
Uludal) Üniversitesi 
Egitim Fakülteleri Dergisi 
Cilt: V, Sayı: 2, 1990 

Divan ŞIIrinde Sevgiliye Mahsus Estetik Motifler 

Lütfi BAYRAKTUTAN• 

ÖZET 

Divdn eiWia, insana niıftlz etme sanatının diger bir ifadesidir. Duygu, 
dü[ilnce, hayal ve estetik tJrgil bakımından ente~san bir yapı arz eden bu ekol; 
Türk kültar ve edebiyat tarihinde çok müstesna bir yer işgal eder. Sevgili ise bu 
ekolde köşetaşı durumundadır. Aşık-sevgili çizgisinde bir "aşk" olayı vardır ki,· die
min çekirdeRini teşkil eder. Biz bu yazzmızda "sevgili" olarak yafta/anan "cdnlann 
cdnını" vasf etmeye çalıştık. 

SUMMARY 
Esthetical Elements In DivAn Poetry Wblch Belogs to the Sweetheart 

The way of Divdn is an other exp~ssion · of the art of imp~ssing people. This 
way, which offers an inte~sting stnıctu~ from the point of view of sentiment, 
thought, imagination and esthetics, constitutes an extraordinary place in the history 
of Turkish cu/tu~ and literiı~. The sweetheart is the keystone in this way. On the 
path of the /over and sweethetllt, the~ is a love phenomenon, which constitutes the 
basis of the universe. 

In this article, we tried to explain the basis of everythin& which is cal/ed the 
sweetheart. 

GIRiş 

Divan şüri; Türk ruhunun, zevkinin, i1minin, irfanının ve idrakının mutal
sım renkleriyle nakış bulmuş, "insana nüffiz" olayını akıllara durgunluk verecek 
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ölçüde derinleştiren bir ekoldür. Bu ekol içerisinde duygu, düşünce, hayil ve te
feklcür bir potada eritilmiş; insanla birlikte "estetik" bir kalıba dökülmüştür. 
MaşUk veya sevgili diye adlandırılan "esrarengiz" tip, bu· cereyanın köşe taşların
dan birisi ... Hem de yaldızı gözleri kamaştıran, güzelliAi gönüller fetheden, nUnı 
cihinı yakan bu peri-sfiret insan muhayyilesine, ılık ılık akan bir hicrin ırm~a 
nisbet. .. 

Yüzyıllar boyu keşfmde ve esteti~de canların eridiAi, giriftli~de ve mec
hU.Iiyetinde gönüllerin mecnfuı old~ bu sevgili; akıl dilini til eden,. fakat mini
da yoncalanan bir "miveri", bir "estetik" yumaktır. Bu sebepledir ki Aşıktan 
maşUka kurulu cin köprüsünde taş taş hicrin, öbek öbek vuslat seribı vardır. 
Aşık psikolojisi bu olayı · dere ve idralt ederken; çıkış noktası hep bu mechUller 
mechôlü, giriftler girifti "sevgili" olmuştur. 

O bir in, o bir cin, o bir cinin, o bir kiniin, o bir divi, o bir muhasebe, 
o bir muhakeme, o bir ezel, o bir ebed, nihayet o "mekin"a bir hançer gibi sap
lanmış zaman muammasıdır. Aşık, ehl-i dil, ehl-i bitm sevgitiyi tahlil ve teşhis . 
ederken hep bu cihetlerden hareket etmiş; divayı bu açıdan omuzlamışlardır. 

İşte yüzyıllardan bu yana akıp gelen divan şiiri ekolü ve estet~ hülisası bu
dur. Tek cümle ile, estetik bir peneereden· can elmasını kül edercesine insana 
nüffız eden "kimyi-nazar"m altı yüzyıllık şerh ve izahı ... 

Aşık ve sevgili bu çerçevede ele alınırsa, aşk plinında sevgili bir şihilca~ 
dır. Yarabilme ümit ve endişesinin yarattı~ bu ruh hili; insanı nasıl da şakıtmış, 
Aşıkınasıl da feryid ü figina gark ettirıniştir ... Kendi çapmda kainatı kurcalayan 
ve "kendini aşma" derd ve endişesine düşen Aşık; bir ucu ezel bir ucu ebed olan 
"vahdet" pergirını açıp da çerçeVele&ıi dairede kendini helak edici, fakat "tek 
hakikat" olan sevgilisini yüceitici bir davanın peşine düşmüştür. Onun için gözde 
estetik, yanaltta estetik, zülüfte estetik, boyda estetik, dudakta estetik, kirpikte 
estetik, kaşta estetik diyor; "topyekun bir güzellik" olan sevgiliye bu açıdan yak
laşmayı uygun görüyoruz. 

A· Göz: Güzellik unsurları arasmda baş köşeyi alanlardan birisi gözdür. 
Aslında göz, kaş, kirpik, gamze gibi ~er estetik- uıisurlarla beraber mütalaa edi
len mürekkeb bir yapıya. sahiptir. Divan şairleri bu müessir unsur üzerinde de
rinlemesine durmuşlar, ona hayal ileminden türlü türlü renkler aksettirerek il
ginç kompozisyonlar teşkil etmişlerdir. Her şeyden evvel gözle ilgili veeh-i 
şebehler konusuna bir açıklık getirmekle, konuya deıişik bir boyut kazandırmak 
istiyoruz. 

İlk dikkati çeken teşbih ·unsuru "ihii"dur. Göz siyahlıAı, zerafeti, şiihluAu 
ve keyfiyeti açısından ihii'ya teşbih edilir. 
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Bir gör ol türk-i Hatinfuı gözleri ihiisını 
Zülfinün her bir kılında Riim ilin Çin eyledi 

Şeyhi 



Yüri yıllarla yetersen yetemezsin ey dil 
Şol cihetden ki peri-şiveli abiidur bu 

Necati 

Şirler pençe-i lcahnmda olurken lerzan 
Beni bir gözleri ahiiya zebiin itdi fetele 

· Yavuz Sultan Selim 

Bir abii esir-i dimı olmış 
Kan yaşı kara gözine dolmış 

Fuziili 

Sevgili, a§k yolunda ilerleyen aşık üzerinde en çok gözü ile etkide bulu
nur. Manayı öldürücü masivaya çekici bu özellik gözün batını tarafını ortaya 
koyar. Maddeden sıynlışm sımnı arayan ve sır için benli~ ~yokluk~ de~
meninde ~tlemeye can atan aşık, hep gözün helak edici işvelerini arzular: 

Harab-ı cam-ı akşam nergis-i mestün bilür hatüm 
Harahat ehliniin ahvalini haminir olandan sor 

Fuziili 

Gamze peykanlin gözün men mübteladan sahlanmaz 
Sarf ider ehl-i nazar naledin gedadan sahlanmaz 

Fuz iili 

zabidi gör ki gezer ışk ile mey-haneleri 
Göreli sende olan nergis-i mestaneleri 

Şeyhi 

Cihan. itmege bir lahzada harab sana 
Yeter ol nergis-i mahmiir-ı nim-hab sana 

Na'ili-i Kaöım 

Gözün teessüriyet noktalarının en mühimi büyücil (sahir) olmasıdır. O 
durmadan aşıklara büytl yapmakta, sihr ilminde Harut ile Marut'u bile geride bı
rakmaktadır. 

Sihr ta'lim eylemekde gamze-i cadii-yı dost 
Çah-ı Babilde ider Harot-ı fettan ile bahs 

o fitne kim onu Hariit uyardı Babilde 
Siyah gözlerinün bab-ı iremidesidür 

Ahmet Paşa 

Neöım 

Fitneci göz, mahmurluk ve sarhoşluk açısmdan nergise teşbih edilir. Bu 
teşbih olayında gözün uykulu hali, bu uykululuk içerisinde işıkları meftun edişi 
a~rbasar: 
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Mey-i gül-gfuıda degül nergis-i mestün aksi 
Kadeh olmış göz acub aşık-ı didar sana 

Fuzôli 

Gül hasretünle yollara tutsun kulagını 
Nergis gibi kıyamete dek çeksün intizar 

Baki 

Aceb mi el üstünde nergisi dildar 
Ezelden aralarında göz aşinatıgı var 

Nacliri 

Mahmôr gözlerün beni mest itdi öyle kim 
Mahşer güninde dahi ayrılmaz humarımız 

Şey hi 

Nur peteAi sevgilinin bu mahmur gözü, bazen öyle öfkelenir ki; gönül mül
. künü yaAmaya, tatana bayrak açar. Onun gamzeden kılıcı, kirpikierinden oku ve 
kaşlarından yayı vardır. Artık aşıkın bu hale karşı koyacak ne bir takati vardır, 
ne de bir kurtuluş ilmidi: 

Sabrumun rabtın şeb-i zülfünde tarac itdürür 
Hey ne zalimdür senün gamzendeki naz uykusi 

Ahmed Paşa 

Mukavves kaşlarun yayı atar kirpük okın her dem 
Ne kim ol gamzeden gelse bana sehm-i sa'adetdir 

Şeyh i 

Gözün katil olarak vasıflandınlışı oldukça enteresandır: 

Incidür natem seni veh nola ger bir ti~ ile 
Çeşm-i celladun ide ihsan mana mihnet sana 

FuzUli 

cana gamzenden diyet virsün yanagunla lebün 
Çünki kôyında bulundı yaralu gönlüm katil 

Ahmed Paşa 

Bazen göz öyle vasıflandırılır ki, oradan kalbe güzeller akar, aşk akar, hic
ran akar, sevda çapmda bir dünya akar. İşte o zaman, göz şeffaf bir kapı, sevgili 
ise bu kapıdan giren nur heykel: 
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Göz yoludur ki gönül mülkine hublar girer andan 
Dutma ey eşk anı Billah ki aceb rab-güzar-dur 

FuzUli 

Göz şekil olarak sad harfıne teşbih edilir: 



Nas getürdi hüsnünün davasm isbat itmege 
Ol ki yarun kaşunı nfın ü gözün sad eyledi 

Hoca Dehhani 

Tasavvufi manada göz insanı maddeye çekti~ . ve manaya yönelik teşeb
büslerde bulundu~ için beladır, kesrettir, kifirdir. Bu açıdan gözün estetik yapı
sı oldukça de~i.k bir görünüm arz eder: 

Gamze tigin çekdi ol mih olma gifd ey gönül 
Kim mukarrerdür bu gün ölmek sana şiven mana 

Fuziıli 

Eyledi gözde hayil-i çeşm-i mahmfuun vatan 
Karır-i mestün beli yiri müdarn meyhanedür 

· Şeyhi 

Saki-i bezm-i cünfıo nergis-i mestündür kim 
İçirür bade-i gaflet dili igahlara 

FuzUli 

Divan şiirinde müje ve ·müjgan olarak geçen kirpik, genelde göz unsuru 
ile beraber kullandır. Yaralama ve öldürücülük açısından oka, mızra~a ve kılıca 
teşbih edilen bu estetik unsur; de~ik cebheleriyle ele alınır. Aşık ve onun gönlü 
üzerinde teessüriyeti çok şiddetlidir. Batıni ve "içw planda manaya kasdedici ve 
maddeye teşvik edici bir hususiyeti vardır. Kesrettir ve vahdete giden yolda 
işıka en büyük engellerden biridir: 

Ey gönül al hançer-i müjgana eylersen heva 
Kasd-ı can itdün beka-yı ömrden peyvendi kes 

FuzUli 

Müje haylin dizer gamze-i fettan sarf saff 
Guyiya cenge girer nice güzerin saff saff 

Baki 

Süzme çeşmin gelmesün müjgan müjgan üstine 
Urma zahoı-ı sineye peykan peykan üstine . 

Rasih 

Kaş, göz ve kirp~ ortak hücumu olan gamze, işıka acı ve ızdırap veren 
sevgiliye has çökertici, mina yüklü yan bakış, hışımlı nazar ediştir. Yaralamak, 
öldürmek ve avlamak gibi maddeye yönelik tecavüzleri yanmda manayı maddeye 
tutsak ettirici çok müteessir bir yanı da vardır. Kılıca ve hançere teşbih edilen 
gamze, kesret yaftalı bir muammadır: 

Bir dil mi kalmışdur bu tir-i gamzeden kan olmamış 
Bir can mı vardur ol keman ebruya kurban olmamış 

Ahmed Paşa 
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Ol gamze hançerine ugratmadun bizi 
Kes biZden işin alıgun ey baht-ı vaj-gfuı 

FuzUli 

Gamzen su'ale başlasa uşşaka her müjen 
Guya lisin-ı hat ile bir terceman olur 

Neri 

Dil gamzesini görmeyeli meyli yok meye 
Y aşum şarab olur lcabagum tolu cimdur 

Şey hi 

B- Kaş (Ebriı): Sevgilinin ikinci derecede güzellik unsurlarından sayılır. 

Fitne hususunda göz ile ortak hareket eder. Adeta kaş bir fitne dükkinıdır. İçin
dekiler de göz, kirpik ve gamzedir. Kaşm en büyük özelli~ e~ oluşudur. Bu açı
dan hilil'e teşbih edilir. Sevgilinin hilil ebrusı görününce aşıklar arasmda bay- . 
ram (ıyd) başlar: 

Cihinı tal'atun şevki kılardı nfira müstagrak 
E~er ebr olmasa hacıb yüzüne ey bilil-ebru 

Şey hi 

Kaşlarun yayını iyd ayı gıbi gözledügim 
Bu ki cinuın siperi terk ola lcurbanun içün 

Şeyh i 

Tik-ı ebrusını tak oldı görelden tikatüm 
Milı-ı nev gıbi dü-ta oldı bu gamdan kimetüm 

Ahmed Paşa 

Aşıkların bblegihı sevgilinin cemalidir. Sevgilinin kuyunu tavaf eden 
işıklar, onun cemiline mukabil saf saf namaza dururlar. Bu duruşta onların 
mihrabı sevgilinin ebrusıdır. Bu veeh-i şebeh divan şiirinde oldukça çok kullanıl
mıştır. Benzetmeye esas teşkil eden hakikat ise,_ kaşm e~ oluşuna istinad eder: 
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Secde-gih itmişdi aşk ehli kaşun mihrabını 
Kılmadan hayl-i mela'ik seede-i Adem henüz 

FuzUli 

Dilüm bu "Sfire-i Nfin"Clan dahi nesne eylemez tekrar 
Kaçan mihrib-ı ebrusı hayili ile namaz itsem 

Şeyhi 

Gönül diledi saçından kaşmda ide karar 
Gicede mescide konmış garibe benzetdüm 

Şeyhi 



HurUfilik akidelerini gözönüne alırsak kaş "ra" harfine teşbih edilir. Yme 
şekil benzertiAi *basar. Ayrıca bir de kaşm şeklinden ötürü hançere teşbih 
edil<JW de bilinen bir gerçektir. Hançer olarak işık psikolojisine aks eden ebrU, 
işıkların korku bynaAt olmuştur: 

Hindiiların hatSsını çin itdi kaşlarun· 

Tahsinler itdi herhemen ol fıkr-ü-rayuna 
Şeyhi . 

Kaşm veeh-i şebeh olayıyla yine keman ve yaya benzetildWni görüyoruz. 
Hayal kompozisyonu içerisinde ve öıvin ekolü çapmda bu benzetişi de~erlendi
rirsek; kaşm yay, kirpikterin de ok ohnası söz konusudur. Bu hal ise, sevgilinin 
öfkesi ve hışmına delalet eder: 

Ey keman - ebrU rakıöe virme gamzenden nasib 
Ok atarsan taşa peykanun gerekmez mi sana 

Fuzôli 

Zülfün kemendi cana yiter göz ü kaş nedür 
Hacet mi bende düşm.ise tir ü keman dahi 

Şeyhi 

Sevgilinin kaşı, bazen de defter-i hüsne bir ser-nimedir. Bu teşbihte 

kaşm başlık olması, hem yukanda bulunmasma hem de şekil olarak yüzün tam 
· ortasında yer alınasma dayanır. Çünkü yanaktaki tüyler hat (yazı)tır. 

Nasib olmadı bürhana bu ünvan ile ser-name 
Berat-ı hüsnüne yazılsa vechi var nişin ebru 

eelali 

Ta hatun üzre ham•ı ebrUlartın ser-germiyem 
Her sözüm derd-i dil imlisuıa bir ser-namedür 

Fuzôli 

Tasavvufi açıdan kaş unsuruna bakacak olursak, onun da işıkı maddeye 
teşvik edici ve manayı öldürücü bir öze~e sahip old~u görürüz. Teessüriyeti 
old~ça alu' olan bu unsur, gönüle yönelik tecavüzleriyle adeta o "tecelü - gilı" ı 
yaAmalar. Batmi manada kesrettir: 

Hublar mihrib-ı ebriisma meyl itmez fakih 
. Ölse kifirdür müselmanlar ana kılman namaz 

Fuzôli 

Gözünün kaşmun anlayamazarn hileterin 
İlle bu fitne vü ol afet-i candur bilürem 

Şey hi 
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Ne klfirliklerin gördüm ben ol zülf-i siyeh-Urun 
O ebrUnun o zilim gamzenün ol çeşm-i mekkirun 

Nedim 
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