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ÖZET
Bu makalede, “gül”den balanarak, tespit edilen çiçeklerle ilgili tanmlar, saysal veriler,
bunlarn deiik ögelerle ilikilendirilmelerinde bavurulan yöntemler, anlam çerçeveleri; ilgili
beyitlerin tahlillerine dayanlarak ortaya konulmutur. Bu anlamda ilk olarak gül incelenmitir.
Gülün ardndan incelenen Türkçe divanlarda geçtikleri beyitlerin saysyla orantl olarak, “lâle,
sümbül, nergis, yâsemin, meneke...” gibi çiçekler üzerinde durulmutur.
Anahtar kelimeler: Klasik Türk iiri, çiçekler, anlam çerçevesi
SENSATION’S LANGUAGE IN THE DIVAN POETRY: FLOWERS
ABSTRACT
In this article starting from “rose”, the explanations and the numerical values related with
the defined flowers, the methods used in comparison with several elements and rose have been
defined basing on the analysis of the related couplets. In this meaning firstly rose has been
analisied. Later, the flowers such as “lâle, sümbül, nergis, yâsemin...” have been mentioned
considering the numerical data related with these elements.
Key words: Classical Turkish poetry, flowers, signification frames.
Giri
Çiçekler, bütün medeniyetlerde olduu gibi, slâm medeniyetinde ve bu medeniyetin önemli
bir parças olan Osmanl-Türk kültüründe de, hem somut hem de soyut özellikleriyle dikkat çeken
doal unsurlar arasnda yer alrlar. Nitekim bu makalede, birtakm saysal verilerden de
yararlanlarak 1 Türk kültürünün önemli bir evresine ait olan Klasik Türk iirinde çiçeklerin “nasl,
ne kadar, niçin” yer aldklar ve airlerin duygularn dile getirmeleri açsndan ne tür bir ileve
sahip olduklar üzerinde durulacaktr.
Bu amaçla da Klasik Türk iirinde rastlanan çiçeklerle ilgili anlam alanlar 2 , klasik Türk
iirinde yer alma oranlar, bu çiçeklerin hangi özellikleriyle dikkat çektikleri, zamanla kazandklar
anlam çerçeveleri 3 , hangi yöntemlerle klasik Türk iirinde yer aldklar gibi konularn
aydnlatlmasna çallacaktr. Makalemizin bu konuda hazrlanm ve hepsinden ayr ayr
yararlandmz dier çalmalardan 4 fark da bu amacmzdan kaynaklanmaktadr.
slâmiyet’ten önce göçebe yaamlarnn bir gerei olarak Türkler, daha çok hayvanlarla
ilgilenmiler; slâmiyet’i kabul etmelerinden sonra ise, yerleik medeniyete geçmeleriyle orantl
olarak bitkilerle ve çiçeklerle olan münasebetleri artmtr. Bu iki döneme ait edebî eserlerde bu
deiimi çok açk ve net biçimde gözlemlemek mümkündür.
Klasik Türk iirinin hüküm sürdüü dönem, Türklerin yerleik hayata iyice altklar ve
artk geçimlerini hayvanclk yannda büyük oranda tarmdan saladklar bir dönemi
kapsamaktadr. Ayrca yerleik hayatla birlikte çevrenin güzelletirilmesi çabasyla balantl
olarak estetik amaçl alkanlk ve gelenekler de iyice yerlemeye balamtr.

Yrd.Doç.Dr.Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü (yavuzebrar@gmail.com).
simleri ayrca 7.dipnotta verilmi olan 15.yüzyl ile 18.yüzyl arasnda yaam 26 divan airinin Türkçe divanlarnda yer
alan 100.000’e yakn beytin taranmasyla elde edilen bu verilerle ilgili daha ayrntl bilgi için bkz. Bayram 2001.
2
Bu terim (anlam çerçevesi) ile; bir kelimenin “tebih, tehis, istiare, leff ü ner, tenasüp, tezat, telmih, hüsn-i talil,
badatrma vs.” gibi deiik yöntemler araclyla ilikilendirildii tüm ögeler (temel anlam, yan anlamlar,
tasarmlar, duygu deeri) kastedilmektedir. Ayrntl bilgi için bkz.: Aksan 1995, 504; Aksan 1993, 76.
3
Anlam alan (Alm.Semantiches Feld; Fr. Champ semantique; ng. Semantic field): Zihinde ayn veya birbirine yakn
kavramlar oluturan kelimelerin meydana getirdikleri ortak alan: ülkü, hedef, gaye, maksat, ideal; krlmak,
incinmek, gücenmek, darlmak, küsmek, kesmek, koparmak, biçmek, üzmek, yolmak gibi kelimeler ayn anlam
alanna giren kelimelerdir (Korkmaz 1992).
4
Bu önemli çalmalardan bazlar unlardr: Ünver 1967, 1977, 1954; Karahan 1980, 55-63; Mermer 1985; Ylgör, 1990;
Ayvazolu 1992; Çalayan, 1990; Gülersoy, 1980; Ayverdi, 1950; Demirel 2000; Erdoan, 1989; Kalkm 1997,
31-38; Doan 1995, 70-74; Diriöz 1980, 4-7; Polat 2001; Aybet 1989; imek (Kartal) 1994; Özel 1981; Sa‘id,
Lisânü’l-Ezhâr; Tansu, 1988; Eldem 1976; Demiriz 1986; Çetinda 2002, 171-182.
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Bu sürecin sonunda çiçekler, Osmanl toplumunda çok önemli bir konum kazanmlardr.
nsan, hayvan ve yerleim yeri adlarndan gündelik konumalara, deyim ve atasözlerine kadar her
alanda çiçeklerin bu konumunu fark etmek mümkündür. Ayvazolu’nun (1992, 200-201) söz ettii
bir anekdot, çiçeklerin Osmanl-Türk toplumunda edindikleri bu özel ve ayrcalkl konumu açkça
ortaya koymaktadr:
“Osmanl devrinde Türkiye’ye gelen Lady Montagü ve Thomas Allom gibi yabanclarn da
dikkatini çeken bu gizli çiçek dili, kadn-erkek ilikilerinin bugünkü kadar kolay olmad eski
cemiyetimizde halkn haberleebilmek için bulduu sevimli yollardan biridir. Lady Montagü, 16
Mart 1718 tarihli mektubunda, Türklerin renk, çiçek, ot, meyva, ta, tüy... akla ne gelirse her eyin
bir manas ve özel bir msra bulunduunu belirttikten sonra öyle der: ‘te böylece mürekkep
kullanmadan küfür, azar, sevgi, dostluk, hatta havadisle dolu mektuplar gönderebiliyorlar.’ Ünlü
ressam Thomas Allom da, bu gizli çiçek dilinin varln dorulamtr. On sekizinci yüzyl
stanbul’unu gravürlerinde yaatan Allom, portakal çiçeinin ümit, kadife çiçeinin ümitsizlik,
horoz ibiinin deimezlik, lâlenin ise sadakatsizlik anlamna geldiini söyler. Allom’a göre,
‘selam’ ad verilen çiçek demetleri de mektup yerine geçer, saylarna ve çeitlerine göre,
sevgililerin birbirlerine kar duygularn ifade edermi.”
2001’de yaptmz bir taramada yabanc bir WEB sayfasnda da; “Çiçek dili (gelenei),
1600’lü yllarda stanbul’da gelimi ve zamann kocasyla birlikte Türkiye’de geçiren Bayan
Mary Wortley Montaqu tarafndan 1716’da ngiltere’ye getirilmitir.” 5 denmektedir. WEB’deki
herhangi bir arama motoru araclyla yaplacak bir tarama ile bu gelenee ait binlerce siteye
ulalmas mümkündür. Aadaki tablo, bu anlamda bir özet niteliindedir:

Tablo 1: WEB’de Baz Çiçeklere Atfedilen Anlamlar (Bayram 2001, XLII)
Gonca, beyaz
Gonca, yosun
Gül
Gül, açk krmz
Gül, beyaz
Gül, beyaz
Gül, beyaz
Gül, krmz
Gül, krmz
Gül, krmz

: Ümitsiz, çaresiz ak
: Ak itiraf
: Ak, sevgi.
: Yeni bir ak
: Liyâkat
: Saflk, sadakat, temizlik
: Korku
: Ak, tutku, ihtiras
: Ak, sevgi
: Ak, sevgi, hürmet, güzellik,
cesaret
Gül, koyu krmz : Utangaç, çekingen.
Gül, pembe
: Mutluluk
Gül, pembe
: Kararszlk
Gül, sar
: Kskançlk
Gül, sar
: Arkadalk
Gül,yeil
: Yabanc
Güller
: Ak ve sevgi çiçei
Güller, beyaz
: Tevazu, saflk, sadakat
Güller, krmz ve beyaz: Vuslat, kavuma
Güller, krmz ve sar: Birlikte mutluluk
Güller, mercan
: Arzu, istek, cinsel heyecan
Güller, pembe
: Zarâfet, lütuf, minnettarlk
Güller, sar
: Sevinç, zevk, özgürlük,incelik
Karanfil
: Güzelsin, yakklsn.

5

Karanfil, koyu krmz : Çaresiz gönül
Karanfil, beyaz
: Mesafe, uzaklk.
Karanfil, beyaz
: Sevimli,nefis, ho,iyi anslar
Karanfil, beyaz
: Ateli, cokulu ak
Karanfil, krmz
: Hayranlk, büyülenme.
Karanfil, krmz
: Tutku, ihtiras.
Karanfil, pembe
: Hep aklmdasn.
Karanfil, pembe
: Ak.
Karanfiller
: Büyüleyici.
Leylâk
: Güven, sr
Leylâk, mor
: Ak cokusu, heyecan
Lâle
: Mükemmel ak ve âk
Lâle, beyaz
: lan- ak
Lâle, renli
: Güzel gözler
Lâle, sar
: Ümitsiz ak
Meneke
: Sadakat, erdem, fazilet
Meneke
: Sadakat, tevazu
Meneke, beyaz
: Genç, saf, taze
Meneke, mavi
: Sadakat
Meneke, mor
: Hüzünlü ak, sevgi
Meneke, sar
: Yabanc ak
Nilüfer
: Yabanclamak, soumak
Nergis
: Beenme
Nergis
: Kendine hayranlk, bencillik
Sümbül
: Unutma beni!

Nergis
Nergis, koyu yeil
Sümbül
Sümbül, beyaz
Süsen
Süsen, sar
Süsen, beyaz
Süsen, mavi
Süsen, mor
ebnem
Yasemin
Yasemin, Hint
Yasemin, spanyol
Yonca, beyaz
Yonca, dört yaprakl
Yonca, krmz
Zaferân
Zaferân
Vadi Zamba
Vadi zamba
Zambak
Zambak
Zambak, beyaz
Zambak, sar

: Sayg, yüreklilik, kibarlk
: Sayg, kibarlk
: Oyna!
: Gizli ak, platonik sevgi.
: Diyeceklerim var!
: Tutku, ihtiras
: Saflk, temizlik
: Güven, umut.
: Sadakat, bilgelik
: Sevgi, efkat.
: Tutku, dostluk, ehvet
: Tutku, dostluk.
: ehvet
: Beni düün!
: Benim ol!
: Çalkanlk.
: Mutluluk
: Suistimâl etme!
: Güzellik, nee, cilve
: Mutluluun dönüü
: Cilveli, ivebâz
: Ölüm
: Sevimli, irin
: Nee, sevinç

Sitede Bayan Montaqu’nün kocasnn diplomatlk görevi vesilesiyle stanbul’da bulunduu bilgisi de yer almaktadr.
Metnin orijinali öyledir: “This whole flower language started in Constantinople in the 1600s, and was brought to
England in 1716 by Lady Mary Wortley Montagu who had spent time in Turkey with her husband.”
(http://happy.net.ut.ee/texts/arf3.txt.).
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Divan airleri, zaman zaman çiçek kelimesini kullansalar da, bu anlamda genellikle ezhâr
ve ükûf” kelimelerini tercih etmilerdir. Ayrca gonca ve gül kelimelerinin de çiçek karlnda
kullanld olmutur. Ayrntlara geçmeden önce iki hususta ksa bir hatrlatma yapmak gerekli
görünmektedir. Öncelikle bilinmelidir ki klasik Türk iirinde, hemen hemen tüm bitkilerde olduu
gibi, çiçekler de gerçekçi, simgesel ve karma olmak üzere üç temel bak açsyla
deerlendirilmilerdir ve bu üç aç genellikle birbiriyle iç içe girmitir. Dier yandan u hususun
da bilinmesinde yarar vardr ki bir çiçein klasik Türk iirinde yer almasnda, söz gelimi bir
benzerlik unsuru olarak deerlendirilmesinde, baka bir çiçekle ilgili münasebetler de önemli bir
ilev görmütür. Nergisle göz arasndaki benzerliin vurgulanmasnda yararlanlan dier ilgi ve
ilevleri özetleyen aadaki tablo, bu anlamda dikkat çekici örneklerden olumaktadr.
Tablo 2: Nergis-Göz lgisinin Kurulmasnda Yararlanlan Baz Unsurlar (Bayram 2001, 370)
Benzetmeler

Badatrmalar

mgeler

Sfatlar

mgesel Eylemler
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Lâlenin klasik Türk iirindeki temel ilevi; sevgili, memdûh, güzel, gelin, sâkî, hizmetçi,
asker gibi ahslar; sevgilinin yana, duda; ân yüzü, vücûdu, kan, gözya ve yaralar gibi
uzuvlar; kadeh, arap, tabak, tâc gibi eya; güne, ay, yldz gibi kozmik unsurlar ve cennet,
gönül, ümit, dert, iir gibi soyut kavramlar ile deiik vesilelerle ilikilendirilmesine dayanr.
Tahlil edilen beyitlerden elde edilen verilere göre klasik Türk iirinde lâlenin anlam çerçevesini
oluturan soyut ve somut tüm ögeler, aadaki tabloda verilmitir. Tablodan anlalaca üzere
lâle, klasik Türk iirinde en çok insan uzuvlaryla ilikilendirilmitir. Ayrca ilikilendirildii
ahslar arasnda “sevgili ve güzel”, uzuvlar arasnda “yanak ve dudak”, eyalar arasnda “kadeh
ve arap”, doal ve kozmik ögeler arasnda “güne, ay ve ate”, soyut kavramlar arasnda da bata
iirsel terimler olmak üzere olumlu anlam ve çarm ifade edenler daha çok dikkat çekmektedir:
Tablo 4 : Taranan Divanlara Göre Lâlenin Anlam Çerçevesi (Bayram 2001,314)
( lâle / akâyku’n-nu‘mân )
ahslar
( % 11.98 )
% 40: sevgili, güzel, gelin (‘arûs), perî, sâkî, hizmetçi, lâlâ, kâsebâz, memdûh;
% 24: ‘âk, ehîd;
% 14: târihî ahsiyetler, Cem, Nu‘mân, Mecnûn, Ferhâd, Kays, Züleyhâ, hayru’l-’âl;
% 07: askerî ve idârî kimlikli ahslar, sultân, sancakbeyi, serasker, serleker, sâlâr- çemenzâr, ehlevend, asker, sipeh,
devirme, mühürdâr, kâtip;
% 15: sarho, bîmâr, deli, dîvâne, hokkabâz, dervi, sûfî, kalender, merâhim, örenci (sebakhân), çocuk (etfâl)...
Uzuvlar (%53.83)
% 29: yanak;
% 07: yüz, yüz (âk), yüz (nâdân);
% 64: dudak, ben, hâl, göz, dîde, az, dil, zebân, boaz, gelû, kirpik, müje, müjgân, gerden, gamze, beniz, cism, ten (‘âk),
ciger, gözya, kan, sîne, gönül, kalp, yara, dâ, öpme izi, yanaktaki krmz izler...
Doalve Kozmik Unsurlar (%08.40)
% 43: güne (âfttâb, hurîd), ay (meh, mâh, kamer), yldz (necm), cihân, gökyüzü (âsmân, kubbe), afak;
% 38: ate, ahker, erer, u‘le;
% 19: yâkût, akîk, müg, Naheb kuyusu, girdâb, ejder az, hayvanlar...
Eyâ ( % 23.29 )
% 37: kadeh;
% 12: arâb, mey;
% 06: kâse, tabak, çanak, marapa, bal (engübîn), helvâ, h
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Tablo 5 : Taranan Divanlara Göre Sümbülün Anlam Çerçevesi (Bayram 2001,359)
ahslar ( % 06.59)
Uzuvlar ( % 77.08 )
% 39: güzel, sevgili, yârân, memdûh, server;
% 98: saç, zülf, kâkül, külâle, turra, perçem,
% 61: ‘âk, â‘ir, kâtip, sarho, dîvâne, meâyh, Mesîhâ, Mûsâ, ehl-i
gîsû, mû(y), hatt;
behit, gulâm, hizmetçi, asker, levend, ehlevend, boy beyi, turâke,
% 02: ten, beden, sîne, di (dendân), peykân...
haberci (ulak)...
Eyâ ( % 06.44)
% 26: elbise (kabâ, libâs, hil‘at, al), nikâb
(örtü), baörtüsü (dülbend), külâh, süs, bend,
kemend;
% 74: resen, ip (habl), zencîr, süpürge (cârûb),
em‘, micmer, kalem (kilk, hâme), turâ, tu,
topuz (eper), tîr...

Doal Unsurlar ( % 07.49 )
% 56: duman (dûd);
% 44: bulut (ebr), gölge, gökyüzü (felek), mevczâr, gece, hâkister, ejder
(âh mârân, ylan), tâvûs, gurâb, nâfe...
Soyut Kavramlar ( % 02.40 )
% 63: iir;
% 37: hulk, mâsivâ, besmele, ‘ömr-i câvidân...

Nergis, ‘abher, zerrînkadeh (  ,
,  ): Divan airlerinin en çok ilgilendikleri
çiçeklerden biri de nergistir. Çok az olmakla birlikte ‘abher ve zerrin-kadeh kelimelerinin de
nergis anlamnda kullanld olmutur. Daha çok beyaz ve sar renkli taç yapraklar, çiçek
ksmnn yuvarlak olmas, suya ihtiyaç duymas, taç yapraklarnn yere yakn ve eik olmas,
kokusuz ve meyvesiz olmas, ince ve zarif görüntüsü açsndan kullanlmtr. Bu bakmdan
nergisin klasik Türk iirindeki temel ilevi; sevgilinin gözü ile benzerlik ögesi olarak
deerlendirilmesine dayanr. Aadaki tablodan da anlalaca gibi, nergisin klasik Türk
iirindeki anlam çerçevesinin oluumunda sözü edilen bitkisel özellikler etkili olmutur. Tablodaki
verilere göre nergis, klasik Türk iirinde en çok insan uzuvlaryla ilikilendirilmitir. Ayrntya
inildiindeyse gözün hem uzuvlar hem dier tüm ögeler arasndan çok belirgin biçimde öne çkt
görülmektedir. ahslar arasndan hasta, sarho ve âk; eya arasndan tâc, külâh, kadeh, altn ve
gümü; kozmik ögeler arasndan da yldzlarn dier ögelere oranla daha çok dikkat çektii
söylenebilir. Ayrca gül, lâle ve sümbüldekinin aksine nergisle soyut kavramlar arasnda iliki
kurulmam olmas da ilgi çekici bir ayrntdr:

Tablo 6: Taranan Divanlara Göre Nergisin Anlam Çerçevesi (Bayram 2001,387)
Uzuvlar
(%54.64)
% 97
göz
% 03
dier:
yüz,
ten,
hâl.

ahslar ( % 25.97)
% 16: ‘âk;
% 20: sarho;
% 25 hasta;
% 15: sevgili, memdûh, güzel;
% 24: dier ahslar: dilenci, mücâvir, tfl, pîr, ihtiyâr, yabanc, ayâr, görmemi, aç
gözlü, Hürmüz, Hz.Yakup, ‘amâ, asker, yeniçeri, mübârizân, bekçi, nöbetçi
(dîdebân, nigehbân), hokkabâz, erbâb- nazar, mahcûb, ürkek, eyh, sûfî, gedâ, kul,
esîr, bende, hizmetçi, kullukçu, hûr- ‘în, sâkî, kâsebâz, sultân, tâcdâr...

Kozmik ve
Dier Ögeler
( % 04.72 )
% 82: yldzlar,
güne, ay,
Bercîs, Pervîn
(Süreyyâ,
Ülker), ate,
nûr, em‘;
% 18: baht, ku,
âh, hacer, söz...

Eyâ (% 14.67 )
% 25: tâc;
% 53: külâh,
kadeh, sîm ü zer ;
% 22: dier:
kabâ-y sabr,
nat‘, kât,
girdebâli, cârûb,
çerâ, çanak,
kâse, tabak...

Yâsemîn, yâsemen, semen (  ,
 ,  ): Yasemin, klasik Türk iirinde
yumuak dokulu, beyaz ve sar çiçekli, güzel kokulu ve trmanc özellikleriyle dikkat çekmitir. Bu
bitkisel özellikleriyle balantl olarak yaseminin klasik Türk iirindeki temel ilevi, aadaki
tablodan da anlalaca gibi, sevgili ve sevgilinin saç, zülfü, yüzü, yana, sînesi, teni gibi
uzuvlaryla benzerlik ilikisine dayanr. Tablodaki veriler, divan airlerinin yaseminle en çok insan
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Tablo 7: Taranan Divanlara Göre Yâseminin Anlam Çerçevesi (Bayram 2001,412)
Uzuvlar ( % 58.88 )
Eyâ ( % 19.74 )
ahslar ( % 15.79 )
Doal ve Kozmik Ögeler
% 37: saç, zülf, kâkül, hatt;
% 45: pîrehen, elbise, kefen, % 75: sevgili, güzel;
( % 05.59 )
% 35: yanak, yüz, cebîn;
% 25: hizmetçi,
mugaylân,
hâr,
hââk, penbe;
% 16: sîne, göüs, ber;
‘âk, ehl-i derd,
kebûter, tûtî, pervâne, bat % 22: sîm ü zer, akçe;
% 07: beden, ten;
gedâ,
(kaz), zll- hümâ, güne, % 33: âne, varak, sayfa, tâcdâr-
%06:endâm,gerden,bâzû,dendân,göz, kef... hûrîd-i nûrâniyet, yldz, kandîl, micmer, lenger, gemi, soytar,
tfl,
kimyâger, zengin...
gün, rûz, rûz- sefîd, rûz- mermer, na‘l, mecmû‘a...
âdî, nehâr, nûr...

Meneve, benefe (meneke) (  ): Menekenin divan airlerinin dikkatini çeken
bitkisel özellikleri; ksa boylu ve taç yapraklarnn yere eik olmas, taç yapraklarnn küçük ve
kvrml ekli, güzel kokulu olmas, renkli görüntüsü, çiçeklerini ilkbaharda açmas ve zor artlara
kar dayankl olmasdr. Bu özellikleri, aadaki tablodan da anlalaca gibi, menekenin
klasik Türk iirinde sevgilinin saç, zülfü, kâkülü ve âk için temel bir benzerlik ögesi olarak
deerlendirilmesine sebep olmutur. Aadaki veriler, divan airlerinin menekeyle daha çok
insan uzuvlar arasnda iliki kurduklarn göstermektedir. Ayrca menekeyle ilikilendirilen
uzuvlar arasndan hat, saç ve zülfün; ahslar arasndan âkn ön plâna çkt anlalmaktadr:
Tablo 8 : Taranan Divanlara Göre Menekenin Anlam Çerçevesi (Bayram 2001,434)
Eyâ ve Doal Ögeler ( % 16.53 )
ahslar ( % 31.78 )
Uzuvlar ( % 51.69 )
top, çevgân, önder (re’îs, halife,
% 85: hatt, saç, zülf, % 35: ‘âk;
% 65: dier: Mecnûn, Ferhâd, âbid, mürîd, âbdâl, secde kâfilesâlâr), Hz.Mûsâ, Hz.Îsâ, inci avcs,
gîsû, kâkül, mûy;
eden kimse, namaz klan kimse, günâhkâr, suçlu, sarho, anahtar (miftâh), yaz, sevâd- rakam,
% 15: kulak, hâl,
mestâne, yasl kimse, serefgende, gedâ, kul, hizmetçi, micmere, ‘alem, gece, pervâne, ejderhâ,
ten, dendân,
dîvâne, pervâne, uru, güzel, sevgili, hindû-beçe, tavan (hargû), sinek (mekes), yarasa, dûd,
gözbebei…
dilâver, delikanl, utanm kimse, ‘attâr, cirit oyuncusu; Nîl, enhâr- cinân, çerâ, gürz, futâ, kât,
kalem, kâtip, yelken, lenger, ma‘nâ...

Reyhân, fesleen (  , "#$ ): Klasik Türk iirinde çokça kullanlan çiçeklerden
biridir. Daha çok kuvvetli ve güzel kokulu olmas açsndan deerlendirilmitir. Bu özellii,
reyhânn sevgilinin bata saç ve zülfü olmak üzere hatt, kâkülü ve perçemiyle ilikilendirilmesine
sebep olmutur (% 64.09). Bunun dnda ekli, yazyla ilikilendirilmesinde etkili olmutur ( %
25.41). Ayrca çok az beyitte ilikilendirildii ben, hayrân, reyhânc, arâb, duman ve etfâl
reyhânn anlam çerçevesini oluturan dier ögelerdir ( % 10.50).
Sûsen (süsen) (  ): Klasik Türk iirinde özellikle sivri, uzun ve keskin görünümlü
yeil çanak yapraklar vesilesiyle dikkat çekmitir. Bu yönüyle divan airleri, sûsenle daha çok
klç, tî, hançer ve emîr gibi keskin eya (% 30.17) ile ayrca dil (zebân) (%24.14) ve asker
(%18.97) gibi ögeler arasnda ilgi kurmulardr. Sûsenin anlam çerçevesini tamamlayan dier
ögeler de (eper, devât, kadeh, tas, âk, hokkabaz, suhandân, deli, hizmetçi, dilber ve dier
ahslar % 26.72), sözü edilen çanak yapraklarn görünümünden ilhâm alndn göstermektedir.
Erguvân, ergavân, ergevân ( &'+ & ): Taç yapraklarnn krmz, özellikle de eflâtun ve
eflâtunun deiik tonlarnda olmas, erguvânn divan airlerince arâbla özdeletirilmesine sebep
olmutur (% 35.71). Yine bu bitkisel özelliinden ilhamla ilikilendirildii kadeh, ya, kan, ate,
dudak, yüz, yanak, yara, yara izi, dil, boy,vücûd, sevgili ve âk gibi ögeler ( % 64.29); erguvânn
anlam çerçevesini tamamlamaktadr.
Karanfil, karanfül ( < ): Örnek beyitlerde hem
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Nîlûfer, nîlûberg, nîlûper (nilüfer) (  ,   ,  ): Klasik Türk iirinde suda
yetimesi, yapraklarn suyun yüzeyinde açmas, geni ve yuvarlak çanak yapraklarna sahip
olmas; mavi, beyaz, sar ve pembe çiçekler açmas gibi bitkisel özellikleri açsndan
deerlendirilmitir. Bu özellikleriyle balantl olarak nilüferin anlam çerçevesi; yanak, yüz, beniz,
dudak gibi uzuvlardan (%43.75); güzel, âk, rehber gibi ahslardan (18.75) ve güne, ay, yldz ve
gökyüzü gibi kozmik ögelerden (%37.75) olumaktadr.
ebbû, ebbûy (ebboy) ( '= , >'= ): Klasik Türk iirinde az rastlanan çiçeklerden
olan ebboy, beyitlerde daha çok “geceleri açmas ve güzel kokmas” açsndan dikkat çekmi ve
bu sebeple en çok “sevgilinin zülfü ve saçlar”yla (%69.57) ilikilendirilmitir. Ayrca “hâl, göz,
sûfî ve hrsz” (%30.43) olarak alglanmasnda da bu özelliinin etkili olduu anlalmaktadr.
Za‘ferân (safran) ( &?J ): Klasik Türk iirinde az rastlanan çiçeklerdendir. Dier
çiçeklerin aksine sonbaharda açar ve sar renk elde etmede kullanlr. Bu yönüyle daha çok ân
yüzüyle (çehre, sîmâ, beniz, yanak) ilikilendirilmitir (%82.61). Ayrca âk, sevgilinin hatt ve
Nasreddin Hocayla ilgisinin kurulduu da görülmütür (%17.39).
Zanbak (zambak) ( QJ ): Baz kaynaklarda sûsenle kartrlan ve güzel kokulu bir
çiçek olan zambak, klasik Türk iirinde, genellikle ekli ve rengi açsndan deerlendirilmitir.
Divan airleri, çok az beyitte kullandklar zamba ince ve uzun, beyaz taç yaprakl, güzel bir
çiçek olarak düünmülerdir. Doal olarak zamban anlam çerçevesini; güzel, serdâr, yüz, zekân,
parmak, yara, kirpik, boy, arz- hâl, kef-i Mûsâ, yed-i Beyzâ, Hz.Mûsâ, bâzûbend, em‘, lû‘bet,
lûle, iir, devât ve nâme gibi ögelerin oluturmasnda bu ince, uzun, beyaz, güzel ve zarif
özelliklerinin etkili olduu açktr.
Buhûr- meryem, bahûr- meryem (buhurmeryem) ( R [ '\ ): Klasik Türk iirinde
istisnaî derecede az kullanlan bir çiçek olan buhurmeryem; ekli, kokusu ve mitolojik geçmii
açsndan dikkat çekmitir. çinde buhurmeryem geçen beyitlerde sevgilinin zülfü, hâme, Hz.sâ,
Mesîh ve yed-i Beyzâ imgelerinin ön plâna çkmas bundandr.
Leylâk ( ]^ ): Taranan 26 Türkçe divanda sadece 3 beyitte geçtii tespit edilen leylâk,
mor veya beyaz renkli, kuvvetli kokulu olmas sebebiyle; sonuna nisbet i’si (î) getirilerek,
sevgilinin ayva tüyleri, zülfü ve elbisesini nitelemek üzere sfat konumunda deerlendirilmitir.
Merzengû (mercankök) ( _'`J[ ): Taranan yüz bin civarndaki beytin sadece
birinde tespit edilen merzengû, eklinden ötürü tesbîh-hân (tesbih çeken bir ahs) gibi tasavvur
edilmitir.
Sedâb (sedefotu) ( {&| ): Yaplan taramada sedâbn bir beyitte, sanavberle birlikte,
rengi (levn) açsndan deerlendirildii görülmütür.
Lisânü‘s-sevr (srdili) ( '} ): Tek beyitte tespit edilen çiçeklerden olan lisânü‘ssevr, herhangi bir ögeyle benzerlik ilgisi kurulmakszn, hüsn-i talil araclyla zikredilmitir.
Sonuç ve Deerlendirme
Görüldüü gibi klasik Türk iirinde birçok çiçek yer alm ve bunlar, bitkisel
özellikleriyle uyumlu olmak artyla, bata insan uzuvlar olmak üzere pek çok somut ve soyut
ögeyle ilikilendirilmilerdir.
Bu arada klasik Türk iirinde tespit edilen çiçeklerle ilgili çok önemli bir noktaya
deinmekte yarar görülmektedir. Bugün halk arasnda gelincik, fulya, kardelen, güzelhatun çiçei,
boru çiçei, öküz gözü, ölü çiçei, Van gülü, Msr gülü, peygamber çiçei, tavan gülü,
katrtrna, kurtkula, navroz, eek lâlesi, devetaban, su gülü, su lâlesi, su zamba, safran,
çidem, cehri, muhabbet çiçei, ak diken, kara diken, gecegündüz çiçei ve mentur vs. gibi adlarla
kullanlan çiçekler de aslnda divan airlerinin gül, nesrîn, lâle, nergis, yâsemin, sûsen, nîlûfer,
za‘ferân, ebbû vs. dedikleri çiçeklerden ibarettirler. Yani bu çiçekler, klasik Türk iirinde halk
arasnda yaygn olan ve yörelere göre deien isimleriyle olmasa da yaz dilinde ve dönemin
stanbul Türkçesinde kabul gören isimleriyle zikredilmilerdir.
u hâlde taranan divanlarda tespit edilen çiçek says ilk bakta 19’dur. Ancak çiçeklerle
ilgili deiik adlandrmalar ve bu çiçeklerin deiik türleri dikkate alndnda bu say 28’e
yükselmektedir. Örnein gül, nesrîn ve nesteren tek balk altnda bir tek çiçek olarak
incelenmitir. Oysa bu üç gül türü, halk arasnda farkl çiçekler olarak düünülmektedir. Bu açdan
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bakldnda, klasik Türk iirinde isimleri bizzat zikredilmek suretiyle, geçen 28 çiçek öyledir:
gül (verd), nesrîn, nesteren; lâle, âkâyk, akâyku‘n-nu‘mân; sünbül; nergis (‘abher), zerrîn,
zerrîn-kadeh; nevrûz; benefe (meneve); yâsemîn (semen, yâsemen); sûsen; nîlûfer (nîlû-per,
nîlû-berg), çadr çiçei; reyhân, fesleen; karanfil (karanfül); za‘ferân; ebbû (ebbûy); zanbak;
buhûr- Meryem, bahûr- Meryem; leylâk; merzengû (mercânkök), sedâb, lisânü‘s-sevr.
Aadaki tablo ve grafik, çiçeklerin taranan 26 Türkçe divanda kullanmlaryla ilgili
saysal verilerin karlatrmal bir deerlendirmesinden oluturulmutur. Hangi çiçeklerin, hangi
dönemlerde daha çok kullanldn göstermesi açsndan tablo ve grafikler, bir anlamda çiçeklerin
klasik Türk iirindeki kullanmyla ilgili saysal bir özet niteliindedir:
Tablo 10: Taranan Divanlarda Çiçekler (Genel Toplam) (Bayram 2001,485) 8
Y CS KA
136 17 19
9 2
8 3 4

Gül
Nesrîn
Nesteren
Lâle
akâyk
Sümbül
Nergis
Yâsemin
Meneke
Reyhân
Sûsen
Erguvân
Karanfil
Nîlûfer
ebbûy
Za‘ferân
Zambak
B.Meryem
Leylâk
Mercânkök
Sedâb
Lisânüssevr

MS
16
8
1

39 36 49 26
3
18 31 30 12
23 16 26 30
17 21 15 12
18 25 8 4
18 9 6 7
5 6 7 9
8
4 2
1 1
1 2
1

2

4

MH AD NC AM
21 64 50 10
2
6 2
6
2 2
1
30 8 51 11
1
14 17 37 9
13 4 45 9
15 5 40 6
9 4 55 10
17 5 22 4
3 1 7 1
4
8 2
1
2
1
2
1
6
1

1

BK
41
3
7
89
1
93
46
34
13
9
9
11
3
2
4
5
2

FZ HY
3
33
85 8
9
3
48 113
2 2
22 32
22 23
17 13
7 39
14 7
7 11
4 9
1 2
2 2
1
1
1
2

HL NV TY
73 34 20
6 1
1
1
16 55 34
6
5
1
7
5
3
1
1
2

81
58
12
10
6
9
12
4
2
1
1
3

16
17
12
17
2
5
7
6
2

1
1
1
33 34 27 32 10 78 15 74 54 59 12 60 32
293 0 7 5 5 8 4 9 1 5 5 0 2 0
2462
3884
9684

ZT NF NB MZ
58 13 42 32
4 4 6 7
6 2 1
2 3
54 19 31 51
1
58 18 24 26
24 10 15 12
20 14 14 10
24 3 4 4
9 2
4
4 4 2
2 2 1 4
2
2 3
2 1 3
16 1
4
1 1
8 1 1 1
1

KF FK N SK E  ND G
T
99 23 10 7 17 14 26 33 6206
4 3 4 0 5 2 3
1 1
1
55
1
11
18 34 22 8 62 27 63 25 1019
1
1
1
13
1 25 12 4 29 16 29 49 709
3 15 14 3 6 6 16 26 487
8 13 4 5 5 4 16 15 348
1
8 1 10 1 1 3
286
3
2 3 4 3
161
1 2
2 1 3 3
105
7 4
5
6 2
93
1
1 4
43
1 6
5 3
39
4 3 6 3
38
6
33
1
1
1
24
1
1
8
1 1 1
3
1
1
1
80 21 54 44 14 34 16 9 29 20 41 47
2 2 4 5 0 3 7 6 6 9 3 3
1947
1391

Grafik 90: Taranan Divanlarda Geçen Çiçekler (Bayram 2001,485 )
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Sedâb

Tablo ve grafiklerdeki verilere göre;
1. Klasik Türk iirinde en çok dikkat çeken çiçek, tartmasz gül olmutur. Gülden sonra divan
airlerinin en çok kullandklar çiçekse lâledir. Sümbül, nergis, yâsemin ve meneke de klasik Türk
iirinde oldukça sk kullanlan çiçeklerdendir. Kullanldklar beyitlerin saylar açsndan
dördüncü grubu; reyhân, sûsen, erguvân, karanfil, nilüfer, ebboy, za‘ferân ve zambak
oluturmaktadr. Buhurmeryem, leylâk ve mercankök gibi çiçeklerin geçtii beyitler ise istisna
derecesinde azdr.
8

Tablodaki ksaltmalar: Y: eyhî, CS: Cem Sultan, KA: Karamanl Aynî, MS: Mesîhî, MH: Mihrî Hatun, AD: Adlî, NC:
Necâtî, AM: Amrî, BK: Bâkî, FZ: Fuzûlî, HY: Hayâlî, HL: Helâkî, NV: Nev‘î, TY: Talcal Yahyâ, ZT: Zâtî, NF:
Nef‘î, NB: Nâbî, MZ: Mezâkî, KF: Kafzâde Fâ’izî, FK: Fehîm-i Kadîm, N: NeâtÎ, SK: Sükkerî, E: eyhülislâm
Es‘ad, : eyhülislâm shak, ND: Nedîm, G: eyh Gâlip.
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2.Taranan divanlarn yüzyllara göre dalm eliinde genel toplam dikkate alndnda,
çiçeklerden en çok 16.yüzylda, ardndan 15.yüzylda bahsedilmitir. Nesrin, meneke, reyhân ve
sûsenin kullanmyla ilgili olarak ise, 15.yüzyldan 18.yüzyla doru düen bir eilim
gözlenmektedir. akayk, nilüfer, ebboy ve leylâk söz konusu olunca, bu eilimin tersine
döndüü görülmektedir. Nesteren, karanfil ve zambak ise daha çok 16 ve 17.yüzyllarda dikkat
çekmitir. Gül, lâle, sümbül, nergis ve yâsemin gibi çiçeklerle ilgili beyitlerin dalmnn ise daha
homojen olduu söylenebilir. Bu dalm; gül, lâle, sümbül, nergis ve yâsemin gibi çiçeklerin her
dönem klasik airlerin dikkatini çektiini, bir bakma klasik bir estetik unsur olarak yaygn bir
3.Çiçeklere iirlerinde en çok yer veren airler Zâtî, Necâtî Bey ve Bâkî’dir. Çiçeklere en az yer
veren airler, dierlerine oranla daha küçük hacimli divanlar bulunan Sükkerî, Adlî, Helâkî,
Kafzâde Fâizî ve Amrî’dir.
4. Klasik Türk iirinde çiçekler en çok sevgili ve güzelle ve bunlarn yanak, yüz, dudak, az,
çehre, saç, zülf, göz gibi uzuvlaryla ilikilendirilmilerdir. Ayrca çiçeklerle ilikilendirilen ögeler
arasnda bahar, ebnem, anâsr- erba‘a, güne, ay, yldzlar ve bülbül gibi doal olaylar ve
ögeler; kadeh, arap, elbise, mum gibi eya; ümit, güzellik, sevinç, ak, cennet, du‘â, iir, söz gibi
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