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ÖN SÖZ
Fuzûlî, Türk Edebiyatının en meşhur ve en
büyük şairlerinin başında gelir. Onun bu derece şöhret bulmasını sağlayan başlıca sebep, edebî ve sanatsal açıdan oldukça yüksek seviyede bulunan eserleridir şüphesiz. Şiirlerini titiz bir işçilikle ve üzerlerinde düşünerek yazdığı bilinen şairin bu yönü, onu
başarılı kıldığı gibi şiirlerinin hem anlam alanını genişletmiş hem de aynı mısralardan farklı farklı anlamların çıkabilmesine zemin hazırlamıştır. Tabiî bu
durum aynı zamanda, onun şiirlerinin anlaşılmasını
daha güç hâle getirmiştir.
Edebiyat araştırmacılarının bir görevi de bu
gibi anlaşılması güç olan metinlerin, daha geniş okuyucu kitleleri tarafından anlaşılabilir hâle getirilmesidir. Her ne kadar meşakkatli, objektiflikten kısmen
uzak ve farklı yorumlamalar sebebiyle hata ve itiraza
5
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müsait bir iş olsa da edebiyat ve kültür tarihimizin
önemli metinlerinin geniş okuyucu kitleleri tarafından anlaşılabilir hâle getirilmesi, edebî ve kültürel
devamlılığın temini için şarttır.
Fuzûlî’nin Su Kasîdesi adıyla meşhur na’tı üzerine daha evvel gerek kitap, gerek makale ve gerekse
serbest tarzda bazı şerh çalışmaları yapıldığı bilinmektedir. Bunların bir kısmı şiirin tamamını şerh
etmeye yönelikken bir kısmında da bazı beyitlerin
şerhi yapılmıştır. Hatta -özellikle makale türünde
olmak üzere- beyitlerin farklı veya yanlış okunuşları
ve bunlardan hareketle beyitlerin nasıl anlamlandırılması ve açıklanması gerektiğine dair çalışmalar da
mevcuttur. Biz de bütün bu çalışmalardan ilham ve
örnek alarak, yeni bir şerh çalışması/denemesi yapmak istedik. Buradaki maksadımız daha evvel söylenenleri tekrar etmek değil; onları da göz önünde bu-
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lundurarak, değerlendirip sentezleyerek daha kapsamlı ve serbest bir şerh ortaya koymaktır.
Serbest şerh ifadesi bu anlamda önem arz etmektedir. Bununla kastımız, bir okur ve araştırmacı
olarak söz konusu şiiri ve bu şiir hakkında yazılmış
olan yazıları okurken zihin ve anlam dünyamızda
canlanan hususların bütünüyle dile getirilmesidir.
Bu çalışmada, bir beytin kelimelerine farklı anlamlar
yüklendiğinde kazanacağı yeni anlam veya nesre
aktarımı sırasında kelimelerin diziliminin değiştirilmesi neticesinde ortaya çıkacak manalar, ayrı ayrı
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, beyitler okunurken kelimelerin çağrışımları itibarıyla zihnimizde
canlanan anlam ve hayal dünyasına da değinilmiştir.
Bu yapılırken şiirin ana ekseninden uzaklaşmamaya
çalışıldığı gibi daha evvel yapılmış şerhlerden istifa-
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de etmekten ve oradaki yorumların değerlendirilmesinden de imtina edilmemiştir.
Şunu da hemen söylemek gerekir ki bu çalışma akademik bir özellik taşımakla beraber, tamamen
akademik ve teknik bir kitabın ortaya çıkmasından
da kaçınılmıştır. Zira bu eserin hazırlanmasının temel maksadı, günümüz okuyucusunun, Su Kasîdesi’ni merak eden ve fakat onun dilini anlayamayan
geniş kitlenin merakını gidermek, söz konusu şiiri
onların anlayıp ilham alabileceği bir hâle büründürmektir. Bu sebepledir ki şiirin vezin, kafiye, edebî
sanatları gibi teknik yönleri üzerinde durulmamış,
anlam ve hayal dünyası üzerine yoğunlaşılmıştır.
Kitabın hazırlanışı sırasında şu yöntem takip
edilmiştir:
Önce beyitler orijinal hâlleriyle verilip ardından nesir cümlelerine çevrilmiştir. Daha sonra bu
8

Erdem Can ÖZTÜRK

nesir cümleleri günümüz Türkçesine aktarılarak dil
içi çeviri yapılmıştır. Bu noktada, farklı anlamların
ortaya çıkmasına imkân tanıyacak şekilde, farklı dizilimler mümkün ise bunlar da ayrıca bahis mevzuu
edilmiştir.
Kelime ve terkiplerin anlamlarını bilmek, o
metni anlayabilmenin temel şartıdır. Bu sebeple, beyitlerde

geçen

ve

anlamının

bilinmedi-

ği/anlaşılamayacağı düşünülen kelimelerin sözlük
anlamları verilmiştir. Bu sırada kelimelerin ikinci,
üçüncü, vs. anlamlarıyla mecaz veya terim anlamlarına da şiirle irtibatı münasebetiyle yer verilmiştir.
Ayrıca tamlamalar, gerekli görüldüğü durumlarda,
bütün olarak da anlamlandırılarak, daha geniş okuyucu kitleleri tarafından anlaşılabilir olması temin
edilmeye çalışılmıştır.
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Hemen akabinde şiirin şerhine veya başka bir
deyişle serbest yorumuna geçilmiş; şiirin ilgili beyitlerinden hangi manaların anlaşılması gerektiği ve
oradaki hayal dünyası izaha çalışılmıştır. Bu esnada
daha evvelki şerhlerden ve söz konusu şiir üzerine
yapılmış diğer çalışmalardan da istifade edilmiştir.
Hemen ifade etmemiz gerekir ki klâsik şiirde
her ne kadar göz kafiyesi kullanılsa da M. A. Yekta
Saraç’ın da ifade ettiği üzere1 şairler anlamı güçlendirmek için kulak kafiyesine de başvurmuşlardır.
Bunun yanında, kelimelerin seslendirilişlerinin; eş
sesli olmaları veya benzerlikleri sebebiyle zihinde
canlandırdıkları diğer anlamlar da şiirin manasına
dâhil edilmekten çekinilmemiştir. Bu sebeple şiirin
şerhi sırasında bu anlamlar da şerhe dâhil edilmiştir.

M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye, 3F
Yay., İstanbul 2007.
1
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Kitabın genel planı ise şu şekildedir:
Giriş Bölümü’nde Su Kasîdesi’nin önemi ve
şerh hakkında genel değerlendirme ve bilgilendirmeler yapılmıştır.
I. Bölüm’de, Fuzûlî’nin hayatı ve eserlerine öz
olarak değinilmiş; çalışmanın esasını teşkil eden Su
Kasîdesi ile ilgili bilgi verilmiştir.
II. Bölüm ise elinizdeki kitabın asıl bölümü
olup burada, şiirin şerhine ve serbest yorumuna yer
verilmiştir. Sonda ise bir kaynakça yer almaktadır.
Şerhin, şârihin/okuyucunun zihninde canlanan anlam ve hayal dünyasından ayrı düşünülemeyeceği hatırda tutularak bu konuda daha serbest
davrandığımızı da tekraren ifade etmemiz gerekir.
Eseri hazırlarken her ne kadar şairin kast, meram ve hayal dünyasını tespit ve izah etmeye çalış11
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tıysak da el-ma’nâ fî batnı’ş-şâ’ir2 kelâm-ı kibarı iktizasınca bunu yapamamış veya bundan uzaklaşmış olabiliriz. Bu gibi durumların da şiirin okuyucudaki/araştırmacıdaki akisleri olması hasebiyle, şiirin ve
şairin muradının bir parçası olarak kabul edilmesini
diliyoruz.
Erdem Can ÖZTÜRK
Ankara, 2022

2

Mana, şairin karnındadır.
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KISALTMALAR

AÜ : Ankara Üniversitesi
age : adı geçen eser
agm : adı geçen makale
Bkz. : bakınız
Bsk. : baskı
C.
: cilt
d.
: doğum tarihi
DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
DİB : Diyanet İşleri Başkanlığı
DTCF : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Edt. : editör
GÜ : Gazi Üniversitesi
H.
: hicrî tarih
Hak. : hakkında
Hz. : hazret-i
Haz. : hazırlayan
İBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İÜEF : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
KB
: Kültür Bakanlığı Yayınları
M.
: miladî tarih
Mad. : maddesi
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
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mec.
ö.
S.
s.
SAV
tas.
TDK
TDV
TEES
TEİS
V.
Yay.
YEK
YKY

: mecaz anlam
: ölüm tarihi
: sayı
: sayfa
: sallallâhu aleyhi ve sellem
: tasavvuf
: Türk Dil Kurumu
: Türkiye Diyanet Vakfı
: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
: volume
: yayınları
: Türkiye Yazma Eserler Kurum Başkanlığı
: Yapı Kredi Yayınları
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GİRİŞ
Genel maksat itibarıyla Hz. Peygamber’i methetmek ve bununla birlikte O’nun şefaatine nâil olmak
arzusuyla yazılan na’tlar edebiyatımızda oldukça ciddî
bir yekûn teşkil eder.
Hz. Peygamber gibi seçkin bir kul ve Allah’ın
Habîb’inin methi için yazılan na’tlar, şairler tarafından
alelade bir şiir olarak görülmemiştir. Bunların, Hz.
Peygamber’in risalet, yüce ahlâk ve evsafına yaraşır
manzumeler olması için belagat ve edebî sanatların,
hayal dünyası ve kültür birikiminin tamamını kullanan
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şairler, aynı zamanda kendi hünerlerini de sergileme
arzusunda olmuşlardır.
Divan edebiyatında binlerce na’t kaleme alınmıştır. Şeyh Galib’in, “Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim / Haktan bize sultân-ı müeyyedsin efendim”
beytiyle başlayan na’tı; Fehîm-i Kadîm’in “rûz u şeb”
redifli na’tı; Nâbî’nin, hac yolculuğu esnasında Medine
yolunda söylediği rivayet edilen, “Sakın terk-i edebden
kûy-ı mahbûb-ı Hüdâ’dır bu / Nazargâh-ı ilâhîdir makâm-ı
Mustafâ’dır bu” matla’lı na’tları meşhur olanların bazılarıdır. Şöhret ve tesiri itibarıyla ilk sırayı Fuzûlî’nin “Su
Kasîdesi” adıyla meşhur olan na’tının aldığını söylemekse hiç yanlış olmaz.3
Fuzûlî’nin Türkçe Divan’ı içindeki kasideler arasında bulunan Su Kasîdesi, Hz. Peygamber için yazılmış
şiirler arasında önemli bir yer tutan; na’tlar arasında
3

Bkz. Emine Yeniterzi, “Na’t”, DİA, C. 32, s. 436-437.
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seçkin bir konumda bulunan; edebî ve sanatsal yönden
son derece güçlü; muhteva, dil ve ifade açısından oldukça zengin; bunların neticesi olarak da son derece
meşhur olmuş bir na’t örneğidir.
“İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer, temeli olmayan

duvar

da

oldukça

değersizdir”4

diyen

Fuzûlî’nin şiirlerini yazarken, onların ilmî arka planına
da son derece önem verdiği bilinmektedir. Bütün bunlar Fuzûlî’nin şiirini tam manasıyla anlamanın hiç de
kolay olmadığının nişaneleridir. Çünkü o, yazdığı şiirlerin görünen manalarının ardında daha derin ve yüce
manaların bulunmasına; şiirinin ilmî ve fikrî arka planının güçlü olmasına oldukça büyük önem vermiştir.
Şu hâlde Fuzûlî’yi anlamanın zor olduğu söylenebileceği gibi onu anlatmaya, açıklamaya, şerh etmeye çalışmanın, anlamaktan daha zor olduğu da rahatlıkla
İsmail Parlatır, Fuzulî Türkçe Divan, Akçağ Yay., Ankara 2012, s.
32.
4
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söylenebilir. Zira okumak ve anlamak bireysel bir eylemken, bir şiiri açıklamaya, şerh etmeye, yorumlamaya
çalışmak bireysellik sınırlarının dışına çıkmaktır.
Kısaca, ‘bir şiirin, onu tam olarak anlayamadığı
düşünülen geniş halk kitlesi için bütün yönleriyle açıklanması ve manasının daha anlaşılabilir bir hâle getirilmesi’ şeklinde tanımlanabilecek olan şerh, akademik
anlamda da tarif edilip üzerinde durulan bir terimdir.5
Tunca Kortantamer şerhi şu şekilde tarif eder:
“(Şerh,) Bir metnin, daha iyi anlaşılsın diye, o metni
Burada şerhle ilgili yorum ve değerlendirmeler yapılırken, şiir
şerhi kast edilmektedir. Edebî/sanatsal maksatla yazılmış bir eseri
şerh etmekle; bilimsel, öğretici ya da dinî bir metni şerh etmek
arasında fark olduğu kanaatindeyiz. Edebî bir metin duygulara
hitap eder ve sanatsal bir zevk almak için yazılır/okunur. Dolayısıyla bu zevk herkeste farklı şekillerde tezahür edebilir ve farklı
anlamlar ifade edebilir. Başka bir deyişle şerh hususunda daha
serbest davranılabilir. Oysa bilimsel, öğretici veya dinî bir metin
şerh/izah edilirken, onun anlamı değiştirilmemeli, manasına ve
fikirlerine müdahale edilmemeli ve yazarının kastının dışına çıkılmamalıdır. Yani, edebî bir metnin şerhindeki serbestlik bu türdeki metinlerin şerhinde bulunmaz.
5
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başkalarından daha iyi anladığı kanaatinde olan kişiler
tarafından açıklanmasıdır.”6 Aynı çalışmasında, “Klâsik
Türk Edebiyatı alanındaki en büyük metin şârihi olarak
kabul edilen”7 ifadeleriyle tanımladığı Tarlan’ın şerhle
ilgili görüş ve uygulamalarına değinen Kortantamer,
onun şerhi tamamen objektif bir eylem olarak gördüğünden bahseder.8 Ancak devamında Ali Nihad Tarlan’ın kendi teori ve uygulamaları arasında kimi tezatların bulunduğundan bahisle; günümüzde şerh anlayışının değiştiğine değinir.9
“Günümüzde metin şerhi anlayışı değişmektedir. … Yeni teorilerin ışığında artık metin şerhinin tamamen objektif olma iddiası da eskisi kadar keskin de-

Tunca Kortantamer, “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”,
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C: 8
(1994), s. 1.
7 Kortantamer, agm, s. 3.
8 Kortantamer, agm, s. 4-5.
9 Kortantamer, agm, s. 5-7.
6
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ğildir. Çünkü ele alınacak bir şiiri seçmek bile bir değer
yargısını, yani subjektifliği içinde taşımaktadır.”10 Şairin tamamen kendi dünyası ve şartları altında değerlendirilip bu eksende bir şerh yapılması, hususundaki
itirazlara değinen Kortantamer şunları ifade eder:
“Birincisi, böyle bir yaklaşımda her devir kendi
içine kapalı, ötekilerden tamamen kopuk bir hâl almaktadır. … Ama asıl ikinci itiraz daha önemlidir. Sanat
eseri, sanatçıdan bağımsız bir varlığa sahiptir. Eser değişik devirlerde değişik okuyuculara sahip olabilir. Biz
20. yüzyılın insanlarıyız. Dilimizin yeni çağrışımları,
yeni tatları var; yeni tarzlarımız, yeni duygularımız var.
… Bu durumda yazarın dünyasını ne kadar aslına uygun oluşturmaya çalışırsak çalışalım, bu, yine de yaza-

10

Kortantamer, agm, s. 7.
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rın dünyasının üzerine onun kavramları ve düzenleme
tarzı ile kurulan kendi dünyamız olacaktır.”11
Görüldüğü üzere, şerh konusu, edebî metinler
üzerinde çalışanlar için oldukça güç, muğlak ve tartışmalı bir alanı ifade eder. Çünkü şairin mısralarına getirdiğiniz yorumlar, aslında sizin onlardan anladıklarınızdan başkası değildir. Başka bir deyişle bir beyit size,
aslında şairin hiç de kastetmediği manaları çağrıştırıyor
olabilir.
Bir metinden anladığınız şey, şairin murat ettiğinin yanı sıra, sizin kültür, bilgi, birikim ve hayat tecrübenizle doğrudan ilişkilidir. Metni okuduğunuzda zihninizde canlanan anlam ve hayal dünyası, temelde şairin kastı üzerine inşa olunmakla birlikte; sizin bilgi ve
tecrübeleriniz itibarıyla anladığınız, yeni, farklı ve belki
şairin hiç de aklına gelmeyen başka başka manalar da
11

Kortantamer, agm, s. 7-8.
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olabilir. Bu sebepledir ki edebiyat alanındaki çalışmalar
arasında nesnellikten en uzak alanın şerh olduğu söylenebilir.
Bütün bunlara rağmen metnin yazıldığı dönemle
içinde bulunduğumuz dönem arasındaki kültürel, sosyal, siyasî, vb. farklar, bilhassa Klâsik Türk Edebiyatı
metinlerinin şerhini zorunlu kılmaktadır. Zira aradaki
zaman ve sosyokültürel değişikliklere bağlı farklarla dil
ve hayal dünyası arasındaki farklar, klâsik metinlerin
bugün için anlaşılması hayli zor bir hâl almasına sebep
olmuştur.
Bunun içindir ki bilhassa şaheser veya türünün
başarılı ve öncü örnekleri sayılan eserlerin şerhi, özel
bir önem taşımaktadır. Bu metinleri okumak ve anlamak isteyen; ancak gerek şahsî birikimi gerekse içinde
bulunduğu devrin şartları itibarıyla, buna muktedir
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olamayan geniş bir okuyucu kitlesinin bulunduğu muhakkaktır.
Bu çalışma da böylesi bir ihtiyaç ve düşüncenin
ürünü olarak vücuda gelmiştir. Hızla değişen sosyal ve
kültürel hayatın akışı içinde klâsik ve öncü metinlerin
yeniden hatta zaman içinde tekrar tekrar ele alınıp içinde bulunulan devre sunulması, edebî ve kültürel bir
ihtiyaçtır.
Su Kasîdesi üzerine tarafımızca yapılan bu şerh
denemesinde, Kortantamer’in de bahsettiği üzere, ‘sanat eserinin sanatçıdan bağımsız bir varlığının olduğu’
görüşünü esas alarak; ‘şairin dünyası üzerine yine onun
kavram ve düzenini esas alarak kendi dünyamızı kurmaya’ çalıştık. Böylece asırlar öncesinden seçilip günümüze kadar büyük bir ilgi ve artan bir şöhretle ulaşan Su Kasîdesi’nin, 21. yüzyıl insanına ne ifade ettiğini
veya bu yüzyılda nasıl anlaşıldığını -daha evvel onun
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üzerine yapılmış okuma, şerh, açıklama ve anlama çalışmalarından12 da faydalanarak- izah etmeye gayret
ettik.
Bu konudaki çalışmalar için bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Fuzûlî
Dîvânı, İnkılap Kitabevi Yay., İstanbul 1961; Cem Dilçin, “Fuzulî’nin Şiirlerinde İkilemelerin Oluşturduğu Ses, Söz ve Anlam
Düzeni”, Journal of Turkish Studies = Türklük Bilgisi Araştırmaları: In
Memoriam Abdülbaki Gölpınarlı=Abdülbaki Gölpınarlı Hâtıra Sayısı I,
19, S. 1, 1978, s. 157-202; Abdülkerim Abdülkadiroğlu, “Fuzulî’nin
Su Kasidesi’nden Bir Beytin Şerhi”, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. I, S. I, Ankara 1985, s. 309-314; Ahmet Mermer, “Su KasidesiFuzûlî”, Konevî Dergisi, S. 26, Nisan 1985; Necmettin Halil Onan,
İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul 1989, s. 66-82; İbrahim Akyol,
“Fuzûlî’nin Su Kasidesinin İlk On Beytinin Şerh Denemesi”, İslâmî
Edebiyat, 1991, S. 12, s. 46-50; Cem Dilçin, “Fuzulî’nin Şiirlerinde
Söz Tekrarlarına Dayanan Bir Anlatım Özelliği”, Türkoloji Dergisi
10, S. 1, 1992, s. 77-114; Halil İbrahim Şener, Kaside-i Bürde, Kaside-i
Bür’e ve Su Kasidesi (Metin-Mukayese-Tahlil), İrfan Kültür Eğitim
Derneği Yay., İzmir 1995; Tahir Üzgör, “Su Kasidesi’nin Metni ve
Okunuşuna Dair”, İlmî Araştırmalar, 1996, S. 2, s. 151-158; Tahir
Üzgör, “Klasik Edebiyatımızın Metodolojisi ve Su Kasidesi’nin İlk
Beyti Hakkında Spekülatif Bazı Görüşler”, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1998, c. XXVIII, s. 531-545; Adem Çalışkan, Fuzûlî’nin
Su Kasidesi ve Şerhi, DİB Yay., Ankara 1999; Mehmed Mihri, Ulu
Türk Ulusunun Şanlı Şairi Fuzulî’nin Şerh ve Tefsirli Divanı I. Kitap,
Aydınlık Basımevi, İstanbul 1937; A. Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri
Antolojisi, YKY Yayınları, İstanbul 1999; Cem Dilçin, “Su Kasidesi’nin Bir Beytindeki ‘Yaygın Yanlış’ Üzerine”, Türkoloji Dergisi,
12
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2000, c. XIII, sy. 1, s. 145-166; Tahir Üzgör, “Su Redifli Şiirler ve
Fuzûlî’nin Su Kasidesi’nin Kompozisyonuna Dâir”, İlmî Araştırmalar, 2000, S. 9, s. 239-248; Ali Nihat Tarlan, Fuzûlî Divanı Şerhi, Akçağ Yay., Ankara 2009; Cem Dilçin, Fuzulî’nin Şiiri Üzerine İncelemeler, Kabalcı Yay., İstanbul 2010; İskender Pala, Su Kasidesi, Kapı
Yay., İstanbul 2011; İsmail Parlatır, Fuzulî Türkçe Divanı, Akçağ
Yay., Ankara 2012; Fatih Köksal, “Bazı Beyitlerden hareketle Su
Kasîdesi’ne Yeni Bakışlar”, Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori,
Kesit Yay., İstanbul 2012, 103-113; Metin Akar, Su Kasidesi Şerhi,
TDV Yay., Ankara 2013; Sadık Yazar, “Anlamın Peşinde: Su Kasidesi’nin 24. Beytindeki ‘Yaygın Yanlış’ Üzerine, Hikmet-Akademik
Edebiyat Dergisi, Y. 5, S. 11, 2019, s. 1-24.
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I. BÖLÜM
Fuzûlî ve Su Kasîdesi
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FUZÛLÎ
(d. 888/1483 - ö. 963/1556)
Hayatı ve Eserleri13

Hayatı
Klâsik Türk Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden
olan Fuzûlî’nin asıl adı Mehmed, babasının adı ise Süleyman’dır. Kerkük ve Bağdat çevresindeki geniş bir
Şairin hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler genel olarak şu kaynaklardan derlenmiştir: Abdülkadir Karahan, Fuzûlî Muhiti, Hayatı ve
Şahsiyeti, KB Yay., Ankara 1995; Hasibe Mazıoğlu, Fuzûlî Üzerine
Makaleler, TDK Yay., Ankara 1997; Muhammed Nur Doğan, Fuzûlî
Hayatı, Sanatı, Eserleri, Boğaziçi Yay., İstanbul 1998; Necmettin
Hacıeminoğlu, Fuzuli, Toker Yay., tarihsiz; Halûk İpekten, Fuzûlî
Hayatı, Sanatı, Eserleri, Akçağ Yay., Ankara 2010; Abdülkadir Karahan, “Fuzûlî”, DİA, C. 13, s. 240-246; Hanife Koncu; Müjgân Çakır, Bu Alâmet İle Bulur Beni Soran, Fuzûlî Kitabı, Kesit Yay., İstanbul
2011;
Muhsin
Macit,
Fuzûlî,
TEİS,
(erişim:
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fuzuli-mdbir)
13
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coğrafyaya yerleşmiş olan Türkmenlerin Bayat boyuna
mensuptur. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Latîfî, Ahdî, Mustafa Âlî, Âşık Çelebi gibi
bazı kaynaklarda geçen Fuzûlî-i Bağdâdî ibaresi sebebiyle, Bağdatlı olarak anılır. Ancak onun Kerbelâ, Hille
veya Necefli olduğunu bildiren kaynaklar da mevcuttur. Bütün bu ihtimalleri değerlendiren Karahan,
Fuzûlî’nin Kerbelâ’da doğmuş olmasının gerçeğe daha
yakın olduğu kanaatini paylaşır.14
Doğum tarihi de doğum yeri gibi tam olarak bilinmez. Bununla birlikte Türkçe Dîvân’ının mukaddimesinde geçen “menşe’ ve mevlîdim Irâk” ibaresinin ebced karşılığı olan 888 (1483)’in doğum tarihi olduğu
düşünülmektedir.
Şairin mahlası olan Fuzûlî kelimesi, hem “boş,
değersiz, önemsiz; kendini ilgilendirmeyen işlere karı14

Abdülkadir Karahan, “Fuzûlî”, DİA, C. 13, s. 241.
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şıp lüzumsuz sözler söyleyen kimse”, hem de “yüce,
üstün, erdemli” gibi farklı anlamlara gelmektedir. Bu
itibarla Fuzûlî, başka şairlerin sözcüğün ilk manasını
düşünerek bu mahlası kullanmayacaklarını düşünmüş
ve bu mahlası özellikle tercih etmiştir.
Babasının Hille müftüsü olarak anılması hasebiyle ilk eğitimini babasından aldığı düşünülmektedir. Ardından Rahmetullah isimli bir hocadan ders almıştır.
Gerek hayatı gerekse eğitimi hakkında, eldeki bilgiler
oldukça sınırlı olsa da şiirleri Fuzûlî’nin iyi bir eğitim
aldığını ve bilgin şairlerden olduğunu göstermektedir.
Arapça ve Farsçayı bu dillerde kusursuz şiirler yazacak
kadar iyi bilmesi ile Türkçe Dîvân’ının mukaddimesinde
geçen “İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer, temeli olmayan duvar da oldukça değersizdir. … Epey bir zaman hayatımı aklî ve naklî ilimleri elde etmeye, ömrümü hikemî ve hendesî bilgiler edinmeye harcadım.
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Sonra tefsir ve hadis ilimleriyle meşgul oldum.”15 ifadeleri de onun ilmî bir altyapısının olduğunun ispatıdır.
Yine nerede ve nasıl başladığı bilinmemekle birlikte bir
tasavvuf tecrübesi olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır.
Şairin Şiîliğe mensubiyeti iddia edildiği gibi
onun Sünnî olduğunu ileri süren görüşler de mevcuttur. Bu konuda da kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Fuzûlî, yetmiş yıl civarında süren ömrünü, üç
farklı devletin çatısı altında geçirmiştir. Şairin yaşadığı
dönemdeki siyasal istikrarsızlık ve içinde bulunduğu
coğrafyadaki mezhep farklılığına dayalı ayrışmalar,
onun hayatı ve eserleri üzerinden rahatlıkla okunabilmektedir. Çocukluk ve gençlik yıllarında Bağdat ve
çevresi Akkoyunlu Türkmenlerinin egemenliği altın-

İsmail Parlatır, Fuzulî Türkçe Divan, Akçağ Yay., Ankara 2012, s.
32.
15
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daydı. Bu itibarla ilk kasidesini Akkoyunlu Elvend
Bey’e sunmuştur.
1508 yılında Bağdat, Şah İsmail’in eline geçtiği
sırada Fuzûlî, edebiyat alanında oldukça tanınmış, genç
ve gözde bir şairdi. İlk eserlerinden biri olan Beng ü
Bâde’yi hayranlık dolu beyitlerle Şah İsmâil’e ithaf etmiştir. Safevilerin Bağdat valisi olan İbrahim Han Musullu’ya iki kaside ve bir terci-i bent sunarak onun himayesine girmiştir. Onun ölümünden sonra hâmîsi olmayan Fuzûlî’nin Hille veya Necef’e döndüğü ve Necef’te bulunan Hz. Ali türbesinde türbedarlık yaptığı
tahmin edilmektedir.
Kanunî Sultan Süleyman, 1534 yılında Bağdat’ı
fethettiğinde Fuzûlî, padişaha uzun bir kaside sunmuş
ve bu fetih için tarih düşmüştür: “Geldi burc-ı evliyâya
pâdişâh-ı nâmdâr” Bu fetih vesilesiyle devrin önemli şairlerinden Hayâlî ve Taşlıcalı Yahyâ Bağdat’a gelmiş ve
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Fuzûlî onlarla tanışma imkânı bulmuştur. Leylâ ve
Mecnûn mesnevisinin önsözünde anlattığına göre şair,
bu eserini adı geçen iki şairin teşvikiyle kaleme almıştır.
Kanunî için beş kaside yazan Fuzûlî, ayrıca Sadrazam
İbrahim Paşa, Kazasker Abdulkadir Çelebi ve Nişancı
Celalzâde Mustafa Çelebi gibi devletin ileri gelenlerine
de kasideler sunarak onların himayesini kazanmaya
çalışmıştır.

Kanûnî

daha

Bağdat’tan

ayrılmadan

Fuzûlî’ye evkaftan maaş bağlanacağına dair söz verilmiş, fakat sonradan bu maaş günlük 9 akçe gibi onun
azımsadığı bir miktardan ibaret kalmıştır. İstediği himayeyi bir türlü bulamayan şair, bu durum hakkındaki
serzenişini meşhur eseri Şikâyet-nâme’de dile getirmiştir.
Bağdat’ın fethinden ölümüne kadar (1534-1556)
geçen zaman içinde Fuzûlî’nin ömrünü nerelerde geçirdiği tam olarak bilinmemektedir. Fuzûlî’nin zaman
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zaman Tebriz, Anadolu ve Hindistan gibi yerlere seyahat etme arzusunu şiddetle duymuş olduğu hâlde içinde doğup büyüdüğü Irak bölgesinin dışına çıkma
imkânı bulamadığı anlaşılmaktadır. Bilindiği kadarıyla
onun hayatı Kerbelâ, Hille, Necef ve Bağdat’ta geçmiştir.
Fuzûlî, 963’te (1556) Bağdat ve çevresinde oldukça etkili olan büyük veba salgını sırasında vefat etmiştir. “Geçdi Fuzûlî” sözü de ölümüne ebced hesabıyla
düşülmüş tarihtir. En sağlam rivayetlere göre ölüm yeri
Kerbelâ’dır. Ancak nerede medfun olduğu, hayatına ait
pek çok hususta olduğu gibi, kesin olarak bilinmemektedir.
Fuzûlî, Türk edebiyatının zirve şahsiyetlerinden
biri hatta belki birincisidir. O, seçkin bir şair olduğu
gibi aynı zamanda usta bir nâsirdir. Türkçe, Arapça ve
Farsça olmak üzere üç dilde başarılı şiirler, eserler ka-
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leme alacak kadar bu dillere vakıf ve bilge bir şairdir.
Eserlerinden bilge bir zat olduğu da anlaşılan şair şiirlerinde tıp, musiki, hadis, tefsir ve kelâm gibi ilimlere
ait pek çok kavram ve terime yer verir. Gerek tezkireler
gerekse edebiyat tarihleri Fuzûlî’nin Türk edebiyatının
en lirik şairi olduğu hususuna dikkat çeker. Bununla
birlikte o, edebiyat çevrelerinde etki alanı en geniş şairlerden de biridir.
Fuzûlî, bilindiği kadarıyla henüz çocukluk yıllarından itibaren şiire ilgi duymuş, âşıkane gazeller yazarak edebiyat dünyasına adım atmıştır. Türkçe ve Farsça
divanındaki şiirleri onun öncelikle bir gazel şairi olarak
kendini

gerçekleştirme

arzusu

taşıdığını

gösterir.

Fuzûlî, Farsça 410, Türkçe 302 olmak üzere divanlarında yer alan 712 gazeliyle, Türk edebiyatının çok sayıda
gazel yazan şairlerindendir. Onun şiirlerinin taşıdığı
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duygu yoğunluğu, gerek okuyucularının gerekse diğer
şairlerin üzerinde oldukça etkili olmuştur.
Fuzûlî, şairlik yeteneği oldukça üst seviyelerde
olan bir şairdir. Bunun yanı sıra ilim sahibi bir zat olması ve şiirlerini üzerinde düşünerek, titizlikle işlemesi
onun, Türk edebiyatının en büyük şahsiyetleri arasına
girmesine vesile olmuştur. Fuzûlî, Ali Şir Nevâyî’den
Molla Câmî’ye, Necatî’den çağdaşı olan diğer büyük
şairlere kadar şiirinden haberdar olduğu büyük sanatkârların birikimlerinden istifade edip, onlardan bir
adım daha öteye gidebilmeyi başarmış büyük bir şairdir Fuzûlî. O, sadece Türkiye Türkçesinin değil, geniş
manada Türkçenin en çok okunan isimlerinden biridir.
Fuzûlî’nin bir başka önemli yanı da sadece şiir
yazmakla kalmayıp şiirin mahiyeti ve muhtevası üzeri-
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ne düşünüp kalem oynatmış olmasıdır.16 Şairlik kabiliyetinin farkında ve ilmî anlamda da donanımlı bir kimliğe sahip olan Fuzûlî, şiirin ne olduğu veya nasıl olması gerektiği hakkındaki görüşlerini, Türkçe ve Farsça
divanlarının dibacelerinde ortaya koymuştur. Burada
önemli olan diğer bir husus, şairlik yeteneğinin ve titiz
sanatkâr kişiliğinin etkisiyle, şiir hakkındaki teorik görüşlerini, başarılı şekilde pratiğe dönüştürebilmesidir.

Eserleri
1. Türkçe Eserleri
Fuzûlî Dîvânı: Eser, Fuzûlî’nin şiir hakkındaki
görüş ve düşüncelerini anlattığı mensur bir mukaddimeyle başlar. Mürettep bir yapıdaki divanının nüshalarına hemen bütün yazma eser kütüphanelerinde rastlamak mümkündür. Taşkent, Tebriz, Bulak, Kahire ve
Bkz. Muhammet Nur Doğan, Fuzulî’nin Poetikası, Yelkenli Yay.,
İstanbul 2009.
16
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İstanbul başta olmak üzere önde gelen pek çok kültür
merkezinde divanın eski harflerle basımı yapılmıştır.
Eski harflerle en fazla basılan divanlardan biri olan
Fuzûlî Dîvânı ayrıca, yeni harflere aktarılarak basılmıştır.
Türk edebiyatının en meşhur ve en önemli eserleri arasında yer alan divan, Fuzûlî’nin sanat gücünü
ortaya

koyan

pek

çok

şiiri

içinde

barındırır.

Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânı’nda 42 kaside, 302 gazel, 1
müztezad, 12 musammat (3 murabba, 3 muhammes, 2
tahmis, 2 müseddes, 2 terci-bend), 42 kıt’a ve 72 rübai
bulunmaktadır.17

Bkz. Ali Nihad Tarlan, Fuzûlî Dîvânı, İstanbul Üniversitesi
Yay., İstanbul 1950; Abdülbaki Gölpınarlı, Fuzûlî Dîvânı, İnkılap
Kitabevi, İstanbul 1961; Kenan Akyüz; vd., Fuzûlî Dîvânı, Akçağ
Yay.. Ankara 1990; İsmail Parlatır, Fuzulî Türkçe Divan, Akçağ Yay.,
Ankara 2012; Abdülhakim Kılınç, Fuzûlî Dîvânı, YEK Başkanlığı
Yay., 2021.
17
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Leylâ ve Mecnûn: Türk edebiyatında Leylâ ile
Mecnûn denildiğinde ilk akla gelen isim Fuzûlî’dir. 1535
senesinde yazılan Leylâ ve Mecnûn mesnevisinin “Sebeb-i Nazm-ı Kitâb” kısmında Fuzûlî, eserini yazma
sebebi hakkında bilgi verir. Buna göre, Kanunî’nin
Bağdat fethi sırasında bölgeye gelen ve Fuzûlî’nin tanıştığı Osmanlı şairlerinin teşviki, bu eserin yazılmasında
başlıca etkendir. Leylâ ve Mecnûn, Bağdat ve Halep beylerbeyi olan Üveys Paşa’ya sunulmuştur.
Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn’u, Türk edebiyatında
yazılan diğer mesnevilerden daha fazla ilgi görmüş,
şöhret bulmuş ve beğenilmiştir. Gerek yazma ve gerek
matbu olarak diğer eserlere nazaran çok daha fazla çoğaltıldığı gibi üzerinde pek çok çalışma da yapılmıştır.
Kökeni Arap edebiyatına dayanan Leylâ ile Mecnûn
hikâyesi, Fuzûlî ile birlikte yeni bir çehreye bürünerek
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yerli hikâye özelliği kazanmış, Türk edebiyatının en
lirik eserleri arasındaki yerini almıştır.18
Beng ü Bâde: Afyon ile şarabın karşılaştırılarak
şarabın afyondan üstün tutulduğu 444 beyitlik eser,
münazara tarzında yazılmış alegorik bir mesnevidir.
Dolayısıyla farklı yorumlara açıktır. Şah İsmail’e sunulan eser, bazı görüşlere göre, Osmanlı padişahı II. Bayezid ile Şah İsmail arasındaki mücadeleyi sembolize etmektedir.19
Hadîs-i

Erbain Tercümesi:

Bu

eser,

Molla

Câmî’nin Hadis-i Erbaîn’inin tercümesi ve Türkçeye
uyarlamasıdır. Bu uyarlamada Ali Şir Nevayî’nin kırk
Bkz. Necmettin Halil Onan, Fuzûlî Leyla ile Mecnun, Maarif
Vekâleti Yay., İstanbul 1956; Hüseyin Ayan, Fuzûlî Leyla vü Mecnun, Dergâh Yay., İstanbul, 1981; Muhammed Nur Doğan, Fuzûlî
Leylâ ve Mecnûn, Yelkenli Yay., İstanbul 2017; Azmi BilginAbdülhakim Kılınç, Leyla ve Mecnun, Kapı Yay., İstanbul 2019.
19 Bkz. Kemal Edib Kürkçüoğlu, Beng ü Bade, Maarif Basımevi,
İstanbul 1956; Murat Kaymaz, Beng ü Bade, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2016.
18
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hadis çevirisinin etkisi büyüktür. Mensur bir mukaddime ile başlayan risalede hadisler kıt’alar şeklinde Türkçeye aktarılmıştır.20
Sohbetü’l-Esmâr: Fuzûlî’ye aidiyyeti kesinlik kazanmamış 200 beyit hacminde bir mesnevidir. Bir bağda meyvelerin konuşmaları, kendileriyle övünmeleri ve
tartışmaları üzerine kuruludur. İnsanların da gerçek
değerlerini düşünmeden, boş yere anlaşmazlıklara düştükleri alegorik bir tarzda ifade edilir.21
Hadikatü’s-Süedâ: Eserde Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid ediliş hadisesi anlatılmaktadır. Kitap, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ adlı maktelinden uyarlanmıştır. Yer yer kimi manzum parçaların da
bulunduğu mensur bir eserdir. Şiî ve Alevî-Bektaşî toplulukları arasında manzum eserler kadar itibar görmüşBkz. Kemal Edib Kürkçüoğlu, Kırk Hadis Tercümesi, Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul 1951.
21 Kemal Peker, Sohbetü’l-Esmar ve Fındık, İstanbul 1960.
20
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tür. Klasik dönemin meşhur kitaplarındandır. Yazma
eser kütüphanelerinde çok sayıda nüshası bulunur.22
Mektuplar: Fuzûlî’nin bugün için elde olup yayımlanan mektuplarının sayısı beştir. Bunlardan Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi, Musul Mirlivası Ahmed
Bey, Bağdat Valisi Ayas Paşa ve Kadı Alâeddin’e yazılan mektuplar Abdülkadir Karahan tarafından yayımlanmıştır. Kanunî Sultan Süleyman’ın şehzadelerinden
Bayezid’e yazdığı mektup ise Hasibe Mazıoğlu tarafından neşredilmiştir. Fuzûlî’nin mektupları arasında en
meşhuru, Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi’ye gönderdiği ve edebiyat tarihlerine Şikâyet-nâme adıyla geçen
mektuptur.

Şeyma Güngör, Fuzûlî, Hadikatü’s-Sü’eda, KB Yay., Ankara 1987;
Selahattin Güngör, Saadete Ermişlerin Bahçesi, İstanbul Maarif Kitaphanesi Yay., İstanbul 1970; Servet Bayoğlu, Fuzûlî, Erenler Bahçesi (Hadikatü's-Sü’edâ), KTB Yay., Ankara 1990; M. Faruk Gürtunca, Ermişlerin Bahçesi, İstanbul 1980.
22
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2. Farsça Eserleri
Farsça Dîvân: Fuzûlî’nin Farsça Dîvânı hacim itibarıyla Türkçe Dîvânı’ndan büyüktür. Farsça Dîvân’da 49
kaside, 410 gazel, 3 musammat, 46 kıt’a ve 105 rübai yer
alır. Eserin Türkçeye tercümesi Ali Nihad Tarlan23, tenkitli neşri ise Hasibe Mazıoğlu tarafından yapılmıştır.
Heft-câm: Sâkî-nâme adıyla da bilinen bu mesnevi 327 beyittir. Bu mesnevi, 38 beyittik bir mukaddime
ve yedi bölümden meydana gelmektedir. Tasavvufî
özellik taşıyan eserde musiki alet ve kavramları, münazara kurgusu içerisinde konuşturulur. Fuzûlî’nin diğer
eserleri arasında Sâkî-nâme adıyla birçok defa basılan
eser Farsça Dîvânı içinde de yayımlanmıştır.

Ali Nihad Tarlan, Fuzulî’nin Farsça Divanı (Tercümesi), MEB Yay.,
İstanbul 1950; Hasibe Mazıoğlu, Fuzulî Farsça Divan, AÜ DTCF
Yay., 1962.
23
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Risâle-i Muamma: Fuzûlî’nin muamma ustası
olduğu bilinmektedir. Farsça muammalarının yer aldığı
bu risaleyi Kemal Edip Kürkçüoğlu, şairin Türkçe muammalarını da ilave ederek yayımlamıştır.
Rind ü Zâhid: Zâhid bir baba ile rind bir oğul
arasındaki tartışmaları içeren eserde rind, şairin gönlünü; zâhid de düşüncesini temsil etmektedir. Eser Üsküdarlı Mustafa Salim tarafından Türkçeye çevrilmiş, tenkitli neşri ise Kemal Edip Kürkçüoğlu tarafından yapılmıştır. Rind ü Zâhid daha sonra Hüseyin Ayan çevirisiyle de yayımlanmış mensur bir eserdir.24
Sıhhat u Maraz: Rûh-nâme veya Hüsn ü Aşk olarak da bilinen eser, Sühreverdi’nin Mûnisü’l-Uşşâk isimli eserinden esinlenerek yazılmıştır. Tasavvufî ve alegorik hüviyetteki bu mensur eserde ruh ve beden ilişkisi
Kemal Edib Kürkçüoğlu, Rind ü Zâhid, Ankara Üniversitesi
DTCF Yay., Ankara 1956; Hüseyin Ayan, Rind ile Zahid Sıhhat ile
Maraz, Büyüyen Ay Yay., İstanbul 2012.
24
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sembolik bir şekilde ele alınmaktadır. Kahramanları
hüsn, aşk, ruh, kan, safra, balgam, sevda, mizaç, sıhhat,
dimağ, maraz ve perhizdir. Fuzûlî, eski tıp kavramlarına tasavvufî anlamlar yükleyerek dervişin fenâfillâha
erişebilmesi için neler yapması gerektiği anlatır. Eser,
Abdülbaki Gölpınarlı tarafından açıklamalar ve notlarla
yayımlanmıştır. Sıhhat u Maraz’ın yeni bir baskısı da
Hüseyin Ayan çevirisiyle yapılmıştır.25

3. Arapça Eserleri
Fuzûlî’nin Arapça Dîvân tertip ettiği söylense de
günümüze sadece on bir adet Arapça kasidesi ulaşmıştır. Aslında şairin Arapça bir divanı yoktur. Bu iddianın
kaynağı, Moskova’daki Fuzûlî külliyatında Arapça şiirlerin yer alması dolayısıyla bunun Divan olarak adlandırılmasına dayanmaktadır.
Hüseyin Ayan, Fuzûlî Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz, Büyüyen Ay
Yay., İstanbul 2012.
25
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Bir de kelâm ilmiyle ilgili Matla’u’l-İtikâd fî Marifeti’l-Mebde ve’l-Me’âd adlı Arapça mensur bir eseri bulunmaktadır. Esat Coşan ve Kemal Işık’ın çevirileriyle
yayımlanmıştır.26

Muhammed b. Tâvit et-Tancî, Fuzûlî Matla’u’l-İtikâd fî Marifeti’lMebde Ve’l-Me’âd, (Çev. Esat Coşan ve Kemal Işık), Server İletişim
Yay., İstanbul 2014.
26
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SU KASÎDESİ
Fuzûlî’nin Türkçe Dîvân’ındaki manzumeler arasında yer alan şiir, aslında kaside nazım şekliyle yazılmış bir na’t örneğidir. Aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün
Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle yazılmış olup 32 beyittir.
Şairin mahlası, 30. beyitte bulunur. 31 ve 32. beyitler,
mananın tek beyitte tamamlanmayıp anlamın birlikte
tamam olduğu beyitlerdir.
Divan nüshalarında “Kasîde Der-Na’t-ı Hazret-i
Nebevî”, “Kasîde Der-Medh-i Hazret-i Fahr-ı Kâ’inât”
gibi başlıklar altında bulunan na’t, redifinin “su” olması
dolayısıyla edebiyat tarihimizde “Su Kasîdesi” adıyla
meşhur olmuştur.
Fuzûlî’nin bu kasidesi, na’t türündeki benzer
manzumeler arasında seçkin bir yere sahiptir. Şairin
Hz. Peygamber’e duyduğu hasret, muhabbet ve saygının en veciz ve en güzel şekilde tebarüz ettiği şiir,
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Fuzûlî’nin en meşhur ve en başarılı şiirlerindendir. Bu
itibarla Türk edebiyatındaki en meşhur, en çok ilham
alınan ve etki alanı en geniş şiirler arasında yerini almıştır.
Şair şiirine gönlünün yandığından ve bu yangının büyüklüğü sebebiyle gözyaşının onu söndürmeye
yetmeyeceğinden bahsediyor.
İlk beytin manasının devamı niteliğinde kabul ettiğimiz ikinci beyitte, gözünden akan yaşların çokluğunu mübalağalı bir şekilde anlatıyor. Öylesine çok gözyaşı döktüm ki sanki o gözyaşları bütün gökyüzünü
kapladı diyor.
Üçüncü beyitte şair gönlünün, Hz. Peygamber’in
kendisine lütuf olarak addettiği bakışları sebebiyle,
parça parça olduğunu ifade ediyor.
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Dördüncü beyte göre, şairin gönlü, Hz. Peygamber’in kendisine bakışı yani lütfu sebebiyle yaralanmış
bir hâldedir. Aslında bu yara ile maksat, onun lütfuna
mazhar olmanın gönüldeki tesir ve yansıması olmalı.
Bu şairi öyle bir hâle getirmiştir ki o lütfun kendindeki
tesirini başkalarına anlatmakta güçlük çekmekte, endişe
ve ihtiyatla hareket etmektedir.
Beşinci beyitte, bahçıvan boş yere zahmet çekmesin. Bin tane gül bahçesini sulasa da Hz. Peygamber
gibi bir tek gül yetiştiremez diyerek, onun üstün, seçkin
ve yüce ahlâkını vurgulamakta; son peygamber olduğunu ve bir daha benzerinin gelmeyeceğini hatırlatmaktadır.
Altıncı beyit de önceki manayı devam ettiren,
örneklendirip destekleyen bir yapı arz eder. Burada da
bir hattat ne kadar mahir olursa olsun, ne kadar büyük
emek harcarsa harcasın senin bir benzerini resmedemez
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diyerek, Hz. Peygamber’in ekmel ve eşref-i mahlûkât
oluşuna, son peygamber olduğuna vurgu yapılmaktadır.
Şair, yedinci beyitte kendi hâlini arz eder. Hz.
Peygamber’in mübarek yüzünü anmakla duygulandığını ve ağladığını; bu gözyaşlarının da boşa gitmeyeceğine inandığını ifade eder. Gözyaşlarının boşa gitmeyeceği ile kastının, bunların Hz. Peygamber’ in ihsan ve
şefaatini kazanmasına vesile olacağına inanması olduğu
söylenebilir.
Sekizinci beyitteki anlamın, üç ve dördüncü beyitler hatırlanarak daha doğru anlaşılacağını düşünüyoruz. Şair, kederli günde kılıcını hasta gönülden esirgeme diyor. Kılıç sevgilinin kirpikleri yani bakışı, kederli gün ise herkesin korku ve endişe içinde hesaba
çekilmeyi beklediği mahşer alanıdır. O hâlde şairin burada, mahşer günü Hz. Peygamber’in bakışlarını, lütfu-
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nu, şefaatini kazanmayı dilediğini; yaralı gönlüne nazar
etmesini niyaz ettiğini söyleyebiliriz.
Dokuzuncu beyit de yine üç, dört ve sekizinci
beyitlerle bir bütünlük ve benzerlik arz etmektedir. Onlar gibi ok/kirpik/kılıç yani Hz. Peygamber’in bakışları/lütfu/şefaati etrafında kurulmuştur. Burada şair, Hz.
Peygamber’den ayrı olduğu dünya hayatında, onun
bakışlarını kendine çevireceği yani kendine lütufta bulunup şefaat edeceğine inandığı günü anarak kendini
teskin etmektedir.
Onuncu beyitte şair, sevgiliye (Hz. Peygamber’e)
seslenerek, ben senin dudaklarını (yani bizzat seni) arzuluyorum; zahitlerse cennete gidip oradaki Kevser
havuzundan içmek istiyorlar diyor. Bununla, Hz. Peygamber’e olan hasret ve muhabbetinin büyüklüğünü
cennete kıyas ederek anlatıyor.
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On birinci beyitte suyun akış hâlinde olması başka ve güzel bir sebebe bağlanıyor. Buna göre suyun
sürekli akıp durması, Hz. Peygamber’e âşık olmasından
ve ona ulaşabilme arzusundan kaynaklanmaktadır. Suyun, Hz. Peygamber’e ulaşmak için sürekli ona doğru
akıp durduğu ifade ediliyor.
On ikinci beyitte şairin Hz. Peygamber’e olan aşkı vurgulanıyor. Âşık, sevgilisine öylesine büyük bir
sevgi ve kıskançlık duyar ki onu her şeyden ve herkesten kıskanır. Burada da şair, on birinci beyitte dile getirdiği, Hz. Peygamber’e kavuşmak için akıp duran suyu bile kıskandığını gösteriyor. Suyu bile kendine rakip
olarak gördüğünü ve onun yolunu kesip sevgiliye/ Hz.
Peygamber’e ulaşmasını engellemek istediğini söylüyor.
On üçüncü beyitte şairin Hz. Peygamber’e kavuşma arzusunun büyüklüğü ve bu arzunun onu ca-
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nından edebileceği dile getiriliyor. Şair, Hz. Peygamber’e son derece büyük bir muhabbet ve hasret duymaktadır. Öyle ki ölüp toprak olduktan sonra, toprağından (veya mezarının toprağından) yapılacak bir testi
ile Hz. Peygamber’e su ikram edilmesinin bile, kendisi
için büyük bir bahtiyarlık olduğunu söylüyor.
On dördüncü beyitte şair, kulun Allah’a dua ve
niyazından, Hz. Peygamber’in de bunların kabulü ve
ümmetinin affı için aracı ve şefaatçi oluşundan bahsediyor.
On beşinci beyitte, gül dikeninin bülbüle kastı
misal olarak verilmek suretiyle, şeytan ve nefsin Müslümanlara vereceği zarar ve Hz. Peygamber’in ümmeti
için bir koruyucu ve şefaatçi olduğuna değiniliyor.
On altıncı beyitte, suyun saf ve temiz tabiatı, Hz.
Peygamber’in yoluna uymuş olmasına bağlanıyor.
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On yedinci beyitte, Hz. Peygamber’in mucizelerinin, yani peygamberliğinin, kötülükleri yok edeceği,
kötülük ateşini söndürerek insanları kurtaracağı ifade
ediliyor.
On sekiz, on dokuz ve yirminci beyitlerde de Hz.
Peygamber’in mucizelerinden bilhassa, taştan su çıkarmasından, parmağından akıttığı suyla Ensar’a su
temin etmesinden ve onun mucizelerinin mekân ve çağları aşarak bütün insanlığa ulaştığından bahsediliyor.
Yirmi birinci beyitte, Hz. Peygamber’in risaleti
ve rehberliği vurgulanmaktadır. Buna göre, ona uyanlar kötülükle karşılaşsalar da sonları ferahlık ve kurtuluştur. Ona düşmanlık edenlerse dünyada nimet ve
bolluk içinde bulunsalar dahi akıbetleri kötü bir son ve
cehennemdir.
Yirmi ikinci beyitte Hz. Peygamber’in ümmeti
için ne büyük bir rahmet vesilesi olduğu; şefaatinin
53
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ümmeti için ne büyük bir nimet ve rahmet olduğu dile
getiriliyor.
Yirmi üçüncü beyit bize on birinci beyti hatırlatıyor. Orada olduğu gibi burada da suyun taşlara çarparak sürekli akışı, aslında Hz. Peygamber’e varma, vuslata erme gayreti olarak yorumlanıyor.
Yirmi dördüncü beyit, bir öncekinin tamamlayıcısı mahiyetinde görünüyor. Orada suyun Hz. Peygamber’e ulaşmak maksadıyla taşlara çarpa çarpa ilerlediği dile getiriliyordu. Burada da suyun, bu yoldan
asla dönmeyeceği, parça parça olup yok olsa dahi maksadından ve hedefinden vaz geçmeyeceği ifade ediliyor.
Yirmi beşinci beyitte, günahkâr kimselerin, Hz.
Peygamber’in güzel vasıflarını anmak ve onu methetmekle günahlarından dönecekleri ve derman bulup
kurtuluşa erecekleri dile getiriliyor.
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Şair, yirmi altıncı beyitte Hz. Peygamber’in Allah’ın habibi ve insanların en hayırlısı olduğunu hatırlatıyor. Susuzluktan dudakları kurumuş bir kimsenin
suya kavuşmayı dilediği gibi Hz. Peygamber’e kavuşmayı arzuladığını dile getirerek ona olan hasret ve muhabbetinin büyüklüğünü ifade ediyor.
Yirmi yedinci beyitte şair, Hz. Peygamber’in ne
büyük bir keramet menbaı olduğunu, Miraç hadisesini
ve onun feyzinin bütün âlemlere ulaştığını söylüyor.
Yirmi sekizinci beyitte Hz. Peygamber’in sadece
kendisinin değil, onun bulunduğu her bir mekânın,
onun hürmetine değer kazandığı vurgulanıyor. Şair,
onun kabrinde kullanılacak suyun bile alelade bir su
olamayacağına değiniyor.
Yirmi dokuzuncu beyitte şair, yanmakta olan
gönlünün bir de cehennem korkusuyla daha da büyük
bir yangına kapıldığını ancak, Hz. Peygamber’in ihsa55
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nıyla o ateşin söneceğine umudu olduğunu ifade ederek Hz. Peygamber’den yardım ve şefaat talep ediyor.
Otuzuncu beyitte bu kasideden bahseden şair,
kendi alelade sözlerinin, Hz. Peygamber’i anmakla değerli birer inciye dönüştüğünü söylüyor. Hz. Peygamber ile alakalı olan her şeyin değer kazanacağını, bu
değerin kaynağının da Hz. Peygamber’in zatı olduğunu
ifade ediyor.
Anlamın birlikte tamamlandığı otuz bir ve otuz
ikinci yani son beyitler, mahşer gününü anlatıyor ve
Hz. Peygamber’den şefaat talep ederek bitiyor. Şair,
mahşer günü endişeli ve korku içinde hesaba çekilmeyi
beklerken, senin şefaatinden mahrum kalmamayı ve
senin sayende kurtuluşa ermeyi diliyorum, diyerek örtülü bir şekilde dua edip şefaat diliyor.
Şair, gönlündeki Hz. Peygamber sevgisini ve
hasretini dile getirerek şiirine başlıyor. Ardından sıray56
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la onun için döktüğü gözyaşlarını; Hz. Peygamber’in
lütuf ve şefaatinin ümmeti için kurtuluş vesilesi olduğunu; onun benzersiz zatını ve son peygamber oluşunu; ona olan hasret ve muhabbetini; onun ahlâkıyla
ahlâklanmanın ve şefaatinin ümmeti için kurtarıcı bir
yol olduğunu; mucizelerini, seçkin ve üstün vasıflarını;
ona uyanların kurtuluşa ereceğini; Allah’ın en sevgili
kulu ve insanların en hayırlısı olduğunu; Mirac’a yükselişini ve bütün âlemlere rehber olarak gönderilişini;
cehennem korkusuyla yanan gönüller için bir ferahlık
ve kurtuluş vesilesi olmasını; onu anan sözlerin ve
onunla alakalı her şeyin kıymet kazandığını; son olarak
da mahşer günü şefaatiyle ümmetinin kurtarıcısı olacağını dile getiriyor.
Görüldüğü üzere şiir risalet, mucize, Mirac ve
mahşer sırası itibarıyla kronolojik bir seyir takip eder.
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Su Kasîdesi’nin yukarıda kaydedilen muhteva ve
düzeninden hareketle, şiirin bütünü için şunları söyleyebiliriz:
Şiirdeki muhatap, baştan sona Hz. Peygamber’dir. İsmi anılmayan beyitlerde dahi kendisine hitap
edilen yahut gönderme yapılan zât veya sevgili Hz.
Peygamber’in bizzat kendisidir.
Şiirin bütününde genel itibarıyla, Hz. Peygamber’e duyulan büyük bir hürmet, muhabbet, aşk ve hasret dile getirilmektedir. Hz. Peygamber’in üstünlüğü ve
seçkinliği vurgulanarak yüce zatı ve risaleti methedilmektedir. Bu yolla, insanların ona olan hürmet ve muhabbetlerinin artmasının hedeflendiği de söylenebilir.
Son olarak, şiirdeki pek çok karineden hareketle, şairin
bu şiiri yazmasındaki en önemli etkenlerden birinin, bu
vesileyle onun şefaatine ulaşmak olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz.
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II. BÖLÜM
Su Kasîdesi Şerhi
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SU KASÎDESİ
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su
Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su
Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su
Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su
Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su
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Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola
Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su
Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su
İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su
Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su
Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su
Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su
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Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su
Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su
İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
Gül budağınun mizâcına gire kurtara su
Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış tarîk-ı Ahmed-i Muhtâr’a su
Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ
Kim sepüpdür mu’cizâtı âteş-i eşrâra su
Kılmağ içün tâze gül-zâr-ı nübüvvet revnakın
Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su
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Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su
Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su
Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su
Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su
Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su
Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su
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Zikr-i na’tün derdine dermân bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâre su
Yâ Habîballâh yâ Hayre’l-beşer müştâkunam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâre su
Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi’râc’da
Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su
Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mi’mâra su
Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su
Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü-i şeh-vâra su
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Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su
Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşme-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su
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1.

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

صاچمه اى كوز اشكدن كوكلمده كى ادالره صو
كم بو دكلو دوتشان اودالره قيلمز چاره صو
Nesre Aktarım
Ey göz, gönlümdeki odlara eşkden su saçma; kim bu
denlü dutuşan odlara su çâre kılmaz.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Ey göz, gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma
çünkü bu kadar tutuşmuş/yanmış ateşe su çare olmaz.
Kelimeler
Saçmak: Serpmek, dökmek, dağıtmak, savurmak.
Eşk: Gözyaşı.
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Gönül: İman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü bütün
duyguların kaynağı olduğu kabul edilen kalbin manevî
yönü, yürek, dil. 2. (tas.) Cenab-ı Hakk’ın insanda tecellî ettiği yer, tasavvufî aşkın kaynağı.
Od: Ateş. 2. (mec.) Aşk, ayrılık, hasret, azap, hırs
vb. duyguların yakıcı etkisi.
Dutuşmak: Tutuşmak, yanmak, alev almak.
Çâre: Kurtuluş yolu. 2. İlaç, deva, tedbir.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bir şiirin girişi, muhataptaki ilk etki için oldukça
önemlidir şüphesiz. Bununla birlikte, Fuzûlî’nin şiirlerini büyük bir titizlikle işleyen bir şair olduğu düşünüldüğünde, ilk beyitteki hiçbir hususun tesadüf olmadığını/olamayacağını hatırda tutmak gerekir. Fuzûlî, Su
Kasîdesi’nin ilk beytinde göz’üne hitap ederek başlar. O
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hâlde şairin şiirine neden gözüne hitapla başladığı üzerinde durmak gerekir.
Göz, bir insanın hayatını kendi başına idame ettirebilmesi için en çok ihtiyaç duyduğu ve ondaki en
mühim organlardan biridir. Gözü gibi bakmak, göz bebeği
olmak, gözünden sakınmak, gözüne girmek ve benzerleri
çoğaltılabilecek bütün kullanımlar gözün maddî ve
manevî anlamdaki önem ve kıymetini ortaya koyar.
Fuzûlî’den sonraki yüzyıllarda yaşamış olsa da Şeyh
Gâlib’in bir beyti de yine gözün, göz bebeğinin değerini
öne çıkarır. Bu şiirde insanın kıymetinin ifade edilebilmesi için göz/göz bebeği’ne teşbih edilmesi aslında, güçlü
olana benzetme kuralı itibarıyla göz/göz bebeğinin de
önem ve kıymetini ifade eder:
Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

68

Erdem Can ÖZTÜRK

(Kendine iyi bak, çünkü sen âlemin özüsün/en değerlisisin. Yaratılmışların gözbebeği olan insansın sen.)
Gözü gibi kıymetli bir organı anarak şiirine başlayan şairin, şiirin devamında da gözünden daha kıymetli birine hitap edeceği beklenir. Hele ki gözün ardından gözyaşı, gönül ve od kelimelerinin geliyor olması,
bu beklentiyi daha da artırır. Gözyaşı, samimi muhabbetin, duygusal yoğunlukların, hasretin, özlemin, acının
dışa yansımasıdır. Gönül, tasavvufî muhitlerde oldukça
yaygın ve kutsî hadis olarak kabul edilen “Ben hiçbir
yere sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığdım” ifadesinde karşılık bulduğu üzere, Allah’ın insandaki makamı, sevgi ve muhabbetin meskenidir. Od ise gönüldeki ateştir. O ateşi yakan da acı değil, muhabbet ve
hasrettir.
Hülasa, Hz. Peygamber için yazılmış bu şiirin
göz, gözyaşı, gönül ve od’la başlaması, evvel emirde şu
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tabloyla tarif olunabilir: Göz’den kıymetli olup Hakk’ın
da insandaki makamı olan gönül’de bulunan Habib’in
hasret ve muhabbetiyle yanan bir gönül ve aynı muhabbetle yaşarmış göz’ler.
Fuzûlî’nin gözleri (şiirin devamından ve bütününden anlaşıldığı üzere) Hz. Peygamber’in hasret ve
muhabbeti ile yaşarmış; gönlü de onun hasret ve muhabbetiyle yanmaktadır. Şair, gözü yaşlı bu hâlini kendince bir sebebe bağlar. Buna göre gözlerinden akan
yaş, aslında gönlündeki o muhabbet ateşini söndürmek
için gönlüne akmaktadır.
Bu noktada dikkatten kaçmaması gereken önemli husus, gözyaşının yüzüne değil gönlüne akmasıdır.
Zira gözyaşını içine akıtmak, aslında gözünden yaş akmadan, tabiri caizse, kendinden bile gizli bir hâlde muhabbet ve samimiyetle ağlamaktır. Gözyaşının sahtesi
olabilir ancak gönle akıtılan yaşta riya olmaz. İşte şair
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tam olarak öylesine büyük bir samimiyet ve muhabbetle gözyaşlarını içine/gönlüne akıtmaktadır. Ancak o,
gözüne ve gözyaşlarına şunu söylemekten de geri
durmaz: Ey gözüm, sen o yaşları ne kadar gönlüme
akıtsan da içimdeki hasret ve muhabbet ateşi (peygamber sevgisi) öylesinde büyük ki, senin akıtacağın yaşlar
onu söndürmeye yetmez. Dolayısıyla şair, Hz. Peygamber’e olan özlem ve muhabbetinin ne derece büyük
olduğunu, onun için gönlünün samimi bir ateşle yandığını ve bu yangının da kolay kolay sönmeyeceğini ifade
ederek şiirine giriş yapıyor.
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2.

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

آبكوندر كنبد دوار رنكى بلمزم
يا محيت اولمش كوزمدن كنبد دواره صو
Nesre Aktarım
Günbed-i devvâr rengi âb-gûndur, bilmezem. Yâ su
gözümden günbed-i devvâra muhît olmış.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Gökyüzünün rengi [gerçekten] su renginde midir?
Yoksa gözümden akan yaşlar gökyüzünü kapladı [da bu yüzden mi öyle görüyorum?]
Kelimeler
Âb-gûn: Su renginde, mavi, gök mavisi.
Günbed: Kümbet.
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Günbed-i Devvâr: Dönen kümbet, gökyüzü.
Muhît: Çepeçevre kuşatan, etrafını çeviren, çevreleyen ihata eden. 2. (mec.) Gücü veya bilgisi ile kuşatan,
içine alan, kapsayan. 3. Bir kimsenin çeşitli ihtiyaçları
yönünden devamlı ilişki içinde bulunduğu insan topluluğu, çevre. 4. Yöre, semt.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bu mısraları anlayıp anlamlandırabilmek için ilk
beyitteki gözyaşlarının ve yaşlı gözlerin bu beyitle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Evvela önümüzde gözleri yaşlı bir insan portresi bulunduğunu unutmamak
gerek. Ancak ilk mısrada gözyaşlarını içine akıtan bir
kimse varken burada, gözyaşları, gözlerinden dışarı
akan bir insan portresi mevcuttur.
Kişi dünyayı gözleriyle görür ve algılar. İnsan
ağladığı zaman gözlerinde toplanan yaşlar onun görü-
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şünü etkiler. Net ve berrak göremez. Gözyaşının etkisiyle dalgalı ve bulanık görür. Hatta sanki her yerde
sular varmış gibi bir görüntü oluşur. Burada su renginde
görünmek’le (âb-gûn) kast edilenin, aslında sanki her
yerde su varmış görünmek yani gözleri yaşla dolmak
olduğunu düşünebiliriz.
Şair, bu beyitte belli ki gözlerini gökyüzüne
dikmiş ve yukarıyı, gökyüzünü, âlemleri seyrediyor.
Gördüğü manzara ise yaşlı gözlerinin tesiriyle hiç net
değil. Gözündeki yaşlar, onun gökyüzünü sanki su gibi
yahut suyla doluymuş gibi görmesine sebep oluyor.
Aslında gökyüzünün suyla dolu olmadığını, gözlerindeki yaş sebebiyle öyle gördüğünü kendisi de biliyor.
Ancak burada anlatmak istediği, ne kadar çok ağladığı
ve gözlerinin ne kadar fazla yaş döktüğüdür.
Buna göre şair, gönlündeki Hz. Peygamber sevgisiyle gözlerini göklere dikip ağlamaktadır. Bu, öylesi-
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ne bir ağlamaktır ki sanki şairin gözünden akan yaşlarla bütün gökyüzü suyla dolmuş gibi görünmektedir.
Aslında şairin muradı, Hz. Peygamber’e ne kadar büyük bir muhabbet beslediğini ve onun hasretiyle ne kadar gözyaşı döktüğünü anlatmaktır. Bunu anlatabilmek
için de gözleri yaşlı bir kimsenin etrafı suyla doluymuş
gibi görmesi durumunu betimler.
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3.

Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

ذوق تيغكدن عجب يوخ اولسه كوكلم چاك چاك
كم مرور ايلن براغور رخنه لر ديواره صو
Nesre Aktarım
Gönlüm, zevk-ı tîğundan çâk çâk olsa aceb yoh, kim
su dîvâra mürûr ilen rahneler bırağur.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Gönlüm, kılıcının [darbelerinin verdiği] zevkten parça parça olsa şaşılacak ne var! Zira su, duvara [çarpa çarpa]
zamanla yarıklar açar, izler bırakır.
Kelimeler
Zevk: Hoşa giden bir şeyden duyulan beğenme
duygusu, tat, lezzet alma. 2. Güzel olanı seçme yetene-
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ği. 3. tas. İlahî tecellîlerin müşahedesinden dolayı arifin
kalbinde hâsıl olan idrak ve bu hâlin verdiği haz.
Tîğ: Kılıç. 2. (mec.) Sevgilinin kirpiği.
Zevk-ı Tîğ: Kılıç yarasının verdiği zevk, kılıç yarasından veya darbesinden zevk almak, hoşnut olmak.
Çâk: Yarık, yırtık, parça parça (olmak).
Aceb: Şüphe, tereddüt, hayret ifade eden soru
zarfı, acaba. 2. Garip, tuhaf, şaşırtıcı.
Mürûr: Geçme, geçiş. 2. Zamanın geçmesi, akıp
gitmesi.
Rahne: Gedik, delik, yarık. 2. (mec.) Zarar, ziyan.
Dîvâr: Duvar.
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Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Tîğ, kılıç veya dolaylı olarak kılıç darbesini ifade
eder. Sevgilinin kirpikleri birer ok veya kılıç gibidir.
Sevgili, âşığına baktığında o tîğlar (kirpikler, oklar veya
kılıçlar) âşığın gönlüne saplanır ve onun gönlünü parça
parça eder. Bu teşbih aslında, maşuk tarafından muhatap alınan âşığın hâlini ifade eder. Sevgilinin âşığa iltifatı, bakışı, onu muhatap alması âşık için öylesine büyük bir lütuftur ki buna mukabil her türlü eza, cefa kabulüdür. Yine Fuzûlî’ye ait olan aşağıdaki beyitte de
buna benzer bir mana yer alır:
Mest-i hâb-ı nâz ol cem’ et dil-i sad-pâremi
Kim anun her pâresi bir nevk-i müjgânundadur
(Ey sevgili, naz uykusuyla mest ol ve uyu. Uyu ki
gözlerin kapansın ve kirpiklerin bir araya gelsin. Böylece parça parça olmuş gönlüm de bir araya gelsin. Zira sen bana
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baktığında kirpik okların gönlüme saplandı, artık her bir kirpiğinin ucunda gönlümün bir parçası var.)27
Şair, sevgilinin bakışları sebebiyle gönlünde açılan yaraları, suyun çarptığı duvarda küçük yarıklar
açarak ve izler bırakmasına benzetiyor. Okuyucunun
gözünde, güncel hayattan bir sahne canlandırarak hayal dünyasını somutlaştırıyor. O günün duvarlarının
ekseriyetle kerpiç denilen topraktan yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca, suyun kerpiç duvar için hem elzem hem
de zararlı olduğu da bilinir. Toprağın kerpiç hâline
gelmesi için su zarurî olduğu gibi fazla su, sel ya da
aşırı yağmur, toprak duvarın yara almasına ve belki
zaman içinde yıkılmasına sebep olabilir. Ancak yıkılmasa dahi su, toprak duvarda kalıcı izler bırakır.

Beyit sadece günümüz Türkçesine aktarılmamış, kısmî şerh yapılmıştır.
27
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Şair beyitte en sevgiliye yani Hz. Peygamber’e
hitap ediyor. Onun kendisine bakışı, lütfu vesilesiyle
ortaya çıkan kılıç darbelerinin, gönlünde açtığı yaralardan veya bunun gönlünü parça parça etmesinden hiç
şikâyetçi olmadığını dile getiriyor. Zira, sevgilinin kendisine bakması, yüzünü ona dönmesi, onu muhatap
alması şair için her şeyin üzerinde bir lütuftur ve her
türlü acıyı çekmeye değer. Aslında şairin Hz. Peygamber’i görmesinin imkânsız olduğu düşünülürse, bunun
hayalinin bile şair için ne kadar kıymetli olduğu anlaşılır. Tüm bunların ötesinde şair, Hz. Peygamber’in kendisine nazar ve lütfunun kendisine büyük bir zevk verdiğini ve bundan zevk almasından şaşılacak bir şey olmadığını ifade ediyor.
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4.

Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

وهم ايلن صويلر دل مجروح پيكانك سوزين
احتياط ايلن ايچر هر كيمده اولسه ياره صو
Nesre Aktarım
Dil-i mecrûh, peykânun sözin vehm ilen söyler. Her
kimde yara olsa su[yu] ihtiyât ilen içer.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Yaralı gönül/kırgın kalp, sevgilinin kirpiğinin [bakışının] sözünü/anlattıklarını korku ve endişe ile söyler. Tıpkı
yarası olan kimsenin suyu dikkatli ve tedbirli içmesi gibi.
Kelimeler
Vehm: Korku, çekinme, sakınma. 2. Olmayan bir
şeyi var sayma, zannetme.
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Dil: Gönül.
Mecrûh: Yaralı, yaralanmış. 2. (mec.) Kırılmış, incinmiş, kırgın.
Dil-i Mecrûh: Kırılmış gönül, incinmiş kalp, kırgın gönül. 2. Yaralı gönül.
Peykân: Okun ucundaki sivri demir parça, temren. 2. Sevgilinin kirpiği.
İhtiyât: Muhtemel şeyleri hesaba katarak tedbirli
ve ölçülü davranma, sakınma, dikkatli olma.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beyitteki anahtar kelimelerden olan peykân, okun
ucundaki sivri demir parçasının adı olsa da klâsik şiirde
sevgilinin kirpikleri için kullanılır. Bir önceki beyitte de
değinildiği gibi sevgilinin kirpikleri birer oka benzetilir
ve sevgili âşığa bakış attığında, yüzünü ona döndü-
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ğünde yani ona küçük de olsa bir lütufta bulunduğunda, bu kirpikler/oklar fırlayıp âşığın gönlüne saplanır.
Diğer bir anahtar kelime de yaralı gönül’dür. Öncelikle üzerinde durulması gereken husus, gönlün neden yaralı olduğu, onu bu hâle getiren yani yaralayan
şeyin ne olduğudur. Yukarıdaki beyitlerde, Hz. Peygamber’e duyulan hasret ve muhabbet sebebiyle şairin
gözyaşlarına gark olduğu, onun bakışlarının âşığın
gönlünü parça parça ettiği ifade edilmişti. O hâlde, âşığın gönül yarasının sebebi malumdur: Hz. Peygamber’e
duyduğu muhabbet, hasret ve ondan göreceği en küçük
bir lütfun umudu/hayali.
İşte bu hâldeki yaralı gönle, sevgilinin kirpiklerinin, başka bir ifadeyle bakışlarının söylediği bazı manalar vardır. Ancak yaralı gönül bu manaları korkarak,
çekinerek söylemektedir. Bunun birkaç sebebi olabilir.
İlki, sevgiliye duyulan muhabbet ve hürmet sebebiyle
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ortaya çıkan, saygıdan kaynaklanan çekinme olabilir.
İkincisi ise sevgilinin kendisine mahsus olarak ilettiği
manaların başkalarına iletilmesi sebebiyle sırrın yahut
mahremiyetin ifşasından çekinme olabilir. Zira aşk, dile
geldiği yani ifşa olduğu vakit kıymetini yitirir. Hakiki
aşk, âşığın gönlünde yaşayıp kendi kendine bile dillendirmeye çekindiği aşktır. Peki böylesine bir çekinme
varsa, yaralı gönlün bakışlardan aldığı bu manayı çekinerek de olsa dile getirmesindeki sebep ne olabilir? Bu
sorunun cevabı açık olmasa da ikinci mısradan hareketle bir yorum getirmeyi deneyebiliriz.
Bir kimse yaralandığı zaman ilaç, merhem gibi
iyileştiricilere ihtiyaç duyduğu kadar suya da ihtiyaç
duyar. Çünkü su, vücudun en temel ihtiyaçlarından
hatta hayat kaynaklarından biridir. Ancak bilhassa ağır
yaralı veya baygınlık safhasında olan kimselere su ve-
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rirken dikkatli olmak gerekir çünkü boğulmalarına sebep olabilir.
O hâlde, nasıl ki yaralı olan insan suya ihtiyaç
duyarsa, gönlü yaralı olan kimse de susuzluk çeker,
merhem arar. Bu susuzluğunu gidermek için de yarasının ve susuzluğunun sebebini, yani peykânın sözlerini/derdini ileterek derman arar. O hâlde, bütün bunlardan hareketle şairin şunları dile getirmek kastında
olduğunu söyleyebiliriz:
Hz. Peygamber’in hasreti ve lütfu hayaliyle gözlerim yaşlı ve gönlüm yaralı. Bu yaralar öylesine büyük
ki suyu bile ağır yaralı kimseler gibi dikkatle içmem
gerekecek bir hâldeyim. Onun bakışlarında, kimseye
açık açık söyleyemeyeceğim manalar var. Ancak bunları içimde de tutamıyorum; yaralı gönlüm bunları, büyük bir dikkatle, deva bulmak için ve çekinerek dile
getiriyor.
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5.

Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

صويه ويرسون باغبان كلزارى زحمت چكمسون
بر كل آچلمز يوزك تك ويرسه ميك كلزاره صو
Nesre Aktarım
Bâğ-bân, gül-zârı suya virsün; zahmet çekmesün.
Min gül-zâra su virse, yüzün tek bir gül açılmaz.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Bahçıvan, gül bahçesini suya versin [boşuna] zahmete girmesin. Bin gül bahçesini sulasa, senin yüzün gibi bir
tane bile gül açılmaz.
Kelimeler
Bâğ-bân: Bahçıvan, bağ bekçisi.
Gülzâr: Gül bahçesi, gülşen.
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Zahmet: Sıkıntı, eziyet, güçlük.
Tek: Gibi.
Min: Bin.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Bu beyitteki mana gül, gül bahçesi ve bağban/bahçıvan kelimeleri etrafında kurulmuştur. Bilindiği üzere klâsik şiirimizde gül, Hz. Peygamber’i sembolize eder. Hele ki böyle bir na’tta gül kelimesi geçtiğinde akla Hz. Peygamber’den başkasının gelmesi neredeyse düşünülemez.
Gül-zâr, gül bahçesi; bâğ-bân da o bahçenin bakıcısı, bahçıvanıdır. Bahçıvanın en iyi bildiği iş, çiçek ve
dolayısıyla gül yetiştirmektir. Nasıl ki en güzel elbiseyi
terzi diker, en güzel yazıyı hattat, en güzel şiiri şair ya-
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zarsa, en güzel gülü de bahçıvan yetiştirir. Yani en güzel güller, bu işin uzmanı olan bahçıvanlar tarafından
yetiştirilir.
Beytin ilk mısrasında bir ifade, teklif veya bir
hüküm yer alıyor. İkinci mısrada ise bunun gerekçesine
yer veriliyor. İlk mısradaki hüküm, alışılmışın ve genel
geçer kuralın aksini ifade ediyor.
Fuzûlî, bahçıvan en güzel gülü yetiştirmek için
beyhude bir çaba içine girmesin; bahçeyi suya versin başka bir deyişle- sele versin, harap etsin, diyor. Bahçıvanın güzel gül yetiştiremeyeceğini iddia etmek, bahçesini yok etmesini teklif etmek, şayet ciddî bir gerekçe
sunulamaz ise oldukça basit, hatta yanlış bir ifade olarak kalır ve şiirin değerini düşürür. Ancak Fuzûlî, ikinci
mısrada öylesine bir gerekçe ortaya koyuyor ki ilk mısra böylece derin bir anlam kazanıyor.
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Buna göre, yeryüzündeki en güzel gül Hz. Peygamber’in yüzünden başkası değildir. Hiçbir gül ona
benzeyemez, onunla kıyaslanamaz, onun kadar güzel
olamaz. Gül yetiştirme ustası olan bahçıvan bin ayrı gül
bahçesi yapsa, her birini ayrı ayrı ve özenle sulasa da
Hz. Peygamber’in yüzüne eş, ona benzer tek bir gül
dahi yetiştiremez. Yetiştirdiği hiçbir gül onun kadar
güzel olamaz. O hâlde boş bir uğraşın içine girip de
zahmet çekmesine gerek yoktur. En güzel gül, eşi ve
benzeri olmayan Hz. Peygamber’in yüzüdür ve ahirete
kadar da öyle kalacaktır.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Şairin bu beyitteki ifadelerinden, Hz. Peygamber’in son peygamber olduğu ve kıyamete kadar başka
bir peygamber gelmeyeceği anlamı da çıkarılabilir.
Bahçıvanın Hz. Peygamber gibi bir gül yetiştiremeyecek olması, Hz. Peygamber’in son peygamber olması ve
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ondan sonra, artık başka bir peygamber gelmeyecek
olması şeklinde yorumlanabilir.
Yine onun eşi yetişmeyecek bir gül olarak tasvir
edilmesiyle, Hz. Peygamber’in, insanların en seçkini ve
en mükemmel ahlâklısı olmasının; kimsenin ona denk
olamayacağının kast edildiği de düşünülebilir. Bu durumda beyitte geçen bahçıvanın kim veya ne olduğu
müphem kalır. Ancak burada asıl maksat ve mananın
ikinci mısrada yoğunlaştığı düşünüldüğünde, şairin
ikinci mısradaki manayı en güçlü şekilde ifade edebilmek için gül, gül-zar, bahçıvan kavramlarından yararlandığı düşünülebilir.
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6.

Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

اوخشده بيلمز غبارينى محرر خطكه
خامه تك باخمخدن اينسه كوزلرينه قاره صو
Nesre Aktarım
Muharrir, bahmahdan gözlerine hâme tek kara su inse, gubârını hattuna ohşadabilmez.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Yazar/hattat, [kâğıda bakmaktan] gözlerine kalem gibi
kara su inse de ince toz [gibi olan yazılarını] senin hattına
[yüz hattına/ayva tüylerine] benzetemez.
Kelimeler
Ohşa-: Benzemek, andırmak, benzerlik.
Gubâr: Toz, ince toprak.
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Muharrir: Yazıcı, kâtip, yazan, yazıya geçiren
kimse, yazar.
Hat: Yazı, çizgi. 2. Sakal, bıyık ve yüzdeki ayva
tüyleri. 3. Güzel ve sanatkârane yazı yazma sanatı.
Hâme: Kalem.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bu beyitte şairin muhatabı, Hz. Peygamber olmalıdır. Çünkü muhatabının eşsiz güzelliğinden ve ona
benzemenin imkânsızlığından bahsediliyor.
Beyitte geçen kalem gibi gözlerine kara su inmek
ifadesi, birkaç farklı şekilde anlaşılabilir. İlkinde; hâme
(kalem), muharrir (yazar/hattat), hat (güzel yazı) ve kara su
(mürekkep) kelimelerinden hareket edecek olursak: Kalemin

içindeki

siyah

mürekkep,

kalem

işledik-

çe/yazdıkça nasıl aşağı akıp duruyorsa, hattatın (veya
yazarın) da hattı üzerinde çalışmaktan gözlerine böyle
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kara sular iner. Başka bir ifadeyle, sürekli çalışmaktan
ve uykusuzluktan gözleri kan çanağına döner, gözlerine siyah kanlar dolar.
Aynı ifadeler yine Fuzûlî’nin bir başka manzumesinden hareketle biraz daha farklı yorumlanabilir.
Fuzûlî, dikkatsiz müstensihlerden şikâyet ettiği meşhur
bir manzumesinde şu ifadelere yer veriyor:
Kalem olsun eli ol kâtib-i bed-tahrîrin
Ki fesâd-ı rakâmı sûrumuzu şûr eyler
Gâh bir harf sukûtuyla kılar nâdiri nâr
Gâh bir nokta kusûruyla gözü kör eyler
(O, kötü ve yanlış yazan kâtibin elleri kalem olsun,
kuruyup kalsın. Çünkü onun bir rakam kusuru düğünümüzü (sûr), kavgaya (şûr) çevirir. Bir harfi eksik yazsa, nadir
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(kıymetli) olan nâr (ateş) olur. Bir noktayı kusurlu yazsa,
göz, kör olur.28)
Burada eli kalem olmak, kalem gibi kuruyup kalmak, cansız ve işlevsiz hâle gelmek anlamında kullanılmıştır. O hâlde, biraz zorlayarak olsa da, 6. beyitte
geçen kalem gibi gözlerine kara su inmek ifadesinden, gözleri kalem gibi kuruyup kalmak, kör olmak anlamı da
çıkarılabilir. Yani hattat o kadar çok ve titiz çalışmıştır
ki gözleri kalem gibi kuruyup kör olmuştur. Tabii burada, hat yazma işinin oldukça ince bir iş olup büyük
bir dikkat ve emeği gerektirdiği de unutulmamalıdır.
O hâlde, bu ifadelere yüklenen yukarıdaki her iki
anlam şu şekilde özetlenebilir: Hattat, yapabileceğinin
en iyisini yapmakta, bütün gücüyle, büyük bir titizlik,
emek ve hassasiyetiyle en mükemmeli ortaya koyabilEski harfli yazıda göz ve kör kelimeleri arasında sadece bir nokta
farkı vardır. Göz:  ;كوزKör: كور.
28
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mek için aralıksız çalışmaktadır. Öyle ki çalışmaktan
gözlerine kan dolmuş, gözlerinin feri kalmamıştır.
Beyitte geçen diğer bir önemli ifade de hattat/yazar, ince toz gibi olan hattını senin hattına benzetemez
ifadesidir. Burada öncelikle vurgulanan husus, hattatın
hat işinde son derece başarılı, üstat olması ve kum gibi,
incecik hatlar yazabiliyor olmasıdır. Senin hattına benzetemez ifadesindeki senin hattın ibaresi ise yine farklı şekillerde anlaşılabilir. Buradaki hat, sevgilinin yüzündeki ince ayva tüyleri olabileceği gibi onun yüz hattı, çehresi, güzelliği de olabilir.
Bütün bunlardan hareketle, her biri Hz. Peygamber’e hitaben söyleniyor olmak üzere, beyitten şu
farklı anlamları çıkarmak mümkün görünüyor:
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Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Hattat, kum gibi incecik ve mükemmel hatlar
yazabilecek ustalıkta olsa da; kâğıda bakmaktan, çalışmaktan gözlerine kan dolsa (veya kör olsa) da hiçbir
hattı, senin güzel yüzünün bir benzeri olamaz, senin
güzelliğine yaklaşamaz.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Hattat, kum gibi incecik ve mükemmel hatlar
yazabilecek ustalıkta olsa da; kâğıda bakmaktan, çalışmaktan gözlerine kan dolsa (veya kör olsa) da hiçbir
hattı, senin güzelliğini tarif edemez.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 3
Sen o kadar güzelsin ki hattat en güzel yazıyı yazabilmek için hattını senin o incecik ayva tüylerine benzetmek ister ancak nafile. Kum gibi incecik ve mükemmel hatlar yazabilecek ustalıkta olsa da; kâğıda bak-
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maktan, çalışmaktan gözlerine kan dolsa (veya kör olsa)
da hiçbir hattı, senin güzelliğine yaklaşamaz.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 4
Hattat ne kadar mahir olsa, ne kadar çalışsa da
Hz. Peygamber’in hattının güzelliğine erişemiyor. Bu
Hz. Peygamber’in son peygamber olmasına ve insanların en seçkini olmasına işaret olarak da yorumlanabilir.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 5
İnsanın hattının (yüzünün veya ayva tüylerinin)
müellifi/yaratıcısı Allah’tır. O, öylesine mükemmel bir
yaratıcı ve nakkaştır ki hattat ne kadar mahir olsa,
kâğıda bakmaktan, çalışmaktan gözlerine kan dolsa
(veya kör olsa) da hiçbir hattının, O’nun yarattıklarına
benzemesi mümkün değildir.
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Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 6
Bu beyitle ilgili son olarak gubârî hattan da bahsetmek gerekir. Gubârî, çıplak gözle okunamayacak
kadar küçük yazı çeşididir.29 En önemli özelliği, yazının
çok ince ve çıplak gözle okunamayacak derecede küçük
olmasıdır. Dolayısıyla bu yazıyı yazabilmek üstün bir
kabiliyet ve çabayı, çok ince bir işçiliği gerektirir. Bu
husus göz önüne alındığında beyitteki mana şu şekilde
olur:
Muharrir/yazar/hattat,

o

ince

ve

küçücük

gubârî hattı yazabilmek için gözlerine kalem gibi karasular inse dahi, o yazısını/hattını senin (Hz. Peygamber) hattına/yüzüne benzetemez. Dünyevî hiçbir sanat
ve sanatkâr O’nun incelik ve güzelliğine erişemez.

29

Ali Alparslan, “Gubârî”, DİA, C. 14, s. 167.

98

Erdem Can ÖZTÜRK

7.

Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola
Zâyi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

عارضك ياديله نمناك اولسه مژكانم نوله
ضايع اولمز كل تمناسيله ويرمك خاره صو
Nesre Aktarım
Müjgânum, ârızun yâdıyla nem-nâk olsa n’ola; gül
temennâsıyla hâra su virmek zâyi olmaz.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Kirpiklerim, senin yanaklarını hatırlamakla/anmakla
ıslansa şaşacak ne var? Gülü murad ederek dikene su vermek
boşa gitmez.
Kelimeler
Ârız: Yanak.
Yâd: Anma, hatırlama.
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Nem-nâk: Nemli, rutubetli, ıslak.
Müjgân: Kirpik.
Temennâ: Arzu, istek, temenni.
Hâr: Diken.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Şair, sevgilinin yani Hz. Peygamber’in yanağını,
gül yüzünü hatırlayıp duygulanıyor ve ağlamaya başlıyor, kirpikleri ıslanıyor. Ardından bunda şaşılacak bir
şey olmadığını; gülü yetiştirmek için dikenine su vermenin boşa gitmeyeceğini söylüyor.
Beytin birinci mısrasında geçen yüz, ikinci mısradaki gül kelimesiyle aynı şeyi ifade ediyor: Hz. Peygamber’in gül gibi güzel yüzü. Beyitte geçen kirpik’in de
ikinci mısradaki diken’i karşıladığı söylenebilir. Zira
kirpik ve diken sivrilikleri itibarıyla birbirlerine benzer.
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Ayrıca diken, gül gibi güzel, oldukça hassas, ince yapraklı bir çiçeğin yanında bulunur ve onu dış etkenlerden korur. Kirpik de göz gibi hassas bir organın hemen
yanındadır ve onu dışarıdan gelen tehlikelere karşı
muhafaza eder. Bu durumda beyitte şöyle bir hayal ve
anlam dünyası ortaya çıkar:
Ey sevgili peygamber, senin gül gibi güzel yüzünü hatırladığımda gözlerim dolar ve gözyaşlarımdan
kirpiklerim ıslanır. Bu, bana gül ve dikeni hatırlatır. Gül
yetiştirmek için dikene su vermek nasıl boşa gitmezse,
senin gül yüzünü anıp ağlamak da boşa gitmez.
Şairin Hz. Peygamber’i anarak ağlamasından
muradının, muhabbetini izhar etmek ve onun şefaatini
kazanmak olduğu düşünülebilir. Zira bu eylemin boşa
gitmeyeceğini ifade etmektedir. Hz. Peygamber’i anarak ağlamaktan, şefaatten başka bir şey elde edilmesi
beklenemez diye düşünüyoruz.
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Gülün yanındaki diken gibi, kirpiğin beyte yüklediği diğer bir anlamın da şairin kusur ve günahları
olduğu düşünülebilir. Bu durumda şu mana ortaya çıkar: Her ne kadar kusur ve günahlarım olsa da hâlis bir
niyetle ve kalpten bir samimiyetle senin gül yüzünü
yâd edip ağlıyorum ve bunun da boşa gitmeyeceğini,
senin katında bir kıymeti olduğunu biliyorum.
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8.

Gam güni itme dil-i bîmârdan tîğun dirîğ
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

غم كونى ايتمه دل بيماردن تيغك دريغ
خيردر ويرمك قراكو كيجه ده بيماره صو
Nesre Aktarım
Gam güni tîğun dil-i bîmârdan dirîğ itme. Karanu gicede bîmâra su virmek hayrdur.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Kederli günde, kılıcını [=kirpik/bakışını] hasta gönülden esirgeme. Karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir
iştir.
Kelimeler
Gam: Kaygı, keder, tasa. 2. Üzgünlük. 3. (mec.)
Dünya.
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Tîğ: Kılıç. 2. (mec.) Sevgilinin kirpiği.
Dil-i Bîmâr: Hasta gönül.
Dirîğ: Esirgeme, kıyamama, kıyıp verememe,
mahrum bırakma.
Karanu: Karanlık.
Bîmâr: Hasta.
Hayr: Her durumda ve şartta herkesin katında iyi
ve makbul olan hâl ve iş. 2. Şartlarına, istek ve menfaatlerine göre bir kimseye uygun gelen iş veya durum.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bir Müslümanın en büyük maksadı, Allah’ın rızasını, Hz. Peygamber’in şefaatini kazanmak ve ahiret
gününde Hz. Peygamber’in sancağı altında bulunabilmektir. İnsanların hesaba çekildikleri o gün, babanın
oğlunu, annenin çocuklarını hatırlamadığı; herkesin
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kederli bir şekilde kendi hâlini düşündüğü endişeli bir
gün olarak tahayyül edilebilir. Yani başka bir deyişle
Fuzûlî’nin gam günü dediği gün, işte o mahşer günüdür.
Dil-i bîmâr yani hasta gönül, mahşer gününde
gönlü kederli ve mahzun şekilde hesaba çekilmeyi bekleyen kuldur.
Tîğ, sözlükte kılıç anlamına gelir fakat bu şiirin 3.
beytinde olduğu gibi burada da sivriliği ve şekli itibarıyla kirpiğe benzetilerek, kirpiği ve bakışı ifade etmek
için kullanılmıştır. Tîğ’in sevgilinin kirpiği olması demek,

sevgili

âşığa

baktığında

bakışla-

rın/kirpiklerin/kılıçların onun üzerine yönelmesi, onu
hedef alması demektir.
O hâlde şair, ilk mısrada Hz. Peygamber’e şu şekilde sesleniyor: Ey sevgili peygamber, mahşer gününde bakışlarını gönlü dertli Müslüman kullardan esir105
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geme. Hz. Peygamber’in mahşer günü dertli kullara
bakışı ile kast edilen de şefaatinden başkası olmasa gerektir.
İkinci mısra ise birinci mısrayı örnekleyerek ve
somutlaştırarak destekleme işlevi görmektedir. Karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir iştir. Bu cümle
ilk akla gelen anlamıyla düşünülebilir. Karanlık gece,
dertli, kederli, hastalıklı veya sıkıntılı gece anlamına
gelir. O hâlde, insan için hasta olduğu bir gecede/zamanda, kendisine yardım edilmesi, su verilmesi
şifadır, hayırlı bir iştir.
Bu mısrayı kara gece ve su vermek ifadelerinden
hareketle farklı bir şekilde de anlamlandırabiliriz. Kara
gece tabiri insana ölümü çağrıştırır. Ölüm döşeğinde
olan kimse de son anında susuzluk çeker. Son anlarında
içeceği bir yudum su bile onu bir nebze olsun rahatlatabilir. O hastaya verilen su belki ölümünü engellemez,
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ancak hastayı bir nebze olsun ferahlatır. O hâlde buradaki kara gece ve su vermek ifadelerini, ölüm gecesi ve
ölüm anında içilen/verilen su olarak düşünebiliriz.
Bütün bu açıklamalardan sonra beyti şu şekillerde anlamlandırabiliriz:
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Ey Resul, mahşer gününde bakışlarını, şefaatini
dertli ümmetinden esirgeme. Karanlık gecede (/zor
zamanlarda) hastaya verilecek bir bardak su nasıl hayırlı ve şifa ise mahşer gününde senin şefaatin hatta bir
tek nazarın bile ümmetin için şifadır, hayırlıdır, rahatlatıcıdır.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Ey Resul, nasıl ki ölüm döşeğinde olan hasta son
anlarında susuzluk çeker ve ona verilecek su onu bir
nebze rahatlatır ise; senin mahşer gününde ümmetine
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bakışların, şefaatin de öylesine şifadır, rahatlatıcıdır. O
mahşer günü dertli ümmetinden şefaatini, nazarını
esirgeme.
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9.

İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

ايسته پيكانك كوكل هجرنده شوقم ساكن ايت
صوسزم بر كز بو صحراده بنمچون آره صو
Nesre Aktarım
Gönül, hecrinde peykânın iste, şevkum sâkin it. Susuzam, bu sahrâda menüm-çün bir kez su ara.
Günümüz Türkçesine Aktarım
[Ey] gönül, [sevgili ile] ayrı iken onun kirpiklerini
[/kirpiklerinin ucundaki okları] iste ve arzumu sakinleştir.
Susuz kaldım, bu çölde benim için bir kez su ara.
Kelimeler
Peykân: Okun ucundaki sivri demir parça, temren. 2. Sevgilinin kirpiği.
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Hecr: Ayrılık.
Şevk: Şiddetli arzu, istek, heves.
Sâkin: Durgun, dingin, hareketsiz. 2. Söz ve davranışları ölçülü ve tutarlı olan. 3. Heyecan ve aşırılık
göstermeyen. 4. Düzenli ve huzurlu.
Sahra: Çöl. 2. Köy ve kasaba gibi yerlerin dışında
kalan boş ve geniş yer, ova, kır.
Menüm-çün: Benim için.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bu beyti anlamlandırırken yukarıdaki beyitleri
hatırlamak yol gösterici olacaktır. Öncelikle şair burada
gönlüne sesleniyor. Daha önceki beyitlerde gönlünü
Hz. Peygamber’in hasret ve muhabbetiyle dolu, yaralı,
hasta, kırgın ve dertli olarak tarif ettiğini hatırlıyoruz. O
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hâlde buradaki gönül de yine aynı şekilde düşünülebilir.
Hasret çeken dertli gönül sevgilinin kirpiklerini,
başka bir deyişle bakışlarını arzular. Peykân yani kirpik
ile kast edilen aslında sevgilinin bakışlarıdır. Çünkü
kirpik oklarının âşığın gönlüne işlemesi için öncelikle
bakışların ondan yana dönmesi gerekir. Burada, onun
kirpiklerini iste ve arzumu sakinleştir cümlesi dikkat çekmektedir. Sevgili âşığa baktığında onun kirpiklerinin
attığı oklar âşığı sakinleştirmez aksine heyecanlandırır,
hatta yaralar. Ancak şair burada, sevgilinin kirpiklerini/bakışlarını iste ve sakinleş diyor. Buradaki sevgilinin Hz. Peygamber olduğu düşünüldüğünde bakışların
da Hz. Peygamber’in şefkat nazarı ve şefaati olduğu söylenebilir. İşte bu durumda kirpik okları yaralayıcı değil
aksine sakinleştirici olur.
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İkinci mısra bize bir önceki beyti hatırlatıyor.
Orada bir susuzluk, hastalık hâli ve suyla gelecek rahatlığa, şifaya duyulan ihtiyaç söz konusu idi. Burada da
şair, çölde susuz kaldığını söylüyor ve sevgilinin kendisi için su aramasını, susuzluğunu dindirmesini istiyor.
Kendisinden su istenen sevgili Hz. Peygamber’dir. O
hâlde çöl ile kast edilen de ya mahşer günü, yahut Hz.
Peygamber’in hasretiyle kavrulan gönlüdür. Bu durumda beyti şöyle anlamlandırabiliriz:
Ey gönül, Hz. Peygamber’e duyduğun hasretle
çölde susuz kalmış kimse gibi yanıp kavrulmaktasın.
Bu hasreti biraz olsun sakinleştirmek için Hz. Peygamber’in bakışlarını üzerine salacağı, sana şefaat edeceği
günü an ve rahatla. Ey Resul, şefaat et. Senin hasretinle,
çölde susuz kalmış birinin susuzluğu gibi yanan gönlümün susuzluğunu dindir.
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10.

Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

من لبك مشتاقيام زهاد كوثر طالبى
نيته كم مسته مى اچمك خوش كلور هوشياره صو
Nesre Aktarım
Men lebün müştâkıyam, zühhâd kevser tâlibi. Nitekim meste mey, hûş-yâra su içmek hoş gelür.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Ben dudaklarını arzuluyorum, zahitlerse kevseri. Öyle olması normal zira sarhoşa içki, ayık olana da su içmek hoş
gelir.
Kelimeler
Leb: Dudak.
Müştâk: Şiddetle arzulayan, çok isteyen.
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Zühhâd: Zahidler, kaba sofular.
Kevser: Cennette bir nehir veya havuz. 2. (mec.)
Cana can katan tatlı su; temiz, saf, tatlı ve lezzetli su.
Tâlib: İsteyen, talep eden.
Mest: İçki ve benzeri sarhoşluk veren şeylerin etkisiyle kendinden geçmiş kimse, sarhoş. 2. Aşk, sevgi,
zevk ve benzeri şeylerin etkisiyle aklı başından giden,
kendinden geçen kimse.
Mey: İçki, sarhoşluk veren içecek.
Hûş-yâr: Aklı başında olan, sarhoş olmayan, ayık.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Fuzûlî bu beyitte, klâsik şiirde karşımıza oldukça
sık çıkan zâhid, leb ve kevser kelimelerine yer veriyor.
Burada zahit tipi, klâsik şiirde genellikle anıldığı gibi,
yalnızca cenneti kazanmayı arzulayan, dindar olup ir-
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fanı olmayan, ham sofu olarak kullanılıyor. Fuzûlî kendini bu zahit ile mukayese ederek farklı yönlerini dile
getiriyor. Buna göre zahit, cennetteki bir nehir veya havuz olan kevseri yani cennete kavuşmayı arzuluyor.
Zahidin aksine Fuzûlî ise cenneti değil, sevgilinin dudaklarını yani bizzat sevgiliyi arzuluyor. Peki,
cennete tercih edilen sevgili veya sevgilinin dudağı ne
olabilir? Beyitteki mananın kilidi burada olmalı. Bu şiirde sevgili olarak anılan ve şiirin muhatabı Hz. Peygamber olduğuna göre yine ondan ve onun dudağından bahsediliyor olmalı. Peki sevgilinin dudağı ile kast
edilen nedir? Neden cennete tercih edilmektedir?
Evvelki beyitlerde Hz. Peygamber’in şefaati talep ediliyordu. Burada da şair yine ondan bir şey istiyor. Ham sofular yalnızca kendilerine mükâfat olarak
sunulan cennete kavuşmayı arzularlar. Ben onlardan
değilim, ben senin dudağını, yani senin beni muhatap
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almanı, bana seslenmeni, şefaat etmeni talep ediyorum,
diyor olmalı. Yani Hz. Peygamber’in kendisine iltifatının, şefaatinin cennetten daha değerli olduğunu ifade
ediyor. Tıpkı Yunus Emre’nin “Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen anı, bana seni
gerek seni” dediği gibi. Tabiî burada, Yunus Emre’nin
cennet yerine cemâlullâh’ı; Fuzûlî’nin ise cennet/kesver
yerine Hz. Peygamber’i tercih ettiğini de ifade etmek
gerekir.
İkinci mısra ise birinci mısrada yer alan ifadeyi
somut örnekle destekliyor. Sarhoş kimseler içkiyi seven
ve içki içmekten zevk alan kimselerdir. Ayık, içki kullanmayan kimse ise su içmekten hoşlanır. Bu durumda
şairin şiirdeki muradı şu olmalı:
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Ey Resul, zahitler cennete gitmeyi arzular. Ben,
cennettense senin iltifatına mazhar olmayı istiyorum.
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Bunda şaşılacak bir şey yok. Zahitle benim aramda,
sarhoşla ayık arasındaki fark kadar fark var. Sarhoş içkiyi, ayık suyu sever. Ben sana duyduğum hasretimden
gönlümde oluşan susuzluğuma çare olacak dudaklarını
istiyorum.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Bununla birlikte beyitteki siyak-sibak ilişkisinden ve zahidin suya, rindin (Fuzûlî) şaraba meylinden
hareketle şiire farklı bir yorum da getirilebilir. Bu noktada, dudağın ne olduğuna değinmek gerekir.
Klâsik şiirde dudak, genellikle leb-i la’l olarak
anılır. Bu, şarap gibi kırmızı renkli ve âşığın aklını başından alan, onu sarhoş eden dudaktır. Sevgilinin âşığa
bir tek sözü, dudaklarından çıkan tek bir kelime, hatta
onları görmek bile âşığı sarhoş etmeye, aklını başından
almaya yeter. Yine dudak, rengi dolayısıyla şarabı ha-
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tırlatır. Tabii burada şaraptan maksat, İlahi aşktan başkası değildir.
Bu durumda şiire farklı bir yorum daha getirilebilir ki bu yorumun Fuzûlî’nin kasdına daha yakın olduğu kanaatindeyiz.
Zahitler su içer ve içkiyi haram bilir. Bense zahit
değilim. Ben şarabı tercih ederim. Bu şarapsa zahitlerin
sandığının aksine üzüm suyu değil, peygamber aşkıdır.
Bu sarhoşluk, üzüm suyunun verdiği sarhoşluk değil,
peygamber sevgisinin aklımı başımdan almasıdır. Ey
Resul, ben senin iltifatına mazhar olmayı, dudaklarından çıkan şefaat kelimeleriyle aklımın başımdan gitmesini cennete tercih ederim. Bırak zahit cenneti arzulasın,
bana lütuf olarak senin dudakların yeter.

118

Erdem Can ÖZTÜRK

11.

Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

روضۀ كوينه هر دم دورميوب ايلر كذار
عاشق اولمش غالبا اول سرو خوش رفتاره صو
Nesre Aktarım
Su, galibâ ol serv-i hoş-reftâra âşık olmış; her dem
durmayup ravza-i kûyuna güzâr eyler.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Su, galiba o hoş salınışlı serviye âşık olmuş; her an
durmadan köyünün/semtinin bahçesine akıp duruyor.
Kelimeler
Ravza: Bahçe, çimenlik ve suyu bol olan yer. 2.
Hz. Peygamber’in kabri için de kullanılır: Ravza, Ravza-i Mutahhara, Ravza-i Nebî.
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Kûy: Köy, mahalle, semt.
Dem: Zaman, an, çağ, vakit.
Güzâr: Geçme, geçiş, ileri geçme.
Serv-i Hoş-reftâr: Servi gibi hoş bir eda ile salınarak yürüyen (sevgili).
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bu beyitte Hz. Peygamber, hoş bir eda ile salınarak yürüyen serviye benzetiliyor. Serviye benzetilmesi,
servi ağacının dümdüz, dosdoğru olmasıyla ve güzel,
zarif bir görüntü arz etmesiyle ilgilidir. Zira Hz. Peygamber, zarif bir edaya sahip olduğu gibi insanlar için
en iyi örnek, dosdoğru bir kul ve elçidir.
Bilindiği üzere servi ağacı suya fazlaca ihtiyaç
duyan ağaçlardandır. Bilhassa ilk yetişme döneminde
susuz kaldığında çabucak kurur. Bu sebepledir ki servi
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ağaçları genellikle su boylarında, akarsu ve dere kenarlarında bulunurlar.
Ravza ise bahçe, çimenlik anlamına gelse de ilk
akla getirdiği şeylerden biri, Hz. Peygamber’in kabri,
Ravza-i Mutahhara’dır. O hâlde suyun akıp gittiği bahçe sıradan bir bahçe değil, Hz. Peygamber’in ravzasıdır.
Fuzûlî, servi ağaçlarının dibinde bulunan ve sürekli onlara doğru akıp duran suları kendince bir yoruma tabi tutuyor ve şu manayı ortaya koyuyor:
Servi ağacı, hoş ve zarif edasıyla, doğruluğuyla
Hz. Peygamber’i hatırlatır. Suyun durmaksızın servi
ağacına doğru akıp durması, suyun da serviyi Hz. Peygamber’e benzetmesinden ve ona olan aşkındandır.
Suyun serviye doğru tabiî akışı, görüldüğü üzere, şair
tarafından güzel bir sebebe bağlanmaktadır.
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12.

Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

صو يولن اول كويدن طوپراغ اولب دوتسم كرك
چون رقيبمدر دخى اول كويه قويمن واره صو
Nesre Aktarım
Toprağ olup, su yolın ol kûydan dutsam gerek. Çün
rakîbümdür dahı su ol kûya koyman vara.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Toprak olup suyun yolunu kesmek ve o semte varmasını engellemek isterim. Çünkü [o] rakibimdir, suyun onun
semtine gitmesine izin vermeyin.

122

Erdem Can ÖZTÜRK

Kelimeler
Rakîb: Aynı şeyi elde etmek isteyenlerin, aynı
amaca varmak için uğraşanların her biri. 2. Aynı sevgiliye gönül verenlerin her biri.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bu beyti, bir öncekinden bağımsız olarak açıklamaya çalışmanın yanlış olacağı veya eksik kalacağı kanaatindeyiz. Zira beyitte geçen kûy’un ne olduğu anlaşılmadan mana tam olarak ortaya konamaz. Kûy’un
önceki beyitte tanımlandığı ve ravza-i kûy yani Hz. Peygamber’in kabri olduğu hatırlanmalı. Kûy’un, Hz. Peygamber’in kabri olduğu düşünüldüğünde şiir anlam
kazanır.
Buradaki toprak ve toprak olmak da önemli bir ifadedir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan ayağının
toprağı (türabı) olmak deyimi, sevilip saygı duyulan kim-
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seler için kişinin kendini adaması, kendini bütünüyle
onlara vakfetmesi, kendi varlığından geçmesi anlamına
gelir. Bu durumda akla ölüp toprak olmak da gelebilir.
Beyitteki diğer bir anahtar kelime de rakîb’dir.
Klâsik şiirde rakip, âşığın sevgilisini seven, dolayısıyla
onunla rekabet hâlinde olan diğer âşıklardır. Âşık, onları (rakipleri) bertaraf etmek için elinden geleni yapar,
onlara beddua eder. Rakibin sevgiliye kavuşması bir
yana, semtine uğramasını, sevgilinin yüzünü onlara
dönmesini bile istemez. Bu beyitteki rakip ise su’dur.
Fuzûlî, kendisi toprak olmak istediğini söylediğine ve suyu da rakip olarak gördüğüne göre şiirdeki
maksadı şu olmalı:
Ben ölüp, toprak olmak istiyorum. Alelade bir
toprak

değil,

Hz.

Peygamber’in

köyü-

nün/ravzasının/mezarının toprağı olmak. Ve onu öylesine seviyorum ki benden başka kimse ona benim ka124
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dar yakın olsun istemiyorum. Mezarda olsa olsa ancak
toprak ve belki su olabilir. Öyle ki ben toprak olup suyun yolunu kesmek ve Resul’ün kabrinin tek bekçisi
olmak istiyorum.
Bu yorumu bir adım daha ileriye götürerek şunu da
söyleyebiliriz: Ben, Resul’ün mezarında toprak olup
orada yok olmak; toprak olup ona sarılmak istiyorum.
Öylesine bir sarılmak ki aramıza su bile girmesin. Tam
bu noktada, arasından su sızmamak deyimi hatırlanırsa
beytin manasındaki derinlik daha iyi anlaşılır.
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13.

Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

دست بوسي آرزوسيله كر اولسم دوستلر
كوزه ايلك طپراغم صونك آنكله ياره صو
Nesre Aktarım
Dostlar ger dest-bûsı ârzûsıyla ölsem; toprağum kûze
eylen, anunla yâra su sunun.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Dostlar, eğer onun elini öpmek arzusuyla ölürsem;
[kabrimin/bedenimin] toprağımdan bir testi yapın ve onunla
sevgiliye su ikram edin.
Kelimeler
Dest-bûs: El öpmek.
Ger: Eğer.
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Kûze: Testi, su kabı.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bu beytin diğer şerhlerinde, klâsik şiirin genel
hayal dünyasına uygun olarak yapılmış yorumlar görülür. Buna göre Fuzûlî’nin burada ifade ettiği mana şudur:
Ben sevgilinin elini öpme arzusuyla yanıp tutuşuyorum ve bu arzu beni öldürecek. Ben bu hâlde ölürsem, mezar toprağımdan bir testi yapın ve sevgilinin
eline verin. Böylece onun elini öpmüş olurum.
Biz bu beyit için farklı yorumlar getirmeyi deneyeceğiz. Su Kasîdesi’ndeki yegâne sevgilinin Hz. Peygamber olduğu kanaatindeyiz. Bu durumda Fuzûlî’den
çok daha evvel dünya hayatını tamamlamış olan Hz.
Peygamber’e, Fuzûlî’nin toprağından yapılan testi ile
su ikram etmek imkân dâhilinde değildir. O hâlde bu-
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radaki manayı daha farklı noktalarda aramak; özellikle
de yâr yani sevgili’yi Hz. Peygamber olarak düşünmek
ve manayı bunun üzerine kurmak gerekir diye düşünüyoruz.
Fuzûlî bu beyitte kendi hâlini tasvir ediyor ve
dostlarına bir vasiyette bulunuyor. Beyte göre şair, sevgiliye (Hz. Peygamber) kavuşmak, onun elini öpüp ona
hürmetini arz etmek için öylesine büyük bir iştiyak ve
arzu taşıyor ki bu hasret ve arzu onu öldürecek. İşte bu
hâl üzere ölürse, yapılmasını arzu ettiği şeyi de dostlarına vasiyet ediyor.
Dostlarına, bu arzuyla ölüp gider ve maksadına
vasıl olamazsa, ölüp toprak olduğunda, toprağından
bir su testisi yapılmasını; o testiye konulan suyun da
sevgiliye ikram edilmesini vasiyet ediyor. Kendi erişemese bile, sevgiliye su ikram edilen bir kap olmayı bile
şeref sayıyor şair.
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Peki şiirdeki sevgili Hz. Peygamber olduğuna ve
o da vefat etmiş olduğuna göre; şairin toprağından yapılan testiyle Hz. Peygamber’e su ikram edilmesi
mümkün müdür? Yahut bu iş nasıl mümkün olur? Burada kilit noktanın testi olduğunu düşünüyoruz.
Fuzûlî’nin yaşadığı dönemde gerek testi, gerekse bardakların topraktan yapıldığı söylenebilir. Ancak şair,
bardak olup sevgilinin dudaklarına erişmek değil, testi
olup ona su taşımak istiyor. İşte tam da bu noktada mezarlıklara suyun bardakla değil, testiyle taşındığı hatırlanırsa beytin doğru anlamı kazanacağı kanaatindeyiz.
Bu şekilde düşünüldüğünde şairin kendisinden çok
daha önceki dönemde yaşayıp vefat etmiş olan Hz.
Peygamber’e su taşıması mümkün olur. Bu durumda
şiirdeki mananın şu olduğu söylenebilir:
Ey dostlar, ben Hz. Peygamber’e ulaşıp onun
elini öpmek ve ona saygımı, hürmetimi arz etmek arzu
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ve iştiyakıyla yanıp tutuşuyorum. Ancak bunun mümkün olmadığını da biliyorum. Ben bu arzuyla ölüp toprak olduğumda, toprağımdan testi yapın ve onunla Hz.
Peygamber’in kabrine su dökün. Ona su taşıyan testi
olmak bile benim için kafidir.
Burada şairin Hz. Peygamber’e olan hürmet ve
sevgisi en güzel şekilde ifade bulmuştur diye düşünüyoruz. Zira kendisi değil, ölüp toprak olduğunda, onun
toprağından yapılmış testiyle Hz. Peygamber’e su taşınması; hatta onun bizzat kendine değil, kabrine su
taşıyan testi olmak bile şairin vasiyet ve arzusudur. İşte
bu tahayyül ve arzu büyük bir hürmet ve muhabbetin;
tarifsiz bir saygı ve hasretin ifadesidir.
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14.

Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

سرو سركشلك قيلور قمرى نيازندن مكر
دامنن دوته اياغينه دووشه يالواره صو
Nesre Aktarım
Serv, kumrî niyâzından ser-keşlük kılur; meger su
dâmenin duta, ayağına düşe yalvara.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Servi, kumrunun yakarışından dik başlılık eder (/ona
kayıtsız kalır); suyun eteğini tutup ayağına gelip/düşüp yalvarması için.
Kelimeler
Serv: Servi ağacı. 2. Servi gibi uzun boylu ve hoş
edalı sevgili.
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Ser-keş: Dik başlı, itaatsiz, inatçı, isyankâr.
Kumrî: Güvercinler takımından, boynunun yanlarında siyah beyaz benekleri, bazı türlerinin gerdanında siyah bir halka bulunan, gri renkli, kuyruğunun ucu
genellikle siyah beyaz, güvercinden küçük kuş.
Niyâz: Yalvarma, yakarma, dua.
Dâmen: Etek.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Serv, servi ağacıdır. Uzun, ince ve düz bir şekli
vardır. Tıpkı elif harfine (

 ) اbenzer. Elif ise Allah lafzı-

nın ilk harfi olup tek başına Allah lafzına delalet eder.
Kumrî, güvercin cinsinden bir kuştur. Ağaç dallarında
gezinip hoş bir eda ile ötüşür. Beyitte kumrunun serviye niyazda bulunduğundan bahsedilmektedir. Niyâz ise
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yalvarma, yakarma, dua etme anlamına gelir. Şu hâlde
beyitteki serv, Allah’ı; kumrî de Allah’a yalvarıp yakaran kulu ifade etmektedir.
Birinci mısraya göre kumru, serviye dua edip
yalvarmakta; servi ise buna karşı kayıtsız kalmaktadır.
Bu kayıtsızlığa karşı bir aracı/elçi olarak ikinci mısrada
su zikredilir.
Bu durumda, ikinci beyitte geçen ve servinin
eteğini tutarak ayaklarına düşüp yalvaran su, Hz. Peygamber olmalı. Zira kumrunun (kulun), serviye (Allah’a) yakarışlarına servi kayıtsız kalmakta; su (Hz.
Peygamber) ise servinin eteğine yapışıp ayaklarına düşerek kulun yani ümmetinin dua ve yakarışlarının kabulü için aracılık etmekte; şefaatçi olmaktadır.
Allah’ın duaya kayıtsız kalmasından maksat,
duanın kabul olup olmadığının bilinmemesi ve kabul
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olsa dahi bunun bilinebilmesinin mümkün olmaması
olmalıdır.
Suyun servinin eteğini tutması veya ayağına kapanması ise 11. beyitte de bahsedildiği gibi servinin
sulak yerlerde yetişmesi, servinin olduğu yerlerde genellikle akarsu veya dere olması, bu suyun sürekli serviye doğru akıp durmasıyla alakalıdır. Suyun serviye
doğru akışı, kulun ya da Resul’ün Allah’a yönelmesine;
sürekli ona doğru meyletmesine ve onun ayağına kapanıp (/huzuruna yönelip) yalvarmasına benzetiliyor.
Bu durumda beyitteki mana şu şekilde açıklanabilir:
Nasıl ki kumru kuşu sürekli servilerin üzerinde
dolaşıp onların dallarında hoş bir eda ile ötüşürse, kul
da Rabb’ine işte bu şekilde sürekli dua ve yakarışta bulunur. Ancak o duanın kabul olup olmadığı bilinmez.
İşte Hz. Peygamber, suyun sürekli servi ağacının ayak134
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larına doğru akıp ona yönelmesi gibi Allah’a yönelir,
eteğine yapışır, huzuruna kapanır ve ümmetinin duasının kabulü için şefaatçi/elçi olur.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Yukarıdaki şerhin dışında, daha serbest ve beyitten kesin bir çıkarımı mümkün olmasa da başka bir
izah denemesi daha yapmak istiyoruz. Yapacağımız bu
açıklamanın, anlam itibarıyla mümkün ve şairin şiirdeki genel kastına uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun
için beytin aynı kelimelerle ve fakat farklı bir vurguyla
okunmasına ihtiyaç var. Kanaatimizce şiir “meger” kelimesinden yola çıkılarak ve “hiç olur mu, öyle bir şey
mümkün müdür” anlamına gelecek yani zıt anlam kazanacak şekilde, vurgulu bir tonda okunabilir.
Serv, ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger şeklindeki ilk mısra, vurgulu okunduğunda anlam servi,
kumrunun niyazından hiç ser-keşlik kılar mı? şeklini alır.
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Bu durumda şiirdeki anlamın, önceki beyitlerin ve şiirin genel mana yapısına daha uygun düştüğü söylenebilir. Bu durumda beyitteki mana ve hayal şu şekilde
açıklanabilir:
Hz. Peygamber (su), sürekli Rabb’ine ümmeti
için şefaat talep ederken ve onların dualarının kabulü
için elçilik/aracılık ederken; Allah (servi), hiç kulunun
(kumrunun) dua ve yakarışlarına kayıtsız kalır mı?
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15.

İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

ايچمك استر بلبلك قانن مكر بر رنكيله
كل بوداغينك مزاجنه كيره قورتاره صو
Nesre Aktarım
Bir reng ile bülbülün kanın içmek ister meger; su, gül
budağınun mizâcına gire, kurtara.
Günümüz Türkçesine Aktarım
[Gül ağacı/budağı/dikeni], bir hileyle/oyunla bülbülün
kanını içmek istermiş meğer; su, gül ağacının mizacına girerek [bülbülü] kurtarsa!
Kelimeler
Reng: Cisimler tarafından aksettirilen ışığın gözde yaptığı etki sonucu meydana gelen duyum. 2. Görü-
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nüş, tarz, şekil, suret. 3. Nitelik, vasıf, durum. 4. (mec.)
Oyun, hile, düzen.
Mîzâc: İnsanın ruh yapısıyla ilgili meyil ve özelliklerinin tamamı, huy, yaratılış, tabiat, ahlâk. 2. İnsan
vücûdunu meydana getiren bütün unsurların tam bir
uyum içinde görev yapması sebebiyle ortaya çıkan sağlıklı durum, sağlık, sıhhat.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Gül, güzel ve narin yapraklı, hoş kokulu sevilen
bir bitki olmakla birlikte, dikenli bir gövdeye sahiptir.
Yani güzel ve çirkin; iyi ve kötü gibi zıtlıkları bünyesinde barındırır. Bunlardan hangisi daha baskın ise o
vasfı ön plana çıkar. Dikeni bol, yaprağı ve çiçeği az
olan gülde menfî; dikeni az, yaprağı ve çiçekleri bol
olan gülde ise müspet vasıflar öne çıkar. Hemen ifade
etmek gerekir ki gül, klâsik şiirde Hz. Peygamber’i ifa-
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de etmek için kullanılır. Ancak Hz. Peygamber’i ifade
eden gül, dikensiz ve en güzel hâldeki güldür.
Burada gül budağı ile kast edilen, gülün dikeni
veya diğer menfî yönleridir. Zira o, hile ile bülbülün
canına/kanına kast etmektedir. Bu durumda gül dikeni
ve gül budağının kesret, nefs, şeytan, haram gibi Müslüman için zararlı şeylere işaret ettiği söylenebilir.
Gülün kanına kast ettiği, hileyle kanını emip yok
etmek istediği bülbül’dür. Bülbül, klâsik şiirde sevgiliye
büyük bir aşkla bağlı, ona kavuşmak için her türlü cefayı göze almış olan sadık âşıktır. Bu durumda bülbül
ile kast edilen Müslüman kul, Hz. Peygamber’in ümmeti olmalıdır.
Su ise gül budağının canına/kanına kast ettiği
bülbülü kurtarması umulan nesnedir. Gül, bu beyitte
budağıyla yani menfî mizacıyla öne çıkıyor. Onun mizacının müspete dönmesi için iyi yönlerinin artması,
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öne çıkması veya çıkarılması gerekir. İnsanlar için temizlik ve hayat kaynağı olan su, müspet bir mizaca sahiptir. O hâlde su, budağıyla öne çıkan gülün mizacına
tesir ederek onu menfîden müspete çevirebilir ve böylece bülbülü kurtarabilir. Bu durumda su ile kast edilen
de ümmetinin şefaatçisi olan Hz. Peygamber olmalı.
Bütün bu izahattan sonra Fuzûlî’nin beyitteki
kastı hakkında şunları söylemek mümkün görünüyor:
Nefs veya şeytan (gül budağı) türlü hilelerle Müslüman kulun (bülbül) kanına kast eder. Yani onu günaha, kötülüğe, cehenneme sürüklemek ister. Bu hâldeki
kulu kurtaracak olan, nefsin ve şeytanın mizacına tesir
ederek ümmetini selamete eriştirecek olan da Hz. Peygamber’dir (su). O olmasa ümmetinin kurtuluşa ermesi,
nefsin ve şeytanın hilelerinden emin olması hiç kolay/mümkün olamaz.
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16.

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış tarîk-ı Ahmed-i Muhtâr’a su

طينت پاكنى روشن قيلمش اهل عالمه
اقتدا قيلمش طريق احمد مختاره صو
Nesre Aktarım
Su, tarîk-ı Ahmed-i Muhtâr’a iktidâ kılmış; tıynet-i
pâkini ehl-i âleme rûşen kılmış.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Su, Ahmed-i Muhtâr’ın/Hz. Peygamber’in yoluna
uymuş; [böylece] saf fıtratını dünya halkına apaçık göstermiş.
Kelimeler
Tıynet: Yaratılış, hilkat, fıtrat, maya.
Pâk: Temiz. 2. Saf, halis. 3. (mec.) Mübarek, kusursuz, günahsız.
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Rûşen: Parlak, aydın, aydınlık.
Ehl-i Âlem: Dünya ehli, dünya halkı.
Tarîk: Yol. 2. Takip edilen usul. 3. Meslek. 4. Vesile, sebep.
Muhtâr: Seçilmiş, seçkin, beğenilmiş, mümtaz.
Ahmed-i Muhtâr: Seçilmiş Ahmed, Hz. Peygamber.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Önceki beyitlerde Hz. Peygamber, çeşitli sembol,
benzetme ve türlü göndermelerle anılmıştı. Adının geçtiği ve doğrudan bahsedildiği ilk beyit ise 16. beyittir.
Metin Akar ve Haluk İpekten 16. beyitten öncesinin
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nesip bölümü olduğunu, asıl konunun 16. beyitten itibaren başladığını ifade ederler.30
Bir önceki beyitte su ile kast edilenin Hz. Peygamber olduğunu söylemiştik. Orada su ile sembolize
edilen Resul, kötülüklerin fıtratına tesir ediyor ve ümmetini kötülüklerden korumaya, kurtarmaya yardımcı
oluyordu. Bu beyitteki anlamın da öncekinden tamamen bağımsız olmadığı, onunla mana ve bütünlük bulduğu kanaatindeyiz. Ancak iki beyit arasındaki temel
fark, 16. beytin Hz. Peygamber’in ismen zikredildiği ve
doğrudan bahsedildiği ilk beyit olmasıdır.
Burada Fuzûlî şunu dile getiriyor: Su, seçilmiş ve
seçkin bir peygamber olan Hz. Muhammed’in yoluna
uymuş, onu kendine rehber edinmiş. Böylece fıtratının
temizliğini bütün cihana ilan ediyor.
Haluk İpekten, Fuzûlî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara 1973, s. 91;
Akar, age, s. 52.
30
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Burada su evvelki beyitlerde olduğu gibi Hz.
Peygamber’i değil somut bir nesne olarak bizzat kendisini ifade ediyor. Beytin manası, sembollerden ziyade
bir olayın başka ve güzel bir sebebe bağlanması üzerine
kurulmuş görünüyor.
Su, fıtratı ve işlevi itibarıyla canlılar için hayat
kaynağıdır. Su olmayan yerde hayat da olmaz. Buna ek
olarak temizlenmekle mükellef olan insanın başlıca temizlik gereci de sudur. Abdest başta olmak üzere her
türlü temizlik için su şarttır. O hâlde suyun varlık sebebi ve en önemli işlevi önce canlılığın devamını sağlamak, ardından da o canlıların en temiz ve saf bir hâlde
bulunmalarını sağlamaktır.
Peki, suyun böylesine önemli ve müspet işlevlere
sahip olmasının sebebi nedir? İşte Fuzûlî’nin şiirde kast
ettiği mana, tam bu noktada düğümleniyor. Suyun temizlik ve arındırıcılık işlevinin sebebi olarak, Hz. Pey-
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gamber’e uymuş olması ve onun yolunu rehber edinmesi gösteriliyor.
Yunus Emre, “Âşıklar ölmez, ölen hayvandurur”
diyor. Yani beden ölür ve toprak olur fakat ruh, inanan
gönül canlıdır, ölmez. İmanı olmayan gönül ölü, imanlı
gönül ise canlı olarak tasvir edilir. Bu durumda insanları İslâm’a davet eden Hz. Peygamber, onları Müslüman
yapmakla hayat bulmalarını sağlamış olur. Onların affı
için Rabb’ine dua edip ümmetine şefaat etmekle de onları günahlarından arındırıp temizlemiş olur. İşte suyun
da hayat kaynağı ve temizlik gereci olması vasıfları, Hz.
Peygamber’in bu vasıflarını kendine rehber edinmiş
olmasına bağlanır. Böylece su, tıpkı Hz. Peygamber gibi
saf ve tertemiz fıtratını bütün âleme ilan etmiş olur.
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17.

Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ
Kim sepüpdür mu’cizâtı âteş-i eşrâra su

سيد نوع بشر درياى در اصطفا
كم سپوبدر معجزاتى آتش اشراره صو
Nesre Aktarım
Seyyid-i nev’-i beşer, deryâ-yı dürr-i ıstıfâ kim
mu’cizâtı, âteş-i eşrâra su sepüpdür.
Günümüz Türkçesine Aktarım
İnsanoğlunun efendisi, seçilmiş inciler denizi [olan
Hz. Peygamber’in] mucizeleri, kötülerin ateşine su serper.
Kelimeler
Seyyyid: Efendi, bey, ulu, ileri gelen.
Nev-i Beşer: İnsanlar, insan soyu, insanoğlu.
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Deryâ: Deniz.
Dürr: İnci.
Istıfâ: Seçme, ayırma. 2. Bir şeyin iyisini seçip alma, ayıklama, arındırma.
Sepüp: Serpip, serpmek.
Mu’cizât: Mucizeler, peygamberler tarafından ortaya konan, insanları hayrete düşüren ve başkaları tarafından benzerinin yapılması mümkün olmayan işler.
Eşrâr: Kötüler, kötülük yapanlar, çok kötü kimseler.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Fuzûlî, 16. beyitte ismi anılan ve güzel vasıflarına dolaylı olarak değinilen Hz. Peygamber’den bahsetmeye devam ediyor. Buna göre Hz. Peygamber, insanoğlunun öncüsü, rehberi, efendisi, seçkin inciler de-
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nizidir. Onun mucizeleri, kötülük ateşine su serpip onları söndürmektedir.
Hz. Peygamber’den insanoğlunun rehberi ve
efendisi olarak bahsedilmesi, onun getirdiği dinin evrenselliğine, bütün insanlığa hitap etmesine işarettir. O,
bazı peygamberlerin aksine belli bir kavme değil bütün
insanlığa rehber ve peygamber olarak gönderilmiştir.
Onun getirdiği din de evrenseldir.
İnci (dürr), denizden çıkan en kıymetli nesnelerin
başında gelir. Hz. Peygamber, alelade bir inci değil seçkin inciler denizi olarak tanımlanıyor. Halk arasında
derya-deniz terimi bir şeyin çokluğuna, bolluğuna işaret eder. Burada Hz. Peygamber, inci yahut deniz değil
seçkin inciler denizi (deryâ-yı dürr-i ıstıfâ) olarak tanımlanıyor. Bununla onun, bütün güzel vasıf ve hâlleri donanmış; üstün bir ahlâka sahip olmasına işaret ediliyor
olmalı. Çünkü Hz. Peygamber insanların en ekmeli, en
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zarifi, en yücesi, en erdemlisi, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiş en yüce ahlâklısıdır. Yani bütün
güzel vasıflarla teçhiz edilmiş; bütün kötü ve düşük
vasıflardan arındırılmıştır. O hâlde o, bir inci değil, bütün güzellikleri ihtiva eden kimliğiyle en güzel, en seçkin
inciler denizi’dir. Güzel huy ve ahlâkı gibi her bir hadisi,
her bir sünneti de insanlar için örnek ve rehber birer
inci tanesidir.
Bütün bu üstün vasıflarıyla anılan Hz. Peygamber dünyaya geldiğinde gerçekleşen mucizelerden biri,
Mecûsîlerin kadim ateşlerinin sönmesidir.31 Beyitte kast
edilen mucizelerinin kötülük ateşine su serpmesi, evvel
emirde bu hadiseye işaret ediyor olmalıdır. Bununla
birlikte, Hz. Peygamber’in teşrifi ve risaleti, cahiliye
devrindeki pek çok yanlış ve gayrı ahlâkî âdetin de sonu olmuştur. Bu itibarla yine onun varlığı, cahiliyyenin
Bkz. Erdem Can Öztürk, Lâmi’î Çelebi’nin Şevâhidü’n-Nübüvve
Tercümesi, Gece Kitaplığı Yay., Ankara 2015, s. 232.
31
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sonu olmuş, başkaca kötülük ateşlerini de söndürmüştür.
Son olarak, Hz. Peygamber’in gelişi ve tebliği insanları İslâm’a davet ve güzel ahlâkı tamamlamak içindir. O her türlü inkârcılığı, putperestliği, haksızlığı, yalancılığı, içkiyi, kumarı, faizi, vb. kötülükleri yasaklamıştır. Dolayısıyla onun varlığı, rehberliği ve tebliği
kötülük ateşine su serpip yok eden bir işlev kazanmıştır. Bu durumda şairin beyitteki kastı için şunları söylemek mümkün görünüyor:
En güzel vasıflar ve en mükemmel ahlâkla donatılmış olan Hz. Peygamber, Allah’ın en seçkin kuludur.
O, güzel ahlâkı tamamlamak için peygamber olarak
gelişiyle, bütün inkârcılara, hurafe ve kötü âdetlere savaş açmıştır.
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18.

Kılmağ içün tâze gül-zâr-ı nübüvvet revnakın
Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

قلمغيچون تازه كلزار نبوت رونقن
معجزندن ايلمش اظهار سنك خاره صو
Nesre Aktarım
Seng-i hâra, gül-zâr-ı nübüvvet revnakın tâze kılmağ
içün mu’cizinden su izhâr eylemiş.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Sert taş, nübüvvetin gül bahçesinin güzelliğini tazelemek [canlandırmak] için mucize [olarak] su çıkarmış.
Kelimeler
Gül-zâr: Gül bahçesi.
Nübüvvet: Peygamberlik.
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Revnak: Parlaklık, letafet, göz alıcı güzellik, tazelik.
İzhâr: Gösterme, ortaya çıkarma.
Seng: Taş.
Hâre: Çok sert.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Fuzûlî bu beyitte, Hz. Peygamber’in nübüvvetinin hak olduğundan ve mucize izhar ettiğinden bahsediyor.
Hz. Peygamber’e atfedilen mucizeler arasında
yerden, sert taşlardan su çıkarmak ve ümmetinin susuzluğunu dindirmek de vardır. Fuzûlî, bu mucizelere
atıfta bulunuyor. Sert kayaların, Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat için mucizevî şekilde su çıkardığını;
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böylece peygamberliği mucizeyle desteklenen Hz. Peygamber’in, nübüvvetin gül bahçesini tazelediğini yani
yeni bir peygamber olarak geldiğini ifade ediyor.
Burada akla gelen ilk anlam yukarıdaki şekilde
olsa da kelimelere yüklenebilecek yeni anlamlarla, beytin daha derin bir mana taşıdığını söyleyebiliriz.
Sert taş ya da toprak, üzerinde bitki yetişmeyen
ve canlılık emaresi göstermeyen ölü varlıklar olarak
tanımlanabilir. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere imanlı
gönül canlı, imansız gönül ise ölü olarak tavsif edilir.
Bu durumda ölü taş-toprak da bir nevi imansızlığa işaret eder. Suyun hayat kaynağı ve temizlik aracı olmasından da yine yukarıda bahsedilmişti. Ölü kayalardan
su çıkması, ölü olanın canlanmasına, hayat bulmasına
benzer. Bu durumda beyitteki anlam şu şekilde bir derinlik kazanmış olur:
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Hz. Peygamber’in nübüvvetinden önce imansız
ve ölü gibi olan gönüller, onun nübüvvetiyle iman etti
ve hayat buldu. Bu sayede gönül bahçeleri yeşerdi, canlandı. İşte bu onun bir mucizesi ve yeni bir peygamber
olduğunun alametidir.
Beyin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Nübüvvet bahçesinin tazelenmesine başka bir
yorum da getirilebilir. Bilindiği üzere Hz. Peygamber,
son peygamberdir. Yani ondan önce nice peygamberler
gelip geçmiştir. Diğer peygamberlerin devrinin sona
ermesi, gülün mevsiminin geçip solmasına benzer. Bu
durumda Hz. Peygamber’in son peygamber olarak görevlendirilmesi, solmuş gül bahçesinin yeniden canlanması demektir. Bu durumda şairin beyitteki muradı
şu olabilir:
Peygamberlerin bütünü bir gül bahçesini andırırlar. Hz. İsa’dan sonra uzunca bir müddet peygamber
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gelmemesiyle peygamberlik gül bahçesi solmuş, sert
taşlık bir hâle bürünmüştü. Hz. Peygamber’in yeni ve
son peygamber olarak gelişiyle birlikte, o kayalık bahçeden hayat kaynağı olan su çıkmış; peygamberliğin
gül bahçesi yeniden mucizevî şekilde hayat bulmuş ve
taze bir güle kavuşmuştur. O gül, Hz. Muhammed’dir.
Tam bu noktada, klâsik şiirde gül ile Hz. Peygamber’in
kast edildiği hatırlanırsa anlam daha da güçlenecektir.
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19.

Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

معجزى بر بحر بى پايان ايمش عالمده كم
يتمش اندنم ميك ميك آتشخانۀ كفاره صو
Nesre Aktarım
Mu’cizi âlemde bir bahr-ı bî-pâyân imiş kim andan
âteş-hâne-i küffara min min su yetmiş.
Günümüz Türkçesine Aktarım
[O’nun] Mucizesi dünyada öyle sonsuz bir deniz imiş
ki ondan kafirlerin ateşten evlerine binlerce/hesapsız su yetmiş/varmış.
Kelimeler
Bahr: Deniz.
Bî-pâyân: Sonsuz, sonu olmayan.
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Min min: Binlerce, sayısız, hesapsız.
Âteş-hâne: Ateş evi, ateşten ev.
Küffâr: Kafirler, inanmayanlar.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Beyitte, Hz. Peygamber’in mucize ve nübüvvetinin insanlar üzerindeki tesirlerinden bahsediliyor. Hz.
Peygamber’in ismi anılmamakla birlikte ondan bahsedildiğine şüphe yoktur. Beyitte şair şunu dile getiriyor:
Hz. Peygamber’in mucizeleri, öylesine sonsuz
bir denizdir ki ondan, binlerce kafirin evine su ulaşmış
ve hanelerindeki ateşi söndürmüştür.
Burada Hz. Peygamber’in mucizelerinin sonsuz bir
deniz olarak tanımlanmasından maksat, sayısız insana
tesir etmesi ile hüküm ve etkisinin sürekli olması yani

157

Su Kasîdesi Şerhi

kıyamete kadar devam edecek son dinin, son peygamberi olmasıdır. Çünkü o, bütün insanlığa gönderilmiş;
kıyamete kadar şeriatı devam edecek olan son peygamberdir.
Yine, tek bir kişinin imana gelmesi bile, mucize
kabilinden son derece önemli bir olaydır. O hâlde her
bir yeni Müslüman, aslında Hz. Peygamber’in yeni bir
mucizesi olarak tanımlanabilir. Bu durumda onun mucizeleri, sonu ve sınırı olmayan uçsuz bucaksız bir denize benzer. Bu iman ve mucize denizinden, kafirlerin
ateşten hanelerine bitip tükenmek bilmeyen su ulaşır.
Burada kafirlerin ateş hanesi’nden maksat, iman
edilmemesi sebebiyle her geçen gün cehennem ateşine
daha çok yaklaşmaları ve hanelerinin bu hâliyle mecazî
bir ateş evi gibi tasvir edilmesi olmalıdır.
Bu evlere giden su ise Hz. Peygamber’in tebliğinden ve onları imana getirme mucizesinden başkası
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olmasa gerektir. Su, kir ve kötülükleri giderip insanlara
temizlik ve ferahlık sağlar. Hz. Peygamber ise küfür ve
cehennem ateşini söndürüp, küfürden arınmayı ve kurtuluşu/ferahlığı temin eder. Şu hâlde, ateşten hanelere
su gitmesinden maksat, Hz. Peygamber vasıtasıyla ateşten evin, yani imansız hane halkının iman etmesi, cehennem ateşinin yerini cennet, hayat ve ferahlığa bırakması olmalıdır.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Burada geçen kafirlerin ateşten hanesi ile kast edilen, imansız gönüller de olabilir. Bu durumda mana
yine yukarıdakine benzer şekilde açıklanabilir. İmansız,
cehenneme namzet gönüller, Hz. Peygamber’in tebliğ
ve mucizesi ile imana gelir yani ateşi söner ve ferahlık
bulur.
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Beytin Şerhi/Serbest Yorumu: 3
Beyitte geçen min min âteş-hâne-i küffâr ibaresi ile
akla, bin yıldır ateşe tapan Mecûsîler ve onların ateşi
gelmektedir. Fuzûlî burada, Hz. Peygamber’in doğumu
sırasında ortaya çıktığı ifade edilen bir mucizeye de
gönderme yapmış olmalıdır. Buna göre Hz. Peygamber
doğduğu gece, Mecûsîlerin bin yıldır yanan ateşleri
sönmüştür. Daha sonraki yıllarda Mecûsîlerin yurdu
olan İran fethedilerek İslâm memleketi hâline gelmiştir.
Yani hem bin yıllık küfür ateşi sönmüş hem de sonraki
yıllarda oraya İslâmiyet hâkim olmuştur. Hz. Peygamber’in mucizesinin sonsuzluğuyla da İran’ın fethinin ve
İslâmlaşmasının Hz. Peygamber’den sonra gerçekleşmesi kast ediliyor olabilir.
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20.

Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su

حيرت ايلن برمغن ديشلر كم ايتسه استماع
برمغندن ويرديكن شدت كونى انصاره صو
Nesre Aktarım
Şiddet günü Ensâr’a barmağından su virdügin kim
istimâ itse, hayret ilen barmağın dişler
Günümüz Türkçesine Aktarım
Şiddetli [zorlu/susuzluk] günde Ensâr’a parmağından
su verdiğini kim işitse, şaşkınlığından parmağını ısırır.
Kelimeler
Hayret: Şaşkınlık, şaşırıp kalma.
İstimâ: Kulak verme, işitme, duyma, dinleme.
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Şiddet: Bir güç, hareket veya kuvvetin derecesi. 2.
Sıkıntı, zorluk, mihnet, meşakkat.
Ensâr: Yardımcı, koruyucu. 2. Hz. Peygamber’e
yardım ederek İslâm’ın Arap yarımadasında yerleşip
güçlenmesini sağlayan Evs ve Hazrec kabilesinden olan
Müslümanlar.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
18. beyitte Hz. Peygamber’in sert kayalardan su
çıkarması mucizesinden bahsedilmişti. Burada da yine
su ile alakalı bir mucizesi bahis mevzuu edilmektedir.
Hz. Peygamber’in, yeri ve zamanı ile ilgili farklı
rivayetlerin bulunduğu yahut farklı zamanlarda birden
çok kez gerçekleştiğine dair rivayetler nakledilen mucizelerinden biri, parmaklarından akan sularla orduya
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veya kalabalık gruplara su temin etmesidir.32 Buna göre, Hz. Peygamber, ümmetinin susuz kaldığı, oldukça
güçlük çektiği kimi zamanlarda Allah’a dua etmiş ve
kendisine verilen ruhsatla parmakları arasından sular
akmaya başlamıştır. Bu su öylesine çoktur ki hem orada
bulunan ümmetinin tamamı hem de susuzluk çeken
binekleri bu sudan kana kana içmişlerdir.
Bu beyitte de Ensâr’ın şiddetli susuzluk çektiği
ve çok zorda olduğu bir günde Hz. Peygamber’in, parmakları arasından su akıtarak onların susuzluğunu giderdiğinden bahsediliyor. Şair, bu öylesine mühim ve
şaşılacak bir şeydir ki kim duysa şaşkınlığından parmaklarını ısırır, diyor.
Fuzûlî, bu mucizenin nakliyle sadece Hz. Peygamber’in mucizelerinin hayret vesilesi olduğunu vurBkz. Öztürk, age, s. 312; İbn Sa’d, Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, (Çev.
Adnan Demircan), Siyer Yay., İstanbul 2015, s. 166, 170.
32
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gulamak istemiyor olmalı. Seçilen mucizenin keyfiyyeti
üzerinde durmak, beyti daha geniş şekilde anlamlandırmaya yardımcı olacaktır. Özellikle çöl ikliminde yaşanan, belki toplu ölümlere sebep olabilecek şiddetli bir
susuzluk gününde Hz. Peygamber’in bu derde şifa olması, onun ümmeti üzerindeki merhamet ve şefaatine
de işaret eder. Şair özellikle bu mucizeyi seçerek, ümmetinin en zor günlerinde, en sıkıntılı anlarında Hz.
Peygamber’in Allah’tan aldığı yardım, merhamet ve
şefaatiyle ümmetinin koruyucusu ve yardımcısı olacağını anlatmak istiyor olmalı. Bu da aslında dolaylı bir
yardım, şefaat talebi olarak yorumlanabilir.
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21.

Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

دوستى كر زهر مار ايچسه اولور آب حيات
خصمى صو ايچسه دونر البته زهر ماره صو
Nesre Aktarım
Dostı ger zehr-i mâr içse âb-ı hayât olur. Hasmı su
içse elbette su, zehr-i mâra döner.
Günümüz Türkçesine Aktarım
[Hz. Peygamber’in] dostu olanlar yılan zehri içse, o
zehir ölümsüzlük suyuna döner. Düşmanı olanlar da su içse,
o su yılan zehrine döner.
Kelimeler
Ger: Eğer.
Mâr: Yılan.
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Âb-ı Hayât: Ölümsüzlük suyu, içenin ölümsüz
olduğuna inanılan efsanevî su. 2. (tas.) Şeyhin sözü,
manevî feyz, İlahî aşk.
Hasm: Düşman. 2. Muhalif, karşı taraf, rakip.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Beyitte geçen dost, mâr ve zehr kelimeleri akla ilk
olarak Hz. Peygamber’in hicret sırasında Hz. Ebubekir
ile birlikte saklandıkları mağarada yaşananları akla getirmektedir. Müşriklerden kaçan Hz. Peygamber ve Hz.
Ebubekir Sevr mağarasına sığınırlar. Mağarada bir yılan gören Hz. Ebubekir, yılanın deliğini ayağıyla kapatır ve Hz. Peygamber’i ondan korumak ister. Yılan Hz.
Ebubekir’i ayağından sokarak zehirler. Bunu fark eden
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Hz. Peygamber, tükürüğüyle yarayı mesh ederek Hz.
Ebubekir’in acısını dindirip yarasını iyileştirir.33
Hz. Ebubekir’in, Hz. Peygamber’in en yakın
dost’larından olması, yılan (mâr), tarafından sokularak
zehir’lenmesi hadisesindeki anahtar kelimelerin beyitte
bir arada bulunmasının akla evvela bu hadiseyi getirmesi doğaldır.
Bu hadiseye gönderme yapan şair şunu kast ediyor olmalı:
Hz. Peygamber, kendisine güvenen ve tâbî olan
herkes için güvenli bir liman ve koruyucudur. Nasıl ki
mağarada kendisini korumak için yılan zehrine maruz
kalan Hz. Ebubekir’i derhâl iyileştirdiyse, kendine tâbî
olan ve muhabbet duyan Müslümanlar için de bir koruyucu ve şifa kaynağıdır. Bu öylesine büyük bir ina-

33

Bkz. Öztürk, age, s. 282-283.
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yettir ki ümmeti ve dostları yılan zehri içseler bile, Hz.
Peygamber’in dua ve yardımı sayesinde o zehir kendilerine hayat veren bir su gibi gelir. Düşmanları ise kaybetmeye mahkûmdur. Onların içtikleri su bile kendilerine fayda etmez, adeta zehir gibi zarar verir. Onlar
muhakkak kaybedeceklerdir.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Beyti yukarıdaki tarihî hadiseye atfetmeden daha geniş bir bakış açısı ile açıklamak da mümkün görünüyor. Bunun için beyti, dünya ve ahiret ekseninde düşünmek gerekiyor. -sa, -se şart ekiyle birbirine bağlanan
olay ve sonuçlarını, dünya ahiretin tarlasıdır sözündeki
gibi, dünyada bunu yaparsan ahiretteki karşılığı bu
olur, şeklinde yorumlamak mümkündür. Bu durumda
beyte şu manayı verebiliriz:
Dünyada kimin zengin kimin fakir, kimin güçlü
kimin zayıf, kimin sağlıklı kimin hasta, kimin zalim
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kimin mazlum olacağı bilinmez. Allah Müslüman’a
fakirlik, zayıflık, hastalık takdir edip gayrimüslime
zenginlik, güç, sağlık gibi üstün dünyevî nimetler nasip
edebilir. Peki bu hâl Müslüman için kötülük veya zulüm müdür? Takvalı bir Müslüman için öyle olmasa
gerektir.
Kâmil bir mümin, başına gelen musibetlere, yoksulluğa, hastalığa, fakirliğe sabretmenin ve elindekilere
şükretmenin kendine cenneti kazandıracağını bilir. Başına gelen her şeyin Allah’ın takdiri olduğunu bilerek
asla isyan etmez. Dünyada adeta zehir içiyormuş gibi
zor bir hayat yaşasa da sabır ve şükrünün neticesi olarak kendisine cennet verilir. Orası sonsuz hayatın (âb-ı
hayât) olduğu ve hiçbir sıkıntının olmadığı bir yerdir.
Beyitteki âb-ı hayât’ın da dünyevî sıkıntılara yani yılan
zehri’ne sabreden Müslüman’a cennette verilecek sonsuz hayat ve nimetler olduğu söylenebilir.
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Gayrimüslimler içinse bunun tam tersi geçerlidir.
Hz. Peygamber’e dostluk değil hasımlık edenler yani
inanmayanlar, dünyada her türlü dert ve sıkıntıdan,
hastalık ve fakirlikten uzak müreffeh bir hayat sürebilirler. Hâlleri öylesine güzeldir ki sanki hiç ölmeyip
ebedî yaşayacaklarını sanırlar. Oysa onlar bütün bu
nimetler içinde oldukları hâlde, nimetin asıl sahibi olan
Allah’a iman etmedikleri için gidecekleri yer cehennemdir. Dünyada yaptıkları her isyan, her inkâr onların
günahlarını artırır. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadıkları o tatlı hayatın ahiretteki karşılığı, inkâr ve Hz.
Peygamber’e düşmanlıkları sebebiyle adeta yılan zehri
gibi olacaktır.
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22.

Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

ايلمش هر قطرهدن ميك بحر رحمت موج خيز
ال صونوب اورغج وضو ايچون كل رخساره صو
Nesre Aktarım
Vuzû içün el sunup gül-i ruhsâra su urgaç, her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz eylemiş.
Günümüz Türkçesine Aktarım
[Hz. Peygamber] abdest almak için elini uzatıp gül
yüzüne su vurduğunda, [dökülen] her bir damladan bin
rahmet denizi dalgalanmıştır.
Kelimeler
Katre: Damla.
Min: Bin.
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Bahr-ı Rahmet: Merhamet denizi.
Mevc-hîz: Dalgalandıran, dalgaya sebep olan.
Urgaç: Vurduğunda, vurunca, çarpınca.
Vuzû: Abdest, abdest alma.
Gül-i Ruhsâr: Gül yüz, gül yanak.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beyitte, Hz. Peygamber’in abdest için su alıp elini yüzüne vurmasıyla birlikte dökülen damlaların her
birinden bir rahmet denizinin dalgalandığı ifade ediliyor. Beyti tam manasıyla kavrayabilmek için bazı hususların hatırlatılması gerekiyor.
Hz. Peygamber, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bir rahmet peygamberidir. Dolayısıyla o,
ümmetinin rahmete, Allah’ın affına mazhar olması için
en büyük vesile ve şefaatçidir.
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İmanın göstergesi ve namazın temel şartı olan
abdest, mümini namaza hazırlar; namaz ise kurtuluşa,
rahmete götürür. Hz. Peygamber, ümmetinin abdestten
dolayı yüzleri nurlu, el ve ayaklarının parlak olacağını
bildiriyor.34 Mahşer günü ümmetini abdest azalarındaki
parlaklıktan tanıyacağını söylüyor. O halde, mahşer
günü rahmete gark olacak olanlar, abdest alanlar olacaktır. Bununla birlikte abdestin bizzat kendisi de müminlerin günahlarından kurtulmalarına vesile olur. Hz.
Peygamber, abdest alanların abdest azalarını yıkadıklarında, düşen su damlalarıyla birlikte günahlarının da
döküleceğini, müminin manen de temizlenip günahlarından arınacağını bildiriyor.35 Şu hâlde hem abdest,
hem de Hz. Peygamber bizzat rahmet vesilesidirler.

Riyâzü’s-Sâlihîn, 1031; Müslim, Tahâret 39; İbn Mâce, Zühd 36.
Riyâzü’s-Sâlihîn, 1031; Müslim, Tahâret 32. Ayrıca bk Tirmizî,
Tahâret 2.
34
35
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Rahmân ve Rahîm olan Allah, kullarına en çok
merhamet edendir. O kullarına rahmet ve merhametle
muamele etmek ister. Yaratılmış hiçbir mahlûkun merhameti, annenin çocuğuna olan merhameti bile, O’nun
merhametiyle kıyas edilemez.
Bu durumda şiirin manası, Allah’ın rahmeti ile
Hz. Peygamber ve abdestin, müminlerin bu rahmete
mazhar olabilmeleri için aracı olmaları, üzerine kurulmuş olmalı. Beyitteki manayı şu şekilde izah edebiliriz:
O gül yüzlü Peygamber, abdest almak için elini
yüzüne götürür. Yüzüne çarpan abdest suları, ardından
yere düşer. Abdest alınırken dökülen suların müminin
günahlarını temizlediği ve rahmet vesilesi olduğu bilinir. Oysa burada abdest alan ümmetten biri değil, Allah’ın Habib’i ve son peygamberidir. O hâlde, ümmetin
abdest suyuyla günahları dökülüyorsa, kendisi de rahmet peygamberi olan o Resul’ün yüzünden dökülen
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abdest suyunun her bir damlası, bin rahmet denizini
dalgalandırır. Çünkü rahmet, rahmet üzerine gelmiştir.
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23.

Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

خاكپاينه يتم در عمرلردر متصل
باشنى داشدن داشه اوروب كزر آواره صو
Nesre Aktarım
Su, ömrlerdür hâk-i pâyine yetem dir, muttasıl başını
daşdan daşa urup âvâre gezer.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Su, [Hz. Peygamber’in] ayağının toprağına varmak
için ömrü boyunca başını taştan taşa vurarak avare gezer
[durur].
Kelimeler
Hâk-i Pây: Ayağın toprağı.
Yetem: Ulaşma, erişme, yetme, varma.
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Muttasıl: Sürekli, aralıksız, durmadan.
Âvâre: Başıboş, düzensiz. 2. Boş gezen, işsiz güçsüz. 3. Kararsız, şaşkın, perişan.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Su, tabiî bir olay olarak kesintisiz bir şekilde
yüksekten aşağı doğru akıp gider. Bu akış sırasında
dere yatağındaki taşlara çarpan su, kimi zaman o taşları
alıp başka yerlere taşırken kimi zaman da onlara çarparak kendisi yön değiştirir. Bu tamamen tabiî bir hadisedir.
Fuzûlî bu beyitte, suyun akışını kendi doğasından çıkararak başka ve ulvî bir sebebe bağlıyor. Buna
göre suyun bu şekilde akma sebebi aslında, Hz. Peygamber’e ulaşabilmek içindir. Suyun tabiî şekilde taşlara çarparak akışı da sanki avare birinin kendinden
geçmiş hâlde sallanarak ve etrafa çarparak yürüyüşüne
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benzetiliyor. O hâlde şairin beyitteki kastı şunlar olabilir:
Beytin Şerhi/Serbest Yorumu: 1
Suyun sürekli olarak dere yatağında taşlara çarparak ilerlemesi, Hz. Peygamber’e olan aşk ve özlemindendir. Ona ulaşmak içindir. Su, Hz. Peygamber’e
olan aşkı sebebiyle kendini kaybetmiştir. Tıpkı sallanarak ve etrafa çarparak yürüyen biri gibi başını taştan
taşa vurarak; Hz. Peygamber’e, hatta onun ayağını bastığı toprağa ulaşmak için bütün ömrü boyunca gezer
durur.
Burada hatırlanması gereken önemli bir husus,
suyun hayat kaynağı ve temizlik gereci olmasıdır. Daha
önceki beyitlerde de bahsedildiği üzere suyun olmadığı
yerde hayat olmaz. Ayrıca su, bir müminin hem maddî
hem de manevî temizliği için en önemli gereçtir.
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Hz. Peygamber, bütün mahlûkâtın sevgilisidir.
Bu sebepledir ki bütün mahlûkât ona ve onun şefaatine
erişmek ister. Dünyada yaşam kaynağı olan suyun bile
Hz. Peygamber’in ayağını bastığı toprağa varmak için
başını taştan taşa vurması, aslında Hz. Peygamber’in
müminler için hayat ve umut kaynağı olduğu anlamını
da taşır.
Beytin Şerhi/Serbest Yorumu: 2
Suyun Hz. Peygamber’e değil de onun ayağının
toprağına (hâk-i pâyine) varmak istemesinden hareketle,
yukarıdakine benzer; ancak kısmen de olsa farklı bir
yorum da getirilebilir.
Fuzûlî’nin bu şiiri yazdığı sırada Hz. Peygamber
vefat etmiş idi. O hâlde şairin gördüğü suların Hz. Peygamber’e

ulaşması

mümkün

değildir.

Ancak

mahlûkâtın Hz. Peygamber’e olan muhabbeti öylesine
büyüktür ki ona erişemese bile onun yaşadığı beldeye
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varıp onun ayağını bastığı toprağa ulaşmak yahut kabrinin toprağına varmak bile büyük bir mutluluk vesilesi
sayılır. Bu durumda şairin tahayyülüne göre, güneye ve
Medine’ye doğru akan nehirler aslında, Hz. Peygamber’in yaşadığı, ayağını bastığı36 ve medfun olduğu
mübarek topraklara kavuşmak için akıp duruyorlar,
başka sebepten değil.
Başını taştan taşa vurmak, pişmanlık ve telafisi
olmayan durumları ifade eder. İşte suyun başını taştan
taşa vurarak gitmesi de sadece kendini kaybetmesinden
değil; Resul’ün dünya hayatını tamamlamış olması hasebiyle, artık ona kavuşamayacak olmasındandır. Zira
Burada, klâsik Türk şiirindeki bir hususun hatırlanması beytin
manasını daha da keskinleştirir diye düşünüyoruz. Klâsik şairlerimiz, sevgiliyi öylesine sever ve ona öylesine hürmet ederler ki
onun ayağını bastığı toprağı bile vücutlarındaki belki en değerli
organ olan gözlerine sürme olarak çeker, yüzlerini bu toprağa sürerler. Sevgiliye erişemeseler de onun bastığı toprağı kutsal bilip
onunla kendilerini avuturlar. Klâsik şiirdeki bu âdetin bilinmesi,
beyti daha anlamlı hâle getirecektir.
36
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bu telafisi mümkün olmayan bir iştir. Bu sebepledir ki
su, onun ayağını bastığı topraklara doğru sefer ederken
bir yandan da zatını göremeyeceği için başını taşlara
vurmaktadır.
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24.

Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

ذره ذره خاك دركاهينه استر صا له نور
دونمز اول دركاهدن كر اولسه پاره پاره صو
Nesre Aktarım
Su, zerre zerre hâk-i dergâhına nûr sala ister. Ger
pâre pâre olsa ol dergâhdan dönmez.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Su, zerre zerre [Hz. Peygamber’in] dergâhının toprağına nur salmak/götürmek ister. Eğer parça parça olsa bile o
dergâhtan dönmez.
Kelimeler
Zerre: Çok küçük parçacık.
Hâk: Toprak.
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Hâk-i Dergâh: Dergâhın toprağı.
Nûr: Aydınlık, parlaklık, ışık, ziya. 2. Kalp gözüyle his ve idrak edilen gönül açıcı aydınlık, maddî
olmayan hususlarda basiret gözüyle görülen ve gerçeği
görmeyi sağlayan manevî ışık.
Pâre Pâre: Parça parça.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu37
24. beyti, bir önceki beyitten bağımsız olarak yorumlamamak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir önBu beytin okunuşu, dil içi çevirisi ve anlamlandırılışı konusunda
bazı tartışma ve farklı görüşler mevcuttur. Bu beyitle ilgili olarak
şu çalışmalara bakılabilir: Sadık Yazar, “Anlamın Peşinde: Su Kasidesi’nin 24. Beytindeki ‘Yaygın Yanlış’ Üzerine, Hikmet-Akademik
Edebiyat Dergisi, Y. 5, S. 11, 2019, s. 1-24; Cem Dilçin, “Su Kasidesi’nin Bir Beytindeki ‘Yaygın Yanlış’ Üzerine”, Türkoloji Dergisi,
2000, c. XIII, sy. 1, s. 145-166; Tahir Üzgör, “Su Kasidesi’nin Metni
ve Okunuşuna Dair”, İlmî Araştırmalar, 1996, S. 2, s. 151-158; Tahir
Üzgör, “Su Redifli Şiirler ve Fuzûlî’nin Su Kasidesi’nin Kompozisyonuna Dâir”, İlmî Araştırmalar, 2000, S. 9, s. 239-248; Fatih Köksal,
“Bazı Beyitlerden hareketle Su Kasîdesi’ne Yeni Bakışlar”, Eski
Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Kesit Yay., İstanbul 2012.
37
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ceki beyitte suyun, Hz. Peygamber’in ayağının toprağına varmak için ömrü boyunca başını taşlara vurarak
gezip durduğundan bahsediliyordu. Burada ise o
dergâhın toprağına varmış olan suyun oradaki hâli tasvir ediliyor. Buna göre, Hz. Peygamber’in ayak bastığı
mübarek toprağa varmayı başaran suyun bundan sonraki yegâne maksadı, o mübarek toprakların her bir
zerresine nur salmak, aydınlatmaktır. Su, parça parça
olup yok olsa dahi bu yoldan dönmeyecektir.
Daha önceki beyitlerde suyun, Hz. Peygamber’e
olan hayranlığından ve kavuşma arzusundan birçok
kez bahsedilmişti. Burada da bu arzunun yansımalarını
görmek mümkün. Su, sürekliliği olan ve akıp giden bir
nesnedir. Damlalardan, katrelerden hatta zerrelerden
oluşur. Kimi nesnelerin küçük parçalara ayrılması zor
olduğu hâlde su, kolaylıkla minik damlalar hâline getirilebilir. Ayrıca su, kimyasal yapısı itibarıyla gece ya da
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gündüz fark etmeksizin etraftan aldığı ışığı yansıtabilir,
parlaklık verir. Hatta özellikle gece karanlığında ve bilhassa ay ışığının su üzerindeki yansıması nuranî bir
görüntü arz eder.
Bu durumda beyti şu tarzda yorumlamak mümkün görünüyor:
Su, Hz. Peygamber’in dergâhının toprağına
varmak ve oraya parlaklığını salmak, o mübarek toprakları nurlandırmak istiyor. Suyun Hz. Peygamber’e
olan muhabbeti öylesine büyüktür ki ömrü boyunca
onun kadem bastığı mübarek topraklara varmak için
gezinen su, hedefine vardığında o beldenin her bir zerresini, her bir toprağını ayrı ayrı aydınlatmak arzusundadır. Parça parça olsa, yok olup gitse de o dergâhtan
dönmez, yüz çevirmez. Başka bir deyişle su, onun ayak
bastığı mübarek topraklarda, onun yolunda yok olup
gitmek ister.
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Beyte kısmen farklı manalar da yüklenebilir. Suyun, Hz. Peygamber’in ayak bastığı topraklara varana
kadar, yol üzerinde geçtiği her bir zerreye nur saldığı,
dolayısıyla ona giden yolu aydınlattığı veya ona giden
yolu insanlara gösterdiği de düşünülebilir. Bu durumda ikinci mısra da suyun, yok olmak pahasına da olsa
bu yoldan dönmeyeceği şeklinde yorumlanabilir. Başka
bir deyişle, suyun toprakta emilip yok olması, Hz. Peygamber’e kavuşmak için yola çıkmış suyun, bu yolda
kendini feda etmesi, bu yola kendini adaması olarak
düşünülebilir.
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25.

Zikr-i na’tün derdine dermân bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâre su

ذكر نعتن دردنه درمان بيلور اهل خطا
ايله كم دفع خمار ايچون ايچر ميخاره صو
Nesre Aktarım
Eyle kim mey-hâre, def’-i humâr içün su içer; ehl-i
hatâ, zikr-i na’tin derdine derman bilür.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Sarhoş [kimsenin] sarhoşluğunu gidermek için su içmesi [gibi], hatalı kullar / günahkâr [kimseler] [senin] methini zikretmeyi derdine derman bilir.
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Kelimeler
Zikr: İsmini söylemek, bahsetmek, anmak. 2. Allah’ın isimlerini ibadet maksadıyla arka arkaya söylemek.
Na’t: Bir şeyi överek anlatmak, methetmek. 2.
Bilhassa Hz. Peygamber’i ve zaman zaman da dört halifeyi övmek için yazılan manzum methiye. 3. Sıfat.
Derd: İnsana ıstırap veren her türlü hâl, sıkıntı,
zorluk, üzüntü. 2. Devam eden, geçmeyen hastalık, illet, ağrı sızı.
Dermân: İlaç, şifa, deva. 2. Çare, hâl yolu, çıkış
yolu. 3. Kuvvet, güç, mecal, takat.
Hatâ: Aslına uygun olmayan, doğru olmayan
şey; yanlış, yanlışlık. 2. Makbul olmayan iş, kusurlu
davranış. 3. Günah, kabahat. 4. İslâm hukukunda: Di-
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nin emirlerine zıt olan fakat kasıtlı olmayarak, sehven
yapılan iş.
Ehl-i Hatâ: Günahkâr, kabahatli.
Def’: Öteye itme. 2. Savuşturma, kovma. 3. Ortadan kaldırma.
Humâr: İçkiden sonra gelen baş ağrısı ve sersemlik.
Def’-i Humâr: İçkiden sonra gelen baş ağrısı ve
sersemliği gidermek, ayılmak.
Mey: Şarap, bâde. 2. (tas.) İlâhî aşk.
Mey-hâre: Şarap içen, ayyaş, sarhoş.
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Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Ehl-i hatâ, burada günah işleyen manasıyla ele alınırsa günahkâr; bilerek ya da bilmeyerek bir günaha
düşmüş kimsedir. Bu durumda yapması gereken şey,
tövbe ederek günahlarından kurtulmaya çalışmak, bir
daha tekrarlamamak için gayret göstermektir. Peki bir
kimsenin günahından tövbe etmesi, o günahtan kurtulması için yeterli midir? Başka bir deyişle tövbenin
mutlaka kabul olacağı, kesin surette bilinebilir mi? Her
ne kadar Allah’ın esirgeyen ve bağışlayan olduğu, merhametinin başka hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek seviyede olduğu bilinse de edilen tövbenin makbul olup
olmadığını yine yalnız Allah bilir. O hâlde günahkâr
kulun, tövbe etmenin yanı sıra kendini teskin etmek
için bir şeye/sığınağa daha ihtiyacı vardır: Şefaat.
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Bu beyitte arka planda yatan anlamın önemli bir
boyutunun şefaat kavramı etrafında kurulduğu söylenebilir. Şefaat38; Hz. Peygamber’in, ümmetinin günah ve
suçlarının bağışlanması için Allah katında aracılık etmesidir. Yani günahkâr kul (ehl-i hatâ), bir günah işlemiş ve bir derde düşmüştür. Bu derdin dermân’ı, yani
günahının affı ise Allah’ın bağışlamasıdır. Allah’ın
rahmet ve merhameti, günahkâr kulun sığınacağı ilk
limandır. Tövbesinin kabul olup olmayacağından emin
olmayan günahkâr kulun sığınacağı ikinci liman ise
şefaat’tir.39

Bu beyit kapsamında.
Mesela, “Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat
niyaz ettim. O da ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Ben de
Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı
kaldırıp Rabbimden ümmetimi bağışlamasını diledim; O da bana
ümmetimin üçte birini bağışladı. Ben de bunun üzerine Rabbime
şükür secdesine kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi diledim; O da bana ümmetimin geri kalan
üçte birini bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere secdeye
kapandım.”, Riyâzü’s-Sâlihîn, 1061; Ebû Dâvûd, Cihâd 152.
38
39
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Şefaat talep eden kimse evvela günahının farkına
varmış ve tövbe etmiş olmalıdır. Dolayısıyla beyitte bu
ön şarta değinilmemiş ve doğrudan şefaat talep edilmiştir. Günahkâr kul, hatasını anlayıp tövbe eder. Tövbesinin kabul olacağından emin olmadığı için de şefaat
ister, yani Hz. Peygamber’i zikreder. Onun güzel vasıflarını anarak affı için, derdine derman olması için bir
çıkar yol, sığınak arar.
Bu beyte geniş perspektiften bakıldığında, zikr-i
na’t’in sadece Hz. Peygamber’i anmak veya methetmek
olarak değil; ondan günahların affı için şefaatçi olmasını talep etmek anlamında kullanıldığı düşünülebilir.
Zaten günahkâr olan kimsenin dertli olarak anılması ve
derd’ine dermân arıyor olması, onun bir pişmanlık ve
arayış içinde olduğunun göstergesidir. Bu arayışta
müminin sığınacağı yerler de ancak Allah’ın merhameti
ve Hz. Peygamber’in şefaatidir. O hâlde, günahkâr kul
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bu günahına (derdine) derman olarak Hz. Peygamber’e
yönelir, onun güzel vasıflarını da anmak suretiyle ondan şefaat talep eder.
Na’tların Hz. Peygamber’i övmek, güzel vasıflarını saymak ve bu vesileyle de onun şefaatini talep etmek için yazılan manzumeler olduğu; başka bir ifadeyle, şairlerin na’t yazmaktaki en önemli maksatlarının
Hz. Peygamber’in şefaatine erişmek olduğu hatıra getirildiğinde, beyte yüklenen yukarıdaki anlamın daha
güçleneceği söylenebilir.
Şiirin doğası gereğidir ki sözü ve anlamı etkili
kılmanın en önemli yollarından biri, onu teşbih ile güçlendirmektir. Fuzûlî de ilk mısrada manayı ortaya koyduktan sonra, hemen akabinde bir teşbih ile onu güçlendirme yoluna gitmiştir.
İkinci mısrada sarhoşların, içkinin verdiği sıkıntılı hâlden, sarhoşluktan (=dertten) kurtulmak için
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(=derman) su içtikleri söyleniyor. Aslında, bilindiği kadarıyla sarhoşlar baş ağrılarını gidermek ve sarhoşluktan kurtulup ayılmak için su değil bir miktar daha şarap içerler ki buna sabûh veya mey-i sabûh denir. Burada
ise bu âdetin aksine, su içtikleri ifade ediliyor. İşte bu
nokta da şairin yaptığı tasarruf, bizi şefaat kavramına
götüren bir başka husustur. Zira şefaat talep eden kimse Hz. Peygamber’e seslenmektedir, o hâlde yeni bir
hata/günah işleme hakkı da yoktur. Bu durumda şair
ayılmak için bir miktar daha şarap içmek âdetini şahsî
tasarrufu ile değiştirmiş ve su içmek olarak beytine almıştır.
Bu durumda şairin beyitteki muradının şu olduğu söylenebilir:
Nasıl ki sarhoşlar bu hâllerinden kurtulmak için
zararlı/haram olan şarap/içki yerine faydalı/helal olan
su içiyorlarsa; günahkâr (dertli) kimseler de affedilmek
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için (derman) senin (Hz. Peygamber) zikrinle (na’t) şefaatine müracaat ederler.
Son olarak ifade etmek gerekir ki manevî kusurun yani günahın meskeni gönüldür. Günaha gark olmuş bir gönül, kurumuş bir çöle benzetilebilir. Gönlün
günahlardan arındırılması ise o gönlün yeniden yeşermesine ve canlanmasına vesile olur. Kurumuş bir çöle
benzetilen gönlü canlandıracak, yeşertecek olan şey de
su’dur. Kültürümüzde “gönlüne su serpmek” şeklinde
yer alan ifade her ne kadar ferahlamak, rahatlamak anlamlarına geliyor olsa da aynı zamanda gönüldeki dertlerin ortadan kalkmasını da ifade eder. Dolayısıyla beyte bu minvalde baktığımızda şunu da söyleyebiliriz:
Günaha girmiş bir gönül kuruyup kalmıştır. Sarhoşun
su içerek ayılması gibi gönlün de su ile tezkiyeye ihtiyacı vardır. Bu su’yun bir na’t hatta Su Kasîdesi olması da
hiç uzak bir ihtimal değildir.
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Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
İkinci yorumda ehl-i hatâ, günahkâr anlamında
değil de hata yapan, kusurlu kimse anlamında ele
alınmıştır. Bu durumda beyitte daha farklı bir anlam
karşımıza çıkar. Hatalı kimse, bu hatasından dönmek
ve doğruyu bulmak için tecrübeli birine veya bir rehbere ihtiyaç duyar. Bu rehber de insanlar için en iyi örnek
ve en mükemmel rehber olan; güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiş Hz. Peygamber’den başkası olmasa gerektir. Bu durumda şairin beyitteki maksadı şu
olabilir:
Henüz kemale ermemiş olan hatalı insan, bu hatalarından (dert) dönmek ve doğru yolu bulmak için
(derman) kendine bir rehber arar. Bu rehberi de
na’tlarda bulur. Çünkü Hz. Peygamber’in örnek kişiliği,
tavır, hâl ve davranışlarıyla güzel ahlâkı na’tlarda en
güzel akislerini bulmaktadır. O hâlde bu na’tların
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okunması, hatalı kimsenin hatalarını görmesine ve doğruyu, güzeli öğrenmesine vesile olacaktır. Nasıl ki sarhoş kimse ayılmak için su içerse, hatalı kimse de hatalı
olan hâl ve davranışlarını görmek ve bunların doğrusunu öğrenmek için Hz. Peygamber’in na’tlarını okuyarak kendine en mükemmel rehberi bulmuş ve takip etmiş olur.
Beytin Bir Başka Varyantı Hakkında Not
Şerhe/tahlile son vermeden evvel, beytin farklı
bir nüsha varyantına da kısaca değinmek gerek. Bu beyit Su Kasîdesi üzerine yapılmış diğer şerhlerde ve bazı
divan nüshalarında şu şekilde geçer:
Zikr-i na’tin virdini derman bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def’-i humâr içün içer mey-hâre su
Bizim esas aldığımız beyitte ilk mısradaki zikr-i
na’tin derdine derman bilür ifadesi yerine, görüldüğü
üzere, zikr-i na’tin virdini derman bilür ifadesi yer al-
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maktadır. Beytin bu hâli esas alındığında mananın çok
farklı bir hâle bürünmeyeceği söylenebilir. Çünkü virdini ifadesi genel itibarıyla zikr-i na’t ifadesiyle aynı anlamı ifade eder. Derdine kelimesinin şiirde olmaması da
yine beytin çehresini fazlaca değiştirmez zira hemen
devamında yer alan derman kelimesi ortada bir derdin
mevcudiyetini ifade eder. Şu hâlde beyitteki bu nüsha
farkının beytin anlamına önemli bir etkisinin olmadığı
söylenebilir.
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26.

Yâ Habîballâh yâ hayre’l-beşer müştâkunam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâre su

يا حبيب هللا يا خيرالبشر مشتاقكم
ايله كم لب تشنه لر يانوب ديلر همواره صو
Nesre Aktarım
Yâ Habîballâh, yâ hayre’l-beşer, leb-teşneler hemvâre
yanup su diler, eyle kim müştâkunam.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Ey Allah’ın sevgilisi, ey insanların en hayırlısı, tıpkı
susuzluktan dudağı kuruyanların her an yanıp su diledikleri
gibi seni öylesine arzuluyorum/özlüyorum.
Kelimeler
Habîballâh: Allah’ın sevgilisi, sevgili kulu, Hz.
Peygamber.
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Hayre’l-beşer: İnsanların en hayırlısı, Hz. Peygamber.
Müştâk: Özleyen, arzu eden, şiddetle isteyen,
âşık.
Leb-teşne: Susamış, susuzluktan dudağı kurumuş.
Hemvâre: Her zaman, daima, her an.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bu beyitte şairin önce Hz. Peygamber’i en güzel
ve yüce vasıflarıyla yâd edip, ardından ona olan hasret
ve muhabbetini en açık şekilde ve en somut bir örnekle
dile getirdiği görülüyor.
Bir müminin ulaşabileceği en yüce makam, Allah’ın

muhabbetini

kazanmak,

O’nun

sevgilisi

(Habîbullah) olarak anılabilmek olmalıdır. Çünkü bu
makama erişebilmek, üstün bir takvayı, bütün günah,
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hata ve kusurların Allah tarafından affını, O’nun rızasını, rahmet ve merhametini kazanmayı gerektirir. Bu
makama erişen kul, artık dünyevî hiçbir arzuya tenezzül etmeyeceği gibi gözü ve gönlü Allah’tan başkasına
yönelmez. Bizzat yüce Allah tarafından sevilen bir kul
olarak anılmak, müminin en büyük arzusudur. İşte Hz.
Peygamber, yüce ahlâkı ve takvasıyla Allah’ın habibidir, Habîbullah’tır. O, en yüce ve en ulvî makama erişmiş bir kul ve peygamberdir.
Allah katında bu makama erişen Hz. Peygamber’in bir diğer sıfatı da Hayrülbeşer olmasıdır. Bu, insanların en hayırlısı demektir. Allah katında en yüce
makama erişmiş olan Hz. Peygamber’in, insanlar arasındaki makam ve mertebesinin düşük olması elbette
düşünülemez. O, insanlara Allah’ın dinini öğretmek,
onları iyiye, güzele, doğruya, adalete, kurtuluşa eriştirmek için, kısacası, güzel ahlâkı tamamlamak için
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gönderilmiş kâmil bir kul, yüce bir elçi ve en seçkin
rehberdir. Bu hâliyle yaratılmışlar arasındaki en üstün
ve en yüce ahlâka sahip olanı da odur. Burada Hayrülbeşer, yani insanların en hayırlısı olmanın, diğer insanları ilgilendiren bir yönü olduğu da gözden kaçırılmamalı. İnsanların en hayırlısı demek bir anlamda insanlara en çok hayrı dokunan, en çok yardım eden ve en çok
iyilik yapan demektir.
Şair beyitte öncelikle, diğer insanların erişmesi
mümkün olmayan, Hz. Peygamber’in bu iki yüce vasfını anarak onu en güzel şekilde tavsif, tazim ve methediyor. Ona olan muhabbet, özlem ve kavuşma arzusunun büyüklüğünü dile getirmek için de ikinci mısradaki benzetmeyi kullanıyor.
Gerek

Hz.

Peygamber’in

yaşadığı,

gerekse

Fuzûlî’nin bulunduğu coğrafyalar itibarıyla hem Hz.
Peygamber hem de şair, çöl şartlarını, kuraklığı ve su-
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suzluğu iyi bilmektedirler. Bu gibi coğrafyalarda yaşayan kimseler için suyun her şeyden önemli olduğu, bir
hayat kaynağı olduğu iyi bilinir. Çölün ortasında susuz
kalmış bir kimse, yanında kervanlar dolusu altını bile
olsa bir yudum suyu yoksa, hayatta kalamaz. Hiçbir
servet, çölde susuz kalmış, ölmek üzere olan biri için bir
yudum sudan daha değerli olamaz.
Şair hem kendinin hem de Hz. Peygamber’in iyi
bildiği bu hususu kullanarak ona olan özlem, muhabbet
ve arzusunu dile getiriyor. Ve bu yolla ondan üstü kapalı bir şekilde şefaat talep ediyor. Buna göre şairin beyitteki muradının şu olduğu söylenebilir:
Ey Allah’ın sevgilisi, ey insanların en hayırlısı,
sen bu vasıflarınla hem Allah katında hem de insanlar
arasında en seçkin olanısın. Ben seni öylesine çok seviyor ve özlüyorum ki… Susuzluktan dudakları kuruyup
kalmış bir kimse nasıl sudan başka şey görmez ve iste-
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mezse; onun hayatta kalması için nasıl bir yudum suya
ihtiyacı varsa, tıpkı öyle ben de senden başkasını görmüyor ve istemiyorum. Sen insanların en hayırlısı olarak bizlere en çok hayrı dokunacak olansın. Sen Allah’ın sevgilisi olarak duası en makbul olan ve Allah’ın
geri çevirmeyeceği en seçkin kulusun. O hâlde, susuz
kalmış birinin suyu arzuladığı gibi seni arzulayan ve
sana öylesine âşık bu kulu hayrından, şefaatinden esirgeme. Sen bu ümmetine hayırda bulunmak, şefaat etmek istersen, Allah da en sevgili kulunun bu arzusunu
karşılıksız bırakmayacaktır.
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27.

Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi’râc’da
Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

سنسن اول بحر كرامت كم شب معراجده
شبنم فيضك يتورمش ثابت وسياره صو
Nesre Aktarım
Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi’râc’da şebnem-i
feyzün, sâbit ü seyyâra su yetürmiş.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Sen o keramet denizisin ki Mirac gecesi senin feyzinin
çiy tanesi, sabit ve hareketli gezegenlere/yıldızlara su ulaştırmış.
Kelimeler
Sensen: Sensin.
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Kerâmet: Allah’ın veli kullarında görülen olağanüstü hâller. 2. Cömertlik, eli açıklık, iyilik, ihsan, lütuf.
3. İzzet, şeref.
Bahr-ı Kerâmet: Keramet denizi.
Şeb: Gece.
Mi’râc: Göğe çıkma, yükselme. Hz. Peygamber’in
göğe çıkma mucizesi.
Şebnem: Çiy.
Feyz: Manevî neşe, saadet, mutluluk. 2. İlim, irfan. 3. Suyun taşarak akması. 4. Bolluk, bereket. 5.
Uğur.
Yetürmek: Ulaştırmak.
Sâbit: Hareketsiz, durağan, yerinde duran. 2.
Astronomide: Gezegen olmayan, yerinde sabit duran
yıldız.
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Seyyâre: Gezen, gezici, dolaşan. 2. Astronomide:
Bir yerde sabit durmayıp hareket eden, yer değiştiren
gök cismi, gezegen.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beyitte Hz. Peygamber’in Mirac’a çıkışından, ne
büyük bir keramet denizi olduğundan ve onun feyzinin
bütün yıldızlara yeteceğinden bahsediliyor.
Beyti anlayabilmek için önce Mirac’dan bahsetmek gerek.40 Mirac, Hz. Peygamber’in önce Mescid-i
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da göğe yükselerek yaptığı yolculuktur. Bu seyahati önemli kılan pek
çok husus bulunur. Bu seyahatte Sidretü’l-müntehâ
diye tabir edilen noktayı geçen Hz. Peygamber, Allah’a
Burada Mirac hakkında bilgi verilirken sadece ayet ve hadisler
değil; kültür ve edebiyatımızda Mirac’ın algılandığı ve kabul gördüğü hâli de esas alınmıştır. Çünkü şiiri anlayabilmek için kültür
ve bilhassa edebiyatımızda Mirac’ın nasıl telakki edildiğinin bilinmesi gerekir.
40

207

Su Kasîdesi Şerhi

başka hiçbir kul ve meleğin olmadığı kadar yakın olmuş; ona iki yay ucu aralığı kadar yaklaşmıştır. Orada
her bir katta başka bir peygamberle görüşmüş; kendisine melekler, bütün âlemler, cennet ve cehennem gösterilmiştir.
Müminin Mirac’ı olarak anılan, Müslümanların
Allah’a şükretme ve kurtuluş vesilesi olan namaz, burada farz kılınmıştır. Kimi rivayetlere göre, elli vakit
olan namaz Hz. Peygamber’in ümmetine kolaylık olsun
diye beş vakte indirilmiş fakat elli vakit namaz değerinde/sevabında kabul edilmiştir. Allah’a şirk koşmayanların günahlarının bağışlanacağı müjdesi ve Hz.
Peygamber’e de ümmetine şefaat hakkı verilmiştir. Yine müminler için kimi kolaylık ve müjdeleri içeren Bakara Suresi’nin son iki ayeti burada Hz. Peygamber’e
sunulmuştur.
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Burada sıralanan hususlar ve müjdeler hem Hz.
Peygamber’in Allah katındaki kıymetini göstermekte,
hem de Müslümanlar için birçok kurtuluş ve mağfiret
vesilesi taşımaktadır. O hâlde Mirac, hem Hz. Peygamber hem de bütün müminler için son derece değerli feyiz, rahmet, mağfiret ve müjdeleri ifade eder. Mirac’ı
bütün bu anlamlarıyla düşündüğümüzde şairin mısralarındaki derinlik daha iyi anlaşılır.
Peki, Hz. Peygamber’in feyzinin çiy tanesinin
yıldızlara su ulaştırması ne demektir? Burada sudan
maksadın, Hz. Peygamber’in feyzi olduğu düşünülebilir. Su, daha önceki beyitlerde pek çok kez hayat kaynağı ve iman, mağfiret ve şefaat sembolü olarak kullanılmıştı. Bu itibarla burada, yıldızlara Hz. Peygamber’in feyiz şebnemini götüren suyun, yine onun feyz
ve şefaatinden başka bir şey olmadığını düşünüyoruz.
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Beyitte feyzin çiy tanelerinin, yalnız insanlara
değil de sabit ve hareketli bütün yıldızlara ulaşması da
önemli bir noktadır. Bu, beyitte Mirac’dan bahsediliyor
olmasının yanı sıra, Hz. Peygamber’in insan ve cinler
de dâhil olmak üzere bütün âlemlere rahmet ve peygamber olarak gönderilmesiyle alakalı olmalıdır.
Bu noktada gökyüzündeki yıldızlar ile çiy tanelerinin benzerliğine de değinmek gerekir. Çiy taneleri
küçük ve parlak parçacıklardır. Gökteki yıldızlar da
uzaktan bakıldığında küçük ve parlak, tıpkı çiy taneleri
gibi görülürler. Oysa uzaktan küçük görülen bu yıldızların dünyadan çok daha büyükleri olduğu bilinmektedir.
Bütün bu izahattan sonra şairin şiirdeki kastının
şu olduğu düşünülebilir:
Ey keramet denizi olan Resul, Mirac gecesinde
senin feyzinin küçük bir çiy damlası bile yıldızlara se210
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nin feyz ve şefaatini ulaştırmış. Sen, Mirac gecesinde
ümmetin için nice güzel müjdeler, feyiz ve mağfiret
vesileleri getirdin. Senin feyiz ve şefaatin öylesine yücedir ki çiy damlası miktarı bile bütün yıldızlara yeter.
Nasıl ki yıldızlar uzaktan bakıldığında küçücük görünüyor ve fakat aslında hayal edilemez büyüklüktelerse,
senin çiy damlası gibi küçücük görünen feyiz ve şefaatin de aslında o kadar büyüktür, yücedir.
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28.

Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mi’mâra su

چشمۀ خورشيددن هر دم زالل فيض اينر
حاجت اولسه مرقدك تجديد ايدن معماره صو
Nesre Aktarım
Merkadün tecdîd iden mi’mâra su hâcet olsa, çeşme-i
hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Mezarını yenileyen mimara su lazım olsa, güneş çeşmesinden her an feyizli su iner.
Kelimeler
Hurşîd: Güneş.
Çeşme-i Hurşîd: Güneş çeşmesi.
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Dem: Vakit, zaman, an.
Zülâl: İçmesi güzel, saf, hafif, soğuk ve tatlı su.
Hâcet: İhtiyaç.
Merkad: Mezar, kabir. 2. Yatacak yer.
Tecdîd: Yenileme, onarma.
Mi’mâr: İnşaat yapan, inşaat planlarını yapıp uygulayan.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Burada Hz. Peygamber’in kabrinden bahsediliyor. Onun kabrini yenilemek gerektiğinde suya ihtiyaç
olursa bu su yerine, güneş çeşmesinden feyizli ve
saf/duru bir suyun aralıksız ineceği ifade ediliyor.
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Hz. Peygamber dünya hayatını tamamlamış olsa
da onun kabri, Hz. Peygamber’e muhabbet duyan ve
onu özleyenlerin, ona yakın olmak isteyenlerin ziyaretgâhıdır. Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiş o
rahmet elçisinin kabrinin, ona yaraşır bir güzellikte olması lazımdır. O hâlde onun kabrinin bakım ve imarının sürekli olarak yapılması gerekir.
Ancak burada Fuzûlî’nin kastı sadece teknik bir
bakım ve imardan ibaret değildir. Zaten Hz. Peygamber
gibi âlemlere rahmet olarak gönderilmiş, Allah’ın habibi olan bir Resul’ün kabrinin imarı da öyle alelade olamaz. Zira şerefü’l-mekân bi’l-mekîn41 sözünde de ifade
edildiği üzere o kabir, Hz. Peygamber’e ait olduğu için
ayrıca değerli ve önemlidir.42
Bir mekânın şerefi, orada ikamet edenden gelir.
Yakın tarihimizde, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde, İstanbul’dan Medine’ye bir tren yolu yapılmıştır. Bu yolun inşası
sırasında, Sultan II. Abdülhamid Han’ın emriyle, Medine’den geçen rayların altına keçe döşenmiş ve bununla, Hz. Peygamber’in
41
42
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Bahsedilen bir başka husus da suyun güneş çeşmesinden (çeşme-i hurşîd) gelmesi ve feyizli, duru/saf bir su
(zülâl-i feyz) olmasıdır. Yukarıda değinildiği üzere, Hz.
Peygamber alelade bir zat değil Allah’ın habibi, insanların en hayırlısıdır. O hâlde onun kabrinde kullanılacak suyu şairin sıradan bir su olarak tasvir etmesi de
düşünülemez. Ona layık görülen su, güneşten gelen
sudur.
Su nasıl ki dünyadaki canlılar için hayat kaynağı
ise güneş de öyledir. Dünyada yaşamın olması için hava, su, güneş gibi şeyler şarttır. Bunlardan birinin eksikliği, hayatın sonu demektir. Buradan hareketle şairin
mısralarına bakarsak şu manaya varabiliriz:

kabrinde rahatsız edilmemesi arzu edilmiştir. Bu yol Hz. Peygamber’i rahatsız etmeyecek olsa da buradaki hassasiyetin Hz. Peygamber’e duyulan saygı ve hürmetten ileri geldiği muhakkaktır.
Fuzûlî’nin de benzer bir hassasiyet içinde bu beyti kaleme aldığını
düşünüyoruz.
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Güneş ve su dünyada yaşam olması için şarttır.
Ancak insan, Müslüman olarak yaşamakla mükelleftir.
İmansız gönül ölü, imanlı gönül ise diri olarak tarif ve
tavsif edilir. İmanı ve İslâm’ı bize ulaştıran elçi ise Hz.
Peygamber’dir. O hâlde, insanlığa rahmet elçisi olarak
gelmiş ve İslâm’la insanların ölü gönüllerini diriltmiş
olan yüce Resul’ün kabri imar edilecek ise bu imarda
ancak güneşten gelen duru, saf, tertemiz ve feyizli kullanılabilir.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Hayat kaynağı olan su, başka bir hayat kaynağı
olan güneşten çıkıp gelerek onun kabrini imarda kullanılacaktır. Buradaki bir başka önemli husus da ateşin
mikropları temizleyici özelliğidir. Ateş, kir ve mikropları öldürür, temizler. Güneş de dev bir ateş kütlesi olarak içinde hiçbir kir ve kötülük barındırmaz. Bu durumda güneşten çıkıp gelen su da arı, saf ve tertemiz-
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dir. Buna göre şairin mısralarındaki diğer bir kastı da
şu olmalı:
Ey Allah’ın Resul’ü, sen öylesine değerli ve öylesine eşsizsin ki senin varlığınla şereflendirdiğin kabrin
de senin orada bulunman sebebiyle o kadar kıymetli.
Gün gelip senin kabrini imar etmek gerektiğinde su
gerekebilir. Bu durumda orada alelade bir su kullanılamaz. Kabrinin imarında kullanılacak su ancak, bir
diğer hayat kaynağı olan güneşten çıkıp gelen; orada
arınıp temizlenmiş, feyizli, saf ve duru bir su olabilir.
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29.

Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

بيم دوزخ نار غم صالمش دل سوزانمه
وار اميدم ابر احسانك سپه اول ناره صو
Nesre Aktarım
Bîm-i dûzah dil-i sûzânuma nâr-ı gam salmış. Ebr-i
ihsânun ol nâra su sepe, ümîdüm var.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Cehennem korkusu, yanmış gönlüme gam ateşi salmış. [Senin] ihsan bulutun o ateşe su serpecek, [buna] ümidim var.
Kelimeler
Bîm: Korku, endişe.
Dûzah: Cehennem.
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Nâr: Ateş. 2. Cehennem.
Gam: Keder, kaygı, dert, tasa.
Sûzân: Yakan, yakıcı. 2. Yanan, yanmış, yanıcı.
Dil-i Sûzân: Yanmış gönül.
Ebr: Bulut.
İhsân: Verme, bağışlama, hediye etme. 2. İyilik
yapma, lütuf.
Sepe: Serpe, serpme.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Fuzûlî burada kendi hâlinden bahsediyor. İçinde
bulunduğu endişeli duruma dair Hz. Peygamber’e dua
ediyor ve ondan medet umuyor aslında. Başka bir ifadeyle ondan şefaat talep ediyor.

219

Su Kasîdesi Şerhi

Şirin başında şairin gönlü, dil-i sûzân yani yanmış
gönül olarak niteleniyor. Zaten yanmış/yanmakta olan
gönlüne bir de cehennem korkusu (bîm-i dûzâh) ateş
salıyor ve yangın iyice artıyor. Peki şairin gönlü başta
neden yanmış gönül idi; bunun üstüne bir de cehennem
korkusu nereden geldi ve neden ateş saldı?
Şair daha birinci beyitte, gönlünün büyük bir
ateşle yandığından ve bunu gözyaşının söndüremeyeceğinden bahsederek şiirine başlamıştı. Şiir boyunca da
Hz. Peygamber’e olan hürmet, muhabbet ve özleminin
ne kadar büyük olduğunu; bu hürmet, muhabbet ve
özlemin gönlünü yakıp kavurduğunu pek çok kez tekrar etmişti. O hâlde burada gönlünün yanmış gönül olarak tarif edilmesi gayet tabiîdir.
Bu muhabbet ve hasretle yanan gönle bir de cehennem korkusu, gam ateşi salıyor ve yangın büyüyor.
Peki ama Hz. Peygamber gibi bir nebinin aşk ve özle-
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miyle yanan böylesine bir gönle cehennem korkusu
neden düşer? Biz biliyoruz ki bütün insanlar günah işler ve hataya düşer. Tövbenin nasip olup olmayacağını;
olsa dahi bunun Allah katında makbul olup olmadığını
bilmekse mümkün değildir. Yine biliyoruz ki bizleri
kurtaracak olan ibadetlerimiz değil, Allah’ın rahmet ve
merhametidir. Bu rahmet ve merhamete mazhar olmak
yolunda en büyük yardımcı ve aracımız ise Hz. Peygamber ve onun ümmetine şefaatidir.
Şiirde ihsan bulutu (ebr-i ihsân) ile kast edilen de
Hz. Peygamber’in ümmetine şefaati olmalı. Zira şair,
her ne kadar gönlüne cehennem (ateşi) korkusu düşse
de Hz. Peygamber’in ihsanı yani şefaati sebebiyle ümitsiz olmadığını dile getiriyor. Bu cehennem ateşini/korkusunu onun ihsanının/şefaatinin söndüreceğine inandığını söyleyerek ümitli olduğunu ifade ediyor.
Bir müminin, Allah’ın rahmet ve merhametinden ümi-
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dini kesmemesi gerektiğini de unutmamış görünüyor
şair.
Bu noktada yeniden ilk beyti hatırlamak gerektiğini düşünüyoruz. Orada büyük ateşlere suyun çare
olamayacağı, onu söndüremeyeceği söylenmişti. Burada ise tam tersine bir umut söz konusu. Şairin gönlü
zaten yanmaktadır. Buna bir de cehennem korkusunun
saldığı gam ateşi ekleniyor ve ateş büyüyor. Buna karşın şair, ihsan bulutunun yani onun akıtacağı suyun,
yağmurun, gönlüne su serpeceğine inandığını; dolayısıyla bunun kendisini ferahlatacağına ve kurtuluşuna
vesile olacağına ümitli olduğunu söylüyor. Buradan
Fuzûlî’nin, Allah’ın rahmet ve merhametinin43 her şeyin üzerinde olduğunu hatırlatmak ve Hz. Peygam-

43 “De ki (Allah şöyle buyuruyor): Ey kendi aleyhlerine olarak
günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”, Kur’ân-ı Kerîm, Zümer, 39/53.
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ber’in şefaatine büyük bir inanç ve umutla bağlı olduğunu dile getirmek istediği anlaşılıyor.
Bütün bunların ardından şairin bir tefekkür
hâlinde olduğunu ve bize şu manayı sunduğunu düşünebiliriz:
Gönlüm, Hz. Peygamber’in hasret ve muhabbetiyle yanıp duruyor. Üstüne bir de aciz ve günahkâr bir
kul olmam sebebiyle cehennem korkusu gönlüme gam
ateşi salıyor. Gönlümde böylesine büyük ateşler yansa
da Hz. Peygamber’in şefaati ve Allah’ın rahmetiyle o
ateşlerin söneceğine, Hz. Peygamber’in ihsan ve şefaatinin bütün keder ve endişelerime son vereceğine inanıyorum.
Bu beyitte şair, Müslüman’ın umutsuz olamayacağını; Hz. Peygamber’in şefaati ve Allah’ın rahmetiyle
müminlerin endişe ve korkularından kurtulup feraha
ve kurtuluşa ereceklerine dair inancını dile getiriyor.
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30.

Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü-i şeh-vâra su

يمن نعتندن كهر اولمش فضولى سوزلرى
ابر نيساندن دونن تك لۇلۇ شهواره صو
Nesre Aktarım
Su, ebr-i nîsândan lü’lü-i şeh-vâra dönen tek;
Fuzûlî[‘nin] sözleri, yümn-i na’tünden, güher olmış.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Suyun nisan yağmurunda şahlara layık iri inciye dönüşmesi gibi Fuzûlî’nin sözleri de [Hz. Peygamber’in] bereketli/uğurlu methiyle inciye dönüştü.
Kelimeler
Yümn: Uğur, bereket.
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Na’t: Bir şeyi överek anlatma, methetme. 2. Bilhassa Hz. Peygamber’i övmek için yazılan manzum
methiye.
Güher: Gevher, cevher, inci, mücevher. 2. Bir şeyin özü, esası, mayası.
Fuzûlî: Şairin mahlası. 2. Boş, boşuna, değersiz,
yersiz, lüzumsuz. 3. Faziletli, erdemli, keremli, hünerli.
Nîsân: Nisan ayı.
Lü’lü’: İnci.
Şeh-vâr: Şaha, hükümdara yakışacak şekilde. 2.
İri cins inci.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Şairin mahlasının geçtiği bu beyit, mahlas kelimesi olan fuzûlî’nin lugat anlamlarının da kast edilmesiyle derin ve farklı manalar ifade eder hâle geliyor.
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Beyti anlamlandırabilmek için ilk başta inci ve
nisan yağmurlarından bahsetmek gerekir. Malum olduğu üzere inci, istiridyenin içinde oluşur. Nisan ayında yağan yağmurlar yahut bu yağmurların sıçrattığı
kum taneleri istiridyenin içine girer. Yabancı cismi algılayan istiridye, özel bir madde salgılamaya başlar. Bu
salgılar yağmur damlası veya kum tanesini kaplar ve
inci meydana gelir. Yani incinin oluşabilmesi için nisan
yağmuru lazımdır. Ayrıca, kum veya yağmur damlası
gibi basit ve değersiz bir nesne, inci içerisinde bir süre
kalıp da onun tarafından kaplandığında inci gibi güzel
ve değerli bir nesneye dönüşür.
Fuzûlî kelimesine gelince, şairin mahlası olan bu
kelime boş, gereksiz, değersiz anlamlarına geldiği gibi
aynı zamanda, faziletli, erdemli, keremli anlamlarını da
taşır. Şairin bu kelimeyi özellikle mahlas olarak seçtiği
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bilinmektedir. Aynı şekilde kelimenin beyitte bütün bu
anlamlarıyla birlikte kullanıldığı görülmektedir.
Bütün bunlardan sonda beyte şu manalar verilebilir:
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 1
Fuzûlî kelimesi şairin mahlası olarak ele alındığında, şair kendisinden üçüncü şahıs gibi bahsederek
şunu ifade ediyor:
Nisan yağmurları nasıl ki istiridyenin içinde
kıymet kazanır ve şahlara layık, değerli bir takı malzemesine dönüşür ise şair Fuzûlî’nin sözleri de Hz. Peygamber’in methini yaptığı için basit birer söz olmaktan
çıkmış ve inci gibi değerli bir hâl almıştır. Bu, sözün
yahut şairin değil bizatihi methi yapılan Hz. Peygamber’in şerefli ve uğurlu zatının bahis mevzuu ediliyor
olmasındandır. Yani söze değer veren, sözün kendisi
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yahut söyleyen değil, sözü edilendir. Bu sebepledir ki
şairin sözleri, Hz. Peygamber’i anıyor ve methediyor
olmak dolayısıyla birer inci gibi değerlenmiş, kıymet
kazanmıştır.
Burada, şairin kendi şiirini övdüğü, başka bir
deyişle fahriye yaptığı da söylenebilir. Zira sözlerini
şahlara layık inciye benzetmektedir. Ancak burada şairin, fahriye sebebi ettiği durumu bile Hz. Peygamber’e
atfetmesi dolayısıyla, yine bütün kıymet ve hürmeti Hz.
Peygamber’e yönelttiği; merkeze onu aldığı ve benlikten uzak, şefaat talep eden bir hâl içinde bulunduğu
söylenebilir.
Başka bir açıdan bakıldığında, şunu söylemek de
mümkün görünüyor:
Nisan yağmurları nasıl ki istiridyenin içinde birer inciye dönüşüyor ise şair Fuzûlî’nin sözleri de Hz.
Peygamber’in bereketli methini yapmak için (şair tara228
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fından) özenle işlenmiş ve bir inci gibi kıymet kazanmıştır.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 2
Fuzûlî kelimesi gereksiz, değersiz anlamında ele
alındığında:
Şairin değersiz ve boş sözleri, tıpkı sıradan nisan
yağmurlarının inci gibi değerli bir maddeye dönüşmesi
gibi kıymetlenip birer inciye dönüşmüştür. Bu sözlerin
değer kazanması, şairin veya sözlerin kendinden değil,
bizzat Hz. Peygamber’in uğurlu methinin yapılıyor olmasından, onun mübarek zatından bahsediliyor olmasındandır.
Beytin Şerhi / Serbest Yorumu: 3
Fuzûlî kelimesi faziletli, erdemli, keremli anlamlarında ele alındığında:
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Yukarıdaki anlamda, şairin sözlerinin değersiz
olduğu, ancak Hz. Peygamber’i anmakla değer kazandığı anlamı çıkıyordu. Burada ise sözlerin zaten değerli
olduğu fakat Hz. Peygamber’i methetmekle daha da
değer kazandığı anlamı çıkmaktadır. Burada, su ve
yağmurun daha önceki beyitlerde hayat kaynağı ve
kıymetli bir nesne olarak telakki edildiği hatırlanırsa
anlam daha da güçlenecektir.
Su ve yağmur, insanlar için birer hayat kaynağıdır. Dolayısıyla son derece değerlidir. Ancak değerli bir
nesne, kimi durumlarda daha da değerli hâle gelebilir.
Burada da böyle bir durum söz konusudur. Buna göre:
Şairin faziletli sözleri, Hz. Peygamber’in bereketli methinden birer inci gibi olmuş. Başka bir deyişle,
Hz. Peygamber’i anıyor olmak sebebiyle zaten faziletli
olan sözler, O’nun bereketli methinin de etkisiyle daha
da değer kazanıp birer inciye dönüşmüş. Zira bir hayat
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kaynağı olan su, nisan yağmurlarıyla birlikte istiridyenin içinde inciye dönüşür ve şahlara layık bir takı hâlini
alır, değeri daha da artar.
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31.44

Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

خواب غفلتدن اوالن بيدار اوالنده روز حشر
اشك حسرتدن توكنده ديده بيداره صو
32.

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşme-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su

اومدوغم اولدر كه روز حشر محروم اولميم
چشمۀ وصلك ويره من تشنۀ ديداره صو

Nesre Aktarım
Rûz-ı haşr olanda, hâb-ı gafletden bîdâr olan; eşk-i
hasretden, dîde-i bîdâra su tökende…

Burada mana beyitte tamamlanmayıp ikinci beyitte devam ettiği
için iki beyit bir arada değerlendirilmiştir.
44
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Umduğum oldur ki çeşme-i vaslun, men teşne-i
dîdâra su vire, rûz-ı haşr mahrûm olmayam.
Günümüz Türkçesine Aktarım
Mahşer günü olduğunda, gaflet uykusundan uyanan;
hasret

gözyaşından,

uyanık

gözlere

su

döktüğünde

[/ağladığında]…
Umduğum odur ki [senin] kavuşma çeşmen, ben [senin] güzel yüzüne susamış olana su vere, mahşer günü mahrum kalmayam.
Kelimeler
Hâb: Uyku, uyuma.
Gaflet: Gafillik, boş bulunma, farkında olmama,
dalgınlık, dikkatsizlik. 2. İhmal, endişe.
Bîdâr: Uyanık, farkında.
Rûz: Gün.
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Haşr: Toplama, bir araya getirme. 2. Ölüleri diriltip bir araya toplama, mahşer, kıyamet.
Eşk: Gözyaşı.
Tökende: Dökünce, döktüğünde.
Dîde: Göz.
Mahrûm: Bahtsız, nasipsiz. 2. İstediğini elde
edememiş olan, yoksun.
Çeşme: Su akan yer, pınar, su kaynağı.
Vasl: Kavuşma, vuslat.
Teşne: Susuz, susamış.
Dîdâr: Yüz, güzel yüz, çehre. 2. Görünüş, tecellî.
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Beytin Şerhi / Serbest Yorumu
Bu iki beyit, anlamın birlikte tamamlandığı ve
şairin açık şekilde dua edip, Hz. Peygamber’den şefaat
talebini dile getirdiği beyitlerdir.
Şiirin bu son beyitlerinde şair, bir mahşer tablosu
çiziyor ve oradaki hâlini arz edip Hz. Peygamber’den
şefaat talep ediyor. Buna göre şair şunu söylüyor:
Mahşer günü olup da gaflet uykusunda olan insanlar diriltilip mahşer alanına toplandığında; Hz. Peygamber’e kavuşmak için dünyada hasretle gözyaşı döken müminler, gaflet uykusundan uyanıp onu görerek
gözyaşı döktüğünde; senin güzel yüzüne susamış olan
bu garip kula, senin kavuşma çeşmenin su vereceğini
ve beni orada mahrum, susuz bırakmayacağını umut
ediyorum.
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Yukarıdaki beyitlerde şair, pek çok kez Hz. Peygamber’e olan muhabbet ve hasretini dile getirmiş ve
onun hasretiyle gözyaşı döktüğünden bahsetmişti. Burada da öldükten sonra yeniden diriltildiği mahşer gününü tasvir ve tahayyül ediyor. Oradaki muhayyel durumunu arz ederek şefaat talep ediyor.
Şair, mahşer günü hesaba çekilmek için diriltilmiş vaziyette mahşer alanındadır. Dünyada hasret gözyaşı dökerek kavuşmayı arzu ettiği Hz. Peygamber’i
orada görmekte ve bu kez de vuslatın verdiği mutlulukla gözyaşı dökmeye devam etmektedir. Bu durumunu arz ettikten sonra da artık Hz. Peygamber’e sesleniyor ve dua ediyor: Ey Resul, işte o gün, bütün herkes gibi ben de akıbetimin ne olacağını bilmeden, endişe içinde, çölde susuz kalmış çaresiz ve su arayan bir
zavallı gibi ağlayarak bir kurtuluş müjdesi, bir yudum
su, bir müjde bekliyor olacağım. Ve umut/dua ediyo-
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rum ki o gün, senin vuslat çeşmen, yani merhamet ve
şefaatin, susuz ve çaresiz ümmetine su olacak, çare olacak, onlar için kurtuluş vesilesi bir müjde olacak.
Burada hem endişe ve korku içinde, anne ve babanın evladını dahi akıllarına getiremeyerek kendi akıbetlerini düşündükleri mahşer tablosu45 hem de Hz.
Peygamber’in mahşer günü ümmetine şefaat edeceği ve
onları sancağı altında toplayacağı46 bahis konusu ediliyor. Nasıl ki güneş altında susuz kalmış bir kimse gölge
45 “Kulakları sağır eden o gürültü koparan / kıyametin koptuğu
gün geldiğinde, O gün kişi, kardeşinden, annesinden, babasından,
eşinden ve oğullarından / çocuklarından kaçacaktır. O gün, onlardan her bir kişinin kendisine yetecek kadar işi ve derdi vardır. O
gün birtakım yüzler parlaktır, güleç ve sevinçlidir. Ve o gün birtakım yüzler de var ki, tozlanmış, onları karanlıklar bürümüştür. İşte
bunlar, kâfir ve fâcir / yoldan çıkmış kimselerdir.”, Kur’ân-ı Kerîm,
Abese, 80/34-42.
46 “Öğünmek için söylemiyorum, ben Âdemoğullarının efendisiyim! Kıyamet gününde ilk diriltilecek benim. Öğünmek için söylemiyorum; ilk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilenim. Öğünmek
için söylemiyorum; kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde
olacaktır” (Tirmizî, Menâkıb, I; İbn Mâce, Zühd, 37; Dârimî, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, I, 281, 295, III, 14, 4).
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ve bir yudum su ararsa, müminler de mahşer günü Allah’ın rahmetini, merhametini ve Hz. Peygamber’in
şefaatini bekliyor, arıyor olacak. O mahşer günü Hz.
Peygamber’in sancağı altında toplanıp gölgelenecek
müminler, onun şefaatinin de yardımıyla cennete girecek ve onun elinden Kevser ırmağından su içeceklerdir.
İşte Fuzûlî, kendisinin de mahşer günü bu hâl içinde
olacağını dile getiriyor. O gün, döktüğü hasret gözyaşları vesilesiyle Hz. Peygamber’in şefaatine nail olmayı
umduğunu ve umutsuz olmadığını dile getirerek ondan şefaat talep ediyor.
Son söz olarak, şiirin son beyitlerinin mahşer
günü tablosuyla ve açıkça Hz. Peygamber’den şefaat
talep edilerek, dua ile bitmesinin ayrı bir önem arz ettiğini vurgulamak gerek. Zira şiir boyunca Hz. Peygamber’e olan hürmet, muhabbet ve hasretini dile getiren
şair, artık dünya hayatını tamamlamış ve ahirete intikal
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etmiştir. Hatta mahşer günü yeniden diriltilmiş ve hesaba çekilmek için beklemektedir. Bu an bir mümin için
en önemli zaman dilimi olsa gerek, zira cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini bilmeyen kul, endişe ve
korku içinde amellerinin hesabını vermek için beklemektedir. Şair, şiirinin sonunda, cennet veya cehennemden önceki bu son durağı tasvir ediyor. Ancak o
durak aynı zamanda Hz. Peygamber’in ümmetine şefaat edeceği, onları sancağı altında toplayarak cennete
gitmelerine aracılık edeceği yerdir. İşte Fuzûlî, o gün,
kendi amellerine ve sevaplarına değil Hz. Peygamber’in şefaatine sarılacağını, onun şefaatini niyaz ettiğini dile getiriyor. Dünyada kavuşmak için gözyaşları
döktüğü Hz. Peygamber’in o gün kendisini şefaatinden
mahrum bırakmayacağına inancını dile getiriyor.
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