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Giriú
Klâsik Türk Edebiyatı, do÷du÷u ve geliúti÷i co÷rafyanın çok
dinli, çok dilli, çok kültürlü yaúam anlayıúından millî bir sentez
oluúturmayı baúarmıú, zengin bir edebî gelene÷e sahiptir. Kayna÷ını
Türk-øslâm medeniyetinin besledi÷i dinî, tasavvufî, kültürel, estetik ve
felsefî de÷erlerden alan bu edebî gelenek, yüzyıllar boyunca
canlılı÷ını korumuútur. Bugün bile hâlâ kendisinden bahsettiren bu
edebiyatın kimli÷ini oluúturan, felsefesini ve dünya görüúünü
∗

Okutman, Cumhuriyet Üniversitesi.
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úekillendiren en önemli kaynaklardan biri de hiç úüphesiz halk
kültürüdür. Halkın günlük yaúamının birer tezahürü olan gelenekler,
inanıúlar, atasözleri, deyimler, merasimler... do÷al olarak klasik
úiirimizin de en önemli kaynaklarından biri olmuútur. Agah Sırrı
Levend’in ifade etti÷i gibi; “ ÷
÷
÷
”1
Klâsik úiirimiz de bu açıdan bakıldı÷ında yaúadı÷ı dönemin
sosyal hayatını telmihler, teúbihler, mazmunlar gibi de÷iúik yollarla
beyitlere, mısralara ve kelimelere dökmeyi baúarmıú, canlı ve renkli
bir gelene÷e sahiptir. Bu ba÷lamda divan úiirini bir mozai÷e
benzetmek mümkündür. Bu mozaikte ilk bakıúta seçilemeyen renkler,
desenler, úekiller olabilir. Bu yüzden olsa gerek divan úiirini
anlamayanlar, onu soyut ve hayattan kopuk bir edebiyat olmakla
suçlamaktadırlar. Halbuki divan úiirinin beslendi÷i kaynaklar, onu
ortaya çıkaran zihniyet ve genel yapısı milli özelliklere sahiptir.
Çünkü divan úiiri, Andrews’un ifadesiyle; “G
”2 gerçekleútiren bir
içeri÷e sahiptir. Bundan dolayıdır ki, günlük hayata ve toplumun
kültürüne ait muhtelif yansımalar úiir diliyle günümüze kadar
ulaúmıútır. Bu konuda divan úiirinin tarih ve sosyoloji ilminden daha
belirleyici örneklere sahip oldu÷unu belirten Agah Sırrı Levend úöyle
demektedir: “

”3 Levend’in, insanların düúkünlükleri ve
de÷erleri olarak ifade etti÷i kültür unsurlarının birço÷u klasik
úiirimizde yer bulmuútur. Divan úairi de bu bakımdan günlük hayatın
ve halk kültürünün parçası olan her unsuru kendi estetik dünyası
içinde kullanmayı bir gelenek haline getirmiútir.
Divan edebiyatı, bu anlamda halk kültüründen ve halk
edebiyatından asla ayrı düúünülemez. Âmil Çelebio÷lu, bu gerçe÷i
úöyle ifade etmektedir: “
1

Agah Sırrı Levend,
, Enderun Kitabevi, østanbul 1984, s. 259.
2
Walter Andrews, ù
ù
øletiúim Yayınları, østanbul 2000, s. 32.
3
Agah Sırrı Levend,
Basımevi, Ankara 1988, s. 52-53

, (çeviren : Tansel Güney),
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da ifade edilmektedir.11 Bu kavramlardan yola çıkıldı÷ında inanıúların
aslında genellikle eski geleneklerin ve di÷er inanç sistemlerinin bir
uzantısı olarak kabul edildi÷ini görmekteyiz. Hilmi Ziya Ülken, halk
inançlarının önemli bir kısmının eski ça÷lardan ve baúka kültürlerden
gelen unsurlar oldu÷unu belirttikten sonra inanıúların Türk kültürü ve
folkloru ile bütünleúmiú oldu÷unu belirtir.12 ønanıúlar, bu yönüyle tek
bir inanç sisteminin de÷il birden fazla inanç sisteminin ve geleneklerin
tesirinde oluúmuútur. Osmanlı toplum hayatına baktı÷ımızda da
inanıúlarla ilgili yapılan bu tanımlamanın do÷ru oldu÷unu
görmekteyiz. Türklerin özellikle øslam öncesi yaúantılarından kalan
inanıúlar ile Osmanlı co÷rafyası içinde yaúayan farklı millet ve
dinlerin etkisiyle oluúan halk inanıúları, zamanla birbirine karıúmıú ve
günlük hayatın önemli birer unsuru haline gelmiúlerdir. Fakat
unutulmamalıdır ki, inanıúların oluúmasında din dıúı etkenlerin tesiri
oldu÷u gibi dinin de dolaylı yollardan etkisi vardır.
Her úeyden önce iyi bir gözlemci olan divan úairi de, içinde
yaúadı÷ı toplumun sahip oldu÷u her türlü inanıúı kendi estetik anlayıúı
içinde úiirine aktarmıútır. Bu úekilde halk kültürü ve günlük yaúamın
içindeki her unsur, divan úiirinde kendisine yer bulmuútur.
Halk inanıúlarını úiirine baúarılı bir úekilde aksettiren
úairlerden biri de Zâtî’dir. Ziya Paúa tarafından “Türk úiirine temel
koyan úairlerin üçüncüsü” olarak nitelendirilen bu büyük úair, Bayezid
Câmi civarındaki dükkanında falcılık yaparak ve devrin büyüklerine
kasideler yazarak geçimini sa÷lamıútır. Divanında var olan gazelleri
incelendi÷inde görülecektir ki bu büyük úair, divan úiirimizin hemen
hemen tüm mazmunlarını ve inceliklerini baúarıyla kullanmıútır.13
Zâtî, yaúadı÷ı dönemde baúta Bâkî olmak üzere birçok divan úairini
etkilemiú ve tezkirelere göre birçok úaire ustalık etmiútir.14
ølk iki cildi Ali Nihat Tarlan15, üçüncüsü Mehmed
Çavuúo÷lu ve M. Ali Tanyeri16 tarafından hazırlanan divanında yer
11

Pertev Naili Boratav, Türk
, Gerçek Yayınevi, østanbul 1973, s. 8.
12
Hilmi Ziya Ülken, “Türk Folklor Araútırmaları”,
, Milli Folklor
Araútırma Dairesi Yayınları, Baúbakanlık Basımevi, Ankara 1974, s. 35.
13
Mehmet Arslan, “Zâtî’nin iirlerinde Mu’ammâ Benzeri Bazı Harf ve
Kelime Oyunlarına Dair”,
, Kitabevi,
østanbul 2000, s. 306.
14
Mehmed Çavuúo÷lu, “Zâtî”, ø
ø
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tanımlayan Boratav’a göre tılsımlar çeúitlilik gösterir.19 Halk
inanıúlarına göre kılıç veya genç bir kız tılsım olarak kullanılabilir.20
Divan úiirinde tılsım, daha ziyade hazine unsuru ile birlikte
düúünülür.21 Eskiden insanlar hazinelerini korumak için viranelere
gömdükleri gibi yine hazinelerine kimsenin el sürmemesi ve çalmaya
teúebbüs edememesi, edeceklerin bir fenalı÷a u÷raması için bir tılsım
yaparlarmıú.22 Hazine için tılsım, hazineye bekçilik yaptırılan bir
ejderhadır ve bu tılsım çözülmedikçe hazineye hiçbir úey kâr etmez.23
ønanıúlara göre yılan evin sahibi, koruyucusu, definelerin bekçisidir.24
Yukarıda ifade etti÷imiz inanıúların tamamını Zâtî’nin
úiirinde rahatlıkla görebiliriz. Zâtî, bu inanıúa aúk hazinesinin
baúındaki yılanı, âhının dumanına benzeterek telmihte bulunur.
Kılmama÷ içün tılısm-ı genc-i ‘ıúka meyli halk
Dûd-ı âh-ı Zâtî úekl-i ejdehâ-peyker yeter

(476/7)

Zâtî, ilim hazinesine ulaúmak isteyenlerin tılsıma benzetti÷i
insanı anlamasıyla, onun yaradılıúındaki hikmeti idrak etmesiyle
baúarıya ulaúaca÷ını söyleyerek bu inanıúa göndermede bulunur.
Fehm itmege kasd eyler isen ger bu tılısmı
Gencîne-i ‘ilm açıvire Bârî Te’âlâ

(1/3)

Zâtî, hazineleri korudu÷unu inanılan tılsım ve yılan inancına
de÷iúik yollarla úiirinde de÷inmiútir. Kimi zaman yılanı, sevgilinin
güzellik unsurlarıyla kullanır. Sevgilinin saçı, onun güzelli÷ini
bekleyen bir yılan olarak tasavvur edilir. Ayrıca úekil itibariyle kıvrım
kıvrım olması münasebetiyle yılan ile birlikte zikredilir. Bazen de
rakîbi, güzelli÷ini bir hazineye benzetti÷i sevgilinin baúında bekleyen
yılana benzetir.
Ol âfet mâr-ı zülfin genc-i hüsninden gidermiúdür
Ol itdügi iúün ben olmıúam bîmâr derdinden (1180/4)

19

Pertev Naili Boratav, age, s. 148.
Age, s.85-86.
21
Harun Tolasa,
ù
2001, s. 129.
22
Ahmet Talât Onay, age, s. 165.
23
Harun Tolasa, age, s. 129.
24
Pertev Naili Boratav, age, s.75.
20

, Akça÷ Yayınları, Ankara
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Zülfinün mârı kimün boynına tolaúdı ola
Kim bulupdur ‘acebâ genc-i firâvânı yine

(1245/3)

Agu dilli ‘adûlar dôstun yanında çok ‘âúık
Hazer kılmak gerek gencîne-i pür-mâr sevmekden (1197/3)

Var mı bir sîmîn-beden yanınca a÷yâr olmaya
Kanı bir gencîne anunla bile mâr olmaya (1399/1)

Perilerle lgili nanıúlar
Halk kültüründe ola÷anüstü veya tabiatüstü varlıkların
önemli bir yeri vardır. Bazen dinî bir inanıútan bazen de halk
gelene÷inin, memoratların veya masalların etkisiyle var olduklarına
inanılan ola÷anüstü varlıklar, halk inanıúlarının önemli unsurlarından
biridir.
Türklerin sosyo-kültürel yaúamında yüzyıllardan beri var
olan; cin, peri, mekir, albastı, çarúamba karısı, kara-kura, cadılar gibi
birçok ola÷anüstü varlık hakkında çeúitli hikâyeler ve masallar
uydurularak sözlü bir gelenek oluúmuútur.25 Zamanla bu sözlü
gelenek toplumun do÷al bir yansıması sayılan edebiyatın önemli
kaynaklarından biri olmuútur. Divan úairleri de ola÷anüstü veya
tabiatüstü varlıklarla ilgili inanıúları úiirlerinde de÷iúik vesilelerle
konu edinmiúlerdir.
Zâtî de halk inanıúlarındaki bu ola÷anüstü varlıklardan
úiirinde sıkça bahseder. Özellikle perilerle ilgili inanıúlara Zâtî
divanında birçok beyitte rastlamaktayız. Yalnız burada úunu da ifade
etmeliyiz ki, halk kültüründe birçok yerde “
”, “ ” kelimesi ile
birlikte eú anlamlı olarak kullanılır. Boratav, “ ‘Peri’ sözü, birçok
hallerde ‘cin’ ile eú anlama gelir, ama bu varlı÷a daha çok masallarda
rastlanır.”26 demektedir. Aynı úekilde Özkul Çobano÷lu, memoratlarda
ola÷anüstü varlıklar arasında sayılan “cin, peri ve úeytan”ların aynı
varlık familyasından geldi÷ini, fakat bu varlıkların kendi aralarında
“iyi” ve “kötü” diye vasıflandırıldı÷ını söyler. Çobano÷lu, cinler için
sıralanan özelliklerin hemen hepsinin periler içinde düúünüldü÷ünü,
25
26

Pertev Naili Boratav, age, s. 91-97.
Age, s. 91.
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fakat “peri” kelimesiyle kastedilenin aslında kadınlar ve kızlar
oldu÷unu ifade eder.27 Bu ifadelerden yola çıkıldı÷ında halk
inanıúlarında perilerin özellikle iyi varlıklar oldu÷u ve kadın veya kız
oldu÷u görüúünün hâkim oldu÷u görülmektedir.
Periler, halk inancına göre özellikle hamamlarda ve
vîrânelerde olur. Oturdukları ya da toplaúıp e÷lenmek için u÷radıkları
yerler arasında de÷irmenler, hamamlar, terk edilmiú tekin olmayan
evler, örenler, mezarlıklar, hanlar, köy odaları, büyük a÷açların altı
gibi yerler bulunan periler; aynı zamanda her sûrete girebilmektedir.
Bu inanıútan yola çıkan birçok divan úairi de perileri; çeúme,
pınar ve hamamların onların durak yeri oldu÷u, insanlarla ünsiyete
gelmemesi, onlardan kaçması, gözle görünmemesi yani bir nevi
gizlenmesi, son derecede güzel oluúları, bazen insanları kendilerine
âúık edip ba÷lamaları, çeúitli sûretlere girmeleri gibi inanıúlarla sevgili
için müúebbehünbih olarak kullanırlar.28
Zâtî, perilerle ilgili yukarıda sayılan birçok inanıúı úiirine
baúarıyla aksettirmiú bir úairdir. Bunlardan biri de perilerin insanların
gözüne görünmemeleridir. Periler; göze görünmez, bu yönüyle de
sevgiliye teúbih edilir.29 Onun görülebilece÷i tek yer âúı÷ın gönlüdür.
O kim cism-i perî-âsâ nihândur çeúm-i insândan
Gönül gökinde Zâtî gün gibi anı ‘ayân buldum (945/7)

Halk arasında yaygın olan büyü, tılsım gibi yöntemler
seıyg3 Tf.(4403 1.8(r)-14(d).7)18.9(e)-10.6(mfi20.4519 2 Tf.72(-)19(i)-3.46Ç463r3 büy) (9457(3 T
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Riyâzetler çeküp esmâ okursın görmek istersin
Görinmezse sana Zâtî ‘acebdür ol perî-peyker (284/5)
Esma çekenler ayrıca etraflarına bir daire çizerek otururlar.
Böylece kötü ruhlardan korunurlarmıú. Bu olayı A. Talât Onay, “Esma
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Sen perî gayr ile hammâma gidelden eflâk
Nâr-ı âhumla tokuz kubbeli hammâm oldı

(1760/2)

Aynı inanıúı baúka bir beyitte tekrarlayan Zâtî, periyi bu
sefer cennetle iliúkili olarak kullanarak bir hûrî ve bir melek gibi güzel
oldu÷una iúaret etmek istemektedir.
Bir perîye germ olup hammâmda didüm ana
Bâ÷-ı cennet içre bir billûrdan úimúâdsın

(1064/5)

Eger gılmân-ı kasr-ı cenneti seyr itmek istersen
Temâúâ eyle sôfî ol perî hammâmdan geldi

(1628/6)

Yukarıda daha önce ifade edildi÷i gibi, periler hamamların
yanı sıra tekin olmayan vîrâne ve tenha yerlerde de bulunurlar. Vîrâne
yerlerin bir özelli÷i de dîvânelerin u÷rak yeri olmasıdır. Halk arasında
dîvânelere “peri tutmuú, perilenmiú” denmektedir.34 Sevgiliye
tutulmuú olan âúık da bir anlamda “perilenmiú” olan dîvânelere
benzetilmektedir. Bu yüzden perilerin bulundukları vîrâneleri
gezmektedir.
Ey perî úöyle harâb itdün ki ‘aklın Zâtî’nün
Hâline kah kah güler dîvâneler vîrâneden

(1143/7)

Mecnûn’da bir periye benzeyen Leylâ’ya tutulmuútur ve
onun yüzünden dîvâne olup da÷lara, çöllere düúmüútür. Zâtî;
Mecnûn’un da÷larda Leylâ’yı aramasını, perilerin tenha yerlerde
oldu÷u halk inanıúına ba÷lamaktadır.
Ta÷da ararsa Leylîyi Mecnûn ‘aceb midür
Zîrâ ısuz mahaller olur mesken-i perî (1654/3)
Zâtî divanında, perilerin insanı delirtti÷ini gösteren baúka
örnekler de bulunmaktadır. Halk arasında perilerin giyinmiú veya
çıplak olarak güzel kızlar ve kadınlar sûretinde görüldü÷üne inanılır.35
Bu güzellik karúısında âúı÷ın dîvâne olmaması mümkün de÷ildir. Öyle
34
35

Mehmed Çavuúo÷lu, age, s. 110.
Özkul Çobano÷lu, age, s. 78.
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ki periye benzeyen sevgilinin tasviri bile âúı÷ın dîvâne olmasına sebep
olabilir.
Keremler eyle gel üstâdlar cânıçün ey nakkâú
Gören dîvâne olur ol perînün yazma tasvîrin (1081/4)
Halk inanıúlarına göre deliler, baharın geliúiyle daha da
çıldırırmıú. Bahar ayı içinde bir de periler gibi güzel sevgiliyi gören
âúık, artık mecnûn olur. Bu telakkiden yola çıkan úairimiz de, peri gibi
güzel sevgiliyi görüp ona çarpılan ve bu yüzden dîvâne olan gönlünün
baharın geliúiyle iyice mecnûn oldu÷unu söylemektedir.
Rûzdan fark eylemez leyli dil-i úûrîdeyi
Ol perînün nev-bahâr-ı hüsnidir mecnûn iden (1133/2)
Halk arasında perilerden gelecek kötülüklere karúı tedbir
almayanların, onları herhangi bir sebeple kızdıranların veya onlara
meydan okuyanların çarpılmak, sakatlanmak, hatta öldürülmek
suretiyle cezalandırılaca÷ına inanılır.36 Halk inanıúlarına göre perilerle
u÷raúanlar er ya da geç periler tarafından çarpılırlar. airimiz de
periye benzeyen sevgiliyi aniden karúısında görünce a÷zının e÷ildi÷ini
söyler. air, ayın hilal úekline olmasını sevgilinin kaúlarını görmesine
ba÷lamak sûretiyle hüsn-i ta’lîl yapar.
Âdem oldur to÷rusını söyleye nâ-geh seni
Göricek a÷zum e÷ildi ey perî-zƗdum benüm

(889/5)

Matla’-ı hüsnünde görmiú ol hilâl ebrûları
Dün gice mâh-ı nevün agzı egilmiú ey perî

(1576/1)

Büyü, Muska, Nazar, Tılsım, Fal ile lgili nanıúlar
Boratav’a göre, “øyi veya kötü bir sonuç olmak için tabiat
ögelerini, yasalarını etkilemek ve olayların ola÷an düzenlerini
de÷iútirmek için giriúilen iúlemlerin topuna birden büyü denir.”37
Maalesef halk kültüründe önemli bir yeri bulunan büyücülük için
36
37

Pertev Naili Boratav, age, s. 92.
Age, s. 128.
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çeúitli araçlar ve maddeler kullanılmaktadır. Boratav büyü için
kullanılacak araçların; esmâ, dualar, rakamlar, türlü remiz veya
resimler gibi “yazı” türünden olabilece÷i gibi yenilen, içilen, yakılan,
ba÷lanan veya dikilebilen, gömülen, dü÷üm atılabilen eúyalar da
olabilece÷ini ifade eder. 38
Eskiden yukarıda sayılan yollarla “iyi” veya “kötü” diye
vasıflandırılan büyüler yapılırdı. Büyüler ço÷unlukla “
” gibi de÷iúik
isimlerle anılan yazılı bir kâ÷ıt veya deri parçası yoluyla
gerçekleútirilirdi.
Nazar, bir hastalı÷a karúı korunmak, kazalara karúı
korunmak, kaybedilen bir eúyayı bulmak... gibi iyi niyetle yapılan
büyüler ço÷unlukla toplum tarafından hoú görülürdü. Bu tür büyüler
yapılırken bir deri veya kâ÷ıt parçasının üzerine ço÷unlukla; âyet,
Allah’ın isimleri, Hz. Muhammed’in ve meleklerin isimleri ile tılsımlı
oldu÷una inanılan sözler yazılırdı. Bu deri ve kâ÷ıt parçaları; genelde
üçgen úeklinde katlanarak ve zarar görmemesi, yazıların silinmemesi
amacıyla muúambaya veya bir deri parçasına sarılarak boyuna asılır
veya elbiseye dikilirdi.39 Muskalar; çocukların omuzlarına, büyüklerin
boynuna asılırdı. En çok da üçgen biçiminde yapılırdı.40
Büyü, divan úiirinde de halk kültüründeki özellikleriyle
birlikte anılır. Bu konuyla ilgili olarak Zâtî divanında birçok örnek
bulunmaktadır. Zâtî, sevgilinin güzellik unsurları olan “hat, leb,
kâmet” ile birlikte “hırz, hamâyil, vefk, úirinlik muskası, nüsha” gibi
kavramları kullanır. Bu sayede sevgiliye yaklaúmayı, ona úirin
görünmeyi arzulamaktadır. Ayrıca aúa÷ıdaki beyitlerden muska,
nüsha, hamâyil veya pazıbentlerin kola ba÷landı÷ı, boyuna takıldı÷ı
veya vücutta taúındı÷ı da anlaúılmaktadır. Yine dikkat edilirse bu
kavramlar etrafında “yazmak, hâme, hat” gibi yazıyla ilgili kelimeler
kullanılmıútır.
Nushalar yazdurup ey dôst hamâyil nidem âh
Tolayup boynuna kolın seni pehlûya çeker

(427/4)

Bana tatlu gelür baúdan baúa ol ney-úeker-kâmet
Meger kim yazdurup boyınca úirinlük götürmiúdür(426/6)
38

Age, s. 132.
Raphaela Lewis,
, (çev. Mefkure Poroy), Do÷an Kardeú Yayınları, østanbul 1973, s. 52-54.
40
Pertev Naili Boratav, age, s. 146.
39
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Yukarıda daha önce ifade edildi÷i gibi muskalar, nazardan
veya bir hastalıktan korunmak amacıyla da kullanılırdı. Fakat özellikle
muskalar, halk hekimli÷inde insan vücuduna gelecek zararları önleme
güçleri bakımından önemlidir.41 Muskalar, özellikle ateúli bir hastalık
olan hummaya karúı úifa olaca÷ına inanılarak kullanılırdı. 42
Hummâ-yı ‘ıúka nusha yüri kâr eylemez
Ey bana nusha yazan anun iç suyını ez (521/1)
Ey bana nusha yazan kimse yüri ez suyın iç
Ditreten derd ile dir dir beni fürkat tebidür

(398/6)

Yakarsa yaksun âteú-i cevriyle nusha-veú
Yanında olayın teb-i hicrân kosun beni (1662/3)
Eskiden çok yaygın olan veba hastalı÷ına karúı da muskalar
kullanılırdı. Vebadan korunmak için muskaların içine yakut
konulurmuú. Bo÷aza asılırsa veya yutulursa vebaya ve vesveseye karúı
koruyaca÷ına, iyileútirece÷ine inanılırmıú.43
Yâkûtun üzre kâtib-i devrân gubâr ile
Bir nusha yazdı adını hırz-ı revân kodı(1741/4)
Hastalıkların yanı sıra özellikle hayvanlardan gelecek
zararlara karúı halk arasında “afsunlama” diye tabir edilen yöntem
uygulanırdı. Özellikle akrep ve yılan gibi zehirli hayvanların
sokmasına karúı afsunlama yaparak korunma yöntemi uygulayan
insanların varlı÷ına inanılırdı. 44 Halk arasında “ú
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yılanın kendisini öldürmemesi için efsunlu kiúiye yalvaraca÷ı
söylenmektedir.45
Halk arasında akrep ve yılanın özellikle tiryâk ve reyhandan
kaçtı÷ına dair bir inanıú vardır.46 Aúa÷ıdaki beyitte geçen tiryâk
kelimesi, A. Talât Onay tarafından “yılan ve akrep sokmalarında
vücuda giren zehirlerin etkisiz hale getirilmesinde kullanılan
panzehir”47 úeklinde tanımlanmaktadır. Zâtî de yılan zehrinin
kendisine etki etmeyece÷ini söyler. Çünkü yılan zehrine karúı
kendisinin tiryâkı yani panzehiri vardır. Bir anlamda yılan zehrine
karúı efsunlanmıútır.
Eylemez te’sîr zehr-i ef’î-i âúûb ana
Kim ki isti’mâl iderse Zâtiyâ tiryâkümüz

(498/7)

Geçmiúten günümüze kadar varlı÷ını sürdüren ve etkinli÷ini
hâlâ koruyan inanıúlardan biri de nazar inanıúıdır. Hz. Muhammed’in
“Göz de÷mesi haktır.”48 hadîsinden de anlaúılaca÷ı üzere øslam
dininde de nazarın varlı÷ı kabul edilmiútir. Nazar; kimi insanların
bakıúlarındaki zararlı güç ve bu nitelikleriyle insanlara, hayvanlara ya
da bir nesneye bakmak sûretiyle canlılara hastalık, sakatlık, ölüm;
nesnelere de kırılma gibi etkileri olan bir olaydır.49 Nazara, halk
deyiúiyle “kem gözler” sebep olur. Nazara karúı korunmak için;
nazarlık, üzerlik otu, i÷de çekirde÷i, yengeç veya kurtdiúi, kurúun
döktürme, tütsülenme gibi yollar denenir.50
Fakat halk arasında ço÷unlukla Kur’an’ın bir veya birkaç
sûresi yahut çeúitli duaların bir kâ÷ıda yazıldıktan sonra bunun üçgen
úekline getirilip yedi kat muúambaya sarılmasıyla yapılan muskanın
bir bez kılıf içerisinde omuzda, boyunda ya da koyunda taúınmasıyla
nazara karúı tedbir alınmaktadır. 51

Abdülaziz Bey,
ø
,
(Hazırlayanlar: Kazım Arısan, Duygu Arısan Güney), Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
østanbul 1995, s. 373-374.
46
Ömer Özkan,
ù
,
Kitabevi, østanbul 2006, s. 396.
47
Ahmet Talât Onay, age, s. 442.
48
, Cilt : 11, (Hazırlayan: øbrahim Canan),
Akça÷ Yayınları, Ankara (?), s. 111.
49
Pertev Naili Boratav, age, s. 125.
50
Özkul Çobano÷lu, age, s. 197.
51
Nilgün Çıblak, “Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık ønancı, ve Bunlara Ba÷lı
Uygulamalar”,
(TÜBAR), Sayı: 15 (2004), s. 108.
45
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Nazar inanıúından yola çıkan Zâtî, sevdi÷ine baúkalarına
bakmamasını nasihat eder. Çünkü sevgiliyi görenler ona hayran
olacaklar ve ona nazarları de÷ecektir. Buna karúılık en etkili yol da
“hırz”, “levha” veya “tılsım” olarak nitelendirdi÷i muskalardır.
Yabana bakma sâni’a sun‘ından it nazar
Gör bu tılısmı özge temâúâ degül misin

(1005/2)

Hatun bir hırz-i cân yazmıú lebün üzre senün cânâ
Hazer kıl göz deger ana deyen kimse yalan söyler (365/5)
Eskiden beri insanlar, yapılacak bir iúin sonucunun iyi mi
kötü mü olaca÷ını önceden bilmek; bir insanın yazgısını ö÷renmek,
talihli olaca÷ı giriúimleri sezebilmek; yapılması gereken bir iú için
u÷urlu bir saat seçebilmek gibi sebeplerle fala bakma ihtiyacı
duymuúlardır. ønsanlar; bu yüzden rüzgârdan, kuúların uçuúundan,
ötüúünden anlam çıkarmaya, kendi gövdesindeki istemsiz hareketleri
(göz se÷irmesi, kulak çınlaması, hıçkırık...) iyiye ya da kötüye
yormaya baúlamıútır.52 Zamanla bir gelenek hâline gelen fal inanıúı,
eski Osmanlı toplumunda ve günümüz kültüründe etkin olan bir halk
inanıúıdır. Hemen hemen toplumun her kademesinde yaygın olarak
var olan bu telakki, kültürümüze “Fala inanma, falsız da kalma”
úeklinde yansımıútır. ønsanların kendi gelece÷ini, yakınlarından birinin
sa÷lık durumunu, uzakta olan birinin hâlini ö÷renme, çaldırdı÷ı veya
yitirdi÷i de÷erli bir nesneyi bulma kaygısı gibi önemli hâllerde, kendi
imkânları ile elde edemedi÷i bilgiyi sa÷lamak için falcılara
baúvurmaları eski bir gelenek ve inanıú olarak günümüzde de
etkinli÷ini sürdürmeye devam etmiútir.53
Zamanla bir ilim olarak de÷erlendirilen fal inanıúı, Osmanlı
toplum hayatında hemen her sosyal tabakanın baúvurdu÷u bir inanıú
olarak karúımıza çıkmaktadır. Hatta öyle ki Osmanlı sarayında bu tür
iúler için müneccimbaúı adıyla anılan bir görevli bile bulunmaktaydı.
Halk arasında “esnaf” kimli÷i taúıyan remilciler, falcılar
bulunmaktaydı.54 Bilindi÷i gibi úairimiz Zâtî de remilcilik yaparak
geçimini sa÷lamaktaydı. Remil, gelece÷e yönelik tahminlerin
yapıldı÷ı bir fal çeúididir. Remle bakmak için; bir kâ÷ıda veya kolay
52
Sennur Sezer,
1998, s. 9.
53
Pertev Naili Boratav, age, s. 122.
54
Sennur Sezer, age, s. 10.

, Milliyet Yayınları, østanbul
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olsun diye bir tahtaya kum konur, üzerine rastgele dört sıra nokta
atılır. Daha sonra noktalar ikiúer ikiúer birbirleriyle çizgi çekilerek
birleútirilir. Her sıranın sonunda açıkta tek nokta kalırsa bir tarafa bir
iúaret konur. Açıkta nokta kalmamıúsa bu sefer çizgi çekilir. Böylece
bütün noktalar birleútirildikten sonra ortaya çıkan úekle göre anlam
çıkarılırdı. 55 Zâtî, remille ilgili beyitlerde sevgilinin güzelli÷ini ve
güzellik unsurlarından olan yana÷ını birlikte düúünür. Kendisi de bir
remmâl olan Zâtî’nin bahtı sevgilinin güzelli÷i ve yana÷ı gibi
aydınlıktır.
Gönülde ‘ârızun tutdum zamîrüm bil didüm remmâl
Didi kim tutdugun Zâtî gülistân-ı müzeyyendür (279/5)
Mihr-i hüsnün dilde tutdum reml atdurdum sabâh
Gün gibi rûúen zamîrün didiler remmâller

(475/6)

Bu Zâtî seyr-i nokta-i garrâ bilür diyu
Levh-i ‘izârunuzda nokat dökdi hâlünüz

(529/5)

Yıldız falı, el falı, kâ÷ıt falı, iç organlar falı, kuú falı, kum
falı, zar falı, ateú falı, su falı, ihtilac, çay ve kahve falı...56 gibi birçok
fal çeúidinin bulundu÷u Osmanlı toplumunda falnâmeler de
yazılmaktaydı.57 Bu falnâmelerden bazıları Kur’an falına
dayanmaktaydı. Buna göre manevi yönden bir mana çıkartarak karara
varmak isteyen bir kimse abdest aldıktan sonra Kur’an’ı eline alır,
Kur’an’ın rastgele bir sayfasını açar, sa÷ taraftan baútan üç satır okur
ve manaya göre bir netice çıkarır.58 Tabiî Kur’an falına de÷iúik
úekillerde bakıldı÷ı da oluyordu.
Kendisi de bir falcı olan Zâtî, divanında bu konudaki
inanıúlara da yer vermiútir. Zâtî, fal konulu beyitlerde “
” gibi ifadeler kullanılarak falın olumlu

55
56

Abdülaziz Bey, age, s. 368.
Mehmed Aydın, “Fal”,
ø , Cilt :12, TDV Yayınları, østanbul 1995, s.

135.

57
Fal ve çeúitleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. : ø. Hakkı Aksoyak,
Kefeli Hüseyin-Râz-nâme, Journal of Turkısh Studies, Volume XIII, Harvard
University, 2004.
58
Abdülaziz Bey, age, s. 364.
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çıktı÷ına iúaret eder. Kur’an falıyla ilgili beyitlerde sevgilinin yüzünün
genelde Mushaf’a yani Kur’an’a benzetildi÷i görülür.
Açdı cemâli mushafını ‘îd ile bahâr
Ferhunde oldı tâli‘ümüz fâlümüz sa’îd

(121/2)

‘Arz iderse mushaf-ı hüsnin eger kim Zâtiyâ
Tâli’üm ferhunde vü fâlüm sa‘îd eyler Hüseyn (1189/5)
Mushaf-ı hüsnün bu gün keúf eyledün yüz úevk ile
Ey kamer-tal’at yine ferhunde-fâl itdün beni

(1489/6)

Halk arasında yaygın olan bir di÷er fal türü de ihtilâc falıdır.
Kimi organların istek dıúında oynaması (göz segirmesi vb.) için
yapılan yorumlar bu fal türünün özünü oluúturur.59 Zâtî de gö÷sünün
se÷irmesini talihinin açılaca÷ına yormak suretiyle bu inanıúa
gönderme yapar.
Sîne segrür sehm irür gâlib kemân-ı yârdan
øhtilâcum Zâtiyâ devlet niúânın depredür

(444/5)

Aynı zamanda kendisi de bir remmâl olan úair, rüyasını
yorumlatmak üzere bir meslektaúının yanına gider.
Düúde gördüm zülfüni remmâle vardum subh-dem
Didi miskîn bu gice bir ejdehâdur gördügün

(754/3)

amanların yitiklerden haber almak için kullandıkları
araçlardan biri de aynadır. Bir anlamda su falına benzeyen ayna falına,
Zâtî divanında da rastlamaktayız. air; sevgilisine aynaya bakmasını
ister, sonucun ne olaca÷ını kendisi de bilmemektedir.
Zâtiyâ ol mâh varsun bir zaman seyr eylesün
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

59

(194/5)

Sennur Sezer, age, s. 13.
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Büyü, maji, efsun, tılsım gibi isimlerle de anılan sihir de,
binlerce yıllık geçmiúi bulunan bir halk inanıúıdır. Sihir; aslında
muska, efsun, tılsım gibi büyünün bir çeúidi sayılmaktadır. Bir
kimseye kötülük yapmak, bâtılı hak göstermek gibi sebeplerle yapılan
sihir için de÷iúik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri
de; birbirine âúık olunması istenen iki kiúinin isimlerinin Süryanice
olarak hiç kullanılmamıú bir nala yazılmasıyla gerçekleúir. Nal, daha
sonra ateúe atılır ve hocalar okurlar. Böylece o iki kiúi birbirine âúık
olurmuú. Ayrıca kötülü÷ü istenen birinin ismi de nalın üstüne
yazılarak ateúe atılırmıú. Böylece o kiúi ıztırap ve acı çekermiú.60
Bazen de sevgiliye tez kavuúmak için ateúe nal atılarak büyü
yapılırmıú.61
Zâtî, sevgilinin kendisine acı çektirmek için ateúe nal atmak
suretiyle sihir yaptı÷ını söylemektedir.
Na’l saldun âteúe cânını teshîr itmege
Sînesini Zâtî’nün çignetdün ata ey nigâr (290/5)
Sînemi çignetdi ol çâbük-süvârum atına
Cânı teshîr itmek içün na’l saldı âteúe (1258/2)
Büyü yapan kadınlara halk arasında cadı denmektedir. Onay,
cadıyı úöyle tanımlamaktadır. “Gûyâ saç telleriyle sihir yapan kadın.
Edebiyatımızda bir görüúte insanı büyüleyen, câzibeli, oynak dilber
yerinde ve göz, gamze, saç vasfında kullanılmıútır.”62 Bu
tanımlamanın yansımasına Zâtî’nin beyitlerinde aynen rastlamaktayız.
Büyüyle ilgili hususlar, Zâtî’nin úiirinde sevgilinin güzellik
unsurlarıyla birlikte düúünülmüútür. air, sevgilinin gözünü cadıya
benzetir. Bâzen de úiiri vasıtasıyla büyülü sözler söyleyen Zâtî,
baúkaları tarafından cadı olarak nitelendirilir. Tâbiî úiirinin büyülü
olmasının sebebi yine sevgilinin gözleridir.
Zâtiyâ sihr ile câdû gözi gönlüm alalı
Beni sehhar sanur kim ki görürse gazelüm

(941/5)

60

Ahmet Talât Onay, age, s. 344.
Âmil Çelebio÷lu, “Kültür ve Edebiyatımızda Ay”,
, MEB Yayınları, østanbul 1998, s. 680.
62
Ahmet Talât Onay, age, s. 133.
61
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Gözün vasfında bir sihr idüp efsûn okudum ki anı
Görenler didiler úâ’ir degüldür Zâtî câdûdur

(449/5)

Bir gazel didüm harâmî gözlerün vasfında kim
Dir gören sihr eylemiú Zâtî zihî sihr-i halâl

(837/5)

Bir gazel tasnîf kıldum çeúm-i dil-ber üstine
Zâtiyâ ‘âlemde efsûn okıdum sihr eyledüm

(1001/5)

ønanıúa göre cadılar, büyü yaparken saç tellerini kullanırlar.
Saçla büyü yapanlar, düúmanının saçından bir miktar alarak sabuna
sarar, üzerine bir i÷ne veya benzeri bir úey saplarmıú. Daha sonra kör
bir kuyuya veya ateúe atarlarmıú.63 Zâtî de bu uygulamaya telmihte
bulunmaktadır. Ateúe atılan saçtan, sevgilinin saçlarına benzeyen
yılan úeklinde bir duman çıkmaktadır.
Saçun vasfında bir sihr itdi kim tûmârını Zâtî
Eger úem’a fetîl itse duhânın úekl-i mâr eyler (394/5)
Bu tür büyülerle, varlıkların insanların gözünde farklı
görünmesi de amaçlanır. ønsanlar, büyüyle sevdi÷i bir kiúiyi kötü bir
sûrette görebilir. Aúa÷ıdaki beyitte göz ve saç bir arada kullanılmak
suretiyle sihirden bahsedilmiútir. Sevgilinin da÷ınık saçları, úairin
gözünde sihrin etkisiyle yılan gibi görünmektedir.
Meydân-ı ‘ârızında ki ola zülfi târ-mâr
Sihri ile çeúminün görinür cümle târı mâr

(317/3)

Dualarla lgili nanıúlar
Dua, øslam dininde bir ibadet oldu÷undan toplum hayatında
her zaman önemli bir yere sahip olmuútur. Müslümanlar genelde
baúlarına gelecek kötü úeylerden korunmak, sa÷lıklı olmak, dinin
emretti÷i úekilde yaúamak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek ve
daha birçok sebepten Allah’a el açıp dua ederler. Duaların Osmanlı
63
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sosyal hayatında bu kadar etkili olması, ister istemez dualarla ilgili
bazı inanıúların da ortaya çıkmasında etkili olmuútur.

Bu ba÷lamda, Kur’an-ı Kerim’in yirmi dördüncü sûresi olan
Nûr sûresi ve bu sûreye adını veren Nûr âyeti meúhurdur. Nûr
sûresinin 35. âyeti olan Nûr âyetinin meali úöyledir: “Allah, göklerin
ve yerin nurudur. O’nun nûrunun misali sanki içinde miúkât bulunan
bir lâmbadır. Lâmbada bir sırça içindedir, sırça sanki incismi bir
yıldızdır ki, do÷uya da, batıya da ait olmayan, mübarek bir a÷açtan,
bir zeytinden tutuúturulur. Onun ya÷ı, neredeyse kendisine bir ateú
dokunmasa bile ıúık verir. Bu, nûr üstüne nûrdur. Allah, nuruna
diledi÷ini hidayet eder ve insanlar için misaller verir. Allah, her úeyi
bilendir.”64 Yazır’ın, “bi(llah, h11(l)-16.31 Tf7.4719 0 TD0 Tc0 Tw()Tj/F8 1 Tf.3807 0 TD.058 Tc
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Yavuz gözden anı hıfz itmek içün sadr-ı pür-nûrı
Du’â-yı Nûr yazılmıú gümiúden levhadur sâfî

(1782/3)

Nûr duası, sevgilinin güzellik unsurlarının yanısıra halk
inanıúlarında önemli bir yeri olan sihir ve büyü ile birlikte de
zikredilmiútir. Halk inanıúlarında büyü, sihir, nazar, tılsım, muska gibi
uygulamalarda Kur’an âyetlerinin de kullanıldı÷ı bilinmektedir. Büyü
ve sihirle u÷raúan insanlar yaptıkları iúlere dinî bir hüviyet
kazandırmak amacıyla Kur’an âyetlerini de kullanmıúlardır. Bu
amaçla kullandıkları âyetlerden biri de Nûr âyetidir. Yukarıda daha
önce de belirtti÷imiz gibi büyü iúi ile u÷raúanlar sihir yaparken bir
dâire çizerler ve bazı özel dualar okuyarak amaçlarına ulaúmaya
çalıúırlar. øúte sihir yapmak için kullanılan dualardan biri de Nûr
duasıdır.
air; ayın etrafındaki hâleyi, sevgiliyi büyülemek için
çizilmiú bir daireye benzetir. Bilindi÷i gibi teshîr etmek, “bir daire
içinde tütsüler yakıp efsûn ve duâlar okuyarak matlûbu elde etmeye”66
denmektedir. Bu dâire içinde sihir yapmak için okunan dualardan biri
de Nûr duasıdır. Zâtî, bu sayede sihirle ilgili bir inanıúa gönderme
yapmıútır.
Çevresinde görinen hâle degül mâh ol mehi
Dâ’ire çizmiú du’â-yı nûr ile teshîr ide (1295/2)
Nûr duasıyla ilgili bir di÷er inanıú da, mezarlarla ilgilidir.
Buna göre Nûr duası, kabre konursa ölü için bir úefaatçi olacaktır. Bu
dua sayesinde kabir aydınlanacaktır. Nûr duası ile ilgili ifade edilen bu
tür inanıúlar, Osmanlı toplum hayatında etkili olmuú, kabirlere Nûr
duası konmuútur. Zâtî de Nûr duasıyla ilgili inanıúları ve uygulamaları
úiirine aksettirmiútir.
Ko du’â-yı nûr yirine yazup düúnâmunı
Kabrüme mihrünle ölürsem eger ey âfitâb

(73/2)

Du’â-yı Nûr yirine kodururdı mezârında
Eger kim cân virürken iúideydi Enverî úi’rüm (940/5)

66

Ahmet Talât Onay, age, s. 439.
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Yukarıdaki beyitte úairin özellikle “Enverî”den bahsetmesi
de dikkat çekicidir. “Enverî” kelimesi bilindi÷i gibi “nûr”
kelimesinden türetilmiútir.
Zâtî divanında dua ile ilgili geçen inanıúlardan bir di÷eri de
“duâ-yı seyf” terkibi ile ifade edilen kılıç duasıdır. ønanıúa göre
kılıçların daha keskin olması, daha çok düúman öldürmek ve kılıç
darbelerinden korunmak için kılıçların üzerine çeúitli dualar
yazılırmıú.
Klasik úiirimizde kılıç daha çok sevgilinin gamzesi ile
birlikte zikredilir. Zâtî’ye göre sevgilinin gamzesi “duâ-yı seyf” yazılı
bir kılıca benzemektedir.
Râstî ey gamze sen bin cân deger bir tîrsin
Yâ du’â-yı seyf yazılmıú güzel úemúîrsin

(1023/1)

Aúa÷ıdaki beyitte kılıç duasının sevgilinin gamzesiyle
birlikte kullanıldı÷ını görmekteyiz. Sevgilinin gözleri, üzerinde kılıç
duası yazılan bir kılıca benzetilmektedir. Tabiî bu bakıú kılıcının
muhatabı âúıktır.
Ey perî sihr ile çeúmün gamzeni geh tîr ider
Geh du’â-yı seyf okur bir hôú güzel úemúîr ider (222/1)
air, sevgilinin yolunda can vermek için üzerinde du’â-yı
seyf yazılı olan kılıç ile ölmeyi arzulamaktadır.
Ol du’â-yı seyf hakkı bile al gel tîgüni
Yolına can virmedür bana hey âfet ârzû

(1231/2)

Bir baúka beyitte úair, duâ-yı seyf terkibi yerine “âyet-i
úemúîr” terkibini kullanır. Aúa÷ıdaki beyitlerde Zâtî, sevgili baúını
kesse de aúkından vazgeçmeyece÷ini söylemektedir.
Kesersen baúını Zâtî be-hakk-ı âyet-i úemúîr
Kesilmez tîg-i ‘ıúkundan cihândan inkıtâ’ eyler

(363/5)

Du’a-yı seyf hakkı içün kesersen baúını Zâtî
Kesilmez senden ey hûnî cihândan inkıtâ’ eyler (395/5)
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Yukarıda ifade edildi÷i gibi kılıç duası sayesinde daha çok
düúman öldürülece÷ine inanılmaktadır. air de sevgiliden rakîbin
baúının kesilmesi için üzerinde seyf duası yazılı olan kılıca benzetti÷i
bakıúlarını kullanmasını istiyor.
øçme and ey gözi cellâd rakîbün baúına
Kerem it seyf du’âsı hakıçün anı kes e

(1302/5)

Dualarla ilgili bir di÷er inanıú da, seher vakti yapılan
duaların Allah tarafından kabul edilece÷idir. Seher vaktinin kutlu
oldu÷una ve bu vakitte yapılan duaların mutlaka kabul edilece÷ine
inanılır. Kur’an-ı Kerîm’de Zâriyât Sûresi 18. âyetinde “Ve seher
vakitleri, hep isti÷far ederlerdi.”67 úeklinde ifade edilen bu inanıú,
klasik úiirimizde de yansımasını bulmuútur. Bu vaktin duâ ve
isti÷farların kabul edilmesi için en uygun vakit oldu÷u Kur’ân’da
açıkça ifade edilmiútir.68
Zâtî de bu inanıútan yola çıkarak seher vaktinde duâ
etmektedir. Elbette bu duânın tek bir amacı vardır. O da sevgilinin
yüzünü görmek, onu kavuúmak ve bu sâyede aúk derdine úifa
bulmaktır. Aúa÷ıdaki beyitlerde seher vakti, sevgilinin yüzünün
güzelli÷iyle ilgili olarak düúünülmüútür.
Zâtî yüzün görürsen yârun visâlin iste
Dirler seher deminde makbûl olur du’âyı

(1512/5)

Cân yüzün gördükce kapundan ider bûsen taleb
Subh-dem dârü’ú-úifâda derde dermân istenür

(336/4)

Sevgilinin yüzü aydınlıktır. Bu yüzden sevgili ortaya çıkınca
karanlık sona erecek, sabah olacaktır. Zâtî’ye göre de bu vakitte
yapılacak duâlar mutlaka kabul olacaktır.
Feryâduna irerse nigârun du’âlar it
Ey dil seher iriúse du’â müstecâb olur (403/3)

67
68

Elmalı M. Hamdi Yazır, age, cilt. 6, s. 578.
Age, cilt 6, s. 582.
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Halk arasında gökte bir kapı oldu÷u, bu kapının kıyamete
dek açık olaca÷ı inancı yaygındır. “Hâcet kapısı”69 olarak da
nitelendirilen bu kapı açık oldu÷u sürece dualar kabul edilecektir. air
de bu inanca vurgu yapar.
Kabûl oldu du’ân ey dil açuk buldum der-i kasrın
Hudâdan vuslatın iste ki gök kapusı açukdur (463/3)
Hâcetüm oldı kabûl açdum der-i kasrun senün
Gök kapusı ey melek bu gün açukdur var ise (1266/4)

Hayvanlarla lgili nanıúlar
Hayvanlar, divan úiirinde çeúitli efsane ve inanıúlara konu
olmuútur. Özellikle yılan konusunda klasik úiirimizde birçok inanıúa
yer verilmiútir. Bu inanıúlardan en yaygın olanı daha önce de ifade
etti÷imiz gibi yılanların hazinelerin bekçisi oldu÷u inanıúıdır. Bu
konuya hazinelerle ilgili inanıúlardan bahsederken de÷indi÷imiz için
bu bölümde yer vermeyece÷iz.
Klasik úiirimizde rengi ve úekli dolayısıyla daha çok
sevgilinin saçlarıyla birlikte zikredilen yılanla ilgili olarak Zâtî, farklı
inanıúlara da divanında yer vermiútir.
Bunlardan biri de yılanın özellikle zümrütten kaçtı÷ı
inanıúıdır. ønanıúa göre zümrüt yılanın gözlerini kör edermiú.70
Sînemde yine körlügine mâr rakîbün
Bir nice zümürrüd kodı ahcârı habîbün (809/1)
Bilindi÷i gibi yılan sürüngen bir hayvandır. eytanın yılan
kılı÷ına girerek Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın cennetten kovulmasına
sebep oldu÷una ve bu yüzden cezalandırıldı÷ı için de ayaklarının
olmadı÷ına inanılır. Bu inanıútan yola çıkarak yılanın aya÷ını gören
kiúinin ölünce cennete gidece÷ine, dualarının kabul edilece÷ine ve
sa÷lı÷ında iken bey veya sultân olaca÷ına inanılır.71

69

Pertev Naili Boratav, age, s. 55.
Tahir Olgun,
ø
, (Hazırlayan: Cemal Kurnaz), Akça÷ Yayınları, Ankara 1995, s. 77.
71
Ahmet Talât Onay, age, s. 462.
70
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Zülfün altında gelür bir gün hatun didüm ana
Ol yılan aya÷ıdur anı gören sultân olur (381/3)
Zülfi altında görürsen hattın iste vuslatın
Ejder aya÷ı görinse müstecâb olur du‘â (11/3)
Karınca da, divan úiirinde çeúitli efsânelere ve inanıúlara
konu olmuú bir hayvandır. Kur’an-ı Kerîm’in 27. sûresi “Neml”
sûresidir. Hz. Süleyman ile karıncaların kıssasının geçti÷i bu sûrede
anlatılanlar divan úiirinde de konu edinilmiútir. Halk arasında
karıncalar rızka ve berekete delâlet eder.72 Bu yüzden olsa gerek
karınca duası, evlerde ve özellikle dükkânlarda muska úeklinde yazılıp
asılır. Bu sayede duanın bulundu÷u mekânın bereketinin artaca÷ına
inanılır.73
Karınca
yukarıda
sayılan
özelliklerinin
yanısıra
kanatlanmasıyla da divan úiirine konu olmuútur. “Karıncanın
kanatlanması zevâlinin yakın oldu÷una delâlet eder”74 inancı halk
arasında yaygındır. Yani karıncanın kanatlanması ölümüne sebep
olmaktadır.75 Bundan dolayı bu olay halk arasında pek hayra
yorulmaz. Zâtî de, karıncanın kanatlanmasıyla Allah’ın bela
verece÷ine iúaret etmektedir.
Sanma ki sana tîri dilâ kol kanad ola
Bir mûr kim kanatlana Tanrı belâ virür (295/4)
Klasik úiirimizde daha çok
gibi
isimlerle anılan güvercin, eskiden özellikle haberleúme vasıtası olarak
kullanılan bir hayvan olması sebebiyle günlük yaúamın ayrılmaz bir
parçası olmuútur. Zeki bir hayvan oldu÷u için uzaklara götürülüp
bırakılsa bile tekrar gelip rahatlıkla yuvasını bulur.76 Postacılı÷ının
yanısıra divan úiirinde; mu’allak denen taklaları, etinin lezzetli olması
gibi özellikleriyle de anılır. Divan úiirine yansıyan en önemli
özelliklerinden bir di÷eri de güvercinlerin ve di÷er kuúların Ka’be’nin
72
Kemâleddîn Demîrî,
Yayıncılık, østanbul 2001, s, 380-381.
73
Ahmet Talât Onay, age, s. 283.
74
Age, s. 283.
75
Kemâleddîn Demîrî, age, s. 377.
76
Age, s. 289.
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üzerine konmamasıdır. Bu inanıú bize Türk destanlarında da var olan
bir olayı hatırlatmaktadır. u Destânı’nda, Makedonyalı øskender
tarafından iúgal edilmek istenen Balasagun úehrinin tılsımlı oldu÷u ve
bu yüzden kuúların üzerinden öteye geçemedikleri anlatılır. Destâna
göre Türk Hakanı u, øskender’le anlaútıktan sonra “...
ù
.”77
Destandaki Balasagun úehrinin üzerinden leyleklerin geçememesi,
güvercinlerin Ka’be’nin üzerinden geçememesi ve Ka’be’nin üzerine
konmamaları inanıúına çok benzemektedir. Birbirinden ba÷ımsız iki
olayın taúıdı÷ı bu ortak yön, halk inanıúlarına da yansımıútır. Buna
göre de Ka’be’nin üzerinde kuúların ve di÷er uçucuların konmasını
engelleyen bir hava dolaúımı vardır. Ka’be’nin çevresinde yaúayan,
Ka’be’ye asla konmayan bu güvercinlere “Kebûterân-ı Harem”
denmiú ve müslümanlar tarafından saygı gösterilmiútir.78 Divanında
halkın günlük yaúamına ve inanıúlarına dair birçok unsura yer veren
Zâtî de, güvercinlerin Ka’be’nin üzerine konmamasına telmihte
bulunmuútur.
Kuú uçmaz gökde âhumdan kebûter Ka’beye konmaz
Kim ilte bilmezin mektûbumı senden yana kıblem (955/7)
Zülfün ucı yirde vü niçün gönül hüsnündedür
Çün hümâ irmez yire konmaz kebûter Ka’beye (1400/4)

Gök cisimleriyle ilgili inanıúlar
ønsanlar, ilk ça÷lardan bu yana tabiat olaylarıyla yakından
ilgilenmiúlerdir. Özellikle gökyüzündeki cisimlere ve gökyüzünde
meydana gelen olaylara çeúitli anlamlar yüklemiúlerdir. Bilimsel
olarak açıklayamadıkları olayları “u÷urlu veya u÷ursuz” úeklindeki
yaklaúımlarla açıklamaya çalıúmıúlar, zaman içinde astroloji baúlı÷ı
altında gök cisimlerinin hareketlerini yorumlamaya baúlamıúlardır.
Dinî ve bilimsel hiçbir temeli olmayan bu yorumlar, günlük yaúamda

77

M. Necati Sepetçio÷lu,

115.
78

Ömür Ceylan,
østanbul 2007, s. 108.

, Toker Yayınları, østanbul 1978, s.
ù
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etkili olmuútur. Bu ba÷lamda gök cisimlerinin insanların yaúamı
üzerinde etkili oldu÷una inanılmıútır.
Klasik úiirimizde; Kur’an’ âyetlerinde79 ve hadîslerde80
geçen gö÷ün yedi kat oldu÷una dair inancın yanısıra göklerin dokuz
kat oldu÷u görüúüne dayanan Batlamyus’un görüúü de etkili olmuútur.
Bu görüúe göre dünya merkezdedir, di÷er yedi seyyâre ve bunların
üzerindeki iki felek ile oluúan dokuz felek dünyanın etrafında
dönmektedir. ønsanların baúına gelen olumlu veya olumsuz olaylar
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Yâ Rab ramazân ayı gibi eyle muharrem
Çün itdi sefer ol mehi sen sakla kazâdan
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Yıldızlarla ilgili bir di÷er inanı da, yıldız kaymasının
u÷ursuzluk olarak yorumlanmasıdır. Yukarıda daha önce ifade
etti÷imiz gibi eski inanı a göre herkesin bir yıldızı vardır. E÷er gökte
bir yıldızın kaydı÷ı görülürse, o yıldızın sahibi olan ki inin öldü÷ü ya
da kısa bir süre sonra ölece÷ine inanılırmı .90 Kısacası yıldız kayması
u÷ursuzluk olarak telâkki edilmi tir. Bu inanı a gönderme yapan Zâtî,
yıldızının kaymasıyla talihinin bozuldu÷unu söylemektedir.
Ya umuz Zâtî döküldi yire mânend-i ihâb
Yâr rahm eylemedi dü di bizüm yılduzumuz (593/5)
Eski astronomi inanı ına göre herkesin gökte bir yıldızı
vardır ve kaderi bu yıldızın ay, gezegenler, burçlar vb. gök
cisimleriyle olan durumlarına (menzil) göre de÷i ir.91 Zâtî de e÷er
sevgilisiyle kar ıla ırsa yıldızının u÷urlu bir menzile girece÷ine ve
böylece bahtının açılaca÷ına inanmaktadır.
Gün gibi kar udan ol meh çıkagelse Zâtî
Gün toga ba umuza ola sitâre ferrûh (106/7)

Kadir Gecesiyle lgili nanıúlar
Zâtî divanında kutsal gecelerden özellikle Kadir gecesine ait
inanı lardan da bahsedilir. Kur’an’ın ifadesiyle bin aydan daha hayırlı
olarak nitelendirilen bu gece hakkındaki inanı lardan en önemlisi; bu
gece boyunca bütün kâinatın sükûnet içinde olaca÷ıdır. Kadir
gecesinde a÷açlar secde eder, sular da uyurmu .92
Eglen sevâd-ı i’rüm ile gitme ça÷ ça÷
Ey mâh kadr gicesi akar sular turur

(208/3)

Bu gice seyr-i zülfün ile gönlüm eglenür
Eyler akar sular eb-i Kadr olıcak karâr (452/3)
Serv-i surâhî itmez idi secde gâlibâ
Bu gice Kadr gicesi olmasa ey nigâr (452/2)
90
91
92

Pertev Naili Boratav, age, s. 24.
A. Atillâ entürk, agm, s. 150.
Ahmet Talât Onay, age, s.270.
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Kadir gecesinde yapılan dualar kabul edilecektir.
Dirler du‘â olur eb-i Kadr olsa müstecâb
Rûzî kıla visâlüni bu gice Girdigâr

(452/4)

“øner peyderpey melekler ve ruh onda. øzniyle Rablerinin
her bir emri için.”93 meâlindeki âyete göre Kadir gecesinde melekler
sabaha kadar yeryüzüne inip çıkacaklardır. Zâtî, bu âyete telmihte
bulunmak sûretiyle sevgilisini bir mele÷e benzetir.
Zâtî yire melekler iner leyl-i Kadrde
Girürse gönlüme bu gice yiridür o yâr (452/5)
ùeytanla lgili nanıúlar
Zâtî, insanlı÷ın ezelî ve ebedî dü manı olan eytanla ilgili
olarak divanında halk inanı larına yer vermi tir. eytanın, ölümcül
hastaların ba ında imanını almak için suyla bekledi÷ine inanılır. Bu
nedenle hastanın ba ının ucunda devamlı olarak su bulundurulur ve
bir yakınının su vermesi istenir. eytanın hastanın hararetinden
istifade ederek su teklif etmek sûretiyle imanını almak istemesine Zâtî
de telmihte bulunmu tur.
Dôstdan tî÷i ile dü mân kesmesün ey dil seni
Hastaya eytân sakın su gösterür îmân alur

(280/3)

eytanın, ölecek ki inin imanını almasını engellemek için
hastanın yakınları ve imam tarafından hastaya telkinde bulunulur.
Bunun için hastaya devamlı olarak kelime-i ehadet getirtilir. Hasta
rahat can versin diye ba ında özellikle Yâsîn-i erîf okunur.
Alursa destine ey dil ol âfet ok u yâsını
Alur cânun sana benden vasıyyet okı Yâ-Sîni (1589/1)
Zâtî, can verece÷i zaman kendisine telkini sevgilisinin
yapmasını ister. Bu sâyede son nefesine kadar imanını koruyacaktır,
hatta ölümden dolayı can acısı bile duymayacaktır.
Cân virürken bana telkîni sen eyle didügüm
Dôstun ‘ayb eyleme son demde îmân istenür (336/2)
93

Kadr Sûresi, 97/4
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Cân virürken umarın telkîni cânân eyleye
Dôstlar gönli kimün son demde îmân istemez (567/5)
Zâtî bîmâruna telkîni sen it ölür iken
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A k ehidi olan Zâtî de cenaze namazının kılınmamasını
istemektedir. Çünkü inanı a göre ehitlerin cenaze namazı kılınmaz.
‘I k ile cân virenün yohsa namâzın mı kılar
Zâtî kirpükleri olmı o nigârun saf saf

(631/5)

Yukarıda daha önce ifade etti÷imiz gibi ehitler sorgusuz
sualsiz cennete gideceklerdir.
Didüm çok ‘â ık öldürdi rakîb-i kâfirün cey i
Ayıtdı kim gazâda cân virenlere hisâb olmaz (500/4)
Zâtî divanındaki bir di÷er halk inanı ına göre insanların
isimleri gökden inmi tir. Muhtemelen bu inanı Kur’an’da geçen bir
âyetten kaynaklanmaktadır. Âyetin meâlinde öyle denilmektedir: “Ve
Âdem’e bütün isimleri ö÷retti...”95 Zaman içinde øslâmî gelenekte
çocuklara isim verilirken Kur’an’a ba vuruldu÷unu görmekteyiz.
øsimlerin gökden indi÷ine dâir inanı bu gelene÷in bir uzantısı olarak
ortaya çıkmı olabilir. A a÷ıdaki beyitlerde bu inanı ın yansımaları
görünmektedir.
Gökden iner lakab ki iye yine Zâtî’ye
Yârun i igi kelbi diyu ad dakdılar

(153/5)

Yara dı kûyun itlerinün adı Zâtî’ye
Ey meh meseldür âdeme gökden iner lakab

(56/5)

Yukarıdaki beyitte ikinci mısrada geçen “âdem” kelimesi
tevriyeli olarak dü ünüldü÷ünde Bakara Sûresi’nde geçen âyete
telmihte bulundu÷u anla ılmaktadır.
Âhir zaman, kıyametin kopaca÷ı zamandır. Âhir zaman, eski
astrolojiye göre devr-i kamer olarak nitelendirilen zaman dilimidir.
Kıyamet, devr-i kamerin sona ermesiyle kopacaktır. Bu devirde fitne
ve fesat artacaktır. Dinî kaynaklarda büyük ve küçük alametler
sayılarak âhir zamanın özellikleri belirtilmi tir. Bu alametlerden biri
de insan ömrünün kısalaca÷ıdır.

95

Bakara Sûresi, 2/31.
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Didüm ki devr-i ruhunda zülfün ko kesme ‘ömrüm dırâz olsun
Didi ki devr-i kamerde ‘ömri idüp durur Hak ziyâde kûtâh (1377/2)
Kıyametle ilgili bir di÷er inanı a göre de yer ile gök
birbirine karı acak, yıldızlar yere dökülecektir.
Kadem bas hey kıyâmet yüzüme yir eylesün kevkeb
Disünler kim kıyâmet geldi döküldi yire kevkeb

(55/1)

ønanı a göre kıyamet Cuma günü kopacaktır.
‘Âlemi itdi helâk ol serv-kâmet cum’a gün
Râst dirler bu sözi kopar kıyâmet cum’a gün (1170/1)
Halk arasında insan uzuvlarının bazı özellikleri ve istem dı ı
hareketleri de÷i ik manalarda yorumlanmı tır. Bu yüzden olsa gerek
insan uzuvlarındaki bazı de÷i ikliklerin bir olmu u, bir olanı, ya da bir
olaca÷ı haber veren belirtiler oldu÷una inanılır.96 Bunlardan biri de
kulakta meydana gelen de÷i iklilerle ilgili inanı lardır. Buna göre:
•
Kula÷ı çınlayan ki i uzak bir yerde kendisinden söz
edildi÷ine inanır.
•
Sa÷ kula÷ı kızaran ki i, birinin kendinden iyilikle, sol
kula÷ı kızaran ise kötülükle söz etti÷ini anlar.97
Günümüzde hâlen yaygın olan bu inanı a dair örnekleri Zâtî
divanında da görmekteyiz.
Dôst cân nakdini çaldurdu÷umuz andı meger
Çınlayup kulagımuz def gibi kızdı yüzümüz

(503/4)

Dôst cân nakdini çaldurdugumı andı meger
Kulagum çekilüben kızdı yüzüm niteki def

96
97

(631/2)

Pertev Naili Boratav, age, s. 31.
Age, s. 31.
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Cân nakdini çaldurdugumı andı meger yâr
Yüzüm kızuban çınladı def gibi kulagum (924/3)
Eskiden halk arasında akarsuya bakmanın insana ferahlık ve
ne e verdi÷ine inanılırmı . A a÷ıdaki beyitte bu inanı çerçevesinde
Zâtî, iirini bir akarsuya benzetmi tir. air, iirini okuyanların kalbine
ferahlık ve ne e gelece÷ini ifade etmektedir.
Senün nazm-ı revân-bah un görenler dirler ey Zâtî
Safâ virür ki inün kalbine hak bu ki akar su

(1222/7)

Yine halk inanı larına göre akarsu nasıl insanın ruhuna
ferahlık verirse, temiz havanın ve suyun oldu÷u yerde de sıtma
olmayaca÷ına inanılır.
Âh eyleyüben a÷lar iken ditredi sôfî
Bir yerde ki hûb âb u havâ ola teb olmaz

(520/4)

Sonuç
Zâtî divanından yola çıkarak verdi÷imiz örneklerden
anla ılaca÷ı gibi divan iirinde, halk inanı ları çe itli vesilelerle konu
edinilmi tir. Zâtî, ya adı÷ı döneme ait halk inanı larını iirinde estetik
de÷erler çerçevesinde ba arıyla kullanmı tır. Bu bakımdan halk
kültürüne ve inanı larına ait ögeler, Zâtî’nin iirine önemli ölçüde
kaynaklık etmi tir.
Di÷er divan airlerinin eserlerinde de halk kültürü ve
inanı larının kullanımıyla ilgili yapılacak ara tırmalar, bize divan
iirinin toplumdan ve günlük ya amdan kopuk olmadı÷ını aksine
bizzat hayatın içinde oldu÷unu gösterecektir. Zaten bir airi veya ona
ait bir eseri de÷erlendirirken onu toplum ya amından ve kültüründen
soyutlayarak anlamak mümkün de÷ildir. Hangi dönemde ya arsa
ya asın bir
airin içinde ya adı÷ı toplumun kültüründen,
inançlarından, adetlerinden, alı kanlıklarından etkilenmemesi
dü ünülemez. Divan airleri de içinde ya adıkları toplumun ya amına
ait özellikle sözlü kültür ürünlerinden hakkıyla istifade etmi lerdir.
Ya adıkları toplumun kültürüyle ekillenen divan airleri, çe itli
vesilelerle halk kültüründen ve sözlü edebiyat gelene÷inden
faydalanmı lardır.
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Divan airleri, halk kültüründen istifade ederken estetik
de÷erler çerçevesinde bir anlatım biçimi kullanmı tır. Bu yüzden
klasik iirimiz incelenirken her beytin, her mısranın hatta her
kelimenin üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Bu hassasiyetin
gösterilmemesi neticesindedir ki divan iiri ço÷u kez toplumdan ve
günlük ya amdan soyut olmakla suçlanmı tır. Halbuki divan airleri,
halk kültüründen ve ya amından edindi÷i imajları, iç dünyalarında
süzdükten sonra söz malzemesiyle estetik bir ekilde okuyucuya
aktarmayı ba armı tır. Bu bakımdan klasik iirimiz irdelendi÷inde
görülecektir ki içinden çıktı÷ı toplumun kültürüne, geleneklerine,
duygu ve dü ünce dünyasına, inanı larına dair birçok bilgiye ula mak
mümkündür. Bu bilgilere ula ılması; Osmanlı toplumunu tanımamıza,
geçmi ten günümüze halk kültüründeki de÷i meleri gözlemlememize
yarayacak ve daha da önemlisi edebî metinlerin bir toplumu anlamada
ve tanımada ne kadar önemli oldu÷unu gösterecektir.
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