/;·

OŞM--ANLI ARAŞTIRMALARI
/'

XXVlll

Neşir

Heyeti- Editorial Board

Halil İNALCIK - İsmail. E. ERÜNSAL
Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN
Klaus KREISER

Misafir Editörler
Hatice A YNUR - Mehmet KALPAKLI
. -·

.

•• 1 :··

THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES

XXVlll
Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOGLU'na
ARMAGAN-IV

İstanbul - 2006

ı 7. YÜZYIL ŞAİRİ FEVZI'NİN ŞİİRLERİNDE "MANA, İCAZ,

BELAGAT, MAZMUN VE ŞİİR" KAVRAMLARININ iŞLENİŞİ

Fazilet ÇÖPLÜOGLU*

Şiirde

yenilik arayışlan Divan şiirinin başlangıcından itibaren hemen her
yüzyılda şairler tarafından dile getirilmekie beraber en çok ı 7. yüzyılda kendisini hissettirmiştir. Bu yüzyıl şairlerimizden biri olan Fevzi (ı048-ı638)'ninl
şiirlerinde ise bu arayışın yansımalan oldukça açıktır. Fevzi, yenilik arayışı
içerisinde olduğunu ifade ettiği çoğu beyitte aym zamanda şair ve şiir meseleleri
hakkındaki görüşlerini de dile getirmiştir. Biz de bu çalışmada şairin söz konusu beyitlerde "mana, icaz, beHigat, mazmun ve şiir" kavramlanın gerek terkibe gerekse leff ü neşr, tenasüp, teşbih v.b. durumlara dayalı olarak ilişki
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içinde bulundurduğu keliınelerle birlikte kuBamınından yola çıkarak şiirle ilgili
bu kavrarnlara bakışını değerlendirmeye çalışacağız.
1. kavram: mana
Fevzi'nin manayı şiir terimi olarak nasıl
yer aldığı şu iki beyte bakalım:

kullandığına

geçmeden önce

"mana"nın

Suretde belf dım-sıfat gerçi hamuşuz
Ma 'nada velf hum gibi pür cuş u hurnşuz

(G. 6411)

Garib-i şehr-i vefayuz esfr-i 'ışkuz biz
Balalsa ma 'nzde amma emfr-i 'ışkuz biz

(G. 6611)

Bu beyitlerde mana şür terimi anlamının dışında, "gerçekte" anlamında
Mana, Divan şiirinde şiir terimi olarak kullanımından başka ruh,
can, öz, cevher, sır, amaç, gerçek, neden, hüküm, karar, gerçekte vb. aniariı
larda da kullanılmaktadır. Bu anlamlar dikkate alindığında mananın içe
yönelik, içle,.asılla, özle bağlantılı olduğunu görürüz.2
kullanılmıştır.

1.1. veii: mana ülkesi, mana ülkesinin
düşünce alanı: hükümranlık,

padişahı

saltanat

Ko mülk-i ma'nide yartın tekaptı-yı zemfn itsün
Senün nev tarz-ı şi'rün gibi Fevzf hoş zemm olmaz
(G. 7117)

Fevzf kim ider hıtta-i ma 'naya tenezzül
Ben mülket-i i'cazı bu gün bf-cedel aldum
göç dar-ı fenadan 'akıbet
Şah-ı mülk-i ma 'na ya 'nf Na 'ilf

(G. 10917)

Kıldı

(T. 1711)

Yukarıda

verilen beyitlerde ülke, diyar anlamlarına gelen "mülk, hıtta"
kelimeleri ile yapılmış terkipler mekfuıla bağlantılıdır. Bunlar bizde genişlik,
2

Mine Mengi, "Divan Şiirindeki Mana, Mazmun, Nükte Kelimeleri Üzerine Bir
Değerlendirme," Divan Şiiri Yazılan, Akçağ Yayınlan, Ankara, 2000, s. 32.
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uzunluk gibi kavramlan çağrıştınr. Bu çağrışunlar şairin mecaz! ya da dalaylı
yoldan manaya bakışı hakkında bize fıkir vermektedir. Mekan çağrıştıran kavramlarla mananın benzerlik ilişkisine sokulınası, mananın şiirde kendine özgü
bir alanı, bir evreni vardır anlamına gelmektedir. Çünkü mekan bir bakıma soyut bir kavram olan manayı somutlaştırarak görmemizi, manaya nitelik kazandırmamızı sağlar. Bu terkipler şairin şiirdeki mananın kendine. özgü olmasım, ayn dünyasımn olduğunu ve manadan zenginlik beklediğini ima etmektedir.3 Yani şair, bu terkipler vasıtası ile mananın şiirde kendine özgü bir
alanımn olduğuna işaret etmektedir.
Beyitte mana-ülke tasavvurdan yola çıkan Fevzi, mana ülkesinin padişa
hıııı da şair olarak tahayyül edecektir. Çünkü; padişah bir ülkenin tek salıibidir
ve sahip olduğu ülkede hiç kimseye hesap vermeksizin hükümranlığım
sürdürür. Aynca, bu ülkede hiç kimse onun sözünün üzerinde söz söyleme
hakkına salıip değildir. Dolayısıyla şair için "şah-ı mülk-i mana" ifadesinin
kullanılışı onun mana hususunda tek yetkili kişi oluşunu açıklamaktadır.
Hepimizin malumudur ki 17. yüzyıl şiiri deyince, ilk olarak bu yüzyıl
büyük etkileri olan Sebk-i Hindi üslubu akla gelir. Bu üsluba göre şiirde
söz güzelliği ve söz sanatlanndan çok anlam güzelliği ve derinliği öneınlidir;
anlam ince, zarif, geniş, derin ve girift olmalıdır.
şiirine

Fevzi, devrinde bu üslubu benimseyen birçok çağdaşı şairin ince ve derin
anlamlar bulma çabalarım birinci beyitte "tekapu-yı zemin" olarak ifade ederken
ikinci beyitte "mana ülkesine kim tenezzül eder" diyerek artık kendisinin mana
ülkesine tenezzül etmeyeceğini belirtmekte, ayrıca onu fethetmeye çalışanlan da
küçümsemektedir.
1.2. veri:

mananın geniş alanı

düşünce alanı:

at

meydanı,

at

koşturmak

Semend-i tab 'um un F evzf peyin görmek ne mümkindür
Fezô.-yı ma 'nô.da zfrô. reh-i i'dız-ı taydur bu
(G. 12515)

3

Mengi, a.g.e., 33.
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Semend, çevik ve güzel at anlamındadır. Şairin, kendi yaradılışım, misemend olarak tavsif etmesi onun çabuk ve kolay yaratabilen bir sanat
kişiliğine sahip olduğuna işaret etme amacım taşımaktadır. Beyitte mana geniş
bir alan olarak tahayyül edilmiştir. Böylelikle mananın şiirde kendine özgü bir
alanımn olduğunu vurgulayan şair, şiirin geniş ve derin anlam taşıması gerektiği hususunun da altım çizmiştir. Yani mana değişik çağnşımlara yol
açınalı ve şiir anlam çeşitliliğine sahip olmalıdır. Bu· uçsuz bucaksız mana
alanında icazı atiareasma geçme ise, anlamı da derin, ince ve zarif olan güzel
söz söyleme konusunda şairin yetenekli oluşunun bir ifadesidir.
zacım

1.3. veri: mana suretleri
düşünce alanı:

puthane, kilise

Küfr-i zülj-i büt-i nutkum yine revnak buldı
Olalı dil suver-i ma'naya büt-hiine-ifeyz

(G.78!3)

Divan şiirinde put daha çok kilise duvarlarındaki mozaik işlemeli tasvirler
yerine kullamlır; böylece benzetilen unsurun o tasvirler kadar güzel olduğu anlatılmak istenir. Gönlün bir kiliseye benzetildiği bu beyitte mana onun duvarIarım süsleyen tasvirler olarak hayal edilmiştir. Şair, buradan yola çıkarak
kurduğu mana-gönül beraberliği ile mananın gönülle ilişkisine, ilhamla
doğuşuna ve ona sezgiyle ulaşıldığına işaret etmektedir.
Manaya ilişkin estetik kaygının ön planda olduğu açıkça görülen bu beyitte mana güzelle, güzellikle bağlantılıdır. Burada mana güzelliğinden beklenen heyecan verme, etkileyiciliktir. Etkileyicilik söz konusu olduğunda ise
"i'diz" ya da "sihr ü i'diz" arayışı yani şiiri söyleyene dinieyenin şaşkınlık
gösterecek kadar hayranlık duyması akla gelmektedir. Aynca "suver-i ma'na"
terkibi bizi şiirin genel olarak anlam bakımından lirizme yasianelığına ve şiirin
duygu temeli üzerine kurulan lirik anlamlara açık olduğu düşüncesine de
götürmektedir.4
ya da dinieyenin heyecan du yınasını ve. duygu
yoğunluğu yaşamasını manayı, sihr, sehhar, Musa kelimeleri ile ilişki içinde
bulundurarak birkaç beylinde şöyle dile getirmiştir:
Fevzi

4

şiiri okuyanın

Mengi, a.g.e., 34.
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Musa'sı

büyü

Sihr-i şi'r-i köhne tarzı Fevıimahv itsem n'ola
Mtlsf-i ma•nayum u i'caz mahremdür bana
Kim eylerdi bu denlü sihr-i ma •naya tevaggullfk
Nev-agazan-ı şi're Fevziya üstad lazımdur

(G. 215)

(G. 4616)

Büyünün en temel özelliği, olmayanı mevcutmuş gibi göstermesidir.
Böyle bir durumun insan üzerindeki en belirgin etkisi ise şaşkınlık ve hayranlıktır. Çünkü insan nedenini izah edemediği şeyler karşısında şaşkınlık ve
hayranlık duyar. Güzel söylenmiş söz de muhatabında aynı etkiyi yapar. İnsan
böyle bir söz karşısında şaşkınlık ve hayranlığa, kendisinde yetkin biçimde
oluşamamış bir güzelliğin farkına varmasıyla düşer. s
Şair, birinci beyitte eski şiirin büyüsünü ortadan kaldırmak istediğini ve
bu duruma şaşılmaması gerektiğini söylüyor. Gerekçesini ise mananın Musa' sı
olması ve icazın kendisine mahremiyeti olarak belirtiyor. Şair, yeni bir tarz ve
şiirle ortaya çıkma isteğinin ifadesinde Hz. Musa'nın mucizelerinden yararlanmıştır. Bilindiği gibi "Firavun'un sihirbazları Musa'nın huzurunda yere
attıkları ipleri sihirle yılan yapmışlardı. Musa'nın yed-i beyzası ile uzattığı asa
da yedi başlı ejder olup bu yılanlan yutmuştu. "6 Buradan yola çıkan şair, güzel
sözleri ile eski şiirin büyüsünü ortadan kaldırmayı hedeflemektir.

İkinci beyitte ise, büyünün bir öğretimi gerektirmesinden yola çıkılmıştır.
"Üstad" kelimesi ile bunu ima eden Fevzi, aynı zamanda kendisinin yenişiirin
ustası olduğuna

5
6

da işaret etmektedir.

Ziya Avşar, "Divan Şiirinin Poetik Verilerine Yeni Bir Yaklaşım Denemesi," Hece
Türk Şiiri Özel Sayısı, sayı: 53/54/55, (2001): 328.
Ahmet TaHit Onay, Eskf Türk Edebiyatında Mavızunlar ve izahı, Akçağ Yayınları,
Aiıkara, 2000, s. 336.
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1.5. veri: mana cevheri, mana cevherlerinin denizi
düşünce alanı:

1. deniz, inci 2. hazine

Lülü-i navnı nistıritsek 'arns-ı dehre hep
Gevher-i ma 'na ile pürdür bizüm gencfnemüz

(G. 69!3)

Gevher-i bahr-i hüner bahr-i ma 'ô.nt-gevher
Cevher-i ktın-ıfazl ktın-ı kemtıltıt-nümô.

(T. 18!3)

Gevher, inci, değerli taş, bir şeyin aslı, esası anlamlarındadır. Şairin,
Anadolu' da gelinin damadın evine geldiği zaman başından para, buğday, şeker
karışık şeylerin saçılması adetinden yola çıktığı bu beyitte "mana cevheri ile
dolu hazine"den.kasdı kendi tabiatı, yaradılışıdır.7 Mananın cevhere teşbihini
ise denizin derinlerinde bulunması, inciye herkesin ulaşamaması, onu ancak
tecrübeli dalgıçların toplayabilmeleri, ortaya çıkışındaki zahmet, incinin kıy
metli oluşu, kıymetli inciyi herkesin beğenmesi gibi hususiyei:ıer oluştıırmak
tadır.

1.6. veri: mana İsa'sı
düşünce alanı: Hz. İsa'nın doğumu

Kimün şimden gerü levh-i dilinde nakş olur ma 'ntı
Kimünya Meryem-i tab 'ı olur 'İsf-i ma 'ntı-ztı

Hz. Cibril'in bir neflıasıyla Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya gebe kalması
yola çıkan Fevzi, beyitte şairin tabiatım Hz. Meryem, manayı da
Hz. İsa olarak tahayyül etmiştir.
inancından

2. kavram: icaz
2. 1. veri: icaz ülkesi
düşünce alanı: hükümranlık,

saltanat

Fevzf kim ider hıtta-i ma'naya tenezzül
Ben mülket-i i'cô.zı bu gün bf-cedel aldum

7

Onay, a.g.e., 387.

(G. 109!7)

17. YÜZYIL ŞAİRİ FEVzi

47

Mana kavramına ilişkin ilk veri olan "mana ülkesi, mana ülkesinin
terkibini değerlendirirken şairin mana-ülke tasavvuru ile mananın
şiirde kendine özgü bir alanının olduğuna işaret ettiğini, mekfuıın soyut bir kavram olan manaya nitelik kazandırdığını ve onu somut bir kavram olarak
görmemizi sağladığını söylemiştik. Aynı husus icaz-ülke tasavvurunda da söz
konusudur.
padişahı"

2.2. veri: icaz

makamı

düşünce alanı:

mevki, makam

Bize şimden gerü i'cazdan dem urmak olmaz kim
Bu gün ol payeye Fevzf gibi üstadayak basmış

(G. 76!6)

İcazın ulaşılmak istenen yüksek bir mevki olarak hayal edildiği bu beyitte
o makamda kendisinin bulunduğunu dolayısı ile başka bir kimsenin ona
erişmekten söz etmesinin hoş olmayacağını ifade etmektedir.
şair,

2.3. veri: mana
düşünce alanı:

icazının

güzeli

büyü

Ansız

olmaz şahid-i i'c az-ı ma 'na bir nefes
Tab' -ı Fevzf hfısılı sehhfırdur dünyd kadar

(G. 32!5)

Düzgün söylenıniş, anlamlı ve muhatabını etkileyici sözü bir güzele
teşbih eden şair, bu durumu tabiatının büyüleyici oluşuna bağlamıştır. Güzel
bir insanın karşısındaki kişi onun etkileyici güzelliği karşısında adeta
büyülenıniş gibi olur ve bu akıl almaz güzellik karşısında şaşkınlık ve hayranlığa düşer. Güzel söylenıniş söz de muhatabında aynı etkiyi uyandırır.
Bu beyitte şairin "şahid-i i'caz-ı ma'na" terkibini kullanması dikkat
çekicidir. Yine buna benzer bir kullanım şu beyitte de vardır.
Beni i'caz-senc-i sihr-i ma'nti eyleyen Fevzf
H eva-yı pey-revf-i 'asım-ı şfrfn-edtidur hep
Şair,

(G. 10!6)

bu iki beyitte "şahid-i i'caz-ı ma'na" ve "i'caz-senc-i sihr-i ma'nti"
terkipleriyle manaile icazı bir arada kullanarak mananın icazla tamarnlandığına
işaret etmektedir; yani mana okuyanı dinleyeni etkileyecek, mana ile sağlanan
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bu etkileme icazla yerini şaşırtmaya, hayran bırakmaya dönüşecektirr. Her ne
kadar Fevzi'ye göre şiirin bütünlüğü için mana-lafız beraberliği gerekli olsa da
şair,

Fevzf kim ider hıtta-i ma 'naya teneı.zül
Ben mülket-i i'cfızı bu gün bf-cedel aldum

(G. 10917)

beytiyle manaile icazı karşılaştırmış ve bundan böyle kimsenin mana ülkesine
tenezzül etmeyeceğini, çünkü kendisinin icaz ülkesini kavgasız bir şekilde
aldığım belirterek devrindeki genel temayülden farklı olarak lafzı manadan
üstün tuttuğunu açıkça ifade etmiştir.
3. kavram: beHigat
3.1. veri: beHigat ineisi
düşünce alanı:

inci dizisi

Bu gune hitiib idüp ana dir
Naıma getürüp dür-i belagat

(M. 111-9)

Mana-inci tasavvurunda incinin denizden çıkarılışımn zorluğundan, inciye herkesin ulaşamadığından, inciyi ancak becerikli dalgıçların gayretleri sönucu elde edebildiğinden söz etmiştik. Oysa, inci denizden çıkarıldığında iş
bitmiş değildir, onun birçok işleme sürecinden geçmesi gereklidir. Söz de inci
gibidir. Şairin sözü inciye benzetmesinde belagatlı bir sözü herkesin söylemeyişi, zihin, duygu ve hayatin birer dalgıç edalarıyla inci gibi sözleri ortaya koyuşları ve kelimelerin birer inci gibi ardı ardına gelerek bir mısraı oluşturmaları
gibi hususlar rol oynamaktadır.
4. kavram: mazmun
4.1. veri: mazmun güzellerinin
düşünce alanı:

güzeller

toplandığı

topluluğu

Tab'umuz mecma'-i şuhtın-ı mezfımfn oldı
Tab'-ı Fevzf gibidür ol dahı kiişfıne-ifeyz
Şair,

yer

(G. 7915)

beyitte tabiatının mazmun güzellerinin toplandığı yer olduğunu belirttikten sonra tecıid yoluyla yaradılışının Fevzi'nin tabiatına benzediğini ve
onun gibi feyzin yuvası olduğunu ifade etmektedir.
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Bugüne kadar yapılan çalışmalarla mazınuııla ilgili çeşitli fikir, görüş ve
ortaya konulmuştur. Şahin Uçar, Bedevi Arapların hamile develere
mezfunin (mazmuıılar), karnındaki doğmamış (yani erkek mi, dişi mi, nasıl bir
şey olduğu belli olmayan) yavrusuna da mazmun dediklerini; hatta her türlü
hamile varlığın doğmamış yavrusuna mazınun denildiğini ve buradan hareketle,
mecazi.olarak, şairin ilhamının eseri olan kelimelerin, zalıiri (dışarıdan görünen) manasma ilaveten, "kelfu:nın derununda gizli kalan manası"na dahi
mazmun denildiği belirtiliyor. Yazısına şöyle devam ediyor:
düşünceler

"Onun içindir ki 'el-mana fi batıni'iş-şrur' derler: 'Mana şairin
Devenin karnındaki henüz doğmamış. yavrusu nasıl
mazmun ise şairin karııındaki mana da öyle bir mazmundur. Demek
ki mazmun, görünen mananın delillet ettiği batini manadır."8
karnındadır.'

Fevzi'nin de beyitte tabiatını mazmuııların toplandığı yer olarak ifade etmesinin çıkış noktası mazmunun bu aıılamı olmalı.
şiir

5. kavram:

5.1.veri:

şiirin şarabı

düşünce alanı: şarabın sarhoş

Mey-i

edici etkisi

şi'rüm

n'ola mest itse müdarn ehl-i dili
Mtıyesi k'oldı teh-i sagar-ı hum-hane-ijeyz

(G. 7914)

içildikten sonra insana verdiği hal itibariyle söz konusu
edilmiştir. Şarap, içen kişiyi nasıl sarhoş edip kendinden geçiriyorsa şiir de
diııleyeııi üzerinde mest edici aynı etkiyi bırakmaktadır. Bu iki unsurun insan
üzerinde bıraktığı aynı etkiden yola çıkan şair, şiirin mayasının feyz olduğunu
söyleyerek şiirin şaire gelen ilham sonucu ortaya çıktığına, dolayısıyla ilahi bir
özellik taşıdığına işaret etmektedir.
Beyitte

8

şarap,

Şahin Uçar, Varlığın Mô.na ve Mazmunu, İz Yayıncıhk,.İstanbul, 1995, s. 16.
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sazını

Fevzi, şiirinin feleğin en yüksek katıriahina}ulaŞtiğindgu~fıeri artık hiç
kimsenin feleğin harieirdesi .~Nahiq 'dr;dinlemediğini; ::dikkate; .almadığını
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değil daha sonraki devirlerde de okunmasının, diğer bir ifadeyle şiirin
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Onay, a.g.e., 471; Harun Tolasa, Ahmet Paşa'mn Şiir Dünyası, Akçağ Yayınları,
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"Mana, icaz, belagat, mazmun;,şiir/; kavramlarıylailgilLveri,ve düşünce
mana;, belagat v_e ışiir, olmak, üzere her üç: 'veride
de inciyi kullandığım, dolayısıyla en çok bu düşünce alanıiıdari yı:irarlandığını
söyleyebiliriz. DikkaifıhizrÇektbn'bılşkifb:ithustisTse Fevztriiıf "iilii•' kelimesiiii'
divanında sadece bir beyitte -"lafzen vü ma'nen" şeklinde- kullanmasına karşı
gerek manaile birlikte gerekse onun haricindeki kullanımlarda "icaz" kelimesini
tercih etmesidir.
~ıınl~P.!:1.J>.~alctı.ğıı:nızda· ş_airin

Çalışmamızın

mana, icaz, mazmun, belagat, şiir gibi çeşitli kavrarnlardan
Divan şairlerinin şiir sanatlarını ortaya koymayı hedefleyen
çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

yola

çıkarak
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