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Özet
Sevgili divan şiirimizin başkahramanıdır ve divan şiiri büyük ölçüde
onun etrafında örülmüştür. Yüz yıllar boyu varlığını sürdürmüş divan
şiirimizin en temel unsurudur sevgili. Onun en büyük özelliği, aşığının
ve/veya âşıklarının akıllarını başlarından alacak derecede olan
güzelliğidir. Divan şiirimizde geleneğin belirlediği bir takım kurallar
mevcuttur. Bu kurallar ışığında sevgili de kendine ait -gerek manevì,
karakteristik gerek de maddì, fizikì olmak üzere- belirli bir takım
özelliklere haiz olan, idealize edilmiş tek tip bir sevgili özelliği
göstermektedir. Hal böyle olunca idealize edilmiş bu güzellik unsurlarının
- sevgilinin boyu, kaşı, gözü, ağzı, yanağı, yüzü, beli, göğsü… vb - her biri
bütünden çok parça güzelliğine önem veren divan şairlerince ayrı ayrı, en
ince ayrıntısına kadar düşünülerek belirli benzetmelerle, belirli
kavramlarla, ifadelerle anlatılmaya çalışılmıştır. Sevgilinin bu özellikleri
şiirlerde işlenirken kalıplaşmış, hazır bazı ifadeler kullanılır. Bilhassa da
sevgilinin dış görünümüyle ve bazı uzuvlarıyla ilgili fizikì özelliklerinden
bahsedilirken. Biz bu çalışmamızda bazı çevrelerce “Türkì-i Basit1”
hareketinin temsilcisi olarak gösterilen Aydınlı VisÀlì2’nin şiirlerinde yer
alan sevgilinin güzellik unsurlarını tespit etmeye çalıştık.
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1
“Türkì-i Basit” hareketiyle ilgili bilgi için bkz.: Ahmet Mermer, Türkì-i Basit ve Aydınlı VisÀlì’nin Şiirleri, Akçağ yay.,
Ankara, 2006, s. 11-25.
2
Aydınlı VisÀlì, tezkirelerde ve kaynaklarda yer almıĢ bir divan Ģairidir. VisÀlì’nin asıl adının ĠsÀ olduğu, Aydın’da doğduğu;
II. Bayezid ( 1481-1512 ) ve I. Selim ( 1512-1520 ) devirlerinde Edirne’de saray hocalığı yaptığı kaynaklarda kayıtlıdır.
Tezkirelerde VisÀlì’nin adı ĠsÀ olarak kayıtlıdır. Hatta Sehì Bey tezkiresinde Ģairin adının ĠsÀ olmasından dolayı onun
HristiyÀn ve sünnetsiz olduğu belirtilmiĢtir. Fakat bunların doğruluğu kesin değildir. Eski kaynaklarda VisÀlì mahlaslı altı
Ģair bulunmaktadır. Bu kaynaklar karĢılaĢtırıldığında VisÀlì’nin adının ĠsÀ mı yoksa Salahaddin mi olduğuna karar vermek
oldukça güçtür. Yine kaynaklara göre VisÀlì’nin Edirne’de saray hocalığı sırasında öldüğü tahmin edilmektedir. A. Mermer,
a.g.e., s. 57-58.
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BEAUTY FEATURES OF THE LOVER TAKING PLACE IN THE POEMS
OF AYDINLI VİSÁLÌ
Abstract
Lover is the heroine of our divan poetry. In other words divan poetry was
built around it mainly. Lover is the chief feature of divan poetry which
had been survived for centuries. The most important feature of the lover
is her beauty which will blow her lover or lovers’ mind away. There are
some rules which were determined by the tradition in divan poetry. In the
light of these rules, the lover has some attributions both spiritual,
characteristic and materialistic, physical and she displays a typical and
idealized lover character. Therefore each idealized feature of the loverher height, her eyebrow, her mouth,her cheek,her face,her waist,her
breast..etc were tried to be told by divan poets by thinking in each detail
with distinct concepts and expressions. While these attributions are
dealt in poems, some patterned expressions are used. Especially while
mentioning about lover’s pyhsical attributions. We have tried to identify
the beauty features of the lover which takes place in the poems of Aydınlı
VisÀlì who is presented as the representative of the movement of “ Türkì-i
Basit” by some literary surroundings.
Keywords: Aydınlı VisÀlì, divan poetry, lover, beauty features, analysis.
Giriş

Ġlk olarak 1928 yılında Köprülü-zÀde Mehmed Fuad tarafından “Türkì-i Basit” olarak
adlandırılan hareketin en önemli temsilcilerinden addedilen Aydınlı VisÀlì Ģiirlerini sade bir
dille kaleme almıĢtır. Aydınlı VisÀlì’nin divanı bulunduğu söylense de Ģimdiye kadar divanı
ele geçirilememiĢtir.3
Genel olarak sevgili etrafında tezahür eden divan Ģiirimizde sevgilinin birçok özelliği
dile getirilir. Hatta sevgilinin pek çok uzvuyla ilgili benzetmeler yapılmasından dolayı Ģairler
için bir rehber hizmeti görmek üzere sevgilinin fiziğiyle ilgili unsurları toplu bir Ģekilde
gösteren eserler kaleme alınmıĢtır.4 Onun bu özellikleri arasında en önemlilerinden birisi
fizikì görünümü ve dıĢ güzelliğidir. Sevgilinin aĢığa karĢı acımasız oluĢunu, gaddar oluĢunu,
acı ve ızdırap verici oluĢunu, kibirli oluĢunu, dikbaĢlı oluĢunu vs karakteristik özelliklerini
belirten unsurların yanında onun dıĢ görünüĢünü, eĢsiz güzelliğini oluĢturan boy bos, saç, yüz,

3

Biz bu çalıĢmamızda, Ahmet Mermer, Türkì-i Basit ve Aydınlı VisÀlì’nin Şiirleri, Akçağ yay., Ankara, 2006 adlı
çalıĢmada mevcut olan toplam 82 gazeli esas aldık.
4
KürĢat ġamil ġahin, Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın AĢık Üzerindeki Etkisi, Turkish Studies, Summer
2011, Turkey, s. 1852- 1853.
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yanak, ağız, dudak, göz, kaĢ, gamze, bel gibi özelliklerini ifade eden belli baĢlı unsurlar da
mevcuttur.
Divan Ģiirinde güzellik unsurlarının gelenek tarafından belirlenmiĢ belli ifade Ģekilleri
ve kalıplaĢmıĢ benzetmeleri mevcuttur.
Edebiyatın ana malzemesi dil, dilin de ana malzemesi kelimelerdir. Bilindiği üzere
divan Ģiirimizi oluĢturan kelime ve tamlamaların hatırı sayılır bir kısmı Arapça ve Farsça
menĢeilidir. Hal böyle olunca Ģiirleri oluĢturan kelime, terkip ve benzetmelerin büyük bir
kısmı da Arapça ve Farsça kökenlidir.
Biz bu çalıĢmamızda sade Türkçenin önderlerinden sayılan Aydınlı VisÀlì’nin
Ģiirlerinde güzellik unsurları hangi ifadelerle ve/veya hangi amaçlarla ele alınmıĢ onu
belirlemeye çalıĢtık. Bu amaçla önce bütün güzellik unsurlarını tek tek tespit ettik.
Devamında bu unsurları belirli kategorilere ayırıp ayrı baĢlıklar altında incelemeye aldık. Bazı
beyitlerde aynı unsurun aynı anlam ve/veya amaçla kullanıldığını da gördük. Bu durumda
gereksiz tekrarlara düĢmemek adına aynı anlam ve görevde kullanılan unsurlardan birer örnek
beyit alıp diğer beyitleri ilgili bölümün sonuna gazel ve beyit numaralarıyla birlikte not olarak
belirttik. ÇalıĢmamızdaki asıl amacın örnek olarak verilen beyitin uzun uzadıya açıklaması
olmamasına rağmen bazı beyitlerde monotonluğu ortadan kaldırmak adına kısa açıklamalarda
bulunmayı uygun gördük.
Şiirlerde Yer Alan Güzellik Unsurları
A. Saç: Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde saç; “zülf, turre, kÀkül, saç, zülf-i girìh, ser-i
zülf-i mucaèad, zülfün ucu, caèd-ı zülf, müĢg-i zülf, hayÀl-i zülf, sünbül, èakreb-i zülf, zülf-i
miskìn, zülf-i pür-tÀb, zülf-i siyÀh, ser-i zülf, kÀkül-i müĢkìn, èanber-i zülf, bend-i turre-i
tarrÀr” gibi ifadelerle yer almaktadır.
Sevgilinin saçları ıtırlıdır. O, saçlarını bir dağıtsa hava èanber kokusu ile dolar:
Tağıtsa zülf èıtrını èAttÀr MustafÀ
èAnber kohusı ile muèattar ola hevÀ (1/1)5

Bir baĢka beyitte zülf, Hz. Musa’nın yılana dönüĢen asasına benzetilerek bir ejderha olur:
Hüsnün kelìmi muècizesidür ki gösterür
Zülf [ü] ruhun göze yed-i beyzÀ o ejdehÀ (1/5)

Sevgilinin turresi her bir kılında bin mübtelanın bağlı olduğu ya bir bela tuzağıdır ya da
hÀdisÀt kemendidir:
Turresi dÀm-ı belÀdur yÀ kemend-i hÀdisÀt
5

Parantez içindeki birinci rakam gazel numarasını, ikinci rakam da beyit numarasını ifade etmektedir.
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Kim anun her bir kılında bağludur bin mübtelÀ (2/2)

Sevgilinin zülüfleri aynı zamanda dìvÀnelere vurulan kemenddir. ÁĢık da sevgilinin bir
dìvÀnesi olduğuna göre, onun zindan olan çene çukuruna sevgiliden kendisini delilik kemendi
ile indirmesini istiyor:
Gönlüm zekan diler saçuna di kim indüre
DìvÀne-i kemend ile zindÀna MustafÀ (5/5)
Misk kokulu rüzgÀr sevgilinin reyhan kokulu zülüflerinin hayranıdır:
BÀd-ı miskìn-dem ki reyhÀn zülfünün hayrÀnıdur
Bì-karÀr oldugı bu kim èaĢk ser-gerdÀnıdur (18/1)
Sevgilinin yanakları, yüzü seherdir aydınlıktır. Zülüfler karanlıktır, gecedir ve her
gecenin ucunda, sonunda aydınlık vardır. ġÀir de sevgilinin zülüflerinin ucundaki yanağı-yüzü
mübÀrek sehere benzetiyor:
Didüm göricek èÀrızunı zülfün ucında
Bu kutlu gicenün ne mübÀrek seheri var (20/4)

Zülüfler Ģekil itibariyle “cìm” harfine benzetilmiĢtir:
CÀn itdi cÀn içinde elif gibi kÀmeti
Ol dil-berün kaĢları nÿn u zülfi cìmdür (25/3)
Yine bir baĢka beyitte zülüfler Ģekil itibariyle “lÀm” harfine bezetilmiĢtir:
Ġy rahmet Àyeti dehen ü zülf ü kÀmetün
Mushaf cemÀlün içre elif lÀm mìmdür (25/7)
Eskiden hazineleri yılanlar korurmuĢ. Sevgilinin zülüfleri de Karun’nun hazinesini
koruyan yılana teşbih ediliyor:
Gitmedi dilden hayÀl-i zülfün iy genc-i revÀn
Kanda ise köhne vìrÀn olmaz imiĢ mÀrsuz (33/5)
Sevgili güzellik Husrev’idir. Zülfü de Husrev’in atı ġebdìz’e benzetilir:
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Baglandı sanur bir yire Gülgÿn ile ġebdìz
Kim görse ruh u zülfüni iy Husrev-i hÿbÀn (35/5)
Sevgilinin saĢları èanber saçan sünbüldür:
Gamze-i hÿn-rìzi yÀrün Ģÿh-ı fettÀndur henüz
Sünbüli ol serv-i nÀzun èanber-feĢÀndur henüz (36/1)
Aynı zamanda sevgilinin zülüfleri akreptir:

èAkreb-i zülfi yüzinden yüz çevirdügi bu kim
Hatt-ı sebzi gül yüzinde tÀze reyhÀndur henüz (36/4)
Ey tacir-i Çìn gül, sanki rÿm ahularında nÀfe-i tÀtÀr yokmuĢ gibi sevgilinin zülüflerine
müĢteridir.
Zülfine iy tÀcir-i Çìn yÀrün ol gül müĢteri
Sanma Rÿm Àhÿlarında nÀfe-i tÀtÀr yok (43/2)
Sevgilinin turresi tÀvÿsa benzetilir:
Ġrdükce tan yili ne güzel cilveler kılur
BÀg-ı ruhunda turresi tÀvÿsı KÀsım’un (47/2)
Gece dolaĢan kiĢi nasıl ki gece belçisinin korkusunu çekingenliğini yaĢar ise, gönül de
sevgilinin zülfünü seyrederken zülfünden üĢenir:
Dil gözünden üĢenür zülfüni seyr eyler iken
Tan degül Ģeb-rev olan havfını çekse èasesün (49/3)
Zülüfler hem renk itibariyle hem de yüzü örtmesi, kapaması vechiyle kâfire benzetilir.
Sevgilinin zülfü gül bahçesi olan yanaklarından dudaklarına doğru meyl edince âĢık: “YÀ Rab
kâfire cennet yetmez mi bir de selsebìle meyl ediyor.” diye serzeniĢte bulunur:
Zülfi gül-zÀr-ı ruhından leblerine meyl ider
KÀfire yitmez mi cennet yÀ Rab ister selsebìl (50/5)
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Sevgilinin zülüfleri tuzaktır. AĢığın gönlü merhametsiz bir avcı gibi olan sevgilinin
saçlarının tuzağına takılmıĢtır. Nasıl ki akıllı bir kuĢ avcıdan merhamet ummazsa gönülün de
sevgiliden rahm umması boĢunadır.
Sevgilinin hünnap dudaklarına kadar inen siyah zülfünün etrafını ayva tüyleri sardı.
Sanırsın ki ipe geçirilecek üzüm için siyah karıncalar toplandı:
Zülf-i siyÀhun çevresin tutdı hatt iy èunnÀb-leb
Cemè oldı san mÿr-ı siyeh müĢgìn èineb Àveng içün (57/3)
Zülüflerin sevgilinin yanaklarına sarkması, kâfirin imana gelmesine benzetilir:
Çıkup tarf-ı külÀhundan gelür ruhsÀruna zülfün
Senün devründe tan mıdur gelürse kÀfir ìmÀna (63/4)
Sevgilinin zülüfleri ya gül üzerinde yatan bir bir deste sünbüldür ya da gülistana girip
halka olmuĢ bir yılandır:
Ser-i zülfün gül üstünde yatur bir deste sünbüldür
Ya halka olmıĢ ejderdür girüp sahn-ı gülistÀna (63/5)
Sevgili aĢığı gönlünden zülfüne asmıĢ; fakat canlar ile dolu olan çene çukuruna salmamıĢ:
Asdı zülfine dili salmadı çÀh-ı zekana
Benzer ol çÀh-ı zenahdÀn toludur cÀnlar ile (66/2)
Canbaz eninde sonunda ip üstünde can verir. Ey VisÀlì! Sen de sevgilinin zülfünün
üstünde can ver:
Çün tınÀb üstinde virür èÀkıbet cÀn-bÀz cÀn
Vir VisÀlì sen de cÀn ol zülf-i pür-tÀb üstine (67/7)
Sevgili saçlarını baĢınuın üstüne toplayınca sanavber üstüne konmuĢ tÀvÿsa benzer:
KÀkül-i müşgìn ki dil-ber götürür ser üstine
Benzer ol tÀvusa kim kondı sanavber üstine (68/1)
Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde yer alan saç ile ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 2/4, 2/7, 3/3,
9/2, 10/4, 10/6, 23/8, 26/1, 27/4, 45/4, 47/5, 49/1, 49/3, 53/7, 62/2, 62/5, 62/9, 63/4, 68/3,
69/2, 70/4, 70/5, 70/6, 80/4, 80/7, 81/4.
B.Kaş: ġiirlerde kaĢ; “ kaĢ, ebrÿ, kemÀn-ebrÿ, ebrÿ-yı misk” gibi ifadelerle yer almaktadır.
Sevgilinin kaĢları hilÀle benzetilmiĢtir:
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Ağzundan özge iy yüzü gül kaĢları hilÀl
Ne zerre var ki anda kevÀkib nihÀn ola (1/4)
Bir beyitte kaĢ, “sÀd” üstüne çekilmiĢ “med”e teĢbih edilir:
Kaşun gözün üstinde gören tana kılursa
SÀd üzre çekildügi garìb olur iken med (9/4)
Yine başka bir beyitte kaşlar bu sefer “nÿn”a benzetilir:
CÀn itdi cÀn içinde elif gibi kÀmeti
Ol dil-berün kaĢları nÿn u zülfi cìmdür (25/3)
Sevgilinin kaĢlarının arası haramilerin geçtiği bir dar boğazdır, geçittir:
Var iki tarafında da hÿn-hÀr harÀmì
Derbend ola mı kaĢları arası èAli’nün (46/4)
Sevgili aĢığın kıblesidir ve sevgilinin kaĢları da mihraptır. AĢık o mihraba karĢı çok
kereler kavuĢma dua etmiĢtir. Sevgiliden de bu dualarını gerçekleĢtirmesini istemektedir:
KaĢun mihrÀbına karĢu duèÀ-yı vaslı çog itdüm
DuèÀmuz müstecÀb eyle mübÀrek demde a kıblem (53/6)
AĢık, o keman kaĢlı sevgiliye nasıl kurban olmayayım, diye sorar:
Gözlerün èizz ile adam öldürür Okçı Hasan
Niçe kurbÀn olmıyayın ol kemÀn ebrÿya ben (58/1)
C.Göz: Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde göz; “ göz, kara göz, gözleri cÀdÿ, çeĢm-i fettÀn,
siyeh çeĢm, ĢehlÀ göz, nergis göz, nergis-i ĢehlÀ, fettÀn göz, gözi cÀdÿ, çeĢm-i Hindÿ, hÿnì
göz, hÿb çeĢm, çeĢm-i hod-bìn, çeĢm-i mest-i hod-bìn” gibi ifadelerle yer almaktadır.
Sevgilinin gözleri yan bakıĢından fırlayan bir oktur. Bu öyle bir oktur ki cana
fırlatılanların hiçbirisi hedefi ĢaĢmaz, hepsi tam isabet olur:
Gözlerün ne terk-i endÀzdur kim gamzeden
CÀnÀ bunca tìr urur itmez birisinde hatÀ (2/5)
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Şehla gözlü sevgiliye padişahların kul olması yaraşır:
Sen gözi şehlÀya şehler yaraşur kul olmaga
PÀdişÀh-ı hüsn olanlar sana nisbetdür gedÀ (3/4)
Bir başka beyitte sevgilinin gözleri karadır:
Çün yÀra urdı kara gözün cÀna MustafÀ
Merhem odur ki girmeyesin kana MustafÀ
Gözler “sÀd” harfine teşbih edilmiştir:
Kaşun gözün üstinde gören tana kılursa
SÀd üzre çekildügi garìb olur iken med (9/4)
Sevgilinin gözleri kendi alanında üstad olan can alıcıdır, öldürücüdür:
Gözündür cÀn-sitÀn laèlün revÀn-bahş
Olupdur her biri katında üstÀd (11/5)
Gözlerin fitnesi çoktur ve aynı zamanda gözler cÀdÿdur:
ġimdiki güzellerde VisÀlìden alan dil
Ol fitnesi çok gözleri cÀdÿ RamazÀndur (16/9)
Gözler, çeĢm-i fettÀndır:
Ol Ģehün devrinde olma çeĢm-i fettÀndan emìn
Çün kamer devri bilürsin Ģÿr ile Ģer devridür (17/2)
Sevgilinin gözleri aĢığı sarhoĢ eyler. Ey saki beni sarhoĢ eden sanma ki kadehin elden
ele dolaĢmasıdır. Ben sevgilinin gözlerinden ĢarhoĢ olurum:
SÀkiyÀ ben gözleründen oluram mest ü harÀb
Beni bì-hÿĢ eyleyen sanma ki sÀgar devridür (17/3)
Sevgilinin siyah gözlerini gören, misk kokulu kaĢlarıyla sanki anber kokulu çadır
kurmuĢ HabeĢ Sultanı, der.
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Ol siyeh çeĢmüni gören ebrÿ-yı miskünle dir
SÀyebÀn-ı èanberìn kurmuĢ HabeĢ sultÀnıdur (18/3)
Sevgilinin gözleri HıtÀ Àhÿsudur:
ġol büt kim anun gözleri Àhÿ-yı HıtÀdur
Saçlarına müĢgì dimek èayn-ı hatÀdur (26/1)
Sevgilinin gözüne naz sürmesi çekilir:
Hilèat-i Ģìveyi bÀlÀsına bicdükce HudÀ
Çekdi meĢĢÀta-i kudret gözine sürme-i nÀz (34/2)
Sevgilinin gözleri nergise benzetilir:
YaraĢur sahn-ı çemende nÀz ile salınsa kim
Gözleri nergis boyı serv-i hırÀmÀndur henüz (36/2)
Sevgilinin Ģehla gözü kasap gibi kan dökücüdür:
Merdümi ĢehlÀ gözinün kan döker kassÀbvÀr
Olgıl iy èÀĢık fidÀ kim vakt-i kurbÀndur henüz (36/6)
Fettan gözü fiten sarhoĢu olduğundan beri ellerinin kınası aĢık kanıdır:
FettÀn gözinün olalıdan ser-mesti fitne
èÁĢık kanıdur elleri hınnÀsı èAli’nün (46/5)
CÀdÿ gözlü sevgili uykuya vardıkça fitne uyur, bu güzellik ili de dÀrü’l-emÀn olur:
Fitne uyur bu hüsn ili dÀrü’l-emÀn olur
Vardukca uykuya gözi cÀdusı KÀsım’un (47/4)
Sevgilinin gözleri çeĢm-i Hindÿ’ya benzetilir:
ġeh-i Rÿm olalı ol çeĢm-i Hindÿ
Muèanber çetr olupdur ana ebrÿ
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Sevgilinin kanlı gözleri bir anda bin kana girer. Bu kanlar içici kafir göz acaba kana ne
zaman doyacak?:
Senün hÿnì gözün cÀnÀ girer bir demde bin kana
Bu kanlar içici kÀfir èaceb kana kaçan kana (63/1)
Zalim sevgili iki fettÀn gözleri ile alemi yakar, canları ve gönülleri alır:
Gözlerün aldı gönüller komadı cÀnlar ile
èÁlemi yakdun a zÀlim iki fettÀnlar ile (66/1)
Bir baĢka beyitte Ģair sevgilinin gözlerini gül bahçesinde yatan Çìn Àhÿsuna benzetir:
Göricek ol hÿb çeĢmi talèat-i dildÀrda
Sanuram Àhÿ-yı Çìndür kim yatur gülzÀrda (70/1)
Sevgilinin kendini beğenmiĢ gözleri aĢığı görünce hıĢm eyler:
Senün ol çeĢm-i hod-bìnün beni gördükce hıĢm eyler
èAceb ben neyledüm bilsem bu çeĢm-i mest-i hod-bìne (71/6)
ġiirlerde geçen göz ile ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 3/6, 35/1, 39/1, 43/1, 44/3, 46/1
D. Gamze: Gamze; “ gamze, gamzesi tìgi, gamze-i hÿn-rìz, gamze-i cÀdÿ, zulm-i
gamze-i gammÀz” gibi ifadelerle Ģiirlerde geçmektedir.
Sevgilinin gamzesi kılıca benzetilir:
Tutsa meydÀn Hamza olup eĢèÀr-ı hasenevÀr
Gamzesi tìgına turmaz Rüstem ü ĠsfendiyÀr (23/1)
Bir baĢka beyitte Hz. Ali’nin kılıcı zülfikÀra benzetilir:
Kalbi èuĢĢÀkun kaçan bulmaya gamzenden Ģikest
ZülfikÀrına èAlì’nün kimse m’olur pÀydÀr (24/2)
Sevgilinin gamzesi aĢığın kanını içmeye heveslidir:
Gamzen di harìs olmasun içmege kanum kim
BìmÀr olıcak mürde-i hoĢ derde ki perhìz (35)2)
Yine sevgilinin gamzeleri kan dökücüdür:
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Gamze-i hÿn-rìzi yÀrün Ģÿh-ı fettÀndur henüz
Sünbüli ol serv-i nÀzun èanber-feĢÀndur henüz (36/1)
Sevgilinin cadı gözleri saçının tellerini sihirle yılana dönüĢtürür:
Zülfi resenlerini ider sihrle ejdehÀ
Göz bagladukca gamze-i cÀdÿsı KÀsım’un (47/5)
Fitneci gamzelerin zulmünden can lebe eriĢir:
CÀn lebe iriĢdi zulm-i gamze-i gammÀzdan
Dil giriftÀr oldı bend-i turre-i tarrÀrdan (70/6)
VisÀlì, kibr ile kinden geçip sevgilinin düĢkünü olmuĢken; sevgilinin gamzeleri niçin bu
düĢküne kin tutar bilmez:
VisÀlì kibr ile kinden geçüp miskìnün olmıĢken
Niçün ol gamzeler bilsem bu miskìne tutar kìne (71/7)
Gamzeler bir kasap gibi kan dökücüdür:
Nice bir gamzelerün kan döke kassÀb gibi
Nice bir kara yire kara kanum Àb gibi (80/1)
E. Kirpik: Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde kirpik; “ kirpik tìg, kirpiğin ucu, tìg-i müje”
gibi ifadelerle yer almaktadır.
Sevgilinin kirpiği kan dökmeye acele eden bir kılıca teĢbih edilir:
ġehlÀ gözüne mi di kim ol kÀfir-i hÿn-rìz
Kan dökmege tìg-i müjeni her dem ider tìz (35/1)
Sevgilinin kirpiği bir baĢka beyitte oka benzetilir:
KaĢunla kirpigünün müĢtÀkıyam gönülden
Ol tıfla dönmüĢi kim düĢmendür oka yaya (62/4)
ġiirlerde geçen kirpik ile ilgili diğer beyit Ģudur: 4/7
F. Yüz ve Yanak: Yüz ve yanak Ģiirlerde, “yüz, yüzü gül, ruh, had, Kaèbe yüz, Beyt-i
HarÀm, yüzün mushafı, verd-i tÀrì çihre, serv-i kamer-çehre, èÀrız, tÀbende yanak, gül-èizÀr,
Mushaf cemÀl, lutf-ı ruhsÀr, mah-rÿ, mÀh-cemÀl, dü rÿ, gül yüz, Yusÿf-cemÀl, gün yüz, mihr-i
ruh, yanak, èizÀr, yüzün gülzÀrı, yüzün mihri, mülk-i cemÀl, kÀtib-i cemÀl, Rÿm-ı ruh, bÀg-ı
cemÀl, hadd, sanem-i gül-èizÀr, mÀh-ı hoĢ-dìdÀr, serv-i gül-ruhsÀr, yanağın verdi, bÀğ-ı ruh,
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cemÀli denizi, dìdÀr, gül-zÀr-ı ruh, cemÀlin Kaèbesi, yüzün mihrÀbı, perì-peyker, hayÀl-i èÀrız,
büt-i sÀhib-cemÀl, varak-ı verd-i ruh, cemÀli Ģemèi” gibi ifadelerle yer almaktadır.
Sevgilinin yüzü güle benzetilmiĢtir:
Ağzundan özge iy yüzü gül kaĢları hilÀl
Ne zerre var ki anda kevÀkib nihÀn ola (1/4)
Sevgili ay yüzlüdür:
Sana ben didüm gazÀle olsa Ģìr-efgen gazÀ
KÀmetün serv-i sehìdür serv olursa meh-likÀ (4/5)
Sevgili gülistana gelse, onun yanağı ve boyundan utanıp gül kızarır, gonca da teng-dil olur:
Hacletle gül kızarup olur gonca teng-dil
Gelsen bu had ü kadle gülistÀna MustafÀ (5/4)
Sevgilinin yüzü bir baĢka beyitte güneĢe benzetilir. O, güzellik sofrasının örtüsünü
açınca nazırlarına sevgilinin güneĢ gibi olan yüzü görünür:
Açdugınca hÀn-ı hüsnünden Nakìboğlu nikÀb
Görinür nÀzırlarına yüzi kurs-ı ÀftÀb (7/1)
Sevgilinin yüzü sabaha benzetilmiĢtir. Nasıl ki rind olanlar sabah olunca sabuh içmeyi
arzularlar; aĢık da sevgilinin sabah gibi olan yüzünü görünce sevgilinin laèl dudaklarına meyl
eder:
Ġtdügüm laèline yüzin göricek meyl bu kim
Rind olanlarda sabÀh irse olur Ģevk-i sabÿh (8/2)
Bir baĢka beyitte sevgilinin yüzü Kaèbe’ye benzetilir:
Çün Kaèbe yüzün oldı cihÀn kıblesi Ahmed
Berk ursa cemÀlinde n’ola nÿr-ı Muhammed (9/1)
Yine bir diğer beyitte sevgilinin yüzü mushaftır:
Kim görse yüzün mushafınun sìmü’l-èaynını
ġakk-ı kamer itdi suver engüĢt-i Muhammed (10/2)
Sevgilinin yüzü bir baĢka beyitte taze bir güldür:

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2015, Year 3, Issue 5
Issn: 2147-8872

- 126 -

www. turukdergisi.com

Özgür Okmak

Serv ile güneĢ benzer idi tapuna olsa
Ol verd-i tarì-çihre vü bu serv-i sehì-kad (10/3
Sevgilinin yüzü cÀn aynasıdır ve aĢık cihanın canı olan sevgilinin laèlini orada
gördüğünü söyler:
Áyìne-i cÀndur yüzün iy dost anunçün
Anda görürem laèlüni kim cÀn-ı cihÀndur (16/5)
Sevgilinin yanağı zülüflerinin ucunda olan bir seherdir:
Didüm göricek èÀrızunı zülfün ucında
Bu kutlu gicenün ne mübÀrek seheri var (20/4)
Sevgilinin yanağı parlak bir ay gibidir:
Hem-meclis olan gice sana Ģemè n’ider kim
TÀbende yanagun gibi rÿĢen kameri var (21/4)
Ay yüzlü sevgili dolunaya benzetilir:
Bedr iken mÀh-cemÀlün süre gör devrüni hoĢ
Kim bile ne kala yarın felek-i Ģuèbede-bÀz (34/5)
Gülgÿn, gül renkli demektir. Aynı zamanda Husrev’in ġirin’e hediye ettiği atın ismidir.
Sevgilinin yanağı gülgÿna benzetilmiĢtir:
Baglandı sanur bir yire Gülgÿn ile ġebdìz
Kim görse ruh u zülfüni iy Husrev-i hÿbÀn (35/5)
Bir diğer beyitte de sevgilğinin yanağı iman güneĢidir:
Hatt getürüp gerçi itmiĢ mihrin ol dü rÿ yÀd
Lìkìn ehl-i èaĢka haddi mihr-i ìmÀndur henüz (36/3)
Sevgili Yusÿf yüzlüdür:
Ol VisÀlì cÀndan ol Yÿsuf-cemÀle bende kim
Hüsn ile sultÀnları hükmine fermÀndur henüz (36/7)
GüneĢ sevgilinin gün yüzünü görmek için intizar çeker:
Her gice subh olınca olur zerd ü zÀr Ģems
Görmege gün yüzüni çeker intizÀr Ģems (37/1)
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Sevgilinin yanağı dumansız bir ateĢtir:
Leb-i laèl ü èizÀrun kim dahi hÀli durur hatdan
Biri bì-dÿd helvÀdur birisi bì-duhÀn ÀteĢ (38/3)
Yıldızlar sevgilinin yüzünün aksini görüp ay’dan, felekler de alemi aydınlatan güneĢten
vaz geçmiĢler:
Ruhun èaksin görüp encüm meh-i pür-tÀbdan geçmiĢ
Felekler yüz çevirmiĢ mihr-i èÀlem-tÀbdan geçmiĢ
Sevgilinin gül yüzü, renkli varaklar üzerine gubÀrì hatla yazılmıĢ bir mecmuadır:
MecmÿèÀsında gül yüzünün kÀtib-i cemÀl
Rengìn varaklar üstine yazmış gubÀr hat (41/3)
Sevgilinin yüzü beyazlık açısından Rÿm iline benzetilmiştir:
Oldı èarÿs-ı hüsnüne meşşÀta olmaga
Rÿm-ı ruhunda Hindÿ-yı ÀyìnedÀr hat (41/5)
Gül yanaklı sanemimin yanağında VisÀlì’nin ölüm hükmünün yazılı olduğu ferman
(hat) vardır:
Öldürmege VisÀlì-i miskìni hükm ile
Haddün getürmiĢ iy sanem-i gül-èizÀr hat (41/7)
Yanağının tazeliği derdiyle nesrinin benzi sararıyor:
Yanagun verdi derdiyle sarardı benzi nesrìnün
Lebün Ģevkiyle kan oldı yüregi gonce miskìnün (45/1)
Nasıl ki kafirlerin son durağı cehennem ateĢiyse, kara zülüflerinin meskeni de sevgilinin
yanağıdır. Sevgilinin yanağı ateĢe benzetiliyor:
NigÀrÀ kÀfirün Àhir yiri ÀteĢ olur dirler
Pes idinse ruhun mesken yiridür zülf-i miskìnün (45/4)
Yine bir baĢka beyitte sevgilinin yüzü nur saçan, parlaklık saçan bir güneĢtir:
Yüzin hurĢìd-i nÿr-efĢÀn dehÀnın zerre itdükde
MiyÀnın mÿydan kılmıĢ HudÀ sen serv-i sìmìnün (45/5)
TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2015, Year 3, Issue 5
Issn: 2147-8872

- 128 -

www. turukdergisi.com

Özgür Okmak

Sevgilinin yüzünü seyretmek aşığı sarhoş edip sevgilinin ayaklarına düşürmektedir:
Gördükce yüzin ayagına düşdügüm ol kim
Bì-hÿş kılar beni temÀşÀsı èAli’nün (46/7)
Bir başka beyitte sevgilinin yanağı aşığı yakan bir ateştir:
Beni yakdukca èizÀrun nice Àh itmeyeyin
Kim oda yansa duhÀnı çıkar elbetde hasun (49/4)
Sevgilinin gül bahçesi olan yüzü aynı zamanda cennete benzetilir:
Zülfi gül-zÀr-ı ruhından leblerine meyl ider
KÀfire yitmez mi cennet yÀ Rab ister selsebìl (50/5)
Bir baĢka beyitte sevgilinin yüzü mihraptır:
Yüzün mihrÀbını koyup dönerler Kaèbeye karĢu
Yanıldı kıblesin eyler namÀzında hatÀ kıblem (53/54)
Yine bir baĢka beyitte sevgilinin yüzü perìye benzetilir:
Ol perì-peyker VisÀlì èÀĢıkumdur dirmiĢ
PÀdiĢehdür bendesine n’ola itse hüsn-i zÀn (58/7)
Güzeller sevgilinin yüzünü görseler utançlarından kızarırlar. Sen de sanırsın ki taze
güller mehtaptan renk alır.
Yüzüni görse kızarur hacletinden hÿblar
TÀze güllerdür sanasın reng alur meh-tÀbdan (59/4)
AĢığın gönlünden sevgilinin hayali hiç gitmez:
HayÀl-i èÀrızun gitmez gönülden
Turur varsa yirün alçagına su (61/3)
Ay sevgilinin yüzünün güzelliğinden utanmasaydı, yüzünü yere tutmazdı, utancından
baĢını öne eğmezdi:
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Utanmasaydı ay meh-rÿ yüzünden
Seni görüp yire dutmazdı meh rÿ (61/6)
Ey sevgilim! Yüzünün mülkünü paslı hatlarına verme. Yazıktır mülk-i ĠslÀm’ı kafiristan
eyleme, diyerek sevgilinin yüzü ĠslÀm mülküne benzetiliyor:
Ruhlarun mülkini virme jeng-bÀr-ı hattuna
Mülk-i ĠslÀm’ı yazıkdur kÀfiristÀn eyleme (69/4)
Üzerinde yeĢil ayva tüyleri olan yanak taze bir gül yaprağına teĢbih ediliyor:
Varak-ı verd-i ruhunda hat-ı sebzün göricek
Dil olur zìr ü zeber nokta-i èirÀb gibi (80/3)
Sevgilinin cemali muma benzetilmiĢtir. Sevgilinin muma benzeyen yüzüne kanat çırpan
gönül, pervane böceği gibi kolu kanadı yakar:
CemÀli Ģemèine pervÀz iden bÀl
Yakar pervÀneveĢ per ile bÀli (82/2)
Yüz ve yanak ile ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 1/5, 7/5, 9/2, 9/3, 16/1, 24/3, 25/7, 27/4,
28/1, 36/4, 37/3, 38/2, 38/4, 38/5, 41/1, 41/6, 43/3, 43/4, 46/8, 47/2, 47/6, 48/2, 53/2, 56/1,
56/2, 56/8, 62/1, 62/2, 62/5, 63/4, 68/4, 70/4, 70/3, 73/1, 78/7, 80/4, 81/5.
G. Ben: ġiirlerde ben; “ hÀl, benleri Hindÿ, hÀl-i müĢgìn, Hindÿ benler” gibi ifadelerle
yer alır.Ben siyahtır ve sineğe benzetilmiĢtir. Sevgilinin dudağında siyah benini gören: “ġeker
yok ise orada sineğin ne iĢi var?” diye sorar:
HÀl-i müĢgìnüni cÀnÀ leb-i laèlünde gören
Dir Ģeker yog ise anda ne iĢi var megesün (49/6)
AĢığın gözüne sevgilinin beninin hayali konduğundan beri o sine aĢığı uyutmaz.
Gerçekte de insanın gözüne sinek konsa, insan rahatsız olup uyuyamaz:
Göze hÀlün hayÀli konaldan
Bizi uyutmaz ol meges n’idelüm (54/3)
Sevgilinin yanağının üzerindeki Hindÿ benleri ateĢte kapkara yanan kafire benzetilir:
èÁrızun üstinde Hindÿ benlerün iy nÿr-ı çeĢm
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Benzer ol küffÀra kim kabkara yandı nÀrda (70/3)
Ben’le ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 9/3, 47/3, 81/5.
I. Hatt: Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde hatt; “ hat, hatt-ı sebz, jengÀr hat, hatt-ı leb, jeng-i
hat, hayÀl-i hat” ifadeleriyle yer almaktadır.
AĢıkların dudakları etrafındaki ayva tüyleri aĢıkların canına konmuĢ gubÀra benzetilir:
Mahz-ı cÀndur lebleri èuĢĢÀka hattun ireli
Áh kim èÀĢıklarun cÀnına konmıĢdur gubÀr (24/4)
Sevgilinin gül yüzünde bulunan yeĢil ayva tüyleri taze reyhana benzetilir:
èAkreb-i zülfi yüzinden yüz çevirdügi bu kim
Hatt-ı sebzi gül yüzinde tÀze reyhÀndur henüz (36/4)
Hatt, sevgilinin yanağında ayna tutan bir Hindÿ’dur:
Oldı èarÿs-ı hüsnüne meşşÀta olmaga
Rÿm-ı ruhunda Hindÿ-yı ÀyìnedÀr hat (41/5)
Gül yanaklı sevgilinin yanağındaki hatlar aynı zamanda VisÀlì’nin ölüm fermanıdır:
Öldürmege VisÀlì-i miskìni hükm ile
Haddün getürmiĢ iy sanem-i gül-èizÀr hat (41/7)
Güzelliğinin aynasında kirli, paslı hatlar belirir; lÀkin gönül aynası saftır tozu, kiri yoktur:
Áyinesinde hüsnünün jeng-i hatun belürdi lìk
Áyinesin dilün dahi sÀf durur gubÀrı yok (42/5)
Sevgilinin ayva tüyleri dudağına inen zülüflerin etrafını sarmıştır. Bu da ipe dizilecek
üzümlerin etrafına toplanmış siyah karıncalara benzetilmiş:
Zülf-i siyÀhun çevresin tutdı hatt iy èunnÀb-leb
Cemè oldı san mÿr-ı siyeh müĢgìn èineb Àveng içün (57/3)
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ġiirlerde yer alan hatt ile ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 9/3, 36/3, 38/3, 41/2, 41/4, 41/6,
79/3, 80/3, 81/6.
İ. Ağız: Ağız Ģiirlerde; “ ağız ve dehen” ifadeleriyle yer alır. Divan Ģiirinde ağzın akla
gelen ilk özelliklerinden birisi küçüklüğüdür küçüklük bakımından da genellikle “zerre” ye
benzetilir:
Ağzundan özge iy yüzü gül kaĢları hilÀl
Ne zerre var ki anda kevÀkib nihÀn ola (1/4)
Bir diğer unsur da goncadır. Ağız-gonca teĢbihi de sık kullanılan benzerliklerdendir.
Gonca, sevgilinin ağzının güzelliğinden utanıp yüzüne örtü tutar, utancından yüzünü kapatır.
Gonca agzundan utanup yüzine tutar nikÀb
Tan degül mestÿrlarda olsa iy dilber hayÀ (4/6)
Yine ağız küçüklük bakımından hokkaya benzetilir. Güzellik ilinin tüccarlarının
hangisinde bulunur, sevgilinin ağzı gibi bir yakut hokkası?
Kimde bulunur hüsn ilinün hÀcelerinden
Agzun gibi bir hokka-i yÀkÿt-ı güher-bÀ (6/4)
Yine dehenin küçüklüğü, belirsizliği bir baĢka Ģekilde ifade buluyor: Dudağının
etrafındaki hatlarla kimse ağzını anlayamaz. Sevgilinin ağzı o kadar belirsiz, küçüktür ki onu
Ģüruhlar Ģerh edemez.
Kimse fehm eyleyemez hatt-ı lebünle dehenün
Nükte kim mübhem ola keĢf idemez anı Ģürÿh (8/3)
Bir baĢka beyitte evgilinin deheni “mìm” harfine benzetilir:
Ġy rahmet Àyeti dehen ü zülf ü kÀmetün
Mushaf cemÀlün içre elif lÀm mìmdür (25/7)
Ağızla ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 35/3, 44/3, 45/5.
J. Dudak: Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde dudak; “ leb, leb-i laèl, cÀm-ı laèl, lebleri cÀm,
lebi kevser, laèl, leb-i NÿĢirevÀn, lebün kandi, Ģìrìn-leb, fikr-i laèl-i mey-gÿn, gonce-leb,
tabìb-i laèl, lebün Ģevki, laèl-i Ģìrìn, laèl-i Ģeker-hÀ, èunnÀb-leb, laèlün yÀdı, hurmÀ-yı leb-i
laèl, leb-i Ģeker-feĢÀn” gibi ifadelerle yer almaktadır.
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AĢık sevgilinin hurma dudaklarından kendisine zekat vermesini talep eder:
Leblerün hurmÀlarından virdügün demde zekÀt
Bana inèÀm idegör kim hem gedÀnum hem garìb (2/8)
ġarap sevgilinin kırmızı renkli dudaklarından utanır:
Oldugı demlerde sÀkì bezme ĢifÀ MustafÀ
Mey kızarmasun mı ider cÀm-ı laèlinden hayÀ (3/1)
Sevgilinin dudakları laèle benzetilir:
Yüz yıl sorar isem leb-i laèlün usanmazam
CÀnından adamı kaçan usana MustafÀ (5/6)
Dudakların can verici özelliği vardır, bazen diriltici özelliğinden dolayı ÌsÀ nefesine
benzetilir:
Sormak kiĢi bilmedügini èayb degüldür
BillÀh lebün rÿh mıdur yÀ dem-i èÌsÀ (6/3)
Sevgilinin dudakları cÀm-ı musaffÀdır:
Laèlünle zenahdÀnunı benden sorar isen
Bu sìb-i gül-Àbı durur ol cÀm-ı musaffÀ (6/5)
Ey zÀhid sevgilinin yüzünde dudağını görünce onu yasaklama; çünkü cennette Ģarap
hayır olur. Dudak, sevgilinin cennet yüzündeki Ģaraba benzetiliyor:
Göricek yüzinde ol dildÀrun iy zÀhid lebin
Eyleme perhìz kim cennetde hayr olur ĢarÀb (7/5)
Bir baĢka beyitte sevgilinin laèl dudakları rindlerin sabah ayılmak için içtikleri sabuha
benzetiliyor:
Ġtdügüm laèline yüzin göricek meyl bu kim
Rind olanlarda sabÀh irse olur Ģevk-i sabÿh (8/2)
Yine sevgilinin dudağı revÀn-bahĢtır, can bağıĢlayıcıdır, canlandırıcıdır.
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Gözündür cÀn-sitÀn laèlün revÀn-bahş
Olupdur her biri katında üstÀd (11/5)
Sevgilinin dudağı kevserdir:
èÌş-ı cennet idelüm çün bizim otagumuza
Boyı tÿbÀ özi hÿrì lebi kevser geliser (13/4)
Bir diğer beyitte laèl dudaklar cÀn-ı cihÀndır:
Áyìne-i cÀndur yüzün iy dost anunçün
Anda görürem laèlüni kim cÀn-ı cihÀndur (16/5)
Sevgilinin dudağının yÀdına peymÀne çekmek için aşığın makamı bazen harabat köşesi
bazen de meyhanedir.
Çekmege lebün yÀdına peymÀne makÀmum
Geh künc-i harÀbÀt u gehi deyr-i mugÀndur (16/8)
Anber kokulu siyah zülüflerin üzerinde yattığı dudaklar, müĢk ile yapılmıĢ bÀde-i reyhÀndır:
Leblerün k’üstinde zülf-i èanber-Àmìzün yatur
MüĢk ile perverde olmıĢ bÀde-i reyhÀnıdur (18/2)
Ayrılık derdinin hastalığını iyileĢtirmek için dudağının iki hokka dolusu gül-Ģekeri var:
BìmÀr-ı gam-ı firkatüne kılmaga tìmÀr
Laèlünün iki hokka tolu gül-Ģekeri var (21/3)
Bir baĢka beyitte dudaklar NÿĢirevÀn’a benzetilir.
Ol leb-i NÿĢirevÀndan nice tiryÀk umam
Zehr içürmiĢdür bana gam Güstehemi HamzavÀr (23/2)
Ab-hayÀt dudaklarının vasfından utanmasaydı yok yere zulmete girmezdi:
Yok yire niçün gireydi zulmete Àb-ı hayÀt
Leblerin vasfından olmasa idi ki ĢermsÀr (27/3)
Laèl dudaklarını kim mercana benzetirse biz onu dem dem taène taĢ ile taĢlarız:
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MercÀna leb-i laèlüni kim nisbet iderse
Taène taĢıla dem dem anı taĢlaruz biz (31/6)
Sevgili dudaklarını dertsizlere sunar aĢığı hiç yÀd etmez, sağlam kiĢilere Ģerbet içirir
hastayı tìmÀrsız bırakır:
Leblerin bì-derde sunar èÀĢıkın yÀd eylemez
Saga Ģerbet içirür bìmÀrı kor tìmÀrsuz (33/2)
O cihan Ģuhu sevgilinin gözünü karartıp kanlar içtiğine kıpkırmızı kan rengi dudağının
Ģahitliği yeter:
Göz karardup kanlar içdügine ol Ģÿh-ı cihÀn
Bu yeter ĢÀhidüne laèl kıpkızıl kandur henüz (36/5)
Sevgilinin dudakları helvaya benzetilir.
Leb-i laèl ü èizÀrun kim dahi hÀli durur hatdan
Biri bì-dÿd helvÀdur birisi bì-duhÀn ÀteĢ (38/3)
VisÀlì, sevgilinin şarap renkli dudaklarının düşüncesiyle kendinden geçer, bì-hoş olur:
VisÀlì oldı fikr-i laèl-i mey-gÿnunla lÀ-yaèkıl
Gören bir derdmendi gör ĢarÀb-ı nÀbdan geçmiĢ (40/7)
Sevgilinin dudakları Ģifa verici, hasta gönülleri iyileĢtirici tabìbtir:
Dün tabìb-i laèlüne emsem didüm biz hasta-dil
Didi bìmÀrum çog illÀ birine tìmÀr yok (43/5)
Dudağın Ģevkiyle goncanın yüreği kan olur.
Yanagun verdi derdiyle sarardı benzi nesrìnün
Lebün Ģevkiyle kan oldı yüregi gonce miskìnün (45/1)
Sevgilinin ġìrìn dudağı cihan Husrevlerini FerhÀd iderse tan mıdır?
Çün itdi èÀlemi Mecnÿn saçun LeylÀsı tan mıdır
CihÀn Husrevlerin FerhÀd iderse laèl-i ġìrìnün (45/6)
Sevgilinin dudağı cennetteki selsebile benzetilir:
Zülfi gül-zÀr-ı ruhından leblerine meyl ider
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KÀfire yitmez mi cennet yÀ Rab ister selsebìl (50/5)
Güzellik sarhoĢu oldun ey sevgili visÀlì’den dudağını men etme. Ey dilber sarhoĢ olan Ģarap
kadehini kıskanmaz. Sevgilinin dudağı Ģarap kadehine benzetiliyor:
Mest-i hüsn oldun VisÀlìden lebün menè itme kim
Mest olan cÀm-ı ĢarÀba olmaz iy dilber bahìl (50/69)
CÀn tabìbi olan sevgilinin dudakları aĢığa Ģerbet içirse aĢığı deli eyler.
ġerbet içürse bana lebün iy tabìb-i cÀn
Demdür kim eyledi yine èaĢkun delü beni (74/2)
Rakibin ağzına tatlı dudaklarını niçin verirsin? Yılanın ağzına hurmayı sunmak revÀ
mıdır, diye sorarak hem dudağın tatlılığı hem de hurmaya benzetilişi vurgulanır:
Rakìbün azgına niçün virürsün laèl-i Ģìrìnün
RevÀ mıdur begüm sunmak dehÀn-ı mÀra hurmÀyı (76/5)
Sevgilinin Ģeker saçan dudakları ya Mısır nebÀtıdır ya da Basra balıdır:
Leb-i Ģekker-feĢÀnını sorarsan
NebÀt-ı Mısrì yÀhud Basra balı (82/3)
ġiirlerde geçen dudak ile ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 3/7, 6/2, 6/7, 7/3, 8/1, 8/3, 11/5,
21/2, 23/6, 27/2, 35/4, 39/1, 43/1, 46/3, 48/5, 49/6, 57/7, 58/6, 64/2, 67/5, 81/8, 81/10.
K. Çene: ġiirlerde çene; “ zekan, zenahdÀn, sìb-i zekan, sìb-i sìmìn-bÀr, çÀh-ı zekan”
gibi ifadelerle yar alır.
AĢığın gönlü sevgilinin çenesine ermek ister:
Gönlüm zekan diler saçuna di kim indüre
DìvÀne-i kemend ile zindÀna MustafÀ (5/5)
Sevgilinin çenesi sìb-i gül-Àbtır:
Laèlünle zenahdÀnunı benden sorar isen
Bu sìb-i gül-Àbı durur ol cÀm-ı musaffÀ (6/5)
Yine bir baĢka beyitte sevgilğinin çenesi elmaya benzetiliyor:
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Mey ü nukl ile ĢehÀne kuralum bezm kim ol
ZekÀnı sìb lebi bÀde-i ahmer geliser (13/5)
AĢıklar sevgilinin zindan gibi olan çene çukurlarına atılırlar. Oradan da sevgilinin
zülüflerine tutunarak kurtulabilirler. AĢağıdaki beyitte bu durum anlatılmaktadır:
Ġy gönül çÀh-ı zekandan görinür sana halÀs
Resen-i zülfine var ise eger dest-resün (49/5)
Sevgili aĢığın gönlünü zülfüne asar ve çene çukuruna salmaz. Orası benzer birçok
canlar ile doludur:
Asdı zülfine dili salmadı çÀh-ı zekana
Benzer ol çÀh-ı zenahdÀn toludur cÀnlar ile (66/2)
ġiirlerdeki çene ile ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 16/7, 43/4.
L. Boy: Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde boy; “serv, serv-i sehì, serv-kadd, kÀmet, had ü
kÀmet, kÀmet-i nev-kad, serv-i sehì kad, serv-i gül-endÀm, serv-i bÀlÀ, serv-i bülend, serv-i
nihÀl, kÀmet-i dil-cÿ, serv-i nÀz, serv-i gül-ruhsÀr, serv-i sìmìn, serv-i dilÀrÀ, kad-i dil-cÿ, kadi bÀlÀ, nihÀl-i serv-i cennet, serv-i meh-likÀ, kad-i müntehÀ, nÀrven-kad, sanavber, sehì kad,
serv dalı, kaddün hayÀli, sehì serv, kÀmetün ĢÀhı” gibi ifadelerle yer almaktadır.
Sevgilinin boyu düzgün bir servi ağacıdır ve Sidre ağacının baĢı èarĢa kadar eriĢse bile
sevgilinin boyunun uzunluğuna eriĢemez:
Ger baĢı èarĢa dahi iriĢürse Sidrenün
Serv-i sehì boyun kadar olmaya müntehÀ (1/6)
Yine bir baĢka beyitte svegilinin boyu serv-i gül-endÀmdır:
BostÀn-ı cemÀl içre ne irdi ne iriser
Bir sencileyin serv-i gül-endÀm semen-had (12/2)
AĢık, ömrünün servi boylu sevgilinin boyu kadar uzun olmasını ister:
Biz hÀkden iy serv dirìg eyleme sÀyen
TÀ kıla had-i èömrüni kaddün gibi mümted (12/4)
Servler dikbaĢlılık etmesin güller de letÀfet satmasın; devir o semender ve uzun boylu
sevgilinin devridir:
Servler serkeĢlenüp güller letÀfet satmasun
ġimdi kim ol serv-i bÀlÀ vü semender devridür (17/5)
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Bir baĢka beyitte aĢık sevgilinin boyunu TÿbÀ ile karĢılaĢtırıp; “Sevgilinin boyunu
gördüğümden beri TÿbÀ’nın gözümde çöp kadar değeri yoktur.” der:
Kaddün göreli tÿbÀyı gözüm çöpe saymaz
Çok olsun anun yaĢı ki èÀlì-nazarı var (20/3)
Sevgilinin boyu “elif”e benzetilir:
CÀn itdi cÀn içinde elif gibi kÀmeti
Ol dil-berün kaĢları nÿn u zülfi cìmdür (25/3)
O düzgün servi boylu sevgiliyi salınırken görünce aĢık: “ O gönül çeken úÀmete ömrüm
fedÀ olsun.” der:
Salınurken görüp ol serv-i nihÀlini didüm
Olsun ol kÀmet-i dil-cÿya fedÀ èömr-i dırÀz (34/3)
Servi boylu sevgilinin nazlı yürüyüĢü ve uzun boyu aĢağıdaki beyitlerde “serv-i
hırÀmÀn” ve “ serv-i nÀz” ifadeleriyle anılır:
Gamze-i hÿn-rìzi yÀrün Ģÿh-ı fettÀndur henüz
Sünbüli ol serv-i nÀzun èanber-feĢÀndur henüz (36/1)
YaraĢur sahn-ı çemende nÀz ile salınsa kim
Gözleri nergis boyı serv-i hırÀmÀndur henüz (36/2)
ġair gezdiği cihan bağında gül yanaklı servi boylu sevgilinin benzerinin olmadığını söylüyor:
Bu cihÀn bÀgını gezdüm kÀmetün mÀnendi hìç
Sìb-i sìmìn-bÀr virmiĢ serv-i gül-ruhsÀr yok (43/4)
Bir baĢka beyitte Allah, o serv-i sìmìn’in belini kıldan yaratıyor:
Yüzin hurĢìd-i nÿr-efĢÀn dehÀnın zerre itdükde
MiyÀnın mÿydan kılmıĢ HudÀ sen serv-i sìmìnün (45/5)
Bir diğer beyitte sevgilinin boyu gül-endÀma benzetilir:
Gül-endÀmı ki nÀzükdür harìr ÀzÀrına döymez
Meger pirÀheni ola semen vÀlÀsı ĠshÀk’un (48/3)
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Sevgilinin boyu servden ve ĢimĢÀddan uzun Sidre’ye benzetilmiĢtir:
TÀzedür haddün nigÀrÀ sÿsen-i ÀzÀddan
MüntehÀdur Sidre kaddün servden ĢimĢÀddan (56/1)
Yine bir baĢka beyitte sevgili, ay yüzlü servi boyludur:
Yüzüne kir getürdi bakmaz kimesne aya
Ġy gül-ruh öykünelden sen serv-i meh-likÀya (62/1)
Sidre ağacı kürsì-i semÀnın üstüne çıkmadıkça uzun boylu sevgiliye, kadd-i müntehÀya
arkadaĢ olmazmıĢ:
Bu kürsì-i semÀnun üstine çıkmayınca
Olmadı Sidre hem-ser ol kad-i müntehÀya (62/3)
Bir baĢka beyitte sevgilinin boyu nÀrven (karaağaç) e benzetilir:
RevÀn ol gel ilet eĢküm beni ol nÀrven kadde
Ġrürse seyl-i hÀĢÀki n’ola serv-i hırÀmÀna (63/2)
AĢığın gözyaĢı yağmurları uzun boylu sevgiliye hayat verir:
YaĢum yagmurları sen serv-i nÀza
Virür neĢv ü nemÀlar tÀze tÀze (64/3)
Bir diğer beyitte ise sevgilinin boyu “sanavber” e benzetilir:
KÀkül-i müşgìn ki dil-ber götürür ser üstine
Benzer ol tÀvusa kim kondı sanavber üstine (68/1)
Eğer servin sevgilinin boyu gibi doğruluğu olaydı; gönül, o yüce kÀmeti serve teĢbih ederdi:
TeĢbìh ideydi serve dil ol yüce kÀmeti
Olaydı servün anca eger istikÀmeti (75/1)
Boy ile ilgili diğer beyitler Ģunlardır: 3/5, 4/5, 5/4, 9/5, 10/3, 12/1, 12/3, 23/7, 25/7,
39/1, 42/3, 43/1, 44/3, 46/1, 47/1, 48/1, 65/6, 67/6, 71/2, 73/1, 75/6, 81/2, 81/7, 82/6.
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M. Diş: DiĢ Ģiirlerde; “ diĢleri lüélü’si, dişi lüélü’sini, dür” gibi ifadelerle yer
almaktadır. Diş unsuru Aydınlı VisÀlì’nin şiirlerinde üç yerde geçmektedir. Bunlarda da
inciye benzetilmiştir:
Halkun diline düĢdi VisÀlì sözi bigi
Manzÿm olalı diĢleri lüélü’si KÀsım’un (47/7)
Su gibi pÀk olmakda ne denlü pÀk ise gevher
DiĢi lüélü’sini gör ki olur lÀlÀsı ĠshÀk’un (48/4)
Lutf ugurladuklarıçun diĢlerinden dil-berün
Ġpe dizüp dürleri gezdürdiler bÀzÀrda (70/2)
N. Sìne: Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde sìne; “ büt-i sìm-ber, sìne-i sÿz-nÀk, sìne, sìnegìr” gibi ifadelerle anılmaktadır. ġiirlerde dört beyitte geçmektedir:
Sevgilinin sìnesi gümüĢe teĢbih edilmiĢtir:
Anun ki senün gibi büt-i sìm-beri var
èÁlemde ne hoĢ vakti ne devletlü seri var (20/1)
Bir diğer beyitte sevgilinin sìnesi yakıcıdır:
èAĢk ile kanda öykünür bana karÀr kim anun
Sìne-i sÿz-nÀkı var dìde-i eĢk-bÀrı yok (42/2)
Sevgili taĢ kalplidir: Nasıl ki ĢiĢeler mermer üzerine düĢtüklerinde kırılırlarsa;
sevgilinin sìnesine düĢen bütün gönüller de kırılır:
Sìnene diller düĢelden oldılar cümle Ģikest
ġìĢeler olur Ģikeste düĢse mermer üstine (68/5)
Sìne ile ilgili diğer beyit Ģudur: 71/1.
O. Bel: Aydınlı VisÀli’nin Ģiirlerinde bel; “ miyÀn ve bil” ifadeleriyle anılmaktadır.
Allah sevgilinin belini kıldan yaratmıĢtır. Bel incelik bakımından kıla teĢbih edilir:
Yüzin hurĢìd-i nÿr-efĢÀn dehÀnın zerre itdükde
MiyÀnın mÿydan kılmıĢ HudÀ sen serv-i sìmìnün (45/5)
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Bel ile ilgili diğer beyitler şunlardır:61/4, 73/4, 74/3.
P. Beden: ġiirlerde beden bir yerde “büt-i sìmìn beden” ifadesiyle anılmaktadır:
Sen var iken kime virem gönlümi kim sen kadar
Bir büt-i sìmìn beden bir mÀh-ı hoş-dìdÀr yok (43/3)
R. El, Dil, Koku, Gözyaşı: ġiirlerde el, dil, koku ve gözyaĢı ile ilgili unsurlar; “ sìmìn
el, tatlu dil, heves-i bÿy, bÿyından, deryÀ-yı eĢk” gibi ifadelerle anılmaktadır.
Sevgilinin eli gümüĢe teĢbih edilmiĢtir:
YaraĢur sìmìn eline tÀs-ı zerrìn ÀftÀb
Sunmaga èuĢĢÀka su oldukça sakkÀ MustafÀ (3/2)
Sevgili tatlı dillidir:
Tatlu dil ile gönül alur halkun elinden
Ol Ģemè-i dil-efrÿz èaceb cerb-zebÀndur (16/4)
Sevgilinin kokusunun arzusuyla gül yele veriyor:
CÀnÀ heves-i bÿyun ile virdi yile gül
Sanma ki anı yile viren bÀd-ı hevÀdur (26/6)
Sevgiliden VisÀlì’ye ulaĢan yel sevgilinin kokusuyla VisÀlì’nin mizÀc u bağrını latìf kılar:
YÀr bÿyından mizÀc u bagrumı kılur latìf
Her ne yil k’ider VisÀlì bendene senden güzÀr (27/5)
Sevgilinin gözyaĢları deryÀya benzetilmiĢtir:
DeryÀ-yı eĢkünün ki felekler habÀbıdur
Bilmez yaĢumda düĢdi gözi bì-karÀr Ģems (37/2)
Sonuç
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Sevgili divan Ģiirimizin vaz geçilmez öğesidir. O aĢıkların aklını baĢından alan eĢsiz
güzelliğe sahiptir. Onu dıĢ görünüĢ ve fizikì açıdan benzersiz güzelliğe eriĢtiren bazı
özellikler mevcuttur. Bu özellikler geleneğin belirlediği kurallar çerçevesinde divan Ģiirimizde
en ince ayrıntısına kadar ele alınır. Biz de Aydınlı VisÀlì’nin mevcut olan 82 gazelinde yer
alan sevgiliye ait güzellik unsurlarını tespit edip; bu unsurların Ģiirlerde hangi amaçlarla
ve/veya anlamlarla kullanıldıklarını saptamaya çalıĢtık.
ÇalıĢmamız neticesinde, Aydınlı VisÀlì’nin Ģiirlerinde ele alınan güzellik unsurları
divan Ģiirimizin geneli düĢünüldüğünde kullanım amaçları, anlamları ve benzetme amaçları
yönünden diğer Ģairlerce ele alınan güzellik unsurlarıyla çok büyük ölçüde örtüĢmektedir.
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