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14- yizyrhn en tinemli $air ve yazarlanndan biri, aynca bir gair ve yazar
olmantn gok Otesinde bir gcintil adamr, bir eSitimci, hatta ele aldrlr problemlere
gciziimler sunan bir diigiince adamr olan Agrk Paga'mn (d. 1272) kaleme aldrpr
Garib-ndme, dzelde Ttirk dili ve edebiyatrrun, genelde ise Ttirk k1ltgruntn en
dnemli kaynak eserlerinden biridir. Nasihat-ndme edebiyatrmr zrn da delerli
ornekleri arasmda yer alan es.er, mesnevi nazrm gekliyle ve anrzun Fdilflttin
FdilAtun Fdiltin kahbryla yazilmrgtlr. Eser her birinde on destan (krssa) bulu-
nan on baptan-bciliimden meydana gelmig olup beyit sayrsl, Kemal Yavuz
negrinde 10.613 olarak tespit edilmigtir.

Agrk Paga, ilmi birikimini ve hayat tecrtibesini eserine yansrtm ayagah$-
mrg, bir 6miir siiren ci$reticilik vazifesini, kendisinden sonra eseri iistlenmigtir.
4ynt zarnarrda btiyfik bir Ttirkge sevgisine, dil bilgisi ve bilincine de satrip olan
Agrk Pu$a, biitiin diller iizerinde dflgUnmtig, Tiirkge'nin zenginlik ve gtizelli[ine
dikkat gekerek dilimize sahip grkmr$trr. Son derece akrcr ve sade bir dilin kul-
lanrldr$ eserde, gaglna rgrk tutacak,bize bugtin dahi faydafu olabilecek ve ha-
yatln hemen her alantna ait oldukga zengin bilgilere yer verilmigtir. yol
gcistericilik roltinii de iistlenmig olan yaz,ar, eserinde ekin ekme ycintemi,
gocuklara isim takma, Okstizlerin ve dtigktinlerin hdlleri, kulan evlendirmede
izlenecek yol, denizler, karalor, y€Viizii, g6kytizii, yrld rzlar, gezegenler, k6le,
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padigatr, idarecili[in gerekleri, insarun yarafilry evreleri, gergek anlamda insan
olma, toplumu ayakta tutan temel de[erler, gocukluk, genglik, ihtiyarhk, ye-
mek, igmek, giymek, birlik dtgiincesi, ilim, alol, a$k, Allah dostlan, tarikat
dddbr ve datra pek gok konu hakkrnda bilgi vermi$tir.l

Satrip oldu[u zengin bilgi birikimini kendine has yollarla okuyucuya akta-
ran Agrk Paga, bunu yaparken son derece samimi bir tisl0p kullanmrgtr. O,
pek gok krssanrn bagrnda, "Yine Hak'tan gdnltime bir ilham geldi; o ilham ile
bir haber sdyleyece[im." (2400), diyerek sdze baglar ve eserini ilham sonu-
cunda yazilPrm beyan eder. ifadeleri gogu kez bir ci[tit tarurnda olup onlan
okuyucuda merak unsuru uyandrracak gekilde "Sen ne idin, nigin bu diinyaya
geldin; sana burada arkadag kimdir?" (2403) vb. sorularla siisler. Ar&ndan da
"Sana tenin ve canrn ne oldu[unu, tendeki bu dcirt asil unsuru anlataylm."
(2404), "Her birinin hdlini agrkga anlatayrm da; bu igi eksiksiz 6!ren." (2412)
vb. tembihlerde bulunur, hatta dostga uyanr: "Ey sevgili dostum! E[er buna
inanmazsan mushafa bak dayaztda manasuu gdr" (3087). Baz.en de dayanamaz
ve elinden bagka bir gey gelmeyece$ini bildirme beyamnda, belki biraz da
krzarak goyle der: "ister arkadag, ister efendi, ister zafif ol; bundan daha gizel
bir haber s6yleyemem" (2470).

Onun her Oftidti, cincelikle kendisinedir: "Ey Agrkl $imdi kendine gel de
ben sana saylslz o$titler vereyim. Bu igleri halktan evvel sen yap ve sakrn on-
lardan sonraya kalma. Kim ilk cince kendi dedi$ini tutarsa, mutlaka o, herkesin
gonliinti almrg demektir" (9982-9984). Pagamrz, engin ilmine ra[men hayli
miitevazrdr ve tam anlamryla bir f,grktrr. Beginci b6liimiin sekizinci lossasrna
baglarken "Hani o velilerden dua almak isteyen nerede; ben deliden durumun ne
oldupunu dinlesin" (3094), diyerek kendisini deli yerine koyar. Bir bagka bey-
tinde delilikten kashrun ileri derecede hayranhk, dtigkiinltik ve sevgi oldulu an-
lagrlrr: "iqte Agrk, o yolda giden ve gcisterigten uzak olan velinin delisidir"
(3685).

Tiim bu ifadelerde de gcirtildflg[ tizere Pagamrz okuyucuyu hemen kar-
gsmda, hatta yail bagrnda dtigiintir; dolayrsryla onunla sohbet eder gibi yuar.

Agrk Pa$a ve Garib-n6,me hakkrnda aynnfih bilgi igin aynca bkz. Yavuz, a.E.e., c.IlI,
X-LX; Kemal Yavuz, "Qegitli Y6nleri ile Manuku't-Tayr ve Garib-nime Mes-
nevileri" , iA Edebiyat Fakiiltesi Tiirk Diti ve Edebiyafi Dergisi, c. 31 (zOC/'), s. 345-
356.
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Yine o, hemen her ktssanrn sonunda dua eder, temennide bulunur: "Ey

comertler c0merdi! O sevgili Peygamberinin hatrnna her bir varhsr ve biittin
insanlan sen koru" (104).

Agrk Paga, Garib-nAme'de 6liim ve ciltimsiizltik konusuna mtistakil bir
bdliim ayrmam$; fakat bu Onemli konuya, goEu kez onunla birlikte anrlan

-r 'r - len beter olan hdller, cilmeden 6nce 6lmek, dldiikten sonra hayrrlaomur, olumc
anrlmak, nefis, aktl, ilh, a$k vb. gegitli hususlar iginde, eserin tamamrna
yayrlacak bir hfllde ve yoSun bir gekilde yer vermigtir.

AStk PaEa'run oliim ve Oliimstizliik konusuyla ilgili g6riig ve degerlendir-
meleri, temelde islam dininin OngOrdUEU telakkilere dayandrgr igin herhangi bir
islam diiEiince ve tasavvuf adamrmn yakla$urundan farkh de$ildir. Bir bagka
ifadeyle, onun dile getirdi$i bedenin dliimlti, camn, ruhun ise dltimstiz oldufu;
ruhun beden kafesinde hapsedilmi$ ve ugmayr bekleyen bir kug oldugu, riliim-
siizltl$iin asla, Hakk'a dcinmek, kavugmak oldulu ve tilUmsiizliise, vuslata
ulagtrran en cinemli unsurun agk oldufu vb. gciriiglerin, kullandr[r argtiman-
lann pek go[unu 6rne$in iUn Sind, ibn Arabi, Mevldn0 ve Y0nus Emre'de de
gcirmekteyiz. Bununla birlikte Garib-nflme'nin kendine 6zgii bir edebi kim-
lifinin bulunduSunu, Agrk Paga'mn son derece sade bir dil ile srcak bir iisluba
sahip oldulunu ve eserinin kendine has bir sistemati$inin oldu$unu dikkate
aldrprmr zda, konunun ele ahmg ve sunulugunda gerek bigim ve gerekse igerik
bakrmrndan farkh ve orijinal yanlan bulundu!'unu sciyleyebiliriz.

I. Otum

Ltigatlerde, canh varhklann hayatiyetlerinin son bulmasr, diinya hayatr-
run sona ennesi, bir geyden kuvvetin gitmesi, hayatrn zrddr, bitmek tiikenmek
vb. olarak tammlanan iiliim, insanrn kendi iradesi drgrnda geligen bir olay olup
tiim canltlar igin mukadderdir. Do[um ve ciliim iki kagrnrlmaz olgudur. Bu
sebepledir ki gopu kez birlikte delerlendirilir, birine verilen anlam, dileri
hakkrnda da bazt fikirlerin olugmasrna yol agar. Hatta dolmak bile bir nevi
tilmek gartryladlr. Nitekim, Hz. Ali'nin: "Diinyaya OliimU kargrlamak igin
geldin. Diinyaya geligin, oradan gitmen igindir." scizti, bu yaklaguru ortaya
koymaktadn.2

ismail Yakrt, "Mevlini ve OtUm Felsefesi", SU, 3. Mittt Mevldnd Kongresi
-Tebli(ler-, SU Rektorlufii, Konya 1989 , s.73-74.
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.Efl0tun'a gdre 6liim, bir sonsuzluk yolu, ruh igin de bir kurtulu$ ve gifa

yoludur. Bir bagka ifadeyle beden, ilh igin bir hapishaneden ibarettir. q[nkil

mh, geldi$i idealar dlemine riicu etmenin, geri d6nmenin aruusunu tagr.3

Oltim, insanoflunun en biiytik serUveni, hayat giineginin tutulmast, hayat

gtiniiniin akgamrdlr. Oliim, bazilannln rahatlannln sona erip azaplarlnln

baglamasl, bazr\arrnrn ise azapLannln bitip rahatlannrn baglamasrdrr. Oltim,

diinya ile atriret arasmda bir k6prtid0r. Oltim, her ne kadar fdni dtinya igin bir

son olsa da, ebedi hayat igin taze bir baglangrg, 6teki hayata afilan ilk adrmdr.4

ibn Sind'ya g6re 6liim, ruhun dletlerini terk etmesinden bagka bir gey de[ildir

ve ruhun dletleri ise organlardr. Organlar bir ilaya gelerek bedeni meydana ge-

tirmiglerdir. Oltimtin drg diinyadaki 6rne$i, bir sanatkinn iletlerini kullanma-

masl ve onlan terk etmesi gibidir.s

OlUm, tecrtibe edilemeyen bir keyfiyettir. OlUm kimine gore kagrnrlmu
bir son, kimine gcire ise miijdeli bir duraktrr ve herkese srra ile gelir. Oltim be-

denlere mahsustur ve ruh ciliimsiizdtir. Yunus bunu:

Ten fdnidir can 6lmez., giin gitti geri gelmez.
OIUr ise ten 6liir, canlar 6lesi de!il

beytiyle ifade eder.6

Oltim, fdnilikten sonsuzlula agrlan bUytik bir kapldr. OlUm, susmakttr;
bunun igindir ki Mevleviler mezarhklara hdm0gdn derler. S0filere g6re her
do$um bir 6ltim, her 6liim de yeni bir do[umdur. Yine s0fi dtgtincesinde hayat
derin bir uykudur ve bu uykudan ancak Oliimle uyantltr. OlUm, 0grklar, drifler
ve velilere g6re dostla bulugmak igin grkrlan bir seferdir. OlUm, ruhun asltna,
hatta yaratrcrya dciniigiidtir. OlUm, seven ve sevilenin kavugmasl, gergek mut-
lulula erigilen bir vuslattrr. OlUm, onu bir dU$iin gecesi olarak g6ren Mevld-
nd'ya g6re ise, ayrrhk hilinden ebedi sevgiliye kavugma hiline gegig ve
'-''-'! .-- --'r-'-'r = I erigmekten ibarettir.Tolumsuzrug€

a.e., 77.

Beyhaki , Kitdbii'2.-ZiiM, gev. Enbiya Yrldrnm, HAcegin, istanbul 2000, s.252.

Yakrt, a.g.e., 81.

iskender Pala, "Yunus Emre'de OlUm", Akademik Divan $iiri Ar-agtvmalart, Leyla ile
Mecnun Yayrncrhk, istanbul 2003, s. 5l-52.

Yakrt ,  a.g.e. ,96.
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Garib-nflme'de 6liim ve dltimsiizliikle ilgili olarak, bir krsmr yukanda
alrntr yaptlllrfiz $air ve diigtince adamlanmrzda da bulunan, bir krsmr ise ori-
jinal olan gok sayrda kullanrm (keliffio, kelime grubu, ifade kahbr, benzetffie,
deyim, tem, motif vs.) bulunmaktadrr. Tespit edebildiklerimizin btiyiik bir
bOliimiinii agafrda veriyoruzs :

f,b-r hay0t, akhn Oliimsiizliisti, akhn ve canrn gitmesi, Allah korkusu
tdizerc iken can vermek, Allah'l anar iken diinyadan gtigmek, Allah'tn emrinin
anslzln gelmesi, Allah'rn kereminden utarup olmek, ardtnca lflnet okunmak,
asil tilkeye gitmek, ashna dcinmek, ashna gitmek, ashna kavugmak, dgt[m
(agk erinin, agkla diri olanrn) dliimstizlii[ti, dgr$rn sevgiliye kavugmasl, a$k
yolunda canrnr terk etmek, a$Iil u$runda can vermek, agkrn OlUmstizlUpii, Az-
rail; baki kalmak, ba$ kesmek, ba$ vermek, bagrnr dliitmek, bagka bir iilkeye
gcigmek, bekd bulmak, bin kez 6lmek, bir dlemden bagka bir ileme yer
de[igtirmek, birlik denizini boylamak, bitkinin ciliirnii, bofazlanmak, boynunu
vurmak; can vermek, canln (ruhun) Oliimstizltifii, canrn Allah uSrunda feda
edilmesi, canrn Allatr u!runda sagrhp harcanmasr, canrn Allatt ulnrnda veril-
mesi, canrn azat olmasr, carun gitmesi, canln Hakk'a ulagmasl, ctuun kafesten
kurtulmasl, canrn ve tenin Allah'a kurban edilmesi, canrndan olmak, canrnr
almak, carunl vermek, canlar canlm bulmak, canlannr ortaya koymak, cehen-

Ottim ve dliimsiizliikle ilgili bagka kullanrmlar ile yukanda verilen kullanrmlara ait
difer drnek-beyit-ler igin msl. bkz. (185), (189), (284), (294), (311), (327), (569),
(570), (595), (717), (718), (770), (774); (786), (787), (798), (1064), (1066), (1068),
(1069), (1112), (1120), (1138), (r171), (1191), (1205), (t234), (1235), (1259), (1260),
(1283), (t284), (1285), (t287), (1306), (1329), (1331), (1333), (1335), (1337), (l4/�l),
(1544), (1550), (1551), (1566), (1569), (1643), (1908), (l9l l), (1914), (1918), (1922),
(t923), (1924), (1943), (2031), (2088), (2101), (2265), (2278), (2280), (2282), (2345),
(2370), (2378), (2385), (2388), (2389), (2392), (2394), (2396), (2452), (2455), (2458),
(246r), (2463), (2464), (2473), (2666), (2677), (2932), (2934), (2952), (296r), (2993),
(2994), (3362), (3364), (3367), (3819), (3827), (3851), (3859), (3861), (3870), (3871),
(3872), (3873), (3874), (3876), (3878), (3886), (3895), (3897), (3900), (3906), (3907),
(3910), (3911), (3919), (3920), (4060), (406r), (4077), (4091), (4t73), (4185), (4192),
(4193), (4203), (4217), (4258), (4300), (4545), (4546), (4566), (463t), (4719), (477t),
(4772), (4779), (4780), (4784), (4785), (4786), (4791), (4797), (4803), (4822), (4831),
(4970), (5052), (5108), (5399), (5645), 66/,q 6647), (6055), (6059), (6063), (6W9),
(6180), (624t), (6242), (6556), (6816), (7227), (7324), (7536), (7577), (7623), (7625),
(7811), (7813), (7887), (7940), (8011), (8036), (8298), (8305), (8509), (8533), (8590),
(9250), (9509), (965r), (9676), (9677), (9761), (9958), (9980), (10061), (10063),
(101r2), (10168), (10180), (10181), (10201), (10238), (10285), (10358), (10384),
(1M14), (1046), (10454), (10457), (10488).
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nem taglan ile krnp gegirmek, cismin 6lmesi; damlanrn denize kavugmasl,
damlantn tekrar deniz olmasr, de$irmende Osiitiilmek, din igin tildiirmek,
dirli$in gitmesi, dondurucu rizgar ile krnp gegirmek, diinyada bir yadigdr
brrakmak, dtinyada iyi bir ad brakmak, diinyadan ahirete gitmek, dtinyadan
alrirete gcigmek, diinyadan gitmek, dtinyadan gcigmek, diinyadan imansrz git-
mek, dtinyadan nakletmek, diinyayr terk etmek; ebedi kalmak, ebedi rahmete
kavugmak, ecel (Allah'tn emri, Allah'rn hiikmti, Hak hflkmii, Qalap hukmu),
ecel garabt, ecel gerbeti, ecele gare olmamak; fend bulmak, feni olmak; gazi
olmak, gciztin bir avug toprakla doymasl, gurbette hasta olmanrn bin kez
cilmekten daha giddetli olugu; Hak'tan gelip yine Hakk'a gitmek, Hakk'a
ulagmak, Hakk'ln cemaline kavugmak, hasretten 6lmek, hatm-i {imr, hayatrn
sonuna gelmek, Hazret ehlinin (Allatr dostlanntn, Hak dostlanmn) dliimsiiz-
lUgU, her nefsin dliimti tadacak olmasl, herkesin ecel garabrm-ecel gerbetini
tadacak olmast, HrzLr' rn ciliimsiizlii$i; ibadet hfllinde iken can vermek, ihsan
ve ba$gtan mahcup olup cilii kesilmek, ihtiyarhkta ciliim, insanrn (6demin)
ciliimii, insanrn ebedi kalmasr; kdfir elinde dliime gitmek, kan ddkmek,
Karun'un yerin dibine gegip harap olmasr, kefen (son elbise), kendi hdlinle
cilmek, krhgla ikiye b6lmek, krhgla krrmak, krhgla Oldiirmek, krthktan dlmek;
matrv ve yokluEa ermek, makam ve mevkiden aynlmarun hayatta iken bin defa
6lmek olugu, meclisin da$rlmasl, melesin ebedi kalmasr, memdt, mezar (sin),
miras, mUlkten gitmek, miiminlerin dlflmstizlii$i; nefsin 6liimii; orug tutarken
dtinyadan gitmek; Okstiz kalmak, cildtirmek (canrm almak, canlanru almak, katl
krlmak, ruhlannl almak, toprak krlmak, yok etmek), dldiirmek istemek,
tilece$ini bilmek, dlmeden cince cilmek, tilmek (hel0k olmak, merg olmak, yok
olmak), Olmiig g6niilleri diriltmek, 6lu hahne gelmek, 6lU kesilmek, cil0leri
diriltmek, ciltim hastah[rnrn tedavisinin olmayrgr, ciltim kaygrsr-endigesi,
ciliimden de ileri 6lmek, cilUmden sonra hayrrla amlmak, ciliime gare olmayrg,
cilUmii tatmak, Oliimti unutmak, oli,ip gitmek, ciltip yok olmak, dltiyti diri
hlmak, cimr-i beke, OmrU tamamlaylp gitmek, cimriin gegip gitmesi, dmriin son
bulmasr, dmrtin son menzile-son dura[a ulagmasr; nrhun (camn) Oliimsiizlti[ii,
ruhun ebedi kalmasr; sabr iizere can teslim etmek, sabr iizere cilmek,
sadakalar vererek nafakayla diinyadan gitmek, son nefes, son nefeste gatradet
kelimesini sciyleyerek diinyadan gitmek, sonsuz bir hayat sahibi olmak,
sonsuza kadar diri kalmak, sonsuza kadar Oltimsiiz kalmak, sonsu zlupa
ulagmak, suda bopmak, suda boSulmak, s0retin Olflmti; gehit olmak; toprala
ddntigmek, topra$a dOniigtip kaybolmak, topra$a kangmak, topra$rn aluna
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girmek, toprak olmak; uykuda (r[yada) Oldiigfinti gdrmek; vuslat bulmak
(kavugmaya ulagmak), viicudun cilmesi, viicudun yok olmast; yar aynhSrnrn-
yflrdan aynlmarun Oliimden bin kez beter olugu, yir hasretinin ciltimden beter
olugu, yasta olmak, yerin dibine gegip harap olmak, yerle bir etmek, yilitlikte-
genglikte ciltim, yolunda toprak olmak, zararh meyvelerden yiyerek 6lmek.

Qahgmamrzr hazrlarken eserin tamamlnln taranmasr sonucu elde
etti[imiz bilgileri, konunun ele ahnmasmda ve takdiminde saplayaca[r yaran da
dikkate alarak, belli madde ve baghklar altrnda deperlendirdik. Bu gergevede ele
aldrlrmrz ilk madde, cimrtin ve dtinyarun fdnili$idir.

1. Omrttn ve dtlnyantn f0nili$i

Agrk Paga, Garib-ndme'nin birinci bdltimiiniin dokuzuncu ktssastnda,
otuz oflu olan ve omriiniin sonunda her birine tiirlti vasiyetlerde bulunan bir
padigatrrn hik0yesine yer verir. Bu lassada alrrhkh olarak birlik diigiincesi ve
birli[in Onemi iizerinde duran gair, asrl konuya gegmeden 6nce, cimrtin ve
dtinyamn fAnililine, gegicili[ine dair OgUt ve uyanlarda bulunur:

Her bir isiin dilnyada kim 6ni var
HtE giimhn dutman ki anun sont var

Belliidiir bundan gelen turmaz. gider
Dinle imdi ol hiknyet kim ne dir

Hig giiphe etmemelidir ki, dtinyada baglangrcr olan her bir igin mutlaka
bir de sonu vardrr; zira bir yol ne kadar uzak olsa da ucunda geri d6ntig, bir
omiir ne kadar uzun olsa da sonunda 6ltim vardr. Uzun yagm sonu bile 6lmek
oldupuna g6re ders almak igin bu yetm ez mr? insan hala ne diye gtiliip oyna-
makta, diinyaya gelenlerin bir gUn mutlaka gidecekleri gok agrkken, nigin bu
gerge$i yeterince diigtinmemektedir (5 65 -568).e

Agrk Paga, bu konudaki diigtince, o[iit ve uyanlanna eserin diper boliim
ve krssalannda da yer vererek gunlan dile getirir:

Garib-nime ile ilgili verilen beyit numaralan, Kemal Yavuz negrindeki numaralardr.
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Diinyayt gdrtip yakm aldanmagil

Ahiret senden ral<dur sanmagil (681)

insan, ttirlti meggalelere dahp da dtinyayr yakrn gcirmemeli, hep

yagayaca[rnr sarup aldanmamahdrr. Ahireti de kendisinden asla uzak bilme-

meli, dlUmiin her an gelebilecelini akhndan grkarmamaltdr.

Diinyadn timriin dnh bilgil nediir
qU san bir yalunuz ddtnedtir ( r860)

insan, dtinyadaki dmriiniin de ne oldu$unu iyi O$renmeli ve onu tek bir

Cuma gtintinden ibaret bilmelidir.

Yil geger iimri bile harca siirer
Nige uz.un ya;lar ugma irer ( Ie43)

igte, ashnda tek bir giinden ibaret olan bu diinya hayatr ve burada stiriilen

Omiir, ne gare ki yrllann bir g1z aglp kapar gibi gegmesiyle geride kalacak, gok

uzun yagansa bile bir gtin hayatrn sonuna gelinecektir. Ashnda ihtiyarhk
ddnemi de bu diinyarun ve dmrtin gegici oldupunu bildiren Onemli igaretlerden
biri de[il midir? OmrUn yedi kona$rm anlatrken gair, ihtiyarhk igin yedinci saf
ifadesini kullanrr ve bu konakta hig kimsenin vefa bulmadr[rnr, kahcr ola-

madr[rru dile getirir:
Hatm-i hmriin ol malekmdur Selcsiiz.in
Ltki Qiin Sahs irdi anda ansuzrn (4707)

Dile getirdi[i gcirUg ve de[erlendirmelerini, ruhunun derinliklerinde his-

setmig oldu[unu dtigtindUltimiiz Agrk Paga, sekizinci b6ltimiin sekizinci
krssasmda, sekiz cennet hakkrnda bilgi verirken, Hakk'a tevekktil laldrfrnl ve
canrrun Hakk'a ait hazinelere kavugmak istedi[ini belirtir (5ffi). Ardrndan,

FAni mfill<den bdl6 miilki andt cdn
Bt-niS dndan y a' nt v irmelg iin niS dn

Qtinfenkdur dtinya bdkt dhiret
Chnlar anda vansardur dhbet
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diyerek c:uurun, igareti, izi olmayan fakat var olan o diyardan haber verrnek igin
gegici mUlkten, sonsuz miilkti andr[rnr, oraya y6neldi[ini bildirir ve akabinde
dtinyanrn gegici, ahiretin ise sonsuz oldu[u dtigUncesini bir kez daha dile getirir
(s64s-s 647).

2. Olmek

Ohek fiili eserde, dolayrsryla da bu maddede, sadece bir fiil olarak ele
ahnmamrg, aslmda tiim maddelerin bazen arka planrnda,bazen de iginde olacak
gekilde kendisine daima yer bulan ciliimiin farkh, aynt ya da benzer anlamlan,
tarumlan ve adlan geklinde delerlendirilmigtir:

Ohek, can vermektir. Canlar ise ancak sevgililer uSrunda verilir, ddeta
hesapsr zca sagrhp savrulur.

Birinci bdltimtin ikinci krssasrnda gair, ash0brn Peygamberimize olan
baflilftlannr ifade eder:

Her ki geldi oI yol-tgun virdi cAn
Dogru durdt ol yol iizre ddkdi l<nn (s24)

Arkadaglanndan kim gelip de uSrunda can verdi ise istikamet izere oldu
ve onun yolu igin kan d6ktti. Aynca,Hz. Peygamber'in ashabr, dostlan, daima
onunla birlikteydiler, gittili yolda ona yol arkadagr idiler. O yold&, o sevgilinin
agkr u!runda kimisi malmr miilktinU terk etti, kimisi de goluk gocu[undan
gegti. Yine onun upruna kimisi bag verdi, bir an bile yldlz gevirip geri gekilmedi,
kimisi de hig durmadan lahg salladr (325-327).

Ugtincii bcittimtin beginci krssasrnda, giimiig ve bakrn anlatan gair, bu ten
ile maksada, Hakk'a ulagmanln mtimktin olmadrprnr; zira ten goziintin Hak
cemalini gormesinin imkdnsrz olduEunu dile getirir (1340).

Ayru krssada gair, canrn Allah yolunda sagrhp harcanmaslna da definir:

TA ki cdn harc olmnymca mutlal<a
Bellii biliin kimsene irmez. Hak'a

CAn dafu gdyle gerel<diir bt-Siimhr
PAdAAh dcrghhm^a ola nisdr

( 1442),

( r443).
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Kime gergek sultan olan Allah gerekliyse o, canrru onun u$runda versin.

Zaten agrkga bilinmelidir ki, can kesin bir gekilde Allah u!runda harcan-

maymca, kimsenin Hakk'a ulagmast mtimkiin defildir. Dolayrsryla can, Allatt

yolunda hesap srzca, sagrhp harcanmahdrr.

Sekizinci bciltimtn alnncr krssasrnda, Allah'rn sekiz tUrlti dgrk ve sevgili

yarattrfrnr anlatan gair, Mecnun'un, Leyld'ya olan agkrndan iittirii gdllere

diigtugiinii, bu u[urda gok acrlar gekip, srkrntrlara u$radr[rnr dile getirir.

Agkrnda samimi ve rsrarh olan Mecnun, Leyl0 Leyld derken birden dilinde

Mevld s6zti peyda olmug ve bdylece agktntn kaynaSr Mevld olan Mecnun,

gergek sevgiliyi bularak biittin stktnh ve acilanndan kurtulmugtur (6460).

Artrk, Mecnun'un Leyla'da g0rdiilti Mevld'run bir yanslmaslydr, dolayrsryla
l-eyl6,diye a$kl upmnda can verdi$i de aslmda Mevld idi:

Mevli alcsi ol& Mecnitn gdrdfigi
I-eyli dip Sol ryktna ciln virdiigi

Olmek canlnl terk etmektir. Canlar a$k yolunda terk
edilmelidir.

(6462).

Agrk Paga, okuyucuya sdylediklerini dncelikle kendi nefsine sdylemekte,

bir nevi ilk muhatabr daima kendisi olmaktadr. Aym zamanda bir iislup cizelli$

oldu[unu dUgiindti[Umiiz bu tavnna, aktardrpr hemen her ktssantn sonunda
rastlam aktayru. ikinci boliimtin ikinci ktssasmda yerde ve g6kte var olanlan
anlatan, can ve tenin hikmetleri de saymakla bitmez diyen gairin agaprdaki
beyti, hem bu cirneklerden bir tanesi olmasr, hem de canrn agk yolunda terk

edilmesine de[inmesi bakrmrndan Onemlidir:

iy A;* sen ryk yolmga gidegdr
ISk yoltnda cilnunt terk idegdr (716)

Ey Agrk! Sen daima agk yolu tizere ol ve bu agk yolunda canrnr terk et.

Di[er tasavvuf erbabr gibi, insanrn ruhunu olgunlagtrrmaslnln, yiiceltmesinin
ancak agkla miimktin olaca[rnr dtigtinen Pagamrz, bu u[urda carunt terk et-
mekle asrl dile[i olan ebedi rahmete, sonsuz sevgiye kavugaca[r ve canlar
carunr bularak Hakk'rn huzurunda, onun sevip segtikleriyle beraber olacalt
diigtincesindedir.
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Olmek, can kugunun ten kafesinden kurtulmasl, cantn
gitmesi, grkmasrdrr.

$air, ikinci bdliimtin ikinci ktssasrnda, mutasavvrflar arasrnda son derece
yaygtl olan bir benzetmeye bagvurur ve canl kuga, teni de bu kugu hapseden
bir kafese benzetir:

CAn-ila ten hikmeti iikiis-durur
Ten lrnfes-durur cdn iginde kuS-durur (7 r2)

Ustelik bu can kugu bir an evvel dzgtirlti[e kavu$up kendi tilkesine git-
mek iEin, kafes ne zaman lanlacak diye beklemektedir:

Muntaz.trdur ciln lcnfas kngan stna
Az.ad ola gide kendii miilkine (7r3)

Yedinci b6liimtin ddrdtinci.i ktssasrnda, yedi geyin yedi nesneyle yaprhp
zaptedildi[ini anlatan Agrk Paga,

Cdn gidicek cism 6liir isden kalur
MAhru vfi mfi lkini ayrug alur

Sfiretiin bu cdn-iladur revnakt
CAn gidicek ragbeti kalmaz. dakt

(477 3 ),

(4774),

diyerek, can gidince cismin, bedenin 6ltip ig gdreme z hdle geldi[ini, dlen
kiginin maltnt ve millktnti de bagkalannrn aldrfrnr, bedenin canhhk ve ta-
zeliSinin can ile mtimktin oldulunu, can gidince ona rafbet ve ihtiyacln da kal-
madrlrnr ifade eder.

Cenabrhak, biiyiik ktigtik, zengin fakir, padigah dilenci kim olursa olsun
her insana, iistelik her hangi bir ticret talep etmeden saylsrz nimetler vermigtir.
Bu nirnetlerin birincisi her an ahp vermig oldupumuz nefestir. Cenabrhak her
bir arunda bin defa bizi o nefesle hayatta tutar. Hakk'm nimetlerinden olan bu
nefeslerin her biri bir lokmadrr; yemeyen yagay amaz (5050-5 052).

Bu nefesle chn dutar tende lcardr

Qtin nefes gitdi bu ciln tunden gtkar (s}s3 )
Ustelik can, tende bu nefesle durabilmektedir, nefes gidince can da bu

tenden gftrp gider.
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Olmek, Omrtln son durala ulagmasr, tamamlanmastdr.

Yedinci boliimiin iigiincii krssasrnda, insan Omriintin yedi konafr bu-
lundu[unu anlatan $air;

Vardt 6mr uS irdi dhir menz.ile
YoIdaS olup gegdi yilduz. hiikm-ile (471e),

diyerek, omrtin gegip son menzile, son durapa ulagtr[tndan ve bu zaman
zarfnda kendisine yrldrzlann yoldag oldu[undan sciz eder.

$air, dokuzuncu bdliimiin beginci krssasrnda, tasavvuf yolcusunun
gidigini anlatr ve dtinyaya gelen her kiginin bu diinya meydanrnda gok at
kogturdu[unu ve kendi nobetini tutarak dmiirlerini tamamlaylp gitti[ini dile ge-
tirir:

Geldi siirdi her birisi nevbetin

Qok segindi usbu meydfrnda atm (7887)

Olmek, dtlnyadan ahirete gitmek, ahirete g0gmektir.

Onuncu boltimiin alnncr krssasmda Agrk Paga, miimin dostlann diinyada
on gegit arkadaglannrn oldu[unu anlatrr ve bu dostlann ilki ve en Onemlisinin
Allah oldufuna dikkat geker. "Biz sizin dtinya ve ahiret hayatrnda dostlannrzrz.
Fussilet 31" ayetini de zikreden gair, Allah'rn dostlu[unun sadece bu diinyada
de[il atrirette de gegerli ve gerekli oldu[unu belirtir (9641). Ardrndan,

Diinyada dirlik iginde dostun oI
Gidicek hem arur varur tofrru yol (e6s0),

diyerek, Cenabrhakk'rn diinya hayailnda gergek dostumuz oldu$u gibi, ahirete
gidince de yolumuzun dosdo$ru ona varacaprnr dile getirir.

Olmek bedenin, cismin, vllcudun, tenin 0lmesi, toprak
olmasr, delirmende 0lUtUlUp toz olmasrdtr.

Ottim bedenlere mahsustur, cisim, vticut kagrnrlmaz olarak 6lecek,
gtiriiyiip, yok olup gidecektir; fakat can (ruh) Oliimstizdiir, 6ltim ona
erigemeyecektir. $air, d6rdtincii bcilUmiin aluncr krssasrnda, insan vticudunun
nasil olugturulduf,unu, yine bilhassa mutasavvrflar arasmda gok yaygn olan
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bir alegoriyle anlatrr, viicudu bir gehre benzetir ve sonunda cismin, vi,icudun

dlece[ini ifade eder. Ustelik,

Kanhs gider-ise bu cism 6liir
BAtil olur iS ti ev issiiz kalur (22se),

bunlardan hangisi gider, cismi terk ederse bu cisim kagrmlmaz olarak 6ltir, igler
bozulur ve ev de sahipsiz kalrr.

Beginci btiltimtin birinci krssasmda, "Yerler ve gcikler Allah'ln azame-
tinde ancak asilr bir ceviz gibidir." hadisi anlatrlrrken, vticudun bir bitki gibi

toprapa ddntigtip kaybolacaSr ifade edilir:

Ten mul<frbil gol nebdta kim biter
Haz.rete irmez. girii bunda yiter (26r6)

Yedinci b0liimiin birinci krssasrnda gair, yedi gezegen denilen yedi

yrldrzrn, dOl rahme diigtii[Unde ona nasil diizen verdi$ini anlatrr. Burada veri-
len bilgilere g6re insanm anne karmndaki olu$um ve geligiminde Allah'm emri
ile, yrldzlann tflrlt gdrevleri vardr ve ilk gcirev Zuhal'indir. DOl, erkeSin be-
linden inip anne karnrnda yer edinince; once Zuhal yrldrzr miidahale eder, o su
iken kana d6ner. Sonra Miigteri yrldrzr devreye girer ve Tann'nln emri ile kanr

et yapar (4509-4511). Bir d[zen igerisinde tiim gezegenler gdrevlerini yerine
getirirler ve son gdrev, vticudun yok edilmesi igi yine Zuhal'indir:

Sfirettin andandur ewel bitmegi

Yine dhir andan olur yitmegi (4s44)

$air bir bagka beyitte canrn, ruhun dltimstizltiftine kargiltk, tenin 6ltip
topraprn altrna girecepini bir uyan edastyla belirtir:

Ten isen hod oltsardur ten lwrdb

Kaqan 6lse tenyiri tahte'tlurAb (4sss)
E$er kendini srrf tenden, cisimden ibaret gortiyorsan bil ki, vticut so-

nunda harap olacaktrr; cildiisiinde de onun yeri topralrn altrdrr.

Benzer bir gtirtig, yedinci bdltimiin tigtincii krssasrnda da dile getirilir:
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Ol yidi saf uS tamfrm oldt tamdm
Sfirete bundan 6te yokdur makdm

Qiin bu safdan gegdi ol oldt hardb
Menz.ili oldt anun tahte't-turdb

(472s ),

(4726).

O yedi saf b6ylece tamam oldu, bu viicuda bundan 6te varacapt bir ma-

kam da kalmadr. q[nkU o bu safi da gegince harap oldu ve son dura[r da artrk

topralrn altr oldu.

$air, yedinci boltimtin beginci krssasrnda, "Allah gdklerin ve yerin nuru-

dur. Nur 35" ayetini anlatrrken bedenin sonunda toprapa dOniigecepi hususunu,
"Bu vticut topraktan degil mi, yine topra[a dtigmeyecek mi?" diye sorarak tek-

rar dile getirir:

Bu suret toprak degiil mi pes yene

Qiinki smdt topraga diisdi yene (4881)

Dokuzuncu bdltimtin d6rdiincti krssasmda gair, taglan yer ve gok olan bir
depirmenin bupdayr 6[iitiip un eyledipi gibi gece gtindiiz, durmadan insanlart
6[Uttip toz eyledipini anla0r:

Yir ii gdl<diir bu degirrnen taglart
)gidtir bir demde ytiz.bin baslart

SaQ sal<al ilkin lcnrayken boz. olur
Sonra Sdyle |giniir kim toz. olur

Bir andayrjiz binlerce bagr dliiten bu de$irmenin taglan yer ve gciktiir. Bu
taglann biri sabit, di[eri ise durmadan d6nmektedir; fakat ne tuhaftrr ki bunlar
ne a$mlr, ne de krnhr. Bu de$irmen gahgtrkga taglan keskinlegir ve o[iitttigii
un miktan artar. Buna balh olarak da diinyada feryat ve grphklar artar. Zaman
gegtikge bu insanlar gabucak dliirler; boylece degirmen daha bir keskinlegir ve
yenilenir. Bu de[irmenin bu[dayr halktrr ve agrk bir gekilde devamlt 6$tintip
yok olurlar. Hatta, sag sakal onceleri simsiyah iken bozlagrr, daha sonra 6yle
Ogiintir ki tamamentoz olur (7808-7813).
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Olmek, topraktan gelip toprala dOnmek, ashna dOnmektir.
Ugiincti bdliimiin tigtincii krssasrnda, yaratrlmrg olan geylerin iig krstm

oldu[unu agrklayan $air;

Nefs ile sfrret-durur oI kim dltir
Ash topral<dur giril toprag olur ( r 308),

diyerek, nefis ve vUcudun Oldtiklerinde, asrllan topraktan oldu$u igin, yine top-

rak olacaklanru belirtir.

Onuncu b6liimiin dokuzuncu krssasmda, dtinyada on geyin akrl ve nefse
6gUt verdi[ini anlatan gair,

"Sizi o topraktan yarattrk; oraya geri gevirecepiz, sizi oradan yine
grkaracaptz. Taha 55" ayetini zikrederek insanln topraktan yarauldt[t ve so-
nunda mutlaka toprak olaca$r gergelini bir kez daha dile getirir:

Qtinki toprahan yaratfi Hak seni
Yine toprak kiltsar mutlak seni ( 10384)

3. Olum endigesi

OlUm endigesi veya diigtincesi, akh ve bilinci yerinde, yetigkin her in-
sanda bulunan; ancak hayatrn gegitli d6nemlerinde varhlrnr daha hafif veya
daha giddetli hissettiren bir olgudur. OlUm diigtincesi Garib-ndme'de de, ha-
yatm akr$r iginde ve de[igen fiziksel ruhsal gartlara g6re gekillenen, dolayrsryla
kimi zaman pek akla gelmeyen, kimi zaman ise hig alaldan gtkmayan bir olgu
olarak kargrmrza grkmaktadrr. Bununla birlikte eserde, Yunus'ta bir donem de
olsa gdrUlen ve ttiyler iirperten bir korku hdline gelen 6ltim endigesine rastlan-
mamrgtrr. Hatta Agrk Paga, 6ltim korkusunu canh tutacak, besleyecek unsur-
lardan olan mezarhk sahnesi, kabrin hdlleri, OlUntin bedeninin mezardaki du-
rumu vb. hususlara da neredeyse hig yer vermemigtir.

$air, iigiincii boltimUn birinci krssasrnda, insanm baglangrclnr, sonunu
ve cismani yagaytgl anlaflrken, onun cennetten grkanhp dtinyaya gcinderildik-
ten sonra diinya hayatrnda kargrlagtrpr sil<lnillan anlatr ve insanr, bazen
Allah'a yonelmekten bile ahkoyan 6liim endigesine depinir:

Bir saat dirlik-igfin emek gerek
Bir saat tiltim gamm yimek gerek (1U2),
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Bir saat bu kaygudon grlcnmaz.uz.
Bir naz.ar Hak'dan yann balcamaz.uz.

Bir zaman olur yagamak igin mticadele ederiz. Bir zaman olur olUm
diigiincesi ile gamlanrrz. Bir zaman da olur ki bu diigiinceden bir tiirlii kurtu-
lamaz; hatta bir anh[rna da olsa Hakk'a ycinelemeyiz.

Ugtinc[ bciltimiin ikinci krssasrnda, insano$unun dmrtiniin ddnemlere
aynhgrnr anlatan gair, burada oncelikle Omrtin birinci d6neminin gocukluk,
ikinci ddneminin genglik, iigiincti d6neminin ise ihtiyarhk oldu[unu bildirir.
Daha sonra kendi 6mrU igin kaygr gekmekte oldu$unu dile getiren gaire g6re bu
kaygryr bizlerin de gekmesi gerekir; zira,Omtir gergekten kaygrlanmayadefer
(1164-1 165).

dmr h1g serm$tediir bilenlere
Vdy ant hayfin yavu kilanlara (1166)

Ustelik cimiir, bilenler igin gtizel bir sermayedir, onu bo$ yere harcaytp
kaybedenlere yazrklar olsun. Bu goriiglerinin ardtndan gocukluk donemi
hakkrnda bilgi vermeye baglayan $air, insantn gocukluk ga$rnda 6liim hakkrnda
herhangi bir endigeye kaprlmadrfrnt, hatta OltimU aklma bile getirmedi[ini dile
getirir:

Oglan-iken kisi htg lcaygu yimez.

Diinyaya geldiim yine gidem dimez.

Yok-durur anda i)ltim endtgesi
Diin ii gtindiiz. oynamalcdur ptsesi

( I170),

insan gocukken higbir kaygr duymaz, d0nyaya geldilim gibi bir giin de
giderim diye diigiinmez. Onda Oliim endigesi de yoktur ve gece giindiiz igi giicii
oyun oynamaktrr. Yine o, "Ne dtnyada nimet igin kaygrlanlr, ne de cennete
gottirecek iyilikler igin sevinir" (1172).

Qocukluk d6neminin ardrndan genglik, yiiitlik ga$ baglar. Gencin
giinleri gaflet iginde, akh fikri gece giindtiz zevk ve e[lencededir. Yegane dii-
gtincesi, yiyip igmek, gtizel elbiseler giymek, gece gtindiiz stislenip piislenerek
bapda bahgede dolagmak, giinlerini nege iginde gegirip gtizellere bakmak ve
daima srkrntrdan uzak bir hdlde gtiniinti giin etmek, bciylece dtinyadan zevk
almaktrr (1181-1188).

( 1 1 1 3 ) .

( I I7I ) .
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Ne tiliim endtgesin yir ol kisi
Ne gilnAh dip terk ider mekrfih igi

Dolayrstyla, genglik galrndaki b6yle bir ki$i, ne tiltim endigesi duyar, tr€
de gtinah diyerek hog olmayan igleri terk eder. $air burada esprili bir gekilde,
"O yifitlik hah de bciyledir, bu sozti, kendi hdlim soyletmektedir." (1192) der,
yani s6ylenenler tecrtibe ile sabittir.

Genglik gaprmn ardrndan ihtiyarhk d6nemi baglar. insan ihtiyarladrlrnda
giigten dUger, dtinyada rahattan gok zahmet geker. Artrk onda hrs ve endige
ddeta gahlanrr, mal ve mUlke kargl a$m husr olur. Gece gtindUz , lzz krg igi
giicti olul ve laztnr dtigtinmek olan bigare ihtiyar, OltimU dUgUntip hazrrlanmak
igin eldeki son firsat olan bu d6nemi degerlendiremez (1196-l2M).

Ctimle 6mri {unun-tla harc olur
]  t .Irmedin sagmgtna bir giin 6liir ( r20s)

Derken, btitiin 6mrti bunlarla geger ve arzusuna ulagamadan bir gtin dltir,
gider.

4. Ecele Ye Oltlme gare yoktur

$air, d6rdiincU b6ltimtin dokuzuncu krssasrnda, Tanrr'nln insan
vticudunu d6rt zfitan yarattlgtm anlatrken, bu ilemi bir bahgeye, dtinyayr sa-
raya, viicudu bu sarayrn tahtrna, caru ise bu tatrta kurulmug bir sultana benzetir.
Bu sultanrn akl vezitt, aynl zamanda arkadaglan olan toprak, hava, su ve ateg
de hizmetknrlandrr. Nefis, sarayln sAkisi olup onlara $arap dalrtrr ve garabm
tadtna da hep ilk o bakar. igtatr bu sdkinin elindeki kadehi, hal bddesi gtin, ay
ve yrl ise testisidir. Bunlar krrk yrl kadar birlikte zevk ve safa iginde yagarlar;
fakat krrk yrh gegince zevk ve eflenceye doyan bu kafadarlann her biri
asrllannl anar ve ona uygun davranmaya baglayarak huzursuzluk grkanrlar. itt
huzursuzlu[u grkaran toprak olur. Di$erleri de onu takip eder ve akhn trp
vasttasryla onlara gegitli gareler araylp ilaglar yapmaslna, g6ztimler Uretmesine
rafmen meclis dafrlrr, birlik bozulur. Bu durumdan hognut olmayan akrl, mec-
lisin yeniden toparlanmasl igin tekrar gareler arar ve meclis yeniden eski hdline
ddner (2415-2457); fakat,

r99

(lrer)
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Bu kez.in bed-mesligi sulthn kilur
Ya'ni gitmek az.mini bu cdn hlur (2458)

bu kez de, sultan sarhogluk edip huzursuzluk grkanr; yani bu can gitmek, bu

sultan tahtrnr terk etmek niyetindedir. Bu gidigi, grkrlacak bu yolculu[u

baglatacak olan ise ecelden bagkasr de[ildir. Dolayrsryla $air;

Ayrug ana kisiniin dermdnt yok

Anun [iz.re kimseniin fermAru yok

HtE AkiI atut derman bulmafi
Kamu iSi bildi aru bilmedi

diyerek, artrk bu gidigi engellemenin miimktin olmadr[rnr ve bu konuda kiginin
ne bizzat kendisinin, ne de bir bagkasmtn gtictiniin yetmeyece[i, sozi.inUn de
gegmeyeceSini, ne kadar u[ra$rsa u$ragsrn akhn da ona bir gare bulama-
yacalrnr, trp vasrtasryla ilag ararsa da bulmaslnln mtimkiin olamayacaprnl ve
matrlukun gare igin elinin eremeyecefini, vticut i,ilkesine emirle gelen ve gitme-

sinin de yine emirle miimktin olaca[r bu geyin apagrk ecel oldu[unun bilinmesi
gerekti$ini, aynca higbir akrl sahibinin, hemen her $eye gare buldu[u hdlde
ecele gare bulamayacaprru dile getirir (2459-2463).

$air, aluncr b6ltimtin yedinci krssasrnda, oltimden beter olan altr tflrlU
kahrr ve cefdyr anlatrrken, agafrda aynca verdipimtz genglikte 6ltim konusuna
da depinir ve ecel igin "Qalap htikmii, Hak hiikmti" ifadelerini kullanr:

Ansunn irer Qolop htil(mi ana
Bulmaz. ol derrnhru istep ddrd yana

iSi kun gevre oturmts olur
Ortayirden aru Hak hill(mi alur

(3872),

(3873).

Aynr krssada ecel igin bu kez "ejderhalar basan, Omiirler sona erdiren"
ifadeleri kullaruhr. O aynca her mahlukun mutlaka tadaca[r bir garaptrr:

Iy nige ejdfilnlar basdt ecel
j . r . c

Iy nigeler hmrini kesdi ecel ( 3876),
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( 3877 ).

Beginci b6ltimi,in altrncr krssasrnda, "Yolculuk yaprnrz, srhhat ve zen-
ginlik bulunu 2." hadisini agrklarken, "Eper halk hasta olmasaydr Peygamber,
hig saflr$r isteyiniz buyurur muyda?" (2948), diye soran gair, insantn beg ye-
rinin hastalandr[rnr, hastaya tedavi yaprlmadrpr taktirde 6lece$ini, asltnda
biitiin dert ve ihtiyaglann hilledilebilece[ini, dtinyada gifasr bulunmsYffi, tedavi
edilemeyen higbir derdin ve hastahsrn olmadr$rnr dile getirir; ancak, ecelin
gelmesiyle kigiye ulagan ve onu tilm iglerinden ah koyan (2950-2952) 6yle bir
hastahk vardr ki, bu hastahk hususunda hekimlerin de elinden bir gey gelmez.

Kim anun derdine dermAn olmnya
Rencine ttmdr asfi kilmaya (2es3)

Bu, ilacr, garesi bulunmayan ve tedavinin de higbir fayda saflamadrpr

6liim hastahptdr.

Seven ve sevilenden, kaf harfinin nuna ulagmasryla ol emrinin verilme-

sinden, ddemin (emrin) beg perdeden, safhadan gegerek ideal sona ulagma-

srndan bahsedilen beginci b6liimiin onuncu ktssastnda, esas olarak insantn

gergek anlamda insan olma stireci anlahhr. Madenden bitki, bitkiden hayvan,

hayvandan da insan olma derecesine ulagan ddemin, her saflrada bir tUr dopum

ve oltimtinden de bahsedilir, bu gergevede bitkinin ve hayvarun dltimii dile geti-

rilir; ziraonlar da 6l emri ile Oliimti tadacak nefisler zUmresindendir:

Yine 6I emri uS nebdtlar da dliir
Diriliir bu kez. varur lnyvAn ofur

)tat hayvdn da vti oldt Ademt
Saltanatla dut& ctimle Alemi

(3365),

(3366).

Aqrk Paga, ddrdiincti bciltimiin ahncr krssasrnda aynca, Allah'tn vticudu

d6rt unsurdan yaratfifrnr, daha sonra kendi emrinden bu cisme can verdi[ini,

sonunda nefsin de apagrk gekilde dlece[ini dile getirir ve ardtndan; Ktill0 nefsin

z0'ikatti'l-mevt
"Her nefis Oltimti tadacaktrr. Al-i imran 185" ayetini zikreder.
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Pagamrz, onuncu b6liimiiniin sekizinci krssastnda yer verdifi agaltdaki

beytinde, nefsin, hatta her nefsin Oliimii tadacak olmaslmn bir bakrma son de-

rece do$al oldu[unu dile getirir; zira, hayat da, 6liim de nefis igindir.

Nefs-i7iin geldi lnydt u hem memfrt
Nefse dirlik virdi ol dbt lnydt ( r0182)

5. Azrail

Ugiincii bciltimiin iigiincii krssasrnda Azrail'den de bahseden $air, onun
dliimlU kigilere htikmeden bir dzellipi olduluna definir:

Gdreliim ol fAfi olan kim-durur
Kim bu Az.rAyil ana hhkim-durur ( r2se)

Ddrdiincti bdltimtin ikinci krssasrnda insanrn kendisinin ulvi ve stifli
ilemi toplayan bir mescit oldulunu anlatan gair, bu ktssastna da okuyucuya
seslenerek ve onun her geyden once Allah'rn kendisini nigin yarattrprnr bilmesi
gerektigini sdyleyerek baglar. Bu krssada Azrail, bir 6liim mele[i olarak deEil;
bedenin yaratlldr$r topraprhanrlama emrinin verildipi melek olarak amlr:

Bir lcavulda hdd hiikiim Azrdyil'e
OIh kim oI toprag hilztr kila ( 186e)

Aynr krssada Azriil igin benzer bir ifadeye daha yer verilir ve Ce-
nabrhakk'ln, insail yarataca[r topraSr ona devgirtti[inden sdz edilir:

Topragtn dirSiirtdi ol Az.rdyil'e
Diri kildt Hak ant nefhn-y-ila ( r884)

Aynr krssanrn ilerleyen beyitlerinde carun ahnmasr tizerinde duran gair,
Kur'an'dan ayet Ornekleri vererek, can alan meleklerin varh[rndan (1914), Az-
rail' in can aldt[rndan;

Yine Az.rdyil-durur cArun alan
Kur'an eydilr bu sdz.i dutma yalan ( re18);

hatta Cenabrhakk'm canlar aldrprndan s6z eder: "Nihayet birinize 6liim geldi mi
elgilerimiz, can almakla gorevli melekler onun canrnr alrrlar. Enam 6l ", "De ki:
Size vekil krhnan 6liimmele[i canlnlzr alacak. Secde 11", "Allah;dlenin eceli
gelince ruhlannr alr, Olmeyenin de uykusunda. Zimer 42".
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6. Son nefes

^A,grk Paga, eserinin dort halifeyi civen bdliimtiniin Hz. Osman ilgili
krsmrnda,

Birisi Osmhnt z.i'n-nfireyn idi'
Kim KelAmdlah't ol hatm eyledi

Mushaf iiz.re virdi ba{ u diilrdi lcnn
Hakyolmda td-ebed lcal& ni;dn

( 188),

( r8e),
diyerek, onun son nefesini Kur'an okurken verdili ve bu hdl tizere iken gehit
edildiSi hususunu dile getirir.

$air, Peygamber'in arkadaglannrn hdllerini anlattr$r birinci bdliimiin bi-
rinci krssasrnda, diler pek gok lassanrn sonunda yaptrlr gibi yine okuyucuya
seslenir ve;

iy yarAnlar birlik eylen ydr-tla
Kim varasu. diinyadnn ikrdr-ila (2s7),

diyerek, sevgili (Hz. Peygamber) ile bir olunmayl ve son nefeste Eatradet keli-
mesini s6yleyerek dtinyadan gitmeyi tavsiye eder.

7. Kefen Ye mezat

Allah'rn insan viicudunu yedi tabakadan yarattr[t ve yedi gegit elbise
(pamuktan: ketenden, ibrigimden, ytinden, postt&il, demirden imal edilmig elbi-
seler ve cennet elbisesi) ile donattrlrnrn anlatrldrlr yedinci bdltimtin alfincr
krssasmda gair, yine kendine has [sl0buyla;

Ol yidi lent ton nediir eydem sana
Bir lcnn panbukdur anun gdrsene

Ademtin itk toru oldur 6n gelen
Sonra hem andan olur cfimle keft,

Pes bu tonun bir lcan panbuk-duntr
Ahbet oI tondan ayruk yok-durur

(4e68),

(4e6e),

(4e70),
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Anun- tla v art s aruz. s inl ey e

Ciimle hnlk ol giln gerek aru geye (4e71),
"O yedi gegit elbiseyi de anlatayrm: Onun bir katr pamuktur, bir bak!",,

diyerek okuyucuya seslenir ve bunun insanrn ilk elbisesi oldufunu, ister 6nce

ister sonra gelsin ttim insanlar igin olan kefenin de pamuktan yaprldtfrnt ve

onun, insanrn giyece[i son elbise oldu[unu, mezara da onunla vanlaca[tnt,

ttm insanlann o giin, Oldiiklerinde onu giyeceklerini dile getirir. Eserde mezat

motifiyle ilgili bir diSer Ornepe dtinya ve ahiretin anlatrldrpr ikinci b6liimtin bi-

rinci krssasmda rastlamaktayz. Burada $air;

Zfra kim her nesne varur aslma
Cdn gtlcar ar$a vti ten giriir sine (68e),

diyerek, hem her nesnenin ashna ddnecegini vurgular, hem de canrn arga
ytikselmesine kargrhk, bedenin mezara girece[ini dile getirir.

8. Oldurmek, 0ldUrlllmek, Old0rme ve OldtrUlme gekilleri

$air, eserin d6rt halifenin dviildti[ii b6liimtintin, Hz. Omer'le ilgili
krsmrnda, ddrt gUzide ydrdan biri ve adaletiyle meghur olan Hz. Omer'in,
ollunu adalet yerini bulsun diye, din igin dldiirdtiptinii ve bunu herhangi bir kin

veya kiqisel mesele igin yaptr[rrun sarulmamasr gerektigini dile getirir:

Ol biri Ommer'di kim dAd eyledi
Kendti oglm dldiiriip ad eyledi

Oglmt dldiirdi mutlak dtn-igiin
Eyle sanman siz. aru kim ktn-igiin

( r8s),

( 186).

$air, aynl giirin Hz. Osman'la ilgili krsmtnda, Hz. Osman'tn mushaf

okurken, bagr kesilmek suretiyle dldUriildUstinti, gehit edildipini ve bir krsmr

okudu[u mushaf i,izerine ddkiilen kanrntn sonsuza kadar bir nigan olarak

kaldrfrnr ifade eder (189). Bir sonraki beyitte de,

Ddkdi l<nn u virdi bo; aldt nz.d
HoSnud andan hem ResfiI ti hem Hudd ( te0),
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diyerek,Hz. Osman'rn din u!runda kan ddktp bag verdipini tekrarlayan $air,
btiyle yapmakla onun hem peygamberin, hem de Allah'm hognutlulunu ka-

zandrprm belinir.

Agrk Paga, yine aynr giirde Hz. Ali ilgili boltimde, hem Hz. Ali'nin

meghur krlcr Zulfikar'dan, hem de onunla Ziilhumdr adh gahsr ikiye

bdldiigtinden bahseder:

Saldr kAfir boynuna ol Zii'l-fikhr
Zil'l-fikAr'dan dii ntm oldt Zii'I-humdr ( re2)

Birinci boliimtin birinci krssasrnda, krhEla Oldiirme motifine tekrar rast-

larl.z,. Agalrdaki beyitlerde ;

O kiltct saldilar lcdfirlere
Miidde' ty e diismana miinkirlere

Kimisini kiltc -tla hrdilar
Kimisin heybet ile kngurdilar

(246),

(248),

denilerek, onlann kdfirlere, inatgrlara, dtigmana ve inkdrcrlara krhg gektikleri,

bir krsmrru oldtiriip bir lasmrnr da korku iginde kagrrdrklan ifade edilir.

Eserin birinci boltimiiniin ikinci krssastnda, Hz. Nuh'un ovgtistine yer

verilir ve bu gergevede tufan olayrndan bahsedilerek inananlann onun yaphlt

gemiye binerek kurtulduklanndan, inanmayan yljrz binlerce kiginin ise suda

boluldu$undan soz edilir:

Kimisi oldur ki ol yondt gemi

Garlca virdi bunga ytiz.bin 6demi (282)

Altrncr b6li.imtin sekizinci krssasmda, alEak g6niillti olmayr anlafirken tu-

fan olayma tekrar dePinen $air,

Ktrk giin ol su diinyayt dutdt tamdm

Garka virdi bay u yoksul his u dm (4088),

diyerek, suyun krrk gUn boyunca tiim diinyayr kapladr[rnr ve zen[9in, fakir

herkesi batmp bo[duSunu dile getirir. Bu btiytik felaketten sadece Hz. Nuh ile

ona uyanlar, Allah'r bir bilenler kurtulmu$ dilerleri ise, ufuktan ufka kogtuklan

hAlde kurtulamaml$ ve bagtan baga suda bogulmuglardrr:
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FAni ol& ayrup basdan ba{a
Yiig riigiip kurttlmafi lcag dnn lca{ a (40e0)

$air, eserin aluncr bciliim0niin dokuzuncu krssasrnda, btiyiikliik tasla-
yanlarla kibirlenenlerin hillerini anlatrr ve Ad kavminin bagrna gelenleri de
garprcr drneklerden biri olarak verir:

Hz. Hud, insanlan son derece iri ctisseli, giiglti, kuvvetli ve bir o kadar
da kaba ve kibirli olan Ad kavmini dine davet edip de ret cevabrru almca iiztliir
ve Cenabrhak'tan yardrm diler. Bunun tizerine Cebrail gelerek onu teselli eder
ve Allah'm inkdrcrlan gok giddetli bir gekilde cezalandrraca$ru bildirir. Karner
suresi 19 ve 20. ayetlerde "Biz onlann iistiine uSursuzlu$u devamh bir gtinde
dondurucu bir ruzgdr gcinderdik, o nizgdr, insanlan stiktilmtig hurma kiittikleri
gibi yere seriyordu" ifadesiyle belirtildigi iizere (4167-4190); Cenabrhak, bun-
lan yel ile krnp gegirmig, sa$ kalan Hud peygamber de Tann'ya giikiir ve
Ovgiide bulunmugtur:

Yil-ile Hak bunlan hl&fend
Kal& Hfrd u Tanrt'ya kildt senh (4re2)

Ayru krssada, Fil Vak'asl'na da definilerek b[yUkltik taslayanlardan olan
Ebrehe'nin, fil ve askerlerinin iizerlerine Ebabil kuglarrnrn g6nderildigi,
kuglann onlara cehennem tagr attrklan, her bir kugun bir askere tag brrakfiSr,
taglarrn askerden ve filden gegip yere gtimiildUg0 dile getirilir (42574258).

Ol geri ehli kamu oldtfenfr
Ka'be ehli Tann'ya hldt send (42se)

O ordunun ttim askerleri yok olunca, tiirl Kibe halkl Tann'ya giikreder.

Eserin dokuzuncu bdltimiiniin tigiincii krssasrnda, bazr insanlann bazrla-
nna flstUn krhndr$ anlafilu, bilhassa Miisliiman olmayanlann kendi aralann-
daki tabakalara dair bilgiler verilir. Bunlar arasmda aEa[rmn da aga$rsrnda
bulunanlar, putperest olan kffirlerdir. Bunlar agrkga 'bizim dinimiz islam de[il'
der, puta taprp her yerde putlan igin evler yaparlar (77l8).

Kapulardn IatI lcaravas oldugt

$ol sebeb kim Hakh koyup leagdugt

OtdArenler gdzidiir 6len Sehtd
HiE giimfrruuzd.ur buna Kur'6n gahtd

(7720),

(7721),
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Bunlann kaprlarda kadrn erkek hizmetgilik yapmalan da Hakk't braktp
puta tapmalan sebebiyledir. Bunlarla sava$mak durumunda kalan Mtisltimanlar-
dan olenler gehit, hayatta kalanlar da gazi olur, giiphesiz buna Kur'an da
gahiffir.

9. Olumden, 0lmekten bin kez datra giddetlt olan htller

Agrk Paga, alhncr bdltimiin yedinci krssasrnda, yukanda da definildigi
iizere, matrl0kun ttim giiciinii tiiketen, Oltimden giddetli olan altr tUrlii kahrr ve

cefiyr anlahr. Bunlar, diigiintilmesi gereken oltimden datra a[r, daha kangrktrr
(3851) ve dltimden bile ilerde olan bu getin hdllere dayanmak da hayli zordur
(385e).

Oksuz kalmak
$oldur ol kim ata vii ana iile
Bu ogul hz. tufl-iken iiksiiz, Imla

Pes biltin kim ol hliimden lcnn hfrl
Kim tfilhlcda yettm ola aydl

Bu hflllerin ilki daha gocuklukta baga gelir. Bu, baba ve annenin ciliimti
tizerine oSul ve lazlann gocuk yagta yetim ve Oksiiz kalmastdr. Bunlan kim
gorse hep hor gdriir ve bu zavalhlann g6zlerinden durmadan yaglar akar. Bun-
lann benizleri san, sagl bagr dalrmk, tistii bagr kir pas igindedir ve kimi bun-
lara s6$er, kimi de krzar. Bunlann gdnUlleri krnkur, s6zleri defersiz olup
kimse tarafindan kabul edilmez. Bunlara gefkat eden bir kimse yoktur, buna
kargrhk ntrap ve dertleri goktur. Bu bigarelerin, diinyada Allatr'tan bagka kim-
seleri yoktur. igte ey dost o yetimlerin hah bdyledir. Krsacasr bilinmelidir ki,
gotuk gocufun kUgtikken yetim kalmalan oliimden daha giddetlidir (3864-

3870).

Genglikte 6ltlm

Ol bir ig kim ol yigitlilcde geltir

$oldur ol kim ol ciivArur merg olur
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Pes haktl<nt bu yigitlilcde 6liim
Bin kez.\Imekden kattdur iy ulfim

Bir di[er ig de genglikte gelir; bu da gencin oliimiidtir. Allah'm hiikmii

ona anslzln gelir, d6rt bir yandan derman istese de bulamaz. E$i, dostu etrafint

sanru$ olmasrna rapmen ecel, onu aralanndan gekip alrr. Onda hareket kalmaz,

nutku ve nefesi kesilir, geriye ise istek ve arzulannrn ozlemi kalrr. Vaktiyle ne

kadar sevinmig olsa da bttiin negeleri gama d6ner, ne kadar gok arzusu var

idiyse de artrk hepsi toprapa d6niigiir. igte bu ecel nice ejderhalan bastr ve nice-

lerinin de Omrtine son verdi. Unutmamahdrr ki diinyaya her kim geldiyse gide-

cek; her matrluk ecel gerbetini tadacaktrr. Ancak, genglikte olenin bu dtinyadan

hayli matrnrm kaldr[rru bilin. DoEmsu gu ki, genglikte ciliim, bin defa Olmekten

datra giddetlidir (3 87 l-387 9).

ihtiyarhkta olttm

$oldur ol kim ptrlik uhtmda ki;i
Sfiretine z.a'f ire l<ala iSi

Pes haktknt koca kim yolcsul olur

$6yle bil kim giinde yfi?.bin kez 6liir

ihUyarhktaki zor ig, insamn bedenen zayrflaylp elden ayaktan dtigmesi ve

iginin yanm kalmasrdr. Elinde diinyaltk namrna bir gey kalmayrp yoksul

dtigmesi ve bu yiizden kaprlarda hizmetgi, dilenci olmasr da ayn bir zorluktur.

Ne gtindi,iz, ne de gece hig kimse onu gdrmeye gelmez, kendi gitse kimse onun

selamrnr almaz. Hdlini hatmm kimse sonnaz, iistelik bir de 'dilenci ihtiyann

teki' derler. Bir ihtiyar kigi, yoksul olursa hah budur; dolayrsryla bu hile dtigen

biri igin 6lmek yagamaktan iyidir. DoSrusu bilinmelidir ki, ihtiyar bir adamtn

bir de yoksul olmasr; onun giinde yizbin defa dlmesi demektir (3882-3887).

Gurbette hasta olmak

Qiin ki;i yirden sudan ayru diiEe
Andan ol ayru-y-iken sayru dtise
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Sayrultk gurbetde pes Tanrt hakt
Bin kez. iilmekden kandur ol dakt

insan yerinden yurdundan aynlrr aynlmaz hasta dtiger. Gidip yatacak bir

yer bul amaz. Hem dtigkiin bir hdlde kalrr, hem de satrp para edecek bir geyi

yoktur. Sabatr akgam hasretle a$lar ve kimse gelip de hdlin nedir diye sonnaz.

Oralarda artrk ne kardeg, ne baba, ne de ana vardr. Nereye varsa, 'git hamam

oca[rnd a yat' der ve bir nevi baglanndan kovarlar. O da, g6zleri hasretin kanh
yaglanyla dolu, garesiz ve garip bir hAlde gidip ktilhanda yatar. Oradayken,
'hani igim, evim barkrm, sevdiklerim nerede' diye s6ylenip, yana yakrla

allayrp inler. Kimses izli$i canlna tak edince, sesine ses duymak istercesine
'burada bana bakacak biri var nu; olsem, benim iEin a$layacak biri var rru; ydr,

dost bana asrl bciyle bir zamanda laztmdrr, kegke oyle biri olsa da gariplilin
nasil bir hdl oldu[unu ona anlatsam' der. Gurbette hasta olmak, baqkalannln
bir, gurbettekinin ise bin defa Olmesi demektir. Gurbette hasta olmak, Tann
hakkr igin, bin kez Olmekten datra giddetlidir (3889-3898).

Makam Ye mevkiden ayrrlmak

$oldur oI kim beg kisi ma'2.fi1 ola
Girii kendti kullanna kul ola

Igte bu, bey olanrn beylikten azledilmesi ve bir zamanlar emri altrnda olan
kigilere hizmet etmesidir. Bu baga geldi[inde artrk kimse o beyin sdztinti dinle-
mez ve halkrn ctimlesi ondan yUzUnii dondtirtir. Daha once ne kadar dostu var
idiyse birden diigman kesilir; yedi$i gekerler de ona zehir olur. SUrdU[ti saltanat
hep geride kahr, zamanrnda yaptrklannln hepsi yrkrlrr. Hak katrnda bir deleri
yoktu, insanlar arasrnda da bir saygrnhlr kalmaz. Bu kigi, vaktiyle yaptrklan-
nrn bir bedeli olarak hem diinyada, hem de dhirette huzurdan kovulup
azledilmenin utancrndan ytktlr, yerin dibine geger. Bu durumda 6lmek daha
iyidir; ziramakam ve mevkiden dtigen her gtin olUr. Bilinmelidir ki, makam ve
mevkiden aynlan, hayatta iken bin defa 6len demektir (3901-3908).
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Birbirini gok seyen dostlarrn, sevgililerin birbirlerinden
anszln ayn dttgmesi

$oldur oI kim sevgiilii ddstlar-ila
Ansunn ol birbirinden aynla

Pes biliin kim ydrfirdh diinyadn
Bin kez. dlmekden lcattdur iy dede

igte bu, insantn gok sevdi$i dostlanyla anslzrn aynhvermesidir. Bu
hdlde olan dostlar, sabah akgam birbirlerini gdremez, ne yaptrklartru ve nasil
olduklannr bilemezler. Yiirekleri aynhk ategiyle kavrulur, g}zleri de sUrekli
kanh g6zyaglanyla dolar. Aynhk ateginden yiirekleri yarup, devamh aflarlar.
An eaince dumam gdk yiiztinii kaplar, inleyip srzlamasr da gece giindtiz eksil-
mez. Mal ve miilk gdnltinti e$endiremez, nerede olursa olsun hig ratrat edemez.
Gece giindiiz sevdi$inin hasreti igindedir, ondan bagka herkes kendisine ya-
banct gelir. igte nice sevgililer birbirlerinden ayn dtigtti ve bu aynhk nicelerinin
ba$nnr yaktr. iqte nice sevinen iiziintiiye diigtti ve devamh flh edip inledi.
Agrkga bilinmelidir ki dtnyada sevgili hasreti, ciliimden kat be kat beter bir
azapir. Zira dtinyada bir kez dliiniir; fakat sevgiliden aynlan bin kez ciltir. Ey
arkadag! Bilinmelidir ki, dtinyada sevgiliden aynlmak, oliimden bin kez daha
giddetlidir (39 ll -3921).

10. Oluleri diriltmek

Garib-ndme'nin Hz. isa civgtistinde olan birinci briltimiiniin ikinci
krssasmda,Hz. isa'run dltileri diriltme mucizesine yer veren gair;

Kimisi rfiMur kim oI dirlik nurt
Anun-tgun hliiyi kil& diri

Kanda kim kil& dut urdt nefes
)liiler ol& diri virdi neks
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diyerek, Hz. Isa'nrn hayat nuru ile oltiyU diri krldr$rnr, bUtiin varhklann
canhhklanrun ruh ile miimktin oldu[unu, Allah'rn o peygambere b6yle bUyiik
bir gtig (mucize) verdilini, bu gUcii vesilesiyle nerede dua edip nefes tiflediyse
orada ciliilerin canlanrp, nefes ahp venneye bagladr$rnr, onun duastntn kabul
edildipi yer ve durumda her duamn kabul edilmedilini; zira her nefesin can ve-
remeyece$inin bilinmesi gerektigini dile getirir (307 -310).

$air, d6rdiincii bdltimiin alhncr krssasrnda, 'insanrn kendini bilmesi' ko-
nusuna da de[inir ve bu gergevede yine Hz. isa'nrn Oltileri diriltme mucizesine
yer verir:

"Kendini bilen Rabbini bilir"ro hiikmiince, kimin ne oldulunu ve bu
dtinyaya gelmeden 6nce nerede bulundu$unu sadece kendini bilen biri bilebilir.
B6yle biri, bu diinyaya ne igin geldiSini ve orada g6revinin ne oldu$unu da bi-
lir. Bu ki$i, diinyadan gideceSi zarnan da atrirette iginin ne olacalrnr, orada onu
nelerin bekledifini de bilir. igte kendinin ne oldu$unu bilen bir ki$i, do!"rusu
asrl menzile, maksada ulagmrgtn (2276-2279). Bctyle bir kigi aynca;

Hem dilerse irgiire kalmtslart
isa bigi dirgiire \lmisleri (2280)

dilerse yolda kalmrglan menzile ulagtrnr ve hatta dilerse isa peygamber gibi
dlmtgleri de diriltir.

Agrk Paga'nrn takip eden beyitlerdeki "O kiginin s6ziinii tutan gagrrmlg
depildir; yeter ki o bizi hizmete kabul etsin. Agrk'rn canr ona feda olsun ve
higbir zarn n ondan aynlmasrn." (228I-2282) tarz ifadelerinden, kendini bilen
kiSi ibaresiyle kastedilenin daha ziyade miirgid-i kamil oldu[u akla gelmekte ve
bu durumda 'isa peygamber gibi, dlmiigleri de diriltir' ibaresindeki diriltme ke-
limesiyle, miirgid-i kflmilin cilU gcintilleri diriltmesinin kastedildi[ini dtigiinme-
miz mtimktin olmaktadr. Bu gergevede, eserin beginci bciliimtintin alunct
krssasrnda gair, gcinltin Olmesi anlamrna gelen goniil hastah[r ve tedavisi
hakkrnda da ilgili bazr ayetleri zikretmek suretiyle bilgi verir:

"Nefsini bilen muhakkak Rabbini bildi" gekli de olan hadisin gerhinde ibn Arabi,
"Nefsi ve Allah'r bilmenin yolu; Hak, mevcutlardan evvel mevcut olup onunla beraber
bir gey bulunmadrsr gibi, gimdiki hilde de Hak mevcut olup onunla beraber bir gey
bulunmadrsrnr bilmektir" demektedir. bkz. Muhiddin-i Arabi, NeFini Bilen Rabbini
Bilir, haz. Cemal Bardakgt, Akdem, Ankara 1961, s. 19.

10



2r2 Bayram Ali KAYA

BiI ki irdfik yirde bu hilcrnet nun
D ir giiriir 6lmi S - iken g hnfill e ri

Pes bu gdniil rencini hilonet savar
Ztra kim hilcrnetde AIIah nfin var

iyi bilinmelidir ki, 6lmUg gdntilleri ancak hikmet nuru diriltir. Nitekim
ya$mur suyu gokten y^$tr ve b6ylece kugu-6l[ yerler dirilir ve oradan ttirlti ni-
metler dolar. Kur'an'da da "Biz, 6lU topra[a can vermek igin gokten tertemrz
su indirdik. Furkan 48-49" buyurulmaktadrr. iyice bilinmelidir ki, bu goniil
hastalr$nr sadece hikmet giderebilir; zftahikmette Allah'rn nuru vardr (2993-
zees).

11. Ogut-nasihat ve 0lttmle ilgili uygulamalar

Dikkat etmeli, bir 6mti rde kazarulanlar heba edilmemelidir.

UgUncU briltimiin birinci krssasmda $air,

US yene bundan gdgersin bir ile
Key sakm sermtyeni virme yile ( r0e0),

diyerek, insana bir yandan, sonunda bu dtinyadan bir bagka yere g6gecefi
gerge[ini hatrrlatrr, bir yandan da bir Omtirde kazandrpr manevikazanglannr,
sevaplannr yele vennemesi, bir grrprda heba etmemesi dptidiinde bulunur.

Onuncu bciltimiin dokuzuncu lussasrnda gair, derviglere de de[inir ve in-
sarun mal, miilk ve nimet elinde iken dervigleri yedirip igirmesi, onlara ikramda
bulunmasr ciltidiinde bulunur (10356).

Yohsa bir giln alalar senden ant
Yiyeler anmnyalar hergiz. seni ( r03s7)

Aksi taktirde, bir gtin tiim bu nimetler senden ahnrr, onlan bagkalan yer
ve kadir krymet bilmedikleri iEin de seni asla anmazlar. Hatta senden bir
Fdtiha'yt bile esirgerler de kabrinde mahzun ve meltil kalrrsrn.

Qiin dlesin mdluru ayrug ala
Yidiir ii ayrug-tgun dartmn beld ( r03s8)
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Dolayrsryla, firsat elde iken gere[ini yapmahdrr; zaten OldUgiinde mal-

lannr hep bagkalan alacak; bari elde firsat varken yedirip igir de, sonradan

bagkalanna kalacak mallann sebebiyle bog yere beld ve srkrntr gekme.

Olumu unutmamak gerekir.

$air, yedinci bdttimtin tigtincii krssasrnda, hrrs ve acele ile diinyayr topla-

maya gahgan kigiler oldu[undan batrseder.

Eyle sevmisler bu dtinyd mdlmt
Kim urutmtslar 6liim ahvdlmt (46es)

Bunlar, dtinya mahnr o kadar sevmigler, kendilerini ona o kadar kaptrr-
mrglardr ki, kagrnrlmaa olarak Oltimtin ti.irlii hdllerini unutmuglardr.

G0zll doyuran bir avug topraktrr.

Oysa, iigtincii bOliimiin ikinci lassasmda da depinildiSi iizere unutmamak
gerekir ki, dtinya ne kadar sevilse, dtinya mah ne kadar toplanmlY&, elde edil-
meye gahgrlsa, insanrn bilhassa ihtiyarhk d6neminde mala mi.ilke kargr hrst

ddeta gatrlansa da insanoplu bunlara bir ttirlU doymayacak ve o doymayan gdzii

nihayet bir avug toprak dolduracak, doyuracaktrr:

Gdz.i toymaz. dlemi yudmag-ila
Tola meger bir avug toprag-tla ( 1200)

Omrttn bir yel gibi esip gegecefi ve bir daha asla ele
gegmeyeceli unutulmamahdrr.

Agrk Paga, okuyucusuna kargr da bilyiik bir sorumluluk duyar; do-

layrsryla srk srk onlan uyanr ve sonu gelmez emel ve arzular iginde bir OmrU
harcaylp gargur ederek tiltip gidenlerin ardrndan biraz da hayrflanarak, "Hani

ibadet, nerede kulluk, hani hdl ev bark, mal mtilk ciimlesi hep geride kaldt"
(1206) diye sorar, bilyiik bir gefkatle cevabt da kendi verir:

Ag gdz.tin gegdi dmiir vardt yile

Gfin ki gegdi ol girii girmez. ele ( 1208)
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Insan goziinti agmah, cimriin bir yel gibi esip gegtilini ve gegip giden
giinlerin bir daha asla geri gelmeyece$ini, ele girmeyecefini akhndan grkarma-
mahdrr.

OlUmUnden sonra insan iyilikle, hayrla anrlmah; aksine kdttiltikleriyle
amhp, ardmca ldnet okutmamahdr.

Hz. Peygamber, bir gtin hutbede g6yle buyurur: "Ey insanlar! Nerede ise
(dlenlertniz arasmda) cennetlikleri cehennemliklerden; hayrrhlarrnrzr, gerlileri-
nizden aymp bileceksiniz." Bunun iizerine sahabeden biri sorar: "Ey Allah'rn
resulii ne ile tamyrp bilecegiz?" Peygamberimiz cevap verir: "iyilikle veya k6tii-
liikle anilmalanyla. Qiinkt sizler birbirinizin gahidisiniz."ll Onemi bu denli
vurgulanan Oliimden sonra hayrrla, iyilikle veya k6tti bir gekilde arulma
hususu, aynl zamanda insanr tiliimstizliise ulagtrran, Oliimstiz krlan dnemli
yollardandrr. Bu gergevede, 6EUt yaru da bulunan hayrrla arulma konusunu,
eserde Oltimstizltise gdttiren yanr daha gok vurgulandrlr igin ve tekrarlara da
yol agmamak dtigtincesiyle, Oliimstizlnpe ulagtrran yollar bagh[r altrnda ele al-
mayl uygun bulduk; dolayrsryla burada sadece Oltimden sonra kOtU arulma ve
ardr srra linet edilme hususuna de$inmekle yetindik.

D6rdtincti bdltimiin sekizinci krssasrnda, ddrt unsurdan ddrt gegit o[ul
ortaya grktr$rnl ve 6ltim elinin onlann hayatlanrun sonuna ulagamadr[rnr anla-
tan gair, burada bir yandan oltimden sonra hayrrla arulmanln ne denli onemli
oldupuna definir, bir yandan da k6ttilUkle arulmanln, hatta insan igin ardmca
llnet edilmesinin ne derece kdtti bir durum olduSunu belirtir. Bir uyan nitelipi
de tagryan aga[rdaki drnekte gair,

Eyle etmen kim gdrenler kakrya
Ardunuz.ca kamu la'net okrya (23e4),

diyerek, insamn arkasrndan iyi ig ve eserler yerine, kdtti ig ve eserler brrakmasr
hfllinde, onlan g6ren herkesin ardr srra ktzaca$lnl ve linet okuyaca[rnr dile
getirir.

Bu konuda bir diper cirne[e, altrncr bciltimtin dokuzuncu krssasrnda, Ad
kavmi mtinasebetiyle rastlam aktay v:

l l Beyhaki, &.g.e., 261.
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Aa favmtn fAnt ktldt of Ahad
La'net igre IeaI& bunlar til-ebed
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(4re3)

O bir olan Allah, yaptrklan sebebiyle Ad kavmini yok etmig ve bunlar
sonsuza dek ldnetli olarak kalmglardr.

Olumle ilgili uygulamalar.

Pagamrz, onuncu bdltimtin altrncr krssasrnda, ddrt bUy0k mezhep
imamrnr mtiminler igin ilgtincti dost olarak anar ve onlann icraatlan gergeve-
sinde ciliimle ilgili defin, mirasrn taksimi vb.bazr uygulamalara de$inir:

Ol imfrmlardur ki Hak ilmin bile
Diizdiler dtn tertibin kildan kila

Her biriniin hnkkmt bildtirdiler
Awdup afiIay ant giildtirdil e r

O[nlar], dinin uygulamaya ydnelik us0llerini, sahip olduklan Hak ilmiyle
ve krh krrk yararcaslna diizenleyen d6rt bily[k imamdrr. Onlar, olenle ilgili
ttim h[kUmleri, ona ne yapmak gerektiSini, yaprlmasl gereken di[er gorevleri
bildiler, bildirdiler. Olen 6ldii; l6kin geride kalan ve haklan olan mirasr Olrenip
almak isteyen mirasErlann her birinin hakkrnr bildirdiler. Bdylece, a$layanlan
bir nebze olsun teselli edip giildiirdiiler (9673-9678).

Ottimte ilgili gok onemli bir unsur olmasrna ralmen, !os, mfltem vb. bir
kullanrmr, Garib-nime'de, sadece tigtincii bdltimtin onuncu krssasrnda gegen
ve bir makamrn, tahtrn ancak orada oturan sultanla stislendi$inin; padigatu ol-
mayan bir iilkenin ise ddeta yasta oldu[unun dile getirildipi agagrdaki beyit
gergevesinde tespit edebildik:

Kim anunla oI malefrm hrdstediir
P AdA Ah olmay an miilk y astadur ( 1702)

II. OTUUSUZLUT

Bagta ibn Sind ve Mevldnd olmak tizere pek gok Miisliiman miitefekkir ve
gaire gore ciliimiin yahn gergeSi, ruhun bedenden aynlmasr ve akabinde bede-
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nin, cismin Olmesidir. Bozulup, da[rlma sadece ruhsuz beden igin gegerlidir.
Bir cevher olan ruh ise Oliimstizdtir ve cisimden kurtulunca yarattclslna, son-
suzluk 0lemine intikal eder. Benzer duygu ve dtigtincelere Agrk Paga'da da
rastlamaktayn O da canln, ruhun OltimsiizltsUnti, sonsuz bir hayata satrip
oldugunu dile getirir.

Olumsuzltik, canln, ruhun, akhn baki kalmasl, sonsu z bir hayata sahip
olmasr, bir datra hig dlmemesidir.

Oltimstizliik baki kalmaktrr ve baki kalmarun gegitli yollan vardr:

Kim tene uyar4sa toprag ola
Kim cdna uyar-$a bdl6 knla (687)

Bunlardan biri cana, ruha uymaktn; zira tene uyanlar toprak olacak, cana
uyanlarsa baki kalacaktrr. Diinyadan ikrar ile yani inantp kabul etti$ini
sciyleyerek gitmek de bdki kalmanrn, tistelik sonsuza kadar sevgili ile birlikte
olmamn dnemli bir yoludur:

Ger gidersen diinyadan ikrdr-ila
Var olasm t6-ebed ol ydr-ila

Ugtincii bciltimtin tigiincti las s asmda $ air,

OI ki magztdur u bAId l<nhsar

$ol ki hsndur u fdnt oltsar

Alem-i pdleden gelen pdtrdtir yine
Alem-i hdlcden gelen hdl<dtir yine

( 10238)

( r282),

( 1283),

diyerek, asrl olanm 6z (can, ruh) oldu[unu ve onun baki kalaca[mt, kabufun
(bedenin, cismin) ise gegici olup dlecepini dile getirir; zraMevldnd'run da "HAk

hdke, pdk pdke d6ner" geklinde ifade ettiSi gibi pak dlemden gelen yine pakttr,
toprak Aleminden gelen yine topraktrr (toprafa ddnecektir).

Can gibi OltimsUz olan bir di$er varhk da akrldrr:

Hem ez.elde var-tdt bu akl u cAn
Td ebed hem lcahsardur cdvidhn ( 1306),
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Eyle olsa akl u cdn fllmeyiser

Pertev-i Hak'dur fend olmaytsar
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( 1307).

Her ikisi de ezelde yaratrlmrgtrr ve sonsuza dek dliimsiiz kalacaklardrr;

bir diper ifadeyle akrl ve can asla Olmeyecek; Hakk'rn rgr[r olmalan sebebiyle

de asla yok olmayacaklardn.

$air agalrdaki beytinde, bir yandan viicut ile nefis birlikteli[ine ve son-

lanmn da aynrhgrna de[inirken, di$er yandan akrlla camn Oltimstiz oluglannr

tekrarlar:

Hem bu sfiret nefs-ile hem akl u ciln
itcst 6tiir iksi l@Iur cdvidhn ( I 328)

Cana, ruha 6liim olmadrSr hususu, biitiin mahlukatrn cisimleri 6lse de

canlanna oliim yoktur (1331), ifadesiyle tekrar vurgularur. Bunlartn, sonunda

dtinyadan gogmeleri de Onemli de$ildir; zira beden 6lse bile can Hakk'a

ulagacakfir:

Ne var dhir nakl iderse diinyeden
CAn Hak'a varur eger 6liir beden

$air, d6rdiincU bciliimtin ikinci krssasmda,

Anlarun kim cdrunt Allah alur
EyIe bil lcatre girii deryd olur

( r 332)

( Ie23),

Ayruk atut lcatre olmak olmaya
Eyle dirlik buldt ol htg dlmeye ( Ie24),

diyerek, canlann almmastnt, ruhun bedenden aynlmasmr, ddeta damlanrn bir

daha eski hlline ddnmeyecek gekilde denize kavugmasr, tekrar deniz olmasr

olarak ifade eder. Canrn bir daha bedene donmesi mtimkiin depildir; zita o,

arnk hig olmeyecefi bir hayata kavuqmugtur.

Canm ve g6nliin tamamen Hakk'a ulagmast da, baki kalmantn yol-

larrndan biridir. Bunu bagarabilenlere,

Cdn gdniil peyvest ola kiiUt Hak'a

Hak vire anda biz.e timr-i belck (2676),
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Ayruk 6lmek olmaya anda bize
Dost yiiz.i gdmiidura her dcm gdz.e (2677).

Cenabrhak atrirette Oliimiin olmadr$r, dost ytiziiniin her dem gdriilece$i
sonsuz bir hayat verecektir. Agrk Paga, altrncr bdliimtin onuncu krssasrnda, ta-
rikatta ilerlemek igin diinya menzillerinin altr gegit oldulunu anlatrrken,
vticudun bir giin yok olaca$rnt buna kargrhk carun, ruhun Tann'nrn emri ile
ttikenmeyetr, sonsuz bir itmrtintin oldu$unu bir kez datra dile getirir:

ilta cfun kimTann'nun emri-durur
Ol diikenmez dmr anun hmri-duntr (4546)

OlUmstlzltlk, Hak'tan gelip yine Hakk'a gitmek, ashna
dOnmektir.

Hakk'a dcinme veya ddndtiriilme ifadesine Kur'an'da bir gok dyette yer
verilir. "Her nefis (canh) ciliimii tadacaktr. Sonunda bize dcindiiriileceksiniz.
Ankeb0t 57" ayeti bunlardan sadece biridir. Bilhassa tasavvufta gok Ozel bir
yeri olan 'Allah'tan gelmek ve yine ona dcinmek' meselesi, mtimktin varlftlann
ve cizellikle de insamn ontolojisi agrsmdan gok cinemli Ozellikler igermektedir.
Efldtun'da 'idealar dlemine d6nmek' olarak gdriilen aslma ddnmek duguncesi,
pek gok dtigiintir ve mutasavvrf gairde 'yaratrcrya dcinmek' olarak ifade
edilmigtir. Bilhassa s0fi dtgiinceye g6re, Tann'nrn kendisinden bir parga ola-
rak insan bedenine Ufledi[i ve ciltimstizlii[tine inamlan insana mahsus ruh, tek-
rar ait oldu[u 6ze d6nmek igin btiyiik bir gayret igindedir.l2 A$rk Paga'da da

. .  i . .  v  . .gOrdfi[iimiiz bu yaklaglma gdre, insamn ash Hak'tandrr; dolayrsryla yine ona
dciniilecektir. Bu d6ntig bir yciniiyle, sonsuz olan yaratrcryla bulugma ve bu sa-
yede ciliimstizliife ulagma anlamrna gelmektedir. Beginci b6lUmtin onuncu
krssasmda gair, a$mast gereken beginci eve-makama ulagan insamn b6ylece,

Amire irdi emir buldt belcd
Ash Hak'dandt yine vardt Hak'a (336e)

emir emredene ulagmca sonsuzlu[a ulagtrsm, zaten aslmrn Hak'tan oldu[unu
ve yine Hakk'a vardr[rm dile getirir.

12 Mustafa isen, "Mutasavvtflara, S0fi $airlerce Yazllan Mersiyeler ve S0fi Diigiincesine
Gdre Oltim", Otelerden Bir Ses, Akga!, Ankara Lgg7, s. a67.
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Dokuzuncu bdliimtin beginci krssasrnda, insanrn ash konusunda ddeta
son nokta konur ve onun ashnrn Hak'tan oldulu, dolayrsryla Hak'tan gelip
yine Hakk'a gitti$i ve b6ylece sonsuzlula ulagtr[r bir kez daha ifade edilir:

Ash Hak'dandt yine irdi Hak'a
Hakk-tla oldt bile buldt QrkA

OlUmsUzl[k, dliimti olmayan hayat, gergek hayat demektir.

UgUncii bdlUmiin birinci krssasmda $air,

(8036)

Dirlik oldur kim dliimi olmaya

$Adiltk oldur ki kaygu gelmeye

diyerek, gergek hayafin, olUmU olmayan bir hayat oldupunu, trpkr bunun gibi,
gergek sevincin de kaygrdan, elemden uzak bir seving oldulunu dile getirir.

A. OlUmstlzltlle Ulagtrran Yollar

ibn Sina, hakimlerin hayatrn ve oltimUn her birini iki gekilde telakki etfik-
lerini s6yler: Buna gcire hayat da, 6ltim de hem tabii, hem de irddi olmak iizere
ikiye aynlrr. irddi hayat, dtinya peginde kogmak ve gehvetlere saplanmak; irddi
6liim ise, nefsin elinden kurtulmak, tutkulan kontrol altrna almak, gegici dUnya
heveslerinden tamamen annarak varhlrnr Allah'rn varh[rnda eritmektir. Buna
kargrlrk tabii hayat, insamn ulvi ilemde haz ve lezzetlerle bekdsrru ve cehflletten
kurtulmasrm mtimktin krlan hayat -ki bu baplamda Eflitun, kendisinden hikmet
isteyen bir kigiye, "irddenle 6l ki, tabii hayatla dirilesin" demigtir-; tabii 6ltim
ise, ruhun bedenden aynlmasr ile gergeklegen 6liimdiir.l3 ibn Arabi'ye gore
irddi oltim, nefsini srfatlan yok etmek igin bagvurulan istele ba[h mdnevi bir
dliimdiir. Bunu bagaran kigi, nereye baksa Allah'rn zdunr g6riir ve fendnrn
ardrndan bekd bulur, oliimsiizlegir. Mevl0nd da, ciltimti irddi (ihtiydri) ve zaruri
olmak tizere ikiye aynr ve "fenafiilah" terimiyle de ifade edilen irOdi ciliim igin
gunlan sdyler: "O'nun yanrnda iki ben sr$maz. Sen: 'Ben!'diyorsun; O da
'Ben!' diyor. Ya sen 61, ya O Olstin ki, ikilik kalmasrn. Fakat O'nun Olmesi
imkdnsrzdtr. Bu ne hdrigte, tre de zihinde miimkiin olur. 'QUnkti O, Olmeyen
bir diridir' (Furkan 58). O; o kadar lutufkardr ki, imkdn olmug olsaydr senin

(1r1e),

13 Yakrt, a.g.e., 81.
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igin 6liirdt. Fakat madem ki O'nun Olmesi imkdnstzdr, o hdlde bu ikiliSin yok

olmasr ve O'nun sana tecelli etmesi igin, sen 61." Mevlind'ya g6re zanni 6liim

ise, her canhnrn tadacaSr tabii dliimdtir. Tabii 6ltim, bir ttikenig veya yok olug

de[il, ruhug beden kafesinden lmrtulmasr, maddi dlemden aynhp manevi flleme

gegigi, insanla Allah arasrndaki perdelerin kalkmastdrr. GOrUtdUgU izere

Mevlind, irddi olumle nydzeti, tabii Oltimle ise ruhun, hapishane kabul ettifi

bedenden kurtulugunu kastetmektedir ve yine ona gore, "Riydzetle bedenin

Olmesi, diriliktir; gu bedene zahmet vermek canr dltimsiizlipe ulagtrrmaktrr."14

OlUmsUzln$e ulagtrran gegitli yollar vardr ve bunlardan en emin fakat en getin

olam '6lmeden 6nce 6lmek' olsa gerektir.

1. Olmeden Once Olmek

Agrk Paga da eserinde, islam tasavvufunun odak noktalanndan birini

olugturan '6lmeden cince cilmek' prensibi iizerinde -bu prensibi giar edinmig bir

diigiintr ve gair olarak- durmug ve onu gegitli y0nleriyle ele almrgfir:

Oheden cince olmek, nefsin yok edilmesidir.

Agrk Paga, eserinin muhtelif bdltmlerinde agk ve akla uyulmasr gerekti[i
yolunda yaptr[r uyanlanndan bir di[erini, ikinci b6ltimtin d6rdiincti lassastnda
karalan ve denizlen anlatrrken yapar. Bu uytmya g6re efer can ile agk nefse

boyun e[erse dtizenleri bozulacak ve deniz hayvanlanntn karaya grkrnca

olmeleri nasrlsa onlar da dylece Oleceklerdir. Dolayrsryla bu agkt nefse de[il
de, akrlla cana uydurmak gerekir; zira Allah'rn huzuruna gtinatrsz varmak
boylece miimkiin olur.

Bu denizde ko heldk olsun bular
Yol eri nefsi heldk olmak diler (7e8)

Hatta bu nefsi g6ntil denizinde hel6k etmelidir, gtink[ yol erleri nefisleri-

nin yok olmasmr dilerler.

Olmeden 6nce 6lmek, halvet satribi olmak, Oliimden de ileri olmektir.

Beginci bdltimiin beginci lassasrnda, tarikata girenlerin halveti ile diin-

yada insanlann upradr[r ve elinden kurtulamadrfr beg gegit tasallutu anlatan

14 Emine Yeniterzi, "Mevldna'nrn Tefekkiir Diinyasl ve insan ", Konya'dan Diinya'ya
Mevldna ve Mevlevtlik, Karatay Belediyesi, Konya2002, s. 80; Yakrt, a.g.e.,82.

. i t
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$air, 
"halvet sahibi" ifadesinin anlanu tizerinde durur. Tasavvufr bir terim ola-

rak halvet, tasavvuf yoluna yeni giren bir kimsenin hemcinslerinden aynlma-

srdr. Bundan Eaye, zihnin Allah dtigtincesi tizerine yo[unlagmaslnl ko-

laylagtrrmaktrr. Qile olarak da ifade edilen halvetin az konugma, az yeme, az

uyuma, uzlet, gokga ibadet ve zikir gibi kendine has bazr teknikleri vardr. Bu

tekniklerin hakkryla uygulanabilmesi igin de mtiridin belli bir stire gilehdneye

veya halvet hiicresine kapanmasl gerekir ki bilhassa Halvetiye tarikatrnda bu tiir

halvet, dolayrsryla halvet satribi olmak esastu.ls A$rk Paga'ya gdre ise;

Halvet issi ol-durur kim diinyeden

Kurtila diri ydrirken bu beden

)IAmtnden ilerii t)lmiS ola
Halvet issi oI kisi olmtS ola

(2e32),

(2e3 3 ),

halvet satribi demek, Olmeden Once, datra hayattayken kendisini diinyanm tiirlti

ba$lanndan kurtaran, bir nevi halvetini baganyla gergeklegtirmig olan kigi de-

mektir. Bciyle bir halvet sahibi "Olmeden 6nce Oltiniiz" beyaru m0cibince dav-

ranan, hatta dliimden de ileri 6lmti9 olan kigidir.

"Oltimden de ileri 61mek" ifadesine onuncu b6ltimiin dokuzuncu

lassasmda da yer veren gair,

Devlet anun kim yidtirdi yimedin

Dtinyayt terk itdi terk it dimedin

dliiminden ilerii 6ldi tamhm

Gtiresin gbrdi iSi ol& tumilm

( 10414),

( r04r s),

diyerek, asrl kutlulula, saadete eren kiginin yemeden yediren, kendisine

diinyayr terk et emri gelmeden ona deser venneyip terk eden kigi oldulunu ve

bdyle bir kimsenin Oliimden de ileri OldtigUnii, g6revini de gtizelce tamam-

ladr$rnr dile getirir.

Olmeden 6nce 6lmek, diriyken 6ltip hayat bulmak, db-t hayat igmektir.

15 Ethem CebecioPlu, Hact Bayram Vett ve Tasawuf Anlayrpr, Muradiye Ktiltiir Vakfi,
Ankara 1994, s. 278-279.
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Dokuzuncu bdltimiin ikinci krssasrnda, yiice Allah'rn yokluk iilkesinden
dokuz.tabaka varhk yarattr[mt anlatan gair, olmeden cince Olmenin farkh an-
lamlan iizerinde de durur. Buna g6re;

Anmnz ant kendiizin unfimayan
V armnz anda lccndiizin"den gitmey en

Olmeyince kimsene olmaz. diri
Gdge agnuu. nige kim yirdiir yiri

Her kim dldi diriken buldt haydt
Diinyadn oldur igen Abt h.aydt

(7s74),

(7s7s ),

(7s76),

kendinden gegmeyen, nefsini unutmayan kigi tam manasryla Hakk't anamaz ve
kendini terk etmeyen Allah'a ulagamaz. Kigi dlmeden 6nce dlmezse diri
(6liimsiiz) olamaz, mdnen derecesi ytikselmez ve yeri aga$rlarda kalr. Her kim
Olmeden cince Olmiigse, igte, diinyada ciliimstizl[k suyunu igmig olan odur.

Oheden 6nce 6lmek, mtilkte garip olmak, tiim varhfrnr yok etmek, gur-
betten laubete ermektir.

Tasavvufi diigUnceye gcire insan ulvi dlemden, yaratrcrsrndan kopup,
noksanhklar fllemi olan bu dtiny aya bir kutlu sefer igin gelmigtir. Bu nedenledir
ki dtinya hayatr s0filere gcire bir gurbetten ibarettir. Ruh bu seferinde fiziki
ilemden aldr[r beden bine$ini kullanmaktadr. Tabii Oliimiiniin gergekleEme-
siyle bu binekten inecek, tekrar asil vataruna d6necek ve gurbeti sona erecektir.
Kiginin bu seferinden amag, bu dlemden bazr geyler edinerek donmektir.l6
ideal olan ise dlemin tiim nakrglannr g6niilden temizlemek ve hatta tiim maddi
varh[r yok etmektir. Dokuzuncu boltimtin beginci lossasmda $air;

Igk bana eytdi kim ol gurbet budur
Alemiin nalgmt gdniilden bu yur

USbu miillcde sen gartb olsan gerek
Varhgundnn mnhv olup dlsen gerek

t6 Yakrt, a.g.e., 89.
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Kim bu gurbetden iresin kurbete
O(rayasm diirlii dilrlii htdrete

diyerek, agkrn kendisine, bulundulu manevi makamrn fllemin nakrglannt (md-

siviyr) gcintilden temizleyen gurbet makamr oldu[unu, bu miilkte garip olmast
ve tiim varh[rru yok edip cilmesi gerektilini, buradan da kurbet makanuna ula-
grp, orada tiirlti ttirlii kudrete kavugaca[rm sdyledi$ini dile getirir (7939-7941).

2. Dtlnyada lken hayrrla anrlmaya vesile olacak igler yapmak

Dtinyada iken hayrrla anrlmaya vesile olacak igler yapmak da insant

ciliimsiizliile ulagtrran yollardandr. Dordiincii boltimtin sekizinci krssasrnda,
hayrrla anrlmaya vesile olacak iglere definen gair, bu gergevede Ozellikle
olullar, ilim (Hak ilmi) ve c6mertlik iizerinde durur.

Olullar

Yine aynl krssada yi[itlik makamr hakkrnda da bilgiler veren $air, baba-

lanmn adrru daima hatrrlatacak ve onlann hayrrla amlmaslna vesile olacak igler
yapan o!'ullardan sciz eder:

Bir ogul oldur ki mhhndan dogar

$dyle kim mhlm diiker mescid yapar

Zira mhlmdnn dogan oglt-duntr
Anun-tgun ata adtn an"duntr

Bu o$ullardan biri, insarun 0deta mahndan dofmug, meydana gelmig olan

opuldur. Bu maldan doSan o$ul babasrndan kalan mah mescit, mektep, med-

rese, koprti ve kervansaray yapmunda sarf etmig ve bdylece bUtUn sene bo-

yunca babasma bunlar sebebiyle dua edilmesine vesile olmugtur. Bu o$ul bu
gekilde daima babasrnm adrru hatrrlatn (2362-23&).

Bu o$ullardan biri de, kiginin nefsinden meydana gelen opuldur. Nefisten
do[an bu opul, babanrn OlUmtintin ardrndan yerine geger ve soyunu o devam

ettirir:
Ogh-y-ila ata adt anilur
Oglmr gdren du'6 arut hlur
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"Babanrn adr opluyla anilr; oSlunu goren babasrna dua eder. O dopup
nefisten gelen o[uldur ve halk onun igin falanrn oflu falandrr, derler. Ey ar-
kadag ! $ayet stilale, soy sop dtinyada iyi olursa o[ul, babasrnrn (iyi) adtnt
yerde koymaz, siirdtirur (2366-2368).

Bir diSer o[ul da candan, kiginin ilminden dolar; baba dtinyadan gidince
yerine o kalrr:

Ol ogul usbu kilAblardur aydn
Atasmt bildtiriir bellii beyhn

Candan gelen o o[ul igte bu kitaplardrr ve bunlar agrkga babalanm belli
eder, bildirirler. Diinyada her ne kadar kitap varsa ve kaybolmamr$s&, bunlann
hepsi candan dopup gelmig oSullardr (2371-2372).

Bir o[ul da insamn zatrndan dopmugtur, bu grralann grralardan yakrlma-
srna benzer:

Ogldur z.Anndan inmig Seyhiin oI
Ger siirerse Seyhi gibi dogru yol

Hocarun yetigtirdi$i O$rencisi de, hocasr gibi do!ru bir yol izlerse, onun
zdindan do[an ollu olur. Hocamn vekili olan bu kigi, zamanla onun yerini ahr
ve hocaslru sevenler onu da el i.istlinde tutarla\zirabu Olrenci gUphesiz onun
o$ludur ve ona opul olmaya da ldyrktrr. Hoca dtinyadan gider, Olrencileri kalrr
ve bunlar insanlara, hocalanrun yolunun nastl oldu[unu agrklar, bildirirler
(237 s-2378).

Agrk Paga, d6rdiincii bdliimUn sekizinci krssaslnln sonuna do!ru, "igte

sana o d6rt olulun agrklamaslnl yaptrm; bdylece her biri bagtan sona kadar
anlagrldr" (2383) dedikten soma;

Her kim usbu takririin issi ola
Kendii gide ddrd ogul bunda lcala (2384),
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Ol lwlctl@t diri-durur 1lmedi

$ol kisi 6ldi kim oglu kalmadt (238s ),
diyerek, kim bu anlatrlanlara sahip grkar ve bu dUnyadan gitti[inde, geride
bOyle hayrrla antlmaslna vesile olacak, onun adrnr yagatacak dort o$ul brrakrr-
sa o gergekte diridir, yani 6lmemig, dliimstizlti$e ulagmrgtrr; 6len kigi ise, diin-
yada o[lu kalmayan, bu d6rt o[uldan birini brrakamayan kiqidir, delerlendir-
mesinde bulunur.

itim (Hak ilmi)

Hayrrla antlmaya vesile olacak iglerden biri de ilim, Ozellikle de Hak il-
midir. D6rdtincii bdltimtn yedinci lassasrnda, Agrk Paga;

Cdn diridiir ilm-ile bilgil aydn
Cdna cdndur ilm-i Hak bellii ayAn

Bu akildur cdru ilmiin mutlaleh
Akh ndkts ilm-ile irmez. Hak'a

diyerek, cincelikle ilmin, ozellikle de Hak ilminin tanrmrnl yapar ve dnemine
dikkat geker. $aire g6re, canl diri tutan, ona hayat veren ilimdir; cana can veren
ise apag* belli oldupu tizere, Hakk'm ilmidir ve hangi canda bu ilim yoksa o
ddeta 6l[dtir. $aire gdre, yine bilinmelidir ki canr diri tutan, dltimsiizltipe
kavugturan Hak ilmidir ve ttirlti hikmet hep o diri canln eseridir. Buna kargrhk
cahilin carunda hayat yoktur. ilmin caru ise mutlaka akrldrr, akh noksan olan
ilimle Hakk' a ulagrl arnz (477 9-47 92).

$air, ilme ve Hak ilmine dair yaptr[r bu tanrm ve tespitlerin ardrndan,
onuncu bdltmiin aluncr krssasrnda,

Dtiz.diler ddn mezhebi terfib-ile
Tesbth oldt her biri ciimle dile (e67e),

diyerek, d6rt b[yUk mezhep imamrmn sahip olduklan Hak ilmi sayesinde, dort
mezhebi en iyi gekilde dtizenlediklerini ve bu meziyetlerinden otiirii her birinin,
bu diinyadan gdgmtig olsalar bile insanlar arasrnda hayrrla anrldrklan ve
boylece bir nevi Oltimstizlegtiklerini dile getirir.

225
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C6mertlik

Onuncu boliimiin dokuzuncu krssasrnda qair, gergek insanrn vastf-

lanndan birinin cdmert olup bol bol ihsanda bulunmak oldu[unu dile getirir ve

bu ttir kigilerin 6lseler bile yaptrklan bu ihsanlan, bafrglan sebebiyle daima

hayrla amlacaklanru ve ddeta diri kalacaklanru ifade eder:

Ki;;i oldur kim anun ihsdru var
Ol hla iludn kim anun cdru var ( r03se)

3. Hakk'a lflYrk igler YaPmak

Diinyada iken Hakk'a tdyrk iqler yapmak da insanr dliimsiizlegtirir.

$airin, d6rdiincti boliimtin sekizinci lassasrnda ifade etti[ine gdre;

Devlet oI kimseleriin kim ig bile

Diinya igre hakil<,'a ldYtk iS kila

iSi lcnla kendii gide diinYadan

Cdnt dlmeye tiliirse bu beden

(2388),

(238e),

Ne mutlu o kimselere ki diinyada Hakk'a ldyrk ig yapmayr kendilerine ig

bilip gere[ini yerine getirirler. B6yle kigilerin kendileri diinyadan gidip igleri

yanm kalsa, bedenleri cilse bile canlan 6lmez.

4. Dunyada ardrnca iyi bir yf,digflr brrakmak

Diinyada iken ardmca iyi bir yddigdr brrakmak da insant tiltimsiizlnF.e

ulagtrran bir di[er onemli yoldur. $air, ayru ktssantn sonunda, ydrenlerine

seslenerek b6yle gizet igler yapmaya gayret edilmesi tavsiyesinde bulunur ve;

Eyle islen kim gegicek rfiz.ighr
Kala sizd.en diinYada bir Yfudigdr

Ant gdren arut siz.i dem-be-dem
Eydeler kim z.thi yol z.tht lcadem

(23e1),

(23e2),

diyerek kiginin, gaplar gegse bile diinyada kalacak, ardtndan da "ne gizel yol,

ne ggzel gidig" denilecek bir yddigir brrakmasmln 6nemi iizerinde dunrr.
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Onuncu boltimiin onuncu klssasrnda, kitabrn bitigini anlatan Agrk Paga;

Diinya miilkin terk idtip gitmig bular

nta l<omtg her biri bir Yddigdr

Analar ben miskini anun-ila
Anilastn sen dafu adun-ila

diyerek, veli kullann diinyayr terk etmig olmalanna ralmen her birinin giderken

kendilerinden bir yidigdr brraktrklannl, onunla aruldrklannl, bdylece bedenle-

rinin 6lmesine kargrn adlannrn Oliimsiizlegtigini, kendisinin de bu dtnyadan bir

g1n gidece[ini anladr[rru, bu yiizden kendisinin de bir yddigdr brrakrp, onunla

hatrrlanmayl ve amlmayr ar;zu etmekte oldu$unu dile getirir (10453 -LO457)-

5. D0nyada iYi bir ad brrakmak

Kigi 6liimsi,izttik gerbetini igmek istiyorsa, dtinyada iken iyi bir ad

brrakmahdrr. Dordiincti biiltimiin sekizinci lassastnda $air, dtinyada iken iyi

bir ad buakmarun 6nemi Uzerinde durur ve;

Diinyadnn htg kimsene almadt dnd

Devlet anun kim l<oya bir eYii ad

Kendiiden sonra cihhnda ydd ola

Kendiiniin anda revilru gdd ola

(23es),

(23e6),

demek suretiyle, iyi bir ad brrakanlann drgrnda hig kimsenin gu diinyadan bir

tat alamamtg oldulunu, mutlulufa eriEenlerin ise; ancak kendilerinden sonra

diinyada amlan iyi bir ad brakan batrtiyarlar oldu[unu dile getirir.

6. Dtlnyada iken temiz, an bir hayat sfirmek

OlUmstiztiile ulagtrran yollardan bir dileri diinyada iken Allah'rn yar-

drmcr olmasryla temi z, arLbir hayat siirmektir. ̂ A,'grk Paga, iigiincti b6ltimiin bi-

rinci krssasrnda, temiz bir hayat siirmeyi bagarabilenlerin canlartnrn ahirette

ozgtir olaca$rnr ve onlann OliimU olmayan bir hayata kavugacaklannr ifade

eden
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Ger kilursa pfudigilh biz.e yan
Hem gegerse diinyada dirlik an

Yann anda cdnumuz. dzOd ola
Dirligiimiiz hlmesiiz. Abdd ola

(rr37),

(  I  138).

7. A$k, Hak agkr

OlUmsUzln*e ulaEtrran Onemli yollardan biri de guphesiz a$k, cizellikle de
Hak agkrd[. Eserde konunun yaptsl gere$i aSk ve dgrklarla ilgili bilgiler hemen
hemen ig ige verilmi$tir. Biri di[erinde gegen ortak bilgi ve cizellikler sebebiyle
gereksiz tektarlara yol agmzlmak ve konu btitiinlu[tinii bozmamak dUggncesiyle
bu maddeyle ilgili bilgileri, "Agtklar, Agk erleri, Hak dgrklan, Hak dostlan,
Hazretehli" baghkh madde iginde vermeyi uygun bulduk.

B. OlUmsllzt[k Yolunun yolculan:

f . insan

OlUmsUzliik yolunun yolculan, ciliimstizltik kervaruna kahlabilen bahti-
yarlar arastnda gtiphesiz insan en 6n srada gelmektedir. insanlar iginde ise
mtiminler, dgrklar, Hak dgrklan, Hak dostlan ve Hrzrr dn saflard a yer almak-
tadrr. Bu yolun bir difer yolcusu ise melektir; ancak gair, eserde mele[in
dltimsiizltifti ile ilgili olarak pek bilgi vermemig, daha ziyade insan tizerinde
durmugtur. Bu sralananlar hakkrnda bilgi vermeye gegmeden cince Agrk
Paga'ntn insana iligkin bazr diigiincelerini sunmayr yararh buluyoruz. Pagamrz,
dalra 6nce deEinildigi izere beginci bdltimtin onuncu krssasrnda, insarun gergek
anlamda insan olma stirecine dair bilgiler vermig ve gergek insan ile hayvan
arasmdaki farkr dile getirmigti. Benzer diigUnceleri bir kez de onuncu boliimiin
yedinci krssasmda ve insarun Oltimstizlti[ii gergevesinde dile getiren gaire g6re;
gergek anlamda insan olan, tefekkiir krlar, g6ntil gozune, ibret g6ztine satriptir,
maddi, manevi tasamrfu bulunur, algak gciniilliiliik gdsterir, anlatma melekesine
sahiptir ve tedbir lalmayr bilir. Gergek insan aynca ihlfls ile r6vbe etmeyi bil-
meli, iyi ile k6ttiyii, yanltg ile do[ruyu birbirinden ayrrabilmeli, Hakk'a yakrn
olmah, vuslata ermig, Hakk'a kavugmu$ ve Hakk'la beraber olmaldrr (9968-
9977). Pagamrz,bu ozellikleri saydrktan sonra ardrndan;
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Yohsa kimde kim bu on iS olmaya
Ugbu dirlik ne'ydiigin ol bilmeye

Sen ant hayvdna saygil geluiiz.in
Ya'ni isstiz. komadt Hak yiryiiz.in
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(ee80),

(ee8r ),
diyerek, aksi taktirde, kimde bu sayrlan on dzellik yoksa; o kiginin, bu hayatrn
ve dliimsiizlU$Un anlamrmn ne oldugunu bilemeyecefini ve o kiginin bu hiliyle
gtiphesizhayvan sayllmast ldnm geldi$ini; zaten yiice Allah'm yeryUziinii sa-
hipsiz brrakmadrprmn da bilinmesi gerektilini ifade eder.

Mtiminler, Agrklar, Agk erleri, Hak dgrklan, Hak dostlan ,Hazret ehli

Agrk Paga, tigiincti bdliimiin tigiincii krssasrnda,
"El-mti'min0ne ld-yemOtune veldkin yunkal0ne min-ddrin ila-darin" ifade-

sine yer vererek mtiminlerin tiltimsiizltifiine deSinir: "Mtiminler 6lmez fakat bir
dtinyadan bagka bir ileme yer de$igtirirler".

Olmegi goldur ki bu miill<den gider
Ol makkma vancak gdr kim n'ider (1287),

Hak cemfrlin gt)riserler bt-giimkn
Ugmak igre lcnltsarlar cdvidfrn ( 1288).

Bunlann 6lmesi, bu dtinyadan (6teki dtinyaya) gitmeleridir; o makama
vardrklannda ne yapacaklanna da bir bak! Orada gtiphesiz Hakk'ln cemalini
g6recekler, ebediyen ve oltimstiz bir hAlde cennette kalacaklardrr.

ikinci b6ltimtin onuncu lassasrnda, agkrn her viicutta bulunup onu tesir
alhna aldrsrnt anlatan gair, agkrn ve 0grSm dzellikleri beyamnda, agka tutulan
kiginin hdllerini ve a$kla diri olup dliimsiizltile kavugmayr dile getirir:

ISk iginde diin ti giindiiz. bir olur
Ciimle hfrlde ryk eri gdkir olur
Pes nnlnbbet birligi aynlmaya
ISk-ila diri olan htg hlmeye
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Ag* of dgtk ki ryk iltiir Hak'a
Agrft ol kim bulasm 6mr-i beld

Agka tutulan kigi igin, gece de giindiiz de birdir, o her durumda Allatr'a

gtikreder. Qiinkii hah ne kadar de[igirse de[igsin a$kl ondan uzaklagrp kaybol-

maz; zirasevgi ile yoSrulan birlik aynlmaz, agk ile diri olan asla olmez. Agktan

bagka her ne varsa hepsi fdnidir, dolayrsryla agka stlaca sanlmah ve di[er

geyleri terk etmelidir. Agrk olan ki$i, yiiztinii daima agka doEru tutmah ve ttim

varlrlrnr agk yolunda harcamahdrr; zira sonsuza dek, iiltimti olmayan bir ha-

yatakavugmak ve hig solmayan bir gul gibi agrlmak buna ba$rdrr. Sonug ola-

rak, agkrn Hakk'a ulagtrrdrlr kigilerden olmah ki sonsuza dek yagamak

mUmkiin olabilsin (1062-107 2).

Ugiincti bolUmiin iigtincii krssasrnda gair, Cenabrhakk'rn ciltimsiiz

oluguna de[inir ve bu gergevede onun dostlan igin de ciltim olmadrlrru bildirir:

Hem anun d,ostlanna yokdur t)Iiim
Fedhulfihi hhlidtn oktr ulfim ( 1234)

Hem O'nun dostlan igin de 6liim yoktur; ilimler, "Sonsuz olarak kalmak

izere girin. Zimer 73", diye bildirmi$tir.

Hem anun dostlanna yolcdur fenfr
Cism-igiin geldi 6liim yolcdur caruI ( r23s)

Hem O'nun dostlan igin 6lmek, yok olmak da s6z konusu de[ildir; giinkii

Oliim beden igindir, cana tiltim yoktur.

Yukandaki g6rtiglerin az farkh gekillerine, iigiincii b6ltimiin tigiincii

krssasrnda depinilen agaprdaki drneklerde de rasthyoruz:

Yolcsa Hazret ehline yoMur memfit

Ugmak igre bunlara dfryim lwydt ( I 30e)

Yoksa Hazret ehline, Hak dostlanna oliim yoktur ve bunlara cennet iginde

sonsuz bir hayat verilmigtir.

Diinyadan gidenlere 6ldi dimen
Bunlan kiillt fend oldt dimen (r333),
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Ztra Hazret ehline Yokdurfeni
Fedhulfrhn hfrlidin geldi sen"A

23r

(1334).

Dtinyadan giden Hak dostlan igin 6ltp, tamamen yok olmak da sdz ko-

nusu de[ildi r; zirabunlar Hazret ehlidir ve Hazret ehline 6ltim yoktur. Hatta

bunlar igin "Ebedi kalmak izere buraya girin. Zimer 73", sOzU 6vgti olarak

gelmigtir.

$air aynca, "Allah yolunda dldiiriilenleri 6li.i zannetmeyiniz, bilakis onlar

diridirler; ancak Rableri katrnda naklandrnhyorlar. At-i imran 169" ayetini de

hatrrlatarak, asrl olen, bu igi duymayrp, diinyada Hak dostlanna uymayandu

(1335), der ve ekler:

Kim iiliim yolcdur olara bt-giimhn
Rahmet igre l<nltsarlar cdvidhn (1337)

Agrk paga, dcirdtincii boliimiin yedinci krssasrnda, bir yandan akrlla ilgili

bilgiler verip akrlla agk kryaslamasrnr yaparken, diler yandan agka, Hak agktna

dair deSerlendirmelerde bulunur:

Diri akh ryk dutar bilgil aYAn
dliidar ryksuz, akil bellii beyiln

Dirligi aklun bu Hak ryktYladur
Bil ki akh Haz.ret'e ryk ilediir

Agrkga bilinmelidir ki, akh canh tutan agktr, agksrz akrl ise besbelli

oliidtir. Agka yoldag olmayan akrl Oltidiir, bu ytizden kendi nefsinden bile

de[ersizdir. Akhn diriligi, canlilr[r, Hakk'a ulagmast, oliimstizltilii ise ancak
' Hak agkryla, Allah agkryla mtimktindiir (4797 -4801).

Aynr krssada gair, agkrn btyfik bir krlavuz oldulunu dile getirir. Do-

layrsryla kim agkrn rehberlipinde yol alrsa Hakk'a erer ve bir daha asla

Olmeyecepi sonsuz bir haYat bulur:

Kim varursa ryk-ila irdi Hak'a
Olmqe hergiz. bula dmr-i bel<h (4831)
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$air, sekizinci bdliimiin beginci krssasrnda, agka baflrhk ile agkrn tesirini
anlatrken dEr[a ait sekiz tiirlti belirti hakkrnda da bilgi verir ve dgrklann 6nemli
hillerinden biri olarak adlannln ve agklannrn dilden dile dolagmaslnl, ilden ile
yayilmasrru zikreder:

Nige kim mn'Sfik anunfikri ola
Ol bu dlem lwlkmun z.ikri ola

Kanh cdnda kim bu rykun dadt var
Diinyada hcm dhiretdc adt var

Sevgili nastl dgr[rn akhndan grkmryorsa, o da insanlann dilinden
dtigmez olur. Hatta Olmelerinin ardrndan yiizlerce yrl gegse bile tiim dillerde
Leyld ve Mecn0n misali onlann a$kl sdylenir. igte hangi canda briylesi bir
agkrn tadr varsa, kim bciylesine bir dgrk olmugsa onun adr hem diinyada, hem
de atrirette arulacak, yagatrlacaktrr (6240-6244) .

Aym krssada $air, aglan insant zinde ve hayatta tuttufunu dile getirerek,
aynca aEk erinin sonsuza dek diri kahp Olmedigi hususunu tekrar ifade eder:

$6yle dirlilcde dutar bu ryk, eri
Kim hig 6lmez. td ebed bu ryk eri (6245)

Aym krssada $air, bu kez;

Tanrt'dan ryk bir atddur mutlakh
Kime gelse oI bulur 'dmr-i belcfr 629I),

ISk iginde yok-durur hergiz. z.evill
Her ki dgtk ol&sa buldt visdl 6292),

diyerek, agktn Tann'dan bir ba[rg oldu$una, kimin bagrna gelmigse o kiginin
sonsuz bir 6miir buldu$una, agk iginde asla dliimUn olmadr$rna ve her kim igrk
olmugsa vuslata, kavugmaya erdi$ine de[inir.

Kigiyi tiliimsiizltile kavugturan asil iksir agktr. Dolayrsryla gair, aynl
bcilUmUn alnnct ktssasmda dgrklara, agka yoldag olanlara ve onlann ciliimsgz-
lU[iine deginir:

jEI

."ril
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Her ki yoldas oldr ryka dlmedi
)ten oldur ryka yoldng olmadt

BAkidiir bu ryk ez.elden fi-ebed
ISh}}l kendii sagdt mtilke ol Ahad
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(6ss6),

(6557).

Agka her kim yoldag olursa o asla <ilmez, olen agka yoldag olmayandr.
Bu agk, ezelden ebede kadar bdkidir; zira onu bu diinyayakendi kudretinden
saglp serpen Allah'tr.

Htzlr

Olumstizliik kervaruna katrlanlardan biri de Hzrr'drr. Agrk Paga, Garib-
n0me'de sekizinci bciliimiin ddrdUncti krssasrnr tamamen Hrzr'a aymnlg ve
hakkrnda hayli bilgi vermigtir. Bir bdltimtinti aktaracagrmrz bu bilgilere gcire,
gairin de bizzat gcirdii$iinti sdyledili Hrzrr'ln diinyada ne kendisinin, ne de
yaptrklanmn bir benzen yoktur. O biitiin milletler tarafindan bilinir ve kabul
edilir. Allah ona sekiz gegit liitufta bulunmu$'tur. Onun yerde mi, gcikte mi oldu-
Sunu, tam olarak nerede bulunduSunu hig kimse bilmez; fakatnereden yardrma
ga$rrlsa hemen gelir. O ytiriir mti, ugar mt, yeri neresidir, ne yer, re iger
bunlan da kimse bilmez. Bazen onu ak sakath, yegil elbiseli ve boz at1, bazen
de kanath bir ku$ gibi gciriirler. O hem peygamber, hem veli, hem de Tann'mn
kudret elidir. Hak onu dtinyaya hayr igin gdndermig, yeri ve gdSU de ona
gezinti yeri yapmrgtrr. O, Cuma gtinii yeryiziindeki ttim mescitlerde hazn
bulunur ve Cuma namazrnr oradaki cemaatla birlikte krlar (6002-6040). Hrzn
hakkrndaki bu bilgilerin ardrndan gair, onun en bariz ozellifine, ciltimsiiz
oluguna de[inir:

Rfizl kildt Hak ana dbt haydt
Kim anunla ol kisi buldu fuyilt

Hiikmi irmez. ann gol Az.rdyil'iin
Sfinna muhtdct yok isrilfit'iin

$ol sfatdan kim Hak'undur Hak atur
Virdi aru 6lmez. oI tinden sona
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Cenabrhak, Htztt' a dltimsiizliik suyu vermig ve Htzlr onunla sonsuz ha-
yata kavugmugtur. Allah, onun Oniine dliimii bir son, bir engel olarak koy-
madrSr igin o hig 6liim endigesi tagrmamrgtr. Azrul'in htkmU ona ulagmaz,
hatta onun israfil'in sffruna da ihtiyacr yoktur. Allah'm bir kuluna diinyada
iiltimstiz hayat vermesi, padigahtan kuluna ne giizel bir ltituftur. Allah ona
oliimstizliik srfatrndan verdifi igin o, ezelden ebede Olmeyecektir (6055-6060).
Hrzu'rn daha pek gok 6zelli[i hakkrnda bilgi veren gair, krssanm sonuna
do$ru kendisine ait bazr srrlannr da agrklar: $airin bildirdi[ine gOre, Hrzr
kendisinin hem hocasr, hem de geyhi olmugtur. Ytiriimekte oldu$u doEnt yolun
agrlmasml ve satrip oldulu btitiin ilmi ona borgludur. Derdine her an o gare
bulmug; hatta kendisine Agrk mahlasrm, ismini o vermig, nrhuna, g6nltine Hak
aglanrn tadrru da o diigtirmtigtiir (6172-6177).

2. Melek

Ugiincii btiliimiin iigiincii krssasrnda, insan gibi dliimsiizliik kervantna
katrlabilecek bir diper varh[.rn da melek oldu$u dile getirilir:

Pes nebdt 6liir baytk lnyvdn-ila
BAki lcahsar melek inshn-ila ( 1284)

Bitkiler ve hayvanlann tiltimtine, varhk satrnesinden tamamen gekilecek
olmalanna kargm, insan ve melek 'her nefsin Oliimii tadacalr' hiikmtince bir
kez tildtikten sonra diriltilecek ve bir daha cilmemek iizere sonsuz hayata
kavugacaklardrr. $air, aynl klssada, insan ve mele[in tiliimstiz oluglanna tekrar
de[inir ve onlann aym zamandaHazret ehli olduklanm ifade eder:

Ltkin inshn u melek hlmeyiser
Haz.ret ehlidiir fenfr olmaytsar ( r286),

Lfikin insan ve melek Olmeyecek; Hanetehli olduklan igin yok olmayarak
sonsuza dek yagayacaklardr.

Garib-nime'de ciliim ve ciltimsiizlti$ii tespite yiinelik bu gahgmanuzr,
Agrk Paga'nrn eserin sonunda s6yledi[i dua ile bitiriyor ve bu vesile ile hem
Pagamrzr, hem de kendisi de okuy&D, yuan ve sciyleyenlerden olan hocamrz
Mehmed Qavugo$u'nu ratrmet ve dzlemle amyoruz:

Eydene diinleyene vii yazana
Rahmet qle yd ildlte rabbeni ( 10591).


