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Özet 
Edebiyat tarihinin ya::zlmasında divan neşirlerinin önemi büyüktür. .Ye kadar ıiri::likle 

hazırlanmış olursa olsun bazen divan nüshalarında bulunmayan bir mar:.=umeye mecmua ve 
benzeri kaynaklarda rastlamak mümkündür. Necati Beğ 'e ait olduğunu düşündüğümü=. memi ve 
açıklaması sunulan kaside Sultan il. Beyazıt 'ın övgüsünde yazılmış olup okunmuş. yorumlanmış, 
değerlendirilmiştir. Bununla edebiyat tarihi ve metin şerhi çalışmaiarzna bir katlı..ıda 

bulunulması amaçlanmahadır. 

Anahtar sözcükler: Kaside, divan, methzve, ~vecati Beğ, Sultan il. Beyazıt, klasik Türk edebzmtı. 

Abstract 
Publishing of diırnns is very important ta be written literary history. Though the,1· are prepared 
carefully, sometimes it is possible that the poem, which is not in diwans, can be find in me_jmuas 
or simi/ar books. The qasida, whose text and analysis was given and we think ir is belonging to 
Necati Beg, has ıı-ritten ıo praise Bayezid IJ. We read, analysed and evaluaıed iı. in rhis srudy. it 
is aimed at contributing ta literary history and text analysis studies. 

Key words: Qasida, divvan, methiye (eulogy) , Necati Beg, Sultan Bayezid il, ciassicai Turkish 
literature. 

Resim 1: Necati Beğ, Meşairü'ş-şuara, AE Tarih 772, vr. 355b'den. 

a. Giriş ve Değerlendirme: 

XV. yüzyıl şairlerinden Necati Beğ [ö. 914/1509], edebi kişiliği ve tesirlerinin yanı sıra klasik 
Türk edebiyatının kurucu şairlerinden biri olması bakımından da büyük önem taşır. Özellikle 
mesel vadisinde, yani atasözü, deyim ve halk söyleyişlerini şiirlerinde büyük bir ustalıkla 
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söyleme hususunda çağdaşlarından üstün olup kendisinden sonra yetişen şairlerin de öncüsü 
konumundadır. Bu özelliği. A..rapça ve Farsça kelimelerin sıkça kullanılmaya başlandığı bir 
dönemde onun, milllleşme faaiiyetinin ilk mümessillerinden olduğunu ortaya koyma.h.Ladır. 

Zaten hemen hemen bütün kaynaklar. mesel söylemedeki ustalığına özellikle işaret etmişler ve 
şiirlerliıi dillerde "darb-ı mesel" olarak değerlendirmişlerdir. Bilindiği gibi Necati Beğ"in asıl 
başarısı gazellerindedir. Ancak divanında bulunan biri Hz. Peygamber' e, diğeri Hz. Ali' ye 
olmak üzere kaside formunda yazılmış iki şiir ve yirmi beş kaside, onun kaside yazmada da çok 
başarılı olduğunu göstermektedir. Bizzat şair kaside yazmadaki üstünlüğünü, divanında yer alan 
"nişan" redifli kasidesinde, 

Bu asr içinde da 'vi'-i şi 'r eyleyenlere 
lnsôf bu kaside yiter mô-hazar nişan 
beytiyle ifade etmektedir. 

Necati Beğ Divam'nda bulunan yirmi yedi kasidenin sekizi Sultan II. Beyazıt için yazılmış 
methiyelerdir. Bu kasidelerde şair, dönemin şiir anlayışı ve geleneği çerçevesinde hükümdarı 
övmekte ve Türk kaside edebiyatının güzel örneklerini vermektedir. Bu şiirlere ilave olarak bir 
kasidesi daha vardır ki, mevcut divan neşrinde yer almamaktadır. Söz konusu manzume 
yakından incelendiğinde bu eksikliğin çeşitli sebeplerden kaynaklanmış olabileceği hususunda 
bazı ip uçlarına ulaşılabilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki Necati Beğ'den başka Sultan II. 
Beyazıt devrinde yaşamış "Necati" mahlaslı bir başka şaire kaynaklarda rastlanmaz. Aşık Çelebi 
ve Hasan Çelebi tezkirelerinde Selanik'te doğmuş, mukataa katipliği yapmış bir Necari'den 
bahsedildiği bildirilmekte ise de 1 biz anılan kaynaklarda Necati Beğ'den başka bir şairden söz 
edildiğine rastlamadığımızı söylemeliyiz. 
Bu bildiride tanıtılan ve şerh edilip yorumlanan kaside, Hacı Kemal'in Cômi'ii ·n-Nezôir"inde 
(vr. 20b-2la) der-kenar olarak yer almaktadır. Biz, başka bir mecmuada bu kasideye 
rastlayamadık. Kasidenin der-kenar olması ve başlığının kısmen sıkışık bir harf istifiyle yazılmış 
bulunması gözden kaçmasının bir sebebi olabilir. Talik ile yazılan şiir, "Kaside-i Necati be-nam
ı Bayezld Han" başlığını taşımaktadır ve kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Ancak başlıh.'ta 

kullanılan mürekkep siyaha yakın koyu kırmızı olduğundan ayırt edilmesini zorlaştırmah.'tadır. 
Fakat fark edilmeyişinin asıl sebebi, matla beytinin, Necati Beğ'in, divanda yer alan üç numaralı 
kasidesinin tegazzül bölümünün matla beyti (tecdid-i matla) olmasındandır. Ayrıca şiirin on 
dördüncü beyti de söz konusu kasidenin yirmi yedinci beytidir. Dolayısıyla her iki manzume de 
aynı vezinde (mef'ülü :fü'ilatü mefü'llü fü'ilün) ve aynı kafiyede (-ab) olup aralarında Sultan II. 
Beyazıt için yazılmış alınanın dışında bir benzerlik bulınimamaktadır. Burada akla bazı sorular 
gelmektedir: Acaba Necati Beğ, bu kasidenin matla beytini, divanda yer alan sözünü ettiğimiz 
diğer kasidenin tecdid-i matlaı mı yaptı? Ya da bunun tersi olarak tegazzül matlaından yeni bir 
kaside mi meydana getirdi? Yoksa bu yeni kasideyi meydana getiren beyitleri (diğerinde yer 
alan iki beyit hariç) beğenmeyip çıkardı mı? Daha kuvvetli bir ihtimal olarak acaba Necati Beğ 
bu kasideyi divanın tertibinden sonra mı yazdı? Eğer öyle ise ortak olan iki beytin durumu nasıl 
açıklanabilir? Bütün bunlar bir tarafa acaba bu kaside ''Necati" mahlaslı bir başka şaire mi aittir 
de ortak iki beyit bu şiire karışmıştır? Ancak kaynaklarda o dönemde başka bir Necati'ye 
rastlamadığımız için bu son ihtimal oldukça zayıf görünmektedir. Yoksa söz konusu iki beytin, 
her iki kasidede ortak olması, bir müstensih hatasından mı ibarettir? Bunu net olarak tespit 
etmeye elimizdeki bilgiler çerçevesinde imkan yoktur. İki beytin karışmasının dışında herhangi 
bir şüpheli durumun olmaması dolayısıyla bu kasidenin gözden kaçırılarak divanda yer 
bulamamasını şimdilik en yüksek ihtimal olarak düşünmekteyiz. Hatta karışıklığın, bu yeni 
kasideden divanda yer alan diğer kaside istikametinde olabileceği kanaatindeyiz. 

1 İpekten-İsen-Toparlı-Okçu-Karabey. Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 330. 
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Aşağıda metni ve şerhi yer alan kaside. Necati Beğ'in şiirleriyle dil ve üslup bakımından 
benzerlik göstermektedir. Yer yer göze çarpan kelime oyunlan, deyimler ve tabiatı gözleme 
gücü, dönemine göre nispeten sade olan dili metnin. Necati Beğ'in şiirlerinden biri olduğu 
düşüncesini güçlendirir niteliktedir. Kasidenin ilk beş beyti teşbih bölümünü meydana getirir. 
Altıncı beyit ile methiyeye geçilir ve bu kısım on beş beyit boyunca sürer. Burada padişah, 
cesaret, adil olma. cömertlik. ileri görüşlülük, asalet gibi yönlerden övülür. Mahlas beytinde 
padişahtan yardım isteyen şair. sonraki iki beyitte duaya geçer ve kasidesini bitirir. Görüldüğü 
gibi şiirde tegazzül ve fahriye gibi bölümler bulunmamaktadır, ancak kaside na-tamam da 
değildir. Elbette kasideyi meydana getiren her bir bölümün bir kasidede bulunması beklenmez. 
Burada belirtmek istediğimiz bir husus da tanıttığımız kaside metnini beyit beyit günümüz 
Türkçesi ile nesre çevirme ve şerh ermeye çalışmanın gerekliliğidir. Klasik Türk edebiyatı 
çalışmalannda tenkitli metin neşirlerinin önemi büyüktür. Bugün kullanmadığımız bir alfabeyle, 
kendi kuralları çerçevesinde yazılmış bir metni, günümüz okuyucusunun da okuyabilmesi için 
bilimsel metotlar çerçevesinde transkribe etmek elbette gereklidir. Ancak bunun, okuyucu 
tarafından anlaşılması yönünde kayda değer bir yarar sağlamadığı gerçeği gözden uzak 
tutulmamalıdır. Bu sebeple yayımlanan eserlerin günümüz Türkçesine çevrilmesi, hatta 
açıklayıcı notlar konulması bugün bir ihtiyaçtır. Edebi eserin, mana ve mazmunlarının açığa 
çıkarılması. konteksin çözümlenmesi, bu yapılırken de söz ve anlam sanatları ile çeşitli ahenk 
özelliklerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda bir yorumlamaya gidilmesi kuşh.'Usuz en doğru ve 
sağlam bir yol olarak görünmektedir. 2 

b. Metin 3
: 

Resim 2: Kasidenin orijinal metni, Cami 'ü 'n-nezair, vr. 20b-21 a' dan. 
[HK 20b-21a] 
I}.a§ide-i Necati be-nam-ı Bayezid Han 

Mef'ülü Fa 'ilatü Mefo 'ilü Fa 'ilün 

2 Bu konuda geniş bilgi için mesela bkz. Dilçin, "Divan Şiirini Günümüz Türkçesine Aktarma ve Diliçi Çeviri", Dil ve Edeb~vat 
Yazıları (Mustafa İsen'e Armağan), 149-169; Tekin, "Eski Türk Edebiyatı Metinlerinin Bugünkü Türkçe'ye Açılamalarla 
Çevrilmesinin Gerekliliği Üzerine", Dil ve Edebiyat Sempo::yumu Bildirileri (Mustafa Canpolat Armağanı, yayınlayanlar Aysu Ata
Mehmet Ölmez), 233-254. 
3 Hacı Kemal, Cfimi'ü'n-Ne:::fiir, Beyazıt Devlet Kütüphanesi.. Bayezid 5782. vr. 20b-21a. 
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'A'if;lum esasın eyled:fiA.T-i iebüi'ı harab 
Başdan çı'if;ardz afzir o bi-çareyi şarab4 

N'içün §açuiida nergisüii açmaz gö:: uyhudan 
Merdüm gerek ki 'if:adr şebinde kem ide hab 

!;:anlar dök E)' gözüm ki ruhu zül.fi derdi-le 
Çasret adında döne döne aldı dil kebiib 

J;:zlsa IJ;ara §açuiida n 'ola 'arziuii 'if:arar 
Ey dost leyl-i 'if;adrde dirler ki surur ab 

Gel gel gamuiila iiilerem ey bi-vefo yetiş 
K'ol zülf-i bi-IJ;arar gibi 'ömr ider şitab 

Şadam şuna ki göiilüni yz'if;duii ral;JbüiiüPı 
Nite ki mülk-i düşmeni sulsan-z kam-yab 

Şeh Bayezid ol ki rikiibınca gitmege 
Hürşid ü mah biri birinden ider şitab 

Rüy-z cihanda zihni "/;.oma:: gerd-i gadisat 
Sab '-ı zamanda ray-ıla yo"J;.fikr-i in"J;.zlab 

Abad ola ki lj;alb-i egibbadan eyledi 
Söp-z ser-i 'adü-y-zla gam 'if:al 'asın harab 

'Ahdünde bu zamane-i cafi şu vech-ile 
Azar-z dilden eyler olub-durur ictinab 

Ey kam-kar 'izzet ile pak ider senüfı 
Carüb gibi yolufız müjgan-ı afitab 

Gündüz çerag yalj;maga benzer 'abes-durur 
Sogarsa nür-ı riiyunufı önünde afitab 

Rezmüii güninde nize-i ser-tiz açarsa dil 
Tenha baş üzre leşker-i hasma vire cevab 

Tiğufı IJ;olın bürehne IJ;zlub 'if:albler yarar 
Rüz-z gazada hün-z 'adüdan idüb hıiab5 

Tigini çarha §utar u başın §alar güneş 
Rüşen budur ki düşmenüfıe idiser 'itab 

Failufı şümarznı idemez kilk-i dü-zebiin 
Ger ser-figende gaşre dek eylerse gisab 

4 Bu beyit, üç numaralı kasidenin tegazzül bölümünün matla beytidir (38. beyit). 
5 Bu beyit, üç numaralı kasidenin 27. beytidir. 
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Zihnüıle nisber ola mı _ic.ab '-z Ebü 'Ali 
Berlj:-ı ·acüle benze.ve mi navek-i şiiıab 

Gün gibi başı r[f'ar-ile göge irişür 
Her kim h lpla dergeh-i 'u(vana inıisab 

Hurşid şevlp-y-ıla tıuıw ±erreler vücud 
Bu hak-sare "ip! na~ar €}'asuman-cenah 

Şükr-i Huda ki fodr-ı sa 'adetde husreva 
Çün 'atl-ı kiirdiinsm u çün baht-ı kam-yiib 

Çaline ba~- esirge Necati du 'acuiiı 
Kim ana işi günden ola geldi fetg-i bab 

Da 'im sa ·adet-ile fopuıl hem- 'inan ola 
Fetg ü zaferle hem-ebedü 'd-dehr hem-rikab 

iatwi hemişe mesned-i devletde her-tarar 
Bari lj:atmda her dilegüıl ola müstecab 

c. Şerh: 

Bilindiği gibi manzum bir divan edebiyatı metninin bilinmeyen kelimelerini tespit edip günümüz 
Türkçesi ile nesre çeürerek şerh etme usulü, klasik ve alışılagelmiş bir yöntemdir. Kelimelerin 
metin içerisinde çağrıştırdıkları anlamlar, birbirleriyle olan mana ilişkileri; tasavvuf, inanç ve 
değerler sistemi, sosyal hayat, mazmunların açılımı, tarihsel arka plan, teşbih ve istiareler ile 
telmihler dünyası bu klasik şerh usulünde geniş olarak ele alınır: Metnin yapısal açıdan incelenip 
vezin hususiyetleri, kafiye örgüsü, redif, ahenk unsurları gibi hususların ele alınması da anlam 
derinliğini destekleyen ve bütünleyen bir açılım sağlar. Bu tür bir yaklaşımın 6, özellikle gazel 
nazım şekli ile yazılan manzumelerde kullanılmasının yerinde olduğu kanaatindeyiz. Kasideler 
ise, yapısal olarak genellikle zaten bir konu birliği etrafında kaleme alınırlar. Bu sebeple 
yukarıda dile getirilen yapısal incelemeye dair hususları her zaman içermeyebilirler. Hele bu 
kasidede olduğu gibi teşbih kısmının her bir beyti -büyük çoğunlukta olduğu gibi- sevgilinin ayn 
ayn güzellik unsurlarından bahsediyorsa, bu ayrılık aslında bir güzelin bütünsel bir güzelliğini 
dile getiriyor olması bakımından bir bütündür. Ancak veriler farklı olduğundan kendi başlarına 
da bir bütünsellik arz ederler. Kasidede tegazzülün bulunmayışı ise yine yapısal inceleme yapma 
imkanını azaltan bir husustur. 
Beyit sayısı dikkate alındığında kısa sayılabilecek bir kaside olan bu şiir, kelimelerin seçimi, 
beyitlerin genellikle kili birleşik cümlelerle örülüşü, medlerin kullanımı, çeşitli ahenk 
unsurlarından faydalanma, teşbih ve istfare kullanımı ve redifsiz olmasına rağmen -ab 
kafiyesiyle -ki tam kafiyedir-, yani bu seslerin bir yükselişi çağrıştırması sonucu meydana gelen 
şiirsellikle bizce son derece başarıyla yazılmış bir manzumedir. Öte yandan baştan çıkarmak, 
göz açmak, dil açmak. baş sallamak gibi deyimlerin; döne döne, gel gel gibi Türkçe ikilemelerin, 
duacını örneğinde olduğu gibi Türkçeleştirilmiş kullanımların ve Türkçe fiillerle yardımcı 
fiillerden kurulu cümle yapılarının kasidede yer yer bulunması Necati'nin bilindik üslubuna 
uygundur. 

6 Buna bir örnek olması bakımından bkz. Dilçin, "Fuzuli'nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden incelenmesi", Türkoloji Dergisi, 
c. XI, 43-%. 
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Afslum esasın eyledifikr-i iebün fıarab 
Başdan çzfsardı aiiir o bi-çareyi şerab 

"Dudağının düşüncesi aklımın temelini yıktı. Şarap, sonunda o biçareyi baştan çıkardı.'· 

Bilindiği gibi klasik Türk edebiyatının aniatım çerçevesi içinde sevgilinin dudağı. renginin 
kırmızılığı bakımından şaraba benzetilmiştir. Şarap. üzüm suyunun mayalanması iie meydana 
getirilen bir içki olması bir kenara insana sarhoşluk veren içeceklerin de genel adıdır. Bade, cam, 
mey, dem, ünnab, sagar. ayak, piyale, peymane, ratl, ab-ı englır. arak. asir, ateş-i seyyfüe, 
bintü'l-ineb, büze, duhter-i rez, dem, dide-i horos, dürd, evije, kandid, kümeyt, Iay. mey, 
müselles, nebis, ralıik, sahbfı, müdam, selsi'ıl, sırf, ukar, ümmü'l-habfüs adlan verilen şarap, 
klasik Türk şiirinde aşkın, hayatın, ölümün. vahdetin, gözyaşının, gafletin, gururun, naz ve 
işvenin, şevkin, şiirin ve bu beyitte olduğu gibi dudağın benzetileni olmaktadır7 • Beytin mantığı, 
şarap içmekle insanın sarhoş olması gibi. seYg:ilinin şaraba benzeyen dudağım düşünmekle. onu 
akla getirmekle akli melekelerin, sağlıklı düşünme hassasının kaybedilmesine dayalıdır. Yani 
beyitten anlaşıldığına göre şarap içmek bedeni. sevgilinin şarap gibi dudağının düşüncesi de aklı 
ve zihni sarhoş etmektedir. 

Dudak, tasavvufi düşüncede Yahdetin sembolüdür. Edebiyatta bir nokta gibi, hatta "yok'" olarak 
düşünülen dudak birliğin ve nefesin çıkış yeri olması bakımından da her şeye hayat verici 
oluşun bir ifadesidir. Şarap, aynı zamanda ilahi aşkı temsil eder. Hak aşığı, ilahi aşk şarabını 
içmiş kimsedir. 

Resim 3 ve 4: Kadeh; Şentürk, s. 474'den. 

Necati Beğ'in yaşadığı devirde "baştan çıkmak", bugün kazandığı anlamın dışında gerçek 
anlamıyla kullanılmaktaydı. Aklın baştan çıkması demek, onun yerini yurdunu terk etmesi, 
gitmesi, yok olması demektir ve beyitte kinayeli bir şekilde kullanılmıştır8 . Burada "baş", aklın 
yaşadığı mekan olarak düşünülmüş, sevgilinin şaraba benzeyen dudağını düşünmekle de şarabın 
insanı sarhoş etmesi gibi aklını da sarhoş ettiği tasavvur edilmiş, yani aklın, yuvası olan "baş"tan 
çıkıp gittiği ifade edilmiştir. Bu, ileri derecede sarhoşluk halini, dolayısıyla aklın yok oluşunu 
anlatır. Beyitte ise aşığın sevdiğine ne denli büyük bir aşk duyduğunun bir ifadesidir. 
N'içün .§açunda nergisün açmaz göz uyhudan 
Merdüm gerek ki ~dr şebinde kem ide hah 

7 Doğan, "Divan Şiirinde 'Şarap' Metaforlan", TDED. XXVIIl, 65-ıOO. 
8 Şentürk, Necati Beğ'in Suitan Beyazıt Methiyesi ve Bazı Gazelleri Hakkında Notlar, 62. 
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-, 

"Sacındı: nergıs gözün ne diye uykudan göz açmıyor ki? İnsanın kadir gecesinde az uyku 
uyuması gerekır. 

Turuncuya yakın koyu san renkli, ortası siyaha mail koyu yeşil, kenarlan ince yapraklarla çevrili 
çiçeğin adı olan nergise Türkçede nergis veya nergiz, Arapçada nercis, Farsçada nergis denilir. 
Doğu ve Batı edebiyatlarında daima göze teşbih edilen, çevresindeki yeşil ve ince yapraklar da 
kirpik olarak düşünülen nergisin benzetileni olduğu bu göz ilişkisi eski Yunan ve Doğu esatirine 
dahi konu olmuştur. Rivayete bakılırsa Narsis, bir ırmakla bir perinin oğlu imiş. Son derece 
yakışıklı bu genç. güzelliğinin farkında ve bu yüzden mağrur olduğundan etrafına yüz vermez, 
sevdalılarını perişan hale düşürürmüş. Bunlardan biri olan ormanlar perisi Eko da Narsis'e aşık 
olmuş ve aşkına karşılık bulamadığından nihayet ölmüş. Onun aşkına düşen peri gibi güzeller 
Narsis'i Tanrılara şikayet ettiklerinden olsa gerek bir gün suyun kenarında otururken suda kendi 
aksini görüp beğenmiş ve ona sarılmak arzusuyla kendini suya bırakmış, boğularak ölmüş. 
Bedeni çürüse de ruhu bir çiçek halinde tezahür etmiş ve Narsis adını almış 9 . Başka bir efsanede 
ise Gül ile Nergis arasında bir aşk yaşanmış, Nergis göz şeklinde bir çiçeğe dönüştürülüp 
kıyamete kadar ayrılık acısına mahkfim edilmiştir 10 . 

: • . ..:-

Resim 5: Narsis'in suda aksini görüp beğenmesini gösteren bir tablo 

9 Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, 315. 
'
0 Pala. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, 427. 
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Resim 6: Nergis; Şentürk, s. 13'den. 

Nergis hakkındaki bu kendini beğenmişlik ve kendine aşık olma rivayetleri onun "hod-pesendi 
(egoisme)"şeklinde vasıflandırılmasına yol açmıştır. Öte yandan süsen ve benefşe (menekşe) 
gibi çiçeklerle birlil.-ıe "gül-i piyade" olarak adlandırılmıştır. 

Tarih boyunca nergis ile zerrin-kadeh çiçeği birbirine karıştırılmıştır. Nergis bugün bildiğimiz 
kokusuz çiçek olmayıp, hoş kokulu zerrin-kadeh imiş. Arapların nergise "abher .. demeleri de bu 
latif kokusundan dolayı olsa gerektir. 

Makdmat-ı Harfrf şarihi Sirişi' den nakledildiğine göre İran hükümdarlarından Nuşirevan, nergisi 
"yeşil zümürrüd çubuklan üzerinde kain beyaz inciler arasında san bir yal.llttur'" diye 
tanımlamaktadır 11 

. 

Bugün nergis adıyla bilinen çiçeğe Latinler "calendula", Fransızlar "calendul" veya '·souci 
(susi)", İranlılar da "hem.işe-bahar" demektedirler 12

. Nergisin ülkemizde yetiştirilmeye 
başlanması 16. yüzyılın sonlarına doğrudur. Ahmet Çelebi adlı bir zat tarafından Cezayir'den 
getirtilen nergis tohumlan ilk kez İstanbul' da ekilmiş ve nergis bahçesi için Aziz Mahmud 
Hüdayi [ö. 1038/1628] dua etmiştir 13 . Bu bilgiden hareketle onun, 17. yüzyıl başlarında çoktan 
ekilmiş ve yetiştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Hatta 20. yüzyılın başlarında Haliç'in Eyüp 
sırtlarında nergis Ye fulya bağlarının bulunduğunu. zevk sahibi kimselerin Cuma günleri 
buralarda gezintiye ve teferrüce çıktıklarını Cevat Rüştü' den öğreniyoruz 14 • 

Gerek Doğu, gerekse Batı edebiyatlarında nergis mest, mahmur ve baygın göze teşbih edilmiş, 
bununla sevgilinin, aşığı perişan eden gözleri kastedilmiştir. Şairler, ortası koyu yeşil olan 
nergisin uzaktan bakıldığında siyah gibi görünen orta kısmını göze, kenarlarındaki sıvrı 

yapraklan da kirpiklere benzetmişler, bununla çok çeşitli hayaller geliştirmişlerdir . 

. 
11 Cevat Rüştü, Türk Çiçek ve Ziraaı Kültürü Üzerine Cevar Rüştü'den Bir Güldeste, (haz. N. Hikmet Polat), 180. 
12 Cevat Rüştü, age, 179. 
13 Cevat Rüştü, age, 181. 
14 Cevat Rüştü, age, 187. 
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Yine açıidz cihan o gül-i ra 'na mı gelür 
Seğirir gözlerüm o nergis-i şehla mı gelür 

"Cihan yine açıldı (bahar geldi) yine o gül-i ra'na mı geliyor? Gözlerim seğriyor, o baygın 
bakışlı nergis mi gelmekte?" beytinde Ahmet Paşa, gülün açılması ile baharın gelişini, nergis ile 
de göz ilişkisini hatırlatır. 

Resim 7: Zerrin-kadeh, Şentürk, s. 218'den. 

Klasik edel:üyatta sevgilinin saçı daima siyah ve uzundur. Bu haliyle saçın geceye, karanlıklar 
ülkesine. kara bahta, aşığın asılıp kaldığı ipe, boynuna geçirilen esaret ipine ve daha bir çok 
benzetmeye konu olduğu bilinmektedir. Beyitte saçın geceyle olan benzerliğine dikkat çekilir. 
Sevgilinin güzelliğinin kompozisyonunu meydana getiren iki önemli unsur olan göz ve saç 
burada gece ve uyuyan göz (kişi) olarak düşünülmüş ve Kadir gecesi gibi çok mübarek bir 
gecede uyumanın doğru olmadığı gerçeğine işaret edilmiştir. 
Bilindiği gibi Kadir gecesi, Müslümanlarca kutsal kabul edilen gecelerden biridir ve Kur'an-ı 
Kerim'de müstakil bir sure (97. sure) ile anılır. Faziletine dair çok sayıdaki rivayet dolayısıyla 
Müslümanlar bu geceyi uyumak yerine ibadet etmekle geçirmeyi tercih ederler. Bu sebeple 
gözleri saçlar arasında tahayyül eden şair, sevgilinin nergis gözünün, gece saçında uyumasını 
hoş görmediğini ifade etmektedir. 

lf.anlar dök ey gözüm ki ruhu zül.fi derdi-le 
Çasret adında döne döne oldz dil kebab 

"Ey gözüm, yanağı ve saçı derdiyle kanlar dök. Gönül hasret ateşinde döne döne kebap oldu." 

Bir önceki beyitte sevgilinin saçını ve gözünü anan şair bu beyitte yine saç ve yanı sıra yanağı 
ele almıştır. Klasik edebiyatta aşığın sevgilisine kavuşmasının imkanı yoktur. Bu sebeple 
ölünceye kadar sürecek bir hasreti çekmeye mahkı1mdur. Hasret ve ayrılık ise yakıcılığı 

sebebiyle ateşe benzetilir. 
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Yanak ve saç, diğer unsurlarla birlikte sevgilinin güzelliğini tamamlayar. unsurlardandır. Saçın 
karanlıklar ülkesine benzetildiği daha önce söylenmişti. Böyle olduğunda yüz yalım yanak 
ölümsüzlük suyu demek olan "ab-ı hayat"tır. Saç küfür olduğunda yüziyanak iman olarak 
düşünülür. Bunun sayısız örneklerine divanlarda, mesnevilerde, mecmualarda, hana mensur 
eserlerde rastlamak müml.iindür. Bir örnek teşkil etmesi bakımından Lütf'nin. 

Sana tersô vü müselmdn nice can virmeye kim 
Suret-i küfi· saçundur yüzün fmdn şekil 

"Hristiyan. Müslüman sana nasıl can vermesin, zira saçın küfür suretindedir, ~iizün ise ıma:r: 
gibidir.,, 
beyti hatırlanabilir. 
Gözün kanlar dökmesi, insanın çok ağlamaktan göz pınarlannın kurumasını ifade etme1..1:edir. 
Öte yandan gözün kan ağlamasının fizyolojik bir hadise olduğu muhakkaktır. Şair. bu durumı.; 
gönlün kanlanmasına isnat etmektedir. "Gönlü kanlı olmak", "gönlü. kan dolmak'' tabirleri 
kişinin çok derdi olduğunu ifade etmek için kullanılır. Sevgilinin saçının ve yanağının derdim 
düşen aşığın gönlü hasret ateşinde döne döne kebap olmuştur. Gönlür:: kanlanmasının gerçet 
anlamı ise ciğerlerin kan dolmasıdır. Şair, gönlünün kanlanmasını, kebap olması şeklinde ifad..: 
etmektedir. 

I;.ılsa "!fara foçufıda n 'ola 'iirıiuii "!fariir 
Ey dost leyl-i lf,adrde dirler ki fürur iib 

"Ey sevgili, yanağın, kara saçında karar kılsa şaşılır mı? Su, kadir gecesinde durur derler:· 

Yüz yahut yanak ile saç arasındaki ilişki bu beyitte de söz konusudur. Sevgilinin saçını: 

karalığından dolayı geceye teşbih edildiğine daha önce değinilmişti. Yüzün veya yanağın is 
temiz ve saf oluşu ve parlaklığı ile suya benzetilmesi yaygındır. Şair, sevgilinin saç lan arasınci 
görünen berrak yüzünü, asırlardır halk arasında yaygın olan bir ınanışı hatırlayarak hay~ 
etmektedir. 

Kadir gecesi ve ona erişmek Müslümanlar için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ramazan ayını 
kaçıncı gecesi olduğu kesin olarak bilinmediğinden ve Allah'ın, bu gecede günahlan affed: 
kullarına çokça iltifat etmesinden dolayı pek faziletli ve değerli bir zaman dilimi olması Kac 
gecesinin edebi metinlerde bu yönleriyle ele alınmasına sebep olmuştur. Öyle ki bir çc 
kasidenin dua beyitlerinde övülen kişinin gündüzlerinin nevruz veya bayram, gecelerinin Kac 
olması için dua edilir. 

Kadir gecelerinde sulann durduğu, yani akmadığı ve ağaçların secdeye kapandığı inanışı bug: 
dahi halk arasında yaşamaktadır15 . Kadir gecesi suların uyuduğuna ve ağaçların secde ettikleri 
dair Ahmet Talat Onay, Hikaye başlığı altında şunlan nakletmeh.Ledir: "Çankın'ya (deY: 
ulaşım imkanlarına göre [M.K. ])dört saat mesafedeki Y üklüköy halkına göre meşhur Aşık Öm 
(Onay, şairin eserlerini görmediğini ve bunun Aşık Ömer kadar sevilmiş başka bir ş. 
olabileceğini söylemektedir) bu köydendir. Köy civarındaki değirmende değirmencilik eder, b 
zamanlannı müşterilerine saz çalmak ve şiir okumakla geçirirmiş. Bir Kadir veya Hıdıreı; 
gecesi değirmen birdenbire durur; hayrette kalan Ömer savağa 16 bakmak için dışan çıkff 
suların uyuduğunu, ağaçların secde ettiklerini görür. ( ... ) Hadiseyi köy halkına nakledince kin-

15 Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk' den, Kütahya'da büyük babaannesinin bu anı gördüğünü, basındaki çemberi kavak ağacının e~ 
dalına bağladığını, sabah olunca çemberi ağacın tepesinde gördüklerini anlattığına dair sözleri.ri dinlemiştik. 
16 Savak: Biril..'1irmek için suyun önüne konulan tahta bent ya da bu tahtaların kapattığı oluk ağz:.. delik. 
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inanmayacağı için -üzerine çıkmak mümkün olmayan- büyük kavak ağacının ucuna yağlığını 17 

bağlar ve 'Ya Rabbi~ Sazımdan üstün saz, sözümden üstün söz olmasın!' duasında bulunur. İşte 
bu tecelli ve temenni neticesi büyük bir şair ve aşık olur ... " 18

. 

Resim 8 ve 9: Yağlık; lşın-Özpalabzyzklar, s. 148 ve 150' den. 

Necati Beğ beyitte, saç-gece-Kadir gecesi, yanak-su ilişkisini böyle bir inanış çerçevesinde 
yorumliımaktadır 19

. 

Gel gel gamuiila iiilerem ey bi-vefa yetiş 
K'ol zülf-i bi-lf;arar gibi 'ömr ider şitab 

"Ey vefasız, gel gel gamınla inleyip duruyorum, yetiş. Zira ömür, o yerinde durmaz saç gibi 
geçip gidiyor." 

Divan şiirinde sevgilinin vefasız olarak nitelendiği bilinmektedir. Çünkü sevgili, aşığa verdiği 
sözü tutmaz, ona karşılık vermez, başkalarıyla (rakip, ağyar) vakit geçirir ve onun sadakatine 
iltifat etmez. Aşık ise sevgiliye kavuşamamanın verdiği kederle gece gündüz inler durur. 

Sevgilinin saçı sabah yeliyle dağılır, savrulur ve güzel kokusu aşığa ulaşır. Salına salına yürüyen 
sevgili saçlarını dağıtır. Bu durum saçın yerinde durmaması olarak düşünülmüştür. Böyle bir 
hayali kurmanın bir sebebi de saçın, insanın -bünyesine, sağlığına, genlerinde taşıdığı özelliklere 
bağlı olmakla birlikte- daima uzayan uzuvlarından olmasıdır. İşte şu haliyle de saç yerinde 
durmaz, daima hareket halindedir. 

17 Yağlık: Mendil, peşkir, bez parçası. 
18 Onay, age. 21. 

19 Yine Necati Beğ'e ait olan, 

Cana kara sacunla karar itse 'arızun 
Gören sanur ki leyle-i Kadr içre turur ab 

"Ey can (sevgili), kara saçınla yanağın bir arada bulunsa gören Kadir gecesinde suyun durduğunu sanır." 
beyti ile Mesihi'nin, 

Halka-i zü(fünde bir lahza yaşum dinse n'ola 
Vardur bir dem şeb-i Kadr içre ki ô.b olmaz revan 

"Saçının halkasında göz yaşım bir an dinse buna şaşılır mı? Kadir gecesinde öyle bir an vardır ki su akmaz." 
beyti aynı kompozisyonu ifade etmektedir. 
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Şair beyitte, anılan özelliklerinden dolayı saç ile ömür arasında bir benzerlik kurmaktadır. Ona 
göre ömrün çabucak geçip gitmesi, saçın durmayıp uzaması gibidir. Saç. ömür sembolüdür. 
Bugün rüya tabirlerinde uzun saç görmenin uzun ömre veya saçların kesilmiş görülmesinin de 
ölüme delalet etmesi bunun bir uzantısı olsa gerektir. 

Şadam şuiia ki göiilini yıfsdun raf;,1büiiüii 
Nite ki mülk-i düşmeni sulsan-ı kam-yab 

"Talihi açık padişahın, düşman ülkesini (yıkması) gibi rakibinin gönlünü yıktığın ıçın 

mutluyum." 

Klasik edebiyatta sevgili ile padişah arasında ilişki kurulur. Gönül ülkeye benzetildiğinde 

sevgili, aşığın gönül ülkesinin sultanıdır. Necati Beğ, savaşçı yönü pek belirgin olmayan Sultan 
II. Beyazıt'ı, düşman ülkesini yıkan bir kahraman olarak görür. Gerçekten II. Beyazıt dönemi. 
Osmanlı tarihinin savaşı az, ama siyasi çalkantıları çok bir kesitidir20

. Kasidenin methiye 
bölümüne geçiş beyti olan bu beyitte sevgili övülmekte, aynı zamanda padişah da 
methedilmektedir. 

Rakip kelimesi Arap ve Fars edebiyatlarında ve 16. yüzyıla kadar Türk edebiyatında sevgilinin 
bekçi, gözcü ve muhafızı: aşığın da engeli anlamında değerlendirilmiş, fakat "rekabet'" 
kelimesinden türetildiği zannı ve aynı sevgiliye talip olan diğer aşık tipini adlandırma 

ihtiyacından kaynaklanmış olmalı zamanla anlam kaymasına uğramıştır21 • Lugatlarda "gözetici. 
bekçi, pasban, hafız, emin, haris, muntazır, başkasıyla aynı şeyi isteyen, gayr. ağyar, derban, 
murakıb, nigehban" gibi anlamlar verilen22 rakip, kısaca aynı sevgiliyi isteyen diğer bir fışık 
olarak tanımlanabilir. Şairlerin dilinde çeşitli yönleri ve özellikleriyle anılan rakip taş kalpli. 
yalancı, kendisinden korkulur, kıskanç, yüzü soğuk. kara yüzlü, sevgilinin yanından ayrılmayan 
ve aşığı ona yaklaştırmayan. menfaatine düşkün, dini imanı olmayan, kendini beğenmiş bir tiptir. 
Bunlara benzer vasıflan ve daha pek çok benzetmelerle rakip, aşığın dilinden düşürmediği ve 
nefret ettiği bir kişilik-tir. İşte bu sebeple gönlünün yıkılması ve öldürülmesi gerekmektedir. 
Necati Beğ bu beytinde düşmanı olan rakibin gönlünü, tıpkı padişahın düşman ülkesini yıkması 
gibi yakıp yıktığı için sevgiliye minnet duyduğunu ifade etmektedir. 

Bu kasidede tegazzül bulunmamaktadır. Ancak genel olarak kaside formunda yazılan 

manzumelerin tegazzül bulunanlarında da sevgili, o kasidede övülen kişi olur. Bu beyitte de 
sevgili ile kastedilen padişahtır. 

Şeh Bayezid ol ki rikabznca gitmege 
flürşid ü mah biri birinden ider şitab 

"Sultan Bayezid'in üzengisi yanında gitmek için güneş ve ay birbiriyle yarış eder." 
Sultan II. Beyazıt [ö. 918/1512], Osmanlı Devletinin sekizinci padişahıdır. İlk dönemlerinde 
sefahate düşkün idiyse de sonraları dini hayata yönelmiş ve zamanla halk tarafından "Veli" 
lakabı verilmiştir. Babasının İstanbul'u fethinden sonra giriştiği imar hareketlerini genişleterek 
sürdürmüştür. Çeşitli doğal felaketler olmuşsa da onun devrinde İstanbul mamur bir şehir haline 
gelmiştir23 . 

20 Tansel, Su/ıan il. Bô.yezit'in Siyasi Hayali, 310. 
21 Şentürk, Klasik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Rakib'e Dair, Enderun Kitabevi, 11. 
22 Şentürk, age, 1-2. 
23 Turan, "Bayezid II" DİA, \!. 234. 
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Klasik Türk edebiyatındn kaside nazım biçimiyle yazılmış şiirlerde bir padişah yahut bir devlet 
adamı y& da önemli bir kişi övülürker; onun atından, alayından, maiyetinden ve çevresinden 
sıkça bahsedilir. Bu cümleden olarak atına binmiş padişahın önünde ardında, sağında solunda 
yürüyen hizmetçileri bulunur. Peyk de denilen bu hizmetçiler hem padişahın yakın 

korumalandırlar. hem yolu açmakla ve padişahın gelişini haber vermekle görevli kimselerdir, 
hem de onun ata binişi ve attan inişi esnasında yardım eden hizmetçileridirler. 

Resim 1 O: Peyk; Şentürk. s. 242 'den. Resim 11: Üzengi; Şentürk, s. 593 ·den. 

Rikab, üzengi demek olup büyük bir kimsenin önü, katı, huzuru anlamı da vardır24 . Üzengi ise at 
ya da benzeri binek hayvanlarına binmek.'inmek üzere üzerine basmak için eğerin iki yanında 
yer alan meşinden yahut daha yaygın olarak demirden yapılan basamağın ismidir. Memduhun 
yüceliğini. kadr ü kıymetini anlatmak ıçın şairlerin bazen feleği onun atı, hilali de üzengisi 
olarak tasavvur ettikleri görülür. 

Divan edebiyatı metinlerinde güneş "doğunun hükümdarı" olarak tanımlanır. Bir çok beyitte bu 
düşünceden hareketle padişaha nazaran hiçbir büyüklüğü ve kıymeti olmayan bir hükümdar 
sayılır25 . Bu beyitte güneş, gerçekte her ne kadar yüce bir mevkide olsa da padişahın atının 
önünde yahut üzengisinin yanında giden bir hizmetçiden başka bir şey değildir. Kozmolojik 
olarak güneş ve ay, birbiri ardınca, sıralı olarak ortaya çıkarlar ve böylece gündüzün ve gecenin 
alameti olurlar. Şair, bu iki gök cisminin böyle ardı ardına ortaya çıkmasını, tecahül-i arifane ile 
padişahın önü sıra gitmeye ve onun yolunu açmak için iki hizmetçisinin koşuşturmasına 
benzeterek onu övmüştür. 
Rüy-z cihanda iihni lfomaz gerd-i gadisöt 
Sab '-z zemanda re '.vi-le yolffil..T-i inlplöb 

"Onun zihni yeryüzünde olayların tozunu bırakmaz (dünyanın olaylarla kederlenmesine izin 
vermez). Onun görüşleri sebebiyle feleğin mizacında değişme düşüncesi bulunmaz." 

24 Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü IJ!, MEB Yayınları, 44. 
"Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Şentürk, "Osmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyare ve Sabiteler (Burçlar), Türk Dünyası 
Araştırmaları. nr. 90, 159-162. 
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ink:ılab bir halden baska hale geçme demektir. Felek sürekli hareket halinde ve türlü türlü 
oyunlar peşindedir. insanlara karşı sürekli hile eder. düzen kurar ve her şeyi durmadan cieğiştirir. 
Felek, dönüşüyle insanların kaderlerini etkiler. Kaderin, felek ve yıldızların hareketleri sonucu 
meydana geldiğine inanan eski insanların çoğu savaşa çıkılmasından hamama gidilmesine kadar 
önemli yahut önemsiz her işte felekiyat ilmine vakıf kimselere danışırlar, onların bildirdiklerine 
itibar ederlerdi. Hatta bazı dönemlerde müneccimlerin saray veya zengin konaklarında bir hayli 
etkili oldukları bilinmeh.'l:edir26

. Klasik edebiyatta şairler felekten hep şikayet ederler. Fuzüll'nin. 

Ah kim bir dem felek re :vümce de1 n:in itmedi 
Vasi dermiiniyle def'-i derd-i hicran itmedi 

"Ah ne çare ki felek bir an bile arzumca devr etmedi; ayrılık derdimi vuslat ilacı ile def 
eylemedi." 
beytiyle ifade ettiği budur27

. ~ecati Beğ'in beytinde, dünyada olan her türlü olay toza 
benzetilmiştir 

Resim 12: Felekler ve Burçlar; Şentürk, s. 64'den 

Şairler padişahları öYerken onların dirayetli ve isabetli kararları sebebiyle feleğin bu 
hokkabazlıklara fırsat bulamadığını dile getirirler. Bu sebeple padişahlar "sahibkıran (daima 
mutlu ve başarılı olan hükümdar)'" diye tavsif edilmişlerdir. 

Görüş, düşünce, inisiyatif anlamlarına gelen "re'y" kelimesi, parlaklık, aydınlatıcılık ve 
yayılmışlık gibi karinelerle çoğu zaman güneşe benzetilir. Şu halde beyte göre padişahın parlak 
görüşleri dünyayı aydınlatan bir güneş gibidir. Öte yandan re'y yahut ray, tuğ veya sancağın 
alemi demek olup çoğu zaman beyitlerde tevriyeli olarak kullanılır. Nefi'nin, Veziriazam Murat 
Paşa methinde yazdığı kasidesinde geçen, "(Onun) parlak reyi (yahut alem'i, tuğ'u), anlayış ve 
biliş feleğine zerre besleyici, gök tahtlı bir güneş olur" anlamındaki şu beyti bu kabildendir: 

Re 'y-i müniri kim felek-i fehm ü dan işe 
Bir mihr-i zerre-perver arş-ı asuman olur 

26 Şentürk, age, 149. 
27 Doğan, Fuzülf Leylô ve Mecnun, Çantay Kitabevi, 432. 
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Resim 13: Felek nazariyesi; Kühnel, s. 41 'den. 

Toz yahut zerre, edebi metinlerde genellikle güneş ve ayna ile birlil..'te kullanılır. Beyitte güneş 
ve ayna açıkça zikredilmese bile arka planında bu iki mazmun bulunmaktadır. Eski zamanlarda 
aynalar bugünkünden farklı olarak çelil..'ten veya gümüşten imal edilmekteydi. Güneş vuran bu 
aynalar nasıl rutubetten etkilenip pas tutmazlarsa padişahın isabetli görüşleri sayesinde de cihan 
paslanıp kararmaz, kötü Ye istenmeyen olaylar yaşanmaz. Burada Necati Beğ, dünyayı bir 
aynaya teşbih etmiştir. Öte yandan ayna mazmununun "tab"', yani iç, öz, gönül, karakter ile 
birlikte kullanılmış olması da dikkat çekicidir. Örnek olarak alınan şu beyitlerde ayna-toz/pas 
ilişkisi görülmektedir: 

Oldukca cihan bahtı eli eyleye daim 
Feth dyenesin gerd-i sipah ile mücella [Vecati) 

"Dünya durdukça bahtının eli fetih aynasını ordunun tozuyla daima parlatsın." 

Esmedi fikretinün gülşenine bdd-ı melal 
Konmadı re 'yinÜn dyfnesine gerd-i hata (Necati) 

"Düşüncenin bahçesine keder rüzgarı esmedi, görüşünün aynasına hata tozu konmadı." 

Komayub dyene-i gülde saba gerd-i melal 
Has ü haşak-i gamı sürdi gönülden enhar (Nev 'f) 

"Sabah rüzgan gül aynasında keder tozunu bırakmayıp ırmaklar gönülden gam süprüntüsünü 
sürdü." 

Bu kadar nim güneş kandan iderdi tahs fl 
Olmasa re 'y-i cemflün yüzine ayene-dar (Baki) 

"Senin güzel görüşün (sancağının alemi) yüzüne ayna tutucu olmasaydı güneş bu kadar ışığı 
nerden kazanabilirdi?" 

Re'y" aynı zamanda "rayet" yani sancak demektir. Bakinin bu beytinde özellikle altınlı sancak 
alemlerinin güneş gibi parlamaları sebebiyle güneşe ışık verecek parlaklıkta oluşları 

kastedilmektedir. Divan şiirinde bu mazmunun kullanıldığı beyitlerin sayısı binlerle ifade 
edilebilir. Verilen örneklerin yeterli olduğu kanaatindeyiz. 

Abiid ola ki "/µılb-i egibbiidan eyledi 
Söp-ı ser-i 'adü-y-ıla gam "/µıl 'asın hariib 
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"(O padişah). düşman başının topu ile dostların kalbinden gam kalesini yıh.ı:ığ: için ai:ıad olsun.'· 

Beyitte şair "abad'' ile "harab" kelimeleri arasındaki tezadı kullanarak bir saYaş ve ardından bi:
imar hareketi tablosu sunmaktadır. Gam: sıkıntı, keder, üzüntü demek olup beyine kaieye teşbfr, 
edilmiştir. Bu ve birkaç beyitten hareketle bu kasidenin, Sultan II. Beyazıt" ın başarıl: bir seferin; 
kutlamak için yazılmış olacağını düşünmek mümkündür. II. Beyazıt'ın en önemli as].(eri başarıs; 
Kili (15 Temmuz 1484) ve Akkerman (4 Ağustos 1484) kalelerinin fethidir. Kasidenin. bu fetit 
üzerine yazılmış olması muhtemeldir. .Ancak kasidede bu hususta açık bir ifade yalım karin..: 
bulunmadığından kesin bir hükme varmak mümkün değildir. Osmanlı Devleti"nir. başındc. 

bulunanların öncelikleri arasında yeni kaleler fethetmekten, yeni topraklar kazanmaban ziyade 
kazanılan toprakların imarı ve halkının mürnffeh bir yaşam sürmesi hedefi yer almıştır. Beyt: 
böyle düşünmek isabetli olacaktır. 

Bugün olduğu gibi geçmişte de önemli bir savaş silahı olan topun, klasi:..;. edebiyat metinlerinde 
düşmanın başı olarak düşünüldüğüne sıkça rastlanır. Mesela Baki"nin, Kanuni Sultar: 
Süleyman 'ın Nahçıvan Seferi dönüşü padişahı tebrik için yazdığı kasidesinden alına:c şu beyitte 
padişahın kılıcının, düşman askerlerinin kellelerini top ettiği söylenmektedir: 

Top idüp kellelerin arsada tfgun dayim 
Düşmen-i dini bu üslılba kzlur ser-gerdan 

Resim 14 ve 15: Gemi topları; Bodur, s. 181 'den. Resim 16: \'iyana kuşatmasında 
toplar: Bodur, nu. 42 

Necati Beğ · e göre padişah öyle bir savaş kazanmıştır ki, düşman askerlerinin başlarını kesip top 
yaparak, dostların (halkın, ahalinin) kalplerindeki sıkıntı ve keder kaleleriııi yıkmış, abad olmayı 
(sevinmeyi) hak etmiştir. 

'AhdüFıde bu :::.amane-i cafz şu vech-ile 
Azar-1 dilden eyler olup-durur ictinab 

"Cefacı felek senin zamanında gönül incitmekten öylesine kaçınır ki ... " 
Zamane yahut feleğin insanlar üzerinde tesiri bulunduğu, dönmesiyle insanların kaderi üzerinde 
etkili olduğu inancı şairlerin bu hususu sıkça dile getirmelerine ve felekten. zamaneden şikayet 
etmelerine sebep olmuştur. Felekiyat ilminin eski devirlerde çok önemsenen bir ilim dalı olduğu 
ve bu ilimle uğraşanların padişahlar, devlet adamları, zenginler ve hatta halk arasında büyük 
itibar gördüğü daha önce ifade edilmişti. Batlamyus 'un astronomi nazariyesine göre dünya değil 
güneş ve felekler dönerdi. Böylece talihin bu dönüş ile meydana geldiği düşünülürdü. 
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Talihlerinin uğursuz olduğuna inanan şairler. doğrudan doğruya Allah'a sitem etmek yerine 
feleğe yüklenirler. başlarına gelen'. feleğin zulmünden ve acımasızlığından bilirlerdi 2s. 

Necati Beğ, adaletiyle ün yapmış ve bizzat yazdığı şiirlerde '·Adll" mahlasını kullanmış olan 
padişahın adaletli devrini överken sözü feleğe getirmiş ve bu adil zamanda feleğin halkı 

incitmekten çok sakındığını, cefasını açığa vuramadığını, kısacası halkın mutlu olduğunu ifade 
etmiştir. 

Burada beytin gramatikal olarak düzgün bir ifadeye sahip olmadığını ve kendisinden sonra gelen 
beyitle bir anlam ilişkisi bulunması gerektiğini, ancak şiirde böyle bir beyt-i merhün durumunun 
var olmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. 

Ey kiim-kiir 'izzet ile pak ider senüPı 
Cariib gibi yoluiıı müjgan-ı afitab 

"Ey her dilediğini elde eden (=padişah), güneşin kirpikleri saygıyla yolunu süpürge gibi 
temizler." 

Klasik Türk şiirinde güneş, şekli. parlaklığı, yakıcılığı, ışınlan, toprağı terbiye etmesiyle altın 
meydana 
getirdiği inanışı, gök cisimlerinin en büyüğü ve dünyanın çevresinde dolaştığı varsayımı ile çok 
çeşitli benzetmelere konu olur. Yuvarlak olduğu için def, top, sofra, feleğin fırınında ekmek 
yahut elinde kase tutan bir dilenci, parlak ve güzel olduğundan sevgilinin yüzü, doğunun 
padişahı, kadeh, ayna, taç veya kılıç, yakıcı olması sebebiyle buhurdan yahut gönlü yanık bir 
aşık, dönüp durduğu zannıyla sevgilinin mahallesinde dolaşan bir aşık, Hak aşığı bir derviş ya da 
hercay! bir güzel, toprağı altın ettiği için mahir bir kuyumcu, yeryüzüne ışınlar saldığı için elinde 
kalem tutan bir katip. elinde asasryla bekçi/muhafız ve yahut elinde kılıç bulunan bir savaşçı, 
nihayet bu ışınlan ile sevgilinin/hükümdarın yollarını, kapısını, eşiğini süpüren bir hizmetçi 
şeklindeki.tasavvurlara edebi metinlerde çok sık rastlanmaktadır. 
"Güneş" redifli ·manzumelerin, ama özellikle kasidelerin, edebi metinlerde güneşin ne tür 
benzetmelere konu olduğunu gösteren şiirler olduğu bilinmektedir. Burada, bunlardan sadece 
Ahmet Paşa'nın Güneş Kasidesi'ni anmakla yetineceğiz29 • 

Mesela Abdurrahman Efendi medhinde yazdığı ve nesib kısmı bulunmayan kasidesinin matla 
beytinde Necati, 

Asitanun her küduretden zihi ali-cenah 
Pak ider carnb-ı zerrin ile her subh ifıtab 
diyerek güneşi her sabah süpürge ile padişahın kapısının önünü supuren bir hizmetçi gibi 
tasavvur etmiştir. Üstelik güneş bunu sıradan bir süpürge kullanarak değil altın bir süpürge ile 
yapmakta, hem de bu işi her sabah bıkmadan görmektedir. Divan şiirinde bu mazmunu işleyen 
beyitlerin sayısı bir hayli fazladır. 

28 İncinme ve övülen şahsın adaleti konusunda FuzUll'nin Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı Gül Kasidesi'nde çarpıcı bir beyit 
bulunmaktadır: 

Oidı devrinde heva mahbüs-ı zindan-ı habab 
Galiba görmüş hevadan şemme-i azar gül 

"Gül, herlıalde havadan incinmenin kokusunu hissetmiş olmalı ki onun devrinde kabarcık zindanına hapsedildi" 
şeklinde nesre çevrilebilecek olan bu beyitte de padişahın adaletinin, incitmenin kokusuna bile tahammülü olmadığı ve buna fırsat 
vermediği anlanlmışıır. 
29 Şentürk, Ahmed Paşa'nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler, Enderun Kitabevi, İstanbul 1994. 
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Beyte yakından bakıldığında güneşin, elinde süpürge ile padişahın yollarını süpürdüğü şöyle 
dursun kirpiklerini süpürge yapması, kirpiklerini padişahın yoluna süpürge etmesi tablosuyla 
karşılaşılır. Burada hatırlanacağı gibi dilimizde '·saçını süpürge etmek" deyimi varciı::- ki insanın, 
değer verdiği biri için varını yoğunu ortaya dökmesi, kendisini hiçe sayarak onun iyiliği için 
çırpınırcasına çalışması, elinden gelen her şeyi yapması demektir. Beyte göre talibi yaver 
padişahın her isteğine kavuşmuş bir cihan hükümdarı olduğunun en açık deiili ise güneşin, onun 
yollarını kirpikleriyle süpürüyor olmasıdır. 

Kirpik, gözü hatırlatır. Bilindiği gibi yollar süpürülmeden önce tozumasın diye hafifçe ıslatılır. 
Aşığın ağlaması, sevgilinin yollarını kirpikleriyle süpürmeden önce toz kalkmasın diye ıslatmak 
içindir. Mürekkepçi Enver'i"nin şu beyti bunu ifade etmektedir: 

İki merdüm perçemin carub idüb iki gözüm 
Yollarun sildi süpürdi suladı pak eyledi 

"İki gözüm, iki gözbebeği perçemini (kirpikleri) süpürge ederek yollarını sildi, süpürdü. suladı, 
tertemiz etti." 

Gündüz çerö.g yalpnaga beFızer 'abes-durur 
Sogarsa nür-ı rö.yufıufı önünde fıjitab 

"Güneş, senin sancağının parıltısı karşısında doğacak olursa (bu), gündüz kandil yakmak gibi 
abes bir iştir." 

Resim 17 ve 18: Kandil ve Süleymaniye Camii'nin kandilleri, Şentürk, s. 225 ve 475'den. 

Edebi metinlerde övülen kimsenin re'yinin, görüş ve düşüncesinin, parlaklık, aydınlatıcılık ve 
her yere ulaşması gibi yönlerden güneşe teşbih edildiği daha önce zikredilmişti. Bilindiği gibi 
elektriğin olmadığı devirlerde insanlar mum. kandil, meşale, gaz lambası gibi aydınlatıcı aletler 
kullanırlardı. Tarihin bazı dönemlerinde insanların geceleri meşalesiz sokağa çıkmalarının 

yasaklandığını, hatta bu emre uymayanların -velev ki camiden çıkıp sokağın karşı tarafındaki 
evine gidecek olsun- ölüm cezasına çarptırıldıkları rivayetlerini biliyoruz30

. Ne var ki Reşat 
Ekrem'in sık sık anlattığı bu tür hikayelerin tarihi gerçeklerle her zaman uyuşmadığı da göz ardı 
edilmemelidir. 

3° Koçu, Reşad Ekrem. Osmanlı Padişahları, Ana Yayınevi. 213. 
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Padişahlar, tebaası üzerinde mutlak hakim ve tasarruf sahibi 
olduklarından her hareketleri, aldıkları her karar kabul 
edilmesinde tereddüt gösterilmeyecek derecede bir kesinlik 
arz eder. Ancak burada ray (re'y) kelimesinin sancak ve tuğ 
anlamlarına geldiğini unutmamak gerekir. Beyte göre güneş 
gibi parlayan, padişahın sancağının alemidir. Onun, 
sancağının aleminin parlaklığının önünde güneşin doğması, 
gündüz meşale yakmak gibi boş, faydasız ve tuhaf bir 
şeydir. 

Resim 19: Çadır alemi, Şentürk, s. 402'den. 

Rezmüii güninde nize-i ser-tiz açarsa dil 
Tenha baş üzre leşker-i hasma vire ceviib 

"Savaş ettiğin zaman keskin uçlu mızrak dil uzattığında tek 
başına düşman ordusuna cevap verir." 

Mızrak, kargı veya süngü demek olan "nize"nin ince ve düz 
gövdesi, sevgilinin boyu için benzetilen olarak kullanılır. 
Bu ince ve uzun gövdesiyle nize, zarif bir çiçek olan lalenin 
"nize-i sinan", "nize-i rumman1", "nize-i gül-gün1" gibi bazı 
çeşitlerinin adı olmuştur. Sivri ve ölüm saçan ucu, zehirli 

yılana veya ateş saçan ejderhaya benzetilmektedir. Yine sivri ve batıcı olması münasebetiyle 
gülün dikeni nizeye benzetilir. Nize, elde kalemdir. Güneşin ışınları savaş meydanındaki 

mızraklar olarak düşünülür. Farsçada "nize-be-kef' tabiri mecazen güneş demektir. Sevgilinin 
kirpikleri bazen ok, bazen mızraktır. Mesela Tacizade Cafer Çelebi'nin şu, 

Nize-güzar-ı tabiş-i envar-ı a.fitab 
Aldı eline satvet ile ab-g{tn sinan 

"Güneş ışınlarının parlayan mızrak atıcısı sıçrayarak eline su renginde mızrak aldı." beytinde 
güneş, eline mızrak alan bir savaşçıya benzetilmiştir. Bazı şiirlerde karşılaşılan "nize-i zerrin" 
ifadesi ile kastedilen de güneştir. Figanı, "ey ordusu gök cisimleri (kadar) olan padişah, felek 
tahtının hiLl ... 'ÜJ:nda.rı (gü.11eş), elinde altından mızrak (ile) önünde mızrak oynatıcı olmuş" diye 
bugünkü Türkçe ile ifade edebileceğimiz beytinde "nize-i zerrin" tabirini kullanmaktadır: 

Nize-i zerrin elinde husrev-i evreng-i çarh 
Nize-bdz almış önünde ey şeh-i gerdun-haşem 

Bu beytin, bir süriyye kasidesinden alındığı düşünüldüğünde eskiden düğün alaylarında çeşitli 
hünerlerini sergileyerek resm-i geçitte bulunan sanat ve zanaat erbabından birinin de mızrak 
kullanmada mahir askerler olduğunu düşünmek mümkündür. Düğün alayları ve bilhassa nahıl 
çekmek ile ilgili kaynaklarda çeşitli bilgiler mevcuttur31

. Ahmet Paşa'nın aşağıdaki beytinde ise 
mızrak, suyun içindeki bir yılana teşbih edilmiş ve düşmanın, padişahın mızrağının sudaki 
aksinden bile korktuğu ifade edilmiştir: 

Göreydi suda nizen ucı sayesin 'adu 
Olurdz içmeden içene zehr-i mar ab 

31 Pakalın, age II. 642; Arslan, Mehmet, Osmaniı Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri, Kitabevi, 593. 
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Cinanl'nin bir mesnevisinde geçen "Elünde olur nize şekl-i kalem'' mısraında nizenin kaiem 
olarak tasavvur edildiği görülmektedir32

. 

"Dil açmak'', bir şey hakkında konuşmaya başlamak. söz söylemek demektir. Beyitte düşman 
ordusuyla savaşmak, dil açmak deyimi ile karşılanmış ve bununla, ağzı laf yaparak hakkından 
gelmek manası kastedilmiştir. Mızrak, yakın dövüş aletlerinden biri olup ağız açmakla birlik.ı:e 
düşünüldüğünde özellikle seçilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Düzgünlüğü ile bir elif harfine 
benzeyen mızrak birliği temsil etmesi bakımından düşman ordusunu tek başına yendiği 
manasını işaret eder. Böylece padişahın ne kadar güçlü bir orduya sahip olduğu ifade edilmiş 
olur. 

TiguPı ifolzn bürehne lpiub ifalbler yarar 
Rüz-z gazada hün-z 'adüdan idüb hıiab 

"Kılıcın. gaza gününde kolunu sıvayıp düşman kanıncian kına ederek kalpler yarar.'· 

Beyitten anlaşıldığına göre kılıç, teşhis sanatı kullanılarak, savaş zamanında kolunu sıvayan bir 
insan gibi düşünülmüştür. Bilindiği gibi bulaşıcı. sıçrayıcı, elbise veya eli-yüzü kirletici bir işe 
başlayacak olan insan, önce kollarını sıvar ki bu, işe başlamanın ilk aşaması gibidir. Kılıcın 
savaşta kolunu sıvaması ise, kınından sıyrılıp çıkması, yani düşmanın kanını dökmeye 
hazırlanması demektir. Kına yakmak eski çağlardan beri insanların değişik sebeplerle yaptıkian 
bir ameliyedir. Bir ziynet olarak görüldüğü gibi. bazı cilt hastalıklarına karsı şifa olması 

ümidiyle de kullanıldığı bilinmektedir. Beyitte şair. sıvanan kol ile sıyrılan kıiıcın arasındaki 
benzerliği daha da pekiştirmiş, düşman kanına bulanan kılıç ile kına yakılan kol arasındaki ilgi 
bağını güçlendirmiştir. 

Resim 20: Zülfikar, Bodur, s. 165'den. 
181 'den. 

Resim 21: Eğri kılıç ve kınlar, Bodur, s. 

Necati Beğ'in, Sultan Il. Beyazıt için yazdığı bir kasideyi şerh eden Prof. Dr. Atilla Şentürk, 
şairin, döneminin gündelik yaşaıp.ı ile ilgili hususları sıkça işlediğine işaret ettil.'1:en sonra "el 
kınalayıp kalp yarma ifadesini kullanırken de o de\Tin günlük hayatında çokça kullanılan ve 
herkesçe bilinen bir adeti zikrettiği muhakkaktır. İlk bakışta cerrahların ameliyata girmeden önce 

32 Özkaıı, Cinan/ Cilaü'l-Kulüb fGiriş-İnceleme-Metin-Sözlük}, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1990, beyi:: 2979. 
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ellerini dezenfekte etmei. iç:m ilaçlamalan hareketini akla getiren bu ifade, konu ile ilgili sağlam 
bir bilgi buiunamadıgı icin henüz çözülemedi" kaydını düşmüştür33 . 

Resim 22: Osmanlı ordusu; İpşiroğlu, nu. 41 Resim 23: İki ordunun karşılaşması, 
İpşiroğlu, nu. 19 
Beyitte dikkat çekilmesi gereken bir husus daha vardır ki o da "kalb'' kelimesinin iki anlama 
gelecek biçimde kullanılmış olmasıdır. Şöyle ki kalb, bilinen yakın anlamının dışında "ordunun 
merkezi'" anlamı da kastedilecek şekilde kullanılmıştır. Eski Türk ordu düzeninde ordunun 
merkezine "kalb" tabir edilirdi. Buna göre merkezin bir sağ, bir de sol yanı olurdu. Kalb 
(merkez), ordunun en güçlü yeri olup padişah yahut kumandan burada yer alırdı. İki yan kısım 
ise daha çok düşmanı kuşatıcı ve merkezi destekleyici bir mahiyet arz ederdi. Şair, kelimeyi bu 
manasını çağrıştıracak şekilde kullanmıştır. Zira tarihi ve edebi metinlerde sıkça rastlanan "saf
şiken (=saf yarıcı/kmcı, saflar yaran) tabiri ile de bu anlam kastedilir. 

Tigini çarfıa §utar u başın §af ar güneş 
Rüşen budur ki düşmenüiie idiser 'itCib 

"Güneş, kılıcını feleğe tutar ve başını sallar. Düşmanını azarladığı (veya tehdit ettiği) apaçıktır." 

Klasik edebiyat metinlerinde çok geniş bir yelpazede ele alınan güneş, bu beyitte elinde kılıç 
tutan biri olarak teşhis edilmiştir. Dünyadaki bütün hükümdarların en büyüğü olan padişah, 
"hüsrev-i haver (=doğunun padişahı)" olan güneşin de hakimi olan bir hükümdardır. Bu 
tasavvura göre güneş, padişahın ordusunda ve emrinde bir neferdir. Öte yandan güneş, diğer 
bütün gök cisimlerinin en büyüğü ve parlağı olması bakımından h~'Dmdar için benzetilendir. 
Dolayısıyla beyitte güneş ile padişahın kastedildiği düşünülebilir. Her iki halde de yeryüzüne 
ışınlarını salmış bulunan güneş, sanki kılıcını ele alıp feleğe doğru tutmaktadır. Güneşin başını 

33 Şentürk, Xecôtf Beğ'in Sultan Beyazır Methiyesi ve Ba::ı Gazelleri Hakkında Notlar, Enderun Kitabevi. 48. 
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sallamasına gelince: Bilindiği gibi güneş ışınlarının yeryüzüne birer ışık huzmesi halinde 
indiğinin en net görüldüğü zaman dilimi, yağmur sonrası ve parçalı bulutiu bir gökyüzt 
olduğundadır. Şu halde güneşin başını sallaması. bazen görünmesi, bazen bulutların ardına 

gizlenmesi olarak açıklanabileceği gibi, eski astronomi anlayışına göre doğudan batıya doğru bir 
seyir izlemesi olarak da düşünülebilir. 

Feleğin. şairler ve genelde insanlar arasında pek kötü bir şöhreti olduğuna daha önce 
değinilmişti. Feleğin, kaderlerine olumsuz tesir edip talihlerini ters döndürdüğünü düşünen 
şairler, ona karşı iyi hisler beslemezler. Başlarına gelen her kötü olayı feleğin düşmanca tavrına 
bağlarlar. Bu beyitte de felek, padişahın düşmanı olarak tasavvur edilmiştir. Bu sebeple güneş. 
padişah ya da onun bir askeri olarak kılıcını felek düşmanına karşı tutmakta ve başını sallayarak 
onu azarlamaktadır. 

Nefi, II. Osman övgüsünde yazdığı ünlü kasidesindeki şu beyitte, "feleğe veya çarha (çarka) 
tutmak" tabiri ile ilgili bilgiler sunar: 

Resim 24: Pedallı hileyi taşı, Şentürk, s. 519' dan. 

Pare-i elmasdur seng-ifesam n 'eyler ol 
Çarha çekme bir dahi şemşir-i vala-gevheri 
"Bir daha (bu) yüksek cevherli kılıcı çarka çekme. O bir elmas parçasıdır, bileyi taşını ne 
yapsın?" 

Beyitte, halk arasındaki telaffuzuyla çark, yakın zaman öncesine kadar İstanbul sokaklarında 
seyyar bileyici ustalarının sırtlarında gezdirdikleri, pedala bağlı bir kayışla döndürülen bir çeşit 
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hileyi çarkı demeh..ı:ir. .. Çarha çekmek" ise kılıcı yahut bıçağı bu çarka sürerek bileyilemek 
anlamına gelir. Eskiden feleğin döner: bir tekerlek yahut çark şeklinde olduğu yolunda 
geliştirilen gök yüzü tasavvurlarına da uygun olarak burada '·çarlı" kelimesi felek anlamı da 
dikkate alındığında hem bileyi çarkı hem de felek anlamına gelecek şekilde tevriyeli 
kullanılmıştır34 . 

Failufı şümiirznı idime:: kilk-i dii-zeban 
Ger ser-figende gaşre dek eyler-ise gisiib 

"Eğer iki dilli kalem baş eğmiş bir halde kıyamete kadar saysa senin iyiliklerini hesap edemez.,. 

Beyitte geçen "kalem-i dü-zeban (=iki dilli kalem)" ifadesiyle ucu ortadan ikiye yarılmak 
suretiyle elde edilen kamış kalem kastedilmektedir. Eskiden yazı yazmah.1:a kullanılan kalemler 

kamıştan yapılırdı ve yontma, yarma. kesme olarak üç aşamadan geçirilirdi. Kalemin 
yöntulmasına '·naht-ı kalem", ağız kısmından ikiye ayrılıp yarılmasına "şakk-ı kalem", makta 

üzerinde kesilmesine de "katt-ı kalem" denilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Türk Hat Sanatı 
adlı kitapta şu bilgiler verilmektedir: "Kamışın sırt bölümü makta üstüne yatırılarak kalemtıraşın 

ucuyla dil tam ortasından bir santim kadar çatlatılır ve iki yakaya ayrılır. Resim 25: Kalemin 
yontulması, Y~ır, ikinci kısım, s. 169'dan. 

'Kalemin çatlağı' denen bu yarık, küçük bir hazne görevi yapar ve yazarken mürekkebin ağza 
düzgün akmasını sağlar. Yarık boyu, sen kamışta yumuşak kamışa göre daha uzundur. Kimi 
hattatlar bu çatlağın, dilin simetri eksenirıde değil, kamışa sırt tarafından bakıldığında, ağız 
genişliğinin yüzde onu kadar solda bulunmasını tercih ederler. Bu tercih ağzın sağda kalan 
tarafının yazarken daha çok çalışmasından kaynaklanır. Kalem ağzı genişse, dilin iki kenarı 
(simetrik olarak) içeriye doğru tatlı bir kavisle bir miktar oyulur"35

. Bundan sonra kesme 
işlemine geçilir ve yüzyıllar boyu hat sanatının en mükemmel örneklerinin meydana gelmesini 
sağlayan kalemler elde edilmiş olur. 

34 Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, YKY, 519. 

35 
Acar, Türk Hat Sanan.· Araç, Gereç ve Formlar, Antik A.Ş. Kültür Yayınları, 47. 
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Beytin kurgusunda. padişahın iyiliklerinin çokluğu ifade edilirken Kur'an-ı Kerim'de gecen bir 
ayete iktibas değilse bile bir telmih söz konusudur: "Eğer yer (yüzün )deki (her bı::- ı ağac 

kalemler olsa, deniz de. arkasından yedi deniz daha kendisinden yardım ederek ımürekkep) olsa 
yine Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz ki Allah yegane galiptir, tam bir hüküm ve hikmec 
sahibidir"36 mealindeki bu ayetin ifade ettiği manadan hareketle beyitte, padişahın iyilik ve 
faziletleri o kadar çoktur ki yazmakla hesaba gelmez anlamı desteklenir. Ucu daima baş tarafı 
olarak kabul edildiğinden kalem. başını önüne eğmiş hesap eden, sürekli sayma işiyle meşgul bir 
insana teşbih ve teşhis edilir. 

Zihnüiie nisbet ola mı fob '-i Ebü 'Af( 
Berlf-ı 'adile benzeye mi navek-i şihab 

"İbn Sina'nın karakteri senin zihnine nispet olabilir mi? Kayan yıldız oku. süratli ı çakanı 
şimşeğe benzeyebilir mi?" 

Ortaçağ İslam dünyasının en büyük filozof ve tabiplerinden olan İbn Sina XL yüzyılda yaşamış 
olan Buharalı bir alimdir. Buhara'da çok iyi bir öğrenim görmüş, görüşleri, felsefi sistemciliği. 
eserleri ve tesirleri ile '·eş-Şeyhü'r-reis, Şerefü'l-mülk, ed-Düstür, Hüccetü'l-hak .. gibi 
unvanlarla anılmıştır. 

Şihab, kıvılcım ve kayan yıldız demektir. Genellikle yaz geceleri görülen şihab hakkındc: oir çok 
inanış vardır. Halk arasında kayan yıldızın, aslında ölen bir insanın ruhu olduğu yahut c an bir 
insanın daha öldüğü anlamını taşıdığı inanışı yaygındır. Bu inanışın tezahürlerini, günümüzde 
dahi sinema perdelerinde, kitap sayfalarında bir motif olarak görmek mümkündür. BE- başka 

inanışa göre kayan yıldız, meleklerin, gökyüzüne gizli haberler çalmak için gelen şeytanı 

kovmak için kullandıkları kırbaçtır. Şeytanların gökten kapıp oynadıkları yıldız olduğu inanışı 
da vardır37 . 

Edebi metinlerde şihab, şekli dolayısıyla ok, kılıç, hançer, kement, top gibi savaş aletleriyle 
birlikte anılmıştır. Hokkabazların, ateşbazların gösterilerindeki ateş topları da yer yer şihab ile 
ifade edilir. Ayrıca buhurdan, kalem, zıncır. yular, kanlı gözyaşı, ip gibi nesneler ıçın de 
benzetilen olmuştur. Mesela Baki'nin, 

Dest urnızş idi kilk-i şihaba debfr-i çarhTugra-nüvfs-i hükm-i Hudavend-i ins ü can 

"İnsanların ve cinlerin sahibinin hükmünün tuğra çekicisi (olan) felek katibi akan yıldız kalemini 
eline almıştı." beytinde şihab, kaleme teşbih edilmiştir. Yine Bakl, 

Şihab sanmafelekde giceyle zahir olanA1ahabbet elılinüii ol tfg-i ahı yarasıdur 

"Geceleyin görüneni kayan yıldız sanma, o muhabbet ehlinin ahının kılıcının yarasıdır." beytinde 
şihabı aşıkların ah kılıcının yarasına benzetmiştir. Nev'i ise onu devenin yuları olarak tasavvur 
etmektedir: 

Çef..wege mahmilini Leyli-i mdhuii ol şeb 
Üştür-i çarha şihab almış-idi şekl-i mehar 

36 Kur' an, Lokman/31, 27. 
3

' Onay, age. 400. 
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"Kayan yıldız. o gece aY (yüzlü) Leyla 'nın yükünü çekmek için felek devesine yular gibi 
olmuştu." 

Bu beyitte şair. padişahın zihni ile İbn Sina'yı karşılaştırmakta, bir leff ü neşr ile de şimşek ve 
kayan yıldızı bir araya getirmektedir. Çünkü kayan yıldızın parlakiığı ve ömrü, çabucak çakıp 
sönen şimşekten fazladır. Bu sebeple şaire göre nasıl ki kayan yıldız aceleyle çakan şimşeğe 
benzetilemezse İbn Sina'nın karakteri de padişahın zihnine, düşünce potansiyeline kıyas 
edilemez. 

Gün gibi başı r[f'ar-ile göge irişür 
Her kim ki iple dergeh-i 'u(vafıa intisab 

"Senin yüce dergahına intisap edenin başı yücelikle güneş gibi göğe erişir." 

"Dergeb", '"dergah" kelimesinin muhaffefı olup eşik, kapı önü, tekke anlamlarına gelir. Klasik 
Türk şiirinde sevgilinin yahut övülen kişinin eşiği, yükseklikte ve kıymette göklerle beraberdir, 
hatta göklerden üstündür. Gök cisimlerinin en büyüğü olan güneşin, bu özelliğiyle onların 
sultanı olarak tasavvur edildiği bilinmektedir. "Başı göğe erişmek" deyimi. bugün de dilimizde 
taltif edilmek. üstünlük kazanmakla mutluluğa ermek şeklinde kullanılmaktadır. Beyitte şair, 

padişahın hükmü altına girenin büyük bir mutluluğa eriştiğini ifade ederek onun eşiğini göklerle 
bir seviyede rurrnabadır. 

Hurşid şavip-y-ıla bulur :!:erreler vücüd 
Bu hak-sare Jpl na±ar t:l. asuman-cenah 

"Ey gökyüzü kadar yüce padişah! Zerreler nasıl güneş ışığıyla varlık kazanıyorlarsa, sen de 
toprak kadar değersiz şu zavallıya (güneş gibi parlak zatınla) bir bak.'' 

Güneş ve zerre. bir tezat ilişkisi içinde özellikle edebi metinlerde sıkça karşılaşılan bir mazmun 
olup sevgili ve aşığın birbirlerine karşı olan durumlarının bir ifadesinin tezahürüdür. Henüz atom 
ve moleküllerin varlığının bilinmediği devirlerde maddenin en küçük parçasına zerre denilirdi. 
Bilindiği gibi zerre kelimesi bugün de bir şeyin en küçük halini ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Zerreler, hava boşluğunda hesap edilemeyecek kadar çok sayıdadır ve 
böylesine küçük olduklarından onları görme imkanı bulunmamaktadır. Ancak güneş, onların 
varlığını ortaya çıkarmaktadır. Bunu en iyi karanlık bir odaya süzülen ışık huzmesiyle fark 
edebiliriz. Küçük bir pencereden yahut kapı aralığından karanlık bir odaya güneş ışığı süzülse 
ışığın aydınlattığı hatta zerrelerin varlığı görülür. Şu halde zerre, varlığını güneşe borçludur. Bu 
durum, aslında kendi ışıklan olmayan fakat parlaklıklarını güneşten alan diğer gök cisimlerini 
hatırlatmabadrr. Çünkü ay, yıldızlar ve diğer gök cisimleri güneşe nispetle zerre 
mesabesindedirler. Padişahın makamı burada da gök kadar yüksektedir. 

Beyte göre padişah, makamı gökler olan güneş gibi parlamakta, güneşin zerreleri var etmesi gibi 
bir zerre mesabesinde olan kullarını ve halkını adaletiyle, gücü ve cesaretiyle, cömertliğiyle ihya 
etmektedir. Şair de bundan payına düşeni almak arzusunda olduğunu ifade etmiştir. 

Şükr-i Huda h .§adr-ı sa 'adetde husreva 
Çün 'a'ffl kar-dansın üçün baht kam-yab 

"Ey padişah, saadetin baş köşesinde akıl gibi iş görür ve talih gibi kam sürer halde olduğun için 
Allah'a şükürler olsun." 
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Bir önceki beyitte övdüğü kişiden beklentisini ifade ettikten sonra Necati Beğ, bu beyit iie 
Allah'a şükretmektedir. Beyitte hükümdar. de·detin başı ve milletin medan oiması bakımındar, 
akıl gibi düşünülmüş, icraatları aklın iş görmesi şeklinde yorumlanmıştır. Akıl, insanı doğru 

davranışlara sevk eden bir kumanda olduğuncian insanın sahip olduğu en mühim meleke kabul 
edilir. Aklın yeri baştır. Baş da insan bedeninin en üst ve kıymetli bölümüdür. Öte yandan baht 
ve talihin yaver gitmesi kişinin mutluluğuna sebep olur. Bu kişi bir padişah olunca bu, tüm halkı 
ve hatta insanlığı mutlu eden bir durumdur. Osmanlı ülkesinin padişahı olan II. Beyazıt. akıllıca 
iş gören, talihi açık bir hükümdar olduğu için şair, Allah' a şükretmektedir. 
Çiiline balf- esirge Necati du 'acunı 
Kim ana işigünden ola geldi fetg-i biib 

"Kendisine senin kapın her zaman açık bulunan duacın Necati'nin haline bakıp onu esirge.'· 

Bu mahlas ve aynı zamanda dua beytinde ~ecati Beğ, padişahın duacısı olduğunu açıkça 

söylemektedir. Onun, II. Beyazıt'ın değer verdiği ve iltifatına mazhar ettiği şairlerden biri 
olduğu bilinmektedir. Beytin ikinci mısraı bunu işaret eder. Duacı, bir kimse için hayır dua ve 
sena eden demektir. Klasik Türk edebiyatında şairler kendilerini hükümdar veya övmek 
istedikleri bir büyüğün duacısı olarak görürle:- ve yazdıkları kasidelerin görünen sebebi budur. 
Nitekim bu beyitte de aynı durumla karşılaşma.1..'tayız. 

Dii 'im sa 'adet-ile fopun hem- 'inan ola 
Fetg ü zaferle hem-ebedü 'd-dehr hem-rikab 

"Senin zatın her zaman saadetle beraber ve dünya durdukça fetih ve zaferle yan yana bulunsun.,. 

Divan şiirinin klişeleri çerçevesinde kaside yazıcılığında kasidenin dua bölümü genellikle 
birbirine 
benzer beyitlerden meydana gelmektedir. Her bölümün, özellikle nesip/teşbip, tegazzül. fahriye 
ve dua bölümlerinin her kasidede mutlaka bulunması gerekmez. Bir başka deyişle methiye kısmı 
hariç diğer bölümlere bazı kasidelerde rastlanmaya.bilir. Nitekim bu kasidede mesela tegazzül ve 
fahriye bölümleri bulunmamaktadır. 

Bir padişahın en mümeyyiz vasıflarından biri şüphesiz muzaffer olmasıdır. Otuz bir yılık uzun 
saltanatında II. Beyazıt'ın şaşaalı bir zaferi bulunmamakla birlikte büyük bir diplomasi ustası ve 
devlet adamı olduğu bilinmektedir. İçte ve dışta çeşitli sorunlarla uğraşması ve üstün siyasi 
zekası sayesinde bölge ve dünya siyasetinde önemli başarılar kazanmış olması bakımından II. 
Beyazıt, babası II. Mehmet ve oğlu I. Selim'den aşağı sayılmamalıdır. Bu tarihi gerçeğe bir de 
şairlerin mutat övgüleri katıldığında Necati Beğ'in onu fetih ve zaferle yan yana görmesi veya 
böyle temenni etmesi daha açık bir şekilde anlaşılabilir. 
iatufi hemişe mesned-i devletde ber-!Jarar 
Bari lf-atında her dilegüiı ola müsteciib 

"Zatın daima devlet tahtında sabit, her dileğin de Allah katında kabul olsun." 

Dua bölümünün ve kasidenin bu son beytinde şair, padişah hakkında iyi dileklerde bulunmayı 
sürdürmüş ve onun saltanatta kalması ve dileklerinin Allah katında kabul edilmesi yönünde dua 
etmiştir. 
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