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Divan �iirinin Mitolojik Ku�lar�: 
HÜMÂ, ANKA VE S�MURG 

H. DilekBATÎSLAM* 

ÖZET 
Divan �iirinin kaynaklar� aras�nda mitoloji önemli bir yere sahiptir. Ancak divan 
si iri-mitoloji ili�kisi konusundaki çat��malar s�n�rl�d�r. Divan �iirinde kullan�lan 
mitolojik ö�elerin neler oldu�u ve bu ö�elerin divan �iirindeki yerini belirleyen 
çal��malara �htiyaç vard�r. Bu tür çal��malar divan �iirinin daha iyi anla��lmas�na 
katk�da bulunacakt�r. 
Yaz�m�zda divan �üri-mitoloji ili�kisiyle �lgili olarak divan �iirinde sözü edilen �iç 
mitolojik ku� üzerinde duraca��z. Divan �iirinin mitolojik ku�lar� Hiimâ, Anka ve 
Sim��rg'��n divan �iirinde hangi özellikleriyle, ne s�kl�kta ve nas�l ele al�nd�klar� 
taranan de�i�ik yüzy�llara ait on be� divandan seçilen örnek beyitler arac�l���yla 
verilmeye çal���ld�. 
Anahtar Kelimeler Hümâ, Anka, Sim�trg, Divan �iiri, mitoloji, ku�lar. 

Divan �iirinin mitolojik ku�lar�ndan üçünü ve bunlar�n divan �iirin-
deki kullan�m özelliklerini ve s�kl���n� incelemeye yönelik bu çal��mada, 
çe�itli kaynaklarda verilen bilgilerden yola ç�karak Hümâ, Anka ve 
Simurg'u k�saca tan�tt�ktan sonra tarad���m�z �eyhî, Ahmet Pa�a, Necat�, 
Cem Sultan, Mesîhî, Usûlî, Fuzûlî, Hayalî, Bakî, Nefî, Nedim, Nailî, 
Nâbî, �eyh Galip divanlar�ndan seçti�imiz örnek beyitler arac�l���yla di-
van �iirinde Hümâ, Anka ve Simurg'un hangi özellikleriyle, nas�l ele al�n-
d���n� tespit etmeye çal��aca��z. Ayr�ca bu ku�larla ilgili çe�itli tamlama ve 
ifadelerin kullan�m s�kl���n� verece�iz. 

Divan �iiri, beslendi�i kaynaklar aç�s�ndan zengin bir �iirdir. Gele-
nek, günlük hayat, din, masal, destan, efsane ve menk�beler, mitoloji vb. 
divan �iirinin kaynaklar� ve kulland��� malzemeler aras�nda yer almakta-
d�r. Divan �iirinin tam olarak de�erlendirilebilmesi için divan �iirinin 
beslendi�i kaynaklar, yararland��� malzemeler tespit edilerek incelenmesi 

*Yard. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat� Bölümü. 
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gerekir. Divan �iiri mazmun, motif, imaj ve sembollerin s�kl�kla 
kullan�ld��� bir �iirdir. �airin yetene�inin, gelene�e ait bilgi ve kültür 
birikiminin ürünüdür. �air için, yetenek kadar gelene�i bilmek ve belirli 
bir kültürel donan�ma sahip olmak da önemlidir. 

Evreni, evren kar��s�nda insan� anlama ve aç�klama ihtiyac�ndan do�an, 
bilinç ve bilinçalt�n�n ürünü olan mitolojiyle edebiyat ve sanat eserleri 
aras�nda s�k� bir ili�ki vard�r. Edebiyat eserlerinde yazar ve �airlerin hayal 
gücünü besleyen, ola�anüstü olaylar� anlatan, zengin içerikli mitolojik ö�eler 
roman, hikâye vb. edebî türler, özellikle de �iir için vazgeçilmez 
malzemelerdendir.  Mitolojik unsurlar hem dünya edebiyat�nda hem de 
bizim edebiyat�m�zda çe�itli türdeki edebiyat ve sanat eserlerinde en çok 
yararlan�lan ö�eler aras�ndad�r. Bu gerçek bilinmekle birlikte Türk mito-
lojisiyle ya da mitolojinin edebiyat�m�zdaki yeriyle ilgili çal��malar henüz 
yeterli düzeyde de�ildir. 

Divan �iirini ara�t�ranlar divan �iirinin kaynaklan aras�nda mitolojinin 
de bulundu�u konusunda fikir birli�i içindedirler. Ancak bu mitolojinin 
nereden, ne kadar ve nas�l al�nd��� konusundaki görü�ler baz� yönlerden 
çe�itlilik gösterir. Bu görü�lere göre Divan �iiri mitolojik ö�elerini daha 
çok Fars kültürünün yar� tarihî ve �slâmla�m�� mitolo j isiyle �ehname'den, 
Arap kültürü ve mitolojisinden alm��t�r. Çe�itli kaynaklarda verilen 
bilgilerden yola ç�karak �iir-mitoloji ili�kisi divan �iiri aç�s�ndan de-
�erlendirildi�inde; divan �iirinin dünyas� içinde mitolojinin önemli bir 
yer tuttu�u, divan �iirindeki mitolojinin Arap, �ran ve �slâm mitolojisinin bir 
kar���m� oldu�u görü�ünün ön plâna ç�kt��� görülmektedir. Ancak, 
a��rl���n �ran mitolojisi yönünde oldu�una da dikkat çekilmektedir. 

Ço�unun kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte divan �iirinde sözü 
edilen ki�i, hayvan, mekân, zaman, bitki, nesne vb. pek çok varl���n mito-
lojik arka plân� bulunmaktad�r. Hümâ, Anka ve Simurg da di�er mitolojik 
ö�eler gibi bizi masal dünyas�na götüren, zengin inanç, efsane ve anlat�m-
larla kar��m�za ç�kan mitolojik, efsanevî ku�lard�r. Ayr�ca Hümâ, Anka ve 
Simurg'la ilgili benzetmeler, mazmun ve motifler divan �airlerinin hemen 
hepsinin kulland��� ortak �iir malzemelerindendir. Bu incelememizle 
Hümâ, Anka ve Simurg'dan yola ç�karak divan �üri-mitoloji ili�kisi ile 
ilgili çal��malara katk�da bulunmay� amaçl�yoruz. 

' Erdo�an Alkan, "�iir ve Mitoloji", Varl�k, say� 1015, �stanbul: Nisan 1992, s. 17-20. 
Dursun Ali Tökel, Divan �iirinde Mitolojik Unsurlar (�ah�slar Mitolojisi), Akça� Yay., 
Ankara 2000, s. 69-106. 

3 Tökel, a.g.e., s. 90-91; Konur Ertop, "Bizim �çin Mitologya", Varl�k, say� 1015, �stan-

bul: Nisan 1992, s. 21-22. 
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H ü m â 

Farsça olan Hümâ kelimesi devlet ku�u, saadet ve kutluluk anlamla-
r�na gelir. Arapças� "Bulah"d�r. Baz� Türk lehçelerinde Kumay, Umay 
�eklinde kullan�lan Hümâ, Farsçada Hümâ ve Hümây, Anadolu Türkçe-
sinde ise Hümâ ya da Hümâ biçiminde kullan�l�r. 

Devlet ku�u, cennet ku�u, talih ku�u adlar�yla bilinen Hümâ'n�n 
özellikleri, ya�ad��� yer ve Hümâ ile ilgili inançlar çe�itlilik göstermekte-
dir. Baz� ortak özellikleri dolay�s�yla Anka, Simurg, Garuda, Kaknus ve 
Phoenix gibi di�er efsanevî ku�larla kar��t�r�lan Hümâ'n�n sürekli karlarla 
örtülü bir ülkede, Çin Cezayiri'nde, Hint Okyanusu adalar�nda, Kaf Da-
��'nda, Hindistan'da, De�t-i K�pçak'ta, Bahr-� Muhitde, H�ta-Hoten bölge-
sinde ya�ad��� yolunda çe�itli rivayetler bulunmaktad�r. 

Hümâ'ya devlet ku�u denilmesi ile hümâyun kelimesinin hükümdar, 
padi�ah anlamlar�n� kazanmas� Hümâ'n�n gölgesi ilgili inançlardan kay-
naklan�r. Halk inançlar�na göre eskiden bir hükümdar ölünce halk bir 
meydanda toplan�r, Hümâ kimin ba��na konarsa o ki�i hükümdar seçilir-
mi�. Hümâ ku�unun uçarken üzerinden geçti�i ya da gölgesinin dü�tü�ü 
ki�inin taç giyece�ine ya da yüksek bir makama ula�aca��na inan�lmas�n�n 
nedeni de budur. Günümüzde kullan�lan talih ku�u, devlet ku�u deyimle-
riyle, insan�n ba��na ya da üstüne ku� pislemesinin hayra yorulmas� 
Hümâ'n�n zenginlik ve mutluluk getirici olmas� inanc�yla ilgilidir. Bu 
inanç ve deyimler Hümâ ile ilgili inançlar�n günümüzdeki uzant�lar�d�r. 
Hümâ ile ilgili inançlar aras�nda, Hümâ'y� bilerek öldüren ki�inin k�rk 
gün içinde ölece�i inanc� da birçok kaynakta zikredilen yayg�n bir inanç-
t�r. Hümâ'n�n canl�s�n�n asla yakalanamayaca��na inan�l�r. Hümâ'n�n eski 

4 
Ferit Devellio�lu, Osmanhca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1986, s. 465; Ahmet 
Talat Onay, Eski Türk Edebiyat�nda Mazmunlar ve �zah�, (Haz. Cemal Kurnaz), TDV. 
Yay., Ankara 1992; Cemal Kurnaz, Türkiye Diyanet Vakf� �slâm Ansiklopedisi "Hümâ" 
mad., TDV. Yay., �stanbul 1998, XVIII, 478. 

5 �skender Pala, Ansiklopedik Divan �iiri Sözlü�ü, Akça� Yay. Ankara 1989, MI, 238; Cl. 
Huart, �slâm Ansiklopedisi, "Hümâ" mad. C., MEB. Bas. �stanbul 1988, V/l, 627; Or-
han Hançerlio�lu, �slâm �nançlan Sözlü�ü, Remzi Kitap Evi, �stanbul 1984, s. 171. 
Huart, a.g.m., s. 627-628. 
Murat Uraz, Türk Mitolojisi, Dü�ünen Adam Yay., �stanbul 1994, s. 157-158; 
Hançerlio�lu, a.g.e., s. 171. 
Hançerlio�lu, a.g.e., s. 171; Agâh S�rr� Levend, Divan Edebiyat�, Kelimeler, ve Remizler, 
Mazmunlar ve Mefhumlar, Enderun Kitap Evi, �stanbul 1984, s. 184. 

9 
Türk Dili ve Edebiyat� Ansiklopedisi, "Hümâ, Hümây" mad., Dergâh Yay., istanbul 
1981, V, 284-285; Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menk�beleri, (Çev. Tahsin Yaz�c�), Remzi 
Kitap Evi, �stanbul 1987, II, 266. 
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Türk inanc�ndaki Tanr� Umay'la olan benzerli�i ve Çepni boyunun sem-
bolünün Hümâ ku�u oldu�u da kaynaklarda belirtilir. 

Edebiyat�m�zda Hümâ'dan ve di�er kimi ku�lardan söz eden çe�itli 
eserler bulunmaktad�r. Bunlar aras�nda �ran ve Türk edebiyatlar�ndaki 
klâsik mesnevi konular�ndan biri olan Hümâ vü Hümâyun mesnevileri 
ba�ta gelir . Ortado�u �slâm edebiyatlar�nda s�k kar��la��lan ku�lar aras�n-
daki konu�malara dayal� alegorik eserlerin hemen hepsinde Hümâ ile ilgili 
bölümler bulunmaktad�r. XII. yüzy�lda Gazâlî'nin yazd��� Risaletü't-tayr 
adl� eser ba�ta olmak üzere, bu eserden yararlan�larak büyük �ran �air ve 
mutasavv�f� Feridüddin Attar'�n yazd��� Mant�ku't-tayr'da ve Attar'm ese-
rine nazire olarak Ali �îr Nevâyî'nin yazd��� Lisanü't-tayr'da sembolik 
ku�lar aras�nda Hümâ'n�n ad� s�k s�k geçmektedir . 

Divan �iirinde mitolojik ku�lar içinde özellikleri nedeniyle en çok 
sözü edilen Hümâ'd�r. Hümâ ve onun çe�itli özellikleriyle ilgili benzet-
melerin s�k kullan�ld��� beyitlere a�a��daki örnekleri verebiliriz: 

Sâye-i zülfün Hümâsm salma a�yar üstüne 
Bir siyeh-rûdur anun baht�n hümâyûn eyleme 

(Ahmet Pa�a D., G. 276, b. 2, s. 251)13 

"Zülfünün gölgesinin Hümâ's�n� a�yar üstüne salma. Bir kara yüzlü-
dür onun baht�n� hümâyûn etme; hükümdar, taht sahibi yapma" diyen 
�air, sevgilinin zülfünün, Hümâ gölgesi gibi olan gölgesini rakibin, a�ya-
r�n üstüne salmas�n�; böylece kara yüzlü a�yar�n baht�n�n aç�lmas�n� ve 
rakibin, sevgilinin gönül ülkesinin sultan� olmas�n� istemez. Sevgilinin 
zülfünün gölgesini Hümâ'ya benzetir. Hümâ'ya benzeyen bu gölge rakibin 
üzerine dü�tü�ünde onun baht� aç�lacakt�r. �air bu beyitte Hümâ'n�n göl-
gesi üstüne dü�en ki�inin �ansl�, talihli olaca�� inanc�na telmih yapar. Sev-
gilinin saç�n�n gölgesini Hümâ gölgesi gibi �ans getirici olarak görür. 

10 Ya�ar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si, Kabalc� Yay., �stanbul 1999, s. 39-46; Halil 
Ersoylu, "Türk Dünyas�'n�n Folklor ve Etnografyas�nda Süs Unsuru Olarak Kulla-
n�lan Baz� Ku�lar", Türk Dünyas� Ara�t�rmalar� Dergisi, Ekim 1980; II/8, 83-93; Halil 
Ersoylu, "Türk Dünyas�'n�n Dü�ünce, Dil ve Edebiyat�ndaki Baz� Ku�lar", Türk 
Dünyas� Ara�t�rmalar� Dergisi, Nisan 1981, XI/11, 76-125; Abdulkadir �nan, "Umay 
�lahesi Hakk�nda", Makaleler ve �ncelemeler, TTK. Bas., Ankara 1987, s. 397-399. Pala, 
a.g.e,, s. 238. 

12 L. Sami Akal�n, Türk Folklorunda Ku�lar, KB. HAGEM Yay., Ankara 1993, s. 17. 
Örneklerin al�nd��� divan bask�lar� metnin sonunda verilmi�tir. Beyit ve sayfa 
numaralar� bu bask�lara aittir. Beyit örneklerinin imlâs�nda örneklerin al�nd��� bas-
k�lar�n imlâs� esas al�nm��t�r. 
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Amac� sevgilinin zülfünün güzelli�ini, etkileyicili�ini övmektir. Ayr�ca 
ayn� kökten türemi� ve aralar�nda anlam ilgisi bulunan Hümâ ve hümâyûn 
kelimelerinin bir arada kullan�lmas�; saye, zülf, siyeh, baht kelimeleriyle 
sa�lanan renk ve anlam ilgisine yönelik ça�r���mlar beyti zenginle�tirmek-
tedir. 

Gördüler zâg-� rakibe o Hümâ oldu �ikâr 
Ehl-i diller dediler dü�medi hayfâ yerine 

(Hayalî D., G. 513, b. 6, s. 268) 
"Gönül ehli olanlar o Hümâ gibi olan sevgilinin rakip kargas�na av 
oldu�unu görünce, eyvah yerine dü�medi dediler" beytinde de sevgilinin, 
kargaya benzeyen rakibin av� olmas�ndan duyulan üzüntü dile getirilir. 
Sevgili, Hümâ'ya; rakip, kargaya benzetilir. Görenler ol Hümâ'nun 'izz ü 
nâz�n Havaya sald� gönül �ahbaz�n 

(MesîhîD.,G. 171, b. l,s.227) 

"O Hümâ'n�n yüceli�ini ve nazm� görenler gönül do�an�n� havaya 
sald�" diyen �air, sevgiliyi Hümâ'ya benzetir. Sevgili, Hümâ gibi nazla 
yüksekten uçan bir ku�tur. Â��k ise onu avlamak için gönül do�an�n� ha-
vaya salm��t�r. Beyitte sevgilinin yüksekten uçmas� ve zor ele geçirilmesi 
gibi özellikleri nedeniyle Hümâ'ya benzetildi�i görülmektedir. Hümâ-y� 
perçemün dâ'im gönül sayd�na kasd eyler Ne lâz�m an� sayd itmek olupdur 
çün �ikâr-� zülf 

(Cem Sultan D., G. 166, b. 5, s. 136) 

"Perçeminin Hümâ's� daima gönül avlamak ister, onu avlamaya ne 
gerek vard�r. Çünkü o zülfün av� olmu�tur" diyen �air, sevgilinin perçe-
mini Hümâ'ya benzetir ve daima â����n gönlünü avlamak pe�inde oldu-
�unu söyler. Ancak â����n, sevgilinin gönlünü avlamak için çaba gösterme-
sine gerek yoktur. Çünkü â����n gönlü zaten sevgilinin zülfüne av olmu�-
tur. 

Olmasa Nef î n'ola dil-beste zülf-i dilbere Tab'-� 
�uhu dama dü�mez bir Hümâ'd�r n'eylesin 

(Nef î D., G. 91, b. 6, s. 325) 

"Nef î dilberin zülfüne â��k olmasa ne olur? Onun �uh yarad�l��� tu-
za�a dü�meyen bir Hümâ'd�r, ne yaps�n?" diyen �air, sevgilinin �uh yara-
d�l���yla Hümâ gibi tuza�a dü�mez, ula��lmaz oldu�unu dile getirir. 
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Hümâ'n�n avlanamama özelli�ine telmih yaparak sevgilinin ele geçmeye-
ce�ini anlat�r. 

Zülf-i siyah� sâye-i perr-i Hümâ imi� 
�klîm-i hüsne anun içün pâdi�â imi� 

(Bakî D., G. 218, b. l, s. 234) 
"Siyah zülfü Hümâ kanad�n�n gölgesiymi�. Güzellik ülkesine onun 

için padi�ahm��" denilerek sevgilinin siyah zülfü Hümâ kanad�n�n gölge-
sine benzetilir. Sevgilinin, güzellik ülkesinin padi�ah� olmas� da bu sebebe 
ba�lan�r. Beyitte Hümâ'n�n gölgesinin üstüne dü�tü�ü ki�inin padi�ah 
olmas� inanc�na telmih yap�l�r. 

Perçemin zülfün Hümâ-ve� saye sald� üstüme 
Pâdi�âh-� 'âlem oldum çün gedâ oldum sana 

(Muhibbi D., G. 38, b. 2, s. 52) 
"Saç�n�n perçemi Hümâ ku�u gibi üstüme gölge sald�. Sana kul oldu-

�um için âlemin padi�ah� oldum" diyen �air, sevgilinin perçeminin Hümâ 
gibi üzerine gölge sald��� için padi�ah oldu�unu söyler. Ayn� zamanda 
sevgilinin de kuludur. Yukar�daki beyitle benzer özellikler ta��yan bu be-
yitte de Hümâ gölgesinin u�ur getirme özelli�i üzerinde durulmu�tur. 
Sevgilinin zülfünün gölgesi övülmü�tür. 

Tezerv-i ho�-h�râm�m sînem olsun cilvegâh�n gel 
Hümâve� saye sals�n ba��ma zülf-i siyah�n gel 

(Nedim D., G. 77,b.l,s.314) 
"Ho� sal�nan sülünüm! Cilve edece�in yer sinem olsun, gel. Siyah 

zülfün Hümâ gibi ba��ma gölge sals�n, gel" diyen Nedim sevgilisinin siyah 
zülfünün Hümâ gibi ba��na gölge olmas�n� ister. Hümâ'n�n gölgesi kimin 
ba��na dü�erse onun �ans�n�n aç�laca�� inanc�na telmih yapar. Sevgilinin 
saç�n�n gölgesinin de kendisine Hümâ gibi �ans getirici oldu�unu vurgu-
lar. 

Gölgelikde edemezsin derd-mendinle karâr 
Sen hümâs�n dâ'imâ i�in senin pervâz olur 

(Necâtî Beg D., G. 201, b. 5, s. 241) 
"Dertlinle gölgelikde duramazs�n. Sen Hümâs�n; senin i�in daima 

uçmak olur" beytinde sevgili, Hümâ gibidir, daima uçar. Hiçbir yere 
konmaz, kendisinin yüzünden derde dü�en â���a ilgi göstermez. Â��k sev- 
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giliye sitem eder. Sevgilinin k�sa bir süre görünüp sonra kaybolmas�n� 
Hümâ'n�n hiçbir yerde durmay�p sürekli yer de�i�tirmesine benzetir. 

Sayd olurken perçem-i tavusuna �ehbâz-� can 
Ol Hümây� ben meges ya'ni �ikâr etsem gerek 

(�eyhî D., G. 96, b. 5, s. 192) 
"Can do�an� tavus perçemine av olurken ben, yani sinek o hümây� 

avlasam gerek" beytinde de â��k kendisini sine�e, sevgiliyi de Hümâ'ya 
benzetmi�tir. Hümâ gibi zor ele geçen sevgiliyi avlamaya çal��mas�n�n 
imkâns�zl���n� anlatm��t�r. 

Seg-i kuyun Mesîhî'nün etin yiyelden ey âfet 
Hümâ-y� mürg göz dikmi�dür anun üstühân�na 

(Mesîhî D., G. 216, b. 5, s. 256) 
"Ey âfet! Bulundu�un yerin köpekleri Mesîhî'nin etini yedi�inden 

beri Hümâ ku�u onun kemi�ine göz dikmi�tir" diyerek �air, rakibi kendi-
sinin etini yiyen köpe�e benzetmi�, Hümâ'n�n da kemiklerini yemek iste-
di�ini söyleyerek, Hümâ'n�n kemikle beslenmesine telmih yapm��t�r. Be-
yitte asl�nda Hümâ ile dolayl� olarak anlat�lmak istenen sevgilidir. Köpek 
olan rakip â����n etini yemi�, Hümâ olan sevgili de onun kemiklerine göz 
dikmi�tir. Rakiple sevgili i� birli�i yaparak â���a eziyet etmektedir. 

Nice ayr�ls�n Necati 'a�k-� dil-berden kim ol 
Bir Hümâdur k'â�iyan� ol hevâ üstündedür 

(Necati Beg D., G. 121, b. 7, s. 205) 
"Necati sevgilinin a�k�ndan nas�l ayr�ls�n ki? O, yuvas� havada olan 

bir Hümâ'd�r" beytinde Hümâ'n�n yuvas�n�n havada olma özelli�ine tel-
mih yap�l�r. 

Hâl-i Hümâ-nümâsma zülfü kafeslenir Kim 
mürg-i ma'nâ hâne-i m�sra'da beslenir 

(�eyh Galip D., G. 100, b.l, s.306) 
"Hümâ gösteren benine zülfü kafes olur. Mana ku�u ki m�sra evinde 

beslenir" beytinde â��k taneyi gören ku� misali sevgilinin tuza��na dü�er. 
Sevgilinin beni Hümâ'ya benzetilir. Zülfü de ben üzerindeki kafes gibidir. 
Ben tane, zülüf tuzakt�r. Sevgilinin Hümâ gibi olan beni zülüf kafesinin 
kurdu�u tuzakla â���� avlar. �kinci dizede de anlam ku�a benzetilmi� ve 
m�sra evinde beslendi�i söylenmi�tir. 
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Bakî suhanda sana bu gün hem-cenâh yok Tab'-� 
bülendün evc-i belagat Hümâs�dur 

(Bakî D., G. 80, b. 5, s. 150) 
Bakî, "Bu gün söz söylemede seninle ayn� kanatlara sahip olan yok. 

Yüce yarad�l���n güzel söz söyleme doru�unun Hümâ's�d�r" diyerek ken-
dini söz söyleme konusundaki ustal��� ve yarad�l���n�n yüceli�i bak�m�n-
dan belagat doruklar�nda uçan Hümâ'ya benzetir. Hümâ'n�n yüksekten 
uçma ve ula��lmazl�k özelliklerini kendini övmek için kullan�r. Fahriye 
yaparken Hümâ'n�n özelliklerinden yararlan�r. 

Usûlî dâr-� dünyâdan güzer k�l 
Hümâs�n alça�a konma hazer k�l 

(Usûlî D., K. 2, b. 31, s. 40) 
"Usûlî! Dünya evinden vaz geç, sen Hümâ's�n; alça�a konmaktan çe-

kin" beytinde �air kendini Hümâ'ya benzetir ve Hümâ gibi yüksekten 
uçmakla övünür. Alça�a konmaktan çekinmeyi tavsiye ederken Hümâ'n�n 
özelliklerini tefahür vesilesi yapar. Hümâ gibi yüksekten uçan büyük bir 
�air oldu�unu vurgulamak ister. 

Cîfe-i dünyâya çok meyi etmedim kerkes kimi Bir 
Hümâ-tab'�m g�da besdir bana bir üstühân 

(Fuzûlî D., K. 31, b. 3, s. 101) 
"Akbaba gibi dünya le�ine çok meyletmedim, bir Hümâ yarad�l��l�-

y�m. G�da olarak bana bir kemik yeterlidir" diyen �air, kendini yarad�l���-
n�n yüceli�i, üstün özellikleri bak�m�ndan Hümâ'ya benzetir. Hümâ'n�n 
yarad�l�� bak�m�ndan di�er ku�lardan üstün oldu�u gibi kendisinin de 
farkl� oldu�una dikkat çeker. Dünyay� bir le�e benzetir ve dünya nimetleri 
pe�inde ko�anlar�n le� yiyen akbabalar gibi oldu�unu vurgular. Dünya 
mal�na meyletmedi�ini söyler. Hümâ ile akbabay�, beslenme biçimleri 
bak�m�ndan, kar��la�t�r�r. Hümâ'n�n kemikle beslenmesine telmih yapar. 

O vekîl-i bihîn ki dergehinün 
Köhne cârûb�d�r cenâh-� Hümâ 

(Nâbî D., C. l, Tarih 82, b. 43, s. 278) 
"O seçkin vekil ki Hümâ kanad� dergâh�n�n eski süpürgesidir" bey-

tinde de Hümâ kanad�n�n vekilin dergâh�n�n eski süpürgesi oldu�u söyle-
nir. �air, bu beyitte mübala�a yapar. Hümâ'dan övgü amac�yla yararlan�r. 
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Hümâ ile ilgili en ilginç benzetmelerden biri Nâbî'nin a�a��daki beytinde 
yer almaktad�r: 

Elif ki encümen-i harfde ser-âmeddür 
Per-i Hümâ-y� sa'âdet serindeki meddür 

(NâbîD.,C.l, K.28,b.l,s.l61) 

"Elif ki harfler toplulu�unun ba�ta gelenidir. Mutluluk Hümâs�'n�n 
kanad� ba��ndaki meddir" diyerek �air, elif harfi üzerindeki med i�aretini 
Hümâ kanad�na benzetir. Saadet Hümâs�'n�n kanad� nitelemesiyle 
Hümâ'n�n mutluluk getirici olma özelli�ini hat�rlat�r. �air (â��k) elif harfi, 
bu harfin üzerindeki med i�areti de Hümâ kanad� gibi mutluluk getiren 
sevgilidir. 

Yukar�daki örnek beyitlerde de görüldü�ü gibi mitolojik kökenli bir 
ku� olan Hümâ'n�n en önemli özelli�i devlet ku�u, talih ku�u olmas�d�r. 
Bu nedenle daha çok mutluluk, �ans ve güç sembolü olarak kullan�lm��t�r. 
�airler mutlulu�u, �ans�, ula��lmas� zor hedefleri, idealleri ifade etmek için 
Hümâ ile ilgili benzetmelerden yararlanm��lard�r. Divan �iirinde de s�ra-
lanan özellikleriyle s�kça söz konusu edilmi�tir. Hümâ, havada çok yük-
sekten uçmas�, elde edilemeyi�i, tuza�a dü�memesi, gölgesinin insanlara 
�ans getirmesi, kemikle beslenmesi, di�er ku�lardan üstün olmas� gibi 
özellikleri ve bunlarla ilgili inançlar, efsaneler, rivayetler dolay�s�yla divan 
�airinin �iirinde zengin bir hayal ve benzetme dünyas� içinde kar��m�za 
ç�kar. Özellikle divan �airi övgülerinde yer verdi�i ki�ileri sevgili, padi�ah 
ya da veziri, fahriye yapt��� durumlarda da kendisini Hümâ'ya benzetir. 
�air kendisini överken �airlik yetene�inin çe�itli özelliklerini ula��lmazl�k, 
ola�anüstülük bak�m�ndan Hümâ'ya benzetir. �airin hayali Hümâ avlayan 
�ahin olur. �air için kimi zaman mana da Hümâ'd�r. Bazen de �air �iir 
Hümâ's�n� avlamaya çal���r. Kendisinin ya da övgüsünü yapt��� di�er ki�i-
lerin Hümâ gibi ola�anüstü özelliklere sahip oldu�unu söyler. Padi�ah� 
överken �air, padi�ah�n Hümâ gölgesi gibi insanlara �ans, u�ur ve mutlu-
luk getirici oldu�unu anlat�r. Hümâ'n�n kanad� padi�ah�n e�i�inin süpür-
gesi olur. Sevgili, Hümâ'ya benzetildi�i zaman hangi â����na iltifat etse 
onun ba��na devlet ku�u konmu� ve o kimsenin �ans� aç�lm�� olur. Sevgili-
nin güzelli�i Hümâ gibi ula��lmas� zor bir güzelliktir. Sevgili, â���a gölgesi 
dü�meyen Hümâ'd�r. Sevgilinin zülfü ula��lmazl�k aç�s�ndan; zülfünün 
gölgesi ise u�ur getirici olmas� aç�s�ndan Hümâ'ya benzetilir. Sevgili, 
Hümâ oldu�u zaman â��k için avlanmas� çok zordur. Çünkü Hümâ gibi 
yüksekten uçmaktad�r. 



194 H. Dilek   BAT�SLAM 

Divan �iirinde Hümâ'n�n baz� özelliklerini vermek amac�yla tarad���m�z 
�eyhî, Ahmet Pa�a, Necati, Cem Sultan, Mesîhî, Usûlî, Fuzûlî, Hayalî, 
Bakî, Muhibbi, Nef î, Nedim, Nailî, Nâbî ve �eyh Galip divanlar�nda 
kullan�lan Hümâ ve Hümâ ile ilgili tamlamalar ve kullan�m s�kl�klar� 
�unlard�r: Hümâ: (Muhibbî: 19; Nâbî: 14; Nef î: 11; �eyh Galip: 9; Mesîhî 
ve Bakî: 8; Usûlî: 7; Ahmet Pa�a ve Hayalî: 5; Necâtî: 4; Nailî: 3; Nedim ve 
�eyhî: 1); Hümâ-sâye: (Hayalî: 4; Nef î ve Nedim: 2; Nailî ve Bakî: 1); Bâl-i 
Hümâ: (�eyh Galip: 4; Nâbî: 2; Nefî: 1); Hümâ-y� devlet: (Nâbî: 3; Necâtî, 
Mesîhî, Bakî ve Nedim: 1); Hümâ-himmet: (Necâtî: 2; Usûlî: 1) Hümâ-
pervâz: (Muhibbî: 3; Nefî ve Bakî: 1); Hümâ-ve�: (Nailî: 2; Nedim: 1) 
Hümâ-y� himmet: (�eyh Galip ve Fuzûlî: 2; Necâtî:! ); Hümâ-y� evc-i 
sa'âdet: (Nâbî ve Bakî: 1) Hümâ-y� kuds: (Ahmet Pa�a ve Cem Sultan :1); 
Hümâ-y� lâ-mekân: (Nâilî:3 ; �eyh Galip:4); Per-i Hümâ: (Nâbî ve Nedim: 3; 
Cem Sultan: 2; Ahmet Pa�a ve Nefî: 1); Hümâ-y� �eref: (Ahmet Pa�a ve 
�eyhî: 1); Mânend-i Hümâ: (Nâbî ve Nedim: 1); Mürg-i Hümâ: (Mesîhî:2; 
�eyh Galip:!); Sâye-i per-i Hümâ: (Bakî: 2; Nâbî ve Nefî: 1); Z�ll-� Hümâ: 
(Cem Sultan: 3; Mesîhî ve Fuzûlî: 2; Ahmet Pa�a, Necâtî, Bakî ve �eyh 
Galip: 1); �eh-per-i Hümâ: (Nailî ve Ahmet Pa�a: 1); Ah-� Hümâ-y� kanâ'at: 
(Nâbî: 1); Bâl-i Hümâ-y� evc-i isti�na: (�eyh Galip: 1); Bâl-i Hümâ-y� peride: 
(Nedim: 1); Bâl-i Hümâ-y� saltanat: (Nefî: 1); Bâz-� Hümâ: (Hayalî: 1); 
Cenâh-� Hümâ: (Nâbî: 1); Cihân-bân-� Hümâ-sâye: (Nefî: 1); Cihân-bân-� 
Hümâ-z�ll: (Nefî: 1); Çeleng-i per-i Hümâ: (�eyh Galip: 1); Çe�m-i Hümâ: 
(�eyh Galip: 1); Devlet Hümâ's�: (Muhibbî: 2; Ahmet Pa�a: 1); Fer-i Hümâ-y� 
evc-i sa'âdet-mesîr: (Bakî: 1); Gam-� sayd-� Hümâ-y� nazm: (�eyh Galip: 1); 
Hâl-i Hümâ-nümâ: (�eyh Galip: 1); Ham-� zülf-i Hümâ-pervâz: (Bakî: 1); 
Hem-sâye-i bâl-i Hümâ: (Nedim: 1); Hüdâvend-i Hümâ-himmet: (Nefî: 1); 
Hümâ-pesendi-i ikbâl: (Nailî: 1); Hümâ-�eref: (Hayalî: 1); Hümâ-�ikâri-i zülf: 
(Nailî: 1); Hümâ-tab': (Fuzûlî: 1); Hümâ-tal'at: (Hayalî: 2; Muhibbi: 1); 
Hümâ-y� 'ar§-t kadem: (�eyhî: 1); Hümâ-y� â�iyan-zâd-� sa'âdet: (Nâbî: 1); 
Hümâ-y� baht: (Nedim: 1); Hümâ-y� bâz-� himmet: (Muhibbi: 1) Hümâ-y� bî-
pervâ: (Nâbî: 1); Hümâ-y� bülend-â�iyan: (Nâbî: 1); Hümâ-y� çetr-i Hümâ-
yûn: (Ahmet Pa�a: 1); Hümâ-y� dil: (Nailî: 1); Hümâ-y� evc-i fera�: (Nâbî: 
1); Hümâ-y� evc-i himmet: (�eyh Galip: 1); Hümâ-y� evc-i hüner. (Fuzûlî: 1); 
Hümâ-y� evc-i isti�na: (Bakî: 1); Hümâ-y� evc-i 'izzet: (Hayalî: 1); Hümâ-y� 
ferruh-fâl: (�eyh Galip: 1); Hümâ-y� gül-per: (Nâbî: 1); Hümâ-y� hüner: 
(Nâbî: 1); Hümâ-y� hüsn: (�eyh Galip: 1); Hümâ-y� lâ-mekân-ter: (Nailî: 2); 
Hümâ-y� maksad: (�eyh Galip: 1); Hümâ-y� medh: (Nedim:!); Hümâ-y� 
meram: (�eyh Galip: 1); Hümâ-y� mihr: (�eyh Galip: 1); Hümâ-y� nâz: (�eyh 
Galip: 1); Hümâ-y� nûr-bâl: (Hayalî: 1); Hümâ-y� nusret: (Necâtî: 1); Hümâ- 
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yi perçem: (Cem Sultan: 1); Hümâ-y� ruh: (Usûlî: 1); Hümâ-y� saltanat: (Ne-
câtî: 1); Hümâ-y� sühan: (Mesîhî:!); Hümâ-y� tâb': (�eyh Galip: 1); Hümâ-y� 
vasi: (Cem Sultan: 1; Muhibbi: 1); Hümâ-ve�: (Muhibbi: 1) Hümâ-y� zafer. 
(Necati: 1); Hümâ-y� zülf-iyâr: (Ahmet Pa�a: 1); Hüner-mend-i Hümâ-sâye: 
(Nefî: 1); Kâm-� Hümâ: (Nailî: 1); Kasd-� Hümâ-y� dil: (Nailî: 1); Lâne-i 
tâ'ir-i Hümâ-y� himem: (�eyh Galip: 1); Ma'na Hümâ's�: (Bakî :1); Magz-� 
can-perver-i Hümâ-y� dilim: (Nailî: 1); Nâm-� Hümâyûn-� Hümâ: (Nâbî: 1); 
Niyâz-� sâye-i bâl-i Hümâ: (Nâbî: 1); Per-i Hümâ-y� ney: (�eyh Galip: 1); 
Per-i Hümâ-y� saltanat: (Bakî: 1); Sayd-� Hümâ: (�eyh Galip: 1); Sayd-� 
Hümâ-y� 'akl: (Nailî: 1); Sayd-� Hümâ-y� ma'rifet: (Nâbî: 1); Sâye-i Hümâ: 
(Muhibbi: 1) Sâye-i bâl-i Hümâ: (�eyh Galip: 1); Sâye-i mürg-i Hümâ: 
(�eyh Galip: 1); Sâye-perverd-i Hümâ-y� evcgâh-� râz: (Nailî: 1); �ahin-i 
Hümâ: (Nefî: 1); Zât-� Hümâ-pervâz: (Nedim: 1); Z�ll-� Hümâ-y� devlet: 
(Nailî: 1); Z�ll-� Hüma-y� re'fet: (Nedim: 1); Z�ll-� Hümâ-y� saltanat: (Nefî: 
1); Z�ll-� �eh-per-i Hümâ: (�eyh Galip: 1); Z�ll-� �eh-per-i Hümâ-y� evc-i isti'lâ: 
(Nailî: 1). 

S�ralad���m�z bu terkiplerle seçti�imiz örneklerde bulunan kelime ve 
terkiplerin ço�u dikkat edilirse daha çok Hümâ'n�n yüksekten uçmas�, 
ula��lmazl���, ele geçmemesi, �ans getirici olmas�, gölgesi vb. ola�anüstü 
kimi özellikleriyle ilgili inançlar� yans�t�r niteliktedir. Öte yandan Hümâ, 
Anka ve Simurg'la k�yasland���nda divan �iirinde daha s�k kar��m�za ç�k-
makta, özellikle XVI. yüzy�ldan ba�lamak üzere giderek �iirlerdeki kulla-
n�m s�kl���nda da art�� görülmektedir. 

A n k a  

Anka kelimesi �branice anak kelimesinden türemi�tir. Anak, isim ola-
rak gerdanl�k, uzun boyunlu dev anlamlar�na, fiil olarak ise gerdanl�k 
takmak, bo�mak, bo�az� s�kmak anlamlar�na gelir . Anka; uzun boyunlu, 
ismi olup cismi olmayan büyük bir ku�tur. Simurg, Zümrüdüanka adla-
r�yla da bilinir. Cennet ku�una benzer ye�il bir ku� oldu�u için bu ad ve-
rilmi�tir. Bu adlar�n d���nda Anka, Semender, Devlet Ku�u, Phoenix, 
Tu�rul, Hümâ adlar�yla da bilinir. Bulundu�u yerdeki ku�lar� avlayarak 
bat�ya do�ru uçtu�undan Anka-y� mu�rib de denir.17 �slâm tasavvuf ve 

M V. F. Büchner, �slâm Ansiklopedisi, "Anka" mad., MEB. Bas., �stanbul 1940,1,437. 
Atilla Özkmml�, Türk Edebiyat� Ansiklopedisi "Anka" mad., Cem Yay�nevi, �stanbul 
1987,1,112. 
Hançerlio�lu, a.g.e., s. 758-759. 
Süleyman Uluda�, Tasavvuf Terimleri Sözlü�ü, Marifet Yay., �stanbul 1996, s. 49-50. 
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edebiyatlar�nda Anka'ya verilen, baz� kaynaklarda "yutucu, yok edici" 
�eklinde de yorumlanan mu�rib "gurub eden, uzakla�an, gözden kaybo-
lan" s�fat� bu efsanevî ku�un gözle görülmeyi�iyle ilgilidir. Çok yüksekten 
uçtu�u yolundaki inanç da bundan kaynaklanmaktad�r. Bu özellikleriyle 
Anka'n�n dünyan�n en iri, en yüksekten uçan ve havada en fazla kalabilen 
(200 gün) ku�u "albatros" aras�nda bir benzerlik aramak mümkündür. 
Anka Hint mitolojisindeki Garuda gibi "ku�lar padi�ah�"d�r. Baz� efsane-
lerde de yine onun gibi Kaf da��ndan ba�ka denizin ortas�nda ulu bir a�a-
c�n tepesinde de oturur. 

Yüzü insan yüzüne benzer, boynu uzun, tüyleri renk renktir. Kendi-
sinde her hayvandan bir alâmet bulundu�u ya da vücudunda otuz ku�un 
renk ve alâmeti oldu�u, bu nedenle �ranl�lar�n Anka'ya Sirenk, Simurg 
dedikleri söylenir. K�rm�z� ve alt�n renkli, uzun tüylü, güzel sesli ve 
erkektir. Bir rivayete göre di�idir. Tanr� sonra buna bir erkek yaratm��t�r. 
Musa peygamber zaman�nda meydana gelen bu ku�, ço�al�p Necid ve Hi-
caz taraflar�na yay�lm��t�r. M�s�rl�lar�n efsane olarak anlatt�klar�na göre 
Anka, kartal büyüklü�ünde bir hayvan olup boynunun tüyleri alt�n gibi 
sar� ve kuyru�u beyaz ile kar���k pembe renkli ve güzel gözlüdür. Gözle 
görülmeyecek kadar yüksekte uçan ve Kaf da��n�n tepesinde yatan Anka'-
n�n ölümü ve do�umuyla ilgili çe�itli rivayetler vard�r. 

�ran destanlar�nda Simurg ad�yla an�lan Anka, Firdevsî'nin �ehnâme1-
sinde Zâl'i yeti�tiren ve o�lu Rüstem'e yard�m eden ku� olarak bilinir. 
Ayr�ca �ran mitolojisinde Anka, Rüstem'in cerrah�, babas� Zâl'in dad�s� 
olarak da anlat�l�r. 

�slâm mitolojisinde ise, Anka ku�lar�n padi�ah� olarak an�l�r. Hz. 
Musa zaman�nda yarat�lm��, Hicaz'a gitmi�, Hz. Süleyman'�n meclisince 
bulunmu�tur. K�sas-� Enbiya'n�n Hz. Süleyman'la ilgili bölümünde de 
"Anka Ku�unun Öyküsü" adl� bir öykü yer almakta olup bu öyküde Anka 

18 
Sargon Erdem, Türkiye Diyanet Vakf� islâm Ansiklopedisi, "Anka" mad., TDV. Yay., 
�stanbul 1991, III, 199. 

19 
�emsettin Sami, Kamus-� Türkî, Ça�r� Yay., istanbul 1987, s. 904; Onay, a.g.e., s. 40; 
Devellio�lu, a.g.e, s. 43; Uluda�, a.g.e., s. 49-50. Hançerlio�lu, a.g.e., s. 758-759. 

21 Ömer Ferit Kam, Âsâr-� Edebiyye Tedkikât� (Haz. Halil Çeltik), KB. Yay., Ankara 
1998, s. 165-166. 

22 Harîrî, Makamât, (Çev. Sabri Selsevil), MEB. Bas., �stanbul 1986, s. 602-603. 
23 �skender Pala, Türkiye Diyanet Vakf� �slâm Ansiklopedisi, "Anka" mad., TDV. Yay., 

�stanbul 1991, III, 201; Özk�r�ml�, a.g.m., s. 112. 
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ile Hz. Süleyman aras�nda geçen olaylar anlat�lmaktad�r. Ayr�ca rivayetlere 
göre Anka Hz. Zülkarneyn ile Kaf da��nda görü�mü�tür. Hz. Muhammet'-
ten önce bir peygamberin bedduas�yla yok olmu�tur. 

Arapça'da Anka, Farsça'da Simurg ad� verilen; Türkçe'de ise, bu iki 
isimle ya da bu iki ismin birle�mesinden meydana gelen Zümrüdüanka 
(Simurg u Anka) ad�yla an�lan, �slâm tasavvuf ve sanat�nda da önemli yer 
tutan efsanevî ku�, benzer nitelikteki ba�ka ku�larla kar��t�r�lm��t�r. Ön 
Asya efsanelerinde Anka pek çok kaynakta birlikte ele al�nd��� Bat�daki 
eski M�s�r kökenli Phoenix ve �slamî çevrelerdeki Hümâ devlet ku�undan 
tamamen, Hint mitolojisindeki çift ba�l� kartaldan ise k�smen farkl� özel-
liklere sahip tasvir edilir. Boynunun çok uzun oldu�una ve boynunda beyaz 
tüylerden bir halka ta��d���na inan�lan Anka ile Anadolu Selçuklu 
sanat�nda baz� çift ba�l� kartal tasvirlerinin boynunda bir halka bulunmas� 
nedeniyle bu iki efsanevî ku�un birle�tirildi�i ve çift ba�l� kartal�n Anka 
say�ld��� söylenir. Araplar aras�nda Anka hikâyesi semender ile kar��t�r�lm��, 
semender de bazen ku� olarak tasvir edilmi�tir. 

Çe�itli efsanelere göre Anka, insanlar gibi dü�ünür ve konu�ur. Çok 
geni� bilgi ve hünerlere sahiptir, kendisine ba�vuran hükümdar ve kahra-
manlara ak�l hocal��� yapar. Tüyleriyle s�vazlay�p yaralar� iyi eder. Kaf 
da��n� a�abilmek ve gö�e yükselebilmek için Anka'ya binmek gerekir. 
Nitekim Zülkarneyn de Anka'yla gö�e ç�k�p y�ld�zlara ula�m��t�r. Çe�itli 
dinsel, büyüsel etkileri oldu�una inan�lan Anka ile ilgili inançlar, kayna-
��n� eski M�s�r inançlar�ndan almakla birlikte, Çin'den �ran mitolojisine ve 
Müslümanl�ktan Hristiyanl��a kadar geni� bir inanç alan�na yay�lm��t�r. 
Hristiyanlar Phoenix ad�n� verdikleri bu ku� mitinin yorumunu yaparak 
onu öldükten sonra yeniden dirilmenin simgesi yaparlar. Çinliler ise An-
ka'y� raks ve müzi�in mucidi olarak kabul ederler. Yahudi inançlar�na göre 
ise Anka, çocuklar� kap�p bo�du�u için peygamber Hz. Musa'n�n beddua-
s�yla yok edilmi� ve soyu kurutulmu�tur. O günden beri yeryüzünde 
görünmez. Bir efsaneye göre be� yüz y�l ya�ar. Dünyada her dönemde 
yaln�z bir tane Anka ku�u oldu�una inan�l�r. 

Anka'n�n ünlü Arap masallar�ndan Bin Bir Gece Masallar�'nda da 
sözü edilmi�, Anka ortaça� Arap ve Fars bilim kitaplar�na da girmi�tir. 

24 Orhan Duru, K�sâs-� Enbiyâ, YKY., �stanbul 1997, s. 61-65. 
" Türk Dili ve Edebiyat� Ansiklopedisi, "Anka" mad., Dergâh Yay., �stanbul 1977, IV, 

139-140; Erdem, a.g.m., s. 199. 26 Uraz,a.g.e, s.158-159; 
Hançerlio�lu, a.g.e., s. 758-759. 
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Yüzy�llarca ya�ad���na ve hep yüksekten uçtu�una inan�lan Anka, divan 
�iirinin d���nda halk hikâyelerinde, halk edebiyat�n�n çe�itli ürünlerinde 
ve ça�da� edebiyat�m�z�n de�i�ik edebî türlerinde de çe�itli özellikleriyle 
kar��m�za ç�kar. Halk hikayelerinde ve masallarda da önemli bir yer tutan 
Anka, masallarda daha çok Kaf da�� ile birlikte an�l�r. Masal ve hikâye 
kahramanlar�na yard�m eder, onlar� kimi zaman zor durumlardan kurtar�r, 
kanatlar�nda çok uzun seyahatlere ya da uzak diyarlara götüren yard�mc� 
ku� rolünü oynar. Baz� masallarda da Anka, Kelo�lan'�n koruyucusudur. 

Tasavvufta da Anka de�i�ik anlamlarda kullan�lm��, efsanevî özellik-
lerinden yararlan�larak baz� tasavvufî görü�lerin anlat�lmas�nda sembol 
görevi üstlenmi�tir. �lk sufîlerde rastlanmayan Anka ad� Ruzbihân-� 
Bakli gibi �air ve â��k mutasavv�flarca te�bih ve temsil unsuru olarak kul-
lan�lm��t�r. Anka kavram�n�n tasavvufa iyice yerle�mesinde Attar'�n 
Mant�ku't-tayr adl� eserinde bu ku�u ayr�nt�l� bir �ekilde ele almas� etkili 
olmu�tur. Dünya edebiyat�nda ve bizim edebiyat�m�zda özellikle didak-
tik, ahlakî hikâyelerde hayvan motifleri s�kl�kla kullan�l�r. Fikir ve dü�ün-
celerin hayvanlar�n a�z�ndan aktar�lmas�n�n sa�lad��� kimi yararlar bu 
yolun tercih edilmesinde rol oynam��t�r.30 Özellikle dinî-tasavvufî içerikli 
eserlerde anlat�m�n daha aç�k ve anla��l�r olmas�n� sa�lamak için ku� mo-
tifinden yararlan�lm��t�r. Baz� felsefî manalar� anlatmak, soyut kavramlar� 
somutla�t�rmak için çe�itli ku� isimlerini sembol olarak kullanan �bnü'l-
Arabî'den sonra efsanevî bir ku� olan Anka'n�n özellikleri çe�itli tasavvufî 
manalar�n sembolü olarak kullan�lm��t�r. 

Anka ile ilgili çe�itli benzetmeleri örneklerle gösterebilmek için tara-
d���m�z divanlardan seçti�imiz beyitleri �öyle s�ralayabiliriz: 

Öyle yaks�n beni kim âte�-i reng-â-rengin 
Mürg-i 'Anka ç�ka hâkister-i hâ�âkimden 

(�eyh Galip D., G. 239, b. 7, s. 384) 
"Rengârenk ate�in beni öyle yaks�n ki, süprüntülerimin külünden 

Anka ku�u ç�ks�n" diyen �air Anka'n�n küllerinden yeniden ortaya ç�kmas� 

27 �skender Pala, Ansiklopedik Divan �iiri Sözlü�ü, Akça� Yay., Ankara 1989, MI, 36-37; 
Türk Dili ve Edebiyat� Ansiklopedisi, "Anka" mad., s. 139-140. 

28 
Süleyman Uluda�, Türkiye Diyanet Vakf� �slâm Ansiklopedisi, "Anka" mad., TDV. 

Yay., �stanbul 1991, III, 200. 
29 

Hançerlio�lu, a.g.e., s. 758-759. 
Saadettin E�ri, "Klasik Türk Edebiyat�nda Hayvan Motifleri", Osmanl� Ansiklopedisi, 
Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, X, 741. 
Uluda�, a.g.m., s. 201. 
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inanc�na telmih yapm��t�r. Ayr�ca, bu beyitte �air, sevgilinin ate�iyle yana-
rak küllerinden Anka gibi tekrar ortaya ç�kma iste�ini dile getirir. 

Gir gönül Kâf�na 'Ankâ-y� hakây�k k�l �ikâr 
Ey Usûlî dâm-� tezvir ü riyad�r kal u kîl 

(Usûlî D., G. 74, b. 9, s. 170) 
"Gönül Kafma gir, hakikatlerin Anka's�n� avla. Ey Usûlî! Dedikodu, 

iki yüzlülük ve yalan dolan tuza��d�r" diyen �âir, gönlü Kafa, gönüldeki 
hakikatleri ise avlanmas� gereken Anka'ya benzetir. Anka'n�n Kaf ta ya�a-
d���n� hat�rlat�r. 

Gönlümün �ehbâz� 'ulvîlerde itmi�ken karâr 
Bir 'aceb lu'b ile sayd itdi an� 'Ankâ-y� '��k 

(Muhibbi D., G. 1439, b. 4, s. 443) 
"Gönlümün do�an� yücelerde dola��rken acayip bir oyunla a�k An-

ka's� onu avlad�" beytinde �air, gönül do�an�n�n a�k Anka's� taraf�ndan 
avland���n� söyler. 

Etmezem gülzâr seyrin bülbül-i �eydâ gibi 
Meskenim Kâf-� kanâ'at olal� 'Anka gibi 

(Hayalî D., G. 605, b. l, s. 299) 
"Anka gibi kanaat Kafi meskenim oldu�undan beri ç�lg�n bülbül gibi 

gül bahçesinde dola�mam" beytinde â��k kanaat Kaf mda oldu�u için ç�l-
g�n â��klar gibi gül bahçesinde gezmez. Anka'n�n Kaf da��nda ya�amas�na 
telmih yap�l�r. 

Ne ra'na rah� olur elhak ol ejderhâ-y� 'Ankâ-per Ki 
eyler cilvesi sermende tavûs-� h�râmân� 

(Nef î D. K. 12, b. 28, s. 82) 
"Do�rusu o Anka kanatl� ejderha ne güzel at olur ki cilvesi sal�nan ta-

vusu utand�r�r" diyen Nef î padi�ah�n at�n� övdü�ü Tah�iyesinde at� Anka 
kanatl� ejderhaya benzetir. Onun yürüyü�ünün, edayla sal�n���n�n tavus 
ku�lar�n� bile k�skand�rd���n� söyler. At�n h�z�n�, çabuklu�unu ve 
ula��lmazl���n� da Anka ile k�yaslar. 

Nice benzer sana tarz-� pâdi�âhân-� selef Bir 
midir pervâz-� 'Ankâyile pervâz-� cerâd 

fNef î D.. K. 26. b. 29. s 1281 
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"Önceki padi�ahlar�n tarz� sana nas�l benzer? Anka'n�n uçmas�yla çe-
kirgenin uçmas� bir midir?" diyen Nefî padi�ah�n övgüsünü yaparken 
Anka'dan yararlan�r. Padi�ah� öncekilerle kar��la�t�rd���nda bunun çekir-
geyle Anka'n�n kar��la�t�rmas�n� yapmak gibi oldu�unu söyler. Padi�ah�n 
Anka gibi ola�anüstü özelliklere sahip oldu�unu belirtir. Anka'n�n uç-
makla ilgili özelliklerine de telmih yapar. 

Tâ Cihân-âbâda vard� Isfahan mülkün geçüp 
Kûmdan pervâz eden �i'r-i terim 'Anka gibi 

(Nedim D., K. 18, b. 37, s. 72) 

"Rum'dan uçan taze �iirim Anka gibi �sfahan ülkesini geçip ta Cihân-
âbad �ehrine kadar ula�t�" diyen Nedim taze, yeni ve güzel �iirinin Anka 
gibi uçup pek çok yere ula�t���n� söyler. Fahriye yaparken �iirinin güzelli-
�ini, her yere ula�t���n� anlatmak için Anka'dan yararlan�r. Anka'n�n uça-
rak bir çok yere kolayca ula�abilme özelli�iyle �iirinin her yere ula�abilme 
özelli�i aras�nda benzerlik ili�kisi kurar. �öhretinin bir çok yere ula�t���n� 
belirtir. 

Gönül ki kâkülüne sineden hücum eyler Ol 
â�iyâne-i 'Anka bu �îr-pî�esidir 

(Nailî D., G. 110, b. 4, s. 203) 
"Gönül, kâkülüne sineden hücum eder. O Anka yuvas�d�r, bu aslan 

gibi ona hücum eder" diyen �air, kakülü Anka yuvas�na, gönlü de �îr-
pî�eye (i�i aslan gibi hücum etmek olan) benzetir. Gönül, sevgilinin Anka 
yuvas�na benzeyen kâkülüne aslan gibi hücum ederek onu elde etmek is-
ter. 

Açdug�nca �eh-per-i zerrinini 'Ankâ-y� mihr 
Zâg-� �eb k�ldukça anun heybetinden intikâl 

(MesîhîD.,K. 13, b. 31, s. 58) 
"Güne� Anka's�, alt�ndan yap�lm�� uzun kanatlar�n� açt�kça, onun 

heybetinden gece kargas� yer de�i�tirir (korkup kaçar)" diyen �air, güne�i 
Anka'ya, geceyi ise siyah rengi dolay�s�yla kargaya benzetir. 

Yukar�daki örneklerden yola ç�karak genel bir de�erlendirme yap�ld�-
��nda divan �irinde Hümâ kadar s�k olmamakla birlikte Anka ile ilgili 
inanç, efsane ve rivayetlere de yer verildi�i görülür. Anka ile birlikte en 
çok Anka'n�n ya�ad��� yer oldu�u söylenen Kaf da��n�n sözü edilir. Ayr�ca 
Simurg, Sireng adlar�yla da an�lan Anka'n�n renkli tüyleri, yere konma-
mas�, görünmezli�i, kanad�, mekân�n�n tam olarak bilinmeyi�i, ünü, külle- 
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rinden yeniden ortaya ç�kmas�, yuvas�, avlanamamas�, lâ-mekân mülkünde 
ya da Kaf ta uçmas� vb. özellikleri telmih yoluyla te�bih ve mecazlara konu 
olur. Bazen de cennet ku�u olmas� ve ye�il rengi üzerinde durulur. 

�airler kendileriyle ilgili benzetmelerde de Anka'dan yararlan�r. Bu 
durumda �air kendini mana Anka's� olarak nitelendirir ya da manay� An-
ka'ya benzetir. Ayr�ca cömertlik Anka's�, a�k Anka's�, gönül Anka's� gibi 
birle�tirmeleri de kullan�r. Hümâ kanad� gibi kimi örneklerde Anka kana-
d�ndan da süpürge yap�ld��� görülür. 

�ehnâme'de anlat�lan Zalo�lu Rüstem'i Anka'n�n besledi�ine dair ri-
vayet nedeniyle Rüstem'le birlikte an�l�r. Kimi zaman sevgili Anka gibi 
ad� bilinip görünmeyen bir varl�k olarak tasvir edilir. Â��k sevgilisini An-
ka'ya benzetti�i zaman ondan yak�nl�k ve yard�m bekledi�ini dile getirir. 
Anka olma özelli�ini e�er kendisine yüklemi�se kanaat ve alçakgönüllülü-
�ünü övünerek söyler. Ula��lmas� zor durumlar� ifade etmek için, avlan-
may��� ve ele geçmeme özelli�i nedeniyle söz edilir. Anka ayr�ca a�k, â��k 
ve gönül için benzetilen olarak ele al�n�r. Â��k bazen Anka ile "hem-ce-
nâh" olur, bazen de Anka'lar� avlayacak güçte görünür. Anka'n�n kanad� 
â����n ba��nda sorguç olur. 

Anka ile ilgili olarak divan �iirinde kullan�lan tamlamalar aras�nda 
"Kaf-� Kanâ'at, Kaf-� isti�na" tamlamalar�yla birlikte "'Ankâ-y� 'âli-�ân, 
'Ankâ-y� 'âlî-himmet, 'Ankâ-y� himmet" gibi tamlamalar da bulunmakta-
d�r. Ayr�ca kanaatkârl�k ifade etmek için de "'Ankâ-me�reb, 'Ankâ-tabî'at" 
terkipleri kullan�l�r. "'Ankâ-y� lâ-mekân" ise, tasavvufta Allah anlam�nda 
kullan�lmaktad�r. 

Tarad���m�z divanlarda bulunan Anka ve Anka ile ilgili tamlamalar�n 
kullan�m s�kl���na ili�kin bilgiler �unlard�r: 'Anka: (Muhibbi: 15; Nâbî ve 
Hayalî: 13; Nefî: 7; Fuzûlî ve Nedim: 3; Nailî, Usûlî ve Bakî :2 ; Cem 
Sultan: 1); 'Ankâ-y� 'âlî-§ân: (Nâbî ve Hayalî:!); Bâl-i 'Anka: (�eyh Galip 
ve Nefî: 1); Per-i 'Anka: (Nâbî ve Nedim: 1); �eh-per-i 'Anka: ( Nâbî: 2; 
Nedim: 1); Zîr-i 'Ankâ-y� �ükûh: (Nefî ve Nailî: 1); 'Ankâ-meni§: (Nedim: 
1); 'Ankâ-y� 'âlî-himmet: (Hayalî:!); 'Ankâ-y� 'a�k: (Muhibbi: 2; Hayalî:!); 
'Ankâ-y� beyt-i Naat: (�eyh Galip: 1); 'Ankâ-y� cihân-gîr: (�eyh Galip: 1); 
'Ankâ-y� Çin: (�eyh Galip: 1); 'Ankâ-y� hakây�k: (Usûlî: 1); 'Ankâ-y� hevâ: 
(�eyhî: 1); 'Ankâ-y� 'inayet: (Nâbî:!); 'Ankâ-y�Kaf: (Muhibbi: 4; Hayalî:!); 

Pala, a.g.e., s. 36-37; Cemal Kurnaz, Hayalî Bey Divan� Tahlili, KTB. Yay., Ankara 
1987,s.510. 
Devellio�lu, a.g.e., s. 43. 
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'Ankâ-y� Kûh~� Kaf: (Muhibbi: 2); 'Ankâ-y� Kaf-� kadr: (Bakî: 1); Anka-y� 
Kaf-� lâ-mekan: (�eyh Galip: 1); 'Ankâ-y� ma'na: (�eyh Galip: 2); 'Ankâ-y� 
mihr: (Mesîhî: 1); 'Ankâ-y� sehâ: (�eyh Galip: 1); 'Ankâ-y� vah�et: (�eyh 
Galip: 1); Beyzâ-i mürg-i 'Anka: (Nâbî: 1); Cây-geh-i 'Anka: (Nâbî: 1); 
Dâne-i 'Anka: (Hayalî: 1); Ejderha-y� Ankâ-per: (Nefî: 1); Ma'na-y� 'Anka: 
(�eyh Galip: 1); Kafin 'Anka's�: (Muhibbi: 3); Mürg-i 'Anka: (�eyh Galip: 
2); Mürg-i 'Ankâ-y� Kaf-� di�er: (�eyh Galip: 1); Pervâz-� 'Anka: (Nefî: 1) 

S i mu r g 
Kaynaklarda verilen Simurg'la ilgili bilgiler büyük ölçüde Anka için 

verilen bilgilerle benzerlik göstermektedir. Çünkü Simurg Anka'n�n Fars-
ça'daki ad�d�r. Simurg, Anka ad� verilen hayalî büyük bir ku� olarak ta-
n�mlanmakta olup Simurg kelimesi de "otuz ku� büyüklü�ünde" anlam�n-
dad�r. Simurg-� ate�în-per ve simurg-� zerrîn-per tamlamalar� ise, güne� 
kar��l��� kullan�l�r.   Simurg'la ilgili olarak ayr�ca mitolojiye göre Kaf da��-
n�n arkas�nda ya�ad���na inan�lan bir ku�, Anka ku�u, masal ku�u, 
Zümrüd-i Anka, Ankâ-y� mu�rib denilen hayalî bir ku� tan�mlar� veril-
mektedir.   Elbruz da��nda bulundu�una inan�lan Simurg'da her ku�tan 
bir iz bulundu�u için Simurg denilmi�tir. Bir ba�ka söylentiye göre 
Simurg her ku�tan bir tüy ta��d��� için vücudu bir ku�lar koleksiyonu 
gibidir, yüzü insan yüzüne benzer. Farsça'daki di�er ad� da Sireng'tir. 
Simurg'un asl�nda bir ku�un ad� olmay�p Rüstem'i yeti�tiren olgun bir 
ki�inin ad� oldu�u da söylenmektedir. 

�ran destanlar�nda iki simurgdan söz edilir. Bunlardan biri Zal ile 
Rüstem'i koruyan Simurg, di�eri ise �sfendiyar'�n öldürdü�ü dev ku�tur. 
Do�duktan sonra babas�n�n emriyle �ss�z bir yere b�rak�lan �am'�n o�lu 
Zal'� Simurg bulup yuvas�na götürerek yeti�tirmi�tir. Simurg'a gaipten 
gelen bir ses Zal'�n soyunun gelecekte ünlü olaca��n� bildirmi�tir. �nsan 
gibi konu�an Simurg Zal'a konu�may� ö�retmi�, sonra da onu babas� �am'a 
götürmü�tür. Simurg ayr�laca�� zaman Zal'a tüylerinden birini vermi� ve 
bir tehlike an�nda bu tüyün bir k�sm�n� yakmas�n� söylemi�tir. Bu sihirli 
tüyle ça�r�lan Simurg, Zal'�n o�lu Rüstem'in do�umu s�ras�nda annesini 

Ziya Sükûn, Far�ça-Türkçe Lügat, Gencîne-i Güftâr, MEB. Bas., �stanbul 1984, II, 
1255-1256. 
1255-U5Ö. 
M. Zeki Pakahn, Osmanl� Tarih Deyimim ve Terimleri Sözlü�ü, MEB. Bas., �stanbul 
1993, III, 22; Devellio�lu, a.g.e., s. 1144. 
�emsettin Sami, Kamusu'l-A'lâm, Ankara 1996, IV, 2781; Firdevsî, �ehname (Çev. 
Necati Lugal), MEB. Bas., �stanbul 1992,1,568. 
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sarho� ettikten sonra ona bö�rünü açmas�n� söyler. Yaraya iyi gelecek süt 
ve miskle kar��t�r�lan otu gösterir. Bundan sonra ku�un bir tüyüyle yaray� 
ovmak gerekir. Simurg ikinci ve son kez Rüstem'in �sfendiyar ile sava�� 
s�ras�nda ça�r�l�r. Rüstem'in ve at� Rah�'�n vücutlar�na saplanan oklar� 
ç�kar�r ve onlar�n yaralar�n� yine tüyleriyle iyile�tirir. 

�sfendiyar'�n öldürdü�ü di�er Simurg ise zararl� bir canavard�r. Bir 
da� üzerinde ya�ar. Uçan bir da�a veya siyah bir buluta benzer. Pençesiyle 
timsahlar�, parslar� ve fili bile kald�rabilir. Her biri kendisi kadar büyük 
iki yavrusu vard�r. Bunlar uçtuklar� zaman çok büyük bir gölge meydana 
getirirler. �sfendiyar Simurg'u her yan�na keskin silahlar konulan bir 
gerdun kullanarak hileyle öldürmü�tür/ 

Kaynaklarda Türk edebiyat�na Simurg efsanesinin bir motif olarak 
�ran edebiyat�ndan geçti�i söylenmekle birlikte bunun pek do�ru olmad��� 
da belirtilmektedir. Türk kavimlerinin folklorunda, destan ve masalla-
r�nda uzun bir epizot olarak önemli bir yer tutan Simurg'un �slâm'dan 
önceki Türk kavimleri aras�nda da yay�ld��� tahmin edilmektedir. �slâm-
�ran edebiyat�n�n eski Türk masalmdaki Tu�rul, Alp Kara Ku� vb. adl� 

38 
ku�un yerine Simurg'u koymu� olabilece�i de öne sürülmektedir. 

Simurg'un kimi özelliklerinin yer ald��� beyitlere �u örnekleri verebi-

liriz: 
Gönül �ehbâz�n� Simurg-� Kafa hem-cenâh eyle Bu 
alçaklarda pervâz eyleyen zâg u zegandan geç 

(Hayalî D., G. 38, b. 4, s. 102) 

"Gönül do�an�n� Kaf da��n�n Simurgu'na do�ru kanatland�r, onun gibi 
yüksekten uçur. Bu alçaklarda uçan karga ve çaylaktan uzakla�" diyen �air, 
gönlünü do�ana benzetir ve gönül do�an�n�n Kaf da��n�n Simurg'u gibi 
yüksekten uçmas�n� ister. Simurg'un Kaf da��nda ya�ad���na telmih 
yapar, gönlünün üstün özelliklere sahip oldu�unu ima eder. Behrâm'� biçer 
dest-i celâlindeki �em�îr Sîmurg'� kapar dest-i celâlindeki nâvek 

(Nedim D., Tarih 5, b. 16, s. 131) 

37V.F. Büchner, �slâm Ansiklopedisi, "Simurg" mad., MEB. Bas., �stanbul 1988, X, 653-
654; �emsettin Sami, a.g.e., s. 2781. 
Abdulkadir �nan, "Türk Folklorunda Simurg ve Garuda", Makaleler ve �ncelemeler, 
TTK Bas., Ankara 1987, s. 350-352; Hayrettin �vgin, "Türk Dünyas� Kültüründe 
Baz� Mitolojik Hayvanlar", Türksoy, Temmuz, Ankara 2001,1/4, 50-53. 
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" Padi�ah�n yüce elindeki k�l�ç Behrâm'� biçer. Yüce elindeki ok 
Simurg'u kapar" diyen Nedim, padi�ah III. Ahmet'in Övgüsünü yapar. 
Padi�ah'�n elindeki büyüklük, yücelik gücünü mübala�a ederek anlat�r. 
Padi�ah�n okla Simurg gibi ele geçmesi neredeyse imkâns�z görünen bir 
ku�u vurabilece�ini söyler. Simurg'u mübala�a ve övgü amac�yla kullan�r. 

Sân�na nisbet mülûkun �evketi benzer hemân 
Pe��enin Simurg'a nisbetle ser ü saman�na 

(Nedim D., K. 21, b. 31, s. 81) 
"Senin sân�nla di�er hükümdarlar�n yüceli�inin k�yaslanmas� sivrisi-

nekle Simurg'un hâlinin k�yaslanmas�na benzer" diyen Nedim, övgüsünü 
yapt��� padi�ah�n di�er padi�ahlarla yücelik aç�s�ndan k�yaslanmas�n�n 
Simurg'la sivrisine�in k�yaslanmas� gibi olaca��n� söyler. Simurg'la sivrisi-
nek nas�l boy ölçü�emezse seninle de di�er padi�ahlar boy ölçü�emez, der. 
Kar��la�t�rma yaparken Simurg'un üstün özelliklerinden yararlan�r. Mü-
bala�a yapar. 

Hevâ-y� a�kun içre ben kaçurdum Kafa Sîmurg'� 
Cenâh-� himmeti ol dem ki mânend-i 'ukâb açdum 

(Bakî D., G. 320, b. 4, s. 298) 
"A�k�n�n hevesi içinde ben Simurg'u Kafa kaç�rd�m. O an gayret ka-

nad�n� kartal gibi açt�m" diyen Bakî, a�k hevesi içinde gayret kanad�n� 
kartal gibi aç�p Simurg'a yönelince Simurg'u Kafa kaç�rd���n� anlat�r. 
Simurg'un Kaf da bulundu�una telmih yapar. 

Ne çâbük-rah� olur ol Düldül-i Simurg-per elhak 
Ki olmu� 'âlem-i f�tratda sehmu'1-gayb ile tev'em 

(Nef î D., K. 39, b. 27, s. 175) 

"O Simurg kanatl� Düldül ne h�zl� at olur ki yarad�l�� âleminde 
bilinmezlik korkusunun ikizi olmu�tur" diyen �air sözünü etti�i at�n 
Simurg kanatl� Düldül gibi oldu�unu söyleyerek h�z�n�, çabuklu�unu över. 
At�n h�z�n� övmek amac�yla Simurg'dan yararlan�r. 

Simurg divan �iirinde Hümâ ve Anka'dan daha az kar��m�za ç�kar. 
Daha çok Anka gibi Kaf da�� ile birlikte kullan�l�r. Ula��lmazl���, 
avlanmazl���, yuvas� ve di�er baz� al���lmad�k, ola�anüstü niteliklerinden 
dolay� divan �âirleri �iirlerinde övgü amac�yla Simurg'un özelliklerinden 
söz ederler. 
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Tarad���m�z divanlarda bulunan Simurg'la ilgili tamlamalar ve bunla-
r�n kullan�m s�kl��� ile ilgili bilgiler �unlard�r: Simurg: (Hayalî: 5 ; Nedim: 
3; �eyh Galip, Muhibbi ve �eyhî: 2; Nefî, Cem Sultan ve Bakî: 1) ; 
Simurg'i Kaf: (Nedim:2; Hayalî: 1) ; Bâl-i simurg-� letafet: (�eyh Galip: 1); 
Bâl-i simurg-t ma'ârif: (�eyh Galip: 1); Beççe-i simurg: (Nedim: 1); Beççe-i 
simurg-� celâl ü câh: (Nedim: 1); Düldül-i Simurg-per: (Nef î: 1); Simurg-âsâ: 
(Nedim: 1); Simurg-� çark: (Ahmet Pa�a: 1); Simurg-t ejder-efgen: (Nedim: 
1); Simurg-t himmet; (�eyhî: 1); Simurg-� kadr: (Necâtî: 1); Simurg-� Kaf-� 
ma'rifet: (�eyh Galip: 1); Simurg-� ma'na: (�eyh Galip: 1); Simurg-� ruh: 
(Usûlî: 1); Simurg-� zemn-bâl ü per: (Bakî: 1); Simurg-� zerrin-pençe-i Kaf-� 
mehabet: (Nedim: 1); Simurg-nisbet: (Fuzûlî: 1) 

S o n u ç  

Yukar�da verdi�imiz çe�itli kaynaklardan al�nm�� bilgilerden de anla-
��laca�� gibi Hümâ, Anka ve Simurg birçok kültürde yer alan evrensel 
nitelikli mitolojik ku�lard�r. Her kültürde bunlara yüklenen anlam, bun-
larla ilgili inanç ve efsaneler baz� farkl� özellikler gösterebilmektedir. Eli-
mizdeki bilgilerle divan �iirinde kullan�lan Hümâ, Anka ve Simurg'la ilgili 
kullan�mlar�n kökenini ve tarihsel süreç içerisinde geçirdi�i de�i�iklikleri 
tam ve net bir �ekilde tespit etmek mümkün görünmemektedir. Bununla 
birlikte bu ku�lar ve bunlarla ilgili anlat�lar�n �slâmiyet Öncesi döneme 
kadar gitti�i, daha sonra �slâm inanc� etkisiyle farkl� anlam ve motiflerle 
zenginle�tirildi�i, divan �iirinde de yeni anlamlar yüklenerek geleneksel-
le�ti�i söylenebilir. Divan �airi mitolojik ku�larla ilgili ö�eleri kullan�rken 
mecazlarla özel bir hayal sistemi olu�turup yeni bir �iir dili yaratarak anla-
t�m imkânlar�n� geli�tirmi�tir. Divan �airinin ba�ar�s� gelene�in kendisine 
sundu�u haz�r malzemeyi yeni bir söyleyi� biçimiyle sunmakta kendini 
göstermektedir. Sonuçta kökeni neresi olursa olsun divan �iirinde bu ö�e-
ler etraf�nda zengin bir kültür birikimi olu�turulmu�tur. 

Mitolojik ku�lar Hümâ, Anka ve Simurg'la ilgili olarak kaynaklarda 
verilen bilgilerden de anla��laca�� gibi bu ku�lar ve bunlarla ilgili inanç, 
efsane ve dü�ünceler belirli noktalarda kesi�mektedir. Bu nedenle söz ko-
nusu ku�larla ilgili benzetme ö�eleri, telmihler, hayal ve ça�r���mlar da 
birbirine benzemektedir. Ortak yönleri ola�anüstü, ula��lmaz, al���lmad�k 
özelliklere sahip olma Kaf da��nda ya�ama olan Hümâ, Anka ve Simurg 
divan �airleri için övgü malzemesi olarak zengin ça�r���m ve hayaller 
üretmeye uygun ö�elerdir. Divan �iirinde Hümâ, Anka ve Simurg kimi 
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zaman övgüsü yap�lan padi�ah, vezir, sadrazam ya da sevgili, kimi zaman 
da �airin kendisi daha do�rusu �airli�iyle ilgili olarak kar��m�za ç�kar. 

Padi�ah, Hümâ, Anka ve Simurg gibi insanlara �ans ve mutluluk geti-
ricidir. Gölgesiyle Hümâ gibi insanlar� korur, �anslar�n� artt�r�r. Hümâ, 
Anka ve Simurg'un kanad� ya da tüyleri padi�ah�n e�i�inin süpürgesi olur. 
Methiyelerde padi�ah yakalanmas�, ele geçirilmesi mümkün olmayan 
Simurg'u okla vurur. Nef î padi�ah�n, atlar�n� övdü�ü rah�iyyesinde atlar�n 
Anka kanatl� olduklar�n� söyler. Mitolojideki kanatl� atlara da gönderme 
yapar. 

Gönül ülkesinin padi�ah� olan sevgili de Hümâ, Anka ve Simurg gibi 
ula��lmazd�r. Yüksekten uçar. Saçlar�n�n, zülfünün, perçeminin gölgesi 
Hümâ gibi baht aç�c�d�r. Sevgili naz Hümâs�'d�r. Ad� var, kendi yoktur. 
Gölgesini â����n üzerine dü�ürüp onun baht�n�n aç�lmas�n� istemez. 

�aire gelince, onun sanat gücü ula��lamayacak kadar yüksektir. Yeni 
söyleyi�li �iiri, özgün söyleyi�leri Anka gibi en uzak yerlere k�sa bir süre 
içinde ula��r. �air söz ustal���n�n doru�undaki Hümâ'd�r. Hümâ olmak 
yetmez �aire; kimi zaman da mana Anka's� olur. Sair Hümâ, Anka ve 
Simurg'un gökyüzünün en üst kat�nda oimas� gibi sanat ve hüner gö�ünün 
doru�undad�r. 

A��k ise Anka gibi sevgiliyi avlamak ister. Çünkü her gönlün iste�i 
bir sevgili avlamakt�r. Â����n gönlü a�k güvercini oldu�unda, sevgili onu 
avlayan Anka olur. Sevgilinin ate�i, â����, Anka'n�n kendisini yakmas�na 
benzer biçimde yakar. Ama â��k, Anka'n�n küllerinden dirilmesi gibi ye-
niden dirilir. Â��k, sevgilinin �ans getirici Hümâ gölgesi olarak kabul et-
ti�i saçlar�n�n gölgesinin rakibin de�il kendisinin üzerine dü�mesini ister. 

Divan �airi Hümâ, Anka ve Simurg'u daha çok övgü amaçl� söz varl��� 
içinde kullanmaktad�r. Övülen ki�ilerde, bu ku�larda oldu�u gibi, ola�a-
nüstü özellikler oldu�u, onlar�n s�radan kimseler olmad�klar�, benzetmeler 
arac�l���yla vurgulanmaktad�r. Ancak övgünün d���nda telmih ö�esi olarak 
da bu ku�lar�n �iirde söz konusu edildi�i görülür. Hümâ'nm gölgesi baht 
ve talih getirici olma özelli�i, yükseklik, de�er, devlet ifade etmesi, ya�a-
d��� yerin bilinmeyi�i, yuvas�, Anka'n�n Kaf da��nda ya�amas�, kanaatin 
simgesi olmas�, kemik yiyerek beslenmesi, Rüstem ve Zal ile olan ili�kisi, 
ula��lmas�n�n zorlu�u gibi temel özellikleri de divan �iirinde telmih ve 
benzetmelere konu olmu�tur. 

Eri�ilmezlik, yücelik ve ola�anüstülük gibi özelliklerin ortaya konul-
mas�nda Hümâ, Anka ve Simurg'la ilgili anlat�lar, inanç ve efsaneler �air 
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için yararlan�lmas�, zenginle�tirilmesi mümkün malzemelerdir. Bu ne-
denle dolayl� anlat�m, ça�r���m sanat� olan �iir arac�l���yla divan �airleri 
okuyucuyu gerçek dünyadan hayal dünyas�na götürmek amac�yla ola�a-
nüstü özelliklen olan Hümâ, Anka ve Simurg'dan yararlanm��lard�r. Ay-
r�ca divan �airi benzetme, niteleme, kuvvetlendirme, durumu ve ruh hâlini 
yans�tmak amac�yla da bu ku�lar�n kimi özelliklerinden ilhan� alm��t�r. 
Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte divan �airinin ba�l� bulundu�u 
kültür dairesi içinde bu ku�lar ve bunlar�n özellikleriyle ilgili çe�itli inan�� 
ve efsaneler divan �airince yeniden yorumlanarak zengin ça�r���ml�, ken-
dine özgü bir hayal dünyas� içinde okuyucuya sunulmu�tur. Her �air bu 
ku�lar� ortak kullan�m�n d���nda, dünya görü�üne, hayat� ve olaylar� alg�-
lama biçimine göre anlamland�rm��t�r. 

Divan �airlerinin �iirlerinde s�kl�kla kulland�klar� mitolojik ku�lar 
Hümâ, Anka ve Simurg'un divan �iirinde genellikle yukar�da sözünü etti-
�imiz ortak ça�r���mlarla kullan�ld��� görülmektedir. Ancak bu ortak ça�-
r���mlar� her �airin kendi söz varl��� içinde iarkh hayal ve terkiplerle ifade 
etti�i örneklerden anla��lmaktad�r. Ortak ve geleneksel olan�n d���nda �a-
ire özgü kimi hayal, benzetme ve tediplerin varl��� aç�kça görülmektedir. 

Tarad���m�z divanlardan yola ç�karak Kullan�m s�kl��� aç�s�ndan 
Hümâ, Anka ve Sirnurg'u de�erlendirdi�imizde divanlarda en çok Hümâ 
ve Hümâ ile ilgili ö�elere yer verildi�ini görüyoruz. Hümâ ve ilgili ö�eler 
toplam 264 kez kullan�l�rken Anka ve Anka ile ilgili ö�eler 112 kez, 
Simurg ve onunla ilgili ö�eler ise 36 kez kullan�lm��t�r. Tamlamalar�n 
kullan�m s�kl��� aç�s�ndan bak�ld���nda ise tamlamalar�n birkaç� d���nda 
büyük bir bölümünün �airlerin kendilerine özgü olduklar� görülmektedir. 

Sonuç olarak, bu çal��ma sonucunda divan �airlerinin san�ld��� ya da 
genellikle söylendi�i gibi ortak malzemeyi aynen kullanmad���, ortak mal-
zemeyi kullan�rken dil ve anlat�m bak�m�ndan mutlaka kendine özgü bu-
lu�lardan yararland��� anla��lmaktad�r. Ayr�ca divan �iirinde mitolojik 
ku�larla ilgili oldukça zengin malzeme oldu�u da görülmektedir. Bu tür 
belirli ortak malzemelerin �airler taraf�ndan farkl� kullan�m biçimlerini 
belirlemeye yönelik metne dayal� çal��malar �airlerin dil ve üslûp özellik-
lerinin tespitine katk�da bulunacak çal��malard�r. Mitolojinin divan �ii-
rindeki yeri, mitolojik motiflerin divan �iirinde u�rad��� de�i�im ve dönü-
�ümler, �airlerin mitolojik motifleri alg�lama biçimleri, bilinen motiflerle 
yeni ça�r���mlar yakalayarak anlat�m� zenginle�tirme, kar��la�t�rmal� ede-
biyat çal��malar� için materyal sa�lama gibi pek çok özelli�in ortaya ko-
nulabilmesi için bu tür çal��malar önemli katk� sa�layacakt�r. 
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"Mythological Birds of the Classical Ottoman Poetry: 
HUMA, ANKA AND SlMURG" 

A b s r a c t  
Ti�e mythohgy halâs �>ery important place among the so��rces of divan poetry. Despite this, 

it is yet to be studied dosely. Its �mportance deserves further studies which mil certainly heîp 
understand and comprehend the Ottoman dassical poetry betler, in thîs paper the three 
tnythoîogical birds nameîy Hüma, Anka, and Simurg and thetr usage were examined. in 
order to do so, some couplets ekosen and usedfrom var�us d�vans. 
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