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ÖZET 

 
Klasik Türk şiiri; mazmun, motif, imaj ve sembollerin sıklıkla kullanıldığı çok zengin 

kaynaklardan beslenen bir şiir dünyasıdır. Klasik Türk şiirinin tam olarak 

anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için bu şiiri besleyen kaynakları, yararlanılan 

malzemeleri tespit etmek gerekmektedir. Bu çalışmada, klasik Türk şiirinin önemli 

mazmunlarından olan  “bülbül, gül, rakîb” motifiyle kurgulanan hayal dünyasının ve 

bununla beraber bu hayal dünyasında adı geçen üç motifin işlenişini tespit etmeye 

çalıştık. “Bülbül, gül, rakîb”in Zâtî tarafından nasıl işlendiği; hangi durumlara, tiplere, 

duygulara, duyuş ve düşüncelere karşılık olarak kullanıldığını anlatmaya çalıştık. 

Bunu yaparken XVI. yüzyıl klasik Türk edebiyatı şairlerinden olan Zâtî’nin 

Divan’ında yer alan, 1003-1825 numaralı gazelleri inceleme alanımıza dahil ettik. 

 

Klasik Türk edebiyatının en önemli mazmunlarından olan bu üç motife, Zâtî’nin 

yaklaşımı ile bakmaya çalıştık. Bu vesile ile hem klasik Türk edebiyatındaki mazmun 

geleneği hakkında bilgi edinmeye hem de bu şiir geleneği içerisinde şairimizin 

vazgeçilmez motiflerden olan “bülbül, gül ve rakîb”i nasıl işlediğini tespit etmeye 

çalıştık. 

 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Zâtî, bülbül, gül, rakîb, mazmun, motif.  
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ABSTRACT 

 

Classical Turkish poetry is a world that fed from very rich sources in which 

metaphors, motives, images and symbols are often used. We have to identify the 

resources which feeding the classical Turkish poetry and used materials to fully 

understand and evaluate it. In this work we have tried to evaluate world of imaginary 

as well as using of three important metaphors of classical Turkish poetry “nightingale, 

rose and rival” in this world. We have examined Zâtî’s using of “nightingale, rose and 

rival” metaphors in which conditions, types of human, feelings, perceptions and 

thoughts and tried to understand way of Zâtî in using these metaphors. We have 

studied 1003-1825 numbered ghazals in Zâtî’s Divan who is one of the poets of 16th 

Century in classical Turkish literature.  

 

We have tried to look at these three important metaphors of classical Turkish 

literature by the approach of Zâtî. By means of this, we have tried to get information 

about metaphor tradition in classical Turkish literature and evaluated how this poet 

uses these three metaphors.  

 

Key Words: Classical Turkish literature, Zâtî, nightingale, rose, rival, metaphor, 

motive. 
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ÖN SÖZ 

 

Bu çalışmada XV. yüzyıl klasik Türk edebiyatı şairlerimizden Zâtî’nin Divan’ında yer 

alan (1003-1825 numaralı gazeller) “bülbül”, “gül”, “rakîb” kavramlarının tespiti ve 

tematik olarak nasıl işlenildiği üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada, Mehmet 

Çavuşoğlu ve Mehmet Ali Tanyeri’ nin birlikte hazırladıkları eserde uygulanan 

edisyon-kritik yöntemi ile transkripsiyon sistemi esas alınmıştır.1 Eserde geçmekte 

olan beyitler hiçbir değişiklik yapılmadan olduğu gibi aktarılmıştır. Yazım kuralları 

ile ilgili hususta ise bağlı kalınan eser  Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Yazım 

Klavuzu Sözlüğü’dür.2 

Zâtî, yukarıda zikrettiğimiz kavramları kimi zaman bir kişiye ve kimliğe, kimi 

zamansa bir duruma ve benzetme ögesine karşılık gelecek şekilde tasvir etmiştir. 

Gazellerinde, klasik Türk şiirinin “rindâne” üslubu görülmekle beraber kimi zaman 

bir derviş edasıyla sevgilisini arayışta olan kişi tasvirine de rastlanılmaktadır.  

Bu kavramlardan ilki “bülbül” dür. “Bülbül” kimi zaman şairin kendisi, kimi 

zaman sevgili için can-hıraş mücadele eden bir aciz, kimi zamansa güzeller için cevr ü 

cefa çeken bir temsil unsuru olarak kullanılmıştır. İncelenilen eserde “bülbül” 

inlemesi, ötüşü ve ah edişiyle tam bir âşık kimliğine bürünmüş bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. 

Bütün edebiyatımızı en çok etkileyen ve bir çiçek türü olan “gül”, Zâtî’ nin 

incelediğimiz gazellerinde de en çok kullanılan çiçekle kurulmuş mazmundur. Zâtî, 

bu mazmunu kimi zaman sevgilinin yüzüne, yanağına, dudağına ve güzelliğine 

benzetirken kimi zamansa bir bahçede bulunan sevgilinin, bulunduğu bahçenin 

                                                
1 Haz. Mehmet Çavuşoğlu ve M. Ali Tanyeri, Zâtî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), c. III, 

(İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1987). 
2 Yazım Kılavuzu, haz. Şükrü Haluk Akalın (vd.), 27. Baskı, (Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları, 

2012). 
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içerisindeki  canlısı olarak işlemiştir. 

Klasik Türk edebiyatımızın en çok kullanılan ve bir tip olarak karşımıza çıkan 

“rakîb” de Zâtî’nin gazellerinde aynı yönüyle kullanılmıştır. Bu tip bazen sevgiliyi 

elden almak, onun aklını çelmek için düşman, şeytan, domuz, it gibi farklı varlık 

özelliklerine bürünmekte; bazense sevgili için mücadelede galip gelmiş bir zalim 

kahraman olarak nitelendirilmek suretiyle kullanmaktadır. 

 Zâtî, adı geçmekte olan bu üç kavramı, klasik Türk şiirinin hayal sistemine ve 

mazmun geleneğine sadık kalarak kullandığı görülmüştür. Şairin bu mazmunlara 

kendi hayal dünyası ile yeni anlamlar kazandıracak şekilde kullandığı tespit 

edilmiştir. Bu duruşuyla dönemin edebiyat çevresi ve şiir geleneğinde adından sıkça 

bahsedilmiştir. Zâtî’nin bu başarıya ulaştımış olması ise şairliğinin kıymet derecesini 

göstermektedir. 

 Bu çalışmada ele alınan kaynakta geçmekte olan beyitler arasında bulunan  ve 

içerisinde sadece “gül”ün doğrudan veya atıfta bulunularak kullandığı beyitler 

incelenmiştir. “gülşen, gülzâr, gül-zâr, gülistân vb.” gibi doğrudan güle değil daha çok 

“gülün yetiştiği mekânlar” olan bu mazmunlar ve bunlarla kurulan terkipler tasnif dışı 

tutulmuştur.  

 Bu çalışmaya ulaşabilmek için geçen sürede her türlü imkânlarını feda eden 

başta annem ve babam olmak üzere, dört yıllık lisans hayatımda bana birçok değer 

kazandıran hocalarıma ve bunlar arasında tez danışmanım olan Prof. Dr. Orhan 

BİLGİN’e özellikle sabrından dolayı minnettarım. Umarım bu çalışma Türk dili ve 

edebiyatı alanına ve Zâtî ile ilgili çalışma yapacak olan araştırmacılara faydalı bir 

kaynak olur.  



VIII 
 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖZET IV 

ABSTRACT V 

ÖN SÖZ VI 

İÇİNDEKİLER VIII 

KISALTMALAR XII 

GİRİŞ 1 

1. ZÂTÎ: HAYATI, ESERLERİ VE SANATI 1 

1.1. Hayatı (1471-1546) ve Sanatı 1 

2.2. Eserleri 5 

2. BÜLBÜL’ ÜN İŞLENİŞİ 7 

2.1. Bülbül’ ün Tanımı ve Genel Özellikleri 7 

2.2. Klasik Edebiyatımızda Bülbül 10 

2.3. Zâtî Divanı’ nda Bülbül (1003-1825 numaralı gazeller) 13 

2.3.1. Kavuşmuş 13 

2.3.2. Güzellik Bağında 14 

2.3.3. İnleyen, Figan Eden, Ah Eden 15 

2.3.4. Cevre Sebep, Cevr Çeken 18 

2.3.5. Karşılıksız Sevgi Besleyen 19 

2.3.6. Perişan Hâlli 19 

2.3.7. Bülbül: Belagatli, Duyuşlu, Dilli, Nağmeli, Hatip, Manzum, Ötüşlü 20 

2.3.8. Sevgili İçin Acı Çeken, Dertli 24 

2.3.10. Seven, Gerçek Seven, Unutulmak İstenilmeyen 25 

2.3.11. Sevgili Karşısında Şaşkın 26 

2.3.12. Gönül Kırıcı 26 

2.3.13. Rehber, Bilgin 27 

2.3.14. Bülbül-i Sâ‛dî: 27 

 

 



IX 
 

3. GÜL’ÜN İŞLENİŞİ 29 

3.1. Gülün Tanımı ve Klasik Türk Edebiyatı’nda Gül 29 

3.2. Zâtî Divanı’nda Gül (1003-1825 numaralı gazeller) 35 

3.2.1. Terkip Hâlinde Kullanılmayan Gül 35 

3.2.1.1. Gül Yüz 36 

3.2.1.2. Gül Yanak 37 

3.2.1.3. Gül Gülüşlü 38 

3.2.1.4. Gül Sevgili 39 

3.2.1.5. Açmamış Gül 40 

3.2.1.6. Şarap Kadehi Tutan 40 

3.2.1.7. Gül Gibi Olmak 40 

3.2.1.8. Gülbahçesinde Gül Gibi Açılmak 41 

3.2.1.9. Bülbülün Feryadına Kulak Vermiş 41 

3.2.1.10. Asker Gibi Siper Alan 42 

3.2.2.11. Gül Gibi Açılmak 42 

3.2.2.12. Güller Üstüne Düşmek 43 

3.2.1.13. Gül Gibi Hoş Vakit 44 

3.2.1.14. Dikensiz Gül Yoktur 44 

3.2.1.15. Sevinçli, Gülen Gül 44 

3.2.1.16. Bencil, Mağrur 45 

3.2.1.17. Uğrunda Ağlanılan ve Yakıcı Olan 45 

3.2.1.18. Gül Ruhlu 45 

3.2.1.19. Güllerin Mekânı 46 

3.2.1.20. Desenli Kıyafet 46 

3.2.1.21. Kıskandırılmaya Çalışılan ve Üzgünleştirilen Gül 47 

3.2.1.22. Yabancı 47 

3.2.1.23. Dost Olan 47 

3.2.2. Gülle Kurulan Tamlamalar 48 

3.2.2.1. Diken Dolu Çiçek 48 

3.2.2.2. Bedeni Gül Gibi Olan 49 

3.2.2.3. Gül Gömlekli 49 

3.2.2.4. Gülen Gül: 49 

3.2.2.5. Gül Bezekli: 50 

3.2.2.6. Dikenli Gül: 51 



X 
  

3.2.2.7. Gül Yüzlü: 51 

3.2.2.8. Gül Rengi Şarap: 51 

3.2.2.9. Gül Yanaklı: 52 

3.2.2.10. Gül Bahçesinin Gülü: 52 

3.2.2.11. Gül Renkli: 53 

3.2.2.12. Yaban: 54 

3.2.2.13. Gül Rengi Gömlekli Yusuf: 54 

3.2.2.14. Padişah: 54 

3.2.2.15. Gülen Gül: 55 

3.2.2.16 Şeftali Ağacının Gülü: 55 

3.2.2.17. Gülün Kulağı: 55 

3.2.2.18. Ateşli Gül: 56 

3.2.2.19. Gül Faslı: 56 

4. RAKÎB’İN İŞLENİŞİ 58 

4.1. Rakîb’in Tanımı ve Klasik Türk Edebiyatı’nda Rakîb 58 

4.2. Klasik Türk Edebiyatında Rakîb 59 

4.3. Zâtî Divanı’nda Rakîb (1003-1825 numaralı gazeller) 62 

4.3.1. Menedilmiş Düşman 62 

4.3.2. Kin Besleyen, Kıskanan 62 

4.3.3. Ölüm Dileyen 62 

4.3.4. Sahte Sohbet Ehli 63 

4.3.5. Donakalmış Bir Hasta, Hayvan 63 

4.3.6. Bedduaya Layık Görülen 64 

4.3.7. Sevgiliye Rezil Edilen 65 

4.3.8. Sevgiliyi Çalan 66 

4.3.9. Bin Türlü Bela Olan, Sürülmesi Gereken 68 

4.3.10. İt, Köpek 68 

4.3.11. Kötü Fiilli, Yezid bin Muaviye’ ye Benzeyen 70 

4.3.12. Münafık 70 

4.3.13. Samimi Sözlü Olmayan, Kör 71 

4.3.14. Zahîd 71 

4.3.15. Ölümü Eceliyle İstenilen 72 

4.3.16. Oğlanlık (Yetişmemiş, Karakteri Oturmamışlık) Eden 72 



XI 
 

4.3.17. Keş 73 

4.3.18. Ateş Ruhlu 73 

4.3.19. Kara Yüzlü, Ayı, Maymun 73 

4.3.20. Kâfir 74 

4.3.21. Can Almaya Niyetli 75 

4.3.22. Eşek 75 

4.3.23. Yılan 76 

4.3.24. Ejder-i Dahhak 76 

4.3.25. Diken, Dikenli Ot 77 

4.3.26. Sevgilinin Kadehinden İçen 78 

4.3.27. Div (Dev) 78 

4.3.27. Şeytan 78 

SONUÇ 81 

KAYNAKLAR 83 

SÖZLÜK  85 

 

   



XII 
 

KISALTMALAR 

 

AKM   Atatürk Kültür Merkezi 

c   cilt 

DİA   Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

haz   hazırlayan, hazırlayanlar 

Hz   Hazret-i 

s   sayfa 

TDED   Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 

TDK   Türk Dil Kurumu 

TTK   Türk Tarih Kurumu 

vb   ve benzeri 

vd   ve diğerleri 

YKY   Yapı Kredi Yayınları 

  



1 
 

GİRİŞ 

1. ZÂTÎ: HAYATI, ESERLERİ VE SANATI 

 

1.1. Hayatı (1471-1546) ve Sanatı 

 

Yaşadığı dönem olarak XV. yüzyılın sonu XVI. yüzyılın başı ifadesini kullanan 

tezkire yazarlarına göre Zâtî’ nin adı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. “Sehî 

Bey (ö.955/1548) ve Latîfî’ye (ö.990/1582) göre asıl adı Bahşî ”dir.3 Konuyla ilgili bir 

başka görüş ise İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya aittir. 

 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri adlı eserinde Latîfî ve 
Sehî’nin bu rivayetlerine rağmen kendisinden nakille İvaz isminin 
daha doğru olduğunu bildirir.4 

 

Kınalızâde Hasan Çelebi, Zâtî hakkında tezkiresinin ilgili bölümünde onun adı 

ile ilgili şunu belirtmiştir: 

 
Kınalızâde Tezkiresi’nde Zâtî, kendisi hakkında “Sitte ve seb‛în ve 
Semânmie’de doğdum, adım İvaz’dur ve hem târîh-i velâdetimdür” 
demektedir.5 
 

Bir başka görüşe bakılacak olursak şairin isminin “Zâtî” olmadığı ve bu isimin 

gerçek isminden fonetik olarak türetilmiş bir mahlas olduğu ileri sürülmüştür. 

 

Künhü’l-ahbâr’da isminin Satılmış olduğuna dair rivayetlerden 
bahsedilir: “Bâzılar kavlince ism-i mâderzâdı Satılmış olup 
mâdâmki mûze-dûz imiş, namı ol lafzun murahhamı olan Satı edâsı 

                                                
3 Vildan Serdaroğlu, Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı, (İstanbul: İsam Yayınları, 2006.), s. 35. 
4 Serdaroğlu, a.g.e., s. 36. 
5 Serdaroğlu, a.g.e., s. 37. 
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ile mermûz imiş. Sonra ki şairliğe heves itmiş, ismin vechi tağyîr 
gibi olup Satı edâsını Zâtî ile muabber kılmış”.6 
 

Âşık Çelebi’ye (ö. 979/1572) göre ise şairin adı doğumundan dolayı İvaz’dır. 

Künbü’l-ahbâr’da geçmekte olan bilgiye göre karşılıklı olarak ele aldığımız taktirde 

“Satılmış” adının şairin kendisine mi babasına mı ait olduğu belirsiz kalmaktadır. 

 

“İsmi hakkında halk dirler ki nâm-ı mâderzâdı Satılmış’dı ki avâm 
tahrif idüp Satı dirler idi. Vakta ki şiir söyleyüp mahlas lâzım oldu 
Satı’yı tağyir eyledi Zâtî diye ta‛bir eyledi. Ammâ ben kendüden 
işitdüm ki mevlidüm sene sitte ve seb’in ve semânmiedir ve adum 
İvaz’dur, hem lafz-ı İvaz târîh-i velâdetüm ilâmından İvaz’dur ” 
der.7 
 

Zâtî’nin ailesi ile ilgili kesin bilgiler bulunmamakla beraber nerede doğduğu, 

yaşadığı dönemde nerelerde bulunduğu ve kimlerle münasebet kurduğu hakkında şu 

bilgiler bulunmaktadır. 

 

Balıkesir’de doğduğu ve geçimini de baba mesleği olan çizmecilikle 
sağladığı bilinmektedir. Bir başka geçim kaynağı ise şiir yazması ve 
şairliğidir. Balıkesir’den sonra Bursa, İznik, Edirne ve Manisa’da 
bulunduğunu Letâif’inde kaydeder. Fakat bu şehirlerde ne amaçla 
bulunduğu ve ne iş yaptığı ile ilgili kesin bilgiler yoktur. 8 

 

Yaşadığı döneme bakıldığı taktir de II.Bayezid [1481-1512], Yavuz Sultan 

Selim [1512-1520], Kanûnî Sultan Süleyman [1520-1566] gibi padişahların 

hükümdarlıklarını gören Zâtî, bazı kaynaklarda XV. yüzyıl bazı kaynaklar da ise 

görüldüğü üzere XVI. yüzyıl şairleri arasında zikredilmektedir. Zâtî’nin yaklaşık 1500 

yılında İstanbul’a geldiği ve o sırada kırk yaşında olduğu rivayet edilmektedir. 

İstanbul’a gelen Zâtî’nin kadı olmak hevesine kapıldığı ise hakkında rivayet edilen bir 
                                                
6 Serdaroğlu, a.g.e., s. 38. 
7 Serdaroğlu, a.g.e., s. 40. 
8 Serdaroğlu, a.g.e., s. 40. 
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başka bilgidir. Ancak sağır olması sebebiyle bu yolda muvaffak olamayacağını 

anlayıp başka bir işle uğraşmaya başlamış. İstanbul’a geldiğinde ikinci meslek olarak 

remmâlliği seçmiştir. 

 

O sırada Hadım Ali Paşa’nın (ö.917/1511) divan katibi olan şair 
Mesîhî ile (ö.1513) tanışır. Onun da yardımıyla Paşa’ nın 
himayesine girer. Yavaş yavaş şairlikteki maharetini ortaya koymuş 
ve adını duyurmaya başlamıştı. Âşık Çelebi’nin nakletteği bir 
hadiseden de anlaşılacağı üzere Necâtî Bey’in (ö.914/1509) de 
taktirini kazanmıştı. Ali Paşa’nın tavsiyesiyle dönemin padişahına 
biri nevruzda, ikisi bayramda olmak üzere yılda en az üç defa kaside 
sunuyordu. Latîfî onun için, ‘Şiirde pek yüksek bir mertebeye 
yükseldi. Muallim ve müderris görmeden bu kadar güzel buluşlar, 
hususî ve orjinal hayâller vücuda getirmek herkese nasip değildir. 
Bu muvaffakiyetin sebebi kendi zatında olan hârikulâde bir 
istidattır, yoksa sonradan öğrenme ile elde edilmemiştir ’ 
demektedir.9 

 

Dönemin padişahları, şairleri iltifatla karşıladığı ve şairlere yazdıkları 

şiirlerden dolayı câizeye hatta maaş bağlamaya layık gördükleri bilinmektedir. 

Dönemin önemli devlet adamları ve şairlerin bulunduğu meclislerde şairlerin şiirlerini 

sunmak için imkan bulduğu bilinmektedir. Zâtî, bu meclislere girebilme fırsatını 

bulan ve devrin önde gelen devlet adamlarıyla münasabet kuran şairlerdendir. Bunlar 

arasında “Kazasker Müeyyedzâd (ö.922/1516), Tâcîzâde Câfer Çelebi (ö.921/1515), 

Defterdar Pîrî Paşa (ö.974/1567) ve Kadri Efendi (ö.1084/1674) ” gibi önde gelen 

kişileri saymak mümkündür.10 

Zâtî, her ne kadar dönemin önde gelen devlet adamları ve şairleri ile aynı 

meclislerde bulunmuş, şairliğiyle tanınmış ve kıymet görmüşse de Kanuni Sultan 

Süleyman dönemine kadar ciddi derecede maddî sıkıntılar yaşamıştır. Anadolu’da, 

Necati Bey ile ciddi mânâda başlayan klasik Türk şiirinin gelişimi Zâtî’de geçiş süreci 
                                                
9 Serdaroğlu, a.g.e., s. 41. 
10 Serdaroğlu, a.g.e., s. 42. 
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özelliği kazanmıştır. Tükçe’nin imkânlarını ve estetik ölçülerini de büyük ölçüde 

kullanmıştır. Zâtî bu yönüyle, Necâti ile Bâkî arasında köprü konumundadır. 

Necâti’nin desteğini gören Zâtî, Bâkî’nin yetişmesine yaptığı katkılarla tesirinde 

kaldıklarına ve Türk şiirine borcunu ödemiştir. 

Tezkire yazarlarının birçoğu, onun Necâtî Bey’den sonra şairlere yol 
açacak büyük bir sanatkâr olduğunu söylemiştir. Ancak bazı 
tezkireciler ise bu sağırlık özrü olan Zâtî’nin, kendisini yeterli 
derecece gösteremeyen bir şair olduğunu ve biraz da geçim sıkıntısı 
sebebiyle başarısız olduğunu savunmaktadır. Sade bir dil kullanan 
Zâtî’nin şiirlerinde atasözleri, deyim ve tabirlere sıkça yer verme 
alışkanlığı bu kalıplaşmış ifadeler sebebiyle de aruz hatalarına 
düşmüştür.11 

 

Zâtî’nin eserinde bütün bu kanaatlere rağmen gördüğü, yaşadığı, içinde 

yetiştiği sosyal ortamı şiirlerine aksettirmeyi başardığı görülmektedir. Gazellerinin 

konusu gündelik hayattaki tiplerden devrin âdet, inanış ve davranış biçimlerine kadar 

oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Gazellerinde riyâzî ilimlere ve halk kültürüne 

de yer vermiştir. Hemen bütün edebî sanatları şiirlerinde kullanmış, aynı zamanda 

muamma benzeri harf ve kelime oyunlarıyla şiirlerini renklendirmeye çalışmıştır. 

Dönemin çeşitli şairlerine ve onların şiirlerine nazireler yazdığı bilinmektedir. 

 

Son yıllarını Fatih Sarıgüzel Hamamı’na yakın evinde zaruret içinde 
geçirdi. Hasta ve yorgun olduğundan Beyazıt Cami avlusundaki 
remilci dükkânına bastonla gidip geliyordu. Ramazan 953/ Kasım 
1546 tarihinde vefat ettiğinde cenazesi dostları tarafından 
Edirnekapı dışında (günümüzde yolun Haliç tarafına bakan kısmına) 
defnedildi.12  

                                                
11 Serdaroğlu, a.g.e., s. 44. 
12 Serdaroğlu, a.g.e., s. 46. 
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2.2. Eserleri 

 

 Zâtî, klasik Türk şiirinin en çok şiir yazan şairlerindendir. Bu sebeple yazdığı 

eserler içerisinde en çok dikkat çekeni Divan’ıdır. Divan’da ortaya koyduğu şiirlerle 

dikkat çekmiş ve bunun dışında bazısı kesinleşmemiş olsa da yazdığı mesnevileriyle 

şiirimize değer kazandırmıştır. Zâtî, klasik Türk şiirinin güzelliğe karşı ilgili olma 

hâlini kendine örnek almış ve buna bağlı kalarak yaşadığı yerdeki güzelleri tasvir 

eden muhtevalı bir eserde ortaya koymuştur. Eserlerini şöyle sıralamak mümkündür. 

 

a) Divan: Sehî, Latîfî ve Âşık Çelebi Tezkiresi’nde farklı rakamlar 
verilmekle birlikte yeni araştırmalarda şairin 1825 gazeli ve 90 
kadar kasidesi bulunduğu ortaya konulmuştur (Türk Dünyası 
Edebiyatçıları Ansiklopedisi, VIII, 712). Divan’ında yalnızca 
gazelleri bulunmaktadır. Divan üzerine de yüksek lisans ve doktora 
çalışmaları yapılmıştır. Farklı kütüphanelerde yazma nüshaları 
bulunan eser Ali Nihad Tarlan (Zatî Divanı, I-II, 1967- 1970), 
Mehmed Çavuşoğlu ve M. Ali Tanyeri (Zatî Divanı, I-III, 1987) 
tarafından yayımlanmıştır. Orhan Kurtoğlu eserle ilgili yüksek 
lisans tezi hazırlamıştır (Zâtî’nin Gazeller Dışında Kalan Şiirleri 
Üzerine Bir Araştırma, 1996, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü). 

b) Şem ü Pervâne: Bilinen beş nüshasından biri Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde (Lala İsmâil, nr. 443, vr. 30-161) bulunan ve 
1534’te yazılan 4000 beyitlik mesnevi üzerinde Sadık Armutlu 
doktora tezi yapmıştır (1998, Zâti’nin Şem ü Pervânesi: İnceleme - 
Metin, İnönü Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü). 

c) Letâif: Zâtî’nin iki letâifi vardır. İki bölümden oluşan ilk letâifin 
birinci bölümünde Zâtî’nin devrin ileri gelenleriyle şairleri hakkında 
yazdığı latifeler yer alır. İkinci bölümde ise dönemindeki meslek ve 
sanat erbabı mizahî yönden ele alınmıştır. Eseri Mehmed Çavuşoğlu 
neşretmiştir (bk. kay.) Bir başkasında ise Deli Birader Gazâlî’nin 
Mekke’den yollayıp İstanbul’dakilerin ahvalini sorduğu mektubuna 
Zâtî’nin verdiği cevabı ihtiva eden letâiftir. Bu eser ise Günay 
Alpay tarafından yayımlanmıştır (bk. kay.). 

d) Edirne Şehrengizi: II. Bayezid dönemindeki Edirne güzellerinin 
tasvir edildiği eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir 
(Esad Efendi, nr. 3436, vr. 121). 

Bu eserler dışında, başta Âşık Çelebi’nin Tezkiresi olmak üzere eski 
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ve yeni birçok kaynakta şairin Ahmed ü Mahmûd, Ferruh-nâme, 
Siyer-i Nebî, Mevlid, Fâl-ı Kur’ân gibi eserlerinin varlığından da 
söz edilmektedir.13 

  

                                                
13 Serdaroğlu, a.g.e., s. 49. 
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2. BÜLBÜL’ ÜN İŞLENİŞİ 

2.1. Bülbül’ ün Tanımı ve Genel Özellikleri 

 

Bülbül, efsaneye göre sıklıkla girdiği bahçelerde güllere ulaşabilmek ve onunla 

yakınlaşabilmek için dikenli dallarına konmakta olan bir kuştur. Bülbül’ün güle 

yaklaşmasında engel olan ve âşığın gönlünü acıtan dikenlerinin batmasıdır. Bülbül ile 

gül mücadelesinde bülbül, gülün dikeninden bedenine aldığı darbeler sebebiyle kan 

dökmüş olan bülbül “kırmızı gül” türünün oluşmasına neden olmuştur. İnsanlık 

tarihinde, özellikle de Türk kültür ve edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu 

kuşun adının geçtiği en eski metinler ve ulaşılabilen en eski bilgiler şöyledir; “Çeşitli 

Türk şivelerinde ‘böberdek’, ‘bübürdek’, ‘keleçek’, ‘kujulak’, ‘ötlügen’, ‘sandugaç’ 

gibi adlarla anılan bülbüle Dîvânü lugâti't-Türk ve Kutad-gu Bilig’de de rastlanır.”14 

Dîvânü lugâti't-Türk’ te bir yerde madde başı olarak başka bir yerde ise madde başına 

örnek olacak şekilde “sanduvaç” olarak geçmektedir. 

 

sanduvaç: Bülbül. Şu parçada dahi gelmiştir. 
 

Senden kaçar sundılaç/ Mende tiner kargılaç 
Tatlığ öter sanduvaç/ Erkek tişi uçruşur 
 

“Yund kuşu senden kaçar, kırlangıç bende dinlenir, bülbül tatlı tatlı 
öter, erkek, dişi bende çiftleşir.” 
 
(Yaz, kışa: “Yund kuşu senden kaçar, kırlangıç bende vakit geçirir; 
bülbül türlü âhenklerle öter, erkek, dişi bende çiftleşir” der.) 15 
 

sayradı: “sanduvaç sayradı = bülbül şakıdı”, “er telim sayradı = 
adam çok saçmaladı, hezeyân etti”. Bu kelime iki zıt anlama gelir, 
(sayrar – sayramak). 16  

                                                
14 Cemal Kurnaz, “Bülbül,” DİA 6, s. 485. 
15 Besim Atalay, Divanü Lügat-it-Türk Tercümesi, c. I, (Ankara: TTK, 1985), s. 529. 
16 Atalay, a.g.e., s. 311. 
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 Kutad-gu Bilig’de ise üç yerde “sandvaç” şeklinde geçmekte olan bülbülün 

örnekleri şöyledir: 

çiçeklikte sandvaç öter ming ünün 

oķır śurı ‘ibri tünün hém künün 

“Çiçek bahçesinde bülbül binlerce sesle ötüyor, sanki gece gündüz 
mezamir [makamla okunan Zebûr sûreleri] okuyor.” 17 

 

sarıġ sandvaç ötti ünün sayradı 

belinglep oďundı usı kelmedi 

“Sarı bülbül öttü, güzel sesiyle şakıladı; Öğdülmiş irkilerek uyandı, 
uykusu dağıldı.” 18 

 

çiçeklikte sandvaç ünün sumladı 

üďiklig eşitti köngül yalngudı 

“Bahçede bülbül yabancı bir dilde bir şeyler söyledi; bunu duyan 
sevdalının gönlü tutuştu.”19 

 

 Doğu edebiyatlarında ayrı bir yere sahip olan kuşlar, kimi zaman özgürlüğü 

kimi zaman rengi kimi zaman görünüşü ve kimi zaman da daha farklı yönleriyle 

mazmun hâlinde kullanılanılmıştır. Bu kullanımın en çok görüldüğü eserler ise klasik 

Türk edebiyatı ve halk edebiyatı ürünleridir. Şairler kuş türleri içerisinde sıklıkla 

kullandıkları ve sevgiliye olan aşkı temsil etmesi sebebiyle pek çok defa müracat 

ettikleri kuş “bülbül”dür.  

                                                
17 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, çev. Reşid Rahmeti Arat, (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2006), 

s.104. 
18 Has Hacib, a.g.e., s.840. 
19 Has Hacib, a.g.e., s.840. 
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Bülbül, Türk ve İran edebiyatlarında âşık oluşu ve sesinin 
güzelliği olmak üzere çeşitli özellikleri sebebiyle adı en çok geçen 
kuştur. Aslı Farsça olan bülbül kelimesi sonradan Arapça’ya da 
girmiştir. Türkçesi “sanalvaç” olan bülbülün Arapçası “andelîb”, 
Farsçası “hezâr” ve cemileri anâdil ile “hezârân”dır. Bülbül için 
andelîb ve hezârdan başka sesinin güzelliği dolayısıyla, hoş-hân 
(güzel okuyan), hoş-gû (güzel söyleyen), hoş-âheng (güzel sesli) 
tabirleri de kullanılır. Bunların yanında zend-hân (güzel sesli kuş), 
zendvâf, zendbâf, zendlâf (bülbül), mürg-i bâğ (bahçe kuşu), mürg-i 
çemen (çimen kuşu), şeb-hân (gece öten kuş), mürg-i şeb-hîz (gece 
uyanık duran kuş), hezâr-âvâz (bin bir sesli) gibi kelime ve terkipler 
de bülbülü ifade etmektedir.20 

 

Bülbülün vazgeçilmeyen mazmun olarak kullanılmasında en önemli 

nedenlerden biri de ötüşüdür. Bülbülün bu ötüşü sevgiliye olan sevginin simgesi 

olarak işlenmekle beraber daha farklı şekillerde işlenmiş olarak klasik Türk 

edebiyatımızda geçmektedir. 

 

En meşhur ötücü kuşlardan biri olan bülbül için “Dünyada hiçbir 
müzik aleti yoktur ki, şu kuşun ağzından çıktığı kadar güzel ses 
çıkarsın.” denmiştir. Boyu 16 cm olan bülbüller genellikle kül 
renginde veya bu renge yakın bir görüntüye sahiptir. Bülbüllerin 
uçuşları dengesizdir; aydınlık ormanlarda, korularda, hatta büyük 
park ve bahçelerde bulunurlar. Yaşamlarını ise daha çok bitkilerle 
beslenerek sürdürürler.21 

 

Biyolojik ve fizyolojik özellikleri yukarıda bahsedildiği gibi olan bülbülün bir 

diğer özelliği ise yaşadığı mekândır. Genellikle kısa boylu çalıların yoğun olduğu 

yerlerde yaşayan bülbül, yırtıcı hayvanlara karşı kendini savunabilmek için yaşadığı 

ortamı elverişli bir şekilde kurar. 

                                                
20 Kurnaz, “Bülbül”, s. 485. 
21 Kübra Eskigün, “Klasik Türk Şiirinde Efsanevî Kuşlar” (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi, 2006), s. 59. 



10 
 

Gülşende veya çemenlikte kurduğu yuvasını sık dallı ve yapraklı 
ağaç dallarına, çokça gül ocakları içine yapar çünkü böyle 
yerlerdeki yuvalara yılanlar çıkamazlar.22 

 

 Bülbülün bir diğer özelliği ise yaşantısıdır. Yaşamlarını genellikle kısa boylu 

çalılıklarda ördükleri yuvada geçiren bülbüller, beslemeye pek mütemayil olmayan bir 

kuş türüdür. 

Eşleşmiş olan yaşlı bülbül, ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, kafeste 
yaşayamaz, ölür. Eşleşmeden önce yakalanan genç bülbül kafeste 
beslenebilir. Bülbüller havalar ısınmaya, güller açmaya başladığı 
zaman çiftleşirler. Dişisi yumurtadan kalkıncaya kadar yalnız kalan 
erkek ekseriya gün batarken başlayıp gece yarısından sonralara 
kadar öter. 23 

 

 

2.2. Klasik Edebiyatımızda Bülbül 

 

Klasik Türk edebiyatında da klasik Doğu edebiyatlarında da gülün sevgili olarak 

düşünülmesi, bülbül âşığı sembolize etmesi ve gülün bülbüle daima naz ve cefa eden 

bir şekilde tasavvur edilmesi söz konusudur. Bülbül güle âşıktır ve bu aşk ilişkisine 

bağlı şekillenme eserlerde bülbülün mazmun hâline dönüşmesini sağlamıştır. 

 

Doğu edebiyatlarında önemli bir yeri olan bülbül güllerin açtığı 
günlerde daha canlı öttüğünden gül ile arasında muhayyel bir aşk 
ilişkisinin var olduğu kabul edilmiş, bülbül âşığa, gül de mâşuk veya 
maşukaya benzetilmiştir. Aralarındaki bu ilişki mecazi aşk olarak 
kabul edilmiş, gülün aşkı ile tutuştuğu için bülbüle “şeydâ” (çılgın) 
ve “zâr” (ağlayıp inleyen) sıfatları verilmiştir. Yine bu anlayışa göre 
bülbülün güle yaklaşmasını önleyen en büyük engel gülün dikenidir. 

                                                
22 Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, hzl. Cemal Kurnaz, (İstanbul: H 

Yayınları, 2009), s. 209. 
23 Kübra Eskigün, “Klasik Türk Şiirinde Efsanevî Kuşlar” (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi, 2006), s. 59. 
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Ancak bülbül dikeni de gülün hatırı için hoş görmektedir. Klasik 
Türk edebiyatında bülbül, Klasik Doğu edebiyatlarında olduğu gibi 
âşığı sembolize eder. Bunda gülün sevgili olarak düşünülmesi de rol 
oynar. Teşhis yoluyla âşığın bütün özelliklerinin izâfe edildiği 
bülbül, gülün daha kırmızı ve güzel olması için ona kanını vermiş 
veya gül hile ile onun kanını içmiş, yüzüne sürmüş yahut allık 
(gülgûne) olarak kullanmıştır. Bülbül gülün hasretiyle sabahlara 
kadar feryat eden bir âşıktır. Bu benzetmede bülbülün diğer 
kuşlardan farklı olarak geceleyin ötmesi etkili olmuştur.24 

 

Bülbül bu meşhur ötüşüyle insan yaşantısında ve edebî eserlerdeki en önemli 

yerini almaya başlar. Klasik Türk edebiyatında mazmun özelliği kazanan bu kuş hayal 

dünyasında bir duruma karşılık gelmek suretiyle kimlik kazanır. Şairler yüzyıllar 

boyunca bülbülle gül arasında tahayyül ettikleri bu aşkı şiirleri için tükenmez bir 

kaynak olarak kullanmışlardır. Bu sebeple şiirlerde bir aşk hâli anlatılacağı zaman 

genellikle “gül” maşuğun yerini “bülbül” ise âşığın yerini tutmuş ve tükenmeyen bir 

birikimle aynı kavramdan sayısız beyitler, mısralar üretilmiştir. 

 

 Bülbülün ötüşü sevgili için bir inleyiş olarak nitelendirildiği için onun bu 

yeteneği ile bir takım dinî ve inanç değeri arasında bağdaşlaştırılma yapılmıştır. Bu 

sebeple “bülbül” çeşitli sıfat ve vasıflarla nitelendirilmiştir. 

 

Ötüşünün nağme olarak nitelendirildiği hallerde bir nağmede 1000 
sihir yaptığı ifade edilir. Zevk ehlini gül bahçesine çağırarak gül ile 
olan macerasını âleme “destan eyleyen” bülbülün, “bin” (1000) 
anlamına da gelen “hezâr” kelimesinin tevriyeli ve cinaslı 
kullanılmasıyla “hezâr-destân” ve “destân-serâ” olduğu söylenir. 
“Âteş-zebân, hoş-zebân, mürg-i hoşhân, mürg-i seher, hoş-âvâz, 
hoş-beyân, hoş- nağme, ter-nağme, şîrîn-güftâr, gûyâ, medh-hân, 
nây-ı hazîn” gibi kelimeler ötüşüyle ilgili olarak bülbül mânasına 
geldiği gibi “feryat, figan, şîven, âh ü zâr, nevâ, nâle, savt, nağme, 
okumak ve gulgule” kelimeleri de ötüşünü nitelemek için kullanılır. 

                                                
24 Kurnaz, “Bülbül”, s. 485. 
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Güzel nağmeleri ve gönül alıcı ötüşünden dolayı şairler de 
kendilerini bülbüle benzetirler. “Bülbül-i bustân-ı mezâk” Hz. 
Peygamber’den kinaye olarak, “bülbül-i hezâr-dâstân” Sa’dî-i Şî-
râz’ dan kinaye olan bu tabirler ehl-i kemâl için kullanılan birer tabir 
olmustur. Bunların dışında bülbül-zebân “fasih”, bülbül-mizâc ise 
“değişik mizaçlı” ve “âşüfte” anlamlarına gelmektedir. 

 

 Bülbül, yaşadığı mekânın özelliğinden dolayı ve görünüşündeki, ötüşündeki 

özellikler sebebiyle çeşitli şekillerde benzetme kurularak bu özelliklere farklı 

anlamlar yüklenilmiştir. Bu anlamların her biri şairler tarafından farklı hayal dünyası 

olarak kullanılmış ve mazmunlar anlamsal zenginlik kazanmıştır.  

 

Bağda, bahçede, çiçekler içinde dolaşmakla beraber bülbül daha çok 
gül dalları ve yaprakları arasında görülür. Bülbülün “tahtgâh”, 
“mahfil”, “sâyeban”, “sâgar”, “keşkül” şekillerinde tasavvur edilen 
yuvası da burada bulunur. Bu beraberlik, gülün rengi itibariyle ateşi 
çağrıştırmasıyla çeşitli tasavvurlara konu olur. O büyük bir âfet veya 
yangından artakalan bir “kül öksüzü”dür. Bu benzetme ile aynı 
zamanda vücudunun üst kısmının koyu, alt kısmının sütlü kahve 
renginde oluşuna da işaret edilmiş olur. Kur’ân-ı Kerîm’de geçen 
“Hz. Mûsâ Kıssası”na gönderme olarak gülün Tûr Dağı’nda 
görünen “âteş-i Mûsâ” ya benzetilmesiyle bülbül de Hz. Mûsâ’nın 
“kelîm” sıfatı ile nitelendirilir. “Pamukla ateşin oyunu olmaz” 
atasözü de bu münasebetle hatırlanır. Güzel sesinden dolayı bülbül 
ile Hz. Dâvûd arasında da ilgi kurulmuştur. Ayrıca gül, camiye; 
servi, minareye; bülbül de Kur’ân okuyan kişiye benzetilmiştir. 

Bülbül ile birlikte zikredilen diğer bir unsur da kafesidir. “Bülbülün 
çektiği dili belâsıdır” atasözü, bülbülün güzel ötüşünden dolayı 
kafese konulmuş olduğunu ifade eder. “Bülbülü altın kafese 
koymuşlar, ah vatanım demiş” atasözü ise onun gül bahçesinin ve 
hürriyetin hasretiyle yandığını anlatır ve hürriyeti sembolize eder. 
Aynı şekilde âşığın gamlı gönlü mihnet gülzârınm bülbülü, yaralı 
sinesi de kafes şeklinde düşünülür. Mutasavvıflar veya tasavvufa 
meyyal şairler bülbülü daha geniş anlamlı bir alegori olarak 
kullanmışlardır. Onlara göre bülbül ilâhî aşkla yanan can ve ruhun 
timsalidir. O bu dünyada veya ten kafesinin içinde uzak kaldığı ezelî 
gül bahçesinin hasretiyle feryat eden bir Hak âşığıdır.25 

 

                                                
25 Kurnaz, “Bülbül”, s. 485. 
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Klasik Türk edebiyatı alanında ortaya konulan eserlerde bülbüle çeşitli 

beyitlerde ve "bülbül" redifli gazellerde sık sık rastlanmaktadır. Türk ve İran 

edebiyatlarında şiirdeki karakteriyle manzum ve mensur hikâyelere konu olan bülbül, 

günümüz Türk edebiyatında hemen hemen terkedilmiş bir mazmundur. 

 

2.3. Zâtî Divanı’ nda Bülbül (1003-1825 numaralı gazeller) 

 

Kavuşmuş 

 

Zâtî’nin beyitte muhatap olarak gördüğü bilge, tecrübe sahibi olan kişi “efendi” dir. 

Bülbülü sevgilisine kavuşmuş bir şekilde tasvir etse de bülbül yine inlemektedir. 

Çünkü bu inleyiş ayrılıktan kaynaklanan bir inleyiş değil, sevginin verdiği iç yangının 

sadasıdır. Bu inleyiş sevgilinin varlığına duyulan duygudan kaynaklandığı için vuslata 

ulaşmış yani kavuşmuş olsa bile dinmeden sürmektedir. 

 

Bildi var ey ħâce hicrânı metâ‛-ı vuślatuñ 
Çar-sû-yi gülşeni ŧoldırdı bülbül nâleden  (1016/2) 

 

  

Şair, bu inleyişi biraz daha ileri götürerek yine aynı sebebe bağlı kalmak 

kaydıyla fakat vuslattan meydana gelecek olan hicranın, acının, ıstırabın kaynağını 

kendisinde hissetmesine bağlamıştır. Klasik Türk edebiyatının en temel unsuru olan 

“vuslata rağmen hasretlik yaşayıp acı çekme” bu beyitte de görülmektedir. 
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Ŧuydı hicrânın meger bülbül metâ‛-ı vuślatuñ 
Nâle eyler yâr ile makrûn iken gül-zârda  (1450/3) 

 

Kavuşma, vuslatı bitiren bir hedef değil, hakikat yolunda başlayacak gerçek 

acının bir nişanesi hâline gelmiştir. 

Güzellik Bağında 

 

Zâtî, bülbülü bir başka şekilde ise mekân ile özdeş olacak şekilde kullanmıştır. Mekân 

ile özdeşleşen bülbül karşımıza bir güzellik bağının yansıması hâlinde çıkmaktadır. 

Burada alegorik olarak Klasik Türk edebiyatının güzellik tasviri bir yansıtma sözcük 

hâlini almış, bülbül ise bu unsura karşılık gelecek şekilde nitelendirilmiştir. Aşağıdaki 

her iki beyitte de benzer şekilde bir manzara karşımıza çıkmaktadır. 

 

Gül yüzüñ bir vech ile vaśf itdi Źâtî dir gören 
Âferîn ey bülbül-i bâġ-ı leŧâfet âferîn  (1017/5) 
 
Gördi bu şi‛ri didi ol ‛ârıżı gül Źâtî’ye 
Âferîn ey bülbül-i bâġ-ı leŧâfet âferîn  (1018/5) 

 
 

 

 Bülbül sevinçli bir hâlde tasavvur edilmiştir. Ancak bu sevinç, onun sevgiliyle 

kavuşması ile yani bülbülün güle, gülün de bülbüle rağm olması ile mümkündür. Bu 

rağm oluş ise vuslattır. İşte bülbülün bu isteği gerçekleşmiş olduğunda bülbülün 

yaşadığı mekân ki buna ister yuvası diyelim (yuvası gül bahçesi) ister dünya diyelim 

bu mekân cennete dönüşmüş olacaktır. 

 

Bir yüzi gül ġonca-leb ĥûrî-liķâdur hem-demün 
Meclisi ben bülbülüñ gül-zâr-ı cennetdür yine  (1247/2) 
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 Bülbülün yuvası çoğu zaman farklı niteliklerle anılsa da Zâtî, bu mekânı 

sakinin elinden düşmeyen ve aşk iksirini içinde taşıyan kadehi bülbülün yuvasında 

aramaya yönlendirecek bir tablo çizmiş ve bu kadeh ile bülbülün yuvası, gülün budağı 

(bu da bülbülün yuvası) na yönlendirmiştir. 

 

Veyl câmı dest-i sâķî-i gül-ruħda görmeyen 
Gör âşiyân-ı bülbül ile gül budaġını  (1660/2) 

 

 

İnleyen, Figan Eden, Ah Eden 

 

Bülbülün inleyişi gülü daima mutlu kılar. Bunun en temel sebebi, sevgiliyi temsil 

eden gülün ehlînaz oluşudur. Sevgili, âşığının peşinden koşmasını diler ve bunu yapan 

âşık bu yolda karşılaştığı cevr ile cavafalardan dolayı âh eden, inleyen bir hâlde yaşar. 

Bu durumu gören sevgili ise bülbülün bu hâlinden zevk duyar, çünkü aşk yolunun 

ilerleyişindeki önemli bir etken, âşığın bu iniltisidir. Zâtî ise sevgiliye seslenerek bu 

durumdayken onun nasıl şad olduğunu sorgulamaktadır. 

 

‛Âķıbet bu bâġa gül gibi gelenler açılur 
Nâlişine bülbülüñ ey ġonca niçün şâdsın  (1064/2) 

 
 

 Zâtî, kimi zaman ise gül için mücadele eden bülbülün inleyişindeki içten gelen 

ateşli feryadının, tahammül sınırını aştığını ve bunu kendisine reva gören sevgilisine 

sitem ettiğini belirtmektedir. Bülbülün inleyişindeki şiddeti de bir gül şehrini yakacak 

seviyeye çıkardığını ifade ederek sağlamaktadır. 
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Gülşen-i dehri yaķa sûziş-i âh-ı bülbül 
Küllî ħûbuñ ne revâdur ki ŧuta ħâr etegin  (1149/6) 

 
 

 Bülbül inleyişiyle aşk ehlî olmuş ve bu konumda en yüksek mertebelerden 

birine gelerek âşıklara aşk ehlî olma yolunda üstadlık, yol göstericilik etmeye 

başlamıştır. Bu üstadlık ise aşk ehlî tarafından ders görülerek yani bu yolun ilmini 

öğrenerek değil, doğrudan bu işin üstadı olan bülbülün inleyişinden yapılacak 

izlenimlerle en iyi şekilde anlaşılacağını ifade etmektedir. 

 

Gerçi kim bülbül bana virür sebaķ feryâddan 
Yeg olur şâgird-i kâmil dôstlar üstâddan  (1205/1) 

 
 

 Zâtî, âşık olunan sevgiliye seslenerek bülbülün feryadında ve gamında 

yatmakta olan sırrın Hz. Âdem’in yeryüzüne indiriliş sebebini hatırlatarak (telmih 

sanatı) hakiki manada ayrılığın ve aşk peşinde kendinden vazgeçmenin sebebini 

bülbülün feryadında gizlendiğini belirtir. Buradan hareketle aşkın ne olduğunu 

hatırlamak ve onun nasıl yaşanması gerektiğini göstermek amacıyla bülbülün feryadı 

bir manzara teşkil etmektedir. Bu manzara ise hakiki aşkın manzarasıdır ve 

hatırlanması gerekmektedir. 

 

Gül gibi ey ġonca gûş ur bülbülüñ feryâdına 
Âdemüñ ħâr-ı ġamı hergiz getürmez yâdına  (1269/1) 

 

 Sevgilinin inleyişi her ne kadar bülbül gibi olmasa da seven bülbülün 

inleyişini taklit eder. Bu inleyişte sevenin yetersiz kalması ise sevgilinin güzelliğidir. 

“Gonca-leb” sevgilinin güzelliğini karşılamak ve onun güzelliğini tarif etmek için bir 

benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. Bu benzetme ise iki unsuru olmayan bir 
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şekilde kurulmuştur. Bu beyitte âşığın inleyişi bülbül üzerinden derecelendirilmişse 

de sevgilinin güzelliğinin bir derecesi olarak kullanılan bir diğer benzetme bülbülün 

inleyişi olmuştur. 

 
Ķomaz ‛anâ dilde ‛anâ dil nâlesi ey ġonca-leb 
Gel kim śadâ-yi bülbüle beñzer śadâ-yi bülbüle  (1270/2) 

     

Zâtî, bülbül ahının yok edici yönünü feleklerin evrakı olan Kur‛an-ı Kerim’i 

ve içinde gönderilen emirleri, rüzgâra verip geçersiz kılacak kadar güçlü olduğunu 

belirtmiştir. Bunu engelleyici bir vesile olarak ise doğa olaylarını gerçekleştiren ve 

melek olan Mikail’(a.s) ın varlığını bildirmiş. Zâtî, aşağıdaki beyitte bülbülü 

mübalağa sanatı ile okurun karşısına çıkarmaktadır. 

Virürdi yile âh-ı bülbül evrâķını eflâküñ 
Eger ķavs-i ķuzaĥ olmasa ol evrâķâ şîrâze  (1292/3) 

 

 Bülbülün sevgilisi olan gül, bülbül için bir güzellik aynasıdır. Buradan 

hareketle şair bülbülün bu gafletini sevgilinin bir fırsat bilerek inlemesine sebep 

olduğunu ve bundan da gülün memnun olduğunu belirtmiştir. Bu yalvartırcasına 

inleyişi ise hoş karşılamayıp sevgiliye sitem etmiştir. 

 

Seni âyîne-i ĥüsn eylemiş ey gül ħôd-bîn 
İñledürsin yine bülbülleri gördüñ mi seni  (1506/3) 

 

 Sevgilinin âşığa bakmadığını ve sevgilinin dikkatini çekmeye çalışan âşığın 

acı çektiğini belirten şair, âşığın bu ıstıraptan kurtulması için gam bahçesinin bülbülü 

gibi inlemekle sevgilinin dikkatini çekeceğini ifade etmektedir. 
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Ah kim ol ġonce-leb gülmez açılmaz gül gibi 
Gülşen-i ġamda ‛aceb mi iñlesem bülbül gibi  (1547/1) 

 

 Zamandan ve zamanın getirdiği bozulmadan şikâyet eden şair, güllerin hak 

etmediği şeyleri yaşamasını ve onların olumsuzluklarla karşılaşmasını engellemek 

için çareyi bülbül gibi figan etmesine bağlamaktadır. 

 

Güllerüñ yirin diken ħâruñ gülistân itdi dehr 
Göklere irgürse bülbül yiridür efġânını  (1598/6) 

 

 

Bülbülün inleyişi kimi zaman sevgilisine şiir okuyan bir âşık şeklinde telakki 

edilmiştir. Bu okuyuş ise bülbülün gül bahçesinde karşılık görmeden, küçümsenerek 

ve alay edilircesine gözardı edilerek inleyişinden başka bir şey değildir. Şair aşağıdaki 

beyitte bu manzarayı bize rivayet etmektedir.  

  

Güle ķarşu yine Źâtî hezâr efġan ider bülbül 
Oķur ġûyâ ki ‛âşık yâra ķarşu şi‛r-i pür-sûzı  (1701/5) 

 

  

Cevre Sebep, Cevr Çeken 

 

Bülbül, sevgilinin peşinden ayrılmayan bir âşık olduğu gibi bazen sevgiliye bu 

ayrılmayış ile eziyet etmekte ve onun için bir kedere dönüşmektedir. Ancak bu 

kovalamacanın acıya, ıstıraba ve hüzne dönüşmesinde rakibin sevgiliyi çalmış 

olmasının da etkisi vardır. 
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Ah elinden cevre yüz ŧutdı görüb ben bülbüli 
Neyleyem ŧutdı eliyle ol gül-i zîbâ yüzin  (1083/4) 

 

 

Sevgili olan bülbül sevgilisinin yanından hiç ayrılmamak için gayret ettiğinden 

onun mekânlarından bir de gülün dalı olmuştur. Bu sebeple bülbül bazen sevgilinin 

peşine düşmesinden dolayı sevgiliden zarar görebilmektedir. Sevgiliden gelen zarar 

ise gülün can yakan kısmı olan dikeni ile karşılık bulur. 

  

Pâyına ben bülbülüñ bir ħâr-ı hicrân batdı kim 
Çaķ depemden çıķdı ey yüzi gülistân acısı  (1484/3) 

 

Karşılıksız Sevgi Besleyen 

 

Pervane, klasik Türk edebiyatında sevgili için yanmayı göze almış ve onun hasreti ile 

yanan bir semboldür. Zâtî, bülbülün de pervane gibi yanacağını bilmesine rağmen, 

sevgisini saklayan varlık olduğunu ifade etmiş ve hakiki manada bir aşkın ancak 

sevgilide kayboluşta olduğunu ifade etmiştir. 

 

Küllî eczâsı olur kül nâle ķılmaz bülbülâ 
‛Işķ işin çok yañşama ögren yüri pervâneden  (1143/5) 

 

Perişan Hâlli 

 

Şair, kendi hâlini bazen bülbülün perişan hâline benzetir. Bu benzetme olumlu yönde 

olmakla beraber, gül bahçesinin bir sembolü olan perişan hâldeki bülbül ile kendi hâli 
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arasında benzerlik kurup sevgili elinden çektiği cevr-ü cefayı derecelendirmeye 

çalışır. 

Źâtî’yi sürme ķapuñdan Ĥaķ Te‛âlâ virmesün 
Gülistâna bülbül-i şûrîde-ĥâl eksüklügin  (1152/5) 

 

Bülbül: Duyuşlu, Dilli, Nağmeli, Hatip, Manzum, Ötüşlü 

 

Zâtî, bülbülü ötüşü yönüyle ele almış ve buradan hareketle bülbülün ötüşündeki 

nâğme, eda ve güzellik ile sevgiliyle kurulan sohbetin kıymetini belirtmeye 

çalışmıştır. Bülbülün ötüşü, sevgilinin gönlünü çalan ve onu kendisine yaklaştırmaya 

çalışan bir araç hâline gelmiştir. Bu vasfı olmayan âşığın sevgili ile münasebet 

kurması şair tarafından mümkün görülmemektedir. Sevgiliyle kurulan bu muhabbeti 

ise “belagat bağı” olarak adlandırmıştır. 

Açamaz gül gibi ey Źâtî göñüller ġoncasın 
Söz deminde bülbül-i bâġ-ı belâġat olmayan  (1158/5) 

 

 

 Sevgili bir güldür. Gül ise sonradan açılan ve güzelliği ortaya çıkan bir 

çiçektir. Zâtî, gülün bu özelliğinden hareket ederek sevgilinin bu değişimini kendi 

söyleyişi ile bülbül sözü arasında kurduğu benzerlikle karşılar. Bülbülün sözü 

sevgilinin  güzelliği  gibidir ve sevgilinin güzelliğine de ancak bülbülün güzel sözü 

layıktır. 

 

Cânâne ‛iźârı gibi gül ‛ârıżı renġîn 
Źâtî kelimâtı gibi bülbül sözi şîrîn  (1174/7) 
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 Bülbül’ün inleyişi istenir, çünkü bu inleyiş ayyaş (içki müptelası) olanların 

bütününün bahtiyarlığına denk gelir. Bülbülün gül bahçesindeki şakıyışı sarhoşluktan 

da öte bir vecd hâlini verir. Bu hâl ise ancak bülbülün şakıyışından anlayanlara nasip 

olur. 

Didiler bülbül-i gûyendeye gülşende śaķı 
Ŧâli‛-i cümle-i ‛ayyâş sa‛îd oldı yine  (1244/3) 

 

 Çalgıcı (mutrib) olan kişinin sazı yani sanatı ve hüneri bülbülün inleyişindeki 

can alıcı hissi verir bir özelliğe sahiptir. Zâtî, gönül ehli olanların bunu 

başarabildiğine inanmakla beraber bu yeteneğe sahip olduğu hâlde bunu açığa 

çıkarmayan âşığı (çalgıcıyı) sanatını icraya çağırmaktadır. 

 

Dilüñ bülbül gibi depret demidür sâzuña çeng ur 
Açıl gül gibi muŧrib ġonca-âsâ olma dem-beste  (1288/3) 

 

 

 Bülbül, mekânı olan gül bahçelerinin tamamını gezer. Onun bu gezintideki 

amacı ise gerçek manada cevr ü cefasına girebileceği, katlanabileceği ve buna layık 

olan bir sevgiliyi bulma ümididir. Zâtî, aşağıdaki beyitte bu arayışın amaca ulaşarak 

sonuçlanmadığını ifade etmektedir. 

 

Bülbül-i dil gülşen-i dehri ser-â-ser aradı 
Bulmadı bir gül anuñ hem-sâyesi ħâr olmaya  (1399/3) 

 

 

 Bülbülün ötme vakti; genellikle seher vakti, tan yerinin ağardığı vakittir. Bu 

vakitte öten bülbül ise tatlı dilli ve hoş sadalı olur. Sevgilinin sesi ve konuşması ise 
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bülbülün bu hoş sadalı ötüşüne benzetilmiştir. Bülbül ile sevgili arasında kurulan bu 

bağ sevgilinin can alıcı ve cezb edici yönünün bir tesviridir. 

 

Lebleri vaśfında bir rengî ġazel di Źâtî’yâ 
Her seĥer bülbül gibi şîrîn zebânuñ var ise  (1476/5) 

 

 Bülbülün talihinden şikâyetçi olarak tasvir edildiğı aşağıdaki beyitte, 

sevgilinin hak etmediği bir durumla karşılaşmasını bülbül bir şikayetçi olarak 

gökyüzüne haykırır. Bu haykırış aslında talihe ve Allah’a olan bir haykırıştır. 

Bülbülün bu haykırışı, kimi zaman bu beyitte de olduğu gibi dileğini Allah’a 

ulaştırma arzusuna karşılık gelmektedir. 

 

Güllerüñ yirin diken ħâruñ gülistân itdi dehr 
Göklere irgürse bülbül yiridür efġânını  (1598/6) 

 

 

 Bülbül, sevgilisi olan gül karşında nağmeler dizmeye hazılanmakatadır. Bu 

nağmeler ise sevgiliyi mest edecek derecede bir güzlliktedir. Hatta bu güzellik 

sevgiliye kavuşma anının güzelliği yani sevgilinin güzel kokusu gibi mest eden bir 

niteliğe sahiptir. 

 

Yine bülbül terân taśnîf ider naķş-ı güle ķarşu 
Be-ġâyet mest-ü-ĥayrân eylemiş bûy-ı viśâl anı  (1721/4) 

 

 

 Zâtî, kendini bülbül olmuş olarak nitelemektedir. Sevgilisi için şiirler yazarken 

bülbülün açılmamış gülü görünce onun güzelliği karşısında mest olması gibi mest 

olduğunu ifade etmektedir. Zâtî, sevgilinin yüzünü görüp de mest olduğundan onun 
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yüzünü gül bahçesi addeden sevgiliye karşı kaldığı durumda olduğunu ifade 

etmektedir. 

 

Gül gibi gel nažm-ı rengînine gûş ur Źâtî’nün 
Bülbül itdi anı ey ġonca cemâlüñ gülşeni  (1763/5) 

 

 

 Bülbül medh edilmek ister. Bunun ise ancak sevgili tarafından olması ya da 

sevgileye sözü geçen biri tarafından olması âşığı istediği sonuca götürür. Zâtî ise 

sevgiliye ulaştırması için Yaradan’ a niyazda bulunur ve bunun da sevgiliye onun için 

ötüp durmakta olan hoş nağmeli bir kuş şeklinde iletilmesini dilemektedir. 

 

Gökde uçara Źâtî ķuluñ bülbül-i medĥüñ 
Dirseñ aña ger murġ-ı ħôş-elĥânum efendi  (1785/7) 

 

 

 Zâtî, bazen bülbülü doğrudan bir kuş olarak değil, klasik edebiyatın edebî 

türlerinden olan  ve mesnevi geleneği içerisinde yazılmış hikâyelerden hareket ederek 

o eserlerdeki yönleriyle kullanılan mazmunlara telmih örneği olacak şekilde 

kullanmıştır. İran mesnevilerinde geçen “Vâmık ile ‘Azrâ”nın aşkındaki unsurlara 

telmih yapmıştır. Burada telmih yapılan hikâyede  Vâmık’ ın güzel sesli oluşu ile 

bülbülün nagmeli ötüşü arasında bağlantı kurulmuştur. 

 

Görüp Vâmıķ gibi bir bülbül-i gûyâsı ol anuñ 
Açıl gül-zâra kim bir dil-ber-i ‛Aźrâ-‛iźâr oldı  (1806/4)  
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Sevgili İçin Acı Çeken, Dertli 

 

Zâtî, sabâ rüzgârına seslenerek gül yanaklı sevgilisine “senin dedinden gül 

bahçesindeki bülbül gibi ötüp durmakta olduğunu” haber vermesini istemektedir. 

Bülbül, şâirin hâlinin yansımasına karşılık geldiği bu beyitte teşhis sanatı ile Zâtî, 

kendisini sevgili için inlemekte olan bülbülle eşdeğer görmektedir. 

 

Ħâl-i Źâtî’den sü’âl eylerse yârân ey śabâ 
Bülbül-i gûyâ olubdur bir gül-i ħândan içün  (1196/5) 

 

 Zâtî, aşağıdaki beyitte sevgilisi için beslediği duyguyu ve bu duygunun 

derecesini, sevgilisi için aşkın gülbahçesinde ötüp duran bülbülün aşkı ve onun 

inleyişindeki derinlikle eşit olduğunu ifade etmiştir. Hatta bununla yetinmeyen şair 

kendisinin sevgiliye karşı beslediği aşktan meydana gelen ıstırabın ve acının her bir 

zerresinin bile birbülbül olduğunu ifade etmiştir. 

 

Gül-sitân-ı ‛ışķ içre derdini ben bülbülüñ 
Yazsalar bir bir hezâr olurdı destânum Memi  (1629/2) 

 

2.3.1. Vazgeçmeyen 

 

Bülbülün bir özelliği de sevgilinin her türlü cevr ü cefaya, naza, işveye, ıstıraba 

rağmen asla sevgiliden vazgeçmeyip onun bütün ezasını çekmeye ömrünü adamış 

olmasıdır. Zâtî, bülbülbün bu özelliğinden kendine pay çıkarmış ve aşk ehlînin 

sevgiliden asla vazgeçmyeceğini “sofu” hayatı yaşayıp aşkın bir ilim olduğunu 

düşünenlerin ise bu durumu asla anlayamayaçağını ifade etmiştir. Bu sebeple de 
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bülbül söyleyişli olan, ömrünü ise sevgilisine adamış birinin nasıl olur da sevgiliden 

vazgeçebileceğini sorgulamaktadır. Çünkü sevgili güzeldir, güzel olandan vazgeçmek 

ise oldukça zordur. Sevgili, seveni yüzlerce tövbe bozduran bir âşığa çevirir. 

 

Be hey śôfî güzellerden nice tevb’ eylesün Źâtî 
İder mi bülbül-i gûyâ gül-i sîr-âbdan tevbe  (1402/5) 

 

Seven, Gerçek Seven, Unutulmak İstenilmeyen 

 

Zâtî, bülbülün inleyişindeki kudretten hareket ederek sevgiliye âşığını unutması 

hâlinde başına gelecek olan dertleri hatırlatırcasına uyarıda bulunmaktadır. Sevgili 

tarafından unutulduğu taktirde sevgiliyi göklere (Yaradan’a) şikayet edeceği şeklinde 

tehditte bulunmakta ve kendisinin unutulmaya layık bir seven olmadığını 

belirtmektedir. 

 

Ben bülbülüñi ey gül-i ħandânum unutma 
İrgürme göke nâle-vü-efgânum unutma  (1407/1) 

 

 

 Karganın gamlı ötüşü sakiden ötede olan gül bahçesine yani işret meclisinden 

sevgilinin meclisine gitmez. Ne zaman sevgilinin mekânı olan gül bahçesindeki 

bülbülün (gerçek âşığın) inleyişine, hakiki sevgisine galip olur ise o rakîbin sahte 

sevgi iniltileri, çirkin sesi, haykırışı o zaman sevgiliye ulaşır. 

 

Öte gitmez sâķîyâ gül-zâr-ı dilden zâġ-ı ġam 
Bülbüle ġulġulde ġalib olmayınca bülbüle  (1441/2) 
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Sevgili Karşısında Şaşkın 

 

Zâtî, sevgilisinin güzelliğinin seyrine dalmış olduğunu ifade etmiş ve şairin bu 

güzellik karşısında Kaf Dağı büyüklüğündeki kararlılığı, duruşu darmadağın 

olmuştur. Bunu gören bülbülün ise değer vermeksizin ayakları altına alarak bu 

güzelliğin üzerine basıp geçmekte olduğunu ifade etmiştir. Şair sevgisini, bülbülün 

güle olan sevgisi ile eşdeğer olarak görmektedir. Buna rağmen şair, sevgili tarafından 

karşılık ve kıymet görmeyen sevgisi için yakınmaktadır. 

Seyr-i ĥüsnüñden olur Ķâf-ı ķarârum târ-ü-mâr 
Görse bülbül kef geçer gül-zâr-ı zîbâ üstine  (1443/3) 

 

Gönül Kırıcı 

 

Sevgili olan gül, gönül incitici yaklaşımını ve hareketlerini artırdığı için ey Zâtî, sen 

de sevgilinin bu davranışına karşılık olması için gönle acı veren inleyişini sevgiliye 

karşılık olarak göster demektedir. Bülbülün burada gönül inciticiliği olarak ifade 

edilen yönü onun inleyişi ve feryadıdır. Aslında sevgilinin gönül kırıcı davranışlarına 

karşılık gönül alan ve bir yönüyle vazgeçmediğini belli eden tavrını temsil eden 

inleyişini artırmasını söylemektedir. Şairin bu beyiti monolog örneği olduğu gibi 

kendisinden hareketle üstü kapalı bir nasihatte de bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Ol lebi ġonca çün arturdı dil-âzârlıġı 
Ŧurma bülbül gibi ķıl sen de dil-âzârlıġı  (1591/1) 
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Rehber, Bilgin 

 

Zâtî, gül bağında yeni açmış olan güllerin var olan gülleri kıskandırmak için yeterli 

sebep olarak görmektedir. Bâlî adlı kişiye, var olan sevgililerden vazgeçip yeni gül 

bahçelerine açılarak başka sevgililer için cevr ü cefa çekme teklifinde bulunmaktadır. 

Bülbül ise bu beyitte şairin kendisine karşılık gelecek şekilde düşünülmüştür. Bülbül 

(şair), Bâlî’ye gül bahçesinin rehberi olarak adap öğreten bir bilgin olarak tasvir 

edilmiştir. 

 

Açılsun ġoncalar güller üzülsün bâġdan cümle 
Açıl ben bülbülüñle gülşene gül gibi gül Bâlî  (1639/4) 

 
 

 

Bülbül-i Sâ‛dî: 

 

Zâtî, kendisine rakip olarak gördüğü İranlı şair Sadî Şirâzî’nin şairliğini ve onun en 

meşhur eseri olan Gülistan’ındaki şiirlerinin kalitesini küçük görmüş, onları kül 

edecek derecede şair olduğunu, şiirlerinin ise yine o denli güçlü şiirler olduğunu ifade 

etmiştir. Bu beyitteki “bülbül-i Sa‛dî” tamlaması ise Sâdî’nin Zâtî tarafından gül 

bahçesinin bülbülü olarak nitelendirilmesidir. Ayrıca burada şairin eserinden yola 

çıkarak şaire bir eleştiri ve yergi getirilmiştir. 

 

Gülistânınuñ eczâsın kül ide bülbül-i Sa‛dî 
Benüm eş‛âr-ı rengînüm iresiz şehr-i Şîrâza  (1294/6) 
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 Zâtî’nin belirtilen gazelleri arasında incelediğimiz “bülbül” mazmunu 40 

beyitte geçmektedir. Bu beyitlerin her birinde bülbüle farklı anlamlar yüklemiştir. 

Şair, hemen her beyitte sevgili karşısında aşk besleyen ve âşıklık örneğinin klasik 

Türk edebiyatında en güzel sembolü olan bülbülü, idealize edilmiş bir âşık olarak 

işlemiştir. İdealize edilmiş bu âşık, kimi beyitlerde efsanevî kahramanları, onlara ait 

ve onları hatırlatan unsur olarak da kullanmıştır. Buradan da anlaşlacağı üzere Zâtî, 

“bülbül” mazmununu, tesirinde kaldığı şairlerden ve beslendiği kaynak olan klasik 

Türk şiiri geleneğinin hayal dünyasını, çağrışım yöntemini, sanatsal ifadesini halk dili 

ile başarılı bir şekilde kullanmıştır.  
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3. GÜL’ÜN İŞLENİŞİ 

 

3.1. Gülün Tanımı ve Klasik Türk Edebiyatı’nda Gül 

 

Çiçekler, bütün medeniyetlerde olduğu gibi İslâm medeniyetinde ve bu medeniyetin 

önemli bir parçası olan Osmanlı-Türk kültüründe de, hem somut hem de soyut 

özellikleriyle dikkat çeken doğal unsurlar arasında yer alırlar. Gül, Türkler tarafından 

eski devirlerden beri bilinmekte olup edebiyatımızda sıklıkla kullanılan motiflerden 

biridir. Gül bu sebeple, insan hayatında özellikle de Doğu medeniyetlerinde duygu 

ifadesinin karşılığı olan bir çiçek türü hâline gelmiştir. 

Çeşitli renkler hâlinde doğada bulunan gül, içerisinde en çok kırmızı, beyaz, 

sarı, pembe ve nadir olarak görülmekle beraber iki renkli olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Son dönemlerde yapılan birtakım biyolojik ve kimyasal çalışmalarla da 

güle; mavi, siyah, yeşil gibi farklı renkler verilmektedir. 

Çiçek türlerinden biri olan gül, faklı dillerde geniş kavramlara karşılık gelecek 

şekilde kullanılmıştır. Bu kullanımlardan biri de şüphesiz klasik Türk edebiyatının 

tesirinde kaldığı ve büyük bir etkileşimin meydana geldiği Fars dilidir. Gülün 

“Farsça’daki genel anlamı ‘çiçek’ ”tir. 26 Bu tabir; “Türk edebiyatında ‘gül-i bâdâm’ 

(badem çiçeği), ‘gül-i yâsemen’ (yasemin çiçeği) gibi ifadelerle” karşılanmıştır. 

Edebiyatımızda ve halk kültüründe güle farklı anlamlar yüklenilmiştir. Bunlar 

arasında ilk başta gelen ise sevgilidir. Şairler her ne sebeple olursa olsun, gülün 

vasfını sevgilinin uzuvlarına benzetmede ve onun vasfını tarif etmede her defasında 

bir araç hâline getirmiştir. Bu sebeple klasik Türk edebiyatımızın vazgeçilmez 
                                                
26 Cemal Kurnaz, “Gül,” DİA 14, s. 219. 
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mazmunlarından biri hâline dönüşmüştür. Şairlerin bu yaklaşımı ise gülü “çiçeklerin 

sultanı” hâline getirmiş ve sevgili de hayal ile duygu dünyasında en güzel karşılığını 

bulmuştur. Güle sultanlık vasfını ve mertebesini yükleyen şairlerimizin bu yaklaşımı 

ise; “ ‘şeh-i ezhâr, sultân-ı gül, hüsrev-i gül, dâver-i ezhâr’ gibi sözlerle” 27 ifade 

edilmiştir. 

Gülün rengi yukarıda da ifade ettiğimiz gibi çeşitlilik arzetmektedir. Bunlar 

içerisinde ise; “klasik Türk edebiyatında en çok sözü edilen gül kırmızı güldür ”. 28 

Bunun dışında kimi zaman âşığın durumunu kimi zaman sevgilinin hâlini kimi 

zamansa âşık ile mâşuk arasındaki duyguyu ve onun niteliğini belirtmek içinde gül 

çeşitli renkleriyle kullanılmıştır. 

Zaman zaman beyaz gülden ve âşığın yüzünü hatırlatması 
bakımından sarı gülden de bahsedilir. Bunların dışında “gül-i 
sadberk” (yüz yapraklı gül, katmerli bir çeşit iri gül), “gül-i ter” 
(taze, taravetli gül), “gül-i ra’nâ” (içi kırmızı, dışı sarı gül), “gül-i 
sürî” (gül yağı çıkarılan Edirne gülü) ifadelerine de sıkça 
rastlanmaktadır. 29 

 

 Gül, çeşitli vesilelerle bahçelerde güzellik unsuru olarak, mezarlarda vefat 

edenin iyi tanınması ve yâdedilmesi sebebiyle de farklı şekillerde yetiştirilmektedir. 

Güle yüklenen bu vasıflardan ve bu vasfın kazandığı kelime dünyasından ise şöyledir; 

Eskiden serviye sarmaşık veya yediveren gülü aşılanır ve bu güller 
serviyi görünmeyecek şekilde sarardı. Buna “pey-vend”, böyle 
güllere de “serv-i gül-endâm, serv-i gül-fürûş, serv-i semen” adları 
verilirdi.  

                                                
27 Kurnaz, a.g.e., s. 220. 
28 Kurnaz, a.g.e., s. 220. 
29 Kurnaz, a.g.e., s. 220. 
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Gül, şekli ile de farklı anlamlar ve bu anlamalara bağlı olarak çeşitli kelime, 

kelime gurubu, tamlamalarla ifade edilir. Bu kelime, kelime grubu ve tamlamalar 

klasik Tük edebiyatında ve özellikle de şiirinde hayal dünyası ile beraber 

mazmunların doğmasına vesile olur. Gülün bu özellikleri içerisinde ise ilk başta kimi 

zaman sevgilinin yanağına, gülüşüne kimi zaman da onun iffetine, temizliğine ve 

edasına benzetilecek şekilde kullanılan “gonca gül” dür. 

Gonca, gülün açılmamışı “halvet” hâlidir. “Yakası dar, teng-dil, 
yüzünü dürmüş, uykuya varmış” gibi sözlerle de ifade edilen gonca 
“mahzen-i esrâr”; dudaklarla “hem-râz”dır. Gonca sırrını sakladığı 
halde gül açılıp saçılarak sırrını âleme fâş eylemektedir. Gülün 
açılması “çâk-i girîbân eylemek, yakasını yırtmak, dâmenini çâk çâk 
etmek, eteğini açmak, tebessüm eylemek” tabirleriyle anlatılır. Bu 
özellikleriyle gonca el değmemiş, iffetli, “pâk-dâmen”; gül ise katıla 
katıla gülen, her şeyi ortada, hafifmeşrep, güzellik pazarında satılan 
bir metâ, elden ele gezen bir “şâhid-i bâzâr”dır.30 

 

Halk kültüründe geniş ve derin bir mânâ kazan gül, kimi zaman bu kültür 

içerisinde belirli hava olaylarını, ruh hâllerini ve dünya hareketlerine bağlı olarak 

gerçekleşen olayları karşılamak amacıyla da kullanılmıştır. 

Baharın bir adının “gül mevsimi” oluşu güle verilen önemden 
kaynaklanmaktadır. Güller bu mevsimde açtığından bahar için 
“vakt-i gül, mevsim-i gül, devr-i gül” ifadeleri de kullanılır. 
“Gülzar, gül-şen, gülistân” gülün bulunduğu mahâllerin adıdır. Gül 
seher vakti sabâ yelinin esmesiyle açılır. Gül açılması baharın 
geldiğini haber verdiği için bir neşe ve sevinç kaynağı olduğu gibi 
işret meclislerinin kurulma zamanını da gösterir. 31 

 

 Gülün edebiyatımızdaki tesiri en başta halk kültüründeki köklü inanıştan 

gelmektedir. Bu inanış Anadolu insanının asırlar içerisinde güle kutsî ve çok derin 

                                                
30 Kurnaz, a.g.e., s. 220. 
31 Kurnaz, a.g.e., s. 220. 
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mânâlar yüklemesine vesile olmuştur. Gül rengi, şekli ve kokusu bakımından da 

çeşitli benzetmelere konu teşkil etmiştir. Bu mânâlardan ve benzetmelerden birisi de 

gülün, Hz. Peygamber’i temsil etmesidir.  

Yûnus Emre’nin, “Çiçek eydür ey derviş gül Muhammed teridir” 
mısrasında ifade ettiği gibi gülün kokusunu Resûl-i Ekrem’in 
terinden aldığına inanılır. Halk arasında, “Gül koklamak sevaptır” 
sözü de daha çok bu çiçeğin Hz. Peygamber’in sembolü olmasından 
kaynaklanmaktadır. Gül koklandığında, gül yağı veya gül suyu 
ikram edildiğinde salâtü selâm getirilmesi, bu inanışın müslümanlar 
arasında köklü bir geleneğe sahip olduğunu gösterir. Mevlid 
törenlerinde gül suyu serpmek, bunun için yapılmış sanat eseri 
niteliği taşıyan “gülâbdan”ların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 
Tasavvufî sembolizmde gül Îlâhî güzelliği ifade ettiği gibi Allah’ın 
mahbûbu Hz. Muhammed’i de temsil eder. Bundan dolayı “verd-i 
Muhammedî” veya “gül-i Muhammedî” adı verilen gül şeklinde 
hilye-i şerifler yapılmıştır. Öte yandan tasavvufta servi vahdeti, gül 
de kesreti temsil ettiği için “serv-i gül en-dâm” gibi sözlerle kesret 
altında gizlenen vahdet anlatılmak istenmiştir. 32 

 

 Edebiyatımızda ve özellikle de klasik Türk edebiyatında âşık ile mâşuk 

arasındaki duyguyu temsil eden unsurlaradan birisi de güldür. Bu temsilde gül 

mâşuğu/ mâşukâyı temsil eder. Âşık, sevgilisi için cevr ve cefalar çekerken, sevgili 

(gül) âşık bu hâline çoğu zaman acımamakla itham edilir. Gül (mâşuk/mâşukâ) ile 

bülbül (âşık) arasında terennüm eden bu bağın ise şöyle başladığı ve sembolleştiği 

bilinmektedir. 

Klasik Türk edebiyatında gül sevgili tipinin bütün özelliklerini taşır. 
Hatta çok defa sevgiliyle gül güzellik yönünden karşılaştırılır: Gül 
nazlıdır, naz libası giyer ve naz uykusuna yatar. Vefasız ve zâlimdir. 
Efsaneye göre başlangıçta rengi kırmızı olmayan gül bülbüle hiç 
yüz vermez. Gülün bu ilgisizliğine dayanamayan bülbül bir gün her 
şeye rağmen gidip gülün üzerine konar. Dikenler bülbülün 
gövdesine batarak kanatırlar. Gülün dibine dökülen bu kanlar onun 
kökünden damarlarına doğru yayılır ve gül o günden sonra kan 
rengine bürünür. Fuzûlî’nin Su Kasidesi’ndeki, “İçmek ister 
bülbülün kanın meğer bir reng ile / Gül budağının mizâcına gire 

                                                
32 Kurnaz, a.g.e., s. 220. 
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kurtara su” beyti bu inanışa telmihtir. Bu olaydan hareketle gülün 
bülbülün kanını döktüğüne, içtiğine ve allık olarak yüzüne 
sürdüğüne inanılır. Gül bülbülün sesine kulak vermez, açılıp yüzünü 
göstermez, daima dikenle (rakîb) iş birliği yaparak onun bağrını 
yaralar. Ancak dünyada dikensiz gül bulmak mümkün olmadığından 
bülbül de, “Gülü seven dikenine katlanır” diyerek teselli bulur. 
Gülün dikeni âşığın rakîbidir. Bunun dışında gül ile diken iyilik ve 
kötülük, kolay ile zor, dost ile düşman zıtlıklarını da ifade eder. 
Gülün şekli yapraklarından hareketle kitaba, kâğıda, deftere, 
mecmuaya benzetilir. Sabah rüzgârında tatlı tatlı sallanışı ise “bâd-ı 
subh ile gülüp oynamak” şeklinde dile getirilir. Tazelik, incelik, 
narinlik, nazlılık hem gülün hem de dalının, yaprağının ve fidanının 
özellikleridir. Bunlar aynı zamanda sevgilinin boyunu, yanağını, 
yüzünü ifade ederler. Gül renginden dolayı kana, ateşe ve şaraba 
benzetilir. Rengi ve kokusuyla “işret meclisleri”nin değişmez 
süsüdür. Genel olarak gül, bazen de yabani gül veya ağustos gülü de 
denilen nesrin, kırmızılığı sebebiyle sevgilinin yüzü ve yanağı için 
kendisine benzetilen (müşebbehün bih) olur. Nesteren ise 
beyazlığından dolayı kefene teşbih edilir. Sevgili-gül benzetmesinde 
zülüf, ben, ayva tüyü, boy ve dudak sırasıyla sümbül ve menekşe, 
fülfül, çemen, servi ve gonca şeklinde düşünülerek bahçe unsurları 
bir araya getirilip tenâsüp sanatı yapılır. 

 

 Bir tür cennet çiçeği olduğuna inanılan gülün, kırmızı renkli olanı renginden 

dolayı, ateşe ve bu benzetmeden hareketle, Hz. İbrahim’in Nemrut tarafından ateşe 

atılması olayına telmih olarak da kullanılır. 

Gül ateşi hatırlattığı için “âteş-mizâc”dır. Sevgilinin bulunmadığı 
bahçe âşığa cehennem ve bu bahçedeki güller ateş gibi görünür. Gül 
“âteş-i Tûr” şeklinde tasavvur edilince bülbül de “kelîm” sıfatıyla 
anılır. 33 

 

 Klasik Türk el sanatlarında, özellikle de Osmanlı dönemi eserlerinde 

vazgeçilmez bir motif hâlini alan gül, bu alanda da önemli bir yere sahiptir. İnşa 

edilen yapılardan küçük ve biblo mahiyetindeki nadide eserlere kadar gül bir sanat 

nişanesi hâlini almıştır.  

                                                
33 Kurnaz, a.g.e., s. 220. 
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Türk süsleme sanatlarının vazgeçilmez motiflerinden biri de güldür. 
Tavan göbekleriyle taş oymacılığında, çini, seramik, duvar resimleri 
ve kumaşlarda, kitap cilt ve tezhiplerinde, mezar taşlarında 
tasarlanmış ve bir sanat hâline gelmiş olan güller önemli bir yer 
tutar. Kapılarda tokmağın geçmesi için ortasında bir delik bulunan 
yuvarlak pul şeklindeki süslü madenî veya tahta levhaya “ağızlık 
gülü” denmektedir. Yazma Kur’ân-ı Kerîm’lerde sayfaların kenarına 
ve gerekli yerlere tezhiple yapılan gül şeklindeki motiflerden aşr-ı 
şerifleri gösterenlere “aşır gülü”, cüz başlarını gösterenlere “cüz 
gülü”, genellikle her cüzün 1/4’ünü belirtmek için konanlara “hizip 
gülü”, secde âyetlerini işaret edenlere de “secde gülü” denir.34 

 

Gül, Osmanlılar’dan başlayarak günümüze kadar Türkler’in günlük 

hayatlarında önemli bir yer tutar. Erkek ve özellikle kadın kıyafetinde ve ziynet 

eşyasında yaygın bir motif olarak kullanıla gelmiştir. Türk mutfağına özel gül reçeli 

ve gül şurubundan başka parfümeri sanayide de gül suyu ve gül esansı eskiden beri 

bilinmektedir. Türkçe eserlere ad verme geleneğine bağlı olarak gül kelimesiyle 

başlayan birçok mesnevi, tarih, tezkire ve terâcim-i ahvâl kitabı bulunmaktadır. Kız 

çocuklarına gül ve içinde bu kelimenin yer aldığı çeşitli adlar verilmesi de günümüze 

kadar gelen yaygın bir gelenektir.  

                                                
34 Kurnaz, a.g.e., s. 222. 
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3.2. Zâtî Divanı’nda Gül (1003-1825 numaralı gazeller) 

 

3.2.1. Terkip Hâlinde Kullanılmayan Gül 

 

Zâtî, gülü bir hoş sesli çemen kuşunun sesine kulak veren bir şekilde tasvir etmiştir. 

Ferîdüddîn-i Attâr’ın manzum mesnevisi olan “Mantıkü’t-Tayr” (Kuş Dili) adlı eserde 

teşhis sanatıyla kurduğu ve işlediği tasavvufî konuları duyan gülün hayret ve 

hayranlıkla onu dinlediğini ifade etmektedir. Bu beyitte “kuş” hakikat dünyasından 

sohbetler eden haberler veren bir kimse, “gül” ise onun bu sohberlerini ve hakikatten 

aldığı haberi hayranlık ve şaşkınlıkla dinleyen bir derviş gibi tasvir etmektedir. 

Ġonceyi eyledi dem-beste gül urdı aña gûş 
Manŧıķu’ŧ-ŧayr oķıdı murġ-ı ħôş-âvâ-yı çemen  (1183/6) 

 

 

 Sevgilinin güzelliği kimi zaman âşığın ölümüne sebep olacak derecede 

olabilir. Bu durum Klasik Türk edebiyatının temel bir âşık-maşuk ilişkisidir. Sevgili 

“gül” dür ve o sevgilinin bir diğer vasfı ise güzel kokusu ile meşhur olmuş “nergis” 

çiçeğidir. Zâtî, sevgilinin saçını ise amber (güzel koku) saçan bir şekilde tasvir 

etmektedir. Beyitte sevgiliye böyle güzellikleri yakıştıran şair, sevgilinin bu güzelliği 

karşısında mest olup kendinden geçmektedir hatta bu güzellik âşığın ölümüne sebep 

olmaktadır. 

 
Süzme ey gül nergis-i mestânuñ öldürdüñ beni 
Çözme bu zülf-i ‛abîr-efşânuñ öldürdüñ beni  (1497/1) 

 

 
Zâtî, sevgili için daha önceleri tuzak kurmuş tecrübeli biri olarak, açılmamış 

güle seslenip daha önceki sevgilileri (güller) gibi sevdasına karşılık veren bir güzel 
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olmasını istemektedir. Kendini ise tuzak kurmuş bir güzellik avcısı olarak tasvir 

etmektedir. Geçmişteki sevgilileri ise güldür. 

 

Gül gibi gel nažm-ı rengînine gûş ur Źâtî’nün 
Bülbül itdi anı ey ġonca cemâlüñ gülşeni  (1763/5) 

 
 

3.2.1.1. Gül Yüz 

 

Sevgili güzellik bağının bülbülüdür. Bu bülbülün yüzü ise güle benzer. Zâtî, 

sevgilinin gül yüzünü ise bir güzel ile tarif etmiştir. Bu tarifte kullanılan unsur ise 

“gül” dür. “Gül yüzlü sevgili” klasik Türk edebiyatında gülle ilgili yapılan ve  en çok 

kullanılan mazmunlardan biridir. Başta Hz. Muhammed’ in güzelliğinin tasviri olmak 

üzere birçok güzelliğe karşılık gelecek şekilde mazmun olarak kullanılılan bu ifade, 

Zâtî tarafından bu beyitte de sevgilinin güzelliğini Yaradan’ a şükür olarak 

hayranlıkla ifade edecek biçimde işlenmiştir. 

 

Gül yüzüñ bir vech ile vaśf itdi Źâtî dir gören 
Âferîn ey bülbül-i bâġ-ı leŧâfet âferîn  (1017/5) 

 
 
 

Zâtî, sevgilinin yanağını ayna olarak tasvir etmektedir. Sevgilinin yüzünü 

böylece tasvir eden şair sevgiliye seslenerek bağda güzellik aynası olan yanağını 

göstermesini arzulamaktadır. Yanağı, bir güzellik aynasının yansıması olan gülün 

yüzü ise sevgiliye benzetilmektedir.  

 

Bâġda billâhi ‛arż it ‛ârıżuñ mir’âtını 
Ey yüzi gül ġonca-leb görsün yüzi aġın semen  (1035/3) 
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 Zâtî, sevgilinin yüzünü gül gibi açılıp kapanan bir şekilde tasvir etmektedir. 

Sevgilinin âşığı gördükçe sırt çevirmesi, yüzünü ekşiterek ona bu şekilde kıymet 

vermeyip eziyet etmesi, âşığının zoruna gitmekte ve âşık bu durumu bir eza, cevr, 

cefa olarak telakki etmektedir. Sevgiliden yüz bulamayan âşığın, sevgiliye bu 

yaptığının âşık için zulüm olduğunu ifade etmesi Klasik Türk edebiyatının en temel 

meselelerinden biridir. 

 

Beni gördükçe dürüb gül yüzüñi ey ġonca 
‛Ömrümüñ defterini cevr ile niçün düresin  (1119/2) 

 

 Zâtî beraber yaşadığı kişinin (sevgili) huri gibi bir çehreye sahip olduğunu ve 

onun gül kadar güzelliğinin olduğunu belirtmiştir. Böyle bir güzelliğe sahip sevgiliyle 

yaşadığı mekanın gül bahçesinden bir cennet olduğunu belitmiştir. Sevgilinin 

güzelliğinin övüldüğü ve yüzünün hem huri güzelliğine hem de güle benzetilmesi 

Klasik Türk edebiyatının nevi şahsına münhasır hayâl dünyasının yansımasıdır. 

 
 

Bir yüzi gül ġonca-leb ĥûrî-liķâdur hem-demün 
Meclisi ben bülbülüñ gül-zâr-ı cennetdür yine  (1247/2) 

 

3.2.1.2. Gül Yanak 

 

Zâtî, sevgilinin hizmet ettiği kişi ile laleyi özdeşleştirilmiş olduğu aşağıdaki beyitte 

kullandığı “karavaş” kelimesi ile kelimenin anlamı olan cariye ve köle anlamlarının 

her ikisini de kastetmektedir. Bu sebeple sevgiliyi (laleye hizmetkâr olan) ve onun 

yüzünü hem güzel kokulu nergise hem de sevgilinin yanağını güle benzetmiştir. 

Yanağı güle benzeyen sevgili gül bahçesinin yerlisidir. Lale ise sonradan gelmiş olan 
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bir yabancıdır. Gül hizmet edilmeye layık olduğu hâlde bu durumun aksine köle ve 

cariye olarak kullanılmıştır. Sevgiliye isabet ettirilen bu vasıf onun haketmediği bir 

vasıftır. Bu sebeple âşık maşukunun bu hâlinden üzüntülü olarak bahsetmektedir. 

 

Devleti gör nergisi çeşmüñ ķaravaş eylemiş 
Tañrı virmiş lâleye gül ħaddüñüñ lalalıġın  (1025/6) 

 
 
 

 Zâtî aşağıdaki beyitte sevgiliyi ve onun güzlliğini çeşitli şekillerde 

vasıflandırdığı ve farklı mazmunlarla bu vasıflarını karşılamaya çalıştığını 

görmekteyiz. Bu vasıflardan biri sevgilinin yanağıdır. Gül açmaya başladığında 

katmer katmer bir güzellik arz eder. Bu güzellik kat kat her bir gül yaprağının 

birleşiminde saklıdır. Meydana gelen bu güzellik seyri ise ancak sevgilinin yanağında 

vardır. Zâtî de sevgiliye belirttiği bu vasıflardan biri olan “gül yanaklı görünüş sahibi 

olmak” vasfı varsa diyerek şarta bağlayıp üzülmemesi gerektiğini ifade etmiştir. 

 

Ey śanavber ķaddine öykin sözüm yoķdur saña 
Lâle ħaddüñ gül ruħun ġonca dehânuñ var ise  (1476/2) 

 

3.2.1.3. Gül Gülüşlü 

 

Zâtî kendisini solgun yüzlü olarak tasvir etmektedir. Bu yüz ifadesini gideren kişi 

olarak ise gül gibi güler yüzlü bir kişiyi bize göstermektedir. Bu kişinin kim olduğu 

ya da şairin kime işaret ettiği şerh konusuna girecektir. Bu sebeple onun üzerinde 

durmayıp yalnızca bize âşığı olan şairi bağışlayıp yüzünü güldüren kişi olarak 

kendisinin de gül yüzlü biri olduğunu bilmek sanırım yeterli olacaktır. Gül yüzlü kişi 

motifi Klasik Türk edebiyatımızda daima yüz güldüren değil kimi zaman yüz 
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kızartan, yüz solduran gibi farklı şekillerde de kullanılmıştır. Ancak burada Zâtî’ nin 

olumlu bir şekilde kullandığı görülmektedir. 

 

Beñzümi śolmuş görüb ben bendeye raĥm eyledüñ 
Gül gibi şâhum güler beñzüñ cihânda śolmasun  (1038/3) 

 

 Dişleri inciye benzetilen sevgilinin bir diğer vasfı ise onun gülüşünün güle 

benzemesidir. Yukarıdaki beyitte kurulan hayal dünyasından farklı olarak şair, gülün 

içine yerleştirilmiş bir inci tasviri çizmektedir ki bu da klasik Türk edebiyatındaki en 

güzel tasvirlerden biridir. 

  

Ben didüm dişlerüñe beñzedeyin mi düreri 
Gülerek gül gibi ol ġonca didi iñen ârı  (1521/1) 

 
 
 

3.2.1.4. Gül Sevgili 

 

 
Bu beyitte şair “gül” kelimesini hem çiçek hem de fiil olan “gül-” anlamlarına 

gelebilecek iki şekilde de kullanmıştır. Kelimenin çiçek mânâsında kullanılması 

şekliyle burada ele aldığımız aşağıdaki beyitte Zâtî, sevgili için “kim seni (güzelliğin 

için) güle benzetse bütün eczasını yaktın” demektedir. Sevgilinin güle benzeyişini dile 

getiren kişilerin (âşığın) sevgili tarafından yok edildiğini yani onun güzelliğini ifade 

etmeye âşıkların kudretlerinin yetmediğini söylemektedir. 

 

 
Kim ki gül dise saña eczâsını kül eyledüñ 
Ey cihân bir germ âteş-dâna beñzersin hemîn  (1168/2) 
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3.2.1.5. Açmamış Gül 

 

Klasik Türk edebiyatında sevgilinin gençliği, güzelliği, çekiciliği, ürkekliği ve 

masumluğunu temsil eden “açmamış gül” mazmunu Zâtî tarafından incelediğimiz 

Divan’ının cildinde iki gazelde ve aşağıda belirtilen beyitlerde kullanılmıştır. 

Açmamış gül olan sevgili ilk beyitte can alıcı özelliğe sahip olarak kullanılmış, 

ikincisinde ise maşuğun âşığına yüz vermemesi olark temsil edilmektedir. 

 

Behâda bir sözi biñ cân deger ol ġonca gül ammâ 
Aña cânlar virenlerle śafâsı yoķ tekellümden  (1194/4) 
 
Ah kim ol ġonce-leb gülmez açılmaz gül gibi 
Gülşen-i ġamda ‛aceb mi iñlesem bülbül gibi   (1547/1) 

 

3.2.1.6. Şarap Kadehi Tutan 

 

Sevgili aşağıdaki beyitte bir sohbet meclisinde (gül bahçesi) elinde şarap renkli, şarap 

dolu kadeh tutan gül manzarası çizmektedir. Sevgili (gül) elinde şarap renkli bir 

kadehi tutan gül güzelliğine sahiptir. 

 

Aldı mey-gûn ayaġı gül yine gülşende yine 
‛Andelîb oldı anuñ bezmine gûyende yine  (1241/1) 

 

3.2.1.7. Gül Gibi Olmak 

 

Zâtî, sevgiliyi açılmamış bir gonca olarak tasvir ettiği aşağıdaki beyitte seveni güle 

dönüştürmekte olduğunu ifade etmektedir. Âşık ile maşuğun birlikte olması, tek vücut 
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hâline gelmesi bu beyitin en temel meselesidir. Bu sebeple âşık, maşuğu gibi 

sevdasından dolayı güle benzemiştir. 

 

İtdi ey ġonca güler yüz ile gül sencileyin 
‛Âlemi pâdişeh-i vuślatına bende yine  (1241/5) 

 

3.2.1.8. Gülbahçesinde Gül Gibi Açılmak 

 

Âşığın çok nadir olmakla beraber gül gibi gül bahçesine açılan bir şekilde tasvirini 

Zâtî aşağıdaki beyitte “dost” olarak tabir ettiği kişileri güle benzeterek kurmuştur. Gül 

bahçesi sevgililerinve güzellerin mekanıdır. Zâtî bu beyitte dostları, sohbet ehlî 

yakınlarıyla güzellerin içine gittiğini tasvir etmektedir. 

 

Źâtî ile gül gibi gül-zâra her śubĥ açılan 
Dôstlar bir ġonca-i bâġ-ı ŧarâvetdür yine  (1247/5) 

 

3.2.1.9. Bülbülün Feryadına Kulak Vermiş 

 

Sevgili olan açılmamış güle seslenen Zâtî, bülbülün sevgili için sevgisinden oluşan 

feryadına, inleyişine kulak veren gül gibi kendi sevgilisine seslenmekte ve onun 

sevgisinin Hz. Âdem’ in taşıdığı yangın (ka‘lu belî) gibi bir yangın olduğunu ifade 

etmektedir. 

 

Gül gibi ey ġonca gûş ur bülbülün feryâdına 
Âdemüñ ħâr-ı ġamı hergiz getürmez yâdına  (1269/1)  
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3.2.1.10. Asker Gibi Siper Alan 

 

Gülü bir savaş (âşık adaylarının bulunduğu) meydanına yerleştiren Zâtî, gülü cenk 

hâlinde târuza maruz kalmış bir asker gibi tasvir eder ve âşık adaylarına karşı kendini 

savunan hançerini almış can havli ile bekleyen asker gibi beklediğini ifade etmektedir. 

 

Leşker-i tevbe ‛aceb mi śınsa bu eyyâmda  
Gül siper alub ele daķındı ħançer yanına  (1271/3) 

 

 Zâtî, gülün ücra yerlerde bittiğine dair bir manzara inşa etmiştir. Bu 

manzarada ise gül taşın kovuğuna sokulmuş düşmandan saklanan ve ondan 

korunmaya çalışıp varliğını korumaya çalışan asker gibi bir benzetme kurmaktadır.  

 

Güller śoķınmış alnına düşman gören didi 
Yine müzeyyen eylemiş ancaķ ķayalıġı  (1592/4) 

 

3.2.2.11. Gül Gibi Açılmak 

 

Zâtî aşağıdaki beyitte sevgilinin kalbini açmamış bir gül olarak tasvir etmiş ve onun 

kendisinin de bir sevda ehlî olan gül gibi sevdasını âşığına açmasını istemektedir. 

Burada şair, kendisini gözleyen yasemini ise onun güzelliğini kıskanan bir çiçek 

olarak göstermiştir. 

 

Açulsun ġonce-i ķalbüñ açıl gül gibi gül-zâra 
Seni gözler çıķubdur yâsemîn ey ġonca dîvâra  (1304/1) 
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 Sevgilisi olan güzellerin, âşıklarına gönüllerini açtığını gören Zâtî, kendi 

sevgilisinin de gönlünün açılıp bir sevgiliye rağm olmasını -ki bu şairin kendisidir- 

ister. Daha sonra da sevgilisi olan güzeller gibi bayram (kavuşma) sonrası işret 

meclisinde sevgiliyle olup sürekli şarap içmesini tavsiye etmektedir. Şarap aşktır. Bu 

sebeple şair, sevgiliye işret meclisinde olup âşığını dilemesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Bu beyit, klasik Türk edebiyatında mey meclislerinin sosyolojik bir hâl 

kazandığını gösteren bir beyit özelliğine sahiptir. 

 

Gül gibi göñlüñ açılsun dir iseñ nûş it müdâm 
Ġoncalarla bâde-i gül-fâmı bayram irtesi  (1625/6) 

 

 Sevgiliye seslenen şair, onun rakîb ile gül bahçesine açılmasını çekememekte 

ve sevgiliye hüznünü ifade etmek amacıyla onun rakîb ile şen hâlini gül gibi mutlu 

olarak tasvir etmektedir. 

 

Ah kim bensüz raķîb-i ħâr ile sen gül gibi 
Açılursın gülşene ey verd-i ħandânum Memi  (1629/6) 

 

3.2.2.12. Güller Üstüne Düşmek 

 

Güllerin dikeni üzerine düşen bir insanın o andaki hâlini tasvir eden şair, bunu gören 

sevgilinin düşen kişi (âşık) için yüzünün sevgilinin vücuduna gelip incinmemesi için 

dua ettiğini ifade etmektedir. 

  

Düşdüm nişân-ı pây-i seg-i dil-ber üstine 
Ol ġonce gördi didi yüzüñ güller üstine  (1310/1) 
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3.2.1.13. Gül Gibi Hoş Vakit 

 

Âşık için sevgili ile beraber olunan anlar en güzel andır. Bu anları sevgiliyle yaşamış 

olan âşık hâlini ifade eden şair, sevgilisinden ayrıldığı için bu günleri hatırına 

getirmekte ve bunu gül vakitleri olarak nitelendirmektedir. 

 

Ķanı ol dem ki gül gibi ħôş idi vaķtümüz 
Ey ġonce-leb irişmez imiş veh ki dem deme  (1378/4) 

 

3.2.1.14. Dikensiz Gül Yoktur 

 

Zâtî, sevgili olan gülün ve güllerin (sevgililerin olduğu) yetiştiği bütün şehirleri (gül 

bahçelerini) gezdiğini ancak kusursuz (dikensiz) bir sevgiliye (güle) rastlamadığını 

ifade etmiştir. Sevenin kusursuz olmadığı gibi (beşerî) sevgilinin de kusursuz 

olmayacağını ifade eden şair bu şekilde bir arayışta olan varsa vazgeçmesi 

tavsiyesinde bulunmaktadır. 

 

Bülbül-i dil gülşen-i dehri ser-â-ser aradı 
Bulmadı bir gül anuñ hem-sâyesi ħâr olmaya  (1399/3) 

 

3.2.1.15. Sevinçli, Gülen Gül 

 

Gül memleketi olan gül bahçesinde şad, mutlu, huzurludur. Zâtî bu temayı kullanarak 

gül gibi sevinçli olması için gül bahçesine açılan gonca güzellerin, kendi morelini 

bozmak yüzünü astırıp bülbül gibi feryad etmesi için uğraştıklarını ifade etmektedir. 
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Açılsaķ ġoncelerle şâd-u-ħandân gül gibi aña 
Kim anuñ Źâtî’yâ her gûşesinde śad hezâr olsa  (1420/5) 

 

3.2.1.16. Bencil, Mağrur 

 

Bülbül sevgilisi olan gül için gül bahçesinde inleyip durmakta olan bir âşıktır. Âşık 

sevgilisinin yüzünün güzelliğini bir ayna olarak tasvir etmekte ve âşığın bu aynaya 

bakıp bülbül gibi feryad etmesini isteyen sevgiliyi bencil, mağrur bir gül olarak tasvir 

etmektedir. 

Seni âyîne-i ĥüsn eylemiş ey gül ħôd-bîn 
İñledürsin yine bülbülleri gördüñ mi seni  (1506/3) 

 
 
 

3.2.1.17. Uğrunda Ağlanılan ve Yakıcı Olan 

 

Zâtî sevgili için gül dudaklı tabirini kullandıktan sonra ağlamaklı bir hâlde olduğunu 

gülün (sevgilinin) ise bu duruma aldırış etmeksizin âşığını görmezden geldiğini 

bildirir. Gülün bir diğer özelliği olan rengiyle bulunduğu mekanın bütün çirkinliğini 

örten hâli yakıcı bir alev gibi tasvir edilmiştir. 

 

Aġladuġum bu güle baķmaz yüze ol ġonce-leb 
Nâr-ı ħaddi şevķine yüz dâġ yaķdum gül gibi  (1547/2) 

 

3.2.1.18. Gül Ruhlu 

 

Zâtî, sevgilinin ağız güzelliğini (açılıp geldiği son hâli) gül bahçesinde açmamış 

güllere övgüyle anlattığını, bunu duyan açmamış güllerin ise tasvir edilen güzellik 
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karşısında kendilerinden geçtiklerini söylemektedir. Bu açmamış güllerin özelliğini 

ise ruhlarında (derûnlarında) açılmış güllerin yapısıyla aynı yapıyı taşımasıdır. Yani o 

taze sevgilisi olmayan güzellerin de ruhlarında aynı güzellik vardır ancak açığa 

çıkması zaman gerektirmektedir. 

 

Gülşende śabâĥ aġzuñı medĥ eyledi Źâtî 
Ey ruħları gül ġoncalaruñ aġzı śulandı  (1587/4) 

 
 

3.2.1.19. Güllerin Mekânı 

 

Zâtî, zamandan ve zamanın getirdiği değişimlerden sitemkâr bir üslupla dem vururken 

güllerin de bu olumsuzluklardan etkilendiğini bildirmektedir. Gül (güzeller) mekanı 

olan gül bahçesinden kovulmuş ve onun yerine diken (düşman, çirkin kişi) gül 

bahçesini kendisine mekan edinmiştir. 

 

Güllerüñ yirin diken ħaruñ gülistân itdi dehr 
Göklere irgürse bülbül yiridür efġanını  (1598/6) 

 

3.2.1.20. Desenli Kıyafet 

 

Zâtî, sevgili giydiği kıyafet üzerindeki desenden hareketle ona cazibesinin İlahî 

güzelliği yansıttığı ve görenleri kendisine hayran bıraktığı kabul edilen ve cennet kuşu 

olarak da bilinen “sidre ŧâvûsı ” benzetmesini yapmaktadır. Bu kuş farklı renklerde 

görünüme sahip olmakla beraber en az bulunanı sarı renkli olanıdır. Zâtî işte bu kuşun 

rengi gibi renkte gül desenleri olan bir kıyafetle sevgiliyi tasvir etmektedir. 
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Bir altun güllü ġarrâ âsümânî câme geymiş yâr 
Yiridür dirsem ol serve eger kim sidre ŧâvûsı  (1621/2) 

 

3.2.1.21. Kıskandırılmaya Çalışılan ve Üzgünleştirilen Gül 

 

Sevgilinin (gül) artık âşığına bakmaması cevr ü cefa eylemesi âşığı usandırmıştır. Bu 

sebepledir ki gül bu beyitte açmamış (âşığı olmayan genç, tecrübesiz) güllerin 

açılması dilenerek, tecrübeli ve daha önce âşığı olmuş olan gülleri kıskandırılmaya 

hatta bu yöntemle onlara âşığın kıymetini bildirip üzmeye çalışılmaktadır. 

 

Açılsun ġoncalar güller üzülsün bâġdan cümle 
Açıl ben bülbülüñle gülşene gül gibi gül Bâlî  (1639/4) 

 

3.2.1.22. Yabancı 

 

Zâtî, gülbahçesine (sohbet meclisine) ilk defa gelen gülün yabancılığı gibi kendi 

yabancılığını güzellere karşı ifade etmektedir. Gülün gül bahçesine ik defa bezm için 

girişi onun yabancı biri olarak tanımlanmasına ve dolayısıyla gülün kişilik kazanıp bir 

karaktere bürünmesine neden olacaktır. Aşağıdaki beyit ise bunun bir örneğidir. 

 

Gülşen-i bezme gelüb ġonca dehânın açıcaķ 
Źâtî’yâ gül gibi destüñdeki dîvânuñ idi  (1740/5) 

 

3.2.1.23. Dost Olan 

 

Sevgili gül olduğu gibi kimi zaman güle karşılık gelecek şekilde “dost” olarak da 

kullanılmıştır. Zâtî, aşağıdaki beyitte sevgilisinden ayrı görüldüğü için rakîbleri ve 
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düşmanları tarafından içinde bulunduğu hâle gülündüğünü, bundan müteessir olup 

sevgilisinden (dost) ağlamaması için bir sebep söylemesini istemektedir. 

 

Aġlamayın mı güller aħvâlüme itler 
A‛dâ beni sensüz görüp ey dôst gülüşdi  (1749/4) 

 

3.2.2. Gülle Kurulan Tamlamalar 

 

Zâtî, “gül” kelimesini kimi zaman Arapça kimi zamansa Farsça ad ve sıfatlarla 

tamlama hâlinde de kullanmıştır. Bunlar kendi içerisinde “gül-i pür-ħâr, vaķt-i gül, 

ġonca-i gül-pîrehen, gül-i ħandân, gül-i zibâ, gül-î bî-ħâr, gül-i gül-zâr” gibi ve 

bunlardan farklı şekillerde de olmak üzere kullanmıştır. Bu beyitler kendi içerisinde 

“gül” kelimesini bir çiçek adı olarak barındırması sebebiyle inceleme alanımıza dahil 

edilmiştir. Çünkü “gül” yalnızca hâli ile değil, kurulan tamlamalarla, iliştirilen 

sıfatlarıyla da bir benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. 

 

3.2.2.1. Diken Dolu Çiçek 

 

Sevgiliye seslenen Zâtî, onun görünüşüyle aynı derecede bir iç güzelliğine sahip 

olmadığını ifade etmiş ve güzelliğinin ardında bir diken dolu iç âleme sahip olduğunu 

belirterek onun dış güzelliğine aldanışına hayıflanmaktadır. 

 

Nigârâ hem-dem-i aġyâr imişsin 
Dirîġâ bir gül-i pür-ħâr imişsin  (1040/1) 
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3.2.2.2. Bedeni Gül Gibi Olan 

 

Zâtî, “vakt-i gül ” ifadesi ile sevgililerin gezintiye çıkıp dolaştığı anı kastetmektedir. 

Bu an maşuk ile âşığın birlikte olduğu veya karşılaştığı andır. Sevgili bu anda 

sözvermiş ve bu durum âşığı korku ile endişeye kapılmasına sebep olmuştur. 

Sevgilinin işte bu andaki hâli ve bedeninin görüntüsü güle benzetilerek tasvir 

edilmiştir. 

Göñlümi şöyle śıduñ ‛ahdun gibi ey gül-beden 
Hergiz anuñ farķı yoķdur vaķt-i gülde tevbeden  (1043/1) 

 

3.2.2.3. Gül Gömlekli 

 

Zâtî aşağıdaki beyitte Hz.Yusuf ’un kıssasına gönderme yaparak (telmih) Hz.Yusuf 

’un kaybolması üzerine babası Hz.Yakub’un gözlerinin kapanması ve ancak oğlunun 

gömleğini yüzüne sürmesiyle gözlerinin açılması olayını hatırlatmaktadır. Sevgilinin 

gönlüne batan yabancı dikenlerin (rakîbin) verdiği eziyetle gönlünün acıdığını, 

Hz.Yusuf ’un gömleği gibi iyileştirici olan sevgilinin gömleğinden beklenen şifa ile 

iyileşeceğini belirtmektedir. 

Çâk çâk itdüñ dili pîrâhen-i Yûsuf gibi 
Dest-i ħâr-ı cevr ile ey ġonca-i gül-pîrehen  (1043/2) 

 

3.2.2.4. Gülen Gül: 

 

Zâtî, cerraha seslenerek içerisinde titremekte olan, sevgilisinden ayrıldığı için can 

çekişen yüreğini iyileştirmesini engellemekte ve bu canın sevgilisi olan gülen gülden 
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ayırılmaması için direnmektedir. Bu beyit Klasik Türk edebiyatında “ hasta âşık ile 

devacısı olan doktoru ”  tasvirinin bir örneğidir. 

 

Giderme tîr-i cânânı benüm zaħmumdan ey cerrâĥ 
Ayırma bu gül-i ħandânı billâhi budaġından  (1054/3) 

 

Klasik Türk edebiyatının temel kişilerinden biri olan ve Hz. Peygamber’ e olan 

sevgiden ileri gelerek torunlarına gösterilen saygı, Zâtî tarafından “ gül yüzlüler 

bahçesinin gülen gülü ” olarak nitelendirmesiyle karşımıza çıkmaktadır. 

Hz.Peygamber’ in iki gülü vardır ve Zâtî bunlardan biri olan Hasan bin Alî’ yi 

anmıştır. 

 

Gülşen-i baġ-ı cemâlüñ gül-i ħandânı Ĥasan 
Evc-i eflâk-i kemâlüñ meh-i tâbânı Ĥasan  (1062/1) 

 

3.2.2.5. Gül Bezekli: 

 

Zâtî, acı verdiği sevgilinin yüzünün güzelliğini “bezenmiş gül” şeklinde düşünmüş ve 

bu şekilde mazmunlaştırmıştır. Âşık olarak şair kendisinin sevgili için böyle acı verici 

bir şeye sebep olması rakîbin sevgili ile birlikte görünmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Ah elinden cevre yüz ŧutdı görüb ben bülbüli 
Neyleyem ŧutdı eliyle ol gül-i zibâ yüzin  (1083/4)  
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3.2.2.6. Dikenli Gül: 

 

Zâtî, alışılmışın dışında bir tavır sergileyerek sevgiliye beddua etmektedir. Bu beddua 

ise onun güzelliğine ve sevda yolunda yabancı olmasına yönelik bir bedduadır. 

Sevgili  “ diken dolu bir gül ” olarak tasvir edilmektedir. 

 

Ĥaķdan dilerem târik-i aġyâr olasın sen 
Budur ki ümîźüm gül-î bî-ħâr olasın sen  (1085/1) 

 

3.2.2.7. Gül Yüzlü: 

 

Sevgili “gül yüzlü servi” olarak nitelendirilen bir özellik arz ederken; âşık yani şairin 

kendisi ise sevgili için dağa kaçmış, yaban olan bir çiçek hâline gelmiştir ve bu 

durumu sevgiliye “gül yüzlü, servi boylu sevgili” ye bildirilmektedir. 

 

Hevâ-yı sünbülüñle ŧaġa düşdi ebr-veş Źâtî 
Yetiş ey serv-i gül-ruħsâr aña ŧaġ üsti bâġ olsun  (1091/5) 

 

3.2.2.8. Gül Rengi Şarap: 

 

Sevgiliye seslenmenin yollarından biri de, sevgilinin âşığına verdiği sözü 

hatırlatmasıdır. Zâtî, sevgiliye bu hatırlatmayı yaptıktan sonra buluşmada elde 

tutulacak olan kadehin rengini güle benzetmiştir. “Gül renkli kadeh” ten kasıt elde 

tutulan kadehin içerisindeki kırmızı renkli şaraptır. 

Ramažân içre dir idüñ hele bayrâm olsun 
Dilde eş‛âr elümüzde mey-i gül-fâm olsun  (1093/1) 
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3.2.2.9. Gül Yanaklı: 

 

Sevgiliyi güle benzeten şair, onun yüzünden akan güzellik suyunu ise kırmızı rekli bir 

şekilde gösterip bunu ateş rengiyle benzeştirerek sevgisinin yangınına 

dönüştürmüştür. Sevgilinin yanagı ise yine çiğ (yaş) dolu bir güle benzetilmektedir. 

 

Bizi gördükçe gül-i ‛ârıżı pür-jâle olur 
Odluyuz biz o nigâruñ yüzinüñ śuyından  (1095/2) 

 

 Zâtî, şarap kadehini kırmızı bir esvap giymiş güle benzettiği aşağıdaki beyitte 

sevgilinin güzelliği ile beraber sevginin güzelliğini de ifade etmiştir. 

 

Geymişdi al câmesini câm-ı gül-‛iźâr 
Almışdı şem‛ başına nârencî şeb-külâh  (1252/2) 

 

3.2.2.10. Gül Bahçesinin Gülü: 

 

Zâtî sevgiliye seslenerek onu düşmanların kötü konuşmasına rağmen yine de gönlüne, 

sevgisine karşılık vermeye çagırmakta ve onun gelişiyle gönüllerdeki muhabbet 

sıcaklığının hamam gibi olacağını belirtir. Tüm bu olayları gerçekleştirebilecek vasfa 

sahip olan sevgiyi ise “gül bahçesinin gülü” olarak tasvir etmektedir. 

 

‛Adûlar söylese ŧoñ ŧoñ yetiş gir göñlüme ey dôst 
Şitâ olsa cihân ŧoñsa gül-i gül-zâr olur külħan  (1162/4)  
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3.2.2.11. Gül Renkli: 

 

Zâtî, gülün rengini aşağıdaki beyitte sahip olduğu atının rengini belirtmek için 

kullanmış ve onun tasvirini yaparken seyrinde olmanın haz veren bir etken olduğunu 

ifade etmiştir. 

Ben nice seyr itmeyem śâfî śâfâ śeĥrâsını 
Mey gibi ayaķlı bir Gül-gûn semendüm var iken  (1172/5) 

 

 

II. Hüsrev ya da Kisra; klasik kaynaklarda ise Chosroes II, bazen de 
Pervez olarak geçermektedir. Bu isim “hep muzaffer” anlamına 
gelir. Farsça’ da Hüsrev-i Pervîz şeklinde okunmakta ve 
bilinmektedir. Sasani İmparatorluğu’ nun 590–628 yılları arasında 
hükümdarlığını yapmış olup aynı zamanda da meşhur mesnevi 
kahramanının adıdır. “Şebdîz” gece rengi, siyah gibi anlamlara 
gelmekle beraber Sasani hükümdarı Hüsrev-i Pervîz’ in ünlü atının 
adıdır.35 

 

Zâtî aşağıdaki beyitte Sasani İmparatoruna izafe edilen bu atının güzelliğini 

sevgiliye rengini ise gül rengine benzetmiştir. 

 

Düzüb ķoşsañ ruħ-u-zülfüñ gören dir 
Gelübdür bir yire Şeb-dîz-ü-Gül-gûn  (1186/4, 1234/4) 

 

 Şair doğrudan sevgiliyi ve ondan hareketle de dolaylı olarak sevgili ile 

arasında olan aşkı “gül renkli” olarak nitelendirmektedir. 

 

Eşk-i gül-gûnumla çevrem gülistân itdüñ yine 
‛Âleme ben ‛andelîbüñ dâsitân itdüñ yine  (1242/1) 

 

                                                
35 http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Hüsrev. (21.05.2014) 
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3.2.2.12. Yaban: 

 

Zâtî, gülü özel ad olarak da kullanmıştır. “Gül-i nesrîn” olarak kullandığı “yokluk, 

Mısır gülü” nadir bulunan bir güldür. Bu gülün haketmediği hâlde verilen kişiyi 

bulması ise yani sevgilinin haketmeyen kişiye kavuşması Zâtî tarafından üzüntüyle 

karşılanmıştır. 

Virdi getürüb şehr-i ‛ademden gül-i nesrîn 
Maĥbûb-ı vücûda bir iki yüzlü araķ-çîn  (1174/1) 

 

3.2.2.13. Gül Rengi Gömlekli Yusuf: 

 

Sevgili, Hz.Yusuf Kıssası’ nda anlatılan ve Hz.Yakup’ un gözlerinin açılıp ışığa 

kavuşmasında etkili olan gömleğe benzetilmiştır. Sevgilinin gelişi ve âşığının 

hayatındaki varlığı tıpkı o gömleğin tesiri gibi benzer bir tesir taşımaktadır. 

 

Benüm Ya‛ķûb gibi göñlümüñ çâhına ey ġonca 
‛Aceb mi düşe gelseñ Yûsuf-ı gül-pîrehensin sen  (1176/3) 

 

3.2.2.14. Padişah: 

 

Zâtî, sevgilinin üstünlüğünü ve böbürlenişini, âşığının ona yaklaşımında sergilediği 

tavırlarındaki izlenimden anlamaktadır. Sevgiliyi bu tavrından dolayı, padişah gibi 
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hareket edip yaklaşmakla nitelemektedir. Sevgili güllerin padişahıdır. O, âşığa çeşitli 

şekillerde yüz vermez ve çoğu zaman da hareketleriyle sırt çevirir. 

Pâdişah-ı gül öñinde bî-nevalıķ itmege 
Başına geydi yine kâġıddan efser yâsemîn  (1185/7) 

 

3.2.2.15. Gülen Gül: 

 

Zâtî, sabah rüzgârına seslenerek yârin âşığını sorması hâlinde onun hâlini inleyen bir 

bülbül olarak bildirmesini istedikten sonra sevgiliyi “gülen gül” olarak 

vasıflandırmıştır. 

Ħâl-i Źâtî’den sü’âl eylerse yârân ey śabâ 
Bülbül-i gûyâ olubdur bir gül-i ħandân içün  (1196/5) 

 

3.2.2.16 Şeftali Ağacının Gülü: 

 

Sevgilisini ve onun güzelliğini “şeftali ağacının çiçeğine” benzeten şair, bu 

benzetmede şeftali ağacından elde edilen meyvenin lezzeti ve görüntüsü ile de dolaylı 

bir benzetme yapmıştır. 

Öperken ıśırmışlar la‛l-i leb-i cânânı 
Śordum nedür ol didum didi gül-i şeftâlu  (1226/4) 

3.2.2.17. Gülün Kulağı: 

 

Zâtî, gül bahçesinde yetişen gülün yaprağından içerisine doğru damlayan bir damla 

suyun izlediği yolu gülün gerdanı olarak tasvir eder. Zâtî, bu olayı dolaylı anlatımla 
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sevgilinin güzelliğinin nişanesi olan gerdanını kastetmektedir. Sevgilinin 

gerdanındaki yabancı bakışları ise rakîb olarak nitelendirilmiştir. 

Śalınmış gûşe-i gülde hemân ŧamlamaġa ŧurur 
Seĥer vaķtinde şeb-nemden yâ ħôd bir ķaŧre nâzüg śu (1229/2) 

 

3.2.2.18. Ateşli Gül: 

 

Sevgili âşığının sevgisine karşılık vermemesi ve bu sebebe bağlı olarak âşığın 

bağrında sevgiliye karşı oluşan vuslat derdinin benzetildiği unsur şeftali ağacının 

renginden dolayı “ateşli gül” olarak tasvir edilmiştir. 

Şirârın âteş-i âhuñ śanurlar dânesi nâruñ 
Baña lûŧf eylemezseñ ey yüzi gül-nâr şeftâlû  (1230/3) 

 

3.2.2.19. Gül Faslı: 

 

Zâtî sevgili ile ve sevenlerle biraraya gelinip toplanılan yeri gül faslı olarak 

nitelendirmiş ve bu döngünün adını ise güllerin (güzellerin) bulunması sebebiyle “gül 

faslı” olarak nitelendirmiştir. 

İctimâ‛ eyleyüben faśl-ı gül-ü-‛îd-i şerîf 
Güm olub ġuśśa-vü-ġam źevķ mezîd oldı yine  (1244/2)  
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 Klasik Türk edebiyatının önemli mazmunlarından biri olan “gül”, Zâtî’nin 

incelediğimiz gazelleri içerisinde 58 beyitte geçmektedir. Yaklaşık her beyiti farklı 

konu başlıkları hâlinde ele aldığımız bu bölümde, gülün; mekân, beden ve bedenin 

uzuvları, zaman gibi farklı vasıfları çağrıştıracak şekilde kullanıldığı görülmektedir. 

Her beyitte güle farklı bir anlam yükleyen Zâtî, kimi gazellerinde ise bazı beyitleri 

aynen tekrar etmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde elde ettiğimiz sonuçlar dahilinde 

Zâtî’nin gül mazmununu kimi zaman sevgiliyi doğrudan hatırlatacak ve temsil 

edecek, kimi zaman onun bir vasfına karşılık gelecek şekilde kullanmış olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunların dışında gül, varlığı ve fiziksel yapısı ile kimi beyitlerde belirli 

duygulara karşılık gelecek şekilde kullanılmıştır. 

 

 Klasik Türk edebiyatında, sevgiliyi temsil eden gülün en çok kullanılan 

mazmunlardan biri olması ve Zâtî tarafından da en çok işlenilen mazmun olarak 

karşımıza çıkması, başta da belirttiğimiz gibi, gülün insan hayatında ve Anadolu 

kültürü içerindeki etkisinin bir neticesidir.  
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4. RAKÎB’İN İŞLENİŞİ 

 
 

4.1. Rakîb’in Tanımı ve Klasik Türk Edebiyatı’nda Rakîb 

 

Yaşar Çağbayır’a göre “rakîb: Arapça; raķb (gözetme)”  kökünden türetilmiş, 

“râķıbe” çoğulunun sıfatıdır. “Koruyan, gözeten; bekleyen” gibi anlamlara 

gelmektedir.36 Şemseddin Sami ise “Arapça çoğul” olan “rukabâ” dan ve “Farsça 

çoğul” olan “rakîbân” dan türetildiğini beyan etmiştir. Anlamını ise şu şekilde 

açıklamıştır: 

 

Diğeriyle aynı şeye talip ve hâhiş-ger [çok isteyen] olan, bir 
mahbûbeye dildâde olan âşıkların yekdiğerine nispeten beheri; bir iş 
ve sanat veya ilim ve hünerde emsaline müsâbakatla onları 
çürüterek ilerlemek isteyen.37 
 

 
Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı Türkçe Sözlük de ise, “Herhangi bir işte, 

bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)” şeklinde 

tanımlanmıştır.38 

 

Ahmet Atillâ Şentür ise “rakîb” i şu şekilde izah etmektedir: 

 
Eski edebiyatımızda sözü edilen “rakîb” kelimesi bugünki anlamıyla 
değerlendirildiği taktirde, aynı aynı sevgiliyi seven iki âşığın 
birbirine karşı durumlarını isimlendirmekten ibaret kalacaktır.39 
 

 

                                                
36 Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, (İstanbul: Ötüken Yayınları, 2007), s. 3935. 
37 Şemseddin Sami, Kamus-ı Turkî, haz. Paşa Yavuzarslan, (Ankara: TDK, 2010), s. 985. 
38 Türkçe Sözlük, haz. Şükrü Halûk Akalın ... [ve başk.], (Ankara: TDK, 2009), s.1642. 
39 Ahmet Atillâ Şentürk, Klâsik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Rakîb’e Dair, (İstanbul: Enderun 

Kitabevi, 1995), s. 1. 
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“Rakîb” kelimesi ile ilgili farklı kavram kargaşaları olsa da: 

 
“Rakîb” kelimesinin X. asır Arap edebiyatındaki “âşıkları yalnız 
bırakmayarak bakışlarıyla rahatsız eden kimse” anlamına karşılık, 
İran edebiyatında kullanıldığı en eski metinlerden itibaren yerleşik 
bir anlamı tespit edilememektedir. Ancak sevgili söz konusu 
olduğunda Türk edebiyatı da dahil yaklaşık XVI. asra kadar 
sevgilinin bekçi, gözcü, ve muhafızı; âşığın da engeli anlamında 
değerlendirilen “rakîb” kavramı gerek kelimenin “rekabet” [= 
diğerini men ile kendini ortaya çıkarmaya çalışma] mastarından 
türediği zannı ile, gerekse aynı sevgiliyle talip olan diğer âşık tipini 
adlandırma ihtiyacından kaynaklanmış olmalı, zamanla bir anlam 
kaymasına uğramıştır.40 
 

 

4.2. Klasik Türk Edebiyatında Rakîb 

 

Klasik Türk edebiyatı, yaşandığı dönem ve bu dönem içerisinde yaşanılan; iktisadî, 

siyasî, askerî, sosyolojik ve edebî şartlar da göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir. Bu yöntemle yaklaşıldığı taktirde, görülmektedir ki klasik Türk 

edebiyatının mazmunlarının her biri gibi “rakîb” tipi de bu sosyal hayattaki 

yansımasını bulmuş bir karakter hâline gelmiştir. 

 

Klasik Türk edebiyatındaki diğer tipler gibi “rakîb” de idealize 
edilmiş bir tip olup özellikleri belirlenmiş, vasıfları klişeleşmiş, 
“âşık-şair” lerin öfke, küfür ve lânetlerine boy hedefi olmuş, aşkı 
inkar eden “kötü insan” ı temsil eder. Âşık, sevgilide vefa 
görmediğinde gerçek hayatta olsun olmasın derhal “rakîb” yahut 
“ağyâr” a küfür ve lânetler ederek sebebini adeta onlarda arar. Sûfî 
ve zâhide sataştığı gibi rakîbe de her fırsatta sataşıp onunla alay 
etmekten, çoğu zaman da dert yanmaktan geri kalmaz.41 
 
Klasik Türk edebiyatında âşıkla mâşuk arasına giren ve onların 
kavuşmasına mani olan tiptir. Âşık için bir düşman, mâşuk için ise 
âşığı kıskandırma aracıdır. Sevgiliyle yakın görünür. Onunla bir 

                                                
40 Şentürk, Rakîb’e Dair, s. 11. 
41 Şentürk, a.g.e., s. 25. 
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olup âşığa eziyet eder. Bu sebeple âşık ile araları sürekli açıktır. 
Sevgili ne denli güzel vasıflara sahipse, rakîbin de o kadar olumsuz 
vasıfları vardır. Dev, adûv [düşman, hasım], köpek, hasûd [haset 
eden], şeytan, kâfir, şer [kötülük], akrep, eşek, asker, bed-likâ [kötü 
suretli, çirkin], yüzü kara, karga, münafık vb. olumsuz özellikler 
çağrıştıran kelimelerle anılır.42 

 

Hüseyin Cöntürk ise “rakîb” i şöyle tarif etmektedir: 
 

Âşık-sevgili-rakip üçlüsünde yaşam çok çeşitli ilişkilerle 
örülmüştür. Bu üçlünün varlığı ise sevgiliye dayanmaktadır. Ana 
kahraman odur. Bize, yaşananları anlatan âşık (şair) olduğu için, asıl 
kahraman diye onu da düşünebiliriz. 
Rakip, sevgili-âşık ilişkisine yandan/sonradan takılan bir 
kahramandır. Öyle iken, o olmazsa üçlü oluşmayacağından (bütün 
konu düşeceğinden) asıl kahraman diye onu almak yanlış olmaz. 
Nitekim en çok sözü edilen kahraman rakiptir. 
 
 
“Âşık” sevgiliye en azından platonik bir sevgi ile bağlıdır. Çoğu 
zaman sevgili ile ilişki kurma, işi ilerletme peşindedir. Ya da zaten 
onunla birliktedir. Birliktelik ayrılıkla sonuçlanmış da olabilir. 
 
 
“Rakip” biraz darca anlamıyla, âşık gibi, sevgiliye talip bir kişidir. 
Başka bir deyişle, sevgilinin âşık dışında (ya da onunla birlikte) ilgi 
gösterdiği kişidir. Rakip bir de, âşığın sevgiliyle birlikte olmasını 
engellemeye çalışan özelliği ile bilinir. Rakibe, en geniş tanımıyla, 
kendisi sevgiliye talip olsun olmasın, sevgilinin âşıkla olmasını hoş 
görmeyen kişi olarak bakabiliriz. 
 
Âşıkla rakip, yapıları gereği, biribirini kötüler, hemen her zaman 
çatışma hâlindedir. 
 
 
Rakip çok kimlikli bir kişidir. Her kimlik başka bir tür rakiptir. 
Rakip türlerini ise şöyle sınıflandırabiliriz: 
 
• Rakip, âşığın gerçekten rakibidir. Sevgiliyle arkadaş olma, 

onu elde etme işinde âşıkla rekabet hâlindedir. 
 

• Rakip, sevgilinin yanında bulunmak, onu rahatsız etmesinler 
diye gözcülük / korumacılık yapan kişidir. İşi dadılığa benzer. 
Âşıkla doğrudan bir alışverişi yoktur. 

 
 

                                                
42 Serdaroğlu, a.g.e., s. 57. 
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• Sevgilinin parayla (ya da başka bir yolla) tuttuğu kapı 
bekçisidir. Sevgilinin evine girmek isteyen âşığı/âşıkları 
(müşterileri) kontrol eder, bazılarını içeri almaz. Rakip, 
sevgilinin emirlerini yerine getiren bir kişi olmakla beraber, 
gerekirse sevgili için fedailik görevini de yüklenir. Bu 
bakımdan âşıklarla çatışmaya girme olasılığı vardır. Kaldı ki 
kendisi de sevgilinin gizliden âşığı durumunda olabilir 
[genellikle de bu şekilde kullanılmıştır]. 
 

• Bazen mahalle halkı, eller [yabancılar], uzaktakiler de âşığın 
sevgiliyle ilişkisini hoş karşılamaz. Âşıkla rekabet hâlinde 
olmamakla beraber, âşığı etkilerler. 
 

• Âşık, sevgiliyle anlaşmıştır. Evlenmeyi kararlaştırmişlardır. 
Görünürde rekabet eden bir rakip de yoktur. Burada âşıkla 
sevgilinin yakınları onların evlenmesini istemez. Engel de 
olurlar. Belki sevgiliyi bir başkasıyla başgöz [evlendirme] 
etme niyetindedirler. İşte onlar da bir başka tür rakip 
konumundadır. 

 
 

• Zahit, rakip işlevinde. Zahidin dünya ve ahiret anlayışıyla 
âşığınki çok farklıdır. Zahit genellikle âşığın yaşayış biçimini 
sevmez. Bu arada âşığın bir sevgiliyle ilgilenmesine karşı 
çıkar, onu engellemeye çalışır. 
 

• Mecazî rakip. Şair bazen edebiyat yapmak ister. Orada bir 
rakip yokken, gerçekte rakip olmayacak bir şeyi, kendine 
rakip gösterirl; sevgilinin saçı gibi. 

 
 

• Yukarıdaki bütün rakip tipleri kadın bağlamında vardır. Yani 
sevgili bir kadındır (ya da onun yerine geçebilen bir kişidir). 
Sevgilisi kadın olmadığı, örneğin; Tanrı, Peygamber, Padişah 
olduğu hâller de görülmektedir. Şair bu varlıkları sevgili 
yerine koyup ona yaklaşmak isterken ona güçlük çıkaran bir 
rakip söz konusu olabilir. 
 

Divan şiirinde “rakip” en çok ilk sırada belirttiğimiz kimlik 
modeliyle karşımıza çıkmaktadır.43  

                                                
43 Hüseyin Cöntürk, Divan Şiiri Üstüne Denemeler, (İstanbul: YKY, 2012), s. 55-56. 
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4.3. Zâtî Divanı’nda Rakîb (1003-1825 numaralı gazeller) 

 

4.3.1. Menedilmiş Düşman 

 

Sevgili, gül bahçesinin bütün gülleri içerisinde dikenli olan güldür. Rakîb ise bu 

bahçede sevgiliye yaklaşmaya, ona sevgi beslemeye çalışır. Ancak sevgiliye 

yaklaşacağı bir noktası ve sınırı yoktur. Rakîb, sevgili yanından men edilmiş, sevgiliyi 

haketmeyen biridir. 

 
Raķîbüñ ĥaddi-vü-pâyânı yoķdur bâġ-ı kûyuñda 
Melâĥat gül-sitânında gül-i pür-ħâr imişsin sen  (1031/3) 

 

4.3.2. Kin Besleyen, Kıskanan 

 

Zâtî, rakîbi kimi zaman sevgili ile dolaşan ve ona yaklaşmaya çalışan ve bu sebeple 

de âşığa kötü gözle bakmaya başlayan bir karakter olarak tarif etmektedir. Bu 

durumda kalmış olan âşık ve âşığa düşmanlık besleyip kin, nefret, haset duygularıyla 

bakan rakîb klasik Türk edebiyatımızda en çok kullanıldığı şekliyle geçmektedir. 

  

‛Ârıżı gül-ġoncalarla açılaldan gülşene 
Źâtî’yâ olduķ raķîbüñ gözlerine biz diken  (1035/7) 

 

4.3.3. Ölüm Dileyen 

 

Rakîb, âşığı kıskanıp çekemediği için daima ölümün ardından dağıtılan ve ölü aşı 

olarak da bilinen “ölü helvası” yapmakta meşhur ve tecrübeli bir üstad olarak 
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sıfatlandırılmıştır. Rakîbe bu sıfatı layık gören âşık, sevgiliyi elde edebilmek için 

âşığın daima ölmesini dileyen rakîbe böyle bir niteliği uygun görmüştür. 

 

İlâhî aş ile ĥalvâ bişürmekde raķîb üstâd 
Naśîb it Źâtî’ye ĥalvâsı ile anuñ aşından  (1037/5) 

 

4.3.4. Sahte Sohbet Ehli 

 

Sevgili, kimi zaman “veli” dediği kişiyi ile de karşılaştırılmaktadır. Veliyi, sevgili 

olarak gören şair, veliler ile tasavvuf ehlî kimseler arasındaki çekişmeyi bir durum 

olarak kullanarak sevgilinin (hakikatte öyle olmadığı hâlde) tasavvuf ehlî biri olarak 

görülen rakîble olan münasebetini eleştirmektedir. Çünkü rakîb, sahte sohbet ehlî olan 

bir düşman ve iki yüzlü bir sahtekârdır. 

Raķîbüñ śoĥbetine cân virürsin 
Muĥibbüñden velî bîzâr imişsin  (1040/4) 

 

4.3.5. Donakalmış Bir Hasta, Hayvan 

 

Rakîb, sevgilinin güzelliği karşısında hayranlıktan donup kalmış bir hasta gibidir. Bu 

durum âşık tarafından hazmedilememiş ve sevgiliye seslenip rakîbin gözünü 

çıkarmasını ve onu bir hayvan gibi tımar ederek iileştirmesini, hastalığını 

iyileştirmesini istemektedir. Bu iyileşme hâlini sağlayacak olan şey ise sevgili 

tarafından gözünün çıkarılmasında yatmaktadır.  
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Olmış yine çeşmüñ ķatı ma‛lûl raķîbâ 
Tîmâr id aña ħûb göz olsun çıķa gelsün  (1084/3) 

 

4.3.6. Bedduaya Layık Görülen 

 

Yukarıda da açıkladığımız gibi aşağıdaki beyitte şair, sevgiliye göz dikmiş olan 

rakîbin sevgili eliyle gözünün çıkarılıp hem âşığın gönlünü ferahlatması hem de 

sevgilinin o bakışlarından kurtulması için âşık beddua etmektedir. 

 

Olmış yine çeşmüñ ķatı ma‛lûl raķîbâ 
Tîmâr id aña ħûb göz olsun çıķa gelsün  (1084/3) 

 

Şair, aşağıdaki beyitte sevgiliye talip olan rakîbe “kâfir” sıfatını layık görmüş 

ve onun, âşığın sevgiliye beslediği aşkı yaşamaması için beddua etmiştir. Sevgilinin 

aşkına layık görülmeyen rakîb, âşık için üstü kapalı olarak kafirden de aşağı olarak 

addedilmektedir. 

 

Sen benüm derdüm ŧaleb itme Ħudâdan ey raķîb 
Virmesün Tañrı benüm derdüm cihânda kâfire  (1368/3) 

 

 Zâtî, sevgiliyi rakîbin bir latif sözüne muhatap olarak görmeye bile 

dayanamaz. Âşığın taşıdığı en temel duygu olarak karşımıza çıkan bu manzarada âşık, 

sevgiliye güzel ve metheden bir söz savursa da ona merhamet etmez. Bu davranış, 

âşık tarafından rakîbin ölümünü görmesiyle ancak rahatlatıcı bir sonuç kazanır. Âşık 

bunun için Allah’ a niyazda bulunmaktadır.  
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Yâruma cânum dimiş ben görmeden ey dil raķîb 
Göreyin Tañrı anuñ cânın teninden ayıra  (1368/6) 

 

 

Zâtî, Allah’ a niyazda bulunarak kendisi için rakîbin sarfettiği dileğin rakîbin 

kendisine dönmesini dilemektedir. Edebiyatımızın, biraz da efsanevi olan, en büyük 

korkutucu hayvanlardan “ejderha” tarafından rakîbin helak edilmesi istenilmektedir. 

Zâtî bunu ise Allah’ tan dilenmekte ve rakîbin âşığa ettiği bedduasını rakîbin 

kendisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

 

Ben ķuluñçün anı ejderler yisün dirmiş raķîb 
Yâ Rab aġzından çıķa vü yaķasına yayıla  (1434/5) 

 

4.3.7. Sevgiliye Rezil Edilen 

 
 
Sevgili, dünyada başka hiçbir şeyle kıymet bakımından kıyas edilemeyecek varlıktır. 

Bu duygu, âşığın sevgiliye karşı olan duygusuyla birleşince rakîbin her türlü eziyet, 

işkenceye layık görülmesine sebep olur. Zâtî, böyle bir duygu içerisinde sevgiliye göz 

diken rakîbi, sevgili önünde boyuna posuna bakmaksızın rezil etmek istemektedir. Bu 

durum rakîbin âşık tarafından güçsüz ve aciz görülmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Ķaşı med ķaddi elif yâruñ öñinde ey raķîb 
Ķâmetüñ zecr ile dâl itsem gerekdür ad içün  (1086/4)  
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4.3.8. Sevgiliyi Çalan 

 

Âşık, sevgiliden ayrılınca rakîbe meydan açılır. Bunu fırsat bilen rakîb ise güzel için 

her türlü hile ve oyunla sevgilinin aklını çalmaya çalışır. Bu durum sevgiliyle ayrılmış 

olmasına rağmen âşığı rahatsız etmekte ve rakîbin yaptıklarıyla sevgilinin aklını 

çelmesi kabullenilememektedir.  

 

Ħayâl-i yâr göñlüñden gidincek çeşmüñ ardınca 
Raķîbâ gönderi çıķmaķ dilermiş yüzi aġ olsun  (1091/2) 

 

Âşık, sevgiliyi rakîb ile mücadelesinde kaybetmiştir. Sevgili rakîbe rağm 

olduğu için âşık artık dünyada bir beklentisi kalmayan mecnuna dönmüştür. Birazda 

çaresizliğini ve acizliğini ifade etmek için sevgiliye veda ederken ahiret hayatındaki 

helalleşme merasimini dünyada halletmek amacıyla sevgiliye seslenmektedir.  

 
Raķîbüñ ħânesi dînüm saña çün kim maķâm oldı 
Ĥalâl it âħiret ĥaķķın baña dünyâ haram oldı  (1583/1) 

 

Sevgili kimi zaman bir güneş kadar aydınlık olan mum olarak tahayyül edilmiş 

ve şiirde bu şekilde kullanılan bir imaj hâlini almıştır. Böyle bir güzellikte olan sevgili 

çalan rakîbin evi, yuvası da o güneş gibi aydınlık sevgiliye dönüşür. Âşık kendini ise 

o güneş gibi aydinlık saçan mum (sevgili) nin etrafında gerçekten can vermeye hazır 

bir “aşk pervanesi” olarak kendini tasvir etmektedir. Ancak ne var ki sevgiliyi 

haketmeyen rakîp sevgiliyi çalmıştır. 

 

Her gice ol şem‛ ile rûşen raķîbüñ ħânesi 
Ŧañ degül yanub yaķılsa ‛âşıķ-ı pervânesi  (1610/1) 
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Klasik Türk edebiyatında kadehe doldurulan şarap, “sevgi, aşk” anlamına 

gelmektedir. Sevgi ve aşk ise kimi zaman doğrudan sevgiliyi çağrıştıracak şekilde 

kullanılmaktadır. Zâtî, bu hayâl dünyasını kullanarak sevgilinin kendini rakîbe bir 

kadeh gibi sunduğunu tasvir etmektedir. Sevgili sevgisini rakîbe sunmuş, rakîbin âşık 

ile olan mücadelesinde rakîb muzaffer olmuştur. Bu durumda âşığa düşen şey ise 

ölümü beklemektir. Ölüm ise sevgili kaybeden âşığa zaten gelmiştir. 

 

Tâ ki ŧoldurduñ raķîbe içmege peymâneñi 
Ŧoldı ey ‛ömr-i ‛azîzüm ‛ömrümüñ peymâneñi  (1610/3) 

 

Zâtî, “nev-rûz (yeni gün, ilkbahar)” u sevgililerin gece-gündüz birlikte 

oldukları bir dönem olarak nitelendirmektedir. Sevgili ise bu zaman diliminde gerçek 

sevgi sahibi olan âşıkla birlikte olmamış, aksine bu vakitleri rakîble beraber 

geçirmiştir. Sevgili, âşığın gerçek olan aşkını görmezden gelip sahte sevgi ehlî olan 

rakîbe gitmiş ve rakîb sevgilinin aklını çelmiş olduğu bir manzara karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Nev-rûzda raķîb ile cânâ bir olduġuñ 
‛Âşıķlaruñ bir eyledi leyl-ü-nehârını  (1661/3) 

 

Âşık kan yutmak, hicranını içine akıtmak istemektedir. Buna sebep olan şey 

ise sevgili ile beraber görülen rakîbin mutluluğu ve rakîbin sevgiliyi çalmış olmasıdır. 

 

Ķan yutmasun mı Źâtî bu gün raķîbe dil-ber 
Çifte ŧolular içdi ikide bir öpüşdi  (1664/5)  
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4.3.9. Bin Türlü Bela Olan, Sürülmesi Gereken 

 

Klasik Türk edebiyatında “dost”,  “sevgiliyi” karşılamak amacıyla kullanılan bir 

kişiliktir. Dost olan sevgilinin mekanı olan gül bahçesi ise “âsitan (dergâh)” olarak 

geçmektedir. Rakîb, dergâh eşiğinde mürşidini bekleyen bir sûfi gibi sevgilisini 

beklemektedir. Ancak burada rakîb sevgiliye ve âşığa bin türlü sorun, bela, sıkıntı 

çıkaracak bir karaktere sahip olarak tasavvur edilmiştir. 

 

Raķîb ey dôst biñ dürlü belâdur âsitânuñda 
Sürerseñ anı biñ belâ senden ıraġ olsun  (1091/3) 

 

4.3.10. İt, Köpek 

 

Zâtî, âşığı nefesinden kan çıkan bir şekilde tasvir eder. Nefesle çıkan bu kanın sebebi 

ise rakîbin yaşaması ve bir köpek gibi daima saldırmaya çalışarak sevgili ile âşığın 

arasını bozmaya çalışmasından kaynaklanır. Rakîb durmadan saldırmak için fırsat 

kollayıp ürüyen (iftiralar atan, göz korkutan, çirkinlik yapan) bir köpek olarak 

nitelendirilmiştir. 

 

Ŧurduġunca seg raķîbüñ leşkeri ŧurmaz ürür 
Bir kişi ney dem dem nice feryâd itmesün  (1108/4) 

 

 Zâtî, âşığı sevgiliyle konuşurken ve rakîbi mağlup edip esir almış bir hâlde 

tasvir etmektedir. Bu manzarada sevgiliye dönüp âşık, rakîbi nasıl cezalandırmasını 

söylemsini istemektedir. Fakat sevgili buna razı olmadığı için zor durumda da olsa 
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âşığa onu affetmesini söyler. Affedilmeye layık olmasa da rakîb burada da it (köpek) 

e benzere bir vasıfla anılmaktadır. 

 

Bu it raķîbi neyleyeyim śuçı çoķ didüm 
Ķarşu gelüb didi seg-i kûy-i nigâr ‛afv  (1218/2) 

 

 Sevgilinin dudağından bir defa öpmek âşığı için dağlar kadar nimetten daha 

üstündür diyen Zâtî, onun dudağından öpmeye fırsat bulmuş rakîbin, sahte olan 

sevgisini bir köpeğin kendini kandırması için yediği sinekteki aldanışıyla 

benzetmiştir. Zâtî, aşağıdaki beyitte sevgiliyi öpmeyi kendine emel edinmiş olan 

rakîbi köpeğe benzetmektedir. Zâtî, bu beyitte sevgilinin gerçek aşığı göremediğini ve 

dolayısıyla doğru kişiye gönlünü bahşetmemesini de eleştirir ve rakîbi sahte âşık 

olmayla itham eder. 

 

Senüñ ħâl-i lebüñ öpmek ķara ŧaġlarca ni‛metdür 
Raķîbe it siñek ķapmışca gelmez ey sanem ĥâķ bu  (1228/2) 

 

 Zâtî, rakîbin âşığa saldırıp onun edep, ahlâk ve namus perdesini yıttıktan sonra 

hâlini görünce, o perdeyi top yapıp bir köpeğin topla oynayışı gibi onunla oynadıgını 

belirtmiştir. Rakîb daha sonra âşığın hâlini görünce de ona acınası bir gözle 

bakabilecek kadar alçaldığını ifade etmiştir. 

 

Âh kim dâmen-i nâmûsumı çâk itdi raķîb 
Seg-i kûyuñ görüben ĥâlümi veh vâh didi  (1649/4)  
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4.3.11. Kötü Fiilli, Yezid bin Muaviye’ ye Benzeyen 

 

Kebela Vakası’ ndaki tutumu ile adı daima kötülükle anılan, Emevîler’ in hükümdarı 

olan Muavîye’ nin oğlu I. Yezid zalimliğin sembolü olarak edebiyatımızda da yer 

etmiştir. 

Zâtî, İslam tarihinde yaşanılan bu elim hadise ile ilgili görüşlerden birinde yer 

alan, Hz. Hüseyin’ in Yezid’ i bu elim hadiseye mecbur kıldığı görüşünü kendisi ile 

rakîb arasındaki çekişmeye bağlar. Rakîb, Yezîd gibi kin, nefret, hırs dolu ve kötü 

fiilli; kendisi ise sadece doğruyu ve hakikati söyleyen Hz. Hüseyin gibi haksızlığa 

uğrayan masumdur. 

 

Baña işler eyleyübdür ol raķîb-i bed-fi‛âl 
Śana kim mü‛minlere anı Yezîd eyler Ĥüseyn  (1189/2) 

 

4.3.12. Münafık  

 

Âşık, rakîb tarafından canına kast edilmiş (sevgilisi elinden alınmış) tir. Zâtî ise âşık 

olarak bir monolog (iç konuşma) hâlinde sevgiliyle kavuşmuş olan rakîbe, sevgilinin 

hâlini sormak ister. Ancak kulağına gelen ses, rakîbin kafir olduğunu dolayısıyla 

doğruyu söylemeyip inkâr eden biri olduğunu bildirmiştir. 

 

Źâtî’yâ ķaśd eyledüm śoram raķîbe dil-beri 
Bir śadâ geldi śaķın andan münâfıķdur diyu  (1225/7) 
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4.3.13. Samimi Sözlü Olmayan, Kör 

 

Beyitte geçen “berd-i ‛acûz” tabiri dönemin dili olan Eski Anadolu Türkçesi’nin de 

etkisiyle telaffuz farklılığına uğramıştır. Bu tamlamanın doğrusu “berdü‛l- ‛acûz” 

şeklindedir. Şair bu ifade ile sevgili karşısında nice nağmeler dizen rakîbin 

nağmelerini yaşlanmış bir kadının kanının çekilmesi sonucu vücut ısısında oluşan 

düşüş ile eşdeğer görmüştür. Bu benzeteme, rakîbin sevgiliye dizdiği nağmelerinin 

samimiyetsizliğini karşılamaktadır. 

 

Söyler raķîb ŧoñ ŧoñ ol gül-‛iźâra ķarşu 
Berd-i ‛acûza beñzer evvel bahâra ķarşu  (1233/1) 

 

 Zâtî, sevgiliye seslenerek rakîbin karşısından çekilmesini istemektedir. 

Sevgiliyi çölde gezen bir yavru ceyalan gibi taze ve güzel gözleriyle seyreden rakîb, 

onun karşısında gözlerini alamaz ve güzelliğinden gözlerini kaybeder. Şair bu beyitte, 

sevgilinin güzelliğinden gözlerini kaybeden bir rakîb manzarası çizmektedir. Ayrıca 

onun bir kör olarak gerçek güzelliğin ne olduğunu görüp idarak edecek uzva sahip 

olmayacağını belirtmektedir. 

 

Ĥaźer ķıl ey ġazâl-i deşt-i bahcet 
Raķîbüñ gözleri çıķdı kenâra  (1339/4) 

 

4.3.14. Zahîd 

 

Rakîbi “zahid” benzetmesiyle karşımıza çıkaran Zâtî, sevgiliyi tenhalığa çağıran 

rakîbi yitik bir eşeğe menzetmektedir. Onun davetine icabet edenin de onun gibi 

kendini yitirmiş hâle geleceğini bildirmektedir. 
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Zâhidüñ varma raķîbâ ĥaźer it da‛vetine 
Eşegin yavı ķılan varur anuñ ħalvetine  (1279/1) 

 

4.3.15. Ölümü Eceliyle İstenilen 

 

“Seyf du‛âsı (kılıç duası) ”, Hz. Ali’ ye atfedilen ve rivayete göre bir dilekte 

bulunmadan önce, belirli sayıda ve belirli vakitlerde okunduğu taktirde dileklerin, 

arzuların gerçekleşmesinde etkili olduğuna inanıldığı duanın adıdır. Halk arasında 

yaygın olan bu inanışa “telmih (hatırlatma)” yapan Zâtî, rakîbin ölümü için Allah’ a 

niyazda bulunmaktadır. 

 

İçme and ey gözi cellâd raķîbüñ başına 
Kerem it seyf du‛âsı ĥâķıçün anı kese  (1302/5) 

 

4.3.16. Oğlanlık (Yetişmemiş, Karakteri Oturmamışlık) Eden 

 

Âşıklığın temel özelliklerinden birisi de âşığın yetişkinliğini tamamlamış kemale 

ermiş bir şekilde düşünüp hareket edebilmesidir. Zâtî, rakîbin sevgili karşısında 

sergilediği tavırları çocukluk olarak nitelemekte ve onunla alay eder gibi gelişimini 

tamamlamamamışlık muamelesi göstermektedir. 

  

‛Aceb oġlanlıġ eyler ol raķîb-i pîr-i nâ-bâliġ 
‛Acebdür eyler isem ben aña tâbûtı gehvâre  (1304/2)  
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4.3.17. Keş 

 

Sevgili, güzellerin ve güzelliklerin içerisinde paha biçilemez bir yere sahiptir. Onun 

bu güzelliğini rakîbin hak etmediğini belirten Zâtî, sevgilinin güzelliğini arzulayan 

rakîbi keş olarak nitemektedir. Ancak onun bağımlılığı güzelleredir. Bu bağımlılık ise 

hayran gönüllülük olarak kullanılmıştır.  

 

Ol elif-ķâmet be-ġâyet ŧoġrıdur ey kej raķîb 
Kimse noķŧa ķoyamaz ‛âlemde anuñ üstine  (1306/2) 

 

4.3.18. Ateş Ruhlu 

 

Zâtî, sevgilinin uygun görüp rakîb ile muhabbet etmesi hâlinde, onun ateş gibi karşılık 

görmekle yanıp tutuşan kalbinin aksine, lafzının (duygusunun) buz gibi olduğunu 

göreceğini belirtmektedir. Bu beyitte rakîbin duygusundaki samimiyet ve kararlılığın, 

geçici ve sunî olduğunu anlayacağını ifade etmektedir. 

 

Eyâ lûŧf issi âteş-ruħ raķîbüñ 
Kelâmı buza beñzer yüzi ķara  (1339/3) 

 

4.3.19. Kara Yüzlü, Ayı, Maymun 

 

Zâtî, rakîbin yüzünü sabah gün ağarırken gördüğünü fakat tam ayırt edemese de kara 

yüzlü olduğunu ve ayı ile maymuna benzer bir ifadeye sahip olduğunu söylemektedir. 

Halk kültüründe; ayı, kabalık ve hırçınlığı; maymun, çirkinlik ve hoşnutsuzluğu 
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karşılamaktadır. Bu sebeple rakîp çirkin yüzlü ve kaba saba olarak 

nitelendirilmektedir. 

 

Ķara yüzin seĥerde gördüm bu gün raķîbüñ 
Meymûn ola mı ŧâli‛ gördi ŧutulmuş ayı  (1512/3) 

 

4.3.20. Kâfir 

 

Rakîbe tavsiyede bulunan âşık, derdinin büyüklüğü ve kıymetini vurgulamak için 

onun rakîb tarafından Allah’ tan dilememesini tavsiye etmiştir. Bu derdin kutsiyeti 

sebebiyle kafire layık olmadığını belirtmiş ve nasip olmaması için nasihatte 

bulunduğu rakîbi de kafire benzetmiştir. 

 

Sen benüm derdüm ŧaleb itme Ħudâdan ey raķîb 
Virmesün Tañrı benüm derdüm cihânda kâfire  (1368/3) 

 

 Rakîbin gönlünü “kafir kalesi” olarak tanımlayan Zâtî; onun feth edilmesi yani 

mağlubiyete uğramış olan, rakîbin elinden kurtarılan sevgiliyi alıp onun düşmanlığını 

unutmaması gerektiğini ve kendisine yapılan ezaların da intikamının alınmasını 

nasihat etmektedir. 

 

Saña yapdurdı vefâ ķaśrı ķapusını raķîb 
Göñlini yıķmalıdur ķal‛a-i kâfer yirine  (1472/5) 
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 Zâtî, “sevda meydanı” nı Kurban Bayram’ ı yerine benzetmektedir. Allah’ a 

sunulmuş olan kurbanlar gibi rakîbi sevgiliye sunulan bir kurban olarak nitelendiren 

Zâtî, bu meydanda feda edilen bir düşman ve kafir olarak nitelendirmektedir. 

 

Hey müselmânlar nice beñzer raķîb-i kâfire 
‛Îd-gehde oķa dikmişler düzüb bir śûreti  (1702/3) 

 

4.3.21. Can Almaya Niyetli 

 

Zâtî, âşığın canını almak isteyen rakîb ile âşığı bir meydanda birbirine meydan 

okuyan iki savaşçı gibi tasvir etmektedir. Aralarında geçen konuşmada ise âşığın 

canını sevgiliyi elde etmek için almaya niyetlenmiş olan rakîbe âşık can almanın nasıl 

olacağını göstereceğinden bahsetmektedir. Rakîb, aşağıda  can almaya meyletmiş bir 

düşman olarak tanımlanmaktadır. 

 

Ŧôp-ı âhum ey raķîb uş ire senden cânibe 
Nice olur göresin almaķ benden cânı be  (1466/1) 

 

 

4.3.22. Eşek 

 

Zâtî, rakîbi sevgiliye yâr olmaya ve onun gönlünü çalmaya gayretli biri olarak 

sevgilinin mekanının eşiğinde dilenen tip olarak karşımıza çıkarmaktadır. Rakîbin  bu 

girişiminin sevgili tarafından dikkate alınmayacağını, bir deyim olan ve zamanla 

kelam-ı kibar hâline gelen “seni kimse kapısına eşek niyetiyle dahi bağlamaz” 

ifadesini hatırlatarak nihayetsiz kalacağı uyarısını vermektedir. Rakîb bu beyitte eşek 

ve hatta eşekten de aşağı görülmüştür. 
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Yâr işiginde göñüllenme raķîbâ yüri var 
Bağlamaz kimse o ķapuda seni ħar yirine  (1472/3) 

 
 

4.3.23. Yılan 

 

Sevgilinin güzelliğinden sararıp solduğunu ve kendini öyle bir gizleyip rakîbi takip 

etmekte olduğunu bildiren âşık, yılana benzeyen o rakîbin kendisini asla 

yakalayamayacağını ifade etmiştir. Yılan, sinsiliği ve zehri ile meşhur olan bir hayvan 

olarak rakîbin pusu kurup bekleyişini ve zehrini akıtıp öldürmek istemesine 

ulaşamayacağını bildirmiştir. 

 

Ďarb-ı sengüñ zer-i rûyumda zümürrüd ķoyalı 
Ķalmadı mâr raķîbüñ görecek gözi beni  (1506/4) 

 

4.3.24. Ejder-i Dahhak 

 

Dahhak; zalimliğiyle tanınan Bişdadiler’ in İran ve Turan tahtına 
oturan, Hükümdar Cemşid’ den sonra V. hükümdarıdır. Efsaneye 
göre zulmü ve kötülüğü seven Dahhak’ ın omzunda ejderha ve yılan 
başına benzer iki kemik çıkar ve dönemin hekimleri bu durumun 
çaresini bulamazlar. Günün birinde şeytan, hekim kılığına girmiş ve 
Hükümdar Dahhak’ a hastalığın çaresi olarak yaranın üzerine insan 
beyni sürmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine Dahhak, 
günde iki insan öldürtmüş ve beyinlerini yaranın üzerine 
sürdürmüştür. Ağrıları hafifleyip acıları dinince Dahhak, her gün 
yetkilendirdiği kişiler tarafından günde iki insan öldürtmeye 
başlamıştır. Bu zulme daha fazla dayanamayan yetkili olan cellat, 
yakalanan iki kişiden birini serbest bırakıp yerine bir koyun kesip 
beynini Dahhak’ a vermiştir. Her gün kaçan insanlar bir bölge de 
toplanmış, üremiş ve çoğalmıştır. Daha sonra bu halkın 
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toplanmasında ve Dahhak’ ı mağlup etmesinde Demirci Kawa 
adında bir kahraman rol almıştır. 44 
 

 

Zâtî, âşığın ağzından sevgiliye seslenerek rakîbe gülmemesini söylemektedir. Rakîbe 

gülmemesini isteyen âşık bunu zalim Dahhak’ ın ejderi gibi nereden çıkıp nasıl bir 

acıya sebep olacağını bilmemesinden kaynaklıdır. 

 

Yir zivirdiyle raķîbüñ gülivirme güzelüm 
Âdemüñ beynisini ejder-i Ďaĥĥâk gibi  (1545/5) 

 

4.3.25. Diken, Dikenli Ot 

 

Zâtî, sevgiliyi arzulayıp onu elde etmiş ve aklını çelmiş olan rakîbi, gülün (sevgilinin) 

yanındaki dikene (acı veren, engel) benzetmektedir. Burada rakîb hem sevgiliyi elden 

alan hem de âşığın sevgiliye kavuşmasında bir engel olarak gösterilmiştir. 

 

Ol ġonca yine ħâr raķîb ile śalındı 
Nesrîn gibi beñzüm benüm anuñ çün alındı  (1559/1) 

 

 Sevgili (gül), rakîb (diken) ile gül bahçesine açılmış, rakîb oyununa gelmiş ve 

âşığın sevgiliye ulaşması imkansızlaşmıştır. Sevgili ise bir diken olan rakîble 

güzellerin mekanı yani sevgilinin hanesinde mutludur. Bu durumu gören âşık ise 

rakîbi, gülün yanında olan bir diken hâlinde sembolleştirilerek gösterilmiştir. 

 

Ah kim bensüz raķîb-i ħâr ile sen gül gibi 
Açılursın gülşene ey verd-i ħandânum Memi  (1629/6) 

                                                
44  https://tr.wikipedia.org/wiki/Dahhak. (21.05.2014). 
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4.3.26. Sevgilinin Kadehinden İçen 

 

“Sevgiliyi çalan” başlığı altında incelediğimiz rakîb, bu bölümde sevgilinin elinden 

kadeh alan, sevgilinin aşkına rağm olan tip olarak özellik göstermektedir. 

 

Tâ ki ŧoldurduñ raķîbe içmege peymâneñi 
Ŧoldı ey ‛ömr-i ‛azîzüm ‛ömrümüñ peymâneñi  (1610/3) 

 

4.3.27. Div (Dev) 

 

Edebiyatımızda “dev: korkunç, iri, ve olağanüstü güçlü masal yaratığı; olağanüstü 

irilikte olan; şeytan, cin, ifrit” gibi özelliklerde bir varlık olarak kullanılmıştır. 45 

Sevgilinin gerçek âşığına bakmayıp “dev” olarak nitelendirilen rakîbe gittiğini 

belirten şair; onun korkunçluğunu, şeytanî yönünü belirtmek amacıyla aşağıdaki her 

iki beyitte de kullanmıştır. 

 

Baña meyl itmez raķîb-i dive eyler ol melek  
Şöyle mest itmiş śarâb-ı şîve bilmez âdemi  (1705/4) 
 

Ol perî gördüm raķîb ile ŧurur 
Divini gördüm baña meyl itmedi  (1739/3) 
 
 

4.3.27. Şeytan 

 

Zâtî’ nin bu kavramı rakîbte hangi yönleriyle açığa çıkardığına bakmadan önce 

“şeytan” ile ilgili kısa bir bilgi olarak şunları söyleyebiliriz: 

                                                
45 Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü, (İstanbul: Kapı Yay., 2010), s. 136. 
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Sözlükte “uzaklaşmak, haktan ve hayırdan ayrılmak, muhalefet 
etmek” anlamındaki şatn (şütûn) veya “öfkesinden yanıp tutuşmak” 
mânasındaki şeyt kökünden türediği ileri sürülen şeytân kelimesi 
(çoğulu şeyâtîn) “hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış yaratık; yanıp 
helâke mâruz kalmış varlık” demektir. 

Şeytan karşılığında tâğut, cân, ifrît gibi kelimeler kullanıldığı gibi 
“mârid” (alabildiğine inatçı) ve “garûr” (aldatan) kelimeleriyle de 
nitelendirilir. Câhiliye Arapları’ na göre yaratılmışların en çirkini 
olan ve ateşten yaratılmış olan şeytan, ateşi mesken edinen habis bir 
ruhtur. Onun göklerden haber aşıranına mârid, bu hususta fazlasıyla 
mâhir olanına ifrit denir. Her şairin kendisine ilhamda bulunan bir 
şeytanının (cin) bulunduğuna inanılırdı.46 

 

Zâtî, aşağıdaki beyitte rakîbin ruhunun ateşten olduğunu belirtmiş ve onun 

şeytan olduğunu ifade etmiştir. Bunun anlaşılması için rakîbin sevgiliyle konuşması 

ve o konuşma anında ağzından çıkacak olan kelimelere bakılması şair tarafından 

yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Ayrıca rakîbin yüzündeki çirkinliğinde onu 

şeytana benzetmede bir unsur olarak kullanıldığının işaretidir. 

 

Eyâ lûŧf issi âteş-ruħ raķîbüñ 
Kelâmı buza beñzer yüzi ķara (1339/3) 

 

 Sevgiliyi meleğe benzettiği aşağıdaki beyitte Zâtî, rakîbin yaptıkları âşığı 

kendisine benzetebilecek kadar kötülük ve çirkinlikle dolu olduğunu ifade etmiştir. 

Bu sebeple âşığın sevgilisi peşinden giderken şeytan gibi fırsat kollayıp tahrik eden 

rakîbin oyunlarına gelmemesini üstü kapalı olarak nasihat eder. 

 

Ey melek dîv ider insânı raķîb-i şeyŧân 
Ĥaźer it yöresine uġrama ol mel‛ûnuñ  (1823/3) 

 
                                                
46 İlyas Çelebi, “Şeytan,” DİA 39, s. 99. 
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 Zâtî’nin incelediğimiz gazelleri içerisinde 46 beyitte geçmekte olan “rakîb”, 

her beyitte yeni bir düşman tipini karşılamaktadır. Klasik Türk edebiyatında özellikle 

de manzum olan eserlerde âşık-sevgili ilişkisinin bir parçası olan “rakîb” araya giren 

olmasa dahi varlığı kabül edilen bir tiptir. Zâtî, bu mazmunu sevgilisini kıskanmak, 

korumak, ona olan duygusunu ifade edebilmek amacıyla, âşığın ağzından çıkarcasına 

çeşitli şekillerde kullanmıştır. Bu kullanımların hepsi rakîbi yermek, küçük düşürmek, 

sevgili için ettikleri mücadele de ona (rakîbe) galip gelebilmek içindir. Şair, gücünün 

yetmediği ya da kendini aciz hissettiği anlarda ise rakîbi Allah’ a havale eder ve 

beddua eder. Sevgilinin peşinde olan rakîb, sevgilinin gözünde her ne kadar bir 

ihtimal olarak görünse de âşık, bu durumu daima engellemeye çalışır. Rakîb, bu 

sebeple çoğu beyitte sevgili karşısında küçük düşürülecek ve aşağlanacaktır. Zâtî, 

rakîb mazmununu genellikle bu şekilde kullanmış ve âşık-mâşuk-rakîb arasındaki 

mücadeleyi, bu mücadelede rakîbin nasıl bir tip olarak karşımıza çıktığını başarılı ve 

kendine özgü yönleriyle işlemiştir.  
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SONUÇ 

 

Zâtî, Divan’ının incelediğimiz cildinde yer alan 1003-1825 numaralı gazellerinde 

tasnif ettiğimiz “bülbül, gül, rakîb” kelimeleri klasik Türk şiirimizin geleneksel 

yapısına sadık kalınarak ve onlara yeni mânâlar yüklenerek kullanılmıştır. 

 

“Bülbül” kimi zaman sevgili olan “gül” için “inleyen, ah eden, yalvaran, 

sevgiliyi rakîbten koruyan, onu rakîbe kaptırmamaya çalışan, sevgili için ölümü göze 

alan, sevgiliyi rakîbe kaptırdığı için ıstırap çeken bir aciz” olarak; kimi zaman “rakîbi 

sevgiliye karşı mücadelede saf dışı bırakmak, onu sevgili için öldürmek, sevgili 

karşısında rezil etmek” , kimi zamansa “onu köpek, şeytan, tilki, dev” gibi çeşitli 

hayvanlara benzeterek ondan daima üstün olmaya çalışmaktadır. Bülbül daima olumlu 

bir tip olarak kullanmıştır. Bunun sadece tek yönlü ve iyi olarak tasvir edilmesi 

bülbülün çoğu beyitte gerçek sevgili olarak kullanılması etkili olmuştur. O, ideal bir 

âşık örneği ve vazgeçilmez bir mazmundur. 

 

“Gül” sevgilidir. Sevgili ise en güzel şeye layık olmak zorundadır. Zâtî, “gül” 

mazmunu bu sebeple daima iyi olarak tasvir etmiştir. Kimi zaman onun rakîbe 

meyletmesini olumsuzluk olarak düşünüp kıskansa da, bu onun iffetine ve kıymetine 

asla olumsuzluk yüklemez. “Gül” mazmunu çoğu zaman sevgilinin doğrudan 

kendisine karşılık gelecek şekilde kullanılmışsa da, bazen “güzelliğine, gül bahçesinin 

neşesi olmasına, nazlı ve bencil olmasına, huzur kaynağı olmasına, yanak, dudak, 

yanaktaki gamze” nin güzelliğine karşılık gelecek şekilde de kullanılmıştır. 

Diyebiliriz ki Zâtî, bu mazmunu sevgilinin yalnızca varlığını değil, aynı zamanda 
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“onun görünüşünü, hakettiği değeri, duygusunu, verdiği hissi vb.” karşılayacak 

şekillerde de kullanmıştır. 

 

 Klasik Türk edebiyatımızın meşhur tiplerinden biri olan “rakîb” ise, 

geleneksel yapıdan koparılmadan hatta ona uygun görülebilecek her türlü çirkinliği 

kullanarak, hem sevgilinin hem de okuyucunun karşısına nefret uyandıran ve idealize 

edilmiş olumsuz tip hâlinde konulmuştur. Zâtî, “rakîb” i sadece görüntü olarak değil 

aynı zaman da bozuk bir karakter olarak bizime tanıtmaktadır. “Rakîb”, “dev, 

maymun, köpek, şeytan, domuz, ejder-i Dahhak, diken, yılan, eşek” gibi farklı 

varlıklara benzer şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu varlıklar ise insan zihninde 

görüntüleri ve işlevleriyle daima olumsuz bir tesir bırakan özelliğe sahiptir. Şairin 

rakîbi bu şekilde karşımıza çıkarmasının sebebi, onun sevgiliyi âşığın elinden almaya 

çalışmasıdır. Sevgilinin tüm güzelliklere layık olarak görüldüğü beyitlerde, hainlik 

yapıp âşığın mesut olmasına engel olan rakîb de, doğal olarak bütün çirkinliklere 

layık görülmektedir. 

 

Özet olarak  “bülbül, gül, rakîb ” mazmunlarının, Zâtî tarafından kimi yerlerde 

Arapça ve Farsça ikili ve üçlü tamlamalarla kullanılmasına rağmen, dili oldukça sade 

ve çizdiği portreleri, kurduğu benzetmeleri ile de klasik Türk şiirinin hayal dünyasını 

başarılı bir şekilde kullanmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şairin yaşadığı 

dönemde Necatî Bey, Bâkî, Hayâlî Bey, Bağdatlı Rûhî, Fuzûlî gibi dönemin önde 

gelen isimleriyle adının beraber anılması, onlar arasında yer alması, bunun en güzel 

belirtisidir.  
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SÖZLÜK 47 

 
A 

 
 
‛abîr-efşân: Amber kokusu saçan. 

‛aceb: Garip, tuhavf. 

‛acûza: Koca karı, kötü hûy. 

‛adem: Yokluk. 

‛adû: Düşman, hasım. 

‛afv: Bağışlamak. 

‛ahd: Nikah, sözleşme, bir söz üzerine yemin etmek. 

‛andelîb: Bülbül, hezâr. 

‛arż: Sunma, genişlik, yer, zemin. 

‛azîz: Kıymetli, hürmetli, muhterem.  

‛ışķ: Aşk. 

‛iźâr: Yanak, ruh, ruhsâr. 

a‛dâ: Düşman, hasım. 

açılaldan: Açıldığından... 

açulsun: Açılsın. 

aġ: Beyazlık, nur, parlaklık. 

aġın: Beyazlığın... 

 aġyâr: Yabancılar. 

âh-ı bülbül: Bülbül ahı, bülbül nedameti. 

                                                
47 Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı. Haz. Cemal Kurnaz. İstanbul: H 

Yayınları, 2009. 

Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, (Ankara: TDK, 2009.). 
Mehmet Kanar, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, (İstanbul: Say Yayınları, 2011.). 
Şemseddin Sami, Kamus-ı Turkî, Haz. Paşa Yavuzarslan, (Ankara: TDK, 2010.). 
Şükrü Halûk Akalın, ... [ve başkaları], Türkçe Sözlük, (Ankara: TDK, 2009.). 
Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, (İstanbul: Ötüken Yayınları, 2007.). 
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ah: Acı bildiren ünlem. 

aħvâl: Hâl, durum, vaziyet. 

alub: Alıp 

anâ: Ona 

and: Yemin, söz vermek. 

andan: Ondan. 

anuñ: Onun. 

araķ-çîn:  Teri emmesi için baş kisvetinin altına giyilen takke. 

arı: Öz, duru, sade. 

aş: Yemek. 

âşiyân-ı bülbül: Bülbül yuvası. 

 Aźrâ-‛iźâr: Vamık’ ın sevdiği ve aşk beslediği kadın kahraman. 

 

B 

 

bâġ-ı kûy: Toprağa bağlı, çevresine bağlı. 

bâġ: Üzüm ağaçları gibi benzere sarmaşık ağaçların bulunduğu bahçe. 

bâliġ: Buluğ. 

be-ġâyet: Son derece, pek, ziyade. 

 be: Nida ifadesi. 

belâ: Gam, keder, tasa, ceza, ağırlık. 

beñz: Çehre, yüz. 

beñzed- : Benzetmek. 

beñzüm: I. tekil kişinin yüzü, çehresi. 

berd-i ‛acûza: İlkbaharda ortaya çıkan koca karı soğuğu. 

bezme: Yılmak, yorulmak. 

bî-ħâr: Diken. 

bî-nevalıķ: Nasipsizlik. 
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bişürmek: Pişirmek. 

bîzâr: Bıkmış, usanmış. 

budaġ: Ağaç dalının kesilmesi sonrası ortaya çıkan göz gibi kalıntı. 

bûy-ı viśâl: Vuslat kokusu. 

bülbül-i bâġ-ı belâġat: Güzel konuşma sanatının olduğu bağın bülbülü. 

bülbül-i bâġ: Bağ bülbülü. 

bülbül-i gûyende: İnleyen, söyleyen bülbül. 

bülbül-i medĥ: Övgü bülbülü. 

 

C 

 

câm: Bardak, kadeh. 

câme: Ruba, esvap, libas, kıyafet. 

can-hıraş: Can havli. 

cân: Cin taifesi. 

cânân: Sevgili, yâr. 

cebîn: Korkak, yüreksiz. 

cemâl: Yüz, suret. 

cerrâĥ: Doktor. 

cevr : Haksızlığa uğrama, eza. 

cihân: Âlem, kainat, dünya. 

cümle: Bütün. 

 

D 

 

da‛vet: Davet. 

dehri: Şehir, memleket, ülke. 

dem dem: Bazı bazı, kan, an an. 
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dem-beste: Sessiz, sükûn eden. 

depret demi: Sarsma, yerinden oynatma anı. 

 dest-i sâķî: Yabancı kadeh dolduran. 

dest: El, yabancı. 

di- : de –mek fiili. 

div: Dev. 

diyu: Diye. 

dôst: Muhip, yâr, maşuk, maşukâ, geyr-i meşru eş. 

dürlü: Türlü. 

 

E 

 

efġân: İnleme, nâle, feryad. 

eger: eğer. 

ele: yabancıya. 

esrâr: Sırlar. 

eşk-i gül-gûn: Gül renkli aşk; aşkın gül rengi, hülyası. 

evrâķ: Sayfalar. 

ey: Nida ünlemi. 

eyâ: eğer. 

eyle: öyle. 

eyleyüben: yaparsam, iade sanatı kelimesi. 

 

F 

 

fâm: Renk. 

faśl: Ayrım, bölüm. 

Ferhâd: Ferhad ile Şirin adlı halk hikâyesinin erkek kahramanı. 
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feryâd: Figan, ah, inleyiş. 

fi‛âl: Fiil, yapılan eylem. 

fîġân: İnleme, nâle, feryad. 

firâķ: Âşığın maşukasından ayrı düşmesi, ayrılık. 

  

G 
 

gehvâre: Beşik. 

germ: Sıcak, sıcaklık. 

gey- : giy –mek. 

göke: Göğe. 

gûn: Renk. 

gûy: Diyen, söyleyen, çevgen topu. 

gûyâ: Söyleyen, söz, güya.  

gûyende: Söyleyen, kail,  

gül-beden: Bedeni güle benzeyen. 

gül-deste: Çiçek demeti. 

gül-endâm: Gül bedenli. 

gül-fâm: Gül renkli. 

gül-ġonca: Açmamış gül. 

gül-gûn: Gül renkli, pembe. 

 gül-i ‛ârıżı: Gül susuşlu. 

gül-i bâdân: Gül beden. 

gül-i bâġ-ı cemâl: Gül bağına benzeyen yüz. 

gül-î bî-ħâr: Dikensiz gül. 

gül-i ħandân: Güleç gül. 

gül-i nesrîn: Yabanî gül, dağ gülü. 

gül-i pür-ħâr: Diken dolu gül. 
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gül-i sîr-âb: Suya doymuş gül. 

gül-i şeftâlu: Şeftali ağacının meyvesine benzeyen gül. 

gül-i ter: Islak gül. 

gül-i zibâ: Bezekli, süslü gül. 

gül-nârîye: Nar ağacı gülü. 

gül-pîrehen: Gül gömleği. 

 gül-ruħ: Gül yanaklı. 

gül-ruħsâr: Yanağı güle benzeyen. 

gül-sitân: Güllerin yetiştiği alan. 

gül-şen (gülşen) : Gül bahçesi. 

gül-ü-‛îd-i şerîf: Şrefli bayram gülü. 

gül-zâr: Sadece gül çiçeğinin yetiştiği bahçe. 

gül: Küçük dikenli bir ağaçta biten; şekli, kokusu ve güzelliği ile meşhur 
çiçek. 

gül- : (fiil) gül –mek.  

gülşen-i ġam: Gamlı gül bahçesi. 

  güşâde: Güler yüzlü. 

 

H 

 

hâd-ı śabâ: Saba rüzgarının sınırı, ucu. 

hecr: Ayrılık, firar. 

hem-dem: Birlikte yaşayan. 

hem-sâye: Komşu. 

hemân: Sanki. 

hemîn: Bu, işte. 

hergiz: Herkes. 

hevâ: Arzu, meyil, heves, aşk. 

hey: Nida sözü. 
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hezâr: Bin. 

 hicrân:  Ayrılık acısı. 

hüdhüd: Çavuş kuşu, ibibik. Hz. Süleyman Kıssası’ nda geçen kuşun 
adı. 

hümâ: Cezayir civarında olan bir tür kuş; saadet, kutluluk sembolü olan 
kuş. 

hüsn: Güzellik. 

 

I-İ 

ıraġ: Uzak. 

ir- : er -mek  

irgür: Ulaştırmak, eriştirmek. 

  

J 

 

jâle: Çiğ damlası. 

 

K 

 

kâfir: Tanımayan, bilmeyen, uluhiyet ve vahdeniyete inanmayan, dinsiz. 

ķal‛a-i kâfer: Kafir kalesi. 

kef geçer: Ayağınınaltıyla basıp geçmek. 

kej: Bağımlı, uyuşturucu bağımlısı. 

kelâm: Söz, meram, ifade. 

kelimât: Kelimelerin çoğulu, kelimeler. 

kemâl: Olgunluğa erişmiş, olmuş. 

kemend-endâz: Uzun ip, sevgilinin uzun saçı. 

 kûçek-dehân: Küçük ağız. 

kûy-i nigâr: Yuvarlak resme benzeyen sevgili. 
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kûy: Sevgilinin evinin bulunduğu yer. 

kûze: Testi. 

kül: Katı bir cismin yanıp bittikten sonraki kalan kalıntısı. 

külâh: Şapka, saç. 

külħan: Hamamların suyunu ısıtan ocak kısmı. 

külli: Bütüne ait olan, çok. 

 

L 

 

la‛l-i leb-i cânân: Sevgilinin yakut gibi kırmızı dudağı. 

lala: Çocuk bakıcısı, yetiştiricisi. 

lâle ħad: Lale yanak. 

lâle: Zambak cinsinden çiçek, bir zamanlar mücrimlerin boynuna 
vurulan halka,  

leb: Dudak. 

leşker-i tevbe: Asker tövbesi. 

leŧâfet: Hoşluk, güzellik. 

liķâ: Mülakat, buluşma. 

lu‛ab: Salya. 

lûŧf: Bağış, yardım, iyilik, ihsân. 

 

M 

 

ma‛cûn: Hamur kıvamında şey, tiryakilerin yuttuğu bir uyuşturucu. 

maĥbûb-ı vücûd: Sevgili vücudu, sevilenin vücudu. 

makrûn: Ulaşmış, kavuşmuş. 

mânend: Benzer. 

mâr: Yılan. 

med: Uzatma, çekme, uzun. 
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meded: Yardım. 

medĥ: Övgü.  

meh-i tâbân: Ay tabiatlı. 

 meh: Ay. 

melâĥat gül-sitân: Gül bahçesinin güzeli, güzelliği. 

melâĥat: Güzellik, şirinlik. 

mest: Kendinden geçmiş, sarhoş. 

mestân: Savruk. 

 metâ‛-ı vuślat: Kavuşma malzemesi. 

metâ‛: Satılacak mal, malzeme, metaryal. 

mey: Şarap. 

meyl: Sapma, eğilme, yönelme. 

 mezîd: Artmış, büyümüş, çoğalmış. 

Mıśr-ı gül-şen: Mısır’ ın gül bahçesi, Hz. Yusuf’ un atıldığı kuyu. 

mir’ât: Ayna. 

muĥib: Dost. 

 murġ-i dil: Kuş dili. 

murġ: Kuş. 

muŧrib: Çalgıcı, şarkıcı. 

müdâm: Devamlı. 

müzeyyen: Süslü, ziynetli. 

 

N 

 

naķş-u-reng: İşlenmiş ve renkli. 

naķş: İşleme. 

nâle: İnilti, inleme, ah etme. 

nâliş: İnleme, inilti, figan. 
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nâr-ı firâķ: Ayrılık ateşi. 

nâr: Kızgın ve harlı şekilde yanan ateş. 

nârencî: Turuncu, turuncu renginde. 

nergis: Sarı çiçeği olan ve göbeği yeşil olan bir çiçek. 

nesrîn: Yabanî gül, ağustos gülü denen çiçek. 

nev-rûz: Eski İran takviminde sene başı olan ve ilkbahara karşılık gelen 
zaman. 

neva: Avaz, makam, ahenk, nağme, söyleyiş. 

nigâr: Resim, tasvir, suret. 

nişân-ı pây: Ayak izi. 

nişân: Alâmet, yara eseri. 

 

O 

 

od: Ateş. 

 

 

P 

 

pây: Ayak, dip. 

pâyân: Son, nihayet bulma. 

perî: Cin’ in güzel olarak addedilen bir taifesi. 

pervâne: Işık etrafında dönen gece kelebeği, muma atılıp yanan âşık 
sembolü. 

peykân: Okun ucundaki demir. 

peymâne: Kadeh, şarap bardağı. 

pîr-i nâ-bâliġ: Buluğa ermemişlerin piri, önderi. 

pîrâhen: Gömlek. 

pür-gül: Gül dolu. 
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pür-ħâr: Diken dolu. 

pür-jâle: Çiğ damlası dolu. 

pür-sûz: Yangın, yanık dolu. 

pür-tâb: Kuvvetli. 

 

S 

 

sa‛îd: Kol, bilek ile dirsek arası bölge. 

sâķî: İçki sunan, saka. 

sâye: Gölge. 

  sebaķ: Ders. 

 segir: Köpekler. 

seĥer: Sabah. 

semend: Güzel ve çevik at. 

ser-â-ser: Bir başatan bir başa. 

ser-âġâz: Başlangıç. 

serv: Servi, selvi. 

seyf du‛âsı: Hz. Ali’ ye atfedilen Kılıç Duası. 

seyr-i ĥüsn: Güzellik izleme. 

seyr: İzleme. 

sidre ŧâvûsı: Vahiy meleği olan Cebrail’ dir. 

siper: Kalkan, arkasına saklanılacak şey. 

sîr-âb: Su ile doymuş, suya kanmış. 

sû: Yan, taraf, canip. 

sûsen: Susam çiçeği. 

sûz: Yanma, tutuşma. 

sûziş: Yanma, yakma, tesir, yürek yanması. 

sünbül: Sümbül çiçeği. 
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Ş 

 

şâd: Sevinçli. 

şâgird-i kâmil: Kemale ermiş mürid. 

şâħ-ı şûħ: Neşeli, sevinçli güzel. 

Şeb-dîz: Gece rengi, siyah; Sasanî hükümdarı Hüsrev-i Pervîz’ in atı. 

şeb-nem: Çiğ, çiğ damlası. 

şehr-i ‛adem: Yokluk şehri. 

şehr-i Şîrâz: Şiraz şehri, İran’ da bir şehir. 

şem‛: Mum. 

şevķ: Çok isteme, coçkunluk hâli. 

şi‛r-i pür-sûz: Yanık, yangın dolu şiir. 

şirâr: Eğlenceye düşkün genç âşık. 

Şîrâz: İran’ ın ünlü şehri, İranlı şair Hafız’ ın memleketi. 

Şîrîn-i murâd: Ferhad ile Şirin hikâyesinin bayan karakterinin arzusu. 

şîşe-i hecr: Üzüntü şişesi. 

şitâ: Kış. 

şûrîde-ĥâl: Perişan hâl. 

 

T 

 

târik: Karanlık. 

teb: Ateş, hastalık harareti; sıtma. 

tebdîl: Değiştirme, dönüştürme. 

tecellâ: Görünme, âyan olma. 

temâşâ: Seyretme. 

terân: Söyleyiş, nağme. 

tîmâr: Bakım. 
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tîr: Ok, sevgilinin kirpiği. 

tîşe: Keser, balta. 

tuy- : duy -mak. 

V 

 

vaķt-i gül: Gül vakti. 

Vâmıķ: Seven, âşık. Çin hükümdarı Taymus’ un oğlu, Azra’ nın 
maşuğu. 

 vaśf: Nitelik, özellik. 

vech: Yüz, sebep, ilgi, münasebet. 

verd-i ħandân: Gülen gül. 

verd-i sefîd: Gülen beyaz renkli. 

verd: Gülen. 

vir- : ver -mek. 

viśâl: Ulaşma, kavuşma, vuslat. 

vuślat: Ulaşma, kavuşma, visal. 

vü: Ünlü bitip ünsüzle başlayan kelimeler arasına gelen Farsça “ve”  
bağlacı. 

 

Y 

 

Ya‛ķûb: Hz. Yusuf’ un babası.  

yâr: Sevgili, eş, dost. 

yârân: Sevgililer, dostlar. 

yavı: Kaybetmek. 

yeg: Daha iyi, üstün, kuvvetli. 

Yezîd: Emevi hükümdarı Muaviye’ nin oğlu. Zalim kimse. 
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Z 

 

zâġ-ı ġam: Karga gamı, hicranı. 

zâhid: Züht hâlini yaşamaya çalışan, ona ulaşmış olan. 

zanbaķ: Soğanlı ve uzun saplı olan güzel kokulu bir çiçek. 

zâr: Perişan, ağlayan, inleyen. 

zârlıġ: İnlenilen mekan. 

zebân: Dil. 

zecr: Zorlama, eziyet etme. 

zemistân: Kış mevsimi. 

zer-i rûy: Sarı zambak çiçeği. 

zındân: Hapishane. 

zîbâ: Güzel. 

 zivird: ? 

 zülf: Mahbube saçı, yüzün iki tarafına atılmış saç bölümleri. 

zümürrüd: Zümrüt renginde, zümrüt gibi yemyeşil. 

 

 

 


