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eller 
uzat ellerini ey sevgili 
son bir kez koklayayım 
öpeyim parmak uçlarından 
kalbimde en son 
bu ürperiş kalsın 

uzat ellerini ey sevgili 
avuçlarına kelebekler kondurayım 
yüreğinden haber getirsinler 
acıları seçip alayım içlerinden 
aklımda en son 
sevincin kalsın 

uzat ellerini ey sevgili 
ellerim yaban elleri değil 
yeniden tutabilirsin 
tutabilirim yeniden 
öyle uzağa atılası değil 
bırak ey sevgili 
masal tadında bir sevda içinde 
ellerim ellerinde kalsın 

Turan BORANOĞLU 

Boşuna 

Haydi üfür! Sur'a üfler gibi gözlerime 
Kemiklerimi kaynat dağlar gibi birbirine 
Bir fidanı diker gibi, toprağına son nefeste 
Haydi! getir gecenin sabahında uykularımı 
Ram olurken sana ruhum, tüm benliğiyle 
Kıyametimi kopart benim. 

Mustafa PARLAK 
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Mehmet EKİCİ

VE AĞLAR MISIN, 
BEN DÜŞÜNCE MECNUN? 

Ve ağlar mısın, ben düşünce mecnun 
Güzelim, tekrar et lütfen sözünü 
Eğer üzülürsen söyleme, kalsın 
İstemem acıya boğmak özünü 

Umutlarım kayıp, kalbimse kırık 
Akıyor göğsümden buz kesen kanım 
Ki ben yittiğimde yalnızsın artık 
Mezarımda iç çektikçe solanım 

Yine de sanki bir huzur yalımı 
Keder bulutumda kordur parlayan 
Bir an dindiriyor acılarımı 
Kalbinin kalbimle atması inan 

Ah leydim, ne mutlu o gözyaşı ki 
Artık ağlayamaz biri içindir 
Böylesi iki kat daha değerli 
Böylesi iki kat daha güzîndir 

Tatlım, bir zamanlar kalbim sıcaktı 
Seninkiler kadar hoş duygularla 
Albeninin büyüsü ah, bıraktı 
Geride; kederli, sefil budala 

Sen yine de ağlar mısın ardımdan 
Güzelim, tekrar et lütfen sözünü 
Eğer üzülürsen söyleme, kalsın 
İstemem acıya boğmak özünü 

George Gordon Byron 

Türkçe Söyleyen:  
Hüseyin Avni CENGİZ 

Nisan 
  
bir nisan yağmuru dolandı boynuma 
sömürüyor kalbimi yaylaya 
göçen yaza 
çapraz dövüşüyor kirpikleriyle 
hamle üstüne hamle 
ağrı, nabzını vuruyor 
kentin kasıklarına 
gülüyor gökkuşağına dönüyor 
ince kabzalı bir tabanca oluyor bazen 
parmaklarımın arasında 
güven veriyor 
patlıyor 
korkutuyor 
  
bir nisan yağmuru dolandı boynuma 
kaçsam boynum onda kalıyor 
kör gidiyor yalın kılıç sözcükler üstüne 
devetabanına dönüyor 
konuşuyor korkutuyor 
korkutuyor susunca 
her telinde inliyor anadolu 
küfürbazın 
sahilde yıldızlar bir dünya 
bana sadece o güven veriyor 
ağlıyor 
anne oluyor 
gülüyor 
düşlerim oluyor 

Hüseyin Avni CENGİZ

SANA SIĞINIRIM 

Sen Ulusun, çok yücesin, 
Rabbim sana sığınırım. 
Her şeyi gören, bilensin, 
Rabbim Sana sığınırım. 

Gittiğim kötü yollardan, 
Kırdığım tüm insanlardan, 
Üzdüğüm bütün canlardan. 
Rabbim Sana sığınırım. 

Bilerek yaptıklarımdan, 
Bilmeden saptıklarımdan, 
Kötü huy kaptıklarımdan, 
Rabbim Sana sığınırım. 

Rızkın bol, her şey verirsin, 
Tövbe edeni seversin, 
Suçumuzu affedersin, 
Rabbim Sana sığınırım. 

Dünya boş, gelip geçici, 
Her gelen geri gidici, 
Yozcu, bunu ne bilici, 
Rabbim Sana sığınırım. 

Hakan YOZCU

YANIMDA KAL  
Sustukça çoğalıyordu dertler  
Beter ol diyordu  
Dost görünen düşman, 
Konuştukça batıyordu insan  
İnsan sarrafına itaatkâr  
Boynunun borcu yaşamak  
En güzel mevsim ise  ilkbahar  
Yaşamak sevmek kadar  
Beklemek nisanda Aşk ... 
Ve kartpostallarda kalan  
Kar manzarası gibi  
Kaçır beni kıştan  
Üşümek istemiyorum artık  
Bak sustukça  
Çoğalıyor dertler  
Konuştukça batıyor insan  
Ve bütün bunlar  
Biliyorum ki yalnızlıktan.. 
En güzel mevsim ise 
ilkbahar  
Yüreğini aç bana  
Gitme yanımda kal .... 

Alper ÖZSAKINÇ 

ZOR  
Öfke sıcak gün dağınık  
Sağanak bir yağmurda  
Geliyor  
Hiç beklemediğin ayrılık.. 
Gömleğinin yakası ilikli  
Saçları altın rengi  
Rua'da yanlız bir kadın  
Senin  dilinde konuşuyor  
Sanki ; 
Satılmış duygular  
Dönüşü olmayan bir yol  
Neden sol yanım  
Neden bu kadar zor .. 

Alper ÖZSAKINÇ 

YUSUF

-Abime-

hayatıma anlam katan cümlelerim daha uzunken, 
kelimelerim 
daha pürüzsüz ve daha cana yakındı 
vuslata adanmış yüreğine 
yeniden ayrılık şarkıları söyletmeye kıyamam Yusuf  
dipsiz kuyular çağırsın beni 
sen uçurtmanı yüzdür çöl sıcağında 
bulurum seni!

boş inançların bin bir çelişkisiyle hayata tutunan  
iblis bilmeceleri 
ve yüreksizlerin tapındıkları her güneş 
karanlıkların öp öz ikiz kardeşi 
gömleğine hangi ceylanın kanı sürüldü Yusuf  
madem gördüğün sahih bir rüya 
bırak inceldiği yerden kopsun  
bu kaypak dünya!

biz sabır denizini yağmur kadar severken  
bir Kevser serinliği 
kırılgan yüreklerimizi ısıtır 
yandıkça serinler ve serinledikçe yanar bu yürek 
gömleğini hep arkadan yırttılar Yusuf  
kadere eyvallah, var bir hikmeti 
n’olur kulak asma benim kaygılarıma 
yok bi kıymeti!

yorma merhametini 
saçlarının aynalara söylediği şarkıları mırıldan 
ihanetler kuşatırken nefsinin heykelini  
sen gülümsemeye meylet gece yarılarında 
neden hep dipsiz kuyular sana taliptir Yusuf  
gökteki kuşlarla uçsun gözlerin  
bir kaderden bir kadere koşarken  
sevin!

Mehmet EKİCİ

Cebeci İstasyonu ve Sen 

Cebeci İstasyonunda bir akşam üstü
İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara
Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi
Sıcak bir kara sevda
Yüreğimizin başında bağdaş kurup 

oturmuştu;
Acımsı, buruk.
Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik 

içinde
Sessizliği üstümüzden atamıyorduk
Bir saçak altında kararsız, yorgun
Saatlerce duruyorduk
Kimse görmüyordu bizi

Cebeci İstasyonunda bir akşam üstü
Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi
Cebeci İstasyonunda bir akşam üstü
Bir başka türlüydü bu insanlar
Sen bir başka türlüydün
Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi
Gözlerin gözlerimde erimekteydi
Bir mermer heykel gibi yanımda 
duruyordun
Beni bırakma diyordun

Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam
Bir yalnızlık duyuyorduk
Ağlıyordun, ağlıyordun...

Cebeci İstasyonunda bir tren
Nefes nefese soluyordu
Gerilmiş bir keman teli gibiydik

Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat
Bilmem kaça vuruyordu
Bir yağmur yağıyor inceden ince
İçimizdeki binbir düşünce
Harmanlar misali savruluyordu
Islanmış bir ceylan yavrusu gibi
Tiril tiril titriyordun
Gitsek gitsek diyordun.

Yüreğimin atışından deli gönlümce
Sırıl sıklam, paramparça, permeperişan
Türküler söylüyordum
Ağlıyordun, ağlıyordun...

Şimdi, şimdi seni düşünüyorum
Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor, serin
Paramparça düşmüş gönül ufkuma
İki yıldız gibi gözlerin
Gel Ey ciğerime saplanan hançer
Gel ey yüreğime oturmuş kurşun
Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan
Gel artık
Ne olursun

Yavuz Bülent BAKİLER

 Yeniden Söyleme Denemesi

Bugünlerde yüreğimdeki bu ince sızıyı, 
Dilimin ucuyla bulutlara çizmek istiyorum. 

[m.e]

Karantina  
Günlerinde 
Yalnızlık… Aşk İki Kişiliktir

Değişir rüzgarın yönü,
Solar ansızın yapraklar;
Şaşırır yolunu denizde gemi,
Boşuna bir liman arar.
Gülüşü bir yabancının,
Çalmıştır senden sevdiğini;
İçinde biriken zehir,
Sadece kendini öldürecektir;
Ölümdür yaşanan tek başına
Aşk iki kişiliktir.
…

Ataol BEHRAMOĞLU
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KAR 
Kardır yağan üstümüze geceden, 
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden, 
Ormanın uğultusuyla birlikte 
Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte 
Kar yağıyor üstümüze inceden 

Sesin nerde kaldı, her günkü sesin, 
Unutulmuş güzel şarkılar için 
Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan 
Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu'dan 
Sesin nerde kaldı? Kar içindesin! 

Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam! 
Uyandırmayın beni uyanamam. 
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, 
Allah aşkına, gök, deniz aşkına 
Yağsın kar üstümüze buram buram 

Buğulandıkça yüzü her aynanın 
Beyaz dokusunda bu saf rüyanın 
Göğe uzanır -tek, tenha- bir kamış 
Sırf unutmak için, unutmak ey kış! 
Büyük yalnızlığını dünyanın. 

Ahmet Muhip DIRANAS

Kar Yağıyor 

Lambayı yakma, bırak, 
sarı bir insan başı 
düşmesin pencereden kara. 
Kar yağıyor karanlıklara. 
Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum. 
Kar... 
Üflenen bir mum gibi söndü koskocaman ışıklar... 
Ve şehir kör bir insan gibi kaldı 
altında yağan karın. 

Lambayı yakma, bırak! 
Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların 
dilsiz olduklarını anlıyorum. 
Kar yağıyor 
ve ben hatırlıyorum. 

Nazım Hikmet 

• Hiçbir insan değerli bulduğu 
şeye hakaret etmez; tersine 
ulular. İşte bundan dolayıdır 
ki, mensubiyetini aşağılamak 
öncelikle kendini aşağıda 
görmekle başlar. Bir kişi 
ancak ait olduğu kültürün 
şahs-ı manevisi bulunan 
kavramlarını kaybetmişse o 
kültürü aşağılar. Bu nedenle, 
vicdanları terbiye etmeden 
yalnızca idrakleri eğiten 
milletler, kültürler kendi 
mensupları tarafından 
aşağılanmaya hazır 
olmalıdırlar.

• Şuur kelimesinin tarih 
içerisinde kendisine yüklenen pek çok anlamının 
içinden en derinini yakalamak, günümüz 
sorunlarını tespit için elzemdir.

• Günümüzde şuursuzluğun idamesi için devreye 
sokulan tüm eylemleri bir deyişle özetleyebiliriz: " 
Hayatı çoğaltmak" Hayatı çoğaltmak için ise 
yapılması gereken şey: " İnsanın isteğinin 
artırılması, beslenmesi ... "

• İnsanın isteğinin sürekliliği için ihtiyaçlarını 
sürekli kılmak yeterlidir. Sürekli ihtiyaç hisseden 
insan sürekli isteyecek; sürekli isteyen insan ise 
sürekli ihtiyaç duyacaktır. Sürekli ihtiyaç sürekli 
istek denklemi hayatı çoğaltacak, insan tatminsiz 
bir isteme küpü haline gelecektir. Böyle bir insan 
şimdiyi mutlaklaştırır, dünü ve yarını "şimdisini" 
tehdit eden birer unsur olarak görür; geçmişten 
kaçar, gelecekten ise korkar. Şimdisini, boşluk 
bırakıp bir an kendiyle yalnız, kendi başına 
kalmamak için alabildiğine doldurur zaman 
doldurma, geçirme ve öldürme bunun için elden 
geldiğince değişik meşguliyetler yaratır; tıkandığı 
yerde hoşluğu gürültüyle kapatır. Çağdaş 
yaşamın insanın kendi bireyselliğini unutmasına 
neden olan bir günlük diliminde yer alan 
gürültülere şöyle bir bakmak yeterlidir.

• Geçmişte ve günümüzde sömürgeci kapitalist 
güçlerin en çok düşman oldukları ve en çok 
dikkat ettikleri şey tarih bilincidir. Yine bu 
gerekçelerle sömürgecilerin işgal ettikleri 
topraklarda yaptıkları ilk iş o topraklarda yaşayan 
halkların tarih tasavvurunu ve bilincini 
değiştirmektir.Çünkü tarih, insanın yaşadığı 
toprakla kurduğu ilişkinin, girdiği dostluğun, 
yaptığı kavganın adıdır. 

• İnsan, toprağının şuurunda olduğu müddetçe o 
topraklar üzerinde yabancı birisinin olmasını, o 
toprakları yabancı birisinin çiğnemesini kabul 
etmez. Bu nedenlerle sömürgeciler, 
teorisyenlerini dinleyerek işgal ettikleri yerlerin 
sakinlerini kimliksizleştirmişlerdir. Onları 
kendilerini hatırlatacak anılardan, maddi ve 
manevi işaret ve sembollerden arındırmışlar, 
sömürgecilere itiraz hakkı tanıyacak bir tarihi 
bilinçle muhatap olmaktan alıkoyacak her türlü 
tedbiri almışlar; kısaca insanların kendilerini 
hatırlamalarına neden olacak tüm aynaları 
kırmışlardır. Bu eylemi, güçlü tarihe sahip 
ülkelerde bizzat kendileri değil işbirlikçileri eliyle 
gerçekleştirmişlerdir.

[Kitap’tan alıntılar.]

KENDİNİ ARAMAK 
İhsan Fazlıoglu 

1966 yılında Ankara’da doğdu. 1985, Kadıköy İmam 
Hatip Lisesi’ni 1989 İstanbul Üniversitesi Felsefe 
Bölümü’nü bitirdi. 1987-1990 yılları arasında İslam 

Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 
(IRCICA) yazmalar bölümünde çalıştı. 2005 

yılında Felsefe Tarihi alanında doçent unvanını 
aldı. McGill Üniversitesi, İslam Araştırmaları 

Enstitüsü’nde (Kanada/Montreal) misafir öğretim 
üyesi olarak bulundu.

15 GÜNLÜK EDEBİYAT & SANAT BÜLTENİ
Şiir ve Sanat AtölyesiŞiir ve Sanat Atölyesi

Sayfa: 2 mekici44@hotmail.com © Bu bültenin telif hakkı yoktur. Para ile satılmaz. Dijital ve basılı olarak çoğaltılabilir ve yayımlanabilir.

LUGATÇE
merhamet Acıma, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme. 

İnsanı başkalarına iyilik ve yardım etmeye yönlendiren acıma 
duygusu. İnsanlardaki merhamet, Allah'ın rahmet ve 
merhametinin bir tecellisi, bir yansımasıdır. 

Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz.ATALAR  SÖZÜ
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Kar Musikileri 
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu; 
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. 

Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, 
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı, 

Bir erganun ahengi yayılmakta derinden... 
Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. 

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 
Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. 

Birdenbire mes'udum işitmek hevesiyle, 
Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. 

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık, 
Uykumda bütün bir gece Körfezdeyim artık! 

Yahya Kemal BEYATLI 

SİMURG’UN HİKAYESİ 
Kuşların mazeretlerini 

dinleyen hüthüt, hepsine ayrı 
ayrı, doğru, inandırıcı ve ikna 

edici cevaplar verir. 
Simurg’un olağanüstü 

özelliklerini ve güzelliklerini 
anlatır. Hüthüt söz alır ve 
şunları söyler. Söyledikleri, 
ayna ve gönül açısından 
ilginçtir: Simurg, apaçık 

meydanda olmasaydı hiç 
gölgesi olur muydu? Simurg 

gizli olsaydı hiç âleme 
gölgesi vurur muydu? Burada 

gölgesi görünen her şey, 
önce orada meydana çıkar 
görünür. Simurg’u görecek 
gözün yoksa, gönlün ayna 
gibi aydın değil demektir. 

Kimsede o güzelliği görecek 
göz yok; güzelliğinden 

sabrımız, takatımız kalmadı. 
Onun güzelliğiyle aşk 

oyununa girişmek mümkün 
değil. O, yüce lûtfuyla bir 

ayna icad etti. O ayna 
gönüldür; gönüle bak da, 
onun yüzünü gönülde gör! 
Hüthütün bu söylediklerine 
ikna olan kuşlar, yine onun 

rehberliğinde Simurg’u 
aramak için yola koyulurlar.

… 
ALINTI

4

KAR ŞİİRİ 

Karın yağdığını görünce
Kar tutan toprağı anlayacaksın
Toprakta bir karış karı görünce
Kar içinde yanan karı anlayacaksın

Allah kar gibi gökten yağınca
Karlar sıcak sıcak saçlarına değince
Başını önüne eğince
Benim bu şiirimi anlayacaksın

Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip gider
Her affın içinde bir intikam gelip gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın

Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü
Ruhum seni düşününce ışıdı
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın

Sezai KARAKOÇ

Kar ve Ben 

Esiyor tane tane yine beyaz bir rüzgar. 
Söyleyin hangi kuşun kanatları yolundu? 
Yine hangi ağaçtan döküldü bu yapraklar? 

Yağan beyaz bir sükut, bir mahşerdir sanki kar! 

Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine. 
Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu. 
Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine; 

Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine. 

Cahit Sıtkı TARANCI 

KİTAP OKUMA NOTLARI Kar Kasidesi 

… 

Dinmez boşluklarda karın soğuk ve sürekli ısrarı  
Yumuşak hantallığıyla kaplayışı uçurumları  
Kül mavisi bir pus ufka bir perde çeker de 

Kayıp kervanlar belirir uyandırıp korkunç hanları  
Duyulur batmış şehirlerin boğuk sabah ezanları 
Kılıç gibi bir mehtabın yarattığı o depremde 

Getirip akla çocukluktan bilinmez hangi soruları 
Kar gecesi uyandırır ölüme değgin korkuları  
Yalnızlık bir samanyoludur genişler düşüncede 

Atilla İLHAN 

KAR ALTINDA HÜZÜN DENEMESİ

Dünyanın en uzun hüznü yağıyor, 
Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne. 
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun, 
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun, 
Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimizi  
O insan ve tabiat çağını.

Dön bana ve dinle! 
Kuşlar uçuşuyor içimde.
Loş bir keman solosu gibi  
Kuşların uçuştuğunu içimde, 
Dön bana ve dinle.

Karanlık denizlerin dibinde, 
Birtakım incilerin olduğunu  
Birtakım incilere ve hatıralara  
Neden bağlı olduğumuzu unutma.

Duy beni ve dinle! 
Denizler boğuşuyor içimde.
Unutma diyorum ama sen anla, 
Anlat bizim de yaşamak istediğimizi onlara…

Erdem BAYAZIT

Kanalboyu/MALATYA
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Yûsuf ile Züleyha, altı bölümden oluşuyor. 
-Söz Başı: Bismihû. Diyerek şiirsel anlatımla başlatıyor sözü.  
-Yûsuf’un Rüyası:   Yûsuf’un güzelliği, kardeşlerinin kıskançlığı 
ve O’nu kuyuya atmaları, kervancıların Yûsuf’u kuyudan 
çıkarması ve esir pazarında yirmi dirheme satılması, Hz. 
Yusuf’un başına gelen ve gelecek olan olaylardan bahsediyor.  
-Züleyha’nın Rüyası: Züleyha’nın rüyası, pazara düşen Yusuf’un 
Züleyha’nın yanında büyümesi,  Züleyha’nın her şeyde Yusuf’u 
görmesi, Mısırlı kadınların Züleyha’yı kınaması, kadınların 
Yusuf’u görünce ellerini kesmesi, Yusuf’un duası, Yusuf’un 
gömleğinin yırtılması ve zindan anlatılıyor. 
-Firavun’un Rüyası: Yusuf’a zindanda rüya yorumu verilmesi ve 
rüya gören Firavun’un gördüğü rüyanın tabiri için Yusuf’a 
başvurması anlatılıyor. 
– Yusuf’un Duası: “Ey Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin. Ve 
bana rüya ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim 
sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür. Ve beni Salihlerin arasına kat!”  (Yusûf,101) 
– Yazıcının Son Sözü:  Nazan Bekiroğlu’nun kitap hakkındaki son sözleri bu bölümün 
içeriğini oluşturmaktadır.

Söz Başı 
Bismihû, 
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. 
Önce söz vardı, hayat sonradan geldi. 
Önce çile vardı ihsan arkadan geldi. 
Önce iştiyak, arkadan sebat geldi. 
Sözün yaradılışı Zuleyha’nın yaradılışından evveldi. Âdem ki ona bütün isimler öğretildi. 
Yûsuf’un kaderi Züleyha’ya tecelli. Züleyha’nın kaderi Yûsuf’a tecelli. Kuyu. Zindan. Kuyu. 
Zindan. Önce çile arkadan ihsan. Züleyha vazgeçti mi maşukun’dan? 
Mülk gibi söz de, ne senin ne benim. Cümle gibi aşk da ne senin ne benim, Sözde, aşk da, 
ne benim ne senin. 
Bir yaz sabahına doğan ve su değdiğinde kokusunu salan kırmızı sardunya, 
ağustos göklerinde başımın üzerinden geçen bulut, 
mayıs gülü, 
ışıklı nisan yağmuru 
ne kadar Allah’tansa, 
mülk gibi söz de ve aşk da 
O’ndan. 
“Sen” tahtına yazıcı kimi oturtsa da, 
beşerî bir sevgili ya da cismanî bir aşk gibi görünen, 
hiçbir yol O’ndan özgeye çıkmıyor aslında, “gönül tahtına O’ndan özge sultan” olmuyor. 
Değil mi ki her şey O’ndan, 
gidecek yer yok O’ndan başka. Gelinen yer yok O’ndan başka. 
İnsan o ki, O’ndan başkasını sevemez sevginin mahiyeti icabı, O’ndan başkasını bilemez bilginin 
mahiyeti icabı. 
Işık ki tek kaynaktan dağılır, ışığa yakın olan aydınlık, uzakta kalan karanlıktır. Her şeyin O’ndan 
olması, ve ışığın tek kaynaktan dağılıyor olması O’ndan başkasının bilinme ve sevilme ihtimalini 
tümden yok eder. 
Kimi zaman sevdiğimizin ne olduğunu bilmeden severiz. Ve insan henüz neyi sevdiğini 
bilmediği böyle zamanlarda O’ndan başkasını sevdiğini zannedebilir: 
Bir çiçeği, bir kuşu, 
denizi, yağmuru, 
gökyüzünü, yazıyı, 
yazıyı yazanı, kalemi tutanı, 
bir yaratılmışı hasılı. 
Söz gelimi Leyla Mecnun’u, Şirin Ferhâd’ı, Züleyha Yûsuf’u 
sevdiğini zannedebilir. 
Oysa sevmek, en fazla, neyi sevdiğini fark etmek demektir ve seven biraz da neyi sevdiğini 
bilendir. 
Çünkü ışığın kaynağı tektir ve kim aydınlığının kendinden menkul olduğunu iddia edebilir? 
Her aşk O’na çıkar sonunda, O’ndan başkasını sevmek imkansız gibidir. Seven neyi sevdiğini 
bilse de bu böyledir bilmese de bu böyledir 
Bu yüzden değil mi ki kendini kaybetmek gibi görünen aşk, aslında kendini bilmek. İstese de 
insan 0’ndan özgeyi sevme şansı yok Şans sözcüğü yok lügatlarde bundan böyle. O’ndan 
özgeyi sevme ihtimali yok. Ve neyi sevdiğini bilenle bilmeyen arasındaki fark sadece bilmenin 
bilincinden ibaret. 
Küçük bir biliş farkı. 
Mülk gibi aşk da Allah’tan. 
Ruhun da O, kalbin de O, aklın da O, 
Tenin de O, canın da O, cismin de O, 
Ve aradan perdeleri kaldırarak O’nu bilmek olarak tanımlanan şey, bu seyr ü sefer, sadece O’nu 
bilmeyi bilmenin sancısından ibaret. 
Sevginin yanılgısı yok. Yanlış olan neyi sevdiğini bilmemek ve yolu yanlış çizmek. Hangi 
kaynaktan geldiğini suyun hangi dağın üstünden döküldüğünü aydınlığın, bilmemek. Bilmemek 
yanlış kılar sevgiyi. 
Züleyha ki Yûsuf’u sevdi. İbtida, neyi ve kimi sevdiğini bilmedi. Sonra aşkın kaynağını bildi, 
Yûsuf’u değil, Yûsuf’ta tecellâ eden nuru sevdiğini fark etti. Yûsuf da, ki rüyasında güneş, ay ve 
on bir yıldız ona secde etmişti, bir kuyuya atılmış ve kendisine zindanda rüya yorumu verilmişti, 
Önce aşkın kaynağını bildi sonra nurun Züleyha suretinde tecelli ettiğini fark etti. Biri sûretten 
nura yükselirken diğeri nurun surette tecellâ ettiğini idrak etti. 
İşte bütün hikâye: Kim düştü kuyuya, Yûsuf mu, Yakub oğlu, Züleyha mı? Zindan kimin kaderi, 
Yûsuf’un mu, Yakub’un mu, yoksa Züleyha’nın mı? Yûsuf, Yakub ve Züleyha yok aslında. Hepsi 
bir, hepsi O bir, hepsi tek bir. 
Söylenmemiş Mesnevi kalmadı yer yüzünde. Her Yûsuf u Züleyha bir öncekinin hem aynı hem 
başkası. Bu nasıl mazmun, diyor ya, kalbi dipsiz derinliklerde çoğalan Fuzuli, Farsça Divan’ının 
önsözünde, yani ki Mukaddimesinde. Hiç kullanılmamış, diye kaldırıp alıyor ya bir imgeyi 
uykusuz kaldığı gecelerin sabaha değdiği yerde. Sonra aynı gecelerin aynı sabahlara değdiği 
yerde, bu kez, bu nasıl mazmun, diye yırtıyor ya kullanılmış olan bir başka mazmunu. Hem 
bilinen hem bilinmeyen, hem kullanılmış bir imge hem kullanılmamış bir imge; böyle olmalı ki 
sözün hükmü tamam olsun.

Nazan Bekiroğlu
H İ K Â Y E C İH İ K Â Y E C İ

Neşeli Günler 
Senaryo:  Sadık Şendil  

Yönetmen: Orhan Aksoy -1978 (Süre: 92 dakika) 
Oyuncular: Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen.  

filmin unutulmaz replik’leri…
– En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları 

bununla traş oluyor; İngiltere Kralı, rahmetli Başkan 
Kennedy, Taçsız Kral Pele, Bakenbauer, Kaleci 
Myer, Nadya Komenaci, Biricit Bardo, Fenerbahçeli 
Cemil… hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçlular. 
Evettt! Denemesi bedava hem de hiç para 
vermeden. Bakın mesela şu vatandaşın sakalı 
uzamış. Şimdi 2 dakikada susuz sabunsuz, bu iş 
hallolucak. Bakın abiler, fennin son harikası, Alaman 
mucizesi, bütün meşhurların bıçağı..

Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca 
adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce 
kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Yakışır mı bunca 
günahsızı, çoluğu çocuğu karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama nasıl 
yakışmaz! Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti 
çok gören! Anlamıyor musun beyim, bu çocuklar birbirini seviyor. Ama 
ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya 
çalışıyorum. 

sinema

Filmi İzle

FADO
Ulusalararası arenada Portekiz müzikleri arasında en çok 
tanınan tür olan Fado, Latincede “kader” anlamına gelen 

“fatum” sözcüğünden türemiştir. Yaşamın kötü anılarının dile 
getirildiği bu türde genellikle melankoli, özlem, hasret ya da 

yoksul semtlerdeki özellikle kadercilik ve hayal kırıklığı içerikli 
günlük yaşam öyküleri işlenir.

Fado’nun varlığı 1838’den itibaren belgelenmiştir. Fado 
genellikle, İspanyol gitarı ve hafif dışa kavisli, üzerinde 

yuvarlak bir delik bulunan armut şeklinde kasası ve ikişerli 
düzenlenmiş, toplam on iki telli olan Portekiz gitarı eşliğinde 

tek bir kişi tarafından söylenir.
Fado solistleri fadista olarak adlandırılır ve bir fadista 

mikrofon kullanmayı tercih etmez. Şarkı icrası esnasında 
dinleyicilerin sessiz olması beklenir.  Fadista şarkılarını 

dinleyicilerin gözlerine bakarak söylemek ister. 
Dinleyicilerden duyguların hissedilmesi ve saygı gösterilmesi 

beklenir.
 Fado, Kasım 2011’de UNESCO tarafından İnsanlığın 

Kültürel Mirası listesine alınmıştır.

D Ü N Y A  
H A L K   
MÜZİKLERİ

1974 yılında Lizbon’da 
d ü n y a y a g e l e n v e 
burada büyüyen Lula 
Pena, kozmopolit bir 
müzisyen ve şairdir. İlk 
albümü Phados’u 1998 
yılında yayınlamıştır. 
Fado köklerinin Portekiz 
halk müziği, geleneksel 
Fransız müziği, Yeşil 
Burun Adaları’nın Morna 
müziği ve Brezilya’nın 
Bossa Nova müziğinin 
renklerinin doğal bir 
karışımıyla büyük bir 
hayranl ık uyandıran 
sanatçı, derin ve hisli 
s e s i y l e k i t l e l e r i 
büyülemiştir.
İlk albüden 12 yıl sonra 
t u t k u l u v e h ü z ü n l ü 
hikayelerden oluşan 
Troubadour adlı ikinci 
albümünü yapmış t ı r. 
Birçok ülkede konserler 
v e r m i ş t i r . İ n s a n ı 
etkileyen ve cezbeden 
bir sesi vardır. Gitar tarzı 
benzersizdir. Yaklaşımı 
son derece duygusaldır. 
Lula Pena’nın müziği 
y a ş a y a n b i r 
organizmadır.

LULA PENA

Tanrı Büyüktür (Deus e Grande)
Tanrı büyüktür
Ona inananlar için
Çok büyüktür
Ona inanmak isteyen
Onu her yerde görür, şeytanın ilacıdır, boş laflar
Hayal ürünüdür yanlış bir hayal
Ama sonuçta
Eksiklikleri olan bir hayal ürünüdür
Çok iyi şekilde tamamlanmıştır

Bundan dolayı
Çok iyi şekilde tamamlanmıştır

Benim adım Büyük Olabilirdi
Bir-Daha Olmaz, Çok Geç, Elveda da diyorlar bana

Vücudumda bir sürü parmak izi bıraktı
Parmaklarını parmak izlerinin üzerine koydu
Bıraktı

Canım onlar bana batıyor
Damarlarını
Serbest bırak
Özgürce hareket etsinler
İyiler dünyaya batıyor
Koşmak acı veriyor
Canım onlar bana batıyor

MÜZİĞİ DİNLE

FOTO & SANAT

KAYNAK:https://bigumigu.com/haber/seslerin-fotograflari/

ESTETİK veSANAT
FELSEFES İ

Kaynak: Halkbank 80. Yıl Kitabı.

Biyokimyacı Linden Gledhill, 
sudan geçen ses dalgalarının LED ışıklar 

altında oluşturduğu görüntüleri 
fotoğraflıyor. Fotoğraf çekimlerinde 
kullandığı araçları ise yüksek hızlı 

kamera, sıvı kabı ve hoparlör olarak 
sıralıyor. Sanal bir ton üreteci tarafından 
hareket ettirilen amplifikatörden yayılan 

belirli frekanslardaki sesler sıvı kabını 
sallıyor. Böylece LED ışıkla aydınlatılmış 

su yüzeyindeki hareketler kamerayla 
kaydediliyor. Sıvı sınırlı bir alanda 

titreştiğinde, belirli frekanslarda doğrusal 
olmayan durağan dalgalara neden oluyor. 

Ses suyun içinden geçiyor ve titreşimler 
LED ışıklı yüzeyde vücut buluyor. Elde 

edilen şekiller ve motifler, uygulanan 
frekanslara bağlı olarak çarpıcı biçimde 

farklı olabiliyor.

© Bu bültenin telif hakkı yoktur. Para ile satılmaz. Dijital ve basılı olarak çoğaltılabilir ve yayımlanabilir. Sayfa: 3

Seslerin Fotoğrafı

mailto:mekici44@hotmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=uvHTSwANUDA
https://www.youtube.com/watch?v=uvHTSwANUDA
https://www.youtube.com/watch?v=FQ_7cabWOv0
mailto:mekici44@hotmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=FQ_7cabWOv0
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Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül 
Oldı iklîm-i çemen tahtına ser-ver sünbül
(Sümbül, başına mücevherli bir tâc takınıp çimen ülkesi tahtına hükümdar oldu.)
Sümbül baharda ilk açan çiçeklerden biridir ve bu özelliği sebebiyle klâsik şiirde baharın 
habercisi ve diğer çiçeklerin öncüsü, efendisi, önde gideni gibi düşünülür. Bâkî’nin bu 
beytinde de sümbül başına mücevherlerle süslü bir tâc takarak çimen ülkesinin tahtına 
geçen bir hükümdar olarak tasvir edilmiştir. Beyitte çimen ülkeye, sümbül ise teşhis edilerek 
hükümdara benzetilmiştir. Sümbülün tane tane minik çiçeklerden oluşan yapısı onun 
mücevherlerle dolu bir tâc giymesi şeklinde düşünülmüş olabileceği gibi üzerindeki çiy 
taneleri dolayısıyla böyle bir imaj geliştirilmiş olduğu da söylenebilir. “İklîm” ülke, bölge 
anlamına gelir. 

Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin 
Gögsinüñ dügmelerin çözdi ser-â-ser sünbül
(Sümbül külahının kenarını leventçesine kıvırarak/eğerek göğsünün düğmelerini 
baştanbaşa çözdü.)
Akıncı, öncü asker gibi anlamlara gelen “levend” özellikle Osmanlı deniz teşkilatında görevli 
askerlere verilen isimdir. Yakışıklı, yiğit, boylu poslu kimse anlamına da gelir. Bu kelime 
aynı zamanda şiirde serseri, başıboş, pervasız ve tekellüfsüz kimse anlamlarında kullanılır. 
Levend tipi şiirde rint tipi ile aynı kategoride değerlendirilebilecek özellikler taşır. Bâkî bu 
beytinde külahını eğerek göğsünün düğmelerini çözen serseri bir levent tipi çizmiş ve 
sümbülü böyle bir levende benzetmiştir. Beyitte baharda sümbül çiçeğinin açışı tasvir 
edilmektedir. Sümbülün minik çiçeklerinin birer birer açılması ile düğmelerin çözülmesi 
arasında ilgi kurulduğu anlaşılmaktadır.

Oldı gülşen yine bir dilber-i müşgîn-mergûl 
Şol kadar virdi aña zînet ü zîver sünbül
(Sümbül ona o kadar süs ve zinet verdi ki gül bahçesi yine bir misk renkli/kokulu kıvırcık 
saçlı bir güzele benzedi.)
Sümbül klâsik şiirde şekli bakımından en çok kıvırcık saça benzetilir. “Mergûl” kıvırcık veya 
örgülü saç anlamındadır. Saçın misk ile ilişkilendirilmesi renginin siyah oluşu ve güzel 
kokması itibarıyladır. Beyitte bahçe, içinde açmış sümbüllerle kıvırcık ve misk kokulu/renkli 
saçları olan bir güzele benzetilmiştir. Sümbüllerin bahçeye vermiş oldukları güzellik şairin 
gözüyle bu şekilde tasvir edilmiştir.  Beytin arka planında bir meşşata imajı olduğu 
söylenebilir. Sümbül hem gül bahçesi güzelinin saçlarına hem de arka planda o güzeli 
süsleyen bir meşşataya benzetilmiştir.

Çihre gül sîne semen çeşm-i mükehhal nergis 
Hat çemen gonce dehen ca‘d-ı mu‘anber sünbül
((Bahçedeki) gül yüz, yasemin göğüs, nergis sürmeli göz, çimen yüzdeki tüyler, gonca ağız, 
sümbül de anber kokulu kıvırcık bir saçtır.)
Bir önceki beytin devamı izlenimi uyandıran bu beyitte yine bahçe ve çiçekler üzerinden bir 
“güzel” tasviri yapılmaktadır. Beyitte çiçek ve bahçe unsurlarının klâsik şiirde konu edildiği 
temel benzetmeler yahut tersinden bakılacak olursa insanın sahip olduğu güzellik 
unsurlarının benzetildiği çiçek isimleri peş peşe sıralanmıştır. Beyitte bir güzelden 
bahsedildiği düşünülecek olursa yüz güle, göğüs beyazlık bakımından yasemine, sürmeli 
göz nergise, yüzdeki tüyler çimene, ağız goncaya, anber kokulu saçlar ise sümbüle 
benzetilmiş denilebilir. Beyitte sıralanan kavramlar arasında teşbih-i beliğ vardır. Sümbül 
kokusu ve şekli bakımından “ca’d-ı mu’anber” olarak nitelendirilmiştir.

Yazdurup müşg ile boynına hamâ’il takdı 
Kendüye itmek içün halkı musahhar sünbül
(Sümbül insanları kendisine bağlamak için miskle muska yazdırıp hamayil olarak boynuna 
taktı.)
“Hamâil/hamâyil” muska anlamındadır. Muska zararlı etkilerden korunmak veya istenilen bir 
şeyi elde etmek vb. nedenlerle kullanılan çeşitli nesneler, kâğıt üzerine yazılan dua veya 
tılsımlardır. Beyitte sümbül güzel kokusu nedeniyle miskle muska yazdırıp boynuna takan 
bir kişiye benzetilerek kişileştirilmiştir. Şaire göre sümbül insanları kendisine bağlamak ve 
hükmü altına almak için miskle muska yazdırıp boynuna asmıştır. Burada misk, safran, gül 
suyu vb. bazı maddelerle muska yazılması âdetine işaret edilmiştir. Sümbülün koyu mor 
rengi ve kokusu miskle muska yazması gibi düşünülmüş, sümbülün minik çiçekleri de 
muska gibi düşünülmüş olmalıdır. İnsanları kendisine râm etmesinden söz edildiğine 
bakılırsa burada şirinlik mukasından söz edildiği düşünülebilir.

Sahn-ı gül-zâra gelüp eyledi arz-ı dîdâr 
Jâlelerden takınup gûşına gevher sünbül
(Sümbül çiy tanelerinden kulağına inci (küpe) takınıp gül bahçesine gelerek yüzünü 
gösterdi.)
Beyitte bahar aylarında havadaki nemin yoğunlaşarak su damlacıkları hâline gelmesi 
sonucu oluşan çiy taneleri incilere benzetilmiş ve sümbül inci küpeler takarak gül bahçesine 
gelip kendisini gösteren bir güzele benzetilmiştir.

Beñzer ol bûy-ı dil-âvîz ile mûy-ı yâre
Başlar üzre n’ola ger eyler ise yir sünbül
(Sümbül o gönül alıcı kokusuyla sevgilinin saçına benzediğinden başlar üzerinde yer 
ederse buna şaşılmaz.)
Sümbülün en yaygın benzetileni saçtır. Beyitte saçlara güzel koku sürülmesinden hareketle 
özellikle kokusu bakımından sevgilinin saçına benzetilen sümbülün bu yüzden değer 
gördüğü ve başlar üzerinde yer ettiği belirtilmektedir. “Başlar üzerinde yer edinme” 
mecazen değer ve itibar görmeyi ifade etmenin yanında gül, sümbül gibi çiçeklerin eskiden 
süs maksadıyla başa, erkekler tarafından sarığa takılması âdetine işaret eder.

Yine gömgök tere batmış çıka geldi çemene 
Nev-behâr irdi diyü virdi haberler sünbül
(Sümbül yine kan ter içinde çimene çıkagelerek ilkbaharın geldiğine dair haberler verdi.)
Yeri geldikçe ifade edildiği gibi sümbül, erken açan çiçeklerden biri olması bakımından 
ilkbaharın habercisi olarak gösterilir. Beyitteki benzetme ve hayalde hem erken açması 
hem de rengi bakımından konu edilmiştir. “Gömgök tere batmak” kan ter içinde kalmak, 
yorgunluktan ve terlemekten rengi mosmor kesilmek gibi anlamlara gelir. “Gömgök” 
kelimesi tek başına bir şeyin aşırılığını ifade etmede kullanılır. Ayrıca mosmor kesilmeyi de 
ifade eder. Beyitte uzun yollar katederek koşup gelmiş bir peyk mazmunu göze 
çarpmaktadır. Osmanlı posta teşkilatı görevlisi olan peykler uzun mesafeleri koşarak kat 

ederler ve bir yerden bir yere haber taşırlardı. 
Burada da sümbül koşmaktan kan ter içinde 
kalmış bir vaziyette çıkıp gelerek baharın geldiği 
müjdesini getiren bir peyke benzetilmiştir.

Beden-i pâki neden böyle olurdı hôş-bû 
Olmasa müşg ü gül-âb ile muhammer sünbül
(Sümbül misk ve gül suyu ile yoğrulmuş 
olmasaydı temiz vücudu nasıl böyle güzel kokulu 
olabilirdi?)
Sümbülün güzel kokusunun misk ve gül suyuna 
bulanmasından kaynaklandığını söyleyen bu 
beyitte eskiden güzel kokmak için gül suyu ve 
misk kullanılması âdetine gönderme yapılmış ve 
sümbül kişileştirilmiştir. Ayrıca sümbülün doğal 
kokusu misk ve gül suyu sürünmesine bağlanarak hüsn-i talil yapıldığı söylenebilir. Beyitte 
“müşg” kelimesi yine sümbülün rengiyle ilişkilendirilmiştir. Bâkî, sümbülün gül suyu ve 
miskle yoğrulmuş olduğu için güzel koktuğunu söylerken Nev’î “Sümbül baştan ayağa misk 
ve gül suyuyla yıkansa dahi senin güzel kokulu saçlarına denk olamaz” diyerek muhatabını 
övmüştür:

Var ise bencileyin ‘âşık-ı zâr olmışdur
Gök gök itmiş döginüp cismini yir yir sünbül
(Sümbül galiba benim gibi feryat eden bir âşık olmuştur da dövünüp bedenini yer yer 
mosmor etmiştir.)
“Gök gök etmek” morartmak, mosmor etmek anlamındadır. Beyitte sümbül mor rengi 
nedeniyle dövünerek vücudunu yaralayan ve morartan aykırı bir âşığa benzetilmiştir. 
Eskiden bazı âşıklar aşktaki samimiyetlerini ispatlamak yahut ruhen arınmak için 
dövünerek veya ateşle dağlayarak vücutlarında yaralar açarlardı. Bilhassa Kalenderî 
gruplarında görülen bu davranış bazı seyyahların da dikkatini çekmiştir. Yazarı belli 
olmayan bir seyahatnamede Kalenderîlerin afyon ve esrar çekerek kendilerinden geçtikten 
sonra bu falanın, bu filanın aşkına deyip kollarına, bacaklarına, göğüslerine keskin 
bıçaklarla geniş yaralar açtıklarına dair kayıtlar vardır.

Aşk sevdâlarına ugramasa kalmaz idi 
Mûy-ı jülîde ile bir ten-i lâgar sünbül
(Sümbül aşk sevdasına uğramasa böyle saçı başı karmakarışık ve cılız kalmazdı.)
Bir önceki beyitte yer alan “sümbül-âşık” imajı bu beyitte de devam ettirilmiş ve bu kez 
sümbül için aşktan dolayı saçık başı dağınık ve çok zayıf bir âşık benzetmesi yapılmıştır. 
Sümbülün dağınık saça benzeyen yapısı ve ince görüntüsü aşk sevdasına düşmesine 
bağlanarak bir hüsn-i talil yapılmıştır. “Lâgar” kelimesiyle burada çiçek/tane sayısı az olan 
bir sümbülden söz edildiği düşünülebilir.

Yine Fir‘avn-ı şitâ ceyşine Mûsâ-mânend 
Eyledi elde ‘asâsını bir ejder sünbül
(Sümbül yine Musa gibi kış Firavunu’nun ordusuna elindeki asasını bir ejderhaya 
dönüştürdü.)
Hz. Musa kıssasına telmih yapılan beyitte kış çetin geçen bir mevsim olduğu için zulmü 
temsil eden Firavun’a ve onun taraftarlarına benzetilmiştir. Sümbül ise kış mevsiminin bitip 
baharın geldiğinin habercisi olarak Firavun’a galip gelen Musa ve onun yılana dönüşen 
asası gibi düşünülmüştür.

Nev-‘arûs-ı çemene mâşıtadur fasl-ı behâr 
Kim anuñ hâme-i müşgînine beñzer sünbül
(Bahar mevsimi çimen yeni gelininin süsleyicisidir; sümbül de onun misk renkli kalemine 
benzer.)
“Meşşâta” gelini süsleyen ve onun makyajını yapan kişidir. Beyitte bahar mevsimi, 
çimenliği/bahçeyi yeşillik ve çiçekle doldurarak süslediğinden bir meşşataya benzetilmiştir. 
Bahar meşşatasının süslediği yeni gelin ise çimen(lik)dir. Sümbül de bu meşşatanın 
süsleme amacıyla kullandığı misk renkli kalemidir. Sümbülün rengi misk renkli kalem 
benzetmesine yol açmıştır. 

Sâkıyâ zevrakı sür bâd-ı behâr esdi yine 
Sebze-zâr oldı yem-i ahdar u lenger sünbül
(Ey sâkî! Yine bahar rüzgârı esti, (gemiye benzeyen) kadehi sür. (Bu hâliyle) çimenlik yeşil 
denize ve sümbül çıpaya benzedi.)
Beyitte bir bahar havası tasvir edilmektedir. Bahar işret mevsimidir. Bu bakımdan şarap 
sunacak olan sâkîden kadehleri getirmesi istenmektedir. “Zevrak” hem gemi hem de şarap 
kadehi anlamına gelir ve şairler bu kelimeyi bu beyitte olduğu gibi her iki anlamını da 
çağrıştıracak biçimde kullanırlar. Tahirü’l-Mevlevî zevrakın gemiye benzer bir kadeh türü 
olduğunu ifade eder. Tatlı tatlı esen bahar rüzgârı işret için ideal olan mutedil havayı 
sağladığı gibi geminin rüzgârla yürüyüp yön bulmasını da sağlayacaktır.

Sahn-ı gülşende yatupdur gice var ise meger 
Ki takınmış seherî başına güller sünbül 
(Sünbül gece gül bahçesi avlusunda yatmış olmalı ki sabahleyin başına güller takınmıştır.)
Beyitteki tasvir sümbülün sabahleyin bahçede çiçeklerini açmış hâldeki görüntüsünden yola 
çıkarak çizilmiş olmalıdır. Beyitteki “var ise” ibaresi galiba anlamına gelir. Burada Bâkî’nin 
tam da kendi üslubuna yaraşır  şekilde sezdirmeden beytin içine bir sahne sıkıştırdığı 
sezilmektedir. Beyitte içmiş bir hâlde gece bahçede sabahlayan bir sarhoş mazmunu vardır. 
Bu sarhoş kişi sabah uyandığında başını güllerle süslemiş hâldedir. Şairin gözünde 
sümbül, dalında açmış olan minik çiçekleriyle âdeta böyle bir kişiyi anımsatmaktadır.

Bürüdi kendinüñ etrâfını bâl ü per ile 
Yine tâvûs-sıfat cilveler eyler sünbül
(Sümbül kendi etrafını kanat ve tüylerle süsleyerek yine tavus kuşu gibi dolanmaktadır.)
Bahçelerde süs hayvanı olarak beslenen tavus kuşu tüylerinin güzelliği ile bilinir. 
Kanatlarını açtığı anki hâli oldukça estetik olan bu hayvanın bahçelerde dolaşmasına 
işaretle “cilveler eyle” tabiri kullanılmıştır. Beyitte sümbülün çiçeklenmiş hâli kanatlarını 
açmış bir tavus benzetmesine yol açmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Esma ŞAHİN 
Baki’nin “Sünbül” Kasidesinin Şerhi 
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