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Özet 
Divan şiirinin kaynaklarõ arasõnda dinî unsurlar ve özellikle peygamber kõssalarõ ve ilgili 

hususlar önemli yer tutar. Peygamberlerin hayatõnõ ele alan müstakil eserler dõşõnda çoğunluk-
la telmihlerle karşõmõza çõkan bu unsurlardan biri de Hz. İbrâhîm ve �ades ilgisidir. Yazõmõzõn 

amacõ, -divanlarda bulduğumuz örnek beyitlerden hareketle- bu ilginin kaynağõn 
 tespit etmek ve  açõklamaya çalõşmaktõr. 
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Abstract 
Religional elements, anecdotes of prophet have important place in the sources of Divan poetry.  

One of the religional element is Hz. İbrahim and lentil. The aim of this study is to point out 
and explain the relation of anecdote of Hz. İbrahim and lentil with Divan poetry by the help of 

examples from Divan. 
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Divan şiirinin başlõca kaynaklarõ, Kur�ân-õ Kerîm, tefsirler, hadisler, pey-

gamber kõssalarõ, evliyâ hikâyeleri, tasavvuf, Şeh-nâme ve yerli malzemelerdir. 
Şüphesiz bu kaynaklar içinde en geniş yer tutan dinî unsurlardõr. Bu unsurlar 
içinde, gerek müstakil eserler hâlinde ele alõnõşõ, gerekse telmih ve teşbihlerle 
şiirlerde kullanõlõşõyla peygamber kõssalarõ dikkati çeker. Dinî-didaktik eserler 
dõşõnda, özellikle gazel, kaside gibi manzumelerde çoğunlukla telmih ve teşbih-
lerle karşõmõza çõkan bu malzemeyi değerlendirebilmek ve divan şiirini anlaya-
bilmek için kõssalarõ tespit etmek gerekmektedir. Meselâ, Âdem(as),  topraktan 
yaratõlõşõ, Havvâ ile birlikte yasak meyveyi yediği için cennetten çõkarõlõşõ ve 
buğday ilişkisi; İdris (as), meleklere tedrisle görevlendirilmesi; Nûh(as), gemisi 
ve tûfân; Sâlih (as),  Semud kavminin isyanõ ve helâki, devesi; Lût (as),  Sodom 
ve Gomore halkõnõn sapkõnlõklarõ sebebiyle helâk edilişleri;  Ya�kûb (as), oğlu 
Yûsuf�un ayrõlõk hasretiyle ağlamaktan gözlerinin kör oluşu; Yûsuf(as), olağa-
nüstü güzelliği,  rüyâsõ,  kardeşleri tarafõndan kuyuya atõlõşõ, bir kervan tarafõn-
dan kurtarõlõp Mõsõr�da  köle olarak satõlmasõ, Züleyha�nõn iftirasõ sonucu zin-
dana atõlmasõ, rüya tabir etmesi ve Mõsõr�a azîz olmasõ;  Eyyûb(as), bir çok belâ 
ve musibet yanõnda vücudundaki yaralar kurtlandõğõ halde sabretmesi; Mû-
sâ(as), Tûr�da Allâh�õn hitabõna mahzar olmasõ ve Cenâb-õ Hakk�õn tecellîsi, asâ-
sõ, peygamberliği ihtilaflõ olan Hõzõr ile yoldaşlõğõ; Hõzõr (as), âb-õ hayâtõ bulup 
içmesi ve ebedî hayata kavuşmasõ, ledünnî ilmi, bastõğõ yerlerin yeşil oluşu;  
Dâvud (as), sesinin güzelliği; Süleymân (as), üzerinde İsm-i A�zam yazõlõ yüzüğ 
(mühr)ü ve onun sayesinde insanlara, hayvanlara, cinlere ve rüzgâra hükmedi-
şi, karõnca, Hüdhüd ve Belkõs ile  ilgili hikayesi; Îsâ (as), babasõz doğmasõ, be-
bekken konuşup annesi Meryem için şahitlik etmesi, hastalarõ iyileştirmesi, ölü-
leri diriltmesi ve  dördüncü göğe çekilmesi, kõyamete yakõn tekrar yeryüzüne 
inip İslâmiyeti tebliğ edeceği; Hz. Muhammed(sav), doğumunda ve hemen 
sonrasõnda meydana gelen  olağanüstü olaylar ve sõrtõnda peygamberlik  müh-
rü (hâtem-i nübüvvet) ile doğmasõ, Allâh tarafõndan eğitildiği, başõnõn üstünde 
sürekli dolaşan bulut, gölgesinin yere düşmeyişi, ayõ ikiye ayõrmasõ (şakku�l-
kamer), mi�râcõ, parmağõndan su akõtmasõ gibi kõssa, hikâye ve mucizeleriyle 
söz konusu edilirler. Yazõmõza konu olan İbrâhîm (as) ve �ades (mercimek) de 
bunlardan biridir. 

Hz. İbrâhîm Türk edebiyatõnda, Nemrûd�un zulmü dolayõsõyla mağarada 
büyütülüşü, aklõyla Allâh�õ buluşu, Kâbe�deki putlarõ kõrmasõ, Nemrûd tarafõn-
dan ateşe atõlõşõ ve ateşin ona gülistan haline getirilişi, cömertliği ve sofrasõnõn 
bereketi, oğlu Hz. İsmâîl�i kurban etmeye niyetlenmesi, onunla birlikte  Kâbe�yi 
onarmasõ, kõtlõk esnasõnda kum dolu çuvallarõ buğday veya un oluşu mucizesi  
gibi  çeşitli hususlara telmih ve teşbihlerle geçer. Ayrõca, ulü�l-azm peygamber-
lerden biri ve Hz. Muhammed(sav)in atasõ oluşu   ona diğer peygamberlere na-
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zaran üstünlük kazandõrmõş, hakkõnda Halîl-nâme adlõ bir mesnevî yazõlmasõna 
da vesile olmuştur.1  

Çalõşmalarõmõz esnasõnda Hz. İbrâhîm ile �ades (mercimek)in divanlarda 
kullanõmõ ilgimizi çekti. Divan şâirlerinin kullandõğõ ve bugün bazõlarõnõ bilme-
diğimiz, ancak kaynaklardan öğrenmeye çalõştõğõmõz bu malzemelerin gerçek 
veya uydurma olsun mutlak bir kaynağõ bulunduğunu düşünerek araştõrmaya 
çalõştõk.  Bu sebeple başta Tevrat, İncil ve Kur�ân-õ Kerîm olmak üzere; Hz. İb-
râhîm�le ilgili olabilecek eski ve yeni eserler2, ansiklopediler3  ve  benzer beyitle-
rin geçtiği tahlili yapõlmõş divanlar4 tarandõ. Ancak  1414 yõlõnda telif edilmiş 
olan Halil-nâme dõşõndaki eserlerde bu ilginin kaynağõ ile alakalõ bir kõssaya 
rastlamadõk. Söz konusu eserde, kõssa -verdiğimiz örneklerle uygunluk arz eder 
şekilde-   şöyle hikaye edilmektedir: 

�...Hz. İbrâhîm, ailesi ve inananlarla birlikte Filistin�e göç eder. Bir süre orada 
kalmalarõ için Cebrail vasõtasõyla Allâh�tan emir gelir. Fakat bir zaman sonra bölgede 
kuraklõk ve  kõtlõk baş gösterir. Civarda Hz. İbrâhîm�i seven zengin bir dostu vardõr. 
Zahire almak için ona gider. Ancak onda da yoktur. Dostu, bulursa satõn almasõ için 
ona altõn verir. Fakat satõn alacak bile yoktur. Bunun üzerine  İbrâhîm(as)   boş  dön-
memek için çuvallara kum doldurtur, evlerine dönerler. Çok üzgün bir şekilde oturmak-
ta olan Hz. İbrâhîm(as)e karõsõ Sara gelir. Dostunun dünyada hiç görülmedik buğday 
ve mercimek verdiğini söyler. Hz. İbrâhîm çok şaşõrõr, çuvallara bakar ve çuvallardaki 
kumun Allâh�õn lutfuyla buğday ve mercimek olduğunu görerek  Allâh�a şükürler eder.. 
Bu buğday ve mercimeği halkõ arasõnda paylaştõrõp bir kõsmõnõ tohumluk ayõrõr, tohum 
isteyene verir, İlâhî lutufla bu tohumlardan bereket hiç eksik olmaz. Bu buğdaya �sul-
tânî buğday�, mercimeğe �Halîlî mercimek� denir. Dünyada ekilip biçilen buğday ve 
mercimek de bu tohumdandõr...�( 1339-1388. beyitler)5. 

                                                                 
1  Abdülvâsi Çelebi, Halilnâme, Haz. Ayhan Güldaş, KB. Yay. Ankara, 1996. 
2  Sa�lebî, Arâ�isü�l-Mecâlis, Mõsõr 1315;  Tarih-i Taberî Tercümesi, 3 C, Hz. Mustafa Can, Anadolu 

Matb, İstanbul (tarih yok); Şirvanlõ Mahmud, Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (Giriş-İnceleme-
Metin-Sözlük), Haz. Muhammed Yelten, TDK, Ankara 1998; Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buharî 
ve Tercemesi, Ötüken Yay. İstanbul 1987; Abdulbâkî, Târîh-i İ�lâmü�l-A�lâm, Konya İzzet 
Koyunoğlu Müzesi, nu:13314; Muhammed ibn Muhammed(Altõparmak), Delâ�ilü�n-Nübüvve-i 
Muhammedî, İstanbul 1273; Nişancõzâde Mehmed b. Ahmed, Mir�âtü�l-Kâ�inât, İstanbul 1290; 
Nasõruddin b. Burhanüddin Rabguzî, Kõsâsü�l-Enbiyâ, Haz. Aysu Ata, Peygamberler Tarihi, 2 
C. TDK, Ankara 1997; Ahmet Cevdet, Kõsas-õ Enbiya, Haz: Mahir İz, 3. baskõ,  KB, Ankara 2000, 
6 C; Ahmed Fakih, Kitâbu Evsâf-õ Mesâcidi�ş-Şerife, Haz. Hasibe Mazõoğlu, TDK, Ankara 1974; 
Abdulbakî Gölpõnarlõ, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Mesnevî Şerhi, 3.baskõ, KB. Ankara 2000;  
Âşõk Paşa, Garîb-nâme, 4 C., Haz. Kemal Yavuz, TDK, Ankara 2000; Yazõcõoğlu Mehmed, 
Muhammediyye,  2 C, Haz. Âmil Çelebioğlu, MEB, İstanbul 1996. 

3  Ömer Faruk Harman �Mustafa Uzun, �İbrâhîm�, TDVİA, C.21, s.266-73. 
4  Ali Nihad Tarlan, Şeyhî Divanõ�nõ Tedkîk, Suhûlet Matb., İstanbul 1934, s.199; Mehmed 

Çavuşoğlu, Necâtî Bey Divanõ�nõn Tahlili, Kitabevi, İstanbul 2001, s.179; Harun Tolasa, Ahmed  
Paşa�nõn Şiir Dünyasõ, Atatürk Üniv. Yay., Sevinç Matb., Ankara 1973, s.256; Nejat Sefercioğlu, 
Nev�î Divanõ�nõn Tahlili, KB, Ankara 1990, s.175.  

5  Güldaş, a.g.e., s.205-211. 
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Halil-nâme�de geçen bu hikâyeye işâreti, divanlar dõşõnda Ahmed Fakih 

(14.yy. sonu veya 15.yy. başõ?)in Kitabu Evsâf-õ Mesâcidi�ş-Şerîfe�si ile Tebrizli 
Ahmedî(ö.1479�dan sonra)nin Yûsuf u Zelîhâ  adlõ mesnevîsinde de tespit ettik. 
Telif tarihi kesin olarak bilinmeyen, ancak bugünkü bilgilere göre  dil ve fonetik 
özellikleri açõsõndan 14. yüzyõlõn ikinci yarõsõ, hatta 15. yüzyõlõn ilk yarõsõnda 
yazõldõğõ kabul edilen6  Kitâbu Evsâf-õ Mesâcidi�ş-Şerîfe�de �Fasl fî-Medh-i  �Adesi�l-
Halîl �Aleyhi�s-selâm�  başlõğõ altõndaki beyitlerde bu ilgiye işâret açõkça görül-
mektedir: 

 
 Fasl fî-Medhi �Adesi�l-Halîl �Aleyhi�s-selâm   
 Gelün Halîlu�llâha varalum türbesine yüz sürelüm 
 Cânumuz kurbân virelüm şey li�llâh yâ Halîlu�llâh 
   
 O peygamberler dedesi honõnda çõkdõ �adesi 
 Allâhdan durur �atâsõ şey li�llâh yâ Halîlu�llâh 
 
 �Adesi mercimek aşõ şifâ bulur yiyen kişi 
 Bayram durur yaz u kõşõ şey li�llâh yâ Halîlu�llâh7 
                  ( 235-237. beyitler) 
 
Yukarõda sözünü ettiğimiz Yûsuf u Zelîhâ�da ise hikâyeye başlangõç kõsõm-

larõnda  benzer şekilde geçmektedir: 
 
 Şükr ü minnet Hakka kim emr-i Celîl 
 �Âleme neşr eyledi hon-õ Halîl 
 
 Vâye aldõ tâ halâvetden meges 
 Olmasun kem yâ Rab ol hondan �ades8 
 
Görüldüğü gibi, her iki eserde de kaynakla ilgili herhangi bir teşbih veya 

hikâyeye dair bir ipucu verilmemiştir. Ancak, bu ifâdelerin bir hikâyeye da-
yandõğõ da açõktõr.  

Bazõ tefsirlerde ve peygamber kõssalarõnda bu hikâye, sebebi ve oluş biçimi 
bakõmõndan hemen hemen Halil-nâme�deki gibidir. Ancak, bu eserlerde   çuval-
lardaki kumun buğday veya buğday unu olmasõ söz konusudur. Bahsedilen 
eserlerde ana hatlarõ  ile şöyle bir kõssa vardõr: 

 �Hz. İbrâhîm memleketinde kõtlõk olduğu bir yõlda civardaki bir dostundan zahire 
istemek için adamlarõnõ yollar. Ancak onlarõn �Bizde de kõtlõk var, misafirlerimize bile 

                                                                 
6  Osman Fikri Sertkaya, �Ahmed Fakih�, TDVİA, C.2, s.66. 
7  Mazõoğlu, a.g.e, s.36. 
8  Tebrizli Ahmedî, Yûsuf u Zelîhâ, Marmara Üniv. Fen-Edeb. Fak. Ktp, Yazma Nu:51, vrk. 7b. 

(Mõsrada geçen �kem� yazmada �kim�; �hondan� kelimesi  �hona� şeklinde yazõlmõş ve hare-
kelenmiştir.) 
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verecek zahiremiz yok� diyerek özür beyanlarõ üzerine; Hz. İbrâhîm�in adamlarõ şehirle-
rine boş dönmemek için, çuvallarõ kum doldurarak  durumu sadece ona bildirirler. Hz. 
İbrâhîm çok üzülür ve bu üzüntüyle uykuya dalar. İşin aslõnõ bilmeyen karõsõ Sara çu-
vallardan birini açõp un bulur ve ekmek pişirir. Hz. İbrâhîm sõcak ekmek kokusuyla u-
yanõr ve karõsõnõn �dostunun gönderdiği undan pişirdiğini� söylemesi üzerine; bunun� 
Hakk�õn bir lutfu� olduğunu dile getirir ve Allâh�a şükürler eder.� Bazõ kaynaklarda 
Hz. İbrâhîm�e �Halîl� sõfatõnõn bu hadiseden sonra  verildiği de zikredilir.9 

İbrâhîm-�ades ilişkisini tespit etmek için yaptõğõmõz araştõrmada, tahlili ya-
põlmõş divanlarda -ilgili beyitlerde- kõssayõ hatõrlatacak bir  açõklama olmadõğõnõ 
gördük10. Bazõlarõnda ise söz konusu beyitler örnek olarak bile verilmemiştir11.  
Bu noktadan hareketle divanlarõ taradõğõmõzda çoğunluğu birbirinin aynõ şekil-
lerde kullanõlmõş  örnekler bulduk. Tespit edilen örneklerde genellikle Hz. İb-
râhîm, Halîl sõfatõyla tevriyeli olarak veya teşbihle sevgiliyi veya güzeli karşõla-
yacak şekilde kullanõlõrken;  sevgilinin  güzelliği sofraya, yüzündeki hâl  (ben) 
de o sofradaki mercimeğe benzetilmiştir. İki örnekte ise sadece Hz. İbrâhîm-
�ades ilgisine işaret (telmih)le geçmekte, bir beyitte de Halîl�le ilgisi yanõnda 
mercimeğin kanõ koyulaştõrdõğõ ve durdurduğuna değinilmektedir. 

Şeyhî (ö.1431?) ve Rûşenî�de  (ö.1486) rastladõğõmõz beyitlerde, Âdem-
gendüm (buğday), İbrâhîm-�ades ilişkisini   hemen hemen aynõ ifâdelerle görü-
yoruz. Şeyhî, enbiyâ ve evliyâyõ Cenâb-õ Hakk�õn harmanõndan başak derleyici-
ye benzeterek; bu harmandan Âdem(as)in bu buğday, İbrâhîm (as)in de merci-
mek umduğunu dile getiriyor:  

   
  Hõrmenünden k�enbiyâ vü evliyâdur hûşe-çîn 
 Âdem umar dâne-i gendüm Halîlu�llâh �ades12 
      Şeyhî, D.30,2/1013 
 
Rûşenî�de de, Âdem�in buğdayõnõn ve İbrâhîm�in ekip biçtiği mercimeğin, 

Allâh�õn mûcizeler tarlasõnda bir başak olduğu ifâde ediliyor:  
 
 
 

                                                                 
9  Nişancõzâde, a.g.e. s.85. 
10  Şeyhî Divanõ�nõ Tedkîk�te, �Tenâsüp� bahsinde sadece beyit zikredilmiş (s.199);  Ahmed Pa-

şa�nõn Şiir Dünyasõ�nda, �Ben Üzerine Teşbih ve Mecazlar� ve �Yiyecek Maddeleri ile İlgili Di-
ğer Unsurlar� da Hz. İbrâhîm ile ilgi verilmeden kaydedilmiştir(s.235, 490). Nev�î Divanõ�nõn  
Tahlîli�nde ise, �Hz. İbrâhîm-Âzer� bahsinde �Sevgilinin güzelliği sofraya, benleri bu sofranõn 
mercimeğine benzetilmiştir� denerek ilginin kaynağõ hakkõnda ipucu verilmemiştir (s.28). Ayrõ-
ca aynõ eserde �Ben ile İlgili Tasavvurlar� bahsinde  ��ades�  alõnmõş, fakat beyit ve ilgiye deği-
nilmemiştir(s.175).  

11  Necâtî Bey Dîvânõ�nõn Tahlili�nde sadece aldõğõmõz beyitte geçen �mezra�-õ la�l�, �Dudak Üzeri-
ne Teşbihler ve Mecazlar�  konusunda kaydedilmiştir(s.179). 

12  Şeyhî Divanõ, Haz. Mustafa İsen-Cemâl Kurnaz, Akçağ, Ankara 1990.  
13  Örnek beyitlerdeki numaralar ; sayfa, şiir numarasõ / beyti  karşõlamaktadõr.     
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Kiştzâr-õ mu�cizâtunda senün bir hûşedür 

 Gendüm-i Âdem  Halîlu�llâh eken biçen �ades14 
      Rûşenî, D.114,II/6 
 
Âhî (ö.1517) ise aşağõdaki beyitte Şeyhî ve Rûşenî�deki kullanõma yakõn o-

larak; �Âdem�in buğday, Halîl�in mercimek isteğinde olmasõ gibi gönül kuşu-
nun bir tane için hõrs tuzağõna düşmesine şaşõlmamasõ�nõ dile getirir: 

   
Dâne içün dâm-õ hõrsa düşse tan mõ murg-õ dil 

 Anda k�Âdem gözleye gendüm Halîlu�llâh �ades15 
      Âhî, D.73,I/8 
  
 Bu beyitler dõşõndaki örneklerde ise,  yukarõda kaydedildiği gibi telmih 

yanõnda teşbihle geçmektedir. Genel  olarak  hâl (ben), �ades (mercimek)e; hat 
(yüzdeki ayva tüyleri), sebzezâr (çimenlik)e; hüsn (güzellik) veya güzelin yüzü 
ve yanağõ,   hem gül bahçesine hem de İbrâhîm�in bereketiyle meşhur sofrasõna; 
sevgili ise -halîl kelimesinin iki anlamõndan da yararlanarak tevriye ve teşbihle- 
İbrâhîm�e benzetilmiştir: 

  
 Hâl ü hatõ bize �ades ü sebzezârdur 
 Minnet Halîl hânõna selvâ nedür ya men16 
      Şeyhî, D.46,7/20 
 
 Men tiler men ol yüzi üzre dâyim hâlini 
 Çün Halîlu�llâh hânõnda kerek dâyim �ades17   
      Harezmli Hâfõz, D.417,481/3 
 
 Hüsnün ziyâfetinde benün çokluğõ budur 
 Dâyim Halîlün illere hân-õ �ades ola18 
      Karamanlõ Aynî, D.316,23/4 
  

Hâl-i müşgînün ruhunda yaraşur kõlma nihân 
 Çün  Halîlün  hânõdur kem olmasun andan �ades19 
      Cem Sultan, D.118,CXXXV/4 
  

                                                                 
14  Dede Ömer Rûşenî Hayatõ Eserleri ve  Divanõ�nõn Tenkîdli Metni, Haz. Semra Aydemir (Tunç), 

Selçuk Üniv. SBE, Yayõnlanmamõş Yüksek Lisans Tezi, Konya 1990. 
15  Âhî Divanõ, Haz. Necati Sungur, KB, Ankara 1994. 
16  Şeyhî Divanõ, Haz. Mustafa İsen-Cemâl Kurnaz, Akçağ, Ankara 1990. 
17  Hârezmli Hâfõz Divanõ, İnceleme-Metin-Tõpkõbasõm, TDK, Ankara 1998. 
18   Karamanlõ Aynî Divanõ, Haz. Ahmet Mermer, Akçağ, Ankara 1997. 
19   Cem Sultan�õn Türkçe Divanõ, Haz. Halil Ersoylu, TDK, Ankara 1989. Yayõnda �Halîl-i hândur 

kim� şeklinde okunuş,  anlam gereği �Halîl[ün] hânõdur kem� olarak değiştirildi. 
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Kim fülfüle benzetse benün yüzi karadur20 

 Kim fülfüli yig gördi Halîlün �adesinden21 
      Ahmet Paşa, D.232,235/6 
 
 Ey Halîlüm ne �aceb hüsnün gülistânunda biz 
 Mezra�-õ la�lünde cân ekdükçe biter mercimek22 
      Necâtî Bey, D.345,327/3 

  
 Gönlümi zülfinde hâliyle konuklar ol Halîl 
 Dâneler ihzâr ider bir gicelik mihmânõna 23 
      Mesihî, D.267,234/9 

  
 Dîdâr ile ahbâbõn ider yâr ziyâfet 
 Hâl-i ruhõnõ hân-õ Halîle �ades eyler24 
      Nev�î, D.288,98/4 

  
 Cân murgõna gõdâ-yõ ruh olmaya münasib 
 Hâl-i ruhun Halîlüm şeh-dâne bir �adesdür25 
      Behiştî (Vizeli), D.279,95/3 
 
Taşlõcalõ Yahya (ö.1582) aşağõdaki beytinde farklõ bir hayal geliştirerek yüz 

ile nur, ben ile Ka�be arasõnda ilgi kurmuş;  sevgilinin yüzündeki mercimeğe 
benzeyen beni, bu görünüşü ve konumuyla nurlara garkolmuş Kâbe�ye teşbih 
etmiştir. Şâir, güzele �halîl� hitabõyla  hem  �İbrâhîm-Kâbe� hem de �İbrâhîm-
�ades� ilgisine de güzel bir telmihte bulunmuştur:  

  
Ka�be gibi yine müstagrak-õ envâr olmõş 

 Ey Halîlüm yüzün üstindeki hâlün �adesi26 
      Yahyâ Bey, D,573,479/4 
   
Aşağõdaki örnekte de yine; sevgiliye �halîl� diyen şâir  hâl(ben)i, sevgilinin 

yüzünün mumuna aşk ve şevk ile can atõp yanan bir âşõğõn siyah bedenine 
(yandõktan sonra aldõğõ hâle) ve mercimeğe benzetiyor. �Halîl� kelimesi ile 
�pervâne, şem�-i cemâl, küyünmiş, �ades, kurbân� kelimeleri, İbrâhîm�in ateşe 

                                                                 
20  Orhan Şaik Gökyay,  Ahmet Paşa ve Necâtî�nin beyitlerini de örnek olarak aldõğõ �Divan Şiirin-

de Meyveler� (Tarih ve Toplum, CXIX, S.112, s.201205) isimli yazõsõnda söz konusu beyitleri  
nesre çevirmiş, telmihe bir îmada bulunmamõştõr. Ayrõca, Necâtî�nin beytinde geçen �halîlüm� 
kelimesini de sadece  �arkadaşõm� mânâsõyla karşõlamõştõr. 

21  Ahmed Paşa Divanõ, Haz. Ali Nihat Tarlan, Akçağ, Ankara 1992. 
22  Necâti Bey Divanõ, Haz. Ali Nihad Tarlan, MEB, İstanbul 1997. 
23  Mesihî Divanõ, Haz. Mine Mengi , AKM, Ankara 1995. 
24  Nev�î Divanõ, Haz. Mertol Tulum- M. Ali Tanyeri, İstanbul Üniv. Edeb. Fak. Yay., İstanbul 1977. 
25  Behiştî Divanõ, Haz. Yaşar Aydemir, MEB, Ankara 2000. 
26  Yahya Bey Divanõ, Haz. Mehmet Çavuşoğlu, İstanbul Üniv. Edeb. Fak. Yay., İstanbul 1977. 
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atõlmasõ, mercimek kõssasõ ve oğlu İsmail�i kurban etmesi gibi birkaç kõssaya 
işaret etmek üzere özellikle seçilmiş görünüyor: 

 
 Benzer ol pervâneye hâlün ki şevk ile revân 
 Cân atup şem�-i cemâlünde küyünmiş nâgehân 
 Yâ sevâd-õ �ayn-õ �âşõk yâ �adesdür bî-gümân 
 Hey yolõnda öldügüm kurbânlar oldugum Halîl27  

      Yahyâ Bey, D.216,41/IV 
 
Şâir bir başka beytinde; �ağzõnda bakla õslanmamak� deyimini muhteme-

len Halîlu�llâh ile mercimek ilgisi dolayõsõyla  �ağzõnda mercimek õslanmaz� 
şeklinde ifade eder:  

 
  �Arz itdi hâl-i la�lini agyâra âh kim 
 Islanmaz ol Halîlümün agzõnda mercimek28 
      Yahyâ Bey, D.414,211/5 
  
Aynõ deyimi Zâtî(ö.1546)de de görüyoruz: 
 

Hâlün Halîlüm öptüm uyurken didüm didi 
Islanmaz agzun içre senün Zâtî mercimek29 

      Zâtî, D.199,695/5 
 
Verdiğimiz örneklerde, birbirine benzer birkaç tasavvurun dõşõna çõkõlma-

dõğõ görülmektedir. Bunlarda; başak (hûşe), ben (hâl),  pervâne, âşõk, Kâbe mer-
cimek (�ades)le; çimenlik (sebzezâr), gülistân, güzellik (hüsn), yüz İbrâhîm(as)in  
sofrasõyla; sevgili ise Halîl ile ilgili olarak kullanõlmõştõr. Ancak, Zâti (ö.1546)nin 
bir beytinde Halîl ve �adese  telmihle birlikte mercimeğin kanõ durdurma, sa-
kinleştirme özelliğine de işaret edildiğini tespit ettik. Ayrõca, mercimeğin bu 
özelliğine Emrî(ö.1575)de de rastladõk: 

 
Rûmda bir beg iken halüne bendeş geçinür 
Nice kanum kurõdur gör ki Halîlüm �adesi30 

      Zâtî, D.394,1618/3 

                                                                 
27  a.g.e. 
28  a.g,e. 
29  Zâtî Divanõ (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), Gazeller Kõsmõ, II. C, Haz. Ali Nihad Tarlan, 

İstanbul Üniv. Edeb. Fak. Yay., İstanbul 1970. 
30  Zâtî Divanõ (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), Gazeller Kõsmõ, III. C, Haz. Mehmet Çavuşoğlu-

M. Ali Tanyeri, İstanbul Üniv. Edeb. Fak. Yay., İstanbul 1987. 
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Hâlün hayâli hûnõ revân itdi dîdeden 
Dirlerdi gerçi kat�  ider halpdur demi �ades31 

      Emrî 
 
 Nitekim,   El-Kânûn Fi�t-Tõb�da32 ve Müntehab-õ Şifâ�da33 mercimeğin kanõ 

koyulaştõrdõğõ, damarlardaki akõş hõzõnõ düşürdüğü, durdurduğu kaydedilmek-
tedir. Bu gibi hususlara dair  pek çok örnek barõndõran divanlar tarandõğõnda, 
divan şâirlerinin toplumla, insanla ilgili her şeyi şiirde rahatlõkla kullanabildik-
leri ve divan şiirinin sosyal hayatõn dõşõnda olmadõğõ  görülecektir. 

Sonuç olarak klasik şiirde hiçbir kelime, ibâre, mecâz  ve teşbihin gelişigü-
zel kullanõlmadõğõ, şâirlerin hayâl güçlerini ve yeteneklerini de katarak, gerçek 
yada gerçekmiş gibi kabul edilen hadiseleri, kõssalarõ, meselleri ve inanõşlarõ 
eserlerinde sanatkârâne, fakat bilinene de uygun şekilde ele alõp meramlarõnõ  
az sözle,  telmih ve teşbihler yardõmõyla  daha etkili bir biçimde ifade ettikleri 
görülmektedir. Ancak, bu kõssa ve hikâyeleri, kabulleri tespit ettikten  sonra 
divan şiiri anlamak mümkün olabilir. © 
 

                                                                 
31  Konya İzzet Koyunoğlu Müzesi, Şiir Mecmûasõ, nr. 14717, vrk. 102 a.  
32  İbn-i Sînâ,  El-Kânûn  Fi�t-Tõbb, İkinci Kitap,  Türkçe�ye çeviren: Esin Kâhya,  AKM, Ankara 200, 

s.471-72 
33  Celâleddin Hõzõr (Hacõ Paşa), Müntehab-õ Şifâ, I, Giriş-Metin, Haz. Zafer Önler, TDK, Ankara 

1990, s.29. 


