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SU KAS‹DES‹’NDEN BEﬁ BEY‹T ÜZER‹NE
B‹R ﬁERH DENEMES‹
VEDAT AL‹ TOK*

Türk edebiyat›n›n gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük aﬂk ve çile üstad› (›zd›rap
ﬂairi) Fuzûlî, peygamber âﬂ›¤› bir ﬂairdir. Ondaki bu aﬂk, divan› incelendi¤inde bâriz bir ﬂekilde görülebilir. Gazellerinde kafiye harfleriyle de¤iﬂtikçe, ço¤unlukla ilk gazeller naat ﬂeklinde yaz›lm›ﬂt›r. Özellikle, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da ﬂehit edilmiﬂ olmas›,
ﬂairin Kerbela’y› mukaddes bir makam gibi telakki etmesine
yol açm›ﬂt›r. ﬁiirlerinin bir ço¤unda Hz. Hüseyin’in ﬂehit
edilme hadisesine telmih vard›r. Hadîkatü’s-Süedâ” isimli eserinde ise bu olaya daha geniﬂ bir yer ay›rm›ﬂt›r.
Fuzûlî’nin en meﬂhur naat› ﬂüphesiz ki “Su Kasîdesi” diye meﬂhur olan Kasîde Der-Na’t-i Hazret-i
Nebevî’sidir. Bu kasîdede Fuzûlî, o zamana kadar
kullan›lmayan su motifini kullanm›ﬂt›r. Hakikatte
suyun Türk tasavvuf kültüründe önemli bir yeri
vard›r. Zira su ‘anâs›r-› erbaa’dand›r1. Fakat su,
Fuzûlî’nin hayat›nda çok daha farkl› bir anlam taﬂ›maktad›r. Yukar›da da belirtti¤imiz
gibi o, Kerbela topraklar›nda yaﬂam›ﬂ; bu
topraklar›n bütün susuzlu¤unu, meﬂakkatini, maddi-manevi s›k›nt›s›n› çekmiﬂ bir
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insand›r. ‹nsan, f›tri olarak sevdi¤i, ihtiyac›n› hissetti¤i bir ﬂeyi; arzu etti¤i bir nesnede kiﬂileﬂtirir.
Söz geliﬂi özellikle klasik edebiyat›m›z›n manevi
dünyas›nda “sevgili” hep “gül” ile idealize edilmiﬂtir. Fakat sonraki dönemlerde sevgilinin teﬂbih
edildi¤i noktalar, nesneler, kavramlar da de¤iﬂebilmiﬂtir. Mesela Tanzimat döneminde “sevgili”
zaman zaman “vatan”, “hürriyet”, “cumhuriyet”
gibi kavramlarla karﬂ›lan›rken; “sevgili”nin bazen
de “Türkiye”, “‹stanbul”... gibi co¤rafyalarla temsil
edildi¤ini görürüz.
‹ﬂte yukar›da izah etti¤imiz sebeplerden
ötürü, Fuzûlî de çok sevdi¤i Hz. Muhammet
(s.a.v.)’i su ile anlatmay› hedeflemiﬂtir. Bu ﬂiir aﬂa¤›daki ﬂaheser beyitle baﬂl›yor:

Saçma ey göz eﬂkden gönlümdeki odlare su
Kim bu denlü dutuﬂan odlare k›lmaz çâre su
Beyti daha iyi anlayabilmek için Peygamber
Efendimizle Hz. Âiﬂe aras›nda geçen ﬂu diyalo¤a
kulak verelim:
Hz. Âiﬂe anlat›yor: “Ey Allah’›n Resulü!” dedim, verilmemesi caiz olmayan ﬂey nedir?” Su,
tuz ve ateﬂ!” buyurdular. Ben tekrar? “Ey Allah’›n
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Resulü dedim. Evet suyu anlad›k öyledir, ama
tuz ve ateﬂ niye öyledir?” dedim. ﬁu cevab› verdi:
“Ey Humeyrâ! Kim (isteyene) ateﬂ verirse, bu ateﬂin piﬂirdi¤i her ﬂeyi tasadduk etmiﬂ gibi sevap
kazan›r! Kim de tuz verirse, o da bu tuzun tatland›rd›¤› her ﬂeyi tasadduk etmiﬂ gibi olur. Kim
su bulunan yerde bir Müslümana bir içimlik su
içirirse sanki bir köle âzâd etmiﬂ gibi olur, suyun
bulunmad›¤› yerde içirirse, onu ihya etmiﬂ gibi
olur.”
Daha ﬂiirin ilk beytinde bir tezatla buluﬂturuyor ﬂair bizi: Ateﬂ ve su. Ateﬂ ﬂiddetli bir arzunun, su ise arzu duyulan›n sembolüdür. Buna göre ﬂair o kadar büyük bir arzu ateﬂiyle kavrulmaktad›r ki de¤me sular onu söndüremez. Ateﬂ, ﬂairin
içinde yaﬂad›¤› co¤rafyan›n bir özelli¤idir. Su ise
onu ferahlatacak, serinletecek her türlü çare, derman olarak düﬂünülebilir. “Ey göz! Gönlümde yanan ateﬂlere gözyaﬂ›ndan su saçma; çünkü böyle
tutuﬂan ateﬂlere su fayda etmez.” diyor ilk beyitte
ﬂair. Gözlerinden akan yaﬂlar› çok ﬂiddetli görüyor belli ki. Çünkü oradan gelen su ile bir yang›n› söndürmeye çal›ﬂ›yor. Gerçi yang›n da ondan
daha ﬂiddetli. Öyle ki gözyaﬂ›ndan gelecek sular
söndürecek gibi de¤il.
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Gönüldeki ateﬂ, aﬂk ateﬂidir. Maddi bir ateﬂ
de¤il. Mecnunca bir sevdaya tutulan âﬂ›¤›n mizac›
da a¤lamakt›r. Asl›nda gözyaﬂ› ile gönül ateﬂi tezat
gibi görünse de ikisi de ayn› duygunun -aﬂk›n- sonucudur. O yüzden birinin di¤erine derman olacak durumu da söz konusu olamaz; çünkü her
ikisi de ayn› menﬂe’den kaynaklan›yor. Yani ç›k›ﬂ
noktalar›nda tezat olmad›¤› için birbiriyle ünsiyet
hâlindeler. Bir baﬂka deyiﬂle ikisi birbirinden derman ar›yor; ancak ikisi de yard›ma muhtaç. Öte
yandan Fuzûlî gözlerine “su saçma!” emrini veriyor ki bu da gönlündeki ateﬂin sönmesini istemedi¤ine iﬂarettir; çünkü bu ateﬂ Peygamber sevgisiyle yanan bir ateﬂtir.
ﬁiirde anâs›r-› erbaa’da geçen ateﬂ, toprak,
su ve havan›n hepsine yer verilmekle beraber, ﬂiirde özlenen as›l unsur su; ikinci olarak da havad›r. Buna göre Fuzûlî’nin mizac›n›n ‘su’ya meyilli
oldu¤u söylenebilir.
ﬁiirin genelinde hâkim mevsim bahar, hâkim renk de yeﬂildir. Yeﬂil, ayn› zamanda ﬂairin
bütün özlemlerinin sembolü kabul edilebilir.
Beyitte su ve ateﬂ tezat teﬂkil eden kelimelerdir. Bu anlamda “göz” kelimesi de tesadüfen
seçilmemiﬂtir. Bu kelimenin “su kayna¤›” olan göz
ile iliﬂkisi vard›r.

Âb-gûndür günbed-i devvâr rengi bilmezem
Ya muhit olmuﬂ gözümden günbed-i devvâre su
A¤lamak, âﬂ›¤›n mizaçlar›ndand›r demiﬂtik.
Bu beyitte de ﬂair çok a¤lad›¤›n›, öyle ki a¤lamaktan, her taraf› su renginde gördü¤ünü ifade ediyor: “Bilmiyorum, gökyüzü mü su rengindedir,
yoksa göz yaﬂlar›m m› gökyüzünü kaplam›ﬂt›r.”
‹nsan, psikolojisi icab› kendi iç âleminde
olup bitenleri d›ﬂ dünyadaki nesnelere yükleyebilir. ﬁair iç dünyas›ndaki a¤lamakl› hâli d›ﬂ âlem
için düﬂünüyor ve görüyor. Böyle düﬂünmeyi tetikleyici unsurlar› da gözard› etmemek gerekiyor.
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Mesela gökyüzünün mavili¤i ﬂairde hemen “su”
ça¤r›ﬂ›m› yap›yor.
Burada bir mübala¤a söz konusudur. Fuzûlî çok a¤lad›¤›n› ifade etmek için gözünden akan
yaﬂlar›n gökyüzünü kaplad›¤›n› söylüyor. Gökyüzünün neden mavi oldu¤unu bilmez gibi görünerek tecâhül-i ârif sanat› yap›yor.

Suya virsün bâ¤bân gülzâr› zahmet çekmesün
Bir gül aç›lmaz yüzün tek virse bin gülzâre su
ﬁair bu beyitte Hz. Muhammet’in eﬂsiz bir
güzelli¤e sahip oluﬂunu, dünyaya O’nun gibi birinin bir daha gelemeyece¤ini ifade etmesi yan›nda
gül ile olan alakas›na da iﬂaret ediyor.
“Suya versin” sözünü birkaç anlamda yorumlayabiliriz: Gül bahçesini istedi¤i kadar sulas›n, gül bahçesi ile istedi¤i kadar u¤raﬂs›n, gül
bahçesini suya versin; yani boﬂ versin, u¤raﬂmas›n... Buradaki “bâ¤bân” sözünün neye delalet etti¤i tam olarak aç›k de¤il. Gülü yetiﬂtiren, Hz. Muhammet’i yaratan bâ¤bân ise e¤er, O’nun, dilerse
baﬂka gülleri de yetiﬂtirmesi kudreti dahilindedir.
Bu yüzden “bâ¤bân”› mecazi anlamda düﬂünmek
do¤ru olmaz kanaatini taﬂ›yorum.
Fuzûlî’nin ﬂiirlerinde mecazla gerçek birbirine o kadar girmiﬂ durumdaki, kelimenin önünü
sonunu düﬂünmeden karar vermek, ﬂiiri yanl›ﬂ
yorumlamalara sebep olabilir.

Ohﬂadabilmez gubâr›n› muharrir hattuna
Hâme tek bahmakdan inse gözlerine kare su
Yaz›c›, kalem gibi yere baka baka gözlerine
kara su inse de, istedi¤i kadar u¤raﬂsa da senin
hatt›n›n bir tozuna benzetemez.
Bu beyitte hat sanat› ile ilgili terimler (muharrir, hat, gubar, kalem, kara su=mürekkep) dikkat çekiyor. Hat kelimesinin çizgi, yaz› anlamlar›ndan baﬂka yüzdeki tüy manas› da vard›r. Bu be-
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yit önceki beyitte geçen anlam› kuvvetlendirmek
için söylenmiﬂ; öncekine benzer bir ifade taﬂ›maktad›r. Kalem, kiﬂileﬂtirilmiﬂtir. ﬁair, hattat istedi¤i kadar u¤raﬂs›n senin tozuna benzer bir ﬂey çizemez diyor. “Gubâr” kelimesi tevriyeli (iki anlama gelecek ﬂekilde) kullan›lm›ﬂt›r. Bu kelimenin
bir anlam› toz, di¤er anlam› da hat sanat›nda ince
bir yaz› çeﬂididir (gubârî). ‹fade edilenleri ﬂöyle
bir göz önüne getirecek olursak Fuzûlî’nin neden
en büyük ﬂair diye nitelendirildi¤i de ortaya ç›kacakt›r:
Burada, bir anlamda herhangi bir iﬂ üzerinde çok u¤raﬂan insan›n tasviri, karﬂ›laﬂt›¤› problemin karﬂ›s›ndaki çaresizli¤i resmediliyor. Hattat›n
elindeki kalemin ucuna mürekkep gelebilmesi
için ucunun yere do¤ru tutulmas› gerekir. Bir nesneye çok bakan, birinin yollar›n› gözleyen insan›n
“bakmaktan gözlerine kara su iner.” Gözlere kara
su inmesi, bir deyimdir. Güçlü¤ü, zorlu¤u, beklemeyi ifade eder. “Ohﬂamak” kelimesinin “okﬂamak” fiilinin yan›nda Âzerî Türkçesinde “benzetmek” anlam›n› karﬂ›lad›¤›n› da hat›rlatal›m.
Suyun ak›ﬂ› ile ilgili güzel sebepler buluyor
ﬂair. Hüsn-i ta’lîl sanat›n›n da en güzel örneklerinden say›labilecek bir beyit:

Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âﬂ›k olmuﬂ gâliba ol serv-i hoﬂ-reftâre su
Su, duramadan, sevgilinin Ravzas›na do¤ru
ak›p gidiyor. Galiba o da serviye benzeyen nazl›
gidiﬂli güzele âﬂ›k olmuﬂtur.
Burada sözü geçen “Ravza” Peygamber
Efendimiz’in türbesidir... Servi suyu seven bir
a¤açt›r. Akarsular›n servi diplerinden dolana dolana ak›yor olmas›, ﬂairde suyun serviye âﬂ›k olma-
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s› imaj›n› uyand›r›yor.
As›l anlat›lmak istenen düﬂünce ise, t›pk›
suyun serviye olan aﬂk› gibi, ﬂairin gönlünün Peygamber Efendimize olan aﬂk›d›r.
Su Kasidesi’nde toprak-su tezad› çeﬂitli karînelerle bir arada kullan›l›yor. Fuzûlî’nin bu iki
mizaca da uygun karakterde oldu¤unu görüyoruz; fakat ilk beyitte içinin ateﬂlerle yand›¤›ndan
söz ediyor. Bu, belki de ateﬂ tabiatl› olmay› istememesine ra¤men kendinde bu hâlin de bulundu¤una iﬂaret say›labilir.
Baﬂta da söyledi¤imiz gibi “su” motifini ilk
kez Fuzûlî’de görüyoruz. Ayn› as›rda -onlar da Fuzûlî kadar yanm›ﬂlar m›yd› bilmem ama- “su” redifli Zâtî, Hayâlî Bey ve Taﬂl›cal› Yahyâ baﬂta olmak üzere, birkaç ﬂair daha güzel yazm›ﬂsa da
onun kadar güçlü ve etkili olamam›ﬂlard›r. Her biri ça¤›na damgas›n› vuran ﬂairler olmalar›na ra¤men, Fuzûlî d›ﬂ›ndakilerin bu redifle yazd›klar› ﬂiirler bugün dikkat çekmeyecek kadar güdük kalm›ﬂt›r. Oysa Fuzûlî’nin en meﬂhur ﬂiirlerinden birisi “Su” redifli kasidesidir.
Bu kasideye hangi bak›ﬂ aç›s›yla bakarsak
bakal›m, bir ihtiﬂamla karﬂ›laﬂ›r›z. Peygamber aﬂk›
baﬂta olmak üzere, güçlü bir lirizmi, güzel bir anlat›m›, ak›lda kal›c› ifadeleri ve Divan ﬂiirinin en
güzel tasvirlerinden birini de yine Su Kasidesi’nde
bulmak mümkündür.

________________
Anâs›r-› Erbaa: Dört unsur demektir. Bunlar hava, su, ateﬂ ve toprakt›r. Bu dört unsur, varl›k aleminin
de esas›n› teﬂkil eder. Bunlar›n insanlar›n mizaçlar›na
da hâkim oldu¤una inan›l›r. Hava so¤ukluk, su yaﬂl›k,
ateﬂ s›cakl›k, toprak kuruluk iﬂaretidir.
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