KLASİK ŞİİRİMİZDE AŞK VE SADÂKAT
Yaşar AYDEMİR
Kandaysa Ka'be-i derüñe toğrıdur yolın
Kimüñ ki sıdk-ı dil gibi kıble-nümâsı var
Âşık
ÖZET
Aşk ve sadâkat birbirinden ayrılmaz iki olgudur.
Sadâkatin olmadığı yerde aşktan söz edilemez. Klasik
edebiyatımızda aşk ve âşıklık söz konusu olduğunda
sıdk, sadâkat ve sadık kelimelerinin aşk ve âşıklıkla
sıklıkla bir arada kullanıldığı görülür.
Yazımızda aşk ve sadâkatin nasıl bir arada
kullanıldığı, sadâkatin aşk olgusundaki rolü bir
kompozisyon bütünlüğü içerisinde örneklerle ortaya
konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aşk, sıdk, sadâkat, şâir, şiir.
LOVE AND LOYALTY IN OUR CLASSICAL LITERATURE
ABSTRACT
Love and loyalty are such terms that cannot be
separable from each other. We cannot talk about love if
there is no loyalty. In our classical literature (Ottoman
Poetry), it was seen that the terms honesty, loyal, loyalty
were used with love and lover.
In this article, how love and loyalty were used
together and the role of loyalty in love will be presented
with samples as a whole composition form.
Key Words: Love, honesty, loyalty, poet, poetry.
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GİRİŞ
Edebiyat, insanoğlunun duygu ve düĢüncelerini belli estetik
ölçüler içerisinde dil malzemesiyle ifade etmesidir. Tabiatında
soyutlama ve idealize etme özelliği bulunan, genelde sanat özelde
edebiyat, yaĢanmıĢ ve bireyleri tarafından büyük oranda kabul görmüĢ
ortak tecrübe ve değerlere dayanır. Duygu ve düĢünceleriyle bir
bütünü oluĢturan insan, toplumsal bir varlıktır ve içinde bulunduğu
toplumla birçok ortak değeri paylaĢır. Bu değerlerin baĢında kuĢkusuz
o toplumun muhatap olduğu inancından gelen değerler vardır. Bunun
yanında kendi tecrübeleri, birlikte yaĢamanın gereği olarak yazılı
olmasa da arzulanan, bir insanda görmek istenilen hasletler bulunur.
Bunlardan birisi de doğruluk, dürüstlük, samimiyet, mutlak itaat,
tereddütsüz bağlılık, içtenlik gibi anlamlara gelen sıdk ve sadâkattir.
Sıdk, sadâkat, sâdık, sıddîk gibi müĢtakları bulunan kelimenin
“sadaka”, “saddaka”, “tasdîk” gibi kelimelerle de yakınlığı olsa
gerektir. Sadaka sahip olduğu bir Ģeyi karĢılıksız vermek demektir.
Tasdik, kabullenmek, doğrulamak, onaylamak anlamlarına gelir.
Bunda da bir tereddüt yoktur.
AĢk Ģiddetli sevgi, gönül verme, candan sevme, ibtilâ,
tutkunluk gibi anlamlara gelir. Ahter-i Kebîr'de bu anlama gelen
kelime "ıĢk" biçiminde okunmuĢtur. "AĢk" biçiminde okunan ikinci
kelime ise "sarmaĢık" demektir (Ahter 1321: 679). Edebiyatımızda söz
konusu edilen aĢk kavramı her iki kelimenin anlamını içerecek
mahiyettedir. Bütün sanat dallarında, özelde de edebiyatta ele alınan
en önemli konu Ģüphesiz aĢktır. AĢkın sanatçıdan sanatçıya, insandan
insana farklı çağrıĢımları olduğu gibi, özü sevmek olmakla birlikte
toplumdan topluma mahiyeti farklılaĢan bir olgudur da. Hele Ġslam
medeniyeti gibi “Ey habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım!”
(Yılmaz 1992: 113) cümlesinde ifadesini bulan medeniyetin temelinin
aĢka ve sevgiye dayandığı toplumlarda aĢk konusu vazgeçilmez bir
tema olarak ele alınır. Konunun iĢleniĢinde kuĢkusuz topluma yön
veren temel değerlerin vaz edildiği kaynağın/kaynakların
yönlendirmesi güçlü olacaktır.
Bütün olarak Ġslam medeniyeti, daha özelde ise Osmanlı
medeniyetinin ortaya koyduğu aĢkın, sevginin, medeniyete yön veren
kendi kaynağı veya kaynaklarından bağımsız olması düĢünülemez.
GeniĢ bir yelpazede görünen aĢk anlayıĢı bir tarafıyla beĢerî bir
tarafıyla ilahî aĢk olarak karĢımıza çıkar. Özellikle Türk Ġslam
edebiyatının ilk dönemlerinde, geleneğin baĢlangıcında ortaya konan
eserlerdeki aĢk ve sevgili anlayıĢı daha çok ilahî sevgiye dayanır.
Çünkü medeniyete yön veren dinin temel kitabında her Ģeyin üstünde
sevilmesi gereken varlığın Allah olduğu bildirilir. “Ġnsanlardan kimi
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Allah’tan baĢka eĢler tutar, Allah’ı sever gibi onları severler. Ġnananlar
ise en çok Allah’ı severler.” (Kur’an 2/165). Geleneğin devamında
iĢlenen aĢkın yelpazesi ise daha geniĢ bir hâl almaktadır (Aydemir
2007: 81-85).
AĢk söz konusu olunca bir seven bir de sevilen vardır.
Klasik edebiyatımızda sevenin sevgisindeki samimiyeti davranıĢlarına
yansır. Sevdiğini kendi canından daha aziz tutar. Sevgilisine hiçbir
varlığı ortak etmez. Sevgiliyi anlatırken onu idealize eder. Ġdealize
edilen aĢka ve sevgiliye bağlılık da idealize edilir. AĢk, âĢık ve sevgili
söz konusu olunca bunlarla birlikte en sık kullanılan kelimelerin
baĢında “sıdk”, “sadâkat”, ve “sadık” kelimeleri gelir. Makalemizde
Divan Ģairlerinin divanlarından derlediğimiz aĢk ile sadâkat ve
müĢtaklarının birlikte kullanıldığı beyitler bir araya getirilmiĢ ve
klasik Ģairlerimizin aĢk ve sadâkati nasıl ele aldıkları ortaya konmaya
çalıĢılmıĢtır.
Klasik Şiirimizde Aşk ve Sadâkat
Klasik Ģiirimizde âĢık olmak ihtiyarî değildir. Ġdealize edilen
aĢkta gönlünü kaptıran âĢığın geri dönüĢ Ģansı yoktur. Sevgiliden
gelen her cevr ü cefaya sabretmek zorundadır. Gerektiğinde bu uğurda
en değerli varlığı olan canını vermekle mükelleftir. Bu ölçülere
uymayan kiĢinin âĢıklığı kabul görmez. Sabırlı olmayanın, sadâkati
bulunmayanın zaten aĢkta yeri yoktur. Bu baĢlık altında, aĢk yoluna
nasıl girilir, orada nasıl kalınır, âĢıklığın göstergesi nedir, kimler sadık
âĢık olurlar, kimler olamazlar, vuslat nasıl mümkün olur ve bu
saydığımız hususların sadâkatle ilgisi ne ölçüdedir? gibi sorulara
cevaplar aranacaktır.
Aşk Yoluna Sadâkatle Girilir
ÂĢık olmanın, aĢk yoluna girmenin anahtarı sıdk ve
sadâkattir. Eğer âĢık bu yola doğrulukla ve bütün samimiyetiyle
girerse onun için Huda'nın gözetimi umulabilir:
Yine basdum ser-i sıdk ile reh-i aşka kadem
Umarın avn-i Hudâ'dan ki nigehdârum ola
İshak G. 279/2
Doğrulukla aĢkın yolunu tutmayan aĢk yoluna girmiĢ
sayılmaz, irfan sahibi değildir. Önder ve olgun bir kiĢi olamamıĢtır:
Sıdk ile her kimse kim tutmadı aşkın yolun
Sâlik ü ârif değil şeyh u reşîd olmadı
Nesimî G. 416/3

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 5/3 Summer 2010

Klasik Şiirimizde Aşk ve Sadâkat

51

Çünkü aĢk kâbesine varmanın yolu doğruluk ve yalvarıp
yakarmadan geçer. AĢkta hedefe varanların yolu sıdk ve niyaz
yoludur:
Ka’be-i aşka varanın sıdk u niyâzdır yolu
Menzile âkıbet irer kim ki bu râh içindedir
Nesimî G. 144/3
BaĢlangıçta aĢk meclisinin kurallarını icat eden (Allah) bu
meclisin erkânını doğruluk ve vefa olarak koymuĢtur:
Sıdk u vefâdan eylemiş erkânını iden
Âyîn-i bezm-i ülfeti îcâda ibtidâ
Sakıp 15/4
Allah ruhları yarattıktan sonra onlardan “Ben sizin Rabbiniz
değil miyim?” sualine karĢılık “belâ/ evet” cevabını almıĢtır. Allah da
bu ikrara itibar etmiĢtir. Öyleyse insanoğlu bu ahdine sadık kalmalıdır:
Kâlû belâda yâr ile kavli çün kıldın ey gönül
Kavlinde sâdık dur ki ben inanmışım ikrârına
Nesimî G. 388/3
Allah her Ģeyi sudan yaratmıĢtır (Kur’an 21/30).
Ġnsanoğlunu iki ellerimle yoğurdum dediği balçıktan yaratmıĢtır
(Kur’an 15/26, 28). AĢkın oluĢumu sıdk ve safa toprağı ve suyundan
çıkar; aĢk kimyası bu arz ve sudan zuhur eder:
Işk âb u hâk-i sıdk u safâdan zuhûr ider
Ol kîmiyâ bu arz ile mâdan zuhûr ider
Mezâkî G. 135/1
Aşkta Sadâkatle Yol Alınır
AĢk, sevgilinin rızası dıĢında herhangi bir karĢılık
beklemeden sevmeyi, kendisi için değil sevdiği için yaĢamayı,
dürüstlükle hedefine doğru ilerlemeyi, ahde vefa göstermeyi, laftan
çok icraatı gerekli kılar.
Usulî, o güneĢ gibi olan sevgiliye can u gönülden bağlanmıĢ,
sevgili yolunda sabah gibi sadık olmuĢtur:
O mihre cân u dilden âşık oldum
Yolunda subh gibi sâdık oldum
Usûlî Mes. 5/41
Sevgilinin cevr ü cefası aĢığını imtihanı içindir. Sevgili,
âĢığının iddiasının arkasında ne derece durabildiğini ölçer. Bu
imtihanda âĢığa sıkıntılar isabet eder. ÂĢık, bütün bu sıkıntılara
doğruluk ve özveriyle göğüs germeli, yılgınlık göstermemeli ve geri
adım atmamalıdır:
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Âşık gerek ki sıdk ile sâbit-kadem dura
Yoksa hezâr-bâr bu âlem gelir gider
Şeyhî G. 52/4
ÂĢığın girdiği yolda dur durağı yoktur. Her daim bir gayret
içerisindedir. Gayret etmeyen hedefinde ilerleyemez; âĢık olmak,
sadık olmak gerekir:
Âşık olagör sâdık olagör
Cehd eylemeyen menzil alamaz
Niyazî 75/4
Sevgiliye sadâkatin ve ona olan aĢkın Ģiddetinin ucu açıktır.
Onun takdirini sadece sevgili yapacaktır. Halisane gayretler onun
tarafından takdir edilecek ve ona göre lütuf gösterilecektir. Nedim,
sevgilinin güzelliğine âĢık olmuĢ, kavlinde de durmuĢtur. Bu sevgili
için yeterli değilse de gedanın Ģaha arzı için uygun düĢer:
Nedîmâ hüsnüne olmuşdur âşık
Öyle bir âşık kim kavlinde sâdık
Kereme ne kadar değilse lâyık
Âr etmez efendim şehler gedâdan
Nedîm Mrb. 45/4
Edebiyatımızda âĢığın sevgiliye hesap sorması veya onun
yolunda çok cefalar çektiğini belirtmesi edebe uygun değildir. Onun
için sadık, çılgın âĢık sevgiliye “ne oldu”, “niye oldu” gibi sözler
etmemesi gerekir. Sadece samimiyetle ona bağlı kalmalıdır:
Âşık-ı sâdık-ı şeydâsan eger eyleme lâf
Hazer it söyleme dildârıla güftâr çi bûd
Nigarî G. 136/9
Sâdık âĢık için can yakan azabın çaresi sadece sabretmek ve
yanmaktır:
Çâre-i dâğ-ı ciger-sûz nedir âh didim
Sabr kıl ‘âşık-ı sâdıksan eger yan didiler
Nigarî G. 196/3
Bir âĢık için sadâkat ile bir dilberi sevmek ne güzel bir
davranıĢtır:
Ne güzeldür Behiştî bir ‘âşık
Seve bir dil-beri sadâkat ile
Behiştî G. 462/5
Sâdık Âşık Aşk Acılarından Zevk Alır
AĢk acısının ve sevgiliye kavuĢma yolunda çekilen
sıkıntıların âĢığa verdiği ayrı bir lezzet vardır. Bu tadı alan âĢık daima
onu ister. Edebiyatımızda birçok örneği bulunan bu duruma aĢağıdaki
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beyit örnektir. Sâdık âĢık, aĢk derdine müptela olanın beladan haz
etmesi gibi sevgilinin cevrine can verir:
Âşık-ı sâdık olan cevrine yârun cân virür
Mübtelâ-yı derd-i ışk olan belâdan hazz alur
Hayretî G. 107/2
ÂĢığın bu lezzeti alabilmesinde sadâkat önemli rol oynar.
Ġnsanın aĢk lezzetini candan hissedebilmesinin yolu âĢığın sadâkat ve
safa ile sevgilinin de cefa ile dopdolu olmasından geçer:
Kişi zevk eylemege lezzet-i ışkı cândan
Kendi pür-sıdk u safâ yârı cefâ-kâr gerek
Âşık G. 25/3
Sevgilinin her sözü ve her hareketi ister olumlu ister
olumsuz olsun âĢık tarafından hüsnü kabulle karĢılanır; sevgili acı söz
söylese âĢık onu baldan tatlı bilir, kötü söz söylese kendisini muhatap
aldığı için sevincinden ne yapacağını bilemez hâle gelir. Sâdık âĢık,
tıpkı inancı tam olanların duaya can verdikleri gibi sevgili kendisine
sövse sevincinden ölür:
Âşık-ı sâdık sevincinden ölür söğse nigâr
İ'tikâdı pâk olan kişi duâya cân virür
İshak G. 33/4
Sevgili uğruna çekilen acılar büyüdükçe âĢık ondan zevk
alır. Âlemde sadık âĢık, aĢk sarhoĢluğu ile ateĢe girse
memnuniyetinden oradan çıkmak istemez:
Cihânda âşık-ı sâdık odur ser-mest-i ışk iken
Eger kim âteşe girse dahi memnûn olur çıkmaz
Mezâkî G. 193/4
Hatta âĢık aĢkı yolunda sadık kimseye, sevgilinin cefasının
mihr ü vefasından daha üstün geldiğini düĢünür:
’Işkı yolında Zelîhâ gibi sâdık olana
Yeg gelür mihr ü vefâsından cefâsı Yûsufuñ
Nizamî G. 60/4
Âlemdeki sevgiliyi çağrıĢtıracak her Ģey âĢığı yakından
ilgilendirir. Sâdık âĢık padiĢah olarak düĢünülen sevgilinin kulunun
kulu ile bile birlikte olsa, ona düĢünde padiĢah olmak gibi hoĢ gelir:
Düşinde pâdişâh olmak gibidür ‘âşık-ı sâdık
Zaman ile kulunun kulı ile hemnişîn olsa
Yahya Bey G. 384/3
Sâdık Âşık Kıskanır
ÂĢıklığın bir mertebesi sevgilinin herkesten ve her Ģeyden
kıskanılma aĢamasıdır. Yahya Beyin;
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Kâşkî sevdügümi sevse kamu ehl-i cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa
Yahya Bey G. 386/2
beyitinde ifade edilen paylaĢım ise aĢkın daha üst bir mertebesi olsa
gerektir. Sevgili âĢık açısından her Ģeyden ve herkesten kıskanılası bir
varlıktır. Sevgiliyle konuĢan Cebrail bile olsa değiĢen bir Ģey olmaz:
Cibrîl ise de âşık-ı sâdık hased eyler
Ol şûh ile bir köşede tenhâ kimi görse
Mezâkî G. 401/5
Sâdık Âşıkların Korkuları Yoktur, Sevgili Uğruna
Canlarını Verirler
AĢk yoluna girmek peĢinen sıkıntılara katlanmayı kabul
etmek demektir. Bu sıkıntılar içerisinde kınanmaktan aĢağılanmaya,
cevr ü cefa çekmekten can vermeye kadar her ihtimal vardır. Sâdık
âĢıklar kimseden korkup çekinmezler; kalpleri saf, alnı açık, yüzü
aktırlar. Onlar girdikleri yolda yüzlerini kara çıkaracak bir iĢ
yapmadıkları gibi hâlisane iĢlerinin gereğini yaparlar:
Âşık-ı sâdık olanlar kimseden etmez hazer
Çünki kalbi sâfîdir alnı açık hem yüzü ağ
M Rûmî 125/4
Sâdık âĢık Hak yoluna canını veren kimsedir:
Âşık-ı sâdık ol durur Hak yoluna şehîd ola
Hakk-ı dîni olur anun vermiş anun bahâyine
Nesimî G. 394/4
Sâdık âĢık sevgilinin yolunda can verse buna ĢaĢılmaz.
Çünkü o aĢk derdiyle öyle kendinden geçmiĢtir ki sarhoĢ olan insanın
uykudan haz alması gibi memnun olur:
Yoluñda ölmege cân virse tañ mı ‘âşık-ı sâdık
Katı mest olıcak âdem olur çün hâbdan mahzûz
Cafer Çelebi G. 81/3
Âşıklığın Kıstası Sadâkattir
Her ne kadar aĢk ve âĢıklık yelpazesi geniĢ bir kavram ise de
idealize edilen âĢıklıkta olmazsa olmaz ölçüler vardır. ÂĢıklığın en
önemli kıstası da halisane, bir menfaat gözetmeksizin sevmek ve bu
sevginin getirdiği bütün zorluklara tereddütsüz seve seve tahammül
göstermektir. Sevgili, âĢığını sadâkat açısından imtihan eder; sadık
bulursa akĢam sabah ona iyilik etmesi umulur:
Dil-ber odur ki âşıkın eyleye imtihân
Sâdık bulursa şâm u sabâh ola mihribân
Ziyaî G. 377/1
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ÂĢık, sevgiliyi canından aziz tutmalıdır. Öyle ki sadık âĢık,
sevgiliyi can, kendisini beden bilir:
İy âşık-ı sâdık öyle bil kim
Ma'şûka revân u sen bedensen
Nesimî G. 302/3
ÂĢığın canı sevgiliye aittir. Dilediği zaman almaya hakkı,
âĢığın da tereddütsüz vermeye dair ahdi vardır. Sevgili can dileyince
vermemek olmaz. ÂĢıklık kitabında sadık aĢığın kanı sevgiliye
helaldir; onun kanına girse de vebal olmaz:
Âşık-ı sâdıkın kanı yâre helâldür velî
Girse eger revâ degül dil-ber anun vebâline
Nesimî G. 364/7
ÂĢık sadık fecr gibi sevgilinin mihrine sadıktır; gerekçesi ise
ona âĢık olmasıdır:
Rahîmî subh-ı sâdıkveş senün mihründe sâdıkdur
Kabûl it vasfını ol zerrenün zîrâ ki âşıkdur
Cemâl-i bâ-kemâlün seyrine hakkâ ki lâyıkdur
Yüzün gün gibi göster göreyin devletlü sultânum
Rahîmî Mrb 12/7
Sâdık âĢık olmak canını ortaya koyup baĢını bu uğurda terk
etmeyi gerektirir:
Ger âşık isen sıdk ile şol dil-bere gel kim
Cân ile cihân ortaya koy terk-i ser eyle
Nesimî G. 356/4
ÂĢığın âĢıklık iddiasına Ģahidi onun sadâkatidir:
İsbât-ı müdde'â-yı mahabbet yeter bu kim
Hâzır güvâh-ı sıdk-ı nefesdür atâsımuz
Mezâkî G. 159/3
Mecnûn gibi, Ferhat gibi herkesçe âĢıklığı tescillenmiĢ
kahramanlar vardır. Onlar gibi âĢık rolündeki Amrî’nin de ömrü aĢk
ile geçmiĢ, bütün âlemde sıdkı ile tanınmıĢtır:
Işk ile geçdi 'ömrümüz ‘Amrî
Sıdk ile ‘âlem içre ma‘lûmuz
Amrî G. 40/6
ÂĢık, sinesindeki dağını gösterip aĢkta olan sadâkatini izhar
etmiĢtir:
Aşkta sâdıklık izhâr etti dâğın gösterip
Gâlibâ derlerdi kâzib kıldı andan âr subh
Fuzulî G. 54/6
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ÂĢık sevgiliyi görse ağlar, görmese ağlar. Sâdık âĢığın
sevgiliyi görünce ağlamasının nedeni bakıĢını temizlemek içindir:
Yâri gördükçe gönül çeşmini nem-nâk eyler
Âşık-ı sâdık odur kim nazarın pâk eyler
Hâletî G. 285291/1
Âşığı Diğerlerinden Ayıran Sadâkatidir
Her iĢin, her mesleğin, her yolun yolcusu aynı değildir; en
azından aynı performansı gösteremez. ÂĢıklıkta da durum böyledir.
AĢkta özverinin bir sınırı yoktur. Hep idealize edilir. Klasik Ģiirimizde
biz sevgili-âĢık-rakip iliĢkisini, anlatıcı âĢığın anlattıklarıyla biliriz. O
sevgiliye, âĢığa, âĢıklığa ve rakîbe dair ne anlatıyorsa ona itibar
ederiz. ÂĢık rolündeki Ģair sevgilide olduğu gibi aĢkı ve âĢıklığı da
idealize eder. Ona göre kendisinden daha öte bir âĢık yoktur. Asıl
sadık âĢık bizim âĢığımızdır; Mecnûn’un ancak adı vardır:
Bende Mecnun'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var
Âşık-ı sâdık benim Mecnûn'uñ ancak adı var
Fuzulî G. 75/1
Yunus, hem âĢık, hem sadık olduğunu, onu diğer âĢıklardan
ayıran tarafın da bu olduğunu belirtir:
Yûnus eydür ben âşıkam hem âşıkam hem sâdıkam
Bu ayruk âşıklar gibi yokdur arâyişüm benüm
Yunus G. 204/6
Yunus’un benzer bir söyleyiĢi Ģu dörtlüğünde de dile
getirilir:
Yûnus gerçek âşıkısam
Hak yolına sâdıkısam
Hıdmetlere lâyıkısam
Senden yüzüm döndürmezem
Yunus Mrb. 219/5
Meâlî’nin beytinde de âĢığın sadıklığı vurgulanır ve bu
özelliğin âĢığı diğerlerinden ayırdığı belirtilir:
Yâr-ı sâdıkdur Me’âlî sen musâhib ol aña
Görme gayriler gibi ol mübtelâyı ey sanem
Meâlî G. 147/9
Divan Ģairinin en fazla cedelleĢtiği tiplerden birisi zahit
tipidir. Onu özden yoksun, riyakâr, menfaatine düĢkün gibi değiĢik
sıfatlarla Ģiirlerine konu eder. Takip eden beyitte de zahidin bu
özelliğine iĢaret edilerek zahidin muhabbete gerekli olan sıdktan
yoksun olduğu söylenir:
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Zâhid ne deñlü da'vî-i kurb eylese yine
Ber-muktezâ-yı sıdk-ı mahabbet hilâf olur
Mezâkî G. 130/6
Her sadâkat iddiasında olan sadık olmadığı gibi sevgilinin
güzelliğine çılgın âĢık geçinen maymun iĢtahlı âĢıklar da gerçek âĢık
değildir:
Kizb ile her da‘vi-yi sıdk eyleyen sâdık mıdır
Hüsnüne şeydâ geçen her bü'l-heves âşık mıdır
Hazık G. 77/1
Âşığın
Sadâkatidir

Âşıklığını

İspattaki

En

Önemli

Ölçüsü

ÂĢığın hal dili aslında sevgiliye malumdur. Zaman zaman
âĢık sevgilinin kendi âĢıklığından Ģüphesi olduğunu düĢünür ve bunu
sözle de ispata çalıĢır. Ġspatta kullandığı en önemli kanıtı sadâkatidir.
Nasıl ki imanda Ģüpheye yer yok ise âĢığın da sevgiliye olan
muhabbetinde öyle Ģüphe yoktur:
Dînün sevüsi sıdk ile bu ‘Aynî dilinde
İmânda emânum gibisin sevgülü mahbûb
Aynî G. 55/7
ÂĢığın âĢıklıktaki sıdkı iman etmeye benzer:
Bir şem' alıban bende seni isderem iy dôst
Sıdkuma benüm dünyâda îmân niçe benzer
K.Burhaneddin G. 639/4
Sevgilinin kapısında âĢık geçinen çokları vardır. Rahimî
sevgiliden sadâkat ehli âĢığı diğerleriyle bir tutmamasını ister.
Mahabbet kulların bir görme agyâr ile kapunda
Sadâkat ehlini addeyleme ey dost adâdan
Rahimî G. 250/5
Sevgiliye sadık âĢık geçinen çoktur ama hak ile bakılırsa
hakikatte Yahya gibisi yoktur:
Güzelsin sana şâhum âşık-ı sâdık geçer çokdur
Bakarsan hakk ile Yahyâ gibi yokdur hakîkatde
Ş. Yahyâ G. 333/5
ÂĢığın birçok rakibi vardır ve onlar daima âĢık hakkında
sevgiliye yanıltıcı bilgiler verirler. ÂĢık buna karĢı ne yapsın?
Sadâkatle sevgiliye âĢık olduğunu Hakk’a havale ederek inandırmaya
çalıĢır:
Çok dürûg eyler benüm hakkumda erbâb-ı hased
Hak bilür cânâ sana sıdk ile ‘âşıkdur gönül
Hâletî Kt. 6156
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ÂĢık, aĢktaki sadâkatini “Biz şüphesiz ahdimizde dururuz.”
(Kur’an 6/146; 12/82; 15/64; 27/49) ayetini delil getirerek ispata
çalıĢır:
Âşık-ı sâdık benem ‘ışkuñ yolunda râstî
Sıdk-ı dâ‘vâma delîl innâ lenahnü’s-sâdikûn
Figanî G. 65/4
Sonunda âlem âĢığın aĢkında hayran olduğunu bilmiĢtir.
ġüphesiz sadâkat, ihlâs ve muhabbet ehline hilaf yoktur:
Bildiler ‘âlem benüm ‘ışkında hayrân oldıgum
Sıdk u ihlâs u mahabbet ehline yokdur hilâf
Nakşî G. CXXXVI/4
ÂĢık, sevgiliden/ Ģeyhinden Fuzulî’ye lütuf nazarını eksik
etmemesini, özünün ona sıdk ile bir dergâhın bendesi gibi bağlı
olduğunu söyler:
Nazar-i lûtf dirîğ etme Fuzûli'den kim
Saña sıdk ile özün bende-i der-gâh bilir
Fuzulî G. 107/5
Sevgilinin kapısında bendeleri çoktur amma kendisi gibi
ihlas ve sıdk ile yaratılanı azdır:
Kapunda bendelerün çok kulun gibi ammâ
Be-gâyet az ola ihlâs u sıdk ile mecbûl
İshak K. 7/16
Kimler Sâdık Âşık Olamazlar
ÂĢık olmak her kiĢinin altından kalkabileceği bir yük
değildir. Yahya Beyin dediği gibi âĢık olmak demirden bir dağı
delip boynuna almak gibidir:
Bir demür tağı delüp boynına almak gibidür
Her kişi 'âşık olurdı eğer âsân olsa
Yahya Bey G. 386/1
ÂĢıklığın göstergesi sadâkattir. Sadâkat arsasının Ģehsüvarı
olmayan, aĢkın yakıcı ateĢine korkusuzca giremez:
Kim girerdi âteş-i sûzân-ı ışka bî-hazer
Şeh-süvâr-ı arsa-i sıdk-ı sîmâ-veş olmasam
Mezâkî G. 301/5
Sevgilinin devrinde ayrılık ve vuslatı bir bilmeyen sadık âĢık
olamaz:
'Âşık-ı sâdık degül mihründe ey bedr-i münîr
Bilmeyen devründe devr-i vuslat u hicrânı bir
Rahîmî G. 68/4
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Ġdealize edilen âĢığın sevgilinin iradesi yanında kendi iradesi
yoktur. Sevgilinin rızasında kendi rızasını terk etmeyen âĢık sadık âĢık
olamaz:
Heyhât kanı dünyede bir âşık-ı sâdık
Kim terk ola mahbûbu rızâsında rızâsı
Şeyhî K. 6/17
ġeyhî’ye göre, âlemde candan haber bilecek arife mahrem ve
candan geçecek sadık âĢık kalmamıĢtır:
Haber bilmeğe cândan kanı mahrem-i ârif
Güzer kılmağa cândan kanı âşık-ı sâdık
Şeyhî G. 93/6
Gerçek âĢığın boynunda rütbeyi gösteren ferman bulunmaz;
Hak yoluna sadık olanın yanlıĢ zannı ve yalan dolan, fitne fesat
dedikodusu olmaz:
Eger gerçek âşıkısan boynundagı menşûr nedür
Hak yolına sâdıkısan yanlış sanu tezvîr nedür
Yunus G. 56/1
Vuslatın Yolu Sadâkatten Geçer
“Hakikat aramakla bulunmaz; bulanlar arayanlardır.” özlü
sözünde hedefe ulaĢmakta gayretin mutlak gerekliliği ama her
gayretin sonunda mutlak hedefe ulaĢmanın mümkün olmadığı
anlatılır. Klasik edebiyatımızda idealize edilen âĢığın vuslata eriĢtiğini
hemen hiç göremeyiz, ya da âĢık vuslatı ifĢa etmez. Buna rağmen âĢık
sevgili yolunda çekilen meĢakkatten lezzet alır ve her zaman ona
kavuĢma ümidiyle yaĢar. Mustafa Rûmî de beyitinde vuslatı
bulanların sıdk ile bulduğunu, vuslat ilinin aĢk ile açıldığını söyler:
Sıdk ile buldu bulanlar vuslatı
Aşk ile açıldı vuslatın ili
M Rûmî ek Ş. 15/3
Kadı Burhaneddin vuslata ermeyi sıdka bağlamıĢtır:
Lebleridür cânum benüm cânum irince ol lebe
İrdi cânum lebüme ki sıdk ile câna gelmişem
K. Burhaneddin G. 181/2
Sevgili vuslat için gerekli olan sıdkı âĢığında görmüĢtür ama
henüz vuslatını vermemiĢtir. ÂĢık rolündeki Ģâirin sitemi de onadır:
Sıdkumı bildi hüsni ışkında
Bes bize vaslınun safâsı kanı
K. Burhaneddin G. 128/5
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Sırrî’nin beyitinde de sevgiliye kavuĢmak isteyenin önkoĢul
olarak baĢarması gereken Ģartları arasında sıdk ile meydana baĢını
koyabilme ve bu uğurda ömrünü sarf etme sayılmıĢtır:
Sıdk ile ‘âşık olan meydâna koysun başını
‘Ömrünü sârf eylesin bu yolda cânân isteyen
Sırrî G. 25/3
Yahya Bey, hâl ehlinin ayrılıkta bir baĢka tat bulduğunu,
sadık âĢıkların da vuslatı kolay istemediklerini ifade eder:
Ehl-i hâle başka bir âlem durur derd-i firak
Âşık-ı sâdık visâl-i yârı âsân istemez
Yahya Bey G. 150/6
Divan Ģiirinde sevgili bir saray istiaresi etrafında anlatılır.
Sevgili padiĢahtır âĢık ise kuldur. O sultan kendisine sadâkatle hizmet
eyleyeni kulluğa kabul ederek kulunu sultan eder:
Şâh-ı hûbâna sadâkatle gönül hıdmet eyle
Bende-perverlik ider ‘abdini sultân iderek
Nigarî G. 407/5
Sevgili yolunda sabrederek ilerleyen sadıklar daima
sevgilinin lütfunu görmüĢlerdir:
Şâd sâdıklar olar kim sabr kıldı ihtiyâr
Dil-berin yolunda gör kim lütfa irdi dâ’imâ
Nesimî G. 4/14
Sonuç
Klasik edebiyatımızda anlatılan aĢkın ve sevgilinin yelpazesi
geniĢtir. BeĢeri bir güzele duyulan sevgiden Allah’a yönelen ulvî
sevgiye kadar aĢkın anlatımı hemen hemen aynı teĢbih ve mecazlarla
dile getirilir. Büyük ölçüde geleneğin yönlendirdiği idealize edilen
sevgili tipi gibi aĢk ve âĢık da idealize edilir. ÂĢıktan beklenen
özverinin sınırı yoktur.
AĢk ve âĢıklık söz konusu olunca aĢkın olmazsa olmaz Ģartı
sadâkat devreye girer. Sadâkatin klasik Ģiirimizde sıdk, sadâkat, sadık
gibi müĢtaklarının daha yoğun tercih edildiğini görüyoruz. AĢk
bağlamında söz konusu ettiğimiz bu kavramın dinî terminolojide de
önemli bir yer iĢgal ettiği anlaĢılıyor. Edebiyatımızdaki kullanımında
zaman zaman kelimelerin sözlük anlamları dıĢında dinî
terminolojideki kullanılan anlamlarıyla da örtüĢtüğünü görüyoruz.
Yukarıda bir araya getirdiğimiz örneklerden hareket
edildiğinde aĢk ve sadâkat iliĢkisi için özetle Ģunlar söylenebilir:
Sadâkat aĢk yoluna girmenin anahtarıdır. Orada kalabilmenin yolu
sadâkatten geçer. ÂĢıklığın kıstası sadâkattir. AĢktan zevk alabilmenin
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ölçüsü sadâkattir. Sâdık âĢık kıskanır. Sadâkati olmayanlar âĢık
olamazlar. ÂĢıklar sevgili uğruna her türlü fedakârlıktan çekinmezler.
Anlatıcı âĢığı diğerlerinden ayıran sadâkatidir. Vuslatın yolu
sadâkatten geçer.
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