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Kavsî’nin ùiirlerinde Sosyal Hayat
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Özet
ÇalÕúma, Tebrizli bir dîvân úairi olan Alican Kavsî’nin úiirlerinde sosyal hayata ait unsurlarÕn
tespit edilmesini içermektedir. Bu çerçevede Kavsî’nin úiirlerinden seçilen beyitler
incelenmiútir. ÇalÕúmanÕn amacÕ daha önceki yÕllara ait olan yanlÕú bir inanÕúÕ yÕkmak;
Kavsî’nin beyitlerinden örnekler vererek toplumun yaúayÕúÕndan uzak, dili anlaúÕlmayacak
kadar a÷Õr, saray çevresindeki úairlerin oluúturdu÷u bir edebiyat olarak düúünülen Dîvân
EdebiyatÕ’nÕn aslÕnda halkÕn yaúayÕúÕndan pek de uzak olmadÕ÷ÕnÕ göstermektir. Verilen
örneklerden görülecektir ki úair, dîvân úiirinin genel mantÕ÷Õ içinde kalarak gerçekçi
gözlemler yapmÕú ve bunu beyitlerinde yansÕtmÕútÕr. Bunun dÕúÕnda yaúadÕ÷Õ toplumun içinden
örnekler vermiú, yaúayÕúa, geleneklere, insanlarÕn davranÕú biçimlerine ve ruh dünyalarÕna ait
unsurlarÕ kullanmÕútÕr. Beyitlerinde kullandÕ÷Õ dil anlaúÕlÕr ve devrin özelliklerini yansÕtÕr bir
biçimdedir. Beyitlerinden devrin yöneticilerine yönelik bilgilere de ulaúmak mümkündür.
Yöntem olarak Kavsî’nin hayatÕ ve sanatÕ hakkÕnda kÕsaca bilgi verilmiú, sonra beyitlerinden
örnekler verilerek bu beyitlerdeki sosyal hayata uygun noktalar gösterilmiútir. Sonuç olarak
dîvân úairlerinin özellikle de Kavsî’nin úiirlerinde yaúadÕ÷Õ döneme, toplumun yaúayÕúÕna ait
unsurlar ortaya konulmaya gayret edilmiú ve sosyal hayatÕn izlerine ulaúÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Hayat, Kavsî, ùiir, ùair, Tahlil, Toplum

Social Life in the Poems of Kavsî
Abstract
The study contains the determination of the components related to the social life in the poems
of Alican Kavsî-a divan poet from Tabriz. In this context, some verses selected from the
Kavsî’s poems were analyzed. The aim of the study is to break down the false beliefs of the
previous years; to show that the Divan Poetry believed to be a literature with a heavy
incomprehensible language, away from the public life formed by the poets in the
neighborhood of the palace, in fact, is not far from the public life by giving examples from the
verses of Kavsî. As seen in the examples, the poet had made realistic observations and
reflected this on his verses by staying in the general logic of the divan poetry. In addition, he
gave samples from the society that he belonged and used the components of living, traditions,
behaviors of people, and spiritual worlds. The language he used in his verses is
comprehensible and reflects the features of that era. It is possible to obtain information about
the governors of that era from the verses. Brief information about the life and art of Kavsi is
provided and samples of verses are given and the points proper to the social life in these
verses are shown as a method. As a result, it was endeavored to introduce the components
related to public life and of the era of divan poets, especially in the poems of Kavsi and it was
tried to reach the traces of the social life.
Key Words: Social Life, Kavsî, Poem, Poet, Analysis, Community
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Giriú
Dîvân úiiri, içinden çÕktÕ÷Õ, içinde geliúti÷i ve bir dünya edebiyatÕ haline
geldi÷i toplumdan ayrÕ düúünülemez. Geçmiú yÕllarda dili anlaúÕlmayan,
halktan kopuk, saray çevresinde yaúayanlarÕn oluúturdu÷u bir saray edebiyatÕ
olarak görülmüú2 olan Dîvân EdebiyatÕ, son yÕllarda yapÕlan çalÕúmalarla bu
bakÕú açÕsÕndan kurtulmuútur. Bu çalÕúmalarda görülmüútür ki dîvân úairleri
içinden çÕktÕklarÕ toplumu, halkÕn yaúayÕúÕnÕ, geleneklerini, kÕsaca yaúanÕlan
sosyal hayatÕ úiirlerinde çeúitli vesilelerle söz konusu etmiúlerdir.3 Tabii ki
2

Bu anlayÕúÕ yansÕtan makale ve kitap isimlerinden birkaçÕ úunlardÕr: Bkz. Nurullah Ataç,
“Eski ùiir ve Devrim”, OsmanlÕ Divan ùiiri Üzerine Metinler (Haz. M. KalpaklÕ) østanbul
1999, s. 80-81; Fuat Köprülü, “EdebiyatÕmÕzda Cenkcûluk I”, “EdebiyatÕmÕzda Cenkcûluk
II”, “Eski Devirlerde Türk’ü NasÕl Telakkî Ederlerdi?”, Hayat ve Edebiyat”, Köprülü’den
Seçmeler, østanbul 1972; Kemal Karpat, Türk EdebiyatÕnda Sosyal Konular, Ankara 1962;
Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat YazÕlarÕ, (Haz. øsmail ParlatÕr), Ankara 1993; Abdülbâki
GölpÕnarlÕ, Divan EdebiyatÕ BeyanÕndadÕr, østanbul 1945.
3
Son yÕllarda bu konu ile ilgili yapÕlan çalÕúmalardan bazÕlarÕnÕ da úu úekilde sÕralayabiliriz:
Bkz. øsmail HakkÕ Aksoyak, “Muhtevâ YapÕsÕ”, Eski Türk EdebiyatÕ El KitabÕ, Grafiker Yay.,
Ankara 2002, s. 291-304; øsmail HakkÕ Aksoyak, “Divan ùiirinde Okçuluk Terimleri, Türklük
Bilimi AraútÕrmalarÕ, Sivas, s. 1, s. 81-94; Walter G. Andrews, ùiirin Sesi Toplumun ùarkÕsÕ,
østanbul 2000; Yaúar Aydemir, “Kasidede Muhtevâ UnsurlarÕ”, G. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Dergisi, c. I, Ankara 1996, s. 137-159; Dilek Batislam, “15. YüzyÕl Divan
ùiirinde Halk Kültürü”, Folklor/ Edebiyat, 1, 2003, s. 123-130; Ali Fuat Bilkan, Hayrînâmeye Göre XVII YüzyÕlda OsmanlÕ Düúünce HayatÕ, Ankara 2000; Menderes Coúkun,
“Divan ùairlerinin Birbirleriyle ølgili Manzum De÷erlendirmeleri”, Türk Kültürü øncelemeleri
Dergisi, 13, østanbul 2005, s. 87-128; Mehmet Çavuúo÷lu, Necati Bey DivanÕ’nÕn Tahlili,
østanbul 2001; Mehmet Çavuúo÷lu, Divanlar ArasÕnda, Ankara 1981; Halil Çeltik, “Rumeli
ùairlerinde Yöresel Kültür”, Bilig, 14, Yaz, 2000; Cem Dilçin, “ Türk Kültürünün Kayna÷Õ
Olarak Divan ùiiri”, Türk Dili, s. 571, Ankara 1999, s. 619-626; Muhammet Nur Do÷an,
“Klasik Türk EdebiyatÕnda OsmanlÕ HayatÕnÕn øzleri”, Eski ùiirin Bahçesinde, østanbul 2002,
s. 51-62; Osman Horata, “Zihniyet Çözülüúünden Edebî Çözülüúe: Lâle Devri’nden
Tanzimat’a Türk EdebiyatÕ”, Türkler, c. 11, Ankara 2002, s. 573-592; Mustafa øsen, AcÕyÕ Bal
Eylemek/ Türk EdebiyatÕnda Mersiye, Ankara 1994; Filiz KÕlÕç, Klasik Türk EdebiyatÕnÕn
Peúinden, Grafiker Yay., Ankara 2010; Fatih Köksal, “Klasik ùiirimizden Bilinmeyen Bir
Deyim: El Oyunu”, Bilig, S. 16, 2001, s. 127-134; Tunca Kortantamer, Eski Türk EdebiyatÕ
Makaleler, Akça÷ Yay., Ankara 1993; Cemal Kurnaz, Türküden Gazele (Halk ve Divan
ùiirinin Müúterekleri Üzerine Bir Deneme), Ankara 1997; Sabahattin Küçük, “Bakî’nin
ùiirlerinde Sosyal HayatÕn øzleri”, Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ Dergisi, s. 59, østanbul 1989,
s. 153-166; Mine Mengi, Divan ùiiri YazÕlarÕ, Ankara 2000; Ahmet Mermer, “Divan ùiirinde
Tu÷ra Tavsifleri”, Bilig (14) Yaz, 2000, s. 87-97; Ömer Özkan, Divan ùiirinin Penceresinden
OsmanlÕ Toplum HayatÕ, Kitabevi, østanbul 2007; øskender Pala ùiirler ùairler Meclisler,
L&M Yay., østanbul 2002; Mehmet SarÕ, “Divan ùiirinde Toplum ve Sosyal Hayat”, Edebiyat
ve Toplum Sempozyumu, 4-5 Haziran 1999, Gaziantep, s. 60-67; Mustafa Necat Sefercio÷lu,
“Divan ùiirinin Gerçek Hayatla Ba÷lantÕsÕ”, Türkler, c. 11, Ankara 2002, s. 664-681; Atilla
ùentürk, Klasik OsmanlÕ EdebiyatÕ IúÕ÷Õnda Eski Âdetler ve Günlük Hayattan Sahneler”, Türk
Dili, s. 495, Ankara 1993, s. 175-188; Ali Nihat Tarlan, ùeyhî DivanÕ’nÕ Tetkik, østanbul 1964;
Harun Tolasa, Ahmet Paúa’nÕn ùiir DünyasÕ, Ankara 2001; Dursun Ali Tökel, “Divan
EdebiyatÕnda Hayat ve Siyaset”, Hece, Hayat Edebiyat Siyaset Özel SayÕsÕ, 90/ 61/ 92, 2004,
s. 152-182.
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úairin bunu yapmaktaki amacÕ toplumun yaúantÕsÕnÕ yansÕtmak de÷ildir.
Çünkü Dîvân EdebiyatÕ’nÕn böyle bir amacÕ yoktur. Fakat yaúanÕlan hayatÕ
beyitlerde görmek de do÷aldÕr.
Bugün ulaúÕlan bu fikirler, metin neúri ve metin tahlili çalÕúmalarÕnÕn
neticesinde ortaya çÕkmÕútÕr. Cumhuriyet döneminden itibaren yapÕlan
çalÕúmalarÕn baúÕnda metin neúri çalÕúmalarÕ gelmektedir. Metin çalÕúmalarÕ
iki amaca yönelik yapÕlmaktadÕr. ølk ve öncelikli amaç, Divan EdebiyatÕ’na
ait eserlerin yeni Türk yazÕsÕyla günümüz okuyucusuna ulaúmasÕnÕ
sa÷lamak, ikinci amaç ise metin úerhi ve tahliline zemin hazÕrlamaktÕr.4
Metin tahlili, metin çalÕúmalarÕnÕn son aúamasÕdÕr. Tahlilde bir metnin
biçim özelliklerinden, vezninden, kafiyesinden, dilinden, edebî
sanatlarÕndan, konusundan, sanatçÕnÕn iç dünyasÕndan, toplum ve dönemle
olan iliúkisinden, dolayÕsÕyla metin içerisinde oluúturdu÷u hayal, duygu,
düúünce dünyasÕndan söz edilir. Bu çerçevede metin tahlili ve eleútirisinde
úairin edebî kiúili÷iyle hatta dönemin sosyal, kültürel, tarihî yapÕsÕyla
ba÷lantÕlÕ de÷erlendirmelere gidilmelidir.5
“… Divan úiiri tahlili çalÕúmalarÕna baktÕ÷ÕmÕzda tek úiir ya da edebî
eserin bütünü üzerinde yapÕlmÕú bir çalÕúmalarÕn sayÕlarÕnda giderek artÕú
oldu÷u görülür. Tahlil çalÕúmalarÕnÕn ilk örneklerinden sayÕlabilecek A. N.
Tarlan’Õn ùeyhî DivanÕ’nÕ Tedkik adlÕ tahlil çalÕúmasÕndan sonra, Harun
Tolasa’nÕn Ahmet Paúa’nÕn ùiir DünyasÕ, Mehmet Çavuúo÷lu’nun Necati
Bey DivanÕ’nÕn Tahlili, Cemal Kurnaz’Õn Hayâlî Bey DivanÕ’nÕn Tahlili,
Nejat Sefercio÷lu’nun Nev’î DivanÕ’nÕn Tahlîli, øsa Kayaalp’in Sultan
Ahmed DivanÕ’nÕn Tahlili, ayrÕca A. N. Tarlan’Õn Fuzûlî DivanÕ ùerhi vb.
çalÕúmalar, tahlil çalÕúmalarÕnÕn eser boyutunda olanlarÕdÕr. Tarlan’Õn,
ùeyhî DivanÕ’nÕ Tedkik adlÕ eseri, söz konusu öteki eserlerin hemen hepsine
inceleme yöntemini vererek eser boyutunda daha sonra yapÕlmÕú olan metin
tahlili çalÕúmalarÕnÕn ortak modeli olmuútur.”6
Bütün metin tahlili çalÕúmalarÕna baktÕ÷ÕmÕzda yaúanÕlan toplumun dînî
hayatÕna, toplumsal yapÕsÕna, cemiyet hayatÕna, insana ve tabiata bakÕúÕna
ÕúÕk tutuldu÷unu görmekteyiz. Bu ÕúÕk tutma neticesinde ortaya çÕkan tabloda

4

Mine Mengi, Divan ùiirinin Arka Bahçesi, Akça÷ YayÕnlarÕ, Ankara 2010, s. 194.
Mengi, a. g. e., s. 200-204.
6
Mengi, a. g. e., s. 201. AyrÕca tarafÕmÕzdan hazÕrlanmÕú doktora tezinde de bu model takip
edilerek metin neúrinin yanÕnda metin tahlili çalÕúmasÕ da yapÕlmÕútÕr. Bkz. Mümine ÇakÕr,
Kavsî, HayatÕ, Edebî Kiúili÷i ve DîvânÕ (ønceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Gazi Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasÕlmamÕú Doktora Tezi, Ankara 2008.
5
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úairlerin aslÕnda yaúadÕklarÕ çevrenin, duygu ve düúünce yapÕsÕnÕn bir
yansÕtÕcÕsÕ oldu÷unu görürüz.
Biz bu makalemizde Tebrizli bir dîvân úairi olan Kavsî’nin úiirlerinde
yaúadÕ÷Õ toplumun izlerini takip etmeye çalÕútÕk. Fakat ilk önce Kavsî’yi
tanÕtmak istedik.
Kavsî’nin HayatÕ ve SanatÕ 7
AsÕl ismi Alican olan Kavsî, Tebriz’de 17. asrÕn ikinci yarÕsÕnda
yaúamÕútÕr. BabasÕ tarafÕndan küçük yaúlarda devrin ilim ve sanat merkezi
olan Isfahan’a götürülmüú, orada ilim tahsil etmiú ve zamanla devrin ileri
gelenleriyle dostluk kurmuútur.8
AldÕ÷Õ e÷itim göz önüne alÕnarak hayatÕnÕ âlim bir din adamÕ olarak
sürdürdü÷ü söylenebilir.9 Do÷umu gibi ölümü hakkÕnda da pek fazla bir bilgi
yoktur. Ancak Yavuz AkpÕnar’Õn verdi÷i bilgiye göre muhtemelen Tebriz’e
geri dönmüú ve orada vefat etmiútir.10
Kavsî, devrinde oldukça sevilmiú, Türkçe DîvânÕ’nÕn nüshalarÕ
dünyanÕn birçok yerine da÷ÕlmÕútÕr. YalnÕzca Türkler arasÕnda tanÕnÕp
sevilmemiútir. Birbirine çok yakÕn co÷rafyalarda bulunan Ermeniler ve
Azerîler arasÕndaki yakÕnlÕk sebebiyle Kavsî’nin úiirleri Ermeniler arasÕnda
da okunmuú, aynÕ zamanda da bestelenmiútir.11 DolayÕsÕyla Kavsî, yaúadÕ÷Õ
co÷rafyada baúka milletlere de úiirini sevdirmiú ender úairlerden biridir.
Kavsî, dîvânÕnda daha çok Klasik Türk EdebiyatÕ’nÕn en çok sevilen ve
en çok tercih edilen nazÕm úekli olan gazeli tercih etmiútir. Mürettep bir
dîvânda bulunmasÕ gereken kaside nazÕm úekline yer vermemiútir. Bu
7

Kavsî’nin hayatÕ, sanatÕ, Kavsî DîvânÕ ve dîvânÕn tahlili ile ilgili geniú bilgi için bkz. Bkz.
Mümine ÇakÕr, Kavsî, HayatÕ, Edebî Kiúili÷i ve DîvânÕ (ønceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Gazi
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasÕlmamÕú Doktora Tezi, Ankara 2008. AyrÕca
Kavsî’nin úiirleri ile ilgili olarak tarafÕmÕzdan hazÕrlanmÕú bir makale ve bir basÕlmamÕú
sempozyum bildirisi vardÕr: Mümine ÇakÕr, “øhmal Edilmiú Bir Fuzûlî Muakkibi: Kavsî,
EKEV Akademi Dergisi, YÕl:12, SayÕ: 36, Yaz: 2008, s.219-234; Mümine ÇakÕr, “Türk
DünyasÕnÕn Ortak ùairi Kavsî”, II. Uluslar arasÕ Türk DünyasÕ Kültür Kongresi, 19-25 Nisan
2010, Çeúme- øzmir.
8
øsmail Hikmet, Azerbaycan EdebiyatÕ Tarihi, c.2, Bakü, 1928, s.197; Süleyman Mümtaz,
“Kavsî”, Azerbaycan EdebiyatÕ, sayÕ: 5, Üçüncü Beynelmilel MatbaasÕ, 1925, s. 6; Mirali
Seyidov, Gövsî Tebrîzî, BakÕ, 1963, s.20. Bkz. Mümine ÇakÕr, a.g.t., s. 6-12.
9
Yavuz AkpÕnar, “Kavsî Tebrîzî”, øslam Ansiklopedisi, c.25, TDV Yay. , s. 70.
10
Yavuz AkpÕnar, Azerî EdebiyatÕ AraútÕrmalarÕ, Dergah Yay. 1994, s.29.
11
Mirali Seyidov a.g.e., 1963, s. 39; Mirali Seyidov, Azerbaycan Ermeni Edebî AlakalarÕ
(Ortaasrlar); Bakü 1976, s. 146-147.
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sebeple bir gazel úairi olarak anÕlÕr. Kavsî DîvânÕ’nda 552 gazel, 2 terkîb-i
bend, 3 tercî-i bend, 1 murabba, 5 muhammes, 1 müseddes ve 11 rubai yer
almaktadÕr.12
Kavsî’nin úiirlerine baktÕ÷ÕmÕzda ahenk sa÷lamak için söz ve ses
tekrarlarÕna baúvurdu÷u görülmektedir. Beyitlerinde aruz veznini baúarÕyla
kullanmÕútÕr. Genellikle aruzun karÕúÕk olmayan, sÕk kullanÕlan vezinlerini
tercih etmiú ve vezinle beyitlere hareketlilik kazandÕrÕlmÕútÕr. Türkçe
kelimeleri tercih etmesine ra÷men vezin kusurlarÕ çok de÷ildir.
DîvânÕnda devrin klasik úiir anlayÕúÕnÕ baúarÕyla ortaya koyan úair,
âúikâne ve rindâne gazelleriyle dikkat çekmektedir. Fuzûlî muakkibi olan
Kavsî, úiirlerinde maddî aúkÕ iúlemiú, tasavvufa pek yer vermemiútir. Lirik
bir úairdir.
Gazellerinde Türk dilinin imkânlarÕnÕ baúarÕyla kullanmÕú, halk
söyleyiúlerine, deyim ve atasözlerine önem vermiútir. Beyitlerde zaman
zaman kelimelerle resim çizmiú, hareketli tablolar oluúturmuútur. Edebî
sanatlarÕ baúarÕyla uygulamÕú, ilginç benzetmeler yapmÕútÕr. Nazire ve
tazminlerinde model aldÕ÷Õ gazele úekil yönüyle ba÷lÕ kalmÕú, ama kendine
has buluúlarÕyla ve farklÕ mazmunlarla baúarÕlÕ gazeller yazmÕútÕr.
Kavsî beyitlerinde sosyal hayatÕ bütün canlÕlÕ÷Õ ve hareketlili÷iyle
iúlemiútir. Devrin geleneklerini, yaúantÕsÕnÕ, alÕú-veriúini, giyim-kuúamÕnÕ,
sa÷lÕk anlayÕúÕnÕ, tedavi yöntemlerini, e÷lence anlayÕúÕnÕ beyitlerde görmek
mümkündür.13
Kavsî’nin ùiirlerinde Sosyal Hayat
Dîvân úairinin, her ne kadar úiirlerinde çerçevesi belirlenmiú bir klasik
yapÕ içinde hüner göstermek zorunda olsa da yaúadÕ÷Õ devrin ve ortamÕn
úiirlerine konu oldu÷unu ve bu ortamdan malzemeler kullandÕ÷ÕnÕ biliyoruz.
Tebriz’de do÷up Isfahan’da yetiúmiú olmakla birlikte Kavsî’nin úiirlerine
baktÕ÷ÕmÕzda onun Anadolu’da veya Rumeli’de yetiúmiú bir dîvân úairinden
farklÕ olmadÕ÷ÕnÕ kullandÕ÷Õ malzemeler ve mazmunlar itibariyle ortak bir
dünyayÕ yansÕttÕ÷ÕnÕ görmekteyiz. Aúa÷Õda verdi÷imiz örneklerde görülece÷i
gibi yaúanÕlan toplumun özellikleri, insanlarÕn yapÕlarÕ di÷er dîvân úairlerinin
yaúadÕ÷Õ toplumlardan ayrÕ de÷ildir.
12

Mümine ÇakÕr, “øhmal Edilmiú Bir Fuzûlî Muakkibi: Kavsî”, EKEV Akademi Dergisi,
YÕl:12, SayÕ: 36, Yaz: 2008, s. 223; Mümine ÇakÕr, a. g. t., s. 311.
13
M. ÇakÕr, a. g. t. , s. 5- 120.
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Dîvân úairlerinin yaúadÕ÷Õ toplumlara baktÕ÷ÕmÕzda yönetim anlayÕúÕ
padiúahlÕktÕr. Padiúah mutlak hâkimdir. Bu anlayÕúÕn etkisi úiirlerde kendisini
göstermektedir. ÂúÕ÷Õn ve sevgilinin konumu bu yönetim anlayÕúÕnÕn
tesiriyle úekillenmiútir. Buna göre hüküm veren, zulmeden, ferman sahibi
olan padiúah, sevgilidir. ÂúÕk ise onun bendesi, kölesidir. Padiúah ne ferman
ederse o yerine getirilir. Cellat bile emir kuludur. PadiúahÕn emirlerini yerine
getirir. Aúa÷Õdaki beyitte bu sosyal durum, sevgilinin gözlerinin
öldürücülü÷ü için bir benzetme unsuru olarak kullanÕlmÕútÕr. Sevgilinin gözü
sultanÕn emrini, fermanÕnÕ yerine getiren cellattÕr. Göz burada padiúahÕn
emrini yerine getirmiútir bu sebeple suçlu de÷ildir:
Asl özüñsen beni her-çend gözüñ öldürdi
Ne ki sultƗn buyÕrursa onÕ eyler cellƗd G40/314

Sevgilinin beni ve ayva tüylerinin âúÕ÷a etti÷i zulüm, uyguladÕ÷Õ
adaletsizlik onun güzelli÷inden bellidir. Çünkü o bir úahtÕr ve úahÕn
askerlerinin zulüm ve adaletsizlikleri úaha ba÷lÕdÕr. Ondan gelmektedir:
HƗl u hatt bƯ-dƗdÕ hüsnüñden hüveydƗdur senüñ
Zulm u cevri leúkerüñ úƗhuñ özinden bellüdür G111/515

Bu beyitlerde karúÕmÕza çÕkan yönetim anlayÕúÕ ortak bir algÕnÕn
sonucudur ve bize devrin özellikleri hakkÕnda bilgi vermektedir.
Kavsî, beyitlerinde yaúadÕ÷Õ devrin yöneticilerinin isimlerini de
zikretmiútir. Bu isimler; 1666-1694 yÕllarÕ arasÕnda hüküm sürmüú olan ùah
Abbas’Õn O÷lu ùah Süleyman16, 1666-1667 yÕllarÕ arasÕnda Gence HanlÕ÷Õ
yapmÕú olan U÷urlu Han Ziyad O÷lu Musâhib17 ve økinci ùah Abbas’Õn
müverrihi ve ùah Süleyman’Õn 1689-1697 yÕllarÕ arasÕnda vezirli÷ini yapmÕú,
aynÕ zamanda da úair olan Mirza Tâhir Vahîd-i Kazvînî’dir. Kaynaklardan
hakkÕnda fazla bir bilgi sahibi olamadÕ÷ÕmÕz Kavsî’nin bu isimleri zikretmesi
onun yaúadÕ÷Õ dönemi tespit edebilmemizi sa÷lamÕútÕr. U÷urlu Han’a
14

Mümine ÇakÕr, a. g. m., s. 226. Makaledeki beyitler tezimizin “Tenkitli Metin” kÕsmÕndan
alÕnmÕútÕr. Her beyte bir dipnot vermek yerine beyitlerin sonuna úiirin nazÕm úeklini temsil
eden bir harf, úiirin numarasÕ ve beyit numarasÕ yazÕlmÕútÕr. Bkz. Mümine ÇakÕr, a. g. t., s.
458-1059.
15
Mümine ÇakÕr, a. g. t., s. 163.
16
Hamit AraslÕ, Gövsî Tebrizî, Seçilmiú Eserleri, BakÕ, 1958, s. 3; Hamit AraslÕ, Azerbaycan
EdebiyatÕ Tarihi ve Problemleri (seçilmiú Eserleri I. Cilt), BakÕ, 1998, s. 568.
17
Y. AkpÕnar,a. g. e., 1994, s. 29.
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sundu÷u bir tercî’-i bendinde U÷urlu Han zamanÕnda bilginin arttÕ÷ÕnÕ
belirtir ve úöyle der:
Ugurlu Han Ziyâd oglÕ Musâhib rûzigârÕnda
Ki dâniú gevherile var mâl-â-mâl deryâ teg TC3-2/618
Yine bir baúka tercî’-i bendinde de Mirza Tahir’in ba÷ÕnÕ över. Bu övgü
sÕrasÕnda bize oldukça canlÕ tablolar sunar. Övdü÷ü ba÷Õ anlatÕrken ba÷Õn
tarifinin imkansÕz oldu÷unu, Mani’nin bile onu yüz renk ile tasvir
edemeyece÷ini, o ba÷da mümin-kafir bir arada e÷lenildi÷ini, bu ba÷da hem
mescidin hem meygedenin bulundu÷unu, fÕskiyelerinin güzelli÷ini,
çiçeklerin, a÷açlarÕn çeúitlili÷ini, cennet bahçesinin bir köúesi oldu÷unu,
çevresinin da÷larla çevrili oldu÷unu belirtir. Bu úekilde ba÷Õ gerçekçi bir
dille tasvir eder. AyrÕca bahçenin etrafÕndaki Surhâb, Sehend da÷larÕnÕn
isimlerini de verir. Surhâb, “Tebriz cenûbunda úehre muttasÕl bir da÷”19,
Sehend ise “Tebriz kurbunda bir meúhur da÷”20dÕr. Biz bu úiirde devrin bir
e÷lence merkezini bütün yönleriyle gözümüzde canlandÕrabiliriz:
Ol ba÷da ki eyledi Mirzâ onÕ zâhir
Mirzâ ki anun Hakk lakâbÕn eyledi Tâhir TC2-5/1
…..
Ol bâƥda kim eyledi Tebrîzi gülistân
Ol bâƥ ki bir gûúesidür ravza-i RÕdvƗn
Bir haddi Sehend olmÕú u bir haddi Urûmî
øki yanÕ Sürhâbdur ol kûh-Õ Bedehúân
Fevvâreleri çeúme-i hurúîde töker su
Deryâçeleri reúkile deryâya virür kan TC2-6/1-2-3

Yine bu tercî’-i bendden ö÷rendi÷imize göre bu ba÷da ya÷murlarÕn
ya÷dÕ÷Õ bahar mevsiminde Müslümanlarla gayr-i Müslimler birlikte e÷lenir
bade çekerlermiú:
18

M. ÇakÕr, a. g. t., s. 150-151.
Mütercim ÂsÕm Efendi, Burhân-Õ KatÕ (haz. Mürsel Öztürk, Derya Örs), TDK Yay., Ankara
2000, s. 653.
20
Mütercim AsÕm Efendi, a. g. e., s. 698.
19
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Bir vaktde kim ebr-i bahâr ola güherbâr
Ol bâ÷da kim bâde çeker mü’min ü kâfir

TC2-5/621

Kavsî, yaúadÕ÷Õ toplumun geleneklerini, halkÕn yaúayÕúÕna ait unsurlarÕ
beyitlerinde zikretmiútir. ÂúÕ÷Õn durumunu anlatÕrken, sevgiliye olan ilgisini,
sevgilinin âúÕ÷a karúÕ konumunu verirken yaptÕ÷Õ benzetmeler, onun
úiirlerindeki sosyal yönü anlamamÕz için ipuçlarÕdÕr.
Meselâ, günlük hayatta hasta ziyaretine gidilirken ufak bir hediye
götürmek güzel bir gelenektir. Aúa÷Õdaki beyitte hasta ziyaretine bir demet
gül götürüldü÷ünü, böylece ziyaret edilen kiúinin hatÕrlanmÕú oldu÷unu
anlamaktayÕz. ùair muma seslenmekte ve gül renkli bâde içip âúÕ÷Õn baúÕna
gelmesini istemektedir. Çünkü âúÕk hastadÕr ve bir demet gülle onu ziyaret
etmek gerekir. ÂúÕk muhtemeldir ki mumla dertleúmek istemektedir. Bu
beyitte içilen gül renkli bâde, mumun kÕrmÕzÕ alevi ve gül destesi arasÕnda
bir ba÷ kurulmuútur:
Bâde-i gülgûn içüp gel baúuma ey úem’ kim
Hasteñi bir deste-i gül birle anmaƥ çâgÕdur G114/322

Aúa÷Õdaki örnekler bize bugün ile 17. asrÕn ortak yönlerini, ortak halk
yaúayÕúÕnÕ, kültürünü göstermesi bakÕmÕndan önemlidir. Meselâ misafirlik
beyitlerde geçen önemli geleneklerdendir. Türk insanÕ misafiri sever.
Misafire hürmet eder. Onu baúköúede oturtur. Misafir oldu÷unda ev sahibi
baúköúeye oturmaz. ùair aúa÷Õdaki beyitte sevgilinin kendisini de÷il hayalini
bile çok de÷erli bir konuk olarak sinesinde a÷ÕrlamÕútÕr. Kendi gönlünün yeri
ise ev sahibi olarak ayaklar altÕdÕr:
Hayâlüñ sînede göñlüm ayag altÕndadur sâkî
Oturmaz sadrda iv sâhibi mihmân olan yerde

G434/223

Türkler, misafiri sevdikleri için hep misafir gelsin isterler:
Muhabbet olsa teklîf ü tevâzu’ olmaz olmasuñ
Yüzinden bellidür her mîzbânuñ kim konag24 ister G89/3

21

M. ÇakÕr, a. g. t., s. 1037-1039
M. ÇakÕr, a. g. t., s. 185.
23
M. ÇakÕr, a. g. t., s. 185.
24
Mizbân: ev sahibi; konag: misafir
22
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TanrÕ kona÷Õ ifadesi bu gün de hala yaúayan bir sözdür. Her geleni
TanrÕ misafiri olarak gören bir toplumun ferdi olarak úair, sevgiliden âúÕ÷Õn
bakÕúlarÕnÕ hor görmemesini ister. Çünkü âúÕ÷Õn bakÕúlarÕ ancak Allah’Õn
sanatÕna bakmakta ve yalnÕz onu görmektedir. Bu sebeple bu bakÕúlar TanrÕ
misafiridir:
Görmez özinde sun’dan özge nezzâremiz
Zinhâr hßâr bahma ki Tengri ƷonaƥÕdur G107/825

Birçok toplumda mezarlarda mum yakma gelene÷i vardÕr. Kavsî’nin
beyitlerinde de bu gelene÷in izlerini görmekteyiz. AúÕ÷Õn sinesi sevgilinin
yaralamasÕ sonucu göz göz yara olmuútur. O sinede ise âúÕ÷Õn pervaneye
benzeyen gönlü vardÕr. ùair bu manzarayÕ bir pervanenin mezarÕ üzerinde
yakÕlan çÕraya benzetmiútir:
Ƥarez göñüldür eger sînem üzre dâƥ yanar
MezârÕ üste bu pervânenüñ çerâg yanar G189/1

Bayramlar, toylar e÷lence günleridir. Bayramlarla ilgili birçok
gelene÷imiz vardÕr. Bunlardan bazÕlarÕ Kavsî’nin beyitlerine konu olmuútur.
Meselâ, bayramlarda ele kÕna yakÕlmasÕ, evlerde tütsülerin yakÕlmasÕ, bahçe
gezmelerine çÕkÕlmasÕ, mezarlÕklarda mum ve kandil yakÕlmasÕ bize hiç de
yabancÕ gelmeyen geleneklerdir.26 ùair úahadet meydanÕnÕ bir bayram yerine
benzetmektedir. Bu meydanda yerden kalkan toz naz sürmesi, dökülen
kanlar ise bayramda ele yakÕlan kÕnalardÕr:
Ne hoú bayramdur ol günler ki meydân-Õ úehâdetde
Kara toz sürme-i nâz u kÕzÕl kanlar hÕnâmÕzdur G109/9

Devrin e÷lence anlayÕúÕnda oyunlarÕn önemli bir yeri vardÕr. Meúhur
olan oyunlardan birisi bugünkü polo oyununa benzeyen gûy u çevgân
oyunudur. Çevgân, ucu e÷ri ve topa vurmaya yarayan sopadÕr. Gûy ise
toptur. ùair beyitlerde baúÕnÕn top, boyunun da o topa vuran çevgân
oldu÷unu söyleyerek meydanlara çÕkmasÕnÕ tavsiye etmektedir. Çünkü bu
oyunu oynamak için bütün unsurlar hazÕrdÕr:

25
26

Mümine ÇakÕr, a. g. t., s. 182.
Mümine ÇakÕr, a. g. t., s. 185.
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Baúuñ oldÕ gûy-Õ meydân kâmet-i ham-geúte çevgân
ømdi Kavsî eyle cevlân ‘arsa-i meydân senüñdür G69/9

Bir di÷er oyun tavladÕr. Beyitte geçen nerrâd, çok iyi tavla oynayan
kiúidir. ùeúder ise tavla oyununda yaúanan bir durumdur. AltÕ kapÕnÕn da
kapalÕ oluúuyla güç durumda kalmaktÕr. Böyle bir durumda nerrâd insanÕn
gözünü ba÷layarak hile yapabilir. ùair, tavla ile ilgili terimleri aúkta çÕkmaza
giren âúÕ÷Õn durumunu anlatmak için kullanmÕútÕr. Ey dostlar aúk
úeúderinden endiúelenin. Çünkü böyle bir çÕkmaza düúüldü÷ünde nerrâd hile
ile insanÕn gözünü ba÷layabilir. Sevgili istiare yoluyla âúÕ÷Õn hile ile
gözlerini ba÷layan nerrâda benzetilmiútir:
ùeú-der-i ‘Õúkdan ey dostlar endîúe kÕluñ
Ki harîfüñ gözini baglar imiú bu nerrâd G40/4

Devrin giyim kuúamÕnÕn da beyitlere yansÕdÕ÷Õ görülmektedir.
Aúa÷Õdaki beyitte baúlÕ÷ÕnÕ yan takmÕú bir yi÷idi görmekteyiz. Onun
baúlÕ÷ÕnÕ baúa e÷ri takmasÕ dikkat çekmek ve baúkalarÕna nisbet etmek için
olsa gerektir. Hüsn-i ta’lîl sanatÕ yapÕlarak ayÕn do÷uúuna güzel bir sebep
bulunmuútur. Bu sebep ise baúlÕ÷ÕnÕ e÷ri takmÕú yi÷ide nisbet eden yeni ayÕn
göklerden geçmesidir:
Nisbet ilen yeñi ayuñ baúÕ göklerden öter
Börkini egri koyanda baúa ol ra’nâ igit G29 /227

Bahye kelimesi çeúitli benzetmelere konu olmuútur. Kavsî de dikiú,
teyel anlamÕna gelen bahyeyi âúÕ÷Õn vücudundaki yaralara benzetmiútir.
YarayÕ iyileútirmek için atÕlan dikiúler âúÕ÷Õn yaralarÕnÕ bir iken bin yapar.
Çünkü yaranÕn üzerine sürülen merhem yarayÕ daha da artÕrÕr:
FiƥƗñ ki bahye ile zahmÕnuñ biri bin olur
Emân ki merhem ile dâg-Õ yâr tâzelenür G64/3

Bahar aylarÕ geldi÷inde insano÷lunda hem fiziksel hem de ruhsal
anlamda de÷iúiklikler meydana gelir. BaharÕn etkilerinden birisi de insanda
27

M. ÇakÕr, a. g. t., s. 173.
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uyuma hissinin artmasÕdÕr. ùair sevgilinin yüzünü gördü÷ünden beri uyku
girmez gözüne. ùaire göre bu durum bahar ayÕnda úeker uykusunun artaca÷Õ
sözüyle çeliúmektedir:
Yuhu girmez gözüme tâ görürem ruhsâruñ
Bu ne sözdür ki bahar ayÕ úeker-hßâb artar

G83/3

østihare, “HakkÕnda tereddüt duyulan, kararsÕzlÕk bulunan bazÕ iúlerin
hayÕrlÕ olup olmadÕ÷ÕnÕ anlamak üzere rüyaya yatmak” 28 demektir. ønsanlar
bir iúte tereddütte kaldÕklarÕnda istihâreye baúvururlar. HayÕrlÕ görülen
meselelerde istihâreye gerek yoktur. Sevgilinin gözü bakÕú ile âúÕ÷Õn katlinde
fayda görmektedir. ÂúÕk için sevgilinin bakÕúÕyla katledilmek do÷aldÕr ve
hayÕrlÕdÕr. O halde fayda görülen hayÕrlÕ iúte istihareye gerek yoktur. Bunu
beyitte úu úekilde ifade etmiútir:
Görür nigâh ile katlümde maslahat çeúmüñ
Gözüm çerâƥÕ bu hayr iúde istihâre nedür G176/5

Halk arasÕnda yaygÕn bir durum da fala bakmaktÕr. Fala bakma her
devirde söz konusu olmuútur. Zâhid, hÕrkasÕnÕ halk için hilesine perde
eylemiú ve kapÕlarda sübha falÕ ile zünnar aktarmaktadÕr. Zünnâr, papazlarÕn
bellerine ba÷ladÕklarÕ örme kuúaktÕr. Tesbihin karúÕlÕ÷Õ olarak beyitlerde
kullanÕlmÕútÕr. Sübha falÕ da tesbihle ilgili olsa gerektir. Bu beyitte zâhidin
halkÕ kandÕrmasÕ anlatÕlmaktadÕr:
Perde-i dâm eylemiú zâhid ridƗsÕn halk içün
Kapularda sübha falÕ birle zünnâr ahtarur G53/5

Yine di÷er bir beyitte de remilden bahsedilmektedir. Remil, bir çeúit
faldÕr. ùair, remil yaparak define, hazine arayan hÕrslÕ adam gibi, âúÕ÷Õn
iúinin de bütün iúlerinde sevgili olmadÕ÷Õndan istihâre yapmak oldu÷unu
söyler:
Cihânda reml ile genc ahtaran harîs kimi
Benüm tamâm iúüm istihâredür sensiz G202/2

28
Ethem Cebecio÷lu, Tasavvuf Terimleri Deyimleri Sözlü÷ü, Anka Yay., østanbul 2004, s.
322.
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AtÕcÕlÕk önemli bir spordur. AtÕcÕlÕk talimi yapÕlÕrken çeúitli nesneler
kullanÕlÕr. Beyitlerden ö÷rendi÷imize göre limon da hedef olarak
kullanÕlmÕútÕr. ùair aúa÷Õdaki beytinde kendi gönlünü kafesin delikleri gibi
da÷ da÷ etse üzülmez. Çünkü âúÕk huylu kiúi bir limonu yüz yerinden hedef
yapar:
Ne gam ger göñlümi kÕlsam müúebbek dâg dâg itsem
Ki ‘âúÕk-pîúe bir limunÕ yüz yerden niúân eyler
G184/6

Kavsî, yaúadÕ÷Õ devirde, Türkçenin yöneticiler tarafÕndan Farsça
karúÕsÕnda ikinci plana düúürülmesinden oldukça rahatsÕz olmuútur. ùah
øsmail zamanÕnda Türkçeye verilen önem ondan sonra gelen yöneticiler
tarafÕndan sürdürülememiú, Türkçenin yerini, Tebriz’in yerini Isfahan’Õn
almasÕ gibi, Farsça almÕútÕr. Devlet merkezinin de÷iútirilmesi ile kültür, sanat
ve edebiyat hayatÕ Tebriz’den Isfahan’a kaymÕútÕr. DolayÕsÕyla zaman içinde
Isfahan, bilim, sanat ve edebiyat açÕsÕndan yeni çekim merkezi haline
gelmiútir. Bu de÷iúiklikle birlikte devlet iúleri FarslaútÕrÕlmÕú, Azerî unsurlarÕ
ve Türkçe uzaklaútÕrÕlmÕútÕr. Buna karúÕ çÕkarak Türkçeye sahip çÕkan
aydÕnlar da olmuútur. Bunlardan birisi de Kavsî’dir.29 ùiirlerinde Türkçe halk
söyleyiúlerini, deyimleri, atasözlerini kullanmasÕ onun Türkçeye verdi÷i
de÷erin göstergesidir. Aúa÷Õda verece÷imiz birkaç örnekte atasözlerinin, halk
söyleyiúlerinin çeúitli benzetmelere konu olmasÕ söz konusudur.
ùair, iki büklüm olmuú boyunun utancÕnÕ anlatÕrken “Meyveli a÷aç
baúÕnÕ e÷er” úeklinde kullanÕlan atasözüne yer vermiútir:
Tâ her nihâl baúÕn eger berg ü bârdan
Kavsî yeter hacâlet-i kadd-i dûtâ baña G13/9

Kavsî “Ne ekersen onu biçersin” atasözünü birçok beyitte kullanmÕútÕr.
Aúa÷Õdaki beyitte de bir âúÕk olarak bade yerine gönül kanÕ içip tak dikti÷ini
çünkü ne ektiyse onu biçece÷ini söyler:
Ben tâk diküp mey yerine hûn-Õ dil içdüm
Sözdür bu ki her kimse ne ekdi onÕ biçdi G475/230

29
30

M. ÇakÕr, a. g. t., s. 1-2.
M. ÇakÕr, a. .g .t., s. 116-117.
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Atasözlerinden baúka kalÕplaúmÕú halk söyleyiúlerine de sÕkça yer
vermiútir. “Boyun belâsÕn alÕm, dini seversen, El aya÷Õn sadakasÕ, özün
bilmez, sözün zapt eylemez, kurban olam, bir havur, baúun içün, hoú gördüm
safâ gördüm, peh peh…” gibi.
Boyun belâsÕn alÕm hâl ivinde sözlerümi
Ne ma’nâya ki sen anlarsÕn âferîn yeridür G77/6
Zâhid bana gel söyleginen dîni seversen
Tesbîh senün halka-i zünnâr kimündür G68/731

Kavsî, beyitlerde sÕk sÕk “dilsizlik”ten úikayet eder. Hamit AraslÕ’nÕn
tespitine göre bu dilsizlikten, bî-zebanlÕktan úikayet, devrinde yöneticiler
tarafÕndan Türkçeye yeterince önem verilmemesindendir.32
Haray kim ne dilüm var ne bir dil anlayanum
E÷erçi ney kimi cismüm figân ilen doludur G108/2

Kavsî, beyitlerde toplum içinde yaúayan kimselerden de söz eder.
Meselâ deliler toplumun gerçekleridir. Onlarla ilgili pek çok inanÕú ve
gelenek oluúmuútur. Mesela deliye her gün bayram oldu÷una dair düúünce
aúa÷Õdaki beyitte dillendirilmiútir. Deliye her gün bayram oldu÷u için
kendisine akÕldan geçmesini tavsiye etmektedir:
Dîvâne ol ki ‘Õyd ola her kara gün saña
Geç ‘akldan ki mâtemi ‘akluñ toyÕncadur G130/5

Eskiden deliler zincire vurulurmuú. Aúa÷Õdaki beyitte bu olaya iúaretle
zincire ba÷lanmÕú divanelerden söz edilmektedir:
Ey úem’ iúit gör ki ne efsânelerüm var
Mecnûn kimi zencîrde dîvânelerüm var G81/1

31
32

M. ÇakÕr, a. g. t., s. 27-27.
H. AraslÕ, a.g.e., 1958, s. 6-7.
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HayatÕn içinde olan karakterlerden birisi de sarhoútur. ÂúÕk utancÕndan
sevgiliyi göremese de gönlü onu görmek için titrer. Bu durum fazla sarhoú
olmaktan eli aya÷ÕnÕn tutmamasÕna ama onun hâlâ içebilmek için kadeh
istemesine benzer. Böyle bir sarhoú beladÕr:
Gözüm görmez hayâdan vasl içün ammâ göñül titrer
Belâdur böyle serhoú kim eli dutmaz ayâg ister G89/2

Beyitlerde zikredilen bir baúka unsur da toplumun ayrÕlmaz parçasÕ
çocuklardÕr. ÇocuklarÕn birçok yönü beyitlere konu olmuútur. OynamalarÕ,
yaptÕklarÕ bir úeyi kolayca yÕkmalarÕ, hoca korkusuyla ders çalÕúmalarÕ
gibi… Aúa÷Õdaki beyitte úair, çocu÷un hoca korkusuyla dersine çalÕúmasÕnÕ
âúÕ÷Õn aúkÕ yüzünden kararan günlerindeki haline benzetmiútir:
‘Iúk fermânile gerdûn tîre rûz eyler beni
TÕfl teg kim bîm-i üstâd ile meúkin kareler G158/233

Yine bir baúka beyitte âúÕk sevdi÷ini bir küçük çocu÷a benzetir ve
sevdi÷inin bir çocuk gibi iyi kötü ayÕramadÕ÷ÕnÕ belirtir. Çünkü çocuklar bu
ayÕrÕmÕ yapamazlar. øyiyi kötüyü ayÕramayan bir çocuk, Kabe ile puthanenin
farkÕnÕ da bilemez ve onlarÕ viran eder:
ğÕfldur sevdücegüm yahúÕ yaman fark itmez
Ki eger Ka’be eger büt-gede vîrân eyler G65/7

Kavsî’nin beyitlerinde gerçek hayatÕn hareketlili÷i de hissedilmektedir.
O úiirlerinde günlük hayatta karúÕmÕza çÕkan olaylarÕ çok güzel resmetmiútir.
Aúa÷Õdaki beyitte mektuplarÕn üzerine vurulan mührün tÕrnakla kaldÕrÕlmasÕ
ilginç bir biçimde ele alÕnmÕú ve bir benzetme yapÕlmÕútÕr. Bilindi÷i gibi
oruçlu iken bir úey yenilip içilmez yani dudaklar mühürlenmiú olur. Bu
mührü tÕrna÷a benzeyen bayram hilali açar. Burada mühürlenmiú belgelerin
tÕrnak yardÕmÕyla açÕlmasÕ söz konusu edilmiútir. Ramazan ayÕnÕn bitiúi ve
hilalin görünüúüyle bayram yapmak ilginç bir benzetmeyle anlatÕlmÕútÕr:
Câm-Õ meyden rûze ger mühr-i leb olsa gam degül
Kim onÕ bir gün hilâl-i ‘Õyd açar dÕrnag ilen
G384/534

33
34

M. ÇakÕr, a. g. t., s. 180-181.
M. ÇakÕr, a. g. m., s. 230.
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Bizim toplumumuzda dünya malÕna güvenmemek gerekti÷i, çünkü
onun devrinin geçece÷i, dünya saltanatÕnÕn bir anlÕk oldu÷una dair bir inanç
vardÕr. Bu sebeple dünya malÕna itibar etmemek gerekir. ùair bu fikri úu
úekilde ifade etmiútir:
Güvenme maluña aldanma i’tibâruña kim
Sebât-Õ devlet-i nâ-pâydâr bir demdür G182/7

Yine malla mülkle övünülmemesi gerekti÷ini belirtti÷i bir beytinde,
fakirlik ikliminde devletin kÕrÕk kanatlÕ bir kuú oldu÷unu ve huma kuúunun
da hiç bir iúe yaramayaca÷ÕnÕ anlatmaktadÕr:
Fahr itme mâl ü câha ki iklîm-i fakrde
Devlet úikeste-bâl ü humâ hîç kâredür G175/6

Aúa÷Õdaki beyitte yine Kavsî, “günlük hayattan bir manzara karúÕmÕza
çÕkarmaktadÕr. Bilindi÷i gibi nemlenen eúyalar güne serilerek kurutulur.
ÂúÕ÷Õn gözü daima yaúlarla doludur. Bu úekilde gözleri nem olmasÕn,
gözyaúÕ kurusun diye güzellere bakmaktadÕr. Çünkü güzeller güneútir.
Burada sevgilisinden baúkasÕnÕ görmeyen klâsik âúÕk tipi yerine her güzele
göz dikip bakan bir kiúinin resmi vardÕr:
Nem yerde nemlü perde çürür sermedin güne
Vechi budur ki göz tikerem dil-rübâlara
G429/7”35

Beyitlerde insanlarÕn kullandÕklarÕ eúyalarla ilgili de ipuçlarÕ
bulunmaktadÕr. Kavsî, beyitlerinde çeúitli vesilelerle birçok eúyadan
bahseder. Bu bahsediúlerde eúyalarÕn günlük hayattaki kullanÕmlarÕndan da
haberdar oluruz. Bu eúyalarÕn bir kÕsmÕ çeúitli benzetmelere konu olmuútur.
Beyitlerde geçen eúyalardan bir kÕsmÕ úunlardÕr: Mum, kadeh, úiúe, ayna,
pelle(merdiven), pergel, perde, tar u pûd, çera÷, micmer(tütsü yakÕlan kap),
gehvâre(beúik), ceres (çan), zevrak, kufl(kilit), tîúe, pül(küprü) bûriyâ(hasÕr),
girbâl (kalbur, elek), tesbih, zünnar, riúte, kâse, mahmil(deve üzerine
konulan sepet), úîúe-i sâat, sebû, çanak, nemek-dân (tuzluk), bister(yatak,
döúek), kibrit, fanus, rikâb (üzengi)…
35

M. ÇakÕr, a. g. m., s. 230.
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Bister, yatak, döúek demektir. Kavsî, gözyaúÕnÕn yerlere dökülüp yerle
bir oldu÷unu, buna karúÕlÕk bahar ayÕnÕn gül yapraklarÕnÕ úebnem için yatak
haline getirdi÷ini söylemektedir. Yaprak üzerindeki çi÷ taneleri ve
gözyaúlarÕ arasÕnda kurdu÷u paralellik ve karúÕlaútÕrma ile kendi durumuna
üzülmektedir:
Göz yaúum hâk ile yeksândur benüm feryâd kim
ùebneme gül yapragÕndan bister eyler nev-bahâr G185/2

Yine bir baúka eúya da girbâldir. øri gözlü elek anlamÕndaki girbâl çeúitli
benzetmelere konu olmuútur. Sevgilinin yüzündeki tane tane kabarcÕklarÕ
sivilce sanmamak gerekir. ùimdi ayva tüyleri yeni çÕkmÕú güzel, iri gözlü
elek ile âúÕklarÕnÕ, tutsaklarÕnÕ aktarmaktadÕr. Bu benzetme oldukça ilginçtir:
Çehresinde dâne dâne âble sanmañ anuñ
ùimdi gÕrbâl ile ol nev-hatt giriftâr ahtarur

G53/6

Sikke, dinar beyitlerde kullanÕlan para birimlerindendir. Dinar, sikkeli
altÕn para demektir. Sikke ise madenî paradÕr. Damga anlamÕ da vardÕr.
ùairin yaúadÕ÷Õ devrin paralarÕ oldu÷u için beyitlerde zaman zaman
geçmektedir. Aúa÷Õdaki beyitte âúÕk dünya malÕ için kimseye yüzsuyu
dökmez. O tok gözlüdür. DinarÕ yoksa da kendisini geçindirecek kadar
sikkesi vardÕr:
Tökmenüz yüz suyÕnÕ dünyâ vü mâfîhâ içün
Sikkemüz vardur eger yohdur bizüm dînârÕmuz G212/4

DinarÕn arÕ olmasÕ, onun de÷erini artÕran bir unsurdur. ArÕ dinarÕn içinde
de÷ersiz maddeler yoktur. ÂúÕ÷Õn sararmÕú rengi ve kÕrmÕzÕ, kanlÕ gözyaúÕ
onun de÷erinin iúaretidir. Sevgili e÷er bunu görebilirse âúÕ÷Õ imtihan
etmesine gerek yoktur. ÂúÕ÷Õn de÷erini anlamak için sararmÕú rengini ve
kanlÕ gözyaúÕnÕ alabilir. Çünkü âúÕ÷Õn hilesi yoktur. Onun âúÕklÕk kÕymeti
arÕdÕr, saftÕr. DinarÕn rengi, içinde altÕn bulundu÷u için sarÕ ya da kÕrmÕzÕdÕr.
ÂúÕ÷Õn hali ile bu durum arasÕnda ba÷lantÕ kurulmuútur:
Reng-i zerd ü eúk-i surhÕ bizden al bînâ isen
ømtihân lâzÕm degül çün arÕdur dînârÕmuz G212/8

120

M.ȱÇAKIRȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ105Ȭ124

Devrin tedavi yöntemlerinden birini gördü÷ümüz bir baúka beyitte
yaralarÕ tedavi etmek için kâfûr merhemi kullanÕlmasÕ söz konusu edilmiútir.
Bu merhem, kâfûr denilen beyaz ve yarÕ saydam bir maddedir ve yaralarÕn
üzerine sürülür. ÂúÕk sevdi÷i olmadan ci÷erinin baúÕndaki yaranÕn
gitmeyece÷ini söylemektedir. Kavuúursa yaralar bitecektir. Kâfûr
merheminin iúinin sevgiliye kavuúmayla bitmesine bu sebeple úaúÕrmamak
gerekir:
‘Aceb ki merhem-i kâfûr vasl ilen bitsüñ
Bu nev’ kim cigerüm baúÕ yâredür sensiz G202/4
Hasta olan bir kiúi ateúin etkisiyle sayÕklamaya baúlar. Hezeyanlar
söyler. ÂúÕk da hastadÕr, hali periúandÕr ve bu sebeple ne söyledi÷ini bilmez:
Tabîbüm bilmenem ben öz sözüm vallâhi billâhi
Belî hezyân diyer ol haste kim hâli perîúândur G73/6

Bir insan hastalandÕ÷Õnda tabibe baúvurmakla birlikte muska da
yazdÕrÕlÕr. HastanÕn gecenin sonunda sabahleyin derman bulmasÕ gibi âúÕ÷Õn
derdinin dermanÕnÕn muskasÕ da Hz. øsa’dan gelmektedir:
Öyle kim Kavsî gelür bîmâra dermân subhlar
Nusha-i derdüm benüm her gün Mesîhâdan gelür G79/7

Kavsî’nin úiirlerinde birçok tip ve meslek sahibi çeúitli vesilelerle konu
edilmiútir. Mimar, mühendis, tabib, meyhaneci, kemân-keú, kemân-dâr,
sakî, harîdâr, karavul (gözcü, nöbetçi), ba÷bân, üstâd-úâkird, kethüdâ, mirza,
sayyâd, cellâd, ebced-hân, mutrib, hamal, nakkaú, pâsbân( bekçi), âyinedâr(Ayna tutan), nâ-Hudâ(gemi kaptanÕ), sâyil (dilenci), u÷rÕ bunlardan
bazÕlarÕdÕr.
Kethüdâ, bir yeri idare eden memur demektir.36 ùair aúa÷Õdaki beyitte
yer örtüsünün bir hasÕr, evinin de mescit oldu÷unu yani hiçbir dünya malÕ
sahibi olmadÕ÷ÕnÕ böylece varlÕ÷ÕnÕ, çevresini idare etmenin ne rahat
oldu÷unu anlatÕr:
Bûriya ferúem ü ivüm mescid
Ne güzel ked-hudâlÕgum vardur G169/6
36

Ömer Özkan, OsmanlÕ Toplum HayatÕ, Kitabevi Yay., østanbul 2007, s. 98.
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Mühendis divan úiirinde hendese geometri bilen kiúiler hakkÕnda
kullanÕlan bir kelimedir.37 ùair mühendisten sevgilinin yüzüne bakmasÕnÕ
istemektedir. Buradaki bakÕú, sevgilinin gözünün, kaúÕnÕn, alnÕnÕn
düzgünlü÷ünü tespit ettirmek içindir.
Ey mühendis kaúÕna ruhsârÕna anlÕna bah
Kim mukârin evc gûne iki hilâlüñ seyri var G94/5

MimarlÕk beyitlerde geçen di÷er bir meslektir. MimarlarÕn görevi bina
imar etmektir. Bilindi÷i gibi âúÕk sevgilinin karúÕsÕnda viranedir. Onu ancak
mimar olan sevgili imar edebilir. Çünkü virane macerasÕnÕ ancak mimar
bilebilir:
Bin yol yapup yÕharsa beni ihtiyârÕ var
Vîrâne mâcerâsÕnÕ mi’mâr yeg bilür G104/2

Bir di÷er beyitte úair bahar gelince meyhaneciye iú kalmayaca÷ÕnÕ bu
sebeple meyhanenin kapÕsÕnÕ ba÷lamasÕ gerekti÷ini söylemektedir. Çünkü
baharÕn güzelli÷inin sarhoúlu÷u ortadan kaldÕrmaya yetece÷ini
belirtmektedir:
Baglasuñ mey-hâne kapusÕn bu il mey-hâneci
Bes ki âb u tâbdan def’-i humâr eyler bahâr G186/4

ùair, Dîvân EdebiyatÕ’nÕn duygu ve düúünce dünyasÕnÕ oluúturan
unsurlarÕ da telmihler yoluyla baúarÕyla beyitlerinde kullanmÕú, bunlarÕ farklÕ
buluúlarla yeniden ele almÕútÕr. Sosyal hayatÕ, devrin yaúantÕsÕnÕ ele alÕúÕ
baúarÕlÕdÕr. Beyitlerden o devrin geleneklerini, yaúayÕúÕna ait ipuçlarÕnÕ
bulmak mümkündür.

37

Ö. Özkan, a. g. e., s. 239.

122

M.ȱÇAKIRȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ105Ȭ124

Sonuç
Dîvân úiiri, geçmiú yÕllarda halktan kopuk, saray çevresindekilerin
edebiyatÕ, dili anlaúÕlmaz gibi eleútirilere muhatap olmuútur. Fakat son
yÕllarda yapÕlan metin neúri ve metin tahlili çalÕúmalarÕnÕn neticesinde bu
eleútirilerin gerçe÷i yansÕtmadÕ÷Õ görülmüútür. Dîvân úairinin yaúadÕ÷Õ
toplumun geleneklerini, dilini, birlikte yaúadÕ÷Õ insanlarÕn ruh dünyalarÕnÕ
yansÕttÕ÷Õ, bunlarla ilgili malzemeleri eserlerinde kullandÕ÷Õ úiirlerin
incelenmesi neticesinde ortaya çÕkmÕútÕr. 17. asÕrda yaúamÕú Tebrizli bir úair
olan Kavsî’nin úiirlerine baktÕ÷ÕmÕzda da úairin yaúadÕ÷Õ devri, içinden
çÕktÕ÷Õ toplumun özelliklerini, halkÕn kullandÕ÷Õ dili úiirlerinde yansÕttÕ÷ÕnÕ
görmekteyiz. Kavsî’nin úiirlerinde karúÕmÕza çÕkan sosyal hayata ait unsurlar
aynÕ zamanda Anadolu ve Rumeli’de yaúayan dîvân úairlerinin úiirlerinde
yansÕttÕklarÕ sosyal hayata da benzemektedir. Bu da bize ortak bir kültürün
varlÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bir makale çerçevesinde sÕnÕrlÕ sayÕda beyit
üzerinde yaptÕ÷ÕmÕz çalÕúma göstermiútir ki Dîvân úiiri yaúanÕlan toplumdan
izler taúÕyan, o devrin yaúayÕúÕ hakkÕnda bilgiler almamÕzÕ sa÷layan ortak bir
kültürün ürünü olan bir anlayÕúÕna sahiptir.
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