebet anlamındadır. Ne münasip ki, hiç ilgisi yok de-

mektir. Bu aynı zamanda sevgilinin diyarının cenneti ile sofu-

ların cenneti arasında hiçbir münasebet yok anlamını da içer-

mektedir. 

 

  Ey gönül yârı iste candan geç  

  Ser-i kûyun gözet cihandan geç (F.50.1) 

 

Ey gönül yâri iste candan geç. Onun diyarını iste cihandan geç.  

Fuzulî tevhîd akidesini bazen de gayet açık olarak anlatır. Gö-

nül manevî idrak merkezidir. Bu nedenle gönüle hitap ediyor. Ve ger-
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çek sevgiliye vasıl olmak iste, candan vazgeç. Çünkü madde olan cana 

gönül bağlayan, sevgiliye vasıl olamaz. Onun diyarını vahdet âlemini 

iste. Gözetmek burada oraya girmek imkanını aramak demektir.  

 

  Kaldırdı eşk dün beni ol âsitaneden 

  Kim maksadım benim dahi ol âsitânedir (F.99.3) 

 

Geceleyin gözyaşı beni o eşikten kaldırdı. Halbuki benim de 

maksadım o yüksek makamdır. Ben sevgilinin eşiğinde yatıyordum.  

O kadar gözyaşı döktüm ki o gözyaşı bana acıyarak o eşikten 

kaldırdı. Ancak benim isteğimin o eşik olduğunu bilmiyordu. Sevgili-

nin kapısının eşiği çok yüksek bir makamdır. Sevgiliye yakınlık oldu-

ğu için, âşık o kapıdan içeriye kolay kolay giremez. Kapıda başını 

eşiğin üzerine koyup ağlayarak yatar. Fuzulî o kadar çok ağlıyor ki 

orada âşığı bu halde gören gözyaşı, onu eşikten kaldıran ve sürükleyen 

bir sel haline geliyor. Halbuki âşığın istediği o âsitane yani yüksek 

makamdır. Burada âsitane eşiktir. Aynı zamanda en yüksek makam-

dır. İstanbul’a âsitane derler. Her tarikatin bir âsitanesi vardır. Orası 

en yüksek makamdaki pîr veya şeyhin oturduğu tekyedir.  

 

  Hâk-i derindir ol ki dün ü gün sevâb için 

  Hem aya sürme hem güneşe tûtiyâ verir (F.109.4) 

 

Senin kapının toprağı sevap için gece aya sürme, gündüz de 

güneşe tutiya verir.  
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Senin kapının toprağını ay gözüne sürme olarak çekerek aydın-

lanır. Güneş de gözünü aydınlatmak için bir ilaç gibi onu gözüne çe-

ker. Toprak, toz halinde göğe yükselir. 

 

  Hâk-i kûyun Ka’be’ye nisbet kılan bilmez mi kim  

  Bundaher  dem anda bir nevbet olur vâcib tavâf (F.148.5) 

 

Senin diyarının toprağını Kâ’be’ye benzeten bilmez mi ki se-

nin diyarını her an, Kâ’be’yi bir defa tavaf etmek vaciptir.  

İslam’ın farzları arasında Hac etmek vardır. Hayatta bir defa 

Hacca gidilir. Sevgilinin diyarı, onun âlemi yani vahdet âlemi, aşk 

âlemidir. Orası her an tavaf edilir. Yani âşık her an Hak iledir.   

 

GURBET: Maksada ulaşmak için, vatandan ayrılmak. Eşten, dosttan 

ve tanıdıklardan ve tanıdıklardan ayrı kalma. Sûfilere göre insanın aslî 

vatanı ruhlar âlemidir. İnsan bu dünyaya geçici olarak gelmiştir. İnsan 

bu nedenle de bu âlemde gariptir. Ruh sürekli olarak gerçek vatanı 

olan ruhlar âlemini ve melekût âlemini özlemektedir. Mevlâna mesne-

vinin ilk beyitlerinde bunu anlatır.   

 

GARİB: Gurbette bulunan, yad ellerde olan, vatanından ayrı düşen. 

Halinden anlamayan, duygu ve düşüncelerine yabancı kalan kimseler 

arasında bulunan kimse. cahiller arasında âlim, fâsid ve fâsıklar ara-

sında takva ve salâh ehli gariptir. Çok yüksek seviyede manevî ve ruhî 

haller içinde bulunan ârifler hem bu dünyada hem de öte dünyada ga-

riptirler. Zira hallerinden kimse anlamaz.  
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  Tûtiyâ-yi hâk-i pâyın feyzine yol bulmasam  

  Nûr-ı çeşmim ayb kılma kör olur derler garîb (F.35.3) 

 

Bir tutya olan ayağının toprağının vereceği feyze yol bulma-

sam ey gözümün nuru beni ayıplama.  

Zira garip kördür diye bir söz var. Tutya sürme gibi göze çeki-

len bir ilaçtır. Göze çekilince gözleri yaşartır. Onun için feyz diyor.  

 

  Öldüğüm menzilde defnim kılmağa sanman lâhid 

  Yer görüp gurbette ahvâlim giribân etti çâk (F.154.2) 

 

Öldüğüm yerde beni gömmek için çukur kazarlar. Bunu mezar 

sanmayın. Yer, benim gurbette ne halde olduğumu görüp merhame-

tinden yakasını yırtmıştır.   

Bu dünya gurbettir. asıl vatan âlem-i ervahtır. Ölen bir insanı 

gömmek için çukur kazarlar. Bu mezar çukuru değildir. Yer yakasını 

yırtmıştır. 

 

  Esîr-i gurbetiz biz senden özge âşnâmız yok  

  Ayağın kesme başın çün bizim mihnet-serâlardan (F.215.2) 

 

Biz gurbete esiriz. Senden başka dostumuz yok. Kendi başının 

hayatının selameti için bizim dert ve mihnet evlerimizden ayağını 

kesme.  

Burada anlatılan âşıklar, ervah âleminden anâsır âlemine düş-

müşlerdir. Dünya onlar için gurbettir.  
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DÜNYA: İçinde yaşadığımız yer küresi. İnsanı Allah’tan uzaklaştıran 

ve gaflete düşüren her şey. Mal ve menfaat, ihtiras, itibar, mevki, şan 

ve şöhret. Zâhid ve mutasavvıflar dünyayı yılana, zehire, cadıya, fahi-

şeye benzetirler.   

   

  Ey olup sultan diyen dünyâda benden gayrı yok 

  Sen seni bir cuğd bil dünyânı bir virâne tut (F.43.6) 

 

Ey sultan olup dünyada benden başka sultan yoktur diyen, sen 

kendini bir baykuş, dünyayı da bir virane farzet. 

 

  Ey gönül yârı iste candan geç 

  Ser-i kûyun gözet cihandan geç (F.50.1) 

 

Ey gönül yâri iste candan geç. Onun diyarını iste cihandan geç.  

 

  İ’tibâr etme mülk-i dünyâya  

  İ’tibâr-i ulüvv-i şandan geç (F.50.5) 

 

Dünya mülküne değer verme, yüksek şan ve şerefe de değer 

vermekten vazgeç. 

 

  Meskenin bezm-gâh-i vahdettir 

  Ey Fuzûlî bu hâk-dandan geç (F.50.7) 
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Ey Fuzulî senin asıl meskenin vahdet bezmidir. Dünya yara-

tılmadan önce ruhların yaratılıp Hak ile beraber bulunduğu meclistir. 

Elest meclisidir. Ey Fuzulî bu nedenle de sen bu toprak âleminden 

yani anasır âleminden vazgeç. 

 

  Kılmagıl muhkem gönül dünyâya akd-i irtibât 

  Sen bir âvâre misâfirsin bu bir vîrân rıbât (F.140.1) 

 

Ey gönül, dünyaya sıkı sıkıya bağlanma. Sen âvâre bir yolcu-

sun. Dünya da yıkık bir kervansaraydır.  

 

  Ni’met-i dünyâya bakmadım Usûlî olalı 

  Günc-i mihnet meskenim derd ü belâ aşım benim (U.89.5) 

 

Ey Usûlî! Dünyaya geldiğimden beri, dünya nimetlerine bak-

madım. Benim meskenim mihnet köşesi, yemeğim ise dert ve elemdir. 

 

  Çekme ey har-tab’ dünyâ-yı denînin sıkletin 

  Gel sebük-rûh âdem ol arkandan indir bârını (U.128.8)  

 

Ey eşek yaratılışlı kişi! Gel alçak dünyanın sıkıntısını çekme. 

Hafif ruhlu, zarif ve hoş sohbet bir insan olarak sırtındaki bu yükü 

indir. 

 

İNSAN (Âdem): İnsanların babası, ilk insan, kişi, adam. Tas. Allah’ın 

yeryüzündeki halifesi olan insan-ı kâmil, kâinattaki bütün gerçekleri 
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kendisinde topladığı için, kevn-i câmi ve ruh-i âlem denilen insan. Bu 

insan bütün İlahî isimlerin ve sıfatların mazharıdır.  

 

  Sûret-ârâ olma tahsil-i kemâl-i ma’ni et 

  Kim behâyim nev’in etmez âdemi zer-beft çul (F.178.6) 

 

Şeklini süsleme, mananın kemalini elde etmeye çalış. Çünkü 

sırmalı çul hayvanları insan yapmaz.  

 

  Kâmetinde ahsen-i takvîme bürhân-ı sahîh 

  Sûretin Allâh nûr ayetine rûşen delîl (U.74.3) 

 

Senin boyun ahsen-i takvîme bir delil, yüzün de Allah’ın nur 

ayetine parlak bir delildir. 

 

CİSİM: Madde, maddî. Tas. Çeşitli parçalardan meydana gelen nes-

ne. 

 

  Ey dil hazer kıl âteş-i âhınla yanmasın  

  Cismim ki derd kuşlarına âşyânedir (F.99.7) 

 

Ey gönül kork. Dert kuşlarına yuva olan cismin ahının ateşi ile 

yanmasın. Burada maddî varlığın değersizliğinden söz ediyor. 
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TEN: İnsan vücudunun dış yüzü, beden, cisim.  

 

  Ey Fuzûlî şevkden yakdın tenin rûz-i visâl 

  N’ettin ey gâfil gerekmez mi şeb-i hicrâne şem’ (F.144.7) 

 

Ey Fuzulî sevgili ile buluştuğun gün aşkının ateşi ile vücudu-

nu, tenini yaktın. ey bilgisiz, düşüncesiz niçin böyle yaptın? Ayrılık 

gecesi için mum lazım değil mi? 

 

  Kararıptır tütün tek rûzgârım ol zamandan kim 

  Tenim hâşâkine odlar uruptur berk-i hicrânın (F.162.5) 

 

Ayrılığının yıldırımı benim çerçöp varlığımı ateşe verdiği za-

mandan beri hayatım duman gibi kararmıştır.  

Yıldırım harmanları ve çöp gibi şeyleri yakar. Yıldırımı getiren 

bulutlar simsiyahtır. Yanan yerden yükselen duman da simsiyahtır. Bu 

beytin altında fırtınalı ve yıldırımlı bir hava manzarası vardır. Yıldı-

rım, ayrılık; çerçöp şairin yanmaya kabiliyetli hâkir varlığıdır. Rüzgar 

ise hem fırtına hem de hayat ve günler anlamındadır.  

 

  Çıkmak diler sefine-i ten cünbişiyle cân  

  Deryâ-yi aşktan ki ademdir kenâresi (F.299.4) 

 

Ey can, ten gemisi sahili yokluk olan aşk denizinden çıkmak 

istiyor. haydi bir harekete gel de bu ten gemisini yokluk sahiline at.  
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Ten gemisi aşkın fırtınalı denizine dayanamıyor. Çünkü mad-

dedir. aşk ıstırabına, dalgalarına dayanamıyor. Onu hareket ettiren de 

candır. Can gemiyi yürüten rüzgara benzetiliyor. Canın harekete geçip 

gemiyi yokluk sahiline atmasını istiyor. Yani maddeden kurtulmayı 

arzu ediyor. 

 

TOPRAK: Toprak, Tas. Türbe, bir ermişin gömülü olduğu toprak. 

Hâk-i pay ve türâb-ı kadem ayağın tozu anlamına gelir ve bir tevâzu 

ifadesi olarak kullanılır. 

 

  Götürün okların ey didelerim topraktan  

  Bu yarar nesnelerin kadrini yahşıca bilin (F.159.3) 

 

Ey gözlerim, onun oklarını topraktan kaldırın. bu değerli ve 

yararlı şeylerin kadrini iyice bilin.  

Sevgilinin oklarının gözler ile topraktan kaldırılması, onların 

saygıyla ve en nazik organ olan gözlerle yerden kaldırılmasıdır. Sevgi-

linin âşığa attığı oklar, ilham ettiği aşk çok yararlıdır. çünkü âşığı her 

ok ayrı bir manevî ilham ile yükseltir. Bunlar değerli şeylerdir, kıyme-

tini bilin.Toprak burada insanın bedenidir. Sevgilinin okunun yeri 

beden değildir. en nazik ve kıymetli organ olan gözdür. O okları göz-

lerinize saplayın. 

 

RUH: Can, nefs. Tas. Mücerred insan lâtifesi. İnsandaki bilen ve id-

rak eden lâtife olup emr âleminden inmiş, (insandaki) hayvanî rûha 

(cana) binmiştir. Kısaca canlılığı sağlayan şey. Duygu ve tutkuların 
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merkezidir. Kötülüklere meyilli olan ruha nefs denir. İnsanlardaki ruh 

ölümsüzdür. Cemâdî, nebatî, hayvanî ve insanî olmak üzere dört çeşit 

ruh vardır. Dünya yaratılmadan önce bütün yaratıkların ruhları yara-

tılmıştır.  

 

  Âşyân-i tende murg-i rûhu etmen terbiyet 

  Olmasa pervâne tek şem-i cemâlin sadkası  (F.274.4) 

 

Pervane gibi senin güzelliğinin ışığına feda olmasa ruh kuşunu 

vücut yuvasında beslemem.  

 

Ruhu bir kuşa benzetiyor. Nasıl ki pervane mum ateşinde ken-

dini yakıp feda ederse ruh kuşu da öylece hakikî güzelin güzelliğinin 

ateşi içinde yanmalı. Yani kendini feda etmelidir. Onu, böyle olacağı 

için tenimin uvasında besliyorum. 

 

CÂN: Can, ruh, nefes. Tas. İnsan ruhu, İlâhî nefes, Hakk’ın tecellîleri. 

Mevlâ, Rab, Allah. Allah’ın kayyumiyet sıfatı. Tüm varlıklar bu sıfat 

sayesinde varlıklarını koruyup sürdürürler.  

 

  Nakd-ı cân târâc-ı gamdan saklamak düşvârdir  

  Aşk tâseng-ı melâmetten hsâretmez bana (F.16.6) 

 

Aşk etrafıma melâmet taşından bir kale vücuda getirmedikçe 

can parasını aşk ıstırabının yağmasından kurtarmak çok güçtür. 
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BELÂ, DERD: Azap, musibet, felaket, deneme imtihan. Tas. Hakk’ın 

kulunu denemesi. Kendisinde mevcut olan iyi hallere gerçekte sahip 

olup olmadığını ona fiilen göstermesi, bu amaçla onu sıkıntıya sokma-

sı ve azap çektirerek denemesi. Kulun Hakk’a yakınlığı ondan gelen 

eza ve cefalara samimî surette katlanması nisbetinde olur. Bu nedenle 

hadiste, “En şiddetli belalara düçar olanlar peygamberlerdir. Sonra da 

veliler.” diye buyurulmuştur. 

 

  Derd imiş dermân-ı âşık derde dermân et hemân 

  Derd-i derd dermân demiş bu derde bu derdâ-yı aşk (U.58.9) 

 

Aşkın eyvahı, yani derdin derdi bu derde derman imiş. Âşığın 

derdinin dermanı yine dert imiş. 

 

  Ey tâbîb-i cân u dil âlemde derdin var iken  

  Haşelillâh kim varam ben tâlib-i dermân olam (U.77.8) 

 

Ey can ve gönül tabibi, Âlende senin ihsan ettiğin derdin var 

iken asla gidip derman istemem. 

 

BÎ-DÂD: Dine sonradan sokulan uyduruk şeyler, Tarikate sonradan 

giren adetler.  

CEVR, CEFÂ: Azap, musibet, felaket, deneme imtihan. Tas. Hakk’ın 

kulunu denemesi. Kendisinde mevcut olan iyi hallere gerçekte sahip 

olup olmadığını ona fiilen göstermesi, bu amaçla onu sıkıntıya sokma-

sı ve azap çektirerek denemesi.   
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GAM, MİHNET: Elem, ızdırap üzüntü. Tas. Sevgili, dikkat ve özen-

le aranırken karşılaşılan engeller. Sevenin sevgilisinin uğrunda seve 

seve katlandığı zorluklar ve sıkıntılar.  

   

  Ey Fuzûlî feleğin var seninle nazarı 

  Kim gam ü mihnetini verdi ne kim var sana (F.20.10) 

 

Ey Fuzulî, her halde feleğin sana özel bir sevgisi, bağlılığı var 

ki, ne kadar gam ve mihneti varsa hepsini sana vermiştir.  

Bu durum felekten acı bir şikâyet gibi geliyorsa da asıl, felek 

aşk ıstırabı ile yükseltmek istediği insanları özel bir sevgi ile seviyor 

demektir.  

 

GÖNÜL: Âşığın, aşkıyla ilgili her şeyi algıladığı yer. 

 

  Gönül mir’atını eyler mükedder akl teklîfi 

  Hoş ol bi-bâkler kim terk-i nâm ü neng tutmuşlar (F.69.3)  

 

Aklın teklif ettiği şeyler gönül aynasını bulandırır. ne güzeldir 

o pervasız korkusuz insanlar ki nam ve şöhret yolunu terketmişlerdir.  

Yani ne iyi işleri için şöhret isterler, ne de ayıplanan işlerinden 

dolayı utanırlar. 

 

AĞYÂR: Yabancılar, zıtlar, muhalifler, başkaları, yar olmayanlar. 

Tas. Sûfî olmayan, tasavvufî hayata yabancı. Tasavvufî hayata aşina 

olanlara ehl-i dil ve gönül ehli denir. 
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  Şu’le-i şem’-i ruhun ağyâra bezm-efrûz olur  

  Âh kim yetgeç bana bir berk-i âlem-sûz olur (F.97.1) 

 

Bir mum gibi aydınlık yanağının ışığı başkalarının meclisini 

aydınlatıyor. Fakat ah bana yettiği zaman âlemi yakan bir yıldırım 

olur.  

Mum geceyi aydınlatır. Gece meclislerinin en değerli unsuru 

mumdur. Yüz muma benzetildiği zaman aydınlığı ile meçhulleri ay-

dınlatan, yani âşıklara yol gösteren bir varlıktır. Tasavvufta bu neden-

le de şem’e ebediyet nuru derler. Yüz vahdet-i ebediyettir. ağyar yani 

süluk aşkından mahrum olanlar onunla yalnız meclislerini aydınlatır-

lar, hakikatine eremezler. 

 

TA’ALLÜK: İlişiği ilgisi olma. Tas. Dünya ilgisi.  

 

  Ta’allûk zulmetin tecrid hur-şîdine kıl matla’ 

  Eger âlemde bir gün görmek istersen Mesihâ tek (F.156.2) 

 

Dünyaya bağlanmak bir nevi karanlıktır. Bu karanlıktan, âlem-

den tecerrüt etmek güneşi doğsun. Yani tecerrüt güneşine bu karanlık 

doğuş yeri olsun.  

 Eğer âlemde Hazret-i İsa gibi bir gün görmek istersen bunu 

yap. Dünyaya bağlanmak ruhun bir karanlığıdır. Güneş daima karan-

lıktan doğar ve dünyayı aydınlatır. Dünya bağlarına bağlana bağlana 

onların fânî olduğunu görerek bir şeye bağlanmayı öğrenirsin. Bu şe-
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kilde fânîden bâkîye yönelir, dünyadan el ve eteğini çekersin. Hazreti 

İsa da böyle yaparak bir gün görmüştü. 

 

FERÂGAT: Vazgeçme, el çekme. Vazgeçecek kadar zengin olma.  

 

  Mülk-i tecrîdddir ferâgat evi 

  Terk-i mâl eyle hân-ü-mandan geç (F.50.3) 

 

Huzur ve rahat aynı zamanda her şeyden vazgeçmek evi, dün-

yadan elini eteğini çekmek mülküdür, malıdır. Malı terkederek ev, 

barktan vazgeç.  

Ferâgatta iki anlam vardır: 

 

1. Huzur ve rahat 

2. Bir şeyden vazgeçmek. Mülk mukabili mal, ev mukabili de 

hanumandır. 

 

VEFÂ: Bağlılık. Tas. Ruhu gaflet uykusundan uyandırmak, zihni 

dünya dağdağası ile meşgul etmemek. Sözde samimî olmak, ruhun 

dürüstlük içinde olması. Ezelde bezm-i elestte Allah’a verilen söze, 

yemine bağlı kalmak. İnsanlara verilen ahdi korumak. Kur’an’da “Ba-

na verdiğiniz ahde vefa edin ki, size verdiğim ahde vefâ edeyim. (Ba-

kara. 2/40) buyurulmuştur.    

 

  Ey nâvek-i şevkin siperi sîne-i ahbâb 

  Zülfün hamı erbâb-i vefâ saydına kullâb (F.24.1) 
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Ey sen ki, hararetli aşkının oklarının kalkanı seni sevenlerin ve 

senin tarafından sevilenlerin sinesidir. Saçının kıvrımı vefa sahiplerini 

avlamak için bir çengeldir.  

Hak aşk oklarını ancak onu sevenlere ve onun tarafından sevi-

lenlerin sinesine atar. Aşıklar sinelerini kalkan gibi o oklara karşı tu-

tarlar.  Burada vücud-ı mutlak ancak sevdiklerini aşkına düşürüp ken-

dine çeker. Zülf, kesrettir. Kâinatta mevcut güzellikler insanı kendine 

çeker ve kesret yolu ile Hakk’a vâsıl olunur. Vefa sahipleri Elest 

Bezmindeki ahdine vefa edenler yani ahdlerini yerine getirenlerdir. 

Böyle insanlar Hak tarafından sevilen ve Hakk’ı seven insanlardır. 

 

KANÂ’AT: Tutumlu, zengin ve tok gözlü olma hali. Hırslı ve açgöz-

lü olmamak. Gönlü zengin olmak.  

 

Bendeni genc-i kanâ’atle ganî kıl kim varam 

Günc-i uzlette yatam mîr-i zamane bakmayayım (U.79.6) 

 

Allahım! Ben kulunu kanaat hazinesi ile zengin kıl ki varıp uzlet 

köşesinde yatayım. Zamane yani dünya ile ilgimi keseyim. 

  

ANKA: İsmi var cismi yokefsanevî bir kuş. Kaf dağında yaşar. Tüyle-

ri süslü ve renkli, yüzü insan yüzüne benzer. Boynu gayet uzun, her 

hayvanın bir alâmetine sahip, çok büyük. Bulunduğu yerdeki kuşları 

avlaya avlaya batıya doğru uçtuğundan Ankâ-i muğrib adını alır. 

Zümrid-i anka, simurg, simmurg-i anka da derler. Çocukları da ka-
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parmış. Ashab-ı ress durumu peygamberlerine şikayet edince, beddu-

aya uğrayan ankanın nesli tükenmiş.  

   

  Ey Fuzûlî ben kana’at mülkünün sultanıyım  

  Saltanat esbâbı eğnimde pelâs-i fakr bes (F.128.7) 

 

Ey Fuzulî, ben kanaat mülkünün sultanıyım. Üstümdeki fakr 

paçavrası benim sultanlığım için yeterlidir.  

Tasavvufta fakr, gerçek sultanlıktır. Çünkü istediği hiçbir şey 

yoktur. Hakk’ın rızasından başka. Dünya sultanları her an bir ihtiyaç 

ve zaruret karşısındadırlar. 

 

İSTİĞNA: Zengin olmak, zenginlik istemek. İhtiyaç duymamak, te-

nezzül etmemek. Tas. Allah’la istiğna: Sâlikin, Allah’ın kendisine kâfi 

olduğuna inanarak ondan başkasına ihtiyaç duymamasıve tenezzül 

etmemesi.İstiğnâbillâh ile, iftikârbillâh birbirini tamamlayan iki hal-

dir. Bir kimse kendini ne kadar Allah’a mutaç (fakir) bilirse,Allah’la o 

kadar istiğna halinde olur.  

 

  

    Ey Fuzûlî incime senden tegâfül kılsa yâr 

  Resmdir kim göstere ahbâba istiğnâ habîb (F.35.7) 

 

Ey Fuzulî, yâr seni tanımazlıktan gelirse incinme. Sevgilinin 

sevenlere istiğnâ göstermesi bir usuldür.  



 
90 TASAVVUF SEMBOLLERİNİN USÛLÎ DİVANI İLE FUZÛLÎ’NİN TÜRKÇE  

DİVANINDAKİ KULLANILIŞI 

Sevgilinin istiğnâ gösterdiği kimseler onu sevenlerdir. Yani 

sadece onu sevmiş olması kâfi bir saadettir. Çünkü kendisini sevenleri 

tanıyor ki onlara istiğnâ gösteriyor. Bu suretle tegafül ortadan kalkı-

yor. 

 

  Bir fakîriz kim gınâmız var inâdan çün bizi 

  Etdi müstağnî iki âlemden istignâ-yı aşk (U.58.14) 

 

Biz bir fakiriz. Bizim zahmetle elde edilmiş bir zenginliğimiz 

var. Çünkü aşkın istiğnası bizi iki âlemde de gönlü tok kıldı. İstiğna 

ile hakikat nuru gönülde tecelli eder. 

 

FAKR: Yoksulluk. Tas. dervişlik, sâlikin hiç bir şeye sahip olmadığı-

nın bilincinde olması. Her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu id-

rak etmesi. İnsan Allah’ın kulu olduğundan insan da ona nisbet edilen 

diğer şeyler de gerçekte onun mevlâsı olan Allah’ındır. Sâlikin kendi-

sini daima Allah’a muhtaç bilmesi, Allah’ın hiç bir şeye ihtiyacı ol-

madığını kavraması.  

 

  Fakr imiş fakr Fuzûlî şeref-i ehl-i vücûd 

  Özüne eyleme hem-dem fukarâdan gayrı (F.272.7) 

 

Fuzulî, var olan insanların şerefi fakr imiş fakr. Fukaradan 

başka kimse ile düşüp kalkma, arkadaşlık etme. Fakr sahibi olan as-

lında yok demektir. Her şeyden müstağnidir. Yok olan biriyle arkadaş-

lık edilmez. 
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NEFS: Can, benlik. Tas. Kulun kötü huyları ve çirkin davranışları 

kötü his ve duyguların mahalli olan lâtîfe, cism-i lâtif. Bu anlamdaki 

nefs kişinin en büyük düşmanı olduğundan onu ezmek, kırmak ve 

mücahade kılıcı ile katletmek gerekir. Bunun için riyâzet yapılır. Çile 

çıkarılır. Buna nefs-i emmâre ve nefs-i şehvânî denir. 

 

  Hânen içre besleyip emmâreye verdin vatan 

  Mûr iken bir yedi başlı ejder ettin mârını (U.128.9) 

 

Evin içinde besleyip nefs-i emmâreye vatan verdin. Yılanı bir 

karınca gibi, etkisiz ve sessiz iken yedi başlı ejdere çevirdin. 

 

  

    Murâd er saltanattan kâm-i dildir nefse tâbi’ sen  

  Ne hâsıl saltanat adiyle kılmak bende-fermanlığ (F.146.2) 

 

Eğer saltanattan murat gönlünün istediğini yapmaksa, nefsine 

tâbisin. Yani onun emrindesin demektir. Saltanat adı altında yumuş 

oğlanlığı “emir kulu” etmekten ne çıkar?  

 

  Götür ey nefs hevâ vü hevesin âlemden  

  Herze herze taleb-i rif’at-i câh etme dahi (F.284.6) 

 

TUL-İ EMEL: Hırs. tas. Hiç ölmeyecekmiş gibi insanın dünya için 

çalışması.  
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  Halkı medhûş eylemiş hâb-i şeb-i tûl-i emel  

  Subh tahkiki âlâmâtına bir bîdâr yoh (F.61.5) 

 

Tul-i emel yani çok şeyler istemek gecesinin uykusu insanları 

kendinden geçirmiş. Sabahın alâmetlerini görüp anlayacak uyanık bir 

insan yok.  

 

  Bu eylediğim tûl-ı râst gele mi  

  Ömrüm olup ol serv-i hırâmânı görem mi (U.144.4) 

 

Bu içimde taşımakta olduğum arzu acaba bir gün gelir de ger-

çekleşir mi? Ömrüm bu arzunun gerçekleşmesine yetişip de o nazlı 

yâri, sevgiliyi görebilir miyim? 

ZA’FİYET: Zayıflık, kuvvetsizlik.  

 

  Fuzûlî’ni yaşur ey za’f meh-veşler cefâsından  

  Ki meh-veşler kılarlar bin cefâ bir mübtela görgeç (F.52.7) 

 

Ey za’f, Fuzulî’yi ay yüzlü dilberler cefasından kurtarmak için 

onu ört, gizle. Zayıflıktan görünmez hâle getir.  

Çünkü bu ay yüzlü güzeller bir âşık, bir müptela görseler bin 

cefa ederler. Za’f ve acz dervişlik alâmetlerindendir. Ay da zayıflayıp 

hilâl hâline gelir. Bazen de görünmez olur.  

 

  Tavk-i zencîr-i cünun dâire-i devlettir  

  Ne revâ kim beni andan çıkara za’f-i tenim (F.204.4) 
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Delilerin boynuna geçirilen demir halka, bir devlet ve saadet  

dairesidir. Zayıf bedenimin beni ondan yani o devlet dairesinden çı-

karması revâ mıdır?  

 Vücudu o denli zayıflıyor ki boyuna geçirilen halkadan sıyrılıp 

çıkacak dereceye geliyor. Halbuki aşk ve onun cünunu bir devlet dai-

residir. Zayıflayınca o daireden çıkacak. Aşk ve aşkın cünunu içinde 

yaşamak istiyor. 

 

ZİLLET: Zillet, mezellet, meskenet. Tas. Hak katında izzet bulmak 

için, halkın önünde zelîl olmayı tercih etmek. Ebedî izzet için, geçici 

zillete katlanmak.   

 

ÜFTADELİK: Düşkün, düşkünlük, zavallılık. Tas. Hâlin zuhur etme-

si ve bu halde kulluk görevinin gereği gibi yapılmasından âciz kalma-

sı. Hak karşısında insan, aciz ve çaresizdir.   

 

  Ey kılan izhâr-i zillet müjde-i sana 

  Kim bu der-gehde mukarrerdir azîz olmak zelîl (F.177.5) 

 

Ey nefsini hakîr görerek, hakîr gösteren sana ululuk müjdesi 

olsun. Zira bu dergâhta yani tarikat âleminde alçalanın mutluluğa er-

mesi normaldir.  

 

  Ser-verlik ister isen üftâdelik şi’âr et 

  Kim düşmeden ayağa çıkmadı başa bâde (F.246.6) 
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Yücelmek, yani baş olmak istersen daima düşkün olmaya bak. 

Zira şarap kadehe, ayağa düşmeden başa yükselmedi, insanı sarhoş 

etmedi.  

 

UZLET: Halka karışmamak, onlardan ayrı yaşamak, inzivaya çekil-

mek. Tas. Günaha girmemek, daha çok ve daha ihlaslı ibadet etmek 

için toplumdan ayrılıp ıssız ve kimsesiz yerlere çekilmek. Tek başına 

yaşamak. Buna, halvet, inzivâ, vihdet adı da verilir. Toplum içinde 

bulunmaya, ihtilât, muhâlete ve hiltat denir. Mutasavvıfların uzletten 

maksatları, ihtiyaçtan fazla, toplumda kalmamak, dedikoduyla vakit 

geçirmemek, boş zamanlarda bir köşeye çekilerek ibadet ve tefekkürle 

zamanı değerlendirmektir. Fakat bazı dervişler, ömür boyu toplumun 

dışında kalmışlar, çilehâne ve mağaralarda yaşamışlardır.  

 

  Bendeni genc-i kanâ’atle ganî kıl kim varam 

  Günc-i uzlette yatam mîr-i zamane bakmayayım (U.79.6) 

 

Allahım! Ben kulunu kanaat hazinesi ile zengin kıl ki varıp uz-

let köşesinde yatayım. Zamane yani dünya ile ilgimi keseyim. 

   

  Cân ile Hakk’a enîs ol uzlet eyle nâsdan 

  Ey gönül insân isen kes ünsünü nesnâsdan (U.102.1) 

 

Can ile Hakk’a dost ol. Halktan da uzak dur. Ey önül! eğer in-

san isen, insan suretinde olan hayvan yaratılışlılarla ilgini kes. 
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NUR: Işık, şule. Tas. Allah semâların ve yeryüzünün nurudur. Nur 

Allah’ın isimlerinden biridir. Allah’ın zâhir ismiyle tecelli etmesi, 

yani tüm eşyanın suretlerinde kendini gösteren ilâhî varlık. Maddenin 

kalpten uzaklaştırdığı ilâhi feyzi ve dinî bilgileri açığa çıkarmada araç 

olan ışık.  

   

  Dem-be-dem şem-i cemâlinden münevver olmasa  

  Ey gözüm nûru gerekmez dîde-i rûşen bana  (F.11.4) 

 

Eğer her an senin güzelliğinin mumundan aydınlanmasam ey 

gözüm nuru, bana aydınlık yani gören gözün hiç lüzumu yoktur.  

  Sen ne nûr-i pâksin ey mazhar-i sun’i İlâh 

  Kim alır şem’-i ruhundan âf-tâb ü mâh-i tâb (F.27.2) 

 

Ey Allah’ın sanatının güzel yaratıcılık sanatının zuhur ettiği 

yer, sen ne mukaddes bir nursun ki güneş ve ay ışıklarını senin yüzün-

den alıyor.  

Yüz, yani ruh tasavvufta tecellilerin tamamen kendisidir. Al-

lah’ın güzel yaratıcılık sanatı karışıksız olarak sende belirmiştir. Bi-

çiminde bir söyleyişle sevgiliyi gerçek sevgiliye ne kadar yaklaştırdığı 

görülür. Burada Dîvân şairlerinin tasavvuf cephesinden sevgiliyi nasıl 

tasavvur ettikleri yani mecazın arkasında hakikatin gizlendiğini ne 

şekilde gördükleri burada anlaşılmaktadır.  

   

  Nûr-i ruhsârındır ol maksad ki îmân ehline  

  Kılsa Hak rûzi cehennem âteşi oldur sebeb (F.32.4) 
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Allah’ın iman ehlini cehennem kadar yakıcı bir ateşte yakma-

sına sebep senin didârının nurudur. O nurun hakikatine erişmek için-

dir. O nur aslen Allah’ın nurudur. 

 

TERK: Bırakmak. Tas. terkin dört şekli vardır:  

a. Terk-i dünya:  Zâhid bütün dünya nimetlerini, malı ve mülkü, 

ahiret için terk eder.  

b.  Terk-i Ukbâ:  Ârif cenneti ve oradaki nimetleri, İlâhî cemâlî 

seyretmek için terk eder.  

c.  Terk-i Hesti:  Sâlik, kendi varlığını da terk ederek, Hakk’ta 

fânî olur.  

d.  Terk-i Terk:  Kâmil ârif terki de terk ederek aklında ve zih-

ninde terk diye bir kavram bırakmaz.    

 

  Cânı terk eyle cihânı anma bu şehr aşkdır 

  Katiline bunda âdeddir diyet verir katîl (U.74.5) 

 

Canı terk et, cihanı anma, burası aşk şehridir. Burad katilin ka-

tiline diyet vermesi âdettir.  

 

  Terk eyle yârı yoldaşı gözetme hâli hâldâşı 

  Akıdıp gözlerden yaşı gel gurbete gidelim gel (U.76.7) 

 

Yâri, yoldaşı terkedip, gözlerinden yaş akıtarak gel de seninle 

gurbete gidelim.  
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TECERRÜD, TECRÎD: Soyutlama. Tas. Sâlikin zâhirini mal ve 

mülkten, bâtınını karşılık bekleme anlayışından arındırması, yaptığı 

her şeyi sırf Hak rızası için, yapması, makam ve hâl sahibi olma dü-

şüncesini hatır ve hayalinden dahi geçirmemesi.  

 

  Terk-i tecrîdiz kabâdan geçmişiz 

  Âbid-i Hakk’ız riyâdan geçmişiz (U.48.1) 

 

Biz, dünya ile ilgili her şeyi terketmişiz. Aynı zamanda riyâdan 

geçmişiz. Hakk’ın kuluyuz. 

 

  Zevk istersen Fuzûlî terk-i dünyâ kıl ki ben 

  Bulmadım bir zevk bundan gayrı tâ dünyâdeyim (F.184.7) 

 

Fuzulî zevk istersen dünyayı terket. ben dünyada oldukça bun-

dan başka bir zevk bulmadım.  

Dünyada dünyayı terketmekten başka bir zevk bulamadım der-

ken, dünyayı maddî değil, manevî şekilde terketmekten bahsediliyor. 

dünya zevklerini hakir görerek onlara bağlanmamak hakikî vahdet 

zevkini duyabilmek için gerekli olan ilk şarttır. Dünyada onu terket-

mekten başka bir zevk yoktur. Dünyayı terketmekte yani dünyaya ait 

her şeyi terkettikçe ayrı bir zevk duyulur.  

 

  Dâr-i dünyânı gönül cehd kılıp terk edegör 

  Hâb-i gaflette iken özünü bîdâr eyle (F.249.5) 
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Ey gönül çalış bu dünya evini terket. gaflet uykusundasın, 

kendini uyandır. Bütün dünya güzellikleri asıl güzel olan sevgili ya-

nında hiçtir.  

Senin onlara kapılmanın nedeni gaflettir. Kendini uyandırarak 

dünyayı terket. Fakr yoluna girerek maddeden tecerrüt et demek isti-

yor.  

 

  Ta’allûk zulmetin tecrid hur-şîdine kıl matla’ 

  Eger âlemde bir gün görmek istersen Mesihâ tek (F.156.2) 

 

Dünyaya bağlanmak bir nevi karanlıktır. Bu karanlıktan, âlem-

den tecerrüt etmek güneşi doğsun. Yani tecerrüt güneşine bu karanlık 

doğuş yeri olsun. Eğer âlemde Hazret-i İsa gibi bir gün görmek ister-

sen bunu yap.  

Dünyaya bağlanmak ruhun bir karanlığıdır. Güneş daima ka-

ranlıktan doğar ve dünyayı aydınlatır. Dünya bağlarına bağlana bağla-

na onların fânî olduğunu görerek bir şeye bağlanmayı öğrenirsin. Bu 

şekilde fânîden bâkîye yönelir, dünyadan el ve eteğini çekersin. Haz-

reti İsa da böyle yaparak bir gün görmüştü. 

 

ADEM: Yokluk, hiçlik. Tas. Masivâ, zulmet, şer, bâtıl, çirkin. Tasav-

vufta adem iki türlüdür.  

a.  Mutlak adem: Bu anlamda adem yoktur. var olması da müm-

kün değildir.  Mutlak adem, gerçek şer ve sırf karanlıktır. Ni-

tekim bunun karşılığı olan vücut da halis hayr ve sırf nurdur. 

Adem batıl, vücut Haktır.  
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b.  Mümkün adem: Olmayan ama olması mümkün olan adem. 

Buna kıdemdeki adem, subutî adem ve subut denir. Bu anlam-

da adem, tasavvufta “şey”, “ayn” ve “zat” olup, bi takım özel-

liklere ve niteliklere sahiptir. Mutlak adem zulmet, mümkün 

adem, zıl (gölge) dir.  

 

FENÂ, FENÂ Fİ’LLAH: Allah’ın varlığı içinde yok olma. Tasavvu-

fun temel düşüncelerinden biridir. Sûfî, bütün varlığını yok ederek her 

şeyi unutup, her türlü dünya ilgisinden geçerek Allah ile bir olmayı 

amaçlar. Fena-fi’llah, kesiksiz bir vecd ile coşkunluk hâlidir. Ancak o 

zaman sûfî, gerçek olmayan varlığından geçmiş, Allah’ın varlığı ile 

var olarak O’nu gönlünde duymuştur. Yokluk tamamlanınca ortada 

yalnızca Allah kalır. Sûfî de böylece kendini Allah’ta yok etmiş olur. 

Tasavvuf’ta birçok şeyden fani olarak fenâ-fi’llah’a erişilir. Fenâ bu-

lacak şeyler, yedi tanedir. 

 

1.  Allah’a karşı muhalefetten fani olmak gerekir.  

2.  Kulların işlediklerinin, kendi işleri olduğundan fani olmaktır. 

3.  Yaratıkların sıfatlarından fani olmaktır. Söyleyenin, işitenin, 

görenin Allah olduğuna kanaat getirmektir.  

4.  Kulun kendi zatından fani olmasıdır.  

5.  Allah’ın veya zatının şühuduyla bütün âlemden fani olmaktır.  

6.  Allah’tan başka her şeyden fani olmaktır.  

7.  Allah’ın sıfatlarından ve sıfatların nisbetlerinden fani olmak-

tır.Buna masivadan geçmek denir. Fenâ-fi’llah’ın sonu beka-

bi’llah yani Allah ile var olmaktır. 
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  Ey ruhun kıble-i can hâk-i derin Ka’be-i dil 

  Reh- i aşkında fenâ ser-hadi evvel menzil (F.175.1) 

 

Ey yüzü can kıblesi ve kapısının toprak gönül kâbesi olan sev-

gili. Senin aşkının yolunda kendini yok etmek, yani fenâ fi’l-lâh ilk 

merhaledir.  

  Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı 

  Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı (F.273.1) 

 

Senin diyarında elde ettiğim şey sadece beladır. Aşkının yo-

lunda fânî olmaktan başka bir isteğim yoktur.  

Buradaki bela, Elest Bezminde ettiği ikrardır. Aşığın vahdet 

diyarında bütün kazancı işte bu ikrardır. Yine bu ikrar yüzünden âşık 

belalara uğrar. Sevgili de onu imtihan eder.  

 

  İki cihân terkin urduk fenâlarız fenâlarız 

  Abâya nemede girdik fenâlarız fenâlarız (U.47.1) 

 

Biz iki cihanı terk edip hırkaya ve keçeye bürünen fenâlarız.  

 

  Ezel aşkıyla gelmişiz kendi hâlimiz bilmişiz 

  Ölmezden evvel ölmüşüz fenâlarız fenâlarız (U.47.3) 

 

Biz, ezel aşkıyla gelerek kendi halimizi bilmişiz. Ölmeden ön-

ce ölen fenâlarız. 
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  Birazcık hâlden haylarız erenler içün söyleriz 

  Ma’nâ denizin boylarız fenâlarız fenâlarız (U.47.9) 

 

Biraz halden anlar, erenler için söyleriz. Biz, mânâ denizine 

girmiş fenâlarız. 

 

BEKÂ: Devam, önceki hâl üzerinde kalma. Fenâ (yokluk) zıddı ola-

rak kullanılır. Allah’ın zâtî sıfatlarındandır. O’nda bâkî olmak, denize 

katılan damla gibi Hakk’ın varlığında ebedîliğe ermektir. Divân ede-

biyatında varlığın geçiciliğini anlatmak için, fenâ ile birlikte kullanılır.  

 

  Ey Usûlî gark olup ayne’l-hayât-ı vahdete 

  Hayyu lâyefnâya erişdin fenâ gelmez sana (U.3.9) 

 

Ey Usûlî, birlik hayatının kaynağına erişip ebedî diriliğe ka-

vuştun. Yokluk, artık sana ulaşamaz.  

 

  Zulmet âbâd-ı fenâda bulunur ayn-ı bekâ 

  Menbâ-ı âb-ı hayât oldu nitekim zulemât (U.9.4) 

 

Bâkilik pınarı, fenânın sonsuz karanlığında bulunur. Nitekim 

karanlık, âb-ı hayatın kaynağı olmuştur. 

 

  Varını terk eden erişdi bekâ mahfiline 

  Belî ser-menzil-i maksûda sebük-bâr yeter (U.32.4) 
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Varını terk eden bekâ makamına erişti. Muhakkak ki menzilin 

son durağına yükü hafif olanlar erişebilir.    

 

  Beka mülkün dilersen varını yok eyle dünyâ tek 

  Etek çek gördüğünden âf-tâb-i âlem-ârâ tek (F.156.1) 

 

Sen beka mülkünü istiyorsun. öyle ise dünya gibi varını yok 

eyle. Dünyayı süsleyen güneş gibi her gördüğünden eteğini çek.  

Dünya fanidir. Bütün her şeyini yok eder. Sen de neyin varsa 

yok edersen bekaya erişebilirsin. Dünyada olan her şey yok oluyor. 

Güneş de göze benzer. Her gördüğü şeyden elini eteğini çekerek gök 

yüzüne yükselmiştir. Sen de gördüğün her şeyden sıyrıl.   

 

VAHDET: Birlik, Allah’ın birliği. Kesret, zıddıdır. Tasavvufta, ge-

rekli olan vahdet, kesret içinde olandır. Yani halk ile birlikte, iş-güçle 

meşgul iken dahi herkesin ve her şeyin Allah’ın kudreti ile meydana 

geldiğini idraktir. Bundan yola çıkarak vahdet-i vücut nazariyesi 

doğmuştur. Bütün mevcudatın Vücûd-ı Mutlak’ın, yani Allah’ın esma 

ve sıfatlarından ibaret olduğu nazariyesine dayanan vahdet-i vücûd, 

bir çeşit tasavvuf yoludur. Buna göre vücûd, (varlık) birdir. O da Al-

lah’ın vücûdudur. Bütün varlıklarda çeşitli şekillerde ortaya çıkan da 

O’dur. Her şey O’nun varlığına ve birliğine delâlet eder. Âlem varlı-

ğının alâmetidir. O’nsuz hiç bir şey olamaz.  Var olan şeyler bir an 

için vardırlar. Asılları yoktur.  
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   Katre kim müstağrak-ı deryâ-yı vahdetdir ana 

  Ne nihâyet bulunur ne gâyetü’l-gâyât olur (U.18.4) 

 

Damla, birlik deryasının derinliklerine gark olmuştur. Onun 

sonu ve sınırı bulunmamaktadır.     

 

  Zayi olmaz vâdi-i vahdette ol âvâre kim 

  Beste-i zencir-i zülfündür dil-i dîvânesi (F.298.6) 

 

Deli gönlü zülfünün zincirine bağlı olan o avare, vahdet vadi-

sinde mahvolup gitmez. Kesrete âşık olup o yolda avare olan yani 

gayesiz bir şekilde oraya buraya koşan insan, vahdet yolunda vahdete 

erişmek yolunda hüsrana uğramaz. Ayrıca mahvolup da gitmez. Vah-

dete erişir. Çünkü zülf de sana götüren yoldur.    

HAKİKAT: Hakkın salikten vasıflarını alarak yerine kendi vasıflarını 

koyması.  

 

  Ey soran sırr-ı hakîkat kandadır cânanındadır 

  Belki şol cânındaki deryâ-yı irfânındadır (U.26.1) 

 

Ey hakikatin sırrının nerede olduğunu soran kişi! O senin ken-

di canındadır. Belki de şu canının içindeki irfan denizindedir. 

 

MASİVA: Allah’tan başka her şey. 
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  Merd-i ma’nâ alleme’l-esmâ biziz    . 

  Hakkı bildik mâsîvâdan geçmişiz (U. 48.2) 

 

Mânâ dünyasının yiğidi, Allah’ın güzel isimlerinin sırrına va-

kıf olan bizleriz. Hakk’ı bilerek dünyadan geçtik. 

 

TÜRBE: Toprak. Tas. Bir ermişin ve yatırın kabrinin bulunduğu üstü 

kapalı mekân, ziyaret yeri.   

 

  Can verir râyihha-i türbet-i pâkin ey tâk 

  Nevverallahu leke’larzu sekallahu serâk  (F.155.1) 

 

Ey asma, temiz toprağının kokusu insana can verir. Allah yeri-

ni nurlandırsın ve toprağın bol olsun.  

Asma üzüm verir. Üzümden de şarap yapılır. Burada şair, as-

mayı bir veliye benzetmektedir. Türbet, hem türbe hem de toprak an-

lamındadır. Türbe velîlerin mezarı üzerine yapılan bir binadır. Allah 

yerini aydınlatsın ve toprağını sulasın duası da dinen büyük tanınmış 

insanlara edilen duadır. Burada asma bir velîye benzetilerek yapılan 

dua da, “Allah senden gneşi ve suu eksik emesin” şeklindedir. Bu dua 

bir bitki için en değerli duadır. Pâk türbe tabiri de velîyullah olarak 

tanınanlar içindir.   

 

HALLAC-I MANSUR: Adı, Ebu Mugisü’l-Hüseyn bin Mansuru’l-

Beyzâvî olan Mansur, ünlü bir sûfîdir. İran’ın Tur kasabasında doğ-

muş. Genç yaşta tasavvufa girmiştir. Zühd ve itkaf ile çabucak ilerle-
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meler kaydetti. Hintve Türk memleketlerinde dolaşarak İslâmı yay-

maya çalıştı. Hakkında birçok menkıbeler anlatılan Mansûr, aslında 

hallac yani pamuk atan değildir. Mansur bir gün hallac olan bir dostu-

na işbuyuruyor. Arkadaşı işi yapmak için dükkandan ayrılınca Mansur 

da onun vaktini aldığını düşünüp parmağının işaretiyle dostunun işle-

rini devam ettirir. Dostu döndüğü zaman bu kerameti görüyor. O gün-

den sonra, Mansur’a Hallac lakabı verilmiştir.Tasavvuf yolunda iler-

leyip fenâ-fi’llah’a ulaşınca “Ene’l-Hak” yani ben Hakk’ım diyor. Bu 

sözün batınî tarafına bakılmaksızın zahirî tarafı dikkate alınarak idam 

ediliyor.  

 

BAYEZİD-İ BİSTAMÎ: Asıl adı Ebu Yezîd Tayfur’dur. Velîlerin 

büyüklerinden olup Hnefî mezhebinden idi. İran’ın Bistam kasabasın-

da doğmuştur. Vefat tarihi 874. İmam Câfer-i Sâdık’ın ruhâniyetiyle 

yetişerek tasavvufta yükselmiştir. Yaklaşık otuz yıl Şam’da dolaşarak 

113 üstaddan ders okumuştur. Allah’a öylesine bağlıymış ki namaz 

kılarken Allah korkusundan göğüs kemikleri gıcırdarmış. Şathiyeleri 

çeşitli mecmualarda kayıtlıdır. Halk arasında yaygınlaşan menkıbeleri 

vardır. 

 

CÜNEYD-İ BAĞDADÎ: Bağdatlı Cüneyd diye bilinenCüneyd (822-

911) Süfyân-ı Sevrî’den ders aldı. Binlerce velî yetiştirdi. Asrının kut-

bu idi. Otuz defa Hacca yaya olarak gitmiştir. Nasihat ve kerametleri 

birçok eserde anlatılmıştır. 
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MEVLÂNA: Dünyaca ünlü büyük mutasavvıf şair, Mevlâna Celâled-

din-i Rumî Hazretleri 1207 yılında Belh’te doğdu. Babası, Sultânü’l-

Ulemâ Bahaeddin Veled’dir. Bahaeddin Veled, Moğol istilası dolayı-

sıyla ailesini ve müritlerini toplayarak Anadolu’ya geçerek Konya’ya 

yerleşti. Ölümünden sonra da yerine oğlu Mevlâna geçti. Mevlâna 

babasının halifelerinden Seyyid Burhanettin’den dersler aldı. Bilgisini 

arttırmak için Halep ve Şam’a gitti. Dönüşünde kendisi de dersler 

vermeye başladı. Bu derslerle çevresindekileri aydınlatıyordu. Kon-

ya’ya gelen Tebriz’li Şems ile dost oldu. am anlamıyla kendisini ta-

savvufa verdi. Şairliği de bu yıllarda başladı. Şemsin aniden Kon-

ya’dan ayrılmasıyla Mevlâna çok sarsıldı. Ailesini bile bırakarak inzi-

vaya çekildi. Mevlâna, 13. yüzyılın olduğu kadar, sonraki çağların da 

en büyük tasavvuf şairlerindendir. Birkaç şiiri dışında tüm eserleri 

Farsça’dır. En büyük eseri Mesnevi’dir.  

 

  Râz-i derûnu taşraya salmak revâ değil 

  Budur günâhı kim asılır muttasıl ceres (F.127.2) 

 

GÜLŞENÎ: Diyarbakır dünyaya geldi. Azerbaycan’ın Berdea (Barda) 

şehrinde doğduğu ileri sürülmekteyse de (M. Ali Terbiyet, s. 318) 

babasının Âmidî nisbesini taşıması ve türbesinin Diyarbakır’da bu-

lunması (Ali Emîrî, vr. 16a) bu iddianın doğru olmadığını göstermek-

tedir. Hayatı hakkında bilinenler, geniş ölçüde oğlu Ahmed Hayâlî’nin 

halifesi Muhyî-yi Gülşenî’nin Menâkıb-ı İbrâhim Gülşenî adlı eserine 

dayanmaktadır. Ancak Muhyî onun nerede doğduğuna dair bilgi ver-

memiştir. İbrâhim Gülşenî’nin doğum tarihi de tartışmalıdır. Muhyî, 
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onun 940’ta (1534) vefat ettiğinde 114 yaşında olduğunu söyler. Bu 

durumda 826’da (1423) doğmuş olmalıdır. Yine Muhyî’nin verdiği 

bilgiye göre babası Muhammed Âmidî, Akkoyunlu Sultanı Hamza 

dönemine (1434-1444) yetişmiş ve İbrâhim iki yaşında iken ölmüştür. 

Buna göre onun en erken 836’da (1433) doğmuş olması gerekir. 

  

  Zâl-i dünyaya gönül verme Usûlî var imiş  

  Gülşenî derler vilâyet içre bir er var imiş (U.51.7) 

 

Ey Usulî! İhtiyarlamış köhne dünyaya gönül verme. velîlik 

makamı içinde Gülşenî derler bir er var imiş. 

 

  Ehl-i diller zümresinden olamaz ehl-i hevâ 

  Ey Usûlî her Yezîd olmaz Cüneyd ü Bâyezîd (U.14.8) 

 

Ey Usûlî! Heva ehli, gönül ehli olanların zümresine dahil ol-

maz. Çünkü her Yezid, Cüneyd ve Bâyezid olamaz.” 

 

  Kul olmayan gam-ı aşka velâyet şâhı olmazmış 

  Gerek Bağdâd şehrinde Cüneyd ü Bâyezid olsun (U.99.4) 

 

Bağdat şehrinde Cüneyd ve Bâyezid de olsa aşk gamında kul 

olmayan kişi velilik makamının şahı olmazmış. 

 

  Bin niyâz ile sabâ ben hâk-pâdan yüz sürü 

  Hazret-i Monlâya varırsan Karaman yolların (U.94.7) 
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Ey sabah rüzgârı Hazreti Mevlâna’ya uğrar isen benim gibi 

toprak olmuş âşığın yüzünü binlerce yalvarma ile Karaman yollarına 

sür.   
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SONUÇ 

 

Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’ndaki gazeller ve Usûlî Divanı’ndaki gazel-

lerden hareketle Divan şiirindeki tasavvuf anlayışını tespit etmeye 

çalıştık. Fuzûlî, Türk kültür ve edebiyatı açısından son derece önemli 

bir şairdir. O, Divan edebiyatımızın en büyük şairleri arasında yer 

almaktadır. İlâhî aşk ateşiyle tutuşup yanmakta olan şairimizin bes-

lendiği kaynaklardan en önemlisi İslamiyettir. Ülkemizin edebiyat 

alanında yetiştirdiği değerli bilim adamlarımızın Fuzûlî’nin tasavvufî 

yönü hakkındaki düşüncelerinden çalışmamızın başında söz ettik. 

Usûlî de gerek yetiştiği çevre bakımından gerekse de intisap ettiği 

İbrahim Gülşenî’den anlaşılacağı gibi mutasavvıf bir şairdir. Bu du-

rum gazellerinde açıkça görülmektedir. İncelediğimiz iki şairimizin 

şiirlerinde tespit edebildiğimiz tasavvufî terim sayısı yüzün üzerinde-

dir. Tasavvufî terimlerin işlendiği beyitlerin sayısını ise yüzlerle ifade 

edebiliriz. Buradan hareketle Divan şiirimizin tasavvuf sembollerin-

den beslendiklerini söyleyebiliriz. 
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