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FUZÜLİ'NİN BİR BEYTİ ÜZER!N~E B:AZI ~üŞüNCELER

Amil

Çelebioğlu

Fuzulı (963/1556)nin bir çok beyitleri için, kanaatimizce, ta~
mamen seh~i mümteni'dir denebilir. ·ük ·bakışta gayet basit görüle~
bilecek bu türden örnekler. üzerinde! dikkatle durul,d~ça şairimizin
san'atkarlığı, daha iyi müşahede olunina~tadıi:. .Bu · ko:ı;ıuda hir mi~
sal olmak üzere Fuzuli'nin, tamamını aşağıya · aldığımız meşhur bir
müseddesinin, altıncı ·kıt'asının
üçüp.~ü
b~yti üzerinQ.~
isti.
.
.. . durmak
.
yoruz.
;. ..

-1-

Dün say'e saldı b·aşıma bir serv~i ser..ıbülend
Kim kaddi dil~rüba idi reftarı .~lil~pesend
Güftara geldi na~geb. açıp la'l~i nuş-hand .
Bir piste gördi.!m anda döker rize rize kand
Sordum meger bu dürc-i del}.endir dedim d~di
Yok yok . deva-yı derd-i niharun durur senin
- 2-

..

Egmiş hilali üstüne tiı.rf~ı külah~ı
Çok

"'

dil~şikestenin göğe yitir~!§ ahım

-- ... -

Zülfün dağıttı gizledi ebr içre malımı·
Gördüm yüzünde halka-i zülf-i siyahını
Ol piç ü tabı çok ne resendlr dedim dedi
Devr~i ruhumda rişte~i· canın durur .senin

--~
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-3Vermiş fürf:ı.ğ şem'i
Salmış şikest

ruhu gün çera.ğına
serv-i kadi gül hudağına

Dün serv tek basanda kadem göz ·bulağına
Bir nice hardan elem ermiş ayağına
Gül bergine batan ne dikendir dedim dedi
Müjgan-ı çeşm-i eşk-feşanın durur senin

- 4~eyr

ile saldı bağa güzar ol semenJİzar
Enva'-ı zib üzinet ile fasl-ı nev-bahar
Dökmüş gül üzre sünbül-i gisu-yi müşg-bar
Y a:kmış latif ayağına gül"'berg tek nigar

Nesrine reng-i lale nedendir dedim dedi
Gamzem_hadengi -dö~tüğü ~anın durur senin

-5Düşmüş · izarı

A.şüfte-lıal

üzre mu'anber selasili
edip nice bi.:sabr u ·bi-dili

~lımnı vaHh eyledi şekl ü şemaili
Göz gördü ·kaİnetin rul ü can oldu maili

Veh bu ne turfa serv-i çemendir dedim dedi.
Manziir-ı dide-i nigeranın durur sen.i n

-- 6 Seyl-i sirişkim oldu revan hak-i kiıyuna
Can valih oldu la'l-i leb ü güft ü giıyuna
Dil düştü dam-ı silsileJİ müşg-buyuna
Ol lahza kim sataştı gözüro zülf ü riıyuna
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Ak1·eb meh-i mwnire vatandw dedim dedi
V ehm eyle kim hatarlı kıranın dıı1:ur senin

-7Dün subh-dem ki lale ·vü nesrin salıp nikab
Gül çehresinden aldı saha. perde-yi hicB;b
Gül-zara
Şeb-nem

çıktı

seyr ile ol reşg...i afitab
nisarııı etti yüküş lü'lü'-i hoş-ab

Bunlar nedir -n e dürr-i Aden'dir dedim dedi
Epsem Fuzfıli eşk-i revanın durur senip.1

*
. **
Akreb meh-i münire vatandır dedim dedi
Vehm eyle kim hatarlı kıranın clu,rur senin

beytini, bugünkü ifadeyle «Akrep, parlak, nurlu aya, dolunaya vatandır deyince bu senin için, korkman gereken tehlikeli bir yakın
lıktır dedi» şeklinde nesre çevirebiliriz. Bu beyitte, bilhassa akrep
ve meh-i münır kelimeleri üzerinde çeşitli yönlerden durulması; Divan şiirinin belirli hususiyetlerinden birisi olarak onun tedailere
dayanmasıyla da çağrışımlara dikkaıt edilmesi icab eder. Konuyla
ilgili görüş ve düşüncelerimizi sırayla .b elirtmeye çalışacağız.
1 -:- Akreb - Böcek ·:
Vehm eyle (kork) ve hata1·Zı (tehlikefi) kelimeleri dolayısiyle
zehirH ve tehlikeli bir hayvan olan akrebi, !lk planda hatırıamamak
icin herhangi bir mani bulunmamaktadır. Bilindiği üzere akrep,
ğündüzleri taş altlarında, oyuk ve yarıkiarda gizlenen, geceleri ortaya Çıkan- bir böcektir. «Haşeratııı gayet liabisi olup her rast geldiği şeyi 'sokıip . zahmdar eder. ... Bazısı siyah ve bazısı yeşil ve ba1 Fuzüli, 'l'ürkçe Divan, Haz. Prof. Kenan Akyüz-Dr. Sedit Yüksel-Süheyl
Beken Dr. Müjgan Cunbur, A.nkara, 1958, s. 443-446. Miltealup beyitlerde sayfa
numaraları,. bu esere göre gösterilmiştir.

-~
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zısı sarı

olur. Cümlesi mühliktir ve yeşili cümleden ağuludur. Akrebin tabiatı suya maildir: Yavrusu çok ·olur ve akrep gebe kaldıkta
ekser helaki viiadetinde olur. Zira yavruları, karnında ·b üyüdükte
anasının içini yiyip badehu arkasını -yarıp taşra çıkarlar ki anaları
helak ve akrep hamile olduk ta şerri ve mazarratı ziyade olur ... »2
Beyitte kasd edilen, gece ve saç dolayısiyle siyah akreptir. Akrep,
geceleri ışığa meyleder, ışık olan tarafa yöneldiği için parlak, ışıklı
ay sözü tesadüfen zikredilmem.iştir. Ay başlarında deliliğin arttı
ğı telakkisi misali, akrebin de gebeliğiyle mazarratıriın artması
gibi mehtaplı gecelerde zehrinin çoğalmasiyle alakah herhangi bir
inanç varsa bu yönden de ·b ir ilgi kurulabilir. Netice olarak ışıklı
bir gecede akreple karşılıişmanın tehlikeli olacağı ifade edilmektedir diyebiliriz.
Divan edebiyatında muhtelif benzetmelerin yanında akrep,
mi olarak zehirli ve tehlikeli oluşuyla zikorlunmaktadır.
Zaman-ı

Ola

umu-

devletinde fitneyi der-bab gördükçe
a'daya niş-i akreb-i Ehvaz

müjganları

beytinde Nedim · (1143/1730), kirpikleri akrep iğnesine benzetirken
İran'da Ehva.z şehri akreplerinin, meşhur ve çok .zehirli olduğunu,
hayvan v:eya insan kimi so-karsa derhal öldürdüğünü tesbit ·etmemize
·
imkan vermektedir3 •
2 - Akr.ep -Burç :
Fıızuli'nin ele aldığımız :beytinde akrep kelimesi, ikinci· olarak
akrep ·burcu manasındadır. Gökyüzüyle ilgili ay ve ·kıran sözleri geç-

2 Kemaledilin b. İsa ed-Dümeyri {Demiri, 742-808/1341-1405), Hayatü'l-Hayavan, Terc. Sivash Abdürrahim h. İbrahim {Terc. tarihi: 1160/1747), Süleymaniye Ktp. H. Mahmud bl. nr. 5389, yk. 134b. Bu eser, da·h a önce Muhammed
b. "süleyman tarafmdan 83ı/1427 tarihinde Türkçeye tercüme olunmuştur. Sly.
lttp: Esad ef. bl. nr. 2565. Akrebin çeşitli hususiıyetleri, ilaç, 11üya vs. havassı için ·
bkz. Kemaleddin Dümeyri, a.g.e., yk. 134ıb-136b. Ayı:i.i eserin matbuıi İçin b'kz.
Tercüme-i Hayatü'l-Hayavan, İstanbul, 1272 c . 2, s. 124-127. Ayrıca bkz. Mahmud b. Kadı Manyas {XV. yy.), A~cebü'l-Ucab, Sly. ktp. Hekimoğlu Ali Paşa bl.
nr. 522, yk. 2a.
3 Nedim Div·anı, Haz. Abdtilbaki Gölpmarh, İstanbul, 1972, s. 162.
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tiği

gibi .vatan kelimesi de aynı ı;amanda eski astronomide . kullamenzil, konak, hane, ·b eyt, ev terimleri karşılığında alınabilir 1 •
Kıran, iki yıldızın aynı dereceye gelmesine denilir. Divan şiirinde,
devrinin astronomi ve astrolojisiyle ilgili bir hayli telakl ve ıstılah
larla karşılaşmak mümkündür>. Hatta bu hususun bir gelenek · ha~
lini aldığı söylenebilir. Fuz-Ulı de bir çok şürlerinde gökyü.zünden,
ay, güneş , yıldızlar ve gezegenlerden, burçlardan sık sık bahsetmekte, ilgili terimleri kullanmaktadır.
nılan

GÖk cisimleri, sa'd (kutlu, uğurlu, ~) ve nuhs · (kutsuz uğur
suz, şuıİi) olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar;n kıraİı halleri de fuari-ı
sa'deyn v~ya kıran-ı nuhseyn olur. İki yıldız, kıran halinde iken hangi yıldız veya burcun tabiatı, tesirler yönünden hakimse kıran da' kutlu veya kutsuz telakki edilir. Bu itibarla akrep ·b urcu ile ayın kır"am
da kıran-ı nuhseyndir. Yer yer ülkelere, mevsimlere göre farklılık
lar göstermekle beraber umfuniyetle ay, akrep burcunda kıran -durumunda olduğu zaman fitne, ·k~tal ve ~i dal, yağmurlar artar; .b eylerde,
yolcularda sıkı.ntıla.~ ve üzüntüler çoğalır; yalan ha-berler yayılır vs0 •
Müteakıp beyitlerde bu nev'i ~ususiyetlere işaret olunmaktadır _:
· Sana~ıın burc-ı akrebde kamerdir
Yahud bir balçığa düşmüş güherdir'.
Bu

kıranda

sefere

çıkılınası

uygun

değildir

:

Ey dil ruh u zülfün göıiib'en terkiıhiz urma .
Çı-kma sefere k'oldu mehin meiı.zili akreb 8 ·
4

Bazı

terimler için bkz.. .Agah

SıiTı

L.everid, Divan

Edebiyatı

Kelimeler ve
·
..
5 Mesela. bkz. Cemal Kurnaz, . Taşllealı Yahya Bey Divanmda Kozmik Unsurlar, H.'Ü. Edebiyat Fak. Y. Lisans tezi, Ankara, 1981. Sebahat Güler, FuzCıli
Divanı'nda Kozmik Unsurlar. M.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Y. Lisııns Tezi, İstan
bul, 1986.
6 Reisü'l-müneccimin Mehmed b. Ali . (öl.' 1040/1630-1631). nın-ı Nücum,
Sly. ktp. Kılıç Ali Pa§a bl. nr. 694, yk .. 37·b-39b.
7 Ya•h ya Bey Divanı, Haz, Dr. Mehmed Çavuşoğlu, İstan'bul, 1977, s. 241.
• B . Ahmed Paşa Divanı, Haz. Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, !stanbul, 1966, s.
130. Ayrıca blcz. Dr. Harun Tolasa, Ahmed Pa~anm Şiir Dün:Yası, Ankara, 1973,
s. 163.

remizle~. İstanbul, 1980·, 3. baskı s. 197-218.

· ......:_--

·~
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Fuzuli'nin akreb burcuyla ilgili aşağıdaki beyitleri de bu türdendir :

Akrebde idi hu gün·meger mah
K'itdin bu yana azimet-i rah0
Olmuş

bu gece tamam-ı kevkeb
için felekete akre·b10

Azarım

Akrep burcundaki kıran, umfuniyetle menfi tesiriere sebep oldude bu -bilgiye istinaden akrep burcunun, dolunaya
vatan olmasının yani kıran, yakınlaşma halinin tehlikeli olduğunu ve
bundan korkulması, dikkatli olunması gerektiğini hatırıatmış oluyor11.
ğundan şairimiz

3 -Akrep - Hüsuf :
Bu beyit dolayısiyle üçüncü olarak ay tutulması hadisesini de
tedai etmemiz mümkündür. Zira akrebin parlak aya, dolunaya vatan
olması, yani akrebin ay üzerinde bulunması, konaklaması, akrebin siyah rengi, belki ay üzerindeki gölge ve ·karartılar veya akrebin kuyruğu ve kıskaçları sebebiyle tutulmanın başlaması ve sona erişindeki
hilal şekli -benzerliği yönünden ayın ·kararmasını veya gölgelenmesini, buradan da tutulmasmı tahmin edebiliriz. Nitekim Fuzuli'nin :
Çıkma

yarim giceler ağyar ta'nından sakın
Sen meh-i eve-i melahatsın bu noksandır sana
9 FuzQlt, Leyla ile Mecnun, Haz. Necmettin Halil Onan, !stanbul, 1956, s.
184. Leyla vü Mecnun, Haz. Doç. Dr. Hüseyin Ayan, !stanbul, 1981, s. 249.
ıo Fuzfill, a.g.e., s. 248. Doç. Dr. H. Ayan neşri, s. 331.
ll Eski kültürüroüzde burçtarla ilgili çok çeşitu görüııier bulunmaktadır.
Mesela, bazı farklı tasnifler de olmakla beı·aber, burçtarla insan uzuvları arasında benzerlikler ve münasebetıer kurulmuştur. Bu yönden akrep burcu, ud yerini ve şehveti temsil etmektedir:
Cigerdir sünbüle gibi göbek mizana benzer hem
Hem ud yer akrebe benzer kim onunia olur eşha
Yazıcıoğlu Mehmed, Muhamınediye, Haz. Dr. Amil Çelebioğlu, İstanbul,
1!!73, c. IV, s. 798. Şerhi için bkz. Bursalı İsmail Hakkı, Ferahu'r-Ruh, Muhammediye Şerhi, Bulak, 1252, c. II, 3. kitap, s. 227.
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zamanda ay tutulmasİyle alakalıdır. «Yarim» kelimesi,
de okunabilir. Bu -durumda, «Geceleri yarım olarak
çıkma» veya «Yarım gece, gece yarısı çıkma» demek olur. Güzelliğm
son noktasında olan ay, dolunaydır. Bedr~i tam, akşamdan doğar,
gece yarısı doğmaz. Dolunay, gece yarısı yarım, noksan görünürse
muhakkak ay tutulması hadis.esi vardır. Eski hir halk inancına göre
ay .tutulması, onı.ın şeytanlar tarafından örtülmesiyle veya bir ejderhanın ön~e gelmesiyle olmaktadır. Ay tutulunca onu kuı·tarmak için
yani şeytanların veya ejderhanın ayı bırakıp gitmesi için gürültü yapılır, tenekeler çalınır, taslar, medeni kaplar birbirine vurulur, silahlar atılırdı. Gece yarısı, açık-saçık sokağa çıkacak bir güzelin kı
nanmasının dışında «agyar .ta'nından>> maksat budur12•
beyti de

aynı

«Yarım» şe-klinde

Ay tutul.masından, kararmasından kol'kulması gerektiğine ve
tehlikeli olduğuna, şairimizin telmihte bulunması yine rastgele değildir; veya bizim bu şekilde düşünmemiz yanlış olmaz s anıyoruz. Nitekim bu mevzudaki telakkiler de umumiyetle menfi mahiyettedir :
« Küsfıfun mazarratı, mensıi-bat-ı şemse ve ·burfrcuna saridir .. .
Amma hüsfıfun mazarratı, mensiı.ıbat-ı kamere ve burfrcuıia saridir .. .
Eğer müdebbir Zuhal olursa zulme, cevre, ·kıtlığa, hile ve tazvirata,
ıztırap ve meşakkate ve havamn ·buriı.detine, hastalıklara delildir ...
Küsuf ve hüsiı.fun mikdarına göre yani eger küsuf ve hüsuf ·külli olsalar, mazarrat ve nühiı.setleri dahi külli ve ·k avi olur. Bu hükm üzere her ne kadar az tutulsalar nühiı.setleri kalil olur ve ziyade tutulsalar mazarrat ve afetleri kesir olur» 1 :ı.

4 - Akrep - Gece :
Eski telakkilere göre akrep ·borcunıi.n tabia:tı, soğuk ve kurudur. Dişidir ve geceye nisbet edUmişti~ı.ı. Böcek olarak akrebin
rengi ve geceleyin ortaya çıkması dolayısiyle de akrep ve gece alakasını düşünebiliriz. Nitekim FuzU.li :
12 Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, Fuzüli ~ivanı Şerh!, Ankara, 1985, c. I,
es. 43-44. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, Necati Bey ·pıvanı'nın Tahilli, !stanbul, 1971,
s. 242.
-13 Reisü'l-Müneccimin Mehmed b. Ali, İlın-i Nücum, a.g.y. yk. 63a-64a.
Ayrıca bkz. yk. 66a-b, 72b.
14 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, İstanbul, 1330, s. 54.
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Akrep bırakıp ke~end-i pür-ham
Div-i Şebe kıldı kaydı muhkemıs · ·

beYt~ride,- bu mtm:as-ebe~i 3:çıkç·a kurİn~tadır. Ayın adeta vaıtariı, eğ
leİıdigi, dolandığı daha doğrus).i daha iyi_ıie parlak göründüğü zaman gecedii'. Her halde bu cihetle de ·ay, milniı· olarak tavsif edilmiş
oİabilir: Gündüze n~araİı gece yolculuğunUn güç ve tehlikeli olacağı . ise aşikardİr. Ay- gece alakasına, geceleri dertlerin ve h-astalık
ların, ıztırap ve gözyaşlarının .artmasına şairimiz .başka şiirlerinde
de işaret eder :

Nice ıdm. efganıniı· ey ·D:ôih işittin geceler
Demedin 'bir gece\ kimdir .bunca efgan eyleyen1 6
Asıl

da da

,beytimizdeki akrep kelimesi, aynı zamanda şaç karşılığın
için saç- gece münasebeti bakımından dahi akrep·-

kullanıldığı

gece ilişkisi :bulunmaktadır.
5 - _A krep - Saç : ·
. ··

Klasik · şiirimizde,

saçlarla ilgili pek çok umumi-benzetmeler arasında akrep de bulunmaktadır. Kıskaçları, ·kuyruğu yani kıvrım kıv
rım oluşu ve siyah ı-engi .s ebebiyle kaküle, saça benzetilir. Ayrıca
saçlar, ::fitne,: .tuzak, avcı vs. dir. .Aşıkı, sevgiliye, güzele bağlayan,
çeken bir vasıtadır. .Bu cih·e tle.tehlikelidir, korkulması gerekir.
Görelden zülfünü haddinde bildim
Ki akrep malı-ı taban menzilidir1 '
Pek sokulma ef'i-yi hançerden olma çare-cu
· Akreb-i zülf-f siyehden. zahmına tiryak urtirıs
15 F.uzüli, L~yla ile Mecnun; a.g.e., ·s. 224. Doç. ·Dr. H. Ayan neşrı, s. 301.
16 Fuzüli Divanı, a.g.e., s. 345.
·
ı7 Prof. Dr. All Nihad Tarlan, Şeyhi Divanı'nı Tedklk, !stanbul, 1964, 2.
baskı, s. 71. Baışka örnelder için .bkz. İsmail E. Erünsal, TJı.e lAfe and of Tacizade Ca'fer Çelebi, İstanbul, 1983, s. 23, 239.
18 Divan-ı Esrar Dede, İstanbul, 1257 s. 67. Bu beyitte, akrep zehirlenmesine •karşı panzehlrln, yine akrepten yapıldıgma dair işaret vardır. Akrebin
tılibt yönü ve ondan yapılan ilaçlar hakkında bilgi veren eserler için 2. dipnota
bk.2.

.

..
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Fuzuli'nin başka bir beytinde de akrep- saç münasebetiyle
laşmalm:ayız

karşı

:

Çıkmaya sevda-yı zülfüı;ı. baştan

üstühan-ı

ey meh ger. yüz
kellem içre tutsa akrepler vatan 19

ıl

Ay veya dolunay ile sevgili, daha .z iyade sevgilinin, güzelin yüzü
kasdedilir. Bu i.tiıbarla akrebin aya vatan olduğu denmekle siyah
saçların, kaküllerin, yüzü örttüğü, saçların yüze döküldüğü; ay yÜzlü güzelin yüzünü, akrep gibi simsiyah, ·b üklüm ·büklüm saçlarm örttüğü, gizlediği ifade edilmektedir. Saçlar da yüz de güzellik unsurlarındandır. Aşıkı, sevgiliye, aşka yöneiten vasıtalardandır. Böyle
bir durumla ·karşılaşan. aşık, aYnı zamanda f1tneyle, tuza:kla karşı
laşmış olacağından onun için bu yakınlığın tehlikeli olması ihtimali
vardır. Ayrıca ay yüzlü güzelin, aşıkına cevr ü cefası, zulmü vegazabı hatırlanırsa aşıkın, bu ya:kınlaşmadan, bu teveccühten korkması icab. eder:·
· Bilmezem· kim nazar ehli nesini eksiltir
Gazab eyler nazar etsem meh-i ruhsaresine 20
Kon;u a~dığımız beytinde şa:irimiz, daha çok ıı:krep ve. ayla saç
ve yüzü .tercih etmiştir. Zira bu beyitten bir evvelki beytinde:
Dil düştü dam-ı silsile-i müşg-buyun-a
Ol lahza kim sataştı gözüm zülf ü ruyuna
diyerek bu husus u, mürettep bir leff ü · neşirle tes·b it ve te'yid etmektedir.
a. .Saç. - Gee~ :
. Saç, siyah rengi dolayısiyle gecedir. .-Geceni.İı .kemalini veya zevalini müte3:kıp gündüz gelir. Yüz de gündüzdür:
. 19 Fuzüli Dtvw, a.g.e., s. 465. .
·· ·20 ; A:.g.e:, s. 376.
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Zülf ü ruhsarı hayaliyle nedir halin dimen
Öyleyem kim gece vü gündüz beraberdir bana21
b. Saç - Kesret :
Edebiyatımızda tasavvufi yönden saçlar, şekil ve renk itibariyle kesreti, masivayı, sevgiliden, Hak'dan gayri şeyleri, geçici, maddi
arzu ve zuhuratı temsil eder. Yüz ise vahdettir:
Ruhsar-ı
Çeş:qı-i

vahdet üzre dahi başka hüsn ile
şuhiida geldi bu hal ü hatt-ı aded22

Vahdet.kesret içinde .gizlenmiştir. Saçlar siyah, yüz beyazdır. Saç
kafir, yüz mü'min veya saç küfr, yüz imandır. Bu yüzden siyah küfÜ! ve kesret, beyaz iman ve vahdettir; veya -gece küfr e, kesrete,
gündüz, ay, imana ve vahdete; saç - gece celale, yüz-gündüz, ay cemale işaret eder. Saç- gece, zat, tecerrüd ve gayb, yüz- gündüz ise
sıfat, telebbüs, şehadet ve taalluk alemidiı:-23 • Ay ile Hz. Peygamber
aynca islam, kıyamet, fitne-~ kamer, devr-i kamer vs. ilgileri de bulunmaktadır.

Bütün kainat, mahlukat, Cena:b-ı Hakk'ın eseri olarak· ona delalet etmekle beraber onun zatını, ehadiyetini örten, gizleyen tecellilerdir. Tecelliyattan Halık'a, Bir'e ulaşaniayan, nasıl · dalalete düşer, maddi, nefsani, geçici arzu ve heveslerin, bir takım ihtirasların
esiri olarak kamil ·b ir insan olmaktan uzaklaşma tehlikesiyle karşılaşırsa sadece güzelin, sevgilinin saçlarını yani madde alemini,
SUreti tem8.şa edip yüzü, Cemal aynasını, sireti göremeyen aşık da
kesret ve hasret alemine aldanıp onun örtüp gizlediği, asıl muradı
olan ehadiyyete, fenMillaha vasıl olamayacağından bu hal, onun
için tehlikeli ve korkulacak bir yakınlıktır.

ve

Saçlar zulmet, karanlık, gölge, yüz ise aydınlık, ışık
nurdur.
Gece ·karanlığrmn ayı çevrelernesi gibi dolunay misali 11:urlu yüzü,
yanakları, ··karanlıklar perdelemiş!· ay t:ut~uş, böylece ınehtabın
21 A ..g.e., s. 192.
22 Divan-ı lbrahim Hakkı, İstanbul, 1263, s. 58:
23 Bursalı İsmail Hakkı, Fera.hu'r-Ruh, Bula.k, 1252, c. II. 3. :kitap, s. 238.
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kılavuzluğu ınkıtaa uğramıştır.

mek, bir

başka

Gerçek aşık ise ondan gayriyi görmaksuda ermek istemez:

Perde çek Çehreme hicran günü ey kanlı sirişk
Ki
gözüm görmeye
ol mah-likadan gayri2~
"
.

6. -Akrep - Rakıb :
Buraya kadar daha çnk akreple ilgili muhtelif uns~l~r üzerinde durmuş bulunuyoruz. Gerek dil, kültür gerekse edebiyatımız
yönünden akreple insan a:ı;asında çeşitli münasebetler mevcuttur.
Mevla:~ı.a~ akrep ve ejderler den yani _kötü kişilerden, kötülüklerden
korunmak için :bir mürş~d-i iramilin niiruna olan ihtiyacı belirtir2 5 •
Nur kartnesiyle aya. gidebilec~ğiıniz gibi tasavvufi açıdan bedr-i
t_a m da mürşi_d-i :kamili temsil ve hilalden dolunaya geliş de seyı:-1
sülfıku . ifade eder.
.

.

.

Rehbersiz, başsız
olur, akrebe benzerler,
. . iŞ görenler, kuyruk
.
.
eğri büğrü giderier. Gece kö.r ü, çirkin ve zehirli olurlar26 • Cahil kişi
insanlara hakim oll,ınca her taraf yılan ve akreplerle, fitne . ve fesat
ehliyle dolar2 ' . Akrep mizaclı, kötü kalbli, ·akrep gibi· diliyle herkesi
sokan, iğneleyen, zehirleyen kirrıSeler vardır28 • Dünya, akrepler, elem
ve ·ıztıraplar dolu bir ·k uyuya benzer20•
, Eçl_ebiyatımııı;da ~şıkın hasmı, onu, sevgiliyle yaklaşmaktan engelleyen; alakoyan sahte. aşıklar, rakiplerdir. Rakip veya ağyar, kötü,
zalim, müddei, ~afir düşma~. şeyt.an, karga, diken, it, vs. gibi hep
menfi sıfatlarla I!'itelendiril.r,niş~ir. Bu arada rakip -.akrep .benzetmesiyle de karşılaşabili:riz :

·24 Fuzffit, a.g.e.; s. 397.
25 Mevlana, Mesnevi-i Şerif, Aslı ve Sadeleştirllmişiyle ·M anzum Nah1fi
Tercümesi, Haz. Amu Çelebioğlu, !stanbul, 1969,
II/4, s. 25.
26 A.g.e., ~- II.(4, s. 56..
27 . A.g.e., c. II/4, s. 57.
28 A.g.e., c. II/3, s. 19, 133.
29 A.g.e., c. II/4, s. 119.
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Akrep raki·b in şerrini uşşaktan def' etmeğe
Ey şfılı gözlü şah-:ı, gül 9l huşe-i reyıi'anı sun30
Fuzuli'nin ele aldığımız ·b u beytini son olarak «Rakip, ay yüzlü
sevgiliyle bera:betdir; bu durum ise aşıkın korkması, ·çekinmesi gereken tehlikeli bir yakınlıktır» manasında düşünmek ve tasavvufi ıs
tılahta rakip (ağyar) de masiva, kesret muka:bilinde kullanıldığı
için bu hususiyeti, akrep-saç-kesret aıa:kasına bağlamak da mümkündür diyebiliriz.

Netice:
Netice olarak Fuzuli'nin -bu beytinden, ·«Bilhassa mehtaplı geceler ·de akrebin daha tehlikeli olabifeceği, ay akrep burcundayken
ve tutulduğu zaman tesirierin menfi olduğu, sevgilinin, güzelin siyah saçlarııiln dolunay gibi yüzü örttüğü, gecenin ~düzü, . kesret,
taalluk aleminin vahdeti gizlediği, rakihin yar yanında olduğu, bu
yüzden aşık için hakiki sevgiliye, Hakk'a: ulaşmanın· kolay olmadığı,
bu sebeple onun daima «liikmetin başı Allah korkusudur» hadis-i
şerifince korku V~ ihtiyat içinde bulunması gerektiği» manalarını düşünmek istiyoruz.
· ·
Fuzuli'nin, basit gibi göriin,~n tek ·bir beyti ·b ile onun, edebi, tasavvufi hususiyetlerin dışmda devrinin astronomik ve astrolojik bilgilere sahip olduğunu söylememiz~ imkan vermektedir. Fuzı1ii, «İlim
siz şiir esası (temeli) yok duvar gibi olur; ve esassız duvar gayette
bi-i'tibar olur. Paye-i şi'rimi hilye-i ilmden muarra olmağı. mucib-i
·ihanet bilip ve ilimsiz şiirden kahb-ı bi-ruh gibi teneffür kılıp bir
müddet nakd-i hayatım sarf-ı iktisab-r -füntin-ı ilm-i akli ve ·nakli ...
kıldım»n derken sadece iddiada kalmamış, dediİderini, eserlerinde
fazlasıyla ispatlamıştır. Bütün eserleri ·bu ·dikkatle incelenebildiği
takdirde Fuzuli'nin edebi, Hsani, dini ve tasavvufi bilgi ve ilimierin
yanında devrinin diğer ilim dallarında da bilgi sahibi ve yalnızca hassas bir şair değil gerçek;ten ne derecede istisnai alim bir san'atkar
olduğu daha iyi olarak ortaya konabilecektir.
30 Ahmed Paşa Divanı, Haz. Prof. Dr. Ali Nflı~'d Tarlan, İstanbul, 1966,
s. 266. Bu beyit dolayısiyle aynı zamanda reyll·anın akrebi ka.çırdığını tesbit
edebiliyoruz.
31 F-uzült Divanı, a, g, e, s. 6.

