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TASAVVUFi ŞiiRDE MECAZi ANlATlM*

Tasawufun İslam dünyasında sanat ve edebiyatı, asırlarca dennden etkilediği ve
onlara hayat

verdiği,

konunun

uzmanı

olan her

araştırmaanın

dile

getirdiği

bir ger-

çektir.
Tasawufi edebiyatın ayına özelliklelinden birisi, belki birindsİ "hakikatlerin
mecaz elbisesi altında" ifadesidir. Bir sOfi şairin divanını ele aldığımızda, ilk göze çarpan.
husus, ondaki yoğun sembolizmdir. Bu divanlarda hemen hiçbir lirik şiir yoktur ki onda
sevgilinin !<aşından, gözünden, boyundan, saçından söz edilmesin; şaraptan, sar-

hoşluktan, meyhaneden dem vurulmasın; putlardan; kiliseden·. tapınaktali bahis açıl
m,asın.

İslam medeniyetindeki klasik tasawufi . edebiyatlan baştan başa
.. saran bu me- ,

c.azJarla karşılaşan bir kişinin aklına· gelen ilk soru şüphesiz, bir sOfinin niçin ~u sembolleri kullaruna gereği duyduğu ve ned~ bu tür dolaylı bir ifade yolunu
soru.

kuşkusuz

her devirde

sorulmuş,

o hususta

seçtiğidir.

çeşitli açıklamalar yapılmış

Bu

ve eserler

yazılmıştır.

Esasen yukandaki sqrunun cevabı kısmen, herhangi bir şiirde necten mecaz yoluna başvurulduğunda yatmaktadır.
i

Bilinffiği

1

üzere ''mecaz", bir kelimenin benzerlik, zarfiyet, se~xTbiyet v. s.

alAA.alarla, vcıZedildiğinden başka bir anlamda kullanılmasıdır. Benzetme alAA.asıyla yapılan

mec.azJara-ki konumuzJa ilgiH olan bu

kısımdır-istic1re,

bunun

dışındakilere

mecaz-

ı mürsel denir. Aslında istic1re, teşbihin kısaltılmış ve daha güçlendirilmiş şeklidir ve

bütün dillelin tabiatında vardır.
İstic1re, açık iffi.deden daha ziyade tesir gücüne sahiptir. Bu yüzden de oku-

yucunun veya dinleyidnin tasawur ve tahayyül

imMnlannı ~nginleştirir.

dedeki manaya hususi bir parlaklık katar.
• 3 ~yıs 1994 tarıhinde yapılan VI. Mlllt Mevl11h11Sempozyumu'nda sunulmuştur.
•• Selçuk On. Fen-Edebiyat FakGit(!SI Doğu Dilleri ve Ed. BölllmU Öğretim üyesi
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Normal ifa-

İnsan tabiatı açık, sade ve derinliği olmayan sözlerden fazla zevk almaz. Söz

müphem, olduğu ve başka şeyler çağnştırdığı ölçüde cazibe kazanır ve zihinlerde iz bı
rakır.· Dolayısıyla bu üslap, sanat ve maharet göstermeye daha yatkındır. ( 1)
Safi şairler neden bu üslabu seçmişlerdir sorusuna dönersek; tasawufi mecazlar
konusunda yazılmış en önemli eserlerden biri olan Gülşen-i Raz'ın müellifi Şeyh
Mahmad-i Şebisteri, eserinin yazılmasına vesile olan Emtr Seyyid Hüseyn1nin, "Mana
eri, sözünde, göze, dudağa işaret etmei<Ie ne murad eder? Makamlara. hallere nrul
olan safi, yüzden, saçtan, hattan, benden ne kasdeder?" sorusuna şöyle cevap veriyor:
"Bu alemde görünen her şey o a.Iem güneşinin aksi gibidir. ( ... )
Bu duyulan sözler, d uygulanmızla duyup bildiğimiz şeylere delalet eder. O yüzden eveıa. duyup bildiğimiz şeyleri göstermek üzere söylenmişlerdir.
Mana aleminin sonu yoktur. Söz onun sonunu nereden görecek,
edecek?

nasıl

ifade

Zevkten meydana gelen manayı söz. nereden anlatacak? Gönül ehli olanlar,
ma.nayı anlatırken

bir benzeriyle söyler,

anlatırlar.

(2)

Bu konuda İranlı alim Zeynü'I-Abidin Mu'temen şu yorumu yapıyor: "Şe
bisteri'nin de ( . .. ) belirttiği gibi kelimeler zevkten doğan manalann izahında yetersizdir. Mana alemin sonu yoktur. Lafiz ise onun zirvesine erişemez. Bundan dolayıdır

ki bu tür meselelerin açıklanıp yorumlanmasında benzetme ve yakınlık
ala.kalanndan, hissedilir şeylerden istifade, kaçınılmazdır.. Tasawufi aşk ve sarhoşluğu,
beşeri aşk ve\şaıhoşlukla ilgili sözlerden başkasıyla anlatmak mümkün değildir. ( ... )

ğildir.

Bu tür kelime ve ıstilahlar maksadi ifadeye yarayan aletlerden başka bir şey deSözde incelikleri kavrayabilen bir şahıs, bu serabın işvesine aldanmaz; aksine,

lafiz örtüleri altındakimana güzellerinin çahresini görür; rumuzve işaretleri anlar." (3)
Gerçekten de safi

şa1rler

bu dile gelmez konulann

vasıtasız

olarak an'-

latılamıyacağını çeşitli

bütün

açıklığıyla

vesilelerle belirtmişlerdir. Halid-i Bağdaeli'nin şu beyti konuyu
izah eder:

"Senin yüzünün

(güzelliğini) vasıtasız

'

olarak aniatmarn mümkün

değil.

(Onun

için) güzel yüzlülerden övgüyle bahsederim; ama, senin güzel yüzünü kastederim. (4)
ı-

!{aya Bllgegll, Edebiyat Bilgi ve Teorilert, Ankara ı 980, s. ı 54- ı 95: Beşir Ayvazoğlu, isıarn Estetlğl ve
Insan, İstanbul ı 989, s. ı36: Zeyn"I-Abidin Mu'temen, Şi'r u eeleb-i FarSr. Tahran ı345 h. ş., s. 16Z.,. 63:
Celi\IO'd-Din Homayr, FOnan-ı beli\gatve sınMt-ı. eclebt, Tahran 1354 h. ş., s.. 2.47-250.
Z.,. MahmOd-ı Şebisteıt, GOlşen-i raz. terc. AbdOibaki Göl pınarlı, istanbul ı 944, s. 6 ı -62
3-- Z. Mu'temen, a. g. e., s. 161.
'
4- Halld-l Bağdi\dtDtvan,nşr.ve tre. Sadreeldin YOksel, istanbul ı977, s. 208 .
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İbn-i Arab1 de "Şiir, bilmeceler, özetler, semboller ve tevriye sahasıdır. Kendi şi

irlelimizin hepsi, kadın isimleriyle sıfatlanna, nehirlere ve rnekanlara daiı: çeşitli
sOretierde söylenmiş iUth1 bilgilerdir" der. (5)

ben.

"Kendisiyle övünebileceğim şiir nedir ki? Şiir sanatından başka bir şeye sahibim
siyah bir buluta benzer; onun arkasında saklı ayı sevelim ben" diyen Mevlfula

Şiir,

da aynı hususu veciz bir şekilde ifade eder. (6)

XVI. yy.'ın büYük·edebiyat tenkitçisi Lat'ifi şöyle söylüyor: "Fazileti şiar edinmiş
şairter, hakikatieli mecaz örtüsü altında dile getirmek için çeşitli sanatiarta def, ney,
ma'şOk ve meyden bahsederler. fakat bu Sözlelin dış görünüşüne bakıp da şarap,
güzel vs. 'nin vasfedildiği zannedilmemelidir. Zira tarikat ve hakikat. ahiince ·her lafzm
bir manası, her ismin bir mQsemması, her kelfunın te'vili ve her te'vilin bir temsili vardır. Sözleıi zMlirde güzellelin vasfı gibi görünür ama hal<ikatte yüce yaratıaya. hamd ü
senAdır." ( 7 )
Bilindiği

"Şiir,

üzere

müslüman edebiyatlannda, tasavvufi cereyanlar yay-

gınlaştıktan sonra neslin önüne geçmiştir. Özellikle İran ve Anadolu sahalannda ta-

savvufi duyartık yepyeni bir se~bolizmin oluşmasını sağlamış, (... ) (başlangıçta) serbest oluşum dönemini yaşayan bu 5embolizm, daha sonraki dönemlerde Fars've Türk
şairleri tarafından sistemleştililmiş,

bir mecazlar sistemi

doğmuştur.

böylece bütün
(8)

şairler tarafından ortaklaşa kullanılan

Bu üsiObun gelişip sistemleşmesi hakionda değerli alim Abdü'I-Hüseyn
ZerrinkOb, şu görüşü ileli sürmektedir. "Gerçekte sali şairler çok esl<iden beli şiirlelinde,
mecazi aşktan
zünden,

başka

bir şeye hamledilemeyecek sözler söylüyor,

dudağından,

mesel~

beninden, zülfünden bahsediyorlar; yahut içki,

sevgilinin gö-

çalgı, ı;neyhane,

kilise, zünnar gibi müslümanlığın prensip ve geleneklerine uymayan şeyieli tasvir ediyorlardı. Elbette İslfunt gelenekiere aylon olan bu tür sözler, kamuoyu tarafından kelih

görülüyor, bu yüzden sOlller Ionanıyor, hatt~ küfür ve zmdıklıkla itharn ediliyordu.' Bu
tür Sözler, kesinlil<le vecd halinde söyleniyordu ve menşei şüphesiz şathiyelelin de
kaynağı

olan hallerdi.

Sonralan sOfiler,
şünce,

şathiyelerden dolayı

bir hayli ithama maruz

kalıp sıkıntıya

dü-

bu tür sözleli tevil etme yoluna gittiler ve söz konusu kelimelerden herbilini,

safinin içinde bulunduğu halleli anlatan birer sembol olarak nitelediler. Böylece mesel~
sevgilinin saçını kesretten, benini vahdetten kinaye saydılar, harabat'i olmayı (yani içkiye düşkünlüğü) benlikten kurtulmak olarak vasıftandırdılar.
5678-

B. Ayvaroğlu, a. g. e., s. 132.
Seyyid HUseyin Nasr, İslam Sanatı ve Manevlyatı, ·tre. Ahmet Demirhan, Istanbul 1992, s. 182.
Lattlt, Tezkire-l Latm,'istanbul1314, s. 11~12.
Beşir Ayvaroğlu, Aşk Estetlğl, İstanbul 1993, s. 166 .
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halkın

Onlar, bu tür tevillerle kendilerini
tanyorlardı." (9)
şairler,

Hakikaten sali
irlerindeki

şarabın,

bu

yanlış aniaşılma

dinen yasaklanan

şinde koşmadıklannı çeşitli

ve ileri gelenlerin töhmetlerinden kur-

duymuşlar

korkusunu hep

şarap olmadığını,

şehevi

kendilerinin

ve

şi

arzular pe-

vesilelerle dile getirmişlerdir.

Mevlana'nın şu beyti

bu

endişeyi açıkça

gösteriyor:

"Sus, ham kişinin yanında şarabın adını anma; zira onun zihni, o adı sanı kötü şa
raba gider. (10)
Sadi-i Ş1ran, kendisini güzellere düşkünlül<le suçlayanlara şu

'Lil..oj

0 ~..H

" Ey (bize) zamane güzellerinin

peşinden

0~~ (.r-u~l

veriyor:

JYo ~

.ıJ <.SI

.....aJ j..,- J "ı .u.,.:,j J ı.::...,.JL:.. (J ~ 1

gitme diyen kişi!

Şu

tefekkür denizinde biz neredeyiz. sen neredesin?

Bu

(anlattığımız),

yüzdeki ben, çene,

cevabı

dağınık

zül.fün

kıvnmı değildir.

Mana eh-

liriin gönlünü alıp götüren, ilah1 sırlardır." ( 11 t
Tasawuli şiirdeki mecazi anlatırnın diğer bir sebebi mutasa,wıflann; hakikatleri,
içlerine doğan

sırlan,

mahrem olmayankimselere açmak istememeleridir.

Zeynü '1-Abidin Mu'temen bu konuda da şu değerlendirmeyi yapıyor:
"SOii, manevi yolculuğu
lamaktan çekinir ve herkesi
. içinde fitne

çıkmasını

gönlüne

önlemek için de zarOndir.

rı.ıya söylediği, ifşa ettiği

Her kaba,

esnasında

Hakk'ın sırlanna layık

sırlar

doğan sırlan, erbabı

görmez. Bu,

Hallac-ı

aynı

mansur,

olmayana

açık-·

zamanda toplum

sırlan doğrudan doğ

için darağaana gitmişti. ·

ve hal<ikatler

sığmaz.

Hiçbir ham,

pişmişin

halinden anlamaz.

İhtiyann elden gittiği sekr hali dışında, yanlış aniaşılmayı önlemek ve dih1 prensipleri
gözetmek gerekir. Haldkatlerin üzerinden örtü kaldınlırsa çok fitneler, kanşıklıklar çıkar.
halde Mevlana'nın,
'

o

9- AlxlO'I-Hoseyn ZerıtrıkOb,
162-163.

Erzlş-1 mtras-ı safiyye, Tahran 1344 h. ş .•

s. 182 183: l. Mu'temen, a. g. e .. s.

.

10-- Mevl11n11, DMin- ı kebir, tre. AbdOibakl GÖl pınarlı, Ankara 1992, c. ll. s. 345:
11- Sa' eli'-I Ştraıt. KOI1ly11t-ı Sa'di', nşr. ZekaO'I MOik FrO~- AlxlO'l- Azim Kaı1b, 2. bs., 1351 h. ş., s. 670.
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'

:

dediği

gibi" güzelierin

.

sırnnı, başkalanndan

söz ederken (müphemlik perdesinde ) zik-

retmek daha iyidir." (12)
Esasen sır tutma ve vakarıı· olma, dddiyet ve yüksek şahsiyet alametidir. İçinde

yaşadıgı manevi atmosferi alabildiğine sal<lamaya, ifşa etmemeye özel bir çaba gösteren, iç halinin anlaşılmasından imtina eden bir J<işi için böyle bir davranış. inanandal<i
büyüklüğün, davasındaki dddiyet ve samirniyetın de bir ifadesidir.

Bu dddiyet ve samirniyet, kişinin o yüce kudretin büyül<lüğünü tal<dir edebilrrtesini, o gücün karşİsında kendi yerini (aczini) bilmesini, dolayısıyla mahviye~ ve
fena duygusunun alabildiğine gelişmesini sağlar. Mahviyet ve fena duygusu ise,
hay ayı. tevaztıu, gizJenmeyi vesırdaş olmayı getirir; aynca çelişl<ili davranışlan önler..
Latifi'nin şu sözJeri bu hususu çok güzel izah eder: "Evliyaullah hallerini gizJeyip
örtrnek için, nice gayb

sırlannı ve hcıkfkatleri mecaz soretinde ifade etmişlerdih

ola ki

esirgeyip bağışlayan yüce Allah, bu tarz üzere söyledikleri na't, tevhid ve nasihatler
hürmetine hatalannı bağışlar, günahlannı affeder ve 'yapmadıl<lannı söylüyorlar' ithamına düşenlerden eylem&." (13)

Öbür taraftan, önünde zor ve çetin engeller bulunan aşık, evet ölmeden önce
ölmeyi ahdetmiştir; sevgilinin sırlannı saldamaya kararlıdır ama, kendisini yal<ıp ka. vuran aşk ateşi ve ıstırabı, iradesini alıp götürür; gönül ferman dinlemez.

.).1-! 0 .J...r.':-!
"Aşk

.

~

. (.al ~ ,·i...1L
I.T·--

0!:-'

o

istiyor ki bu söz dışan çıksın; ayna koğucu olmaz de ne olur?" diyor

Me./Iana. Yani sevgilinin d!Vesi ve aşkın sırlan gönül aynasına al<sedip duruyor. Gönül
. aynamda beliren sırlar, ihtiyanm elimde olmal<Sızın, lisarumdan dökülüyor. ( 14 )
FuzOli · nin i tirali ise _şöyled!r:
J·W~.J L.ü.-1
..

· .UG ti u·w
,_r.

.~
J. 1Jr--..,

~ 6)Yv

.>-o 'Lı.

..:L.:..
. • u·' ~-.

"Çeng gibi yüz perdede sımını gizliyordum; eyvahlar olsun, gayr - iihtiyari çıkan
feıyat,

bizi ele verdi." (15)

12- Z.. Mu' temen, a. g. e., s.161-162.
13- Lanıt, a. g. e., s. 38.
14- TahlrU'l-Mevlevt, Şerh--I Mesnevt, 2. bs., İstanbul, tsz., c. I, s. 88.
15- Fuz.Oit, Farsça Divan, nşr. Hasibe Maz.ıoğlu, Ankara 1962, s. 58.
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Hasılı mana aleminde seyreden bir aşık söylemeye cesaret edemediği, yahut
söylemek istemediği fakat ifşa etmekten de kendini alıkoyamadığı. d uygulanm anCak
başka varlıklara

söyletebilir,

Bildiğimiz

dolaylı

yoldan ifade edebilir.

gibi mutasawıflarca Hal<k'a ve hakikate ulaşmak. için öngörülen şart,

nefis terbiyesi ve tez:İdyesi yani manevi annmadır. Bu terbiye sonucunda, insanın be;..
densel

bağımlılıklannın

asgariye indirilip ruhun

saltanatm~n kurulması

ve sOliye

geniş

bii" perspektif kazandıratak ve gerçeklerin yakin derecesinde bilinmesini sağlayatak
olan sezgi gücünün (zevk) elde edilmesi hedeflenir.
Bu hedefe, mürşid-i kttmilin manevi yollan aydınlatan feyti ve kılavlızll.iğu altında, aşk ve cezbe ile ulaşmayı benimseyen Şüttar ehli, çok zor ve çetin bir yolcull.iğu

göze almışlardır.
SOii'nin

daiınJ

teveccühünü (teVeccüh-i tam)

güçlü zevk unsuru ile yoluna
zamanda

çıkan

dayanılmaz ıstıraplan

da

engelleri

peşinden

destandır. Fuzan · elin deyişiyle: " afet - i

sağlayan,

aşmaya yardırnca

içinde
olan

bulundurduğu

aşk

getirmektedir. Bu yolun

duygusu,
zorluğu

aynı

dillere

can olduğu, meşhOr- ı dhandır. "

· İşin hal<ikatine bakılırsa sOii şairlerin divanlan, baştan sona aşk yolunda çekilen
bu

ıstıraplann ve yanıp

Sürekli bir
sOii,

aşkın

yalalmalann hazin hikayeleriyle doludur.

ıstırapla

birlikte daimi bir

muazzam gücü ve

arayış, yakanş

mürşidinden aldığı

ve mahviyet içerisinde olan

feyi+ yardrm~la yeni iklimiere ve yeni

alemiere ulaşıc Gayesine ermek içi bir tür ölümü seçen, dünya ve nimetlerinden uzaklaşaral< sükOt ve Uzlet üzere bulunan, her zaman ve her yerde Allah'ı zikrederek te-

fekkür içerisinde olan aşık, bütün bu sınırlayıa ve kısıtlayıa davranışlan sonucunda zihnen ve rOhen

olgunlaşır.

Objeleri, olgulan ve olaylan

algılama taızı değişir, gelişir

ve'

zenginleşir; düşünce ve hissetme şekli farklılaşır.
Mutasavvıf şairler
Hafiz-ı Şi razi,

bu

farklılığa

zaman zaman

"Gönül ehlinin sözlerini duyunca,
viyede

işaret

etme· gereğini

duymuşlardır.

bir beytinde:

değilsin,

"yanlış"

deme. Onlann sözlerini aniayacak se-

iki gözüm, yanlış burada!" diyor. (16)

Mevlana ise,

.·.

•·. . . .. .·. •

·~ ~·~~.)

.:ı .1.:..ı

Lo

(.=...

1~ Hatiz-ı Ştr11ıl', Divan-ı H11fız ,nşr.

(

yjJ

Muhammed l<.azvint- K11sım Garıt, Tahran 1372 h.
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ş.,

s. 79

"Arslan ve süt manalaona gelen Ş1r )afzJ, yazıda aynı ise de mfu"ıa yönünden ayndır.

·sunun gibi sen de seçl<inlerin halini ~<.eneline· kıyas etme" uyansında bulunuyor.

(17)

Riyazii'l - arilin müellifi Hidayet de bu faıklılığı şu söılerle dile getiriyor: " Her
taifenin kendine özgü ıstılahi vardır. Başkalan ondan haz duymaz ve bir şey anlamaz.
Binaen aleyh bu yüksek taifenin de özel bir dili ve terimleri vardır ki o halleri bilmeden,
yaşamadan o yolda söylenen söıleri anlamak mümkün değildir.. " ( 18 )
Diğer

yandan, tasvir etmeye çalıştığımız tablo i~risinde Aşık bir sOii duy-

gulannda da iyice hassaslaşır. Her an sevdiğini anar, her tarafta ondan bir iz arar. Gördüğü

her şey onu hatırlatır; dahası çevresindel<i herşeyi, onun tezahür ettiği varlıklar

olarak görür.
Ben bilmez idim gizli ayfu"ı hep sen imişsin
Canlarda vü tenlerde nihfu1 hep sen imişSin
Senden bu dhan·içre nişfu"ı ister idim ben
Ahir bunu bildim ki dhfu"ı hep sen imişsin
mısralan

bu d uygulann saf ifadesiclir.

"Gül ve· ayna, güneş ve ay nedir bütün bunlar?. Her nereye bal<tıysak, hep senin
yüzündü gördüğümüZ' diyor Urdu şairi N\1r. (19)
Aşığa

göre, bütün kainat ezelt ve ebed1 sevgilinin tecelli aynasıdır. Her yerde

onun cemal ve kemal sıfatlannın tezahürü vardır. Zira, vücOd-ı mutlak. aynı zamanda
kemal-i mutlak ve cemal-i mutlaktır. Dolayısıyla güzelliğe ve mükemmelliğe düş'
künlük, süf!1 ve şehev1 duygulardan annmış bir aşığın bütün benliğini, hislerini ve düşüncelerini kaplamal<tadır.

Ya rab nolaydı alem içinde dil olmasa
BM olursa her güzele mail olmasa
diyen şair, bu durumu biraz da mahzun bir şekilde,

zarif bir eda ile ifade ediyor.

Ey FuzOJi alemin gördüm kamu ni ' metlerin

H1ç ni'met görmedim d1dar - ı dilber tek leıtz
beyti de güzellii<Jerin zirvesinde insan güzelliği bulunduğuhu bize anlatıyor. (20)

Latlfi şöyle diyor: "Bütün bu güzellil<ler, Mfle Hak arasında bir sOrettir. Mana ehli
ise sOrette kalmaz, her güzelin güzelliğinde cemal - i mutlak olan Hal<k'ın tecellisini
17-

Tahirtı'I-Mevlevt,

a. g. e., c. 1, s. 200.

18- Hld1\yet (RızA KultHan ), Riyi\zu' 1- ilriftn, Tahran 1316 h. ş., s. 27. ( Mukaddime)
19- Arınemarle Schimmel, Tasavvufun Boyutlan, tre. Ender GOrol, 1982, s. 250.
20- A. N. Tarlan, Fuzaıt Dlvanı Şerhl, Ankara 1985, c. I, s. 230.
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görür. 'Nereye yönelirseni? Allah'ın vechi oradadır' ayeti mefhumunca nakışta nakMşı,
~rde

müessiri müşAhede eder." (21)
Fuzoıt.

'

HOb - soretlerden ey na.sih meni men etme kim
. Pertev-i

enva.r-ı huıştd-i bal<ikatdir

mecaz

"Ey bize nasihat eden kişi! Bizi güzel yüzlülerden men etme. Zira mecaz, hal<ikat
güneşinin nurlannın ışığıdır'' cjerken bunu kasdetmektedir. (22)· ·

Sonuç olarak, " ideal, bir dünyayı düşleyen, içinde yaşadıl<.lan fizik a.Jemin bütün

kavramlannı, kendi düşünceleri've duygulan doğrultusunda yeniden mana.Jandıran, kı
sacası yeni bir dil yaratan" (23) mutasawıf şairler; mecaz! anlatırn tarzını. içlerindeki
derin ve zengin duygulannı, sezgi ve ilhamlannı, alenen söylemek istemedil<.leri ha- .
kikatleri ve sırlan ifade etmek için seçmişlerdir.
Esasen görünmeyen, hissedilir şeyleri. görünen ve bilinen şeylere benzeterek
anlatmak kaçınılmazdır. Bu tarz aynı zamanda sanat ve maharet göstermeye, ifadeyi
çeşitli

mana ve mazınunlarla örmeye, az sözle çok şey anlatmaya daha elverişlidir.
Aşık

bir sOfi .için medlı:f anlatım tarzı, ·asıl ·olarak fena ve mahviyet hissinden

kaynal<.lanmaktadır.

Onun hayatını çepeçevre saran haya. tal<dir, hayranlık ve acziyet

duygulan, kendisini ortaya koymaınası ve gizlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Güzel
· olan her şeyin
ğın

şiire

çokça girmesinde ve

beşeri

güzellil<.lerin tasvir edilmesinde de,

güzellik ve mükemmelliğe qlan tutkurduğunun büyük rolü vardır.

21- Lattft, a. g. e., s. 11
22- All Ni had Tarlim, a. g. e., c. U, s. 17.
23- Mehmet Çavuşoğlu, " Divan Şiiri'' , TOrk Dili (TOrk Şiiri özel Sayısı U ) , S.415 - 417, s. 6 - 7 .
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