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Ozet
XIV. yiizyı içla bi]iiassa

Neiıiıııi'ııin şıirleriııiıi etkisiyle
geniş bir cıoğr;ıfyaya yaü,ılan

T,:Iı.ırijtilik sorır;ılçi yiizyılleı,da
ijzellikle cliı,aıı şııirle rini
i:tkıleıniştir.

FJlırütl olnıadığı hf;lde
pek çı_ılt şaiı, tıir gilzellik
unsuru taşıdığıı,ıı tliişünclü.kleri
lluıüfi özellikieri çserleriııe
yansıtırrışlardır. Bu cserlerde

şairlerin, Hurüii inanca sahip
olmaIarından ziyade ses ve

harflerin belirii bir dtizen
içinde ltı.ıllanılırıasından doğan
güzelliğin etkisiııde o1dukları
görüiiir. Btı etki gtiniiıı,ıüz

şairlerine kııdar gelruiştir.

Çağımız Türk şairlerinden
Hilmi Yaıuz da özeilikle "aşk"
"elif & alfa, be & bata" ve "tA,

sin, mim" bölümlerinıJen
oluşan Hurüfi Şiirler adli
kitabındaki şiirlerinde
Hurfff?lilı inanç sistenıine
dayanan harf ve ses

o1unlanndan yararlanını ştır.
Bu lıildiride, tarihsel

siueç içersinde akıp giden
Türk dili ve Türk şiirine bir
katkı olduğunu düşündüğümüz
Hurüfr Şiirler'i, Hurüfilik
düşünce sisteminin izlerini
taşıması bakımınclan an|aırıay a

ve ince lemey e ça|ışac ağız.

Giriş
Hilmi Yavuz, es

olmayanın yenisi olma.z''
Batı ktiltüründen beslent

Şiiılcr'dc Htırüli iııanç si:

sayıların btiyüleyici ilgi
bağlaı-ı-ıında yaratıcılığıı
geni şletıne çalıasını ortayı

Kaynağı" Rasra <

srıfizınirıe kadirr üzana
F'azlullah'ın gelişiirdiği.,
teçelli ct(igi düşüııcesine
I 97J: X l) Razı arıştıı,ıııi
yıllarında yaşamış Pisag
2001).

Resim, heylrel, şi
sanatçıyı etkisi altıııa
Nesimi'nin şiirlerinin etk
divan şairlerini etkilemistı
giizeliik ulısl]ı,u taşıdığın
yansıtmışlardır. I{ilmi Ya,
dayanan harf ve ses oyun.

ça[ışmış, erbabınca anla
içerisinde akıp giden Türk

Çalışmaınızda şai
şiirlerinden yola çıkarak
tespit edip anlatmaya çalış

Asiında Hurüli I

önce Tasawuf ve Hıırüfiı
cılacağını düşi"inüyoruz.

'T'asavvuf
'I'asavvuf, bu ya1

gerçekleri arayan1 r,aı,lığıı
arıştlr[tn bir ciüşüııce sısle
da "vticüd-ı nıutlak"l.ır. I
Telç r,arlık "vahdet-i vt'ic[
varlıklar T'a.nrı'nııı tecellisı

"Aiem-i kitındn"dt
mutlak" r,e "ceınil-i ınutl
salt varlık, kusı-ırsuz ve 

;
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Hurüfi Şiir ler'cJe Hurüfrlik

şairierinden
zeilikie "aşk"
octa' ve .'1a,

ölrimlerinden

Şiirler adli
şiirlerin<Je
sistemine
Ve ses

1anmıştır.

de, tarihsel
akp giden
: şiirine bir
ündüğümüz

Hurüfilik
in izlerini
rı anlamaya
ıcağız.

Giriş
I_Iiln-ıi Yavuz. eski kültürti ve şiiı:i bilen bir şairdir. "Eskisi

olmayal]ın yenisi oln]az" sözüne Lıygun biçimde bazen Doğtı bazen

Batı kiihürüııden lıeslenerek ustaca oluşturuyor şiırini. Şair, Hurüfi

şiirler,cle HLırııt] iııanç sisterıriniıı açıklanaya çalıştiğı sözcük, harf ve

sayıların bıil,iileyici ilgi ve ilişkilerinden yola çıkarak Hrirüll sanatı

bı glan-ııncla yaratıcılığınl clenemekte, Türk dilinin sıntrlarınl

genişletme çabasıni ortaya ltoyııaktadır.
Kaynağı. Rası:a cilarında VllI. yüzyılda ı_ırtaya çlkan Isldırı

suflzınine kadar uzanan Hurüfililr, XIV. yüzyı lda Esterabadlı

Fazlullalr'ııı geliştirdiği. varlığın aslının ses olduğu ve sesin harflerle

tecelli ettiği düşüırcesine dayanaıı bir inaııç sistemidir. (Kürkçtioğlu

l973: XI) Bazı araştırııacılar FJurütiliğin kaynağııll M.O. 570 _ 5()0

yıllarındiı yaşamış Pisagor,a kadaı, götüriirler (GÖkdoğaıı, s. 293,

2001).
Resim, heykel, şiir gibi sanat dallarında eser veren pek çok

Sanatçıyl etkisi altıı-ıa alan Htırüfilik, bilhassa XlV. yiizyılda

Nesinıi-'niır şiirlerinin etlrisiyle yayılnıış, sorıraki yüzyıllarda özellikle

dir,an şairlerini etkilemiştir. Hurüfi olmadığı hAlde pek çıık sanatçı, bir

gilzeltİk utısLıt,u taşıdığını düşilrıdtikleri Hurüfr özellikleri eserlerine

lansıtmışlardır. Hilmi Yavuz da şiirlerinde eski kiiltüre özgü bu akıma

dr,_v.nun lra.rf ve ses oyıınlarıyla şiirlerinde sana,tsal bir etki yaratrnaya

çul,ş*,ş. eıbabınca anlaşıldığı üızere bunda başarıiı olnruş, tarilr

içerisiırde akıp giden Türk dili ve edebivatına katkıda bulunmuştur.

çalışmanrızda şairin bilhassa Hurü1l Şiirler acllı kitabındaki

şiirleriııjen yola çıkarırk t]urüfi inanca veya sanata özgti özellikleri

tespit edip aniatmaya çalışacağız (Yavuz 2006: 397 -442),

Aslında Hıırüli Şiirlerde Hurüliliği anlatnaya başlamadan

önce Tasavvuf ve Htırüfilik hakkında özet bir biigi verıırenin yararlı

olacağını düştiırüyoruz.

'f asaı,vui',fasavvut, bu yaşadığımız dünyarlııı ötesindeki bilinmeyen

gerçekleri al,ayaı], r,arlığın a.sllnı soran, gerçek anlamını r,e kayı-ıağını

iraştıran bır düşünce sisteırıidir. süt]lere göre bir tek varlık vardır. o
da i,ıüciid_ı ırrutlalı"tır. Ezeli (başlangıcı bilinmeyen) güç. ondadır.

Tek varlık "vahdel_i viicüd" Tanrı'dır. Er,,reırde gördüğüınüz şeyler,

varlıklar "f'anrı'nın tecellisidir.
,,Alen:i_i kitırrAn"daki "r,ücüd_ı ınutlak. aynı zamanda "keırril _i

mutlak" ve "cemAl_i ıırı.ıtlak, hüsn_i mutlak"tır. Yani gizli ilemdeki

salt ıarlık, kusurslız ve güzelclir. Güzellilı, doğası gereği sergisiz
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Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok

olaınaz, gizli de kalamaz, ınutlaka görülmesi gerekir. ,laırrı da kendi

güzelliğini seyretmek için e vreni ı,e insaııı yaratmıştır.
"Küıı enırinıieıı önce varlıklar, Tanrı'nın sonsuz bilgisinde

"A'yAn-ı s6.bite"de çansız. donuk nesneler hAlindeydiler. Tanrı "Kün"
yani "Ol" dediğinde tıer şey lrarşıtı ile oluşur: Varlılt-yokluk, iyilik-
kötüliik, güzel l ik-çirkinlik gibi.

İnanışa göre sırasıyla
"Nür-ı \4uhıımnıedi"
".Anasır-tr Erba'a (ateş, hava-, su ve toprak)"
"MevA l i d-i Sel Ase ( ıırarjen. bitki, ha.rvan)"
"İnsan" rıeydana geidi"
Bu oluş silsilesine tasavvutla "Selr-iNüzül" denir.

Büttiıı bu vaılıklar. "vücüd-ı mutlak"ın "adeıı,ı-i mutlak"la
yani varlığin yoklukla karşılaşıırasindan oluşttığu için aynada yanslyan

bir göıüntü gibittir" ,rarırı,rırn nitelikleri, iı"ısanrn dışındaki varlıklarda
clağlnık bir biçiırrde bulunduğu hölde insanda taın olarak vardır.
Biiııun için kendini bilmek. T,aıuı,yı bilırıektir. İnsanın yüce bir varlık
o-1masl göırül sahibi olmasındandır. Göılül, 1,anrı,nın evi (Reltrillah,
Kibe ) dir. Bı-ı ııedenle gi.iniil kırılırıaınahdır. I-Ier şey orada

ararınıalıdır.
iıısan bu kadar yiice tıir varlık o]ınakla. lıirlikte derecesı bir

değitdir. Siıfi']ı:r" insanı üç irisırıa avırıı,la.r:

1. Dalilettç olarilırr: Doğru yı:ıicla cılmayanlar.
2" Siitriirleı: 'i-aırrı'vıı ı-ılaşınak içirı bir taı,ilrata girc,n[e_r.

3, lnsön-ı Kiınii olan]ar: l3enliğ,i yiık eı-lip '[-t,ıiııı'yıı

ulaşanlar, (,4yui 1 9.!5: 4ü, 4 i )
İnsııl yüce biı, vıı:lik.tır. ]3unr-ıır için biilunıiıığtı ,7e rde

kıılmal,aralı iierlç.:ıııeliCiı-. Taşidığı krıtııiil ı;iüğın kaynağıııa. varıııalıdlr.
I'aırri'ya r..;ırmalç iciıı de 'raı"ıri'rıın dışınrJal",i Lıiıtün vaı"lı]<lailıı

iiişkiYi l<ısııriciç. nçf''s* tiiikiın o!ırıai;, ,y;ııri i:gıı5,ri, [ıeııiiği, lrç:ıi:iliiği
yıık eLıılek gıı,ı:itiı,. inlıan,trii..lalt tlu şekilıjc ",,,ilı:Üı1_1 riılli_iaj<"ı

va[r.lir:ıa]_.iiir. oııiı uiaşatıiiiı, *ııdı,ı \,Lü]i 01ilı] iieni ti'11üh) ıoıııliızİaql;ihitrİr

(t"ıekii bi'}lilı;. i i-ııı,i:ııri l9!1,1: i.j-l i ),

B._ıııniği i tııııııııiç. l anı ı',"]"iıır gi,i,l;ı 1,,:1,1*i'tİtri (ıııİsir'İ,l gı:ıÇıı;r:k

ktıla_v,:iei.ıilriii.,,!,ıiciii; ıi.;;ıiı,iıı. st]],,/i"iiİi iı,:iıı 1ıtır iıcycleıı r,;ı.ı;ıt'Ç*İliiİr,

f aıiı,ı'ııiıı tt,,ıs:l]iıııııij ı_iı: bi,ı ıiı.ı.l,g.i_i iıt{iın t_ilı"ııııı;t.ııi " Keriı.ii gil;:le liiğ.iı'ıl
(iıi.lsıı) ıluyjyg,_, 1ıı:vgi,..l* (aşk} iıcr ştjy vitii iılıı-ıı_ış|ur" iJı_ı ııçdeniı:
-laı1rı',va;ı.rıcı]t aı;klı ıı[aşıiahilır. İnsaniar:işkla, dal;iletten 1tiırtiılı.ıiı
'taıirı 

_v-oİ,.ırıa giı,eL;iliı,, ona ı_ıiaşıır veva ıilaşanıaz. l"akat ıııırt;ısavviflar
bı,nun içıirı;,a.şarlar. f}u tetli:nie ıııııtasavr,ıf şıriı:lcıiır şiirlerinde
o,ı'ııııı-ıs'1.;r ı.ılduğlıı gi}ıi tıüyült bir lirizın göriiliir.

Hurüfl

Hurüfilik
Hurüfrler, varlığıır as

harflerle tecelli ettiğini düşüı
harf'lerden ve sayılardan ıt
Kurucusu 1394'te ölen Fazlulli

Hurüfilik'te bütün e

bulundı"ığu kabul edilen ve bi
timmiyye" denilen yedişer ha

hükümler yirıı-ıi sekız ve otuz
insanın yüzünde teırısil edild
Huı,tılilil< sisteıni çcı,çc\e5i!
Fazlullah ve diğer Flurüt]
müt-essirlerce ıleri sürüldtiğüı
muhkem (belirli) oldrığıınu sı

harfleri de iırsanın yüzündeki
(Aksu 1998: 409).

Hurü{i Şiirler
Llilmi Yavuz. özelliklt

siıı. lrıiın" bölümlerinden oluşı
inaırç sisterni ırden etki]enerek
Entelektüel bıı lııınliğe sahip
dizesi. hilinısel ı,e küitürel tıil
da bu lıilgilerin ıianııtılmış
dizcsiııin t[ı.i:tiııültilı ara

düştindüğiimüz bu siirlerin de;

aşar. [3u necleııle bıırada kitabi
yetinileCeklir.

Birinci Bölünı:
a, ş, lü,

[lııı,ütl Şiiricr'in 1ıirin

tıaşlığını tasl,v{)l .

"Bin 1,aylaclan- eeçtin''
değeri oları '"birr" sözüyleı Yah
.r'rııadıılıı'ılaki hin vıllık geçmi

siı;ıilyle ,lc bu hirı yıliıl< iıeçııı
verirıe bu i-ıç .'ıözciikle ınlatıyor.

"biıı yayladan geçtin,



a kendi

lgisinde
"Kün"
iyilik-

tlak"la
,nslyan

ıklarda
vardır.
varlık
tullah,
orada

:si bir

Hurüfi Şiirler?e Hurüfilik

Hurüfflik
Hurüfiler, varlığın aslrnın "r,ücüd-ı ınutlak" ses olduğunu.

harfierle tecelli ettiğini düşiinürler. Bu ıredenle görünen her şeyin
harf'Ierden ve sayılardan ıbaret olduğunu anlatmaya çalışırlar.
Kurucusu 1394'te ölen Fazlullah-ı [{urüfi'dir.

Hurüfilik'te bütün evfen ve varlıkiar, iıısaııın yüzünde

bulunduğu kabul edilen ve birine "hutüt-ı etıiyye" diğerine "hutüt-ı
tiınmiyye" denilen yedişer hatlı iki görtiııüşle açıklanır; bütürı ıljni
hüktimler yirıni sekiz ve otuz iki sayısına uygulanarak bu hükümlerin
insanıı-ı yüzünde teı-ı-ısil edildiği ileri siiri"i[ür. Ayet ve 1ıadisleri de

Hurufilik sisteıni çerçevesinde bAtını yorumlarla ilişkilendiren
Fazlullah ve diğer Flurüti[er, özelIikle hurüt--ı nrukatta'anın
müt-essirlerce iieı:i sürüldtiğünün aksine ıntiteşibih (belirsiz) değil
muhkeın (belirli) olduğunu savunı-ı,ıuşlar, sayIsı oır dördü bulan bu

harf'leri de insaı,ıın yüzündeki hatlarla ilişkilendirerek açıklaınışlardır
(Aksu 1998: 409).

Hurfiii Şiirler
Flilmi Yavuz. özellikle "aşk" "elif & alf-a, be & beta" ve "tA,

siıı, ıniın" bölümlerinderı oluşan I{urüli Şiiı,ler a.dlı eseı,jnde Hurüf'ilik
inaırç sisteminden etkilç:nerek hart've ses oyı,ınlarırıdan yararianmıştıı".
Entelektüeıl bir kimliğc salıip şairin kitalıında yeı: alaıı 25 şiirin lıer
dizesi, bilinrsel vç küitürel tıilgiler hiı:ikiııinin ürünüdür. Yoğun[ıığu
da bu biigileıin riaırrıtılnıış tılduğu duygusunu verıı:,ekledir" I-1er

dize sinin düışı.intiliip ara,ştirılaral< incelerııııesi gere ktiğini
düşüıı«Jüğümtiz tıtı siirlerin değerleııdiri!ırıesi, bu bildirinin sınırlarını
aşar" Bıı neı.lerıle burada ltitabııı üç t-ıölıinı-lnıien seçilcn örnek şiirlerle
yetinilecektir.

Birinci Bölürn:
0, Ş, k,
Hrırüfi Şiirier'in birinci bölümtinde ilk şiir "a, ş, k (bir)"

başhğını taşlyoı".

"Bin yayladan geçtin" dizesinde şair, Hurüfiier açısırıdan da

değeri olan 'obin" sözüyle Yairya Kemal'in düşüncesiyle Türk şiirinin
Anadolu,'daki bin yıllık geçmişini hatırlatıyor; "kalbin eksile eksile"
söztiyle de bu bin yllık geçmişin ınacerasinı ciltler dolusu sayfblar
yerine bu üç sözcükle anlatıyor, duyırruyor.

"bin yayladan geçtin,

nrl,'ya

yerdş

ıdır.
klarla
clltlg1

,lak"a

abitrir

çırıek
:bilir.
iğine
dentre

tulup
vıflar
rinde

a?

!

ü

t
o

c

c
0
./
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prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok

kalbin eltsile eksiie

cxilğ
partout esl seul...

'srirgtin yalnızdır lreryerde.",'
diye okudun;
stiı günken hayatın bir kıVısına,
oradan durtıp L-ıaktın;" (Yavı-ız 2006: 405)
Türkçe gerindium, ulaç olan eksilılıek fiiline -e getirilerek

türetilmiş "eksil-e" sözciiğü, Batı kültürünü ve Fransızca'l,ı bilen

şairde Fransızca "sürgıiıı" anlaı-nına gelen "exilğ" sözcüğünü

çağrıştırıyor. Okunuşları ayni. anlamları ayrı birbirine tarrramen

yabancı bu iki sesteş sözcüğü ardı ardına kullanarak bir aheıık
t.ılı-ışturuyor.

Eski -fürk 
şiirinde Arapça, Farsça sözcük ve tanılamaları lıir

araya getiren ve Lıstaca kullanan divan şairlerinden sonra Hilmi
Yavuz'un da zaman zaman Ratı kaynaklı sözcük ve ibareleri böyie
uyuınlu bir biçiıırde ktıllanması dikkati çeken bir hı-ısustı_ır:

glin o günlrelı...
güneşli, actmasız bir akşaııın
sonıında ırzu;
-yok bile!" (Yavuz 2()06: 405)
Dize öt-ıeğilıde "güır o günkeır..." dizesi, Nesimi'nin "deı,ır Lıu

dem" sözleriııi, "acımtısız bir akşaıırııı sonunda arzu" sözleri de Ahınet
}iaşim'iıı "Bir gtinün sonrrnda. arzu" şiirini ça.ğrıştırıyor.

(çocuk, bir hırvuzun başındadır:
saçlarıııda papatyaiar örgü
yapraklar ve kadıniar
o kadar derinler" rı kadar
yoğunlar ki...
"lıirbirleri gibiler.,." (Yavtız 2006: ;106)

dize öbeğindeki "o kadar derinler, o kadar / yoğunlaı, ki..."
dizeleri, Ahınet LJaşiın'in "O Be[de" şiiriııdelti "O kadar nA-

ttivin ki, Ah, oniar," dizesini; "birbirleri gibiler... " dizesi de
"Hepsi benzer o yercle birlıirine...'' dizesini hatırlatıyor.

"kalbim hangi bağlaçla bağiandı;
ve hangi bağlaçla çözüldü:

"ve'yle m1,'vey

Şair, "kalbim l

çözüldü" dizeleriyle st
"ve" bağlacıyla sorunuı
"ve" seslerinde bulduğu
dizelerinde diğer bağlaç

"bir kuş gibi usı
gırdin ve bir ağı

çıktın...

'ye'yle ıııi, 'ue

Arapça'da "biıı" anlan
"Le1 la" sözcüklerinı çaı

"sen leyl6'dan c

verdiğin yaırıtIa
sorular aradım..
akşamlar mı, art

alışır mıydım, e1

elf le.1,1e ı,e le!le

"ve bin yayladaı
"bin dille sustuı
bin dille..." (Yaı
yayüa sozcugI

çağrıştırmaya katkıda bu
Ayrıca "elf le1

küitürtiyle Yahya Keılıı
şiirinin geçmişi tekrar ha

Bin dillç susnıa
geçmiş uygarlıklaria t
kavramlarını da düşündii

"Ah, o vaveylö oJ

kimin hüznüyle I

ı e ııeyiıı hüznüy
Nitekiın yukarda

bu düşünceyi güçleııdiri1
"\s ne1in hüznü

hcın "Nc?" soru zaınirini



ıetirilerek
ı'yı bilen
özcüğünü
tanramen
ıir aheıık

naları Lıir
ra Hilırıi
eıi böyie

"deı-ı-ı bu
ie Ahınet
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;esi de
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Huı-üfi Şiirler'de Hurülilik

'ue'yle mİ,' "-eya'y7a mı
ve 'ile'?" (\'avuz 2006:107\

Şair, "kalbim hangi bağlaçla bağlandı" "r,e lıaırgi bağlaçla
çözüldü" dizeleriyle sorgularken "ve" bağlacırıı kullanıyor; aslında
"ve" bağlacıyla sorunun cevabl ortaya çıkıyor, sorıın çözülüyor" Şair
"ve" seslerinde buldrığu güzellıkle 'ü,e 'yle ııi,'ve,va'yla mı / ve 'ile"/"
dizelerinde diğer bağlaçiarı sıralıyor.

"bir kuş gibi usulca, hışırtılı
girdin ve bir ağaç sökülür gibi

çıktııı...
-öyle!" (Yavuz 2006: 407)

'ue'yle ıni, 'ucva'yla mı / ve 'ile'?" dizelerindeki ses|er,
Arapça'da "bin" anlamına geien "elf-' ve "gece" anlaınına gelen
"Ley[a" sözcüklerıni çağrıştirıyor.

"sen ley[A'daır dalra treyle

verdiğin yanıtlar için
sortıIar aradım... sorular mı,
akşaırrlar mı, arada kaidıın...
alışır mıydım, elbette alışırdıın
elf le;,"le ve levle... (Yavıız 2006: 401 ,\

"ve bin yayladan geçtin.
"bin dille sustun ve anladın
bin dille..." (Yavrız 2006: 408)
"yayla" sözcüğü, "Leyia" sözcüğünü daha büyük bir etkiyle

çağrı ştırnraya katkıda bul unuyor.
Ayrıca "elf leyle ve leyle" yani "binbir gece ınasalları"

kültürtiyle Yahya Keınal'iı-ı belirttiği Anadolu'daki bin yıllık Türk
şiiriniı-ı geçınişi tekar hatırlatıyor gibi.

Bin dille susınak. bin dille aıılaınak Aııadolıı'da yaşamlş ve
geçmiş uygarlıklarla birlikle tasavvuftaki "kesret" ve "\,ahdet"
kavraırrlarını da düşündürüyor.

"6h, o vaveylA olaır yalnızlık,
ki ı,ııin hüznüyle kişladık,
ve neyiıi hüznüyle doğduk..." (Yavıız 2006: 408)
Nitekiın yukardaki dizeierde yer alan "yalnızlık" sözcüğti de

bıı düşünceyi güçlendiri5 or.
"ve neyin hüznüyle doğduk..." dizesindeki "neyin" sözcüğü,

tıem "Ne?" soru zanririni lıeın de bilhassa i\4evlevi kültüründe öneıı-ıli
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bir yeri olan "ney" müzik iletini düşündürmektedif (Gölpınarlı l963:

34).

İkinci Bölüm:
elif & alfa; be & tıeta
Bu bölüınde ilk şiiı, "harf'ler ve kibrit" başlığını taşıyor. Biz

"harf'ler ve SlZ" başlığını taşıyaıi ikinci şiir üzerinde durmaya

çalışacağız.
Bu şiirin başıı-ıda Ahmet Haılıdi Taııpinar'dan alındığı

belirtilen "Müstakimz6de her hartin yanı başında o lıarfin nıeleğinin

lıeklediğini söyleı,." (Yavuz 2006: 416) sözlerj yer alıyor. tsöylece

harf vc yanya lıir kı"itsallık verildiği anlatılınak istenıniştir.

"toplandı L,ıir tek harfln çevresinde
bir kar,ıırr; -ve dağıldı: A i e p lı!"
bir baktılar, Liyanınça. ne tulıa.t,
yoktrılar eski i-ıarl]er, Aslıitı-ı Kehf ' (Yavuz 2006: 4i 6)

Ale pJı, Arapça c-lil' harfldir. Birliği tenısi1 eder. trhced

hesalıında cla sayı değeri tıir«,lir. Ayrıca (l899-1986) ırrasında yaşayan

ı\r_iantinli, şöır, öykii ve derieıııe ya7,an, Biiiıülü gerçekçiiik akırıının
önde gelen isiıııleriııclen .Iorge Lı_ıis Borges'in 1949'da vayımlanaı] 1ıir

hikAye kitabının da adıdır ye vazar1 Alef öyküsünde bir bakıma

varlığın birliği dtişüncesini anlaırıaya ve anlatmaya çalışır. Hilıni
Yar,,uz, bu sözcük ve anlattıklarıyla Alef öyki.isüne de göndernıelerde

bı"ıltınuyor.
"toplandı bir tek harfin çevresinde / bir kavinr; -ve dağılciı: .1 /

e p h t dizeleri, varlığın birliği "vahdet-i vücud" düşüncesini

clüşündürınektedır. Rulılar. Tanrı'nın bilgisinde A'yan-ı sabite

halincleydiler. Tanrı "kün" eıırrini verince her şey meydana geldi. Bir
görüşe göre de her şey Tanrı'nın tecellısidir, bu düşünceye panteizın
(Kamlıtanrıcılık) de deniyor (Hançerlioğlu 1975: 256, 1] |,I72)-

"bir baktılar, uyanınca, ne tuhaf, / yoktular eski harfler,

AshAb-ı Kehf" dizelerinde şair, şiirin ljrizmi içinde ruhların bu

uyantŞlnl, canlanışlnı, "ha" Ve "fe" Seslerinin aliterasyonuyla Ashib_ı
keht-in (ERSÖZ |99l : 465-467) uyanışı gibi canlandırıyor:

"yoktular eski harfler" sözleri de "Ashab-ı Keh{''iır uyuduğı,ı

süreyi, devir ve kültürün değiştiğini yoğun bir biçiııde anlatan

sözlerdir.

"gibi şaşkın! güzel harflerdiI S/Z:
hünsa, kastrato ve elbette ikiz
olanlan sevdimdi, aıh, Lamelif,

W! işte sizsjzjzb
Bu kıtada slz ha

söz konrısudur.
"hünSa, kastrato

seslerinirı aIiterasyoıru
bakıınındaıı ilgili sözcüi
oluşturuvor.

Bıırada larklı dil]
yapilan "ıntiieınıı,ıti"dan
Ctinkü "}ıünsa. kastrato
"f.,.ilt cinsiyctii vey3 çjl5i
fıkı]ı teriıııi" (Ç*ker 199
.-elcıı "caslrıre"dun tüı.eı
dizede iki cınsiye ti çağ
l< tıliaııılnıışl.ır.

A.ırıca "ikiz" sözı
ltu]lanıIırak irseıl-i ırıese1 s

Soırı,a "6lı" vA
yazıldığinda iki harlle 1,a;
lıi_nı-eılif, lirn ve elif' iıaı
ikizdir.

Eski şiirimizde "il
trış]na, hA-yı resn-ıiye kabi
eder. "hö-yı resnıiye" gö
"HE," şiiı:inde "vurma kazı
Aaahl-ıl,ı" ve "ejderha bakış
''Hu'ııin gözIerinden söz et

"LAm-elil'harfl d
ii<i sevgili gibi düşünülür.

"W" ha.rti de iki "\
lrarf'in İngilizce okunuşu ı

"çift siz" demektir. Şair, bı
hart]erdeki bu sırn, bu ç

sizsiziz.." d izesiyle duyuru.

"neye bıığlıyız, bilı
ıni yitikten geleniz
sessiziz biz... şimdi
her harfin yanındak
Bırinci dizede "neyt

soru an]amındadır; ikincisi
gelerı "ney" müzik dletine b
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ı taşıyor. Biz
rde durınaya

dan alındığı
fin meleğinin
yor. Böylece
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:416)
ıdeı:. lıbced
ında yaşayan
lık akıır-ıının
yınrlanalı bir
bir bakıma

ıiışır. Hilmi
nderme]erde

: dağıldı: A l
düşüncesini
an-ı sabite
ıa geldi. Bir
ye panteiznr
112).

ski 1ıarfler,
:uhların bu
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in uyrıduğu
de anlatan

Hurüfr Şiirler de Hurüfi|ik

W! işte sizsiziz biz, işte, sizsiziz.," (Yai,uz 2006:416)
Bu kıtada S/Z harflerinin gtizelliği, güzel ve etkili kullanılışı

söz konusudur.
"hiinsa, kastrato rre elbette ikiz" dizesinde "se" ve 'oze"

sesleriniır alitı:rasyoıırı dikkati çekiyor. IJu djze ayrtca anlaırr
bakın-ıındaıı ilgili sözcüklerj bir arıya getirerek lıir teııasüp sanatı
oluştııruvor.

Bı.ırada farkiı dillerden sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla
yapıian "ıııiileınırıa"dan (Dilçin 1992: 506, 507) da söz edebilir.
Cijnkü "lrtinsa, kastrato ve elbette ikiz" dizesindeki Arapça LIünse.
"Çiift cinsiyetli ve1,3 cinsiyeti br.:lirsiz olaıı kinrse]er için kullarıılan 1ıir
flkı]ı terinri" (Çeker 1998; 491), ]-atiııce "Hadını etırıek anlaırııııa
gelerı "castra.re"den türenıış r,e hadınr anlaıi"ıına geleıı Kastı"ato ııe
ciizede iki cinsiycti çağ_riştıraıı '['üı:kçe "ikiz" sözciiğü bir ar;lcia
l< iı l laııılırııştr ır.

A./rıca "ikiz" sözcüğü, alt clizeniıı lıaşt,via da anlaııılı tıiçiııde
kııilanılarak irsal-i mesel saıratı yapılınışttr.

Soı-ıra "Alr" ve "Lijnı-e lıf-' sözciikleri Arap haıfleriyle
yazıidığinda iki }ıaı,f]r: _Vazı]ır. ";ih" e[ii'ı,e hii-luı resmive harfieriyle,
]iiın-eli1', ]6m ve eli1' hıırflcriyle 1,ızılii:. Dolayısı1,,la i:ııı haltjcr dc
ikizdir.

Eski şiirımizde "ih"ı Arap harlleriyie yazdığııııızda e]if mezar"
taşüna, lra-yı resn-ıiye kabire benzer, ayrlca "6h"ın elif'ı birliği temsil
eder. "hi-yı resmiye" göze benzetilir. Nitekim Asaf Hölet Çelebi
"HE" şiiriırde "\.Lırma kazmayı / ferhiaad / he'nin iki gözü iki çeşnıe /
iairhlıh" r,e "ejderha bakışlı he'ı-ıin / iki gözü iki çeşırıe" dizelerinde
"He'nin gözlerinden söz eder (Miyasoğlu 1993:43).

"Lim-eli{" harfi de eski kültürde birbirine sarılmış iki insan,
iki sevgili gibi drişünülür.

"W" hartj de iki "V" harfinin birleşiminden meydana gelir. Bu
harfin İngilizce okunuşu da "double you"drır. Türkçe'ye çevirirsek
"çift siz" demektir. Şair, burada tam da Hurüfiliğe yakışır bir biçimde
harf-lerdeki bu sırrı, bu güzelliği bize "W! işte sjzsizJz biz, işte,
sizsiziz.." dizesiyl e duyuruyor.

"neye bağlıyız, bilmeyiz artık, bı]inir
ıni yitikten gelenız biz, bekleyerek...
sessiziz biz".. şiındi ürkek, siste gibi:
her harf'iır yanındaki o melek..." (Yaıuz 2006:416;).
Birjnci dizede "neye bağlıyız" sözleri iki anlaıııdadır. Birincisi

soru aırlamındadır; ikincisi ıse Mevlevi ıniizığinin siıngesi lıaline
gelen "ney" müzik öletine bağlılıktan, dolayısıyla "ney"in hikiyesiyle
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"Tıtnrı,nln Sırları"na bağlıiıkla ilgili olırıalıdır. Nitekiın şair, "bilmcyiz

artlk, bilinir lni yitikteır geleniz tıiz" sözleriyle bilinırreyen Zamat,l
.,ereü,,<ıen ge ldiğini anlatıyor. "bekleyerek.. . se ssiziz biz..." sözleri

rulrlarıı-ı T,inr,,nı,-.ı bilgisindeki Alem-i kitman,claki a,yin-ı sdbite

duı:uınunu hatırlatıyor. "şiındi üırkek, siste gibi" sözleri ise teçelli ile

meydaıra gelen bu ilemi hayal gibi düşünerek anlatıyor, Hurüfi

inancına gore de kainat aslında sestir, harfler şeklinde teceili etırriştir.

Kainat deııen hart-leri de bıı anlatınra göre melekler (Flançerlioğlu

1 975 : 396,397) beklemektedir.
Bu böltimde "harfler ve yunanlı" başlığını taşıyaıı dördüııcii

şiir iizerinde de durnraya çalışalım.

"lirik durrışlu kadın! bacaklarını
aşklara doğrıı büküyor: L a nı ci cı!

bulur benı o, yalnızlık harf'leriyle

benimle tenhAlaşan odanıcla..." (\'avuz 2006: 4l8),
,,lirik clurı_ışlu kadın!" dizesindeki "coşkulu" anlanrına gelen

,,lirik., sözcüğü, "lir" müzik aletini düşündürüyor. Lir çalgısı, ters

çevrildiğinıle şeki| itibarıyla gerçekten de kadın bacaklarına benzer,

Hatta "lır"iır dışa cloğru çevrilmiş bacakları "lim" harf,ini de andırır.

Şairin bı-ı anlatıını. yine şairin Dilin "Doğu ve [Jatı

Sanatlarinda celenek Sorunu" başlıklı yazısında f)e Sausure,ün
.,sinıgenin keyli olmadlğı" düşüncesinden yola çıkarak belirlediği
,.Sim"geyle fiğür arasında saymaca (con,entionnel) ilişkide _ki bu.

dilbiliııısel (lingııistique) bir ilişkidir_ anlanr, dışsal bir olgu niteliğiyle

kavranür." (Yavuz |99:l: i2 düşüncesine kanımızca bir iirnek teşkil

etmektedir.
Şiircle, "lir"in kollarınıır kadın bacaklarl gibi düşünülme.si. 1Aıır

harfine benzetilınesi, llurüfi şairlercle dalra önce görmediğimiz hoş bir

buluş olarak Hilırii Yavuz'da karşıınıza çıknıaktadır,
Ayrıca Hurufilik açısından "lim" lıarfinin özel bir ijnemi

vardlr. Iturütiliğin kurucusu Fazlullalr EsterAbAdi,nin adında da (Fazl)
,,lal].ı,, lıarfi vardır. Nesimi,derı başlayarak Hurüfi şairler, bu ismi

çeşitli biçimleı:de kullanırlar. Nesimi Divanı,ndan aşağıya aldığımız

iob ,uı,"i tuyuğtııl ilk dizesincle Arap allabesindeki "t-e, dad, laın"

harfleri sıralanarak "Faz|" adı verilmiştir.

"FA vli zicl ı,ı liırra düşdi gönltimüz
Gördi 'ayırı cAma dlişdi gönlün,ıüz

Arzü-yı h6ma düşdi gönlümüz
Gör ne mul-ıkeın dima düşdi gönlüımüz" (Ayıın 1990: ,t00),

"lrarf'ler ve yunanlı" şiirini incelemeye devaın edelim,

"bulur beni o, ,val
soırraki kıtadıı g

i-ıarfleridir. "tılif' kentli
ebced hesabında sayı de1

birleşrıreyen harf'ierclen st
resmiye" harfi de y;rlnızlı

Ayrıca ebced hes
5'tir. İkisinin toplamı 6 e
siırrgeler. Bu bir sanat,
hiiyülcl,ici bir cıki his.eı
yazıidığında ebced l-ıesa

tutınayalıırı (Gölpınariı 1 !

Tanrr'ya havale etmek" ı

vardır.
"beniırıle tenhAlaş

de kendinden yola çıkaral
yok etmesi gerekir. Bö1
kavuşulabilir. (İz 1983: t!

Alrica billıassa
yolunda ilerleınek ıçin
başlarına çekilir, orada
ninretlerinden uzaklaşıp
dtıyunısavarak büyük bir
halvetl-ıaneyi sevgiliyle t
t 983: 390-395).

"'biri d6iına öndc,
giderler elj1'le bir]
bir 'Ah' olııak içiı
ı;iderlcr" ak]ıilleus
Buı,udı iıaiçkeliıı

ral/tlııan Elealı Zeno'n
iı:ıraıioltsuna telınilı yapılıı
da arlı geçen Yı-ınan kalııa
yaptiğı düşüni!l ınektedir.

İyi [ıir koşucı.ı ıı
kapIııiı[-ıağa'ya belirli l]i

htı.,I-ıııa>ı )iJns!nı tıııır. İk

salıit hızı.la i<oştııklari düşü
krı;;tıığıın da. kaplunibağanı
}iaplıııııhağa d;ı azıçık da ol
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Hurüfi Şiirler'de Hurülilik

"bulur beni o, yainız|ık irarfleriyle" dizesi,
soırraki kıtada geçecek Arap ırlfabesirıdeki ""elif-' ve "hc"

harfleridiı,. "Elit" kenciisinden sonra gelen hartle birleşmez; Ayrıca
ebced lıesabındıı sayı değeri birdir. l]ir, tekdiı,. yalııızdır. "He" harfi,
birleşıneyen harf'lerdeıı sonra gelirse birleştirilmez; bu durumda "}ri-yı
resmive" lıarfi de yalnızlığı anlatır.

Ayrıca ebced hesabında "elif"in sayı değerı l, "he"nin değeri
5'tiü:. İkisiniıı toplamı 6 eder. Pisag,orculara göre de 6 sayısı yalnızhğı
sımgeleır. Bu biı: sanırt, oyun olsa da şairin bı,ııru ktrgulaınasında,
bıiyüleyici bir etki hissediliyor. "Allah" sözcüğıinün Arap lrarfleriyle
yazıidığında ebced hesabına göre 66 olduğuııı_ı da gözdeıı uzak
tutmayalıırr (Gölpınarlı 19 ,1J: 22,23). Hatta lııı neden]e T'tirkçe 'de "İşi
Tanrı'ya havale etınek" aniamında "Altmış altıya l-ıağlan,ıak" deviıni
vardır.

"beniırı le tenhAlaşan odaındıı".."'Tanrı'yı iıulma]< iç in ırıüridin
de keudiııden yola çıkarak uzlete çeirilııesi, aşkla "tıeir"i },ani "ego"yu
yok etmesi gerekir. Böylece iilıııeıjen öı-ıce öIeıı:k O'na Taıırı'ya
kavuşuiabilit. {İz 1983: l90)

Ayrıca bil]rassa Mev]ıır,i dervişler, nelisleriıri yeııip T'anrı
yolunda ileriemek için "Çlile" çel<nrek için "I{alvet-hAnc"ye tek
başlarına çekilir, orada ibadct ederler. Aslında oracia diinııa
ııiınetlerinden uzaklaşıp.çl,gili 5,eriııe kon;ııı "'l'anrı"ya yai<ınlığı
duy.ınısayarak bü"vük hir lıazzı yaşarlar. I)ivaıı şairleri, çılehancyi,
halvetlraneyi 5çl.giliyle bi-iluştıIan yer olarak aıılatırlar (Gölpınarlı
l983:390-395).

"'biri d6iına önde. biıi diima yavitş:
giderler elif'le biı,likte dağa;
bir 'ilı' olmak için; -iiti arkadıış,
giderlcr. irk]-ıilleus ve kaplrııııbağır,.." (Yavuz 20a6: 4 8)
Burada jıareketın biı" illıiizyeıncları başka bir şey ı_ılmadığını

iiaıı.unan Elealı Zeno'nuıı iiıılü "Aklıilleus ye kapluınbağa"
pararloksuna te]ıııih yapılınıştır. L3u paradoltsı gürc İlyailı dr:starrındtr
da ai]ı geçen Yuiıan kalrı,anıtiiii Akhilieus"tın kırlılunrlrağa ile bir yarış
yaptiğı d üşünill ınekledir.

İyi bir koşuctı olan A]rhilleus (Fransızcir AşiI de denir),
kıpluıribıiğa'ya belirii 'oir miktar (örııeğin l(J0 ııetıe) ilerideı-ı
b;ışlııııısı şi]nsını tanır. İkisirıin cle 1hiri yükse diğeı,i yavaş da olsa)
sıtıit hızcla koştuklaıi ıiiişiiniilrirsc bir süre soırra Akhiileus yüz ırıetre
kcıştıığiıııcla. kaplıııııbağaı,ıın Lıaş[ac[ığ1 yerL, varı.caktır" Bı-ı sürc içinde
liaplrıi-ırhağa d;ı azıcık rla olsa lıir yol iörneığin 1 ınelre ) ırlacııktır.
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Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok

Aklrilleus, ktışusrınu ıia bitirctiğincle o sürede kaplumbağa da bir

mesaf-e alacalçlır" l}ıı l.,ııralla yaiış böyle devaı:ır ettiği sürece iyi bir

koşlıcu o1rnasına r:rğnlen Akhilleus kapluınbağayı hiçbir zanıan

geçemez. (Ceınil Sena l976: 525)
..giilı,rlt,ı:elit.]ebirliktedağa,,dizesi,Hz.Mulrammed.in[{z.

E,bu Belıir ile l.ıirlikte düşınanlardan kaçarak Nlekke,nin 5 kilometre

ı.udu,gıi*,.yinclekiSevrnrağarasınasığrnmalarınlhatırlatrnaktadlr.
Eli1, Arap alfabesine ozgi.i İirek gibi tloğru bir harftir,_.Şaır, E,lif

*rtiyı" ur. Muhaı_ırmeJ,iıı dıığruluğuyla tanünan Sıddik lakaplı

,rı.uaoş,r, kasdetmiş olırralıclır. Bu dizede elit-ın sırrının bu oldı"ığuırı"ı

düşüniİyonız. Mağara olayı, Borges'in Aleph öykiistine bile

yanslmlştır. (Borges 2007: 135, 136)
..bir.Ah,olmakiçin;-ikiarkadaş,'dizesindeki..öh.'sözcüğü,

Arapal{.abesindekielifvehA.yıresmiyeharflerininbiraraya
getiiilmesiyle yazılır. Yaıri ..dh,, sözcüğü" iki harften meydana gelir.

Böylece ilıi hart'bir "Ah" ollıf,
BunıJaıı l_,,aşka Arap harlleriyle yazılan "ih"ın elifi mezar

taşina, "hA-yı resırriyesi de ınezara veya kabire benzetilir,

Bir başka fienzerliiı de yiııe direk gibi boyuyla Akhilleus,tı'ı elit,e,

kaplumbaganın,,]a vuvarİak şekliyle "lr6-yı resıniyeye benzemesinde

orta},a çıkınaktadıı.
Görüldüğü€.ibibuşiirlerdesözlerveanlanrları.harflerve

biçinıieri, bliytiİeyici bir biçiırıde bir araya gelmişlerdir,. Hurüfi

saııatının temelincle cie görünen her şeyde harfleri görebilmek amacı

var,Jır. şaiı tle keırdiıırĞ;ı iinceki şairlerin buluşlarına yeni bııluşlar

ekleyerek bu sanatı geliştirip sürdürıniiştüı,

"gibidirler, yunanlı rıl,fa, beta

ne kadardıysalar o kadar vardı;

biri kentlere öte, biri liıriara ı-ıleta;

l-ıilmezsiniz'eski.Jen.keclersokaklardı.,.,,(Yavuz2006:41ii)
..gibidirler,yunanlıalJ.o,betalnekadardıysalarokadarvardi'

dizeleri, b,ırges.i,_ı Alef oyktisünderı aşağıya aldığımız dızelere bir

giirıcierme gıb i görünüyor:

..Gözleriın.Yunaırlı,ninkilergibi.insanınkeırtleriıri

ve ürününti bil,
İnsanın işleriııi ve aydıniıktan kehlibara dönüşen

günlerini" (Borges 2007 |31)
Biri kentlerde 

"Ote, 
yani uzak, yabancı, öteki, diğeri kırlara

meta, yani değişim değeri olan mal,

Şair, "eskiden, k
Lızay|p giden, yalnızlığı
hüznüııü kastediyor gibic

"Bilıırezsiniz" (

düşüııülchiiiı. Çünkü za
yaşamlnı, ınahalle yaş:
gerçekten yalnız. Deği

şiirlerinde dile getirdiği
yoktur; lratta yabaııcılaşn

Üçüncü Bötüm:
ta, stn, ıntın
Hurüfi Şiirler'in

başlığını taşıyor.

"Ieylaklardan ley
ben lıarllcrden in
yaz'dan az'a doğ

ya

tai

"le1,1aklardan le
:iiı,iiyor. "lcylak" sözcü.
edilnıiş.

"bcn lıarllcrdcıı iı
yaz'd,aı,ı az'a dcıi

"y" çıkanlarak "az" eide
içinde göstererek "y" harl

Sonuç
Ililı-ııi Yavuz'un

saglanı (cıııelleri iiu e rİnc
bir yapı cılarak karşıınıı
Hurüfi duyuş ve düşünii
inşa cdılen bu ya.pıyı tan
için clil, kültür ı,.e edebiyı
biı,az çaba lrarcanması g,

keşfetıııiş tısta şair llilırıi
ortaya koyı.ılzo;: rliyebi i iriz



a da bir
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I Zaman
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naktadır.
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41 8)

Vardı"
re bir

.ırlara

Hurüfi Şiirler'de Hurüfilik

Şair, "eskiden, keder sokaklardı..." derken elif veya alftı gibi
uzayıp giden, yalnızlığı çağrıştıran sokaklarla ayrılığın, yalnızlığın
hüznüııü kastediyor gibidir.

"Bilmezsiniz" derken şair, neden böyle söylüyor diye
düşünülebilir. Çünkü zaman değişiyor. Şairin, yaşıtları belki sokak
yaşamlnı, ırrahalle yaşamını bilebilir, 1-akat günümüzde sokaklar,
gerçekteır yalnız. Değişen yaşam biçiıı-ıiyle Behçet Necatigil'in
şiirlerinde dile getirdiği gibi iırsanların birbirine ayiracak zaııanları
yoktur; lratta yabancılaşma söz konı-ısudur.

Üçüncü Bölüm:
ta, sfn, ıntm
Hurüli Şiirler'iı,ı üçüncü böiümünde ilk şiir "t/i, sin, minı (bir)"

başlığını taşıyor.

"leylaklardan leyla'lartr eksi /r

ben harf'lerden inşi edildim;
yaz'dan az'a doğru '.;i,'a,

ya ben'dim ya cleğil'dim,

td sin nıiın " (Yavuz 20(J6:433)
"lelıl3trlr.,r"n leyla'lara eksi k:' dizesinde harf oyunları

siiriiyor. "leylak" sözctiğünden ('k" harfi eksiltilerek "Leyla" elde
edilnıiş.

"ben harflerden inşA edildin;
yaz'dan az'a dcığru '_y'a," dizesinde de "yaz" sözcüğü, önce

"y" çıkarılarak"a7," elde ediliyor. Şair, yönclme eki 'y"a'ni de tırnak
içinde göstererek "y" harf'ini çıkardığını gösttırmek isiter gıbidir.

Sonuç
Hilmi Yavuz'un Hurüf'i Şiirler'i. eski kültür ve edebiyatın

sağlaııı teırıelieri iizerine kurulınuş, iııcederı inceye işlenniiş görkemli
bir yapı o1arak karşınrızda durı-ıycır. Ailından iIıı anl:,ışilacağı gitıi
Hurüfi dul.ıış ve düşrıırtişiin bilhassa sanat anlayışından etkilenerek
inşa edileıı bu y;ıpıyı tanımak, aıılaınak, güzelliğiııin farkına varınak
için dil, küıltür ve edelıiyat de_uerlerinin iyi hilinnıesi, iyi bilnıek için
biraz çaba harcanırrırsı gereltir. Eski kiilttir ı,e edebiyatın büyüsıinil
keşf-ehıiş tısta şair I{ilıni Yar,uz, [ıu biiyiilü şiirlerde büytiç;,1iigirnU
ortaya kol.ı"ıyoı: diyebi liriz.
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